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CAMARA DOS DEPUTADOS 

> 

SESSÃO DE 6 DE AG,O•STO (1906) 

··O ~r. Passos . Mira:nda -'--- Sr. Presidente, em nome de uma 
,c<mvicção profundamente ' arraigada no meu espiáto e em ·prev1sao 
.de males que podem de futuro aggravar, c.omo já sucéedeu, a0 pri-
meiro, as condições a~tuaes de desamparo em -que se vê o • segundn· 
dós produ.ctos que avultam como factores principaes e importantj'JS 
dé nussa rique21a publica, trago á apreciação d~ Oon.gresso N acimiai 

.. um projecto de lei que talvez entenda menos com a prosperidade das 
remot~s -e feracíssimas regiões do exh-emo norte, -até aqui abando:na-
das a si r>ropria-s, do que mesmo com o desenvolvimento economico ·e 
financeiro do Brazil. · 

' Quem não sabe que o consumo da borracha augmenta dia a dia, 
porque o campo de sua applicação cada vez mais .se estende e que na 
razão directa da sua procura estão os al'tos preços de sua cotação? 

.Andaria, pois, errado qc1em suppuzesse que eu venho, inspirad.o 
em um ridículo espírito d'e imitação ou em mal contido sentimento 
de rivalidade· p,r:opor cemo arremedo ou em represalia do que se fez 
com o café, a· valorizaç-ão da borracha. Para esse producto valoriza-
di&simo, apenas se requerem conven-ientes, adequados, necessarios e 
urgentes meios de defesa para que não venha ficar na situa,ção preca-- . 
ria em que está aquelle. 
~ A lavoura do café se estendeu e prosperou tanto entre nós que 

{)hegamos a produzir % da próducção total do mundo; entretanto dei· 
xamos incantamente escapar-nos p0r completo o predomínio do seu 
commercio. E, ·em consequencia e' por circumstancias mui conhecidas, 
ahi está a depreeiação do genero, preoccuparrdo os Estados producto-
res e solicitando .corupromettimentos federaes em Teparação já bem 
difficil, ·da nossa incuria e do nosso descaso. 

A ·amarga e:xperiencia, que é sempre· uma mestra ·tardia, no que 
se dell com relação ao café, nos sina de lição e nos alente em brio 
para serm{)S mais precautados e vigilantes em · relação á borracha. 



E' este um producto especialíssimo que constitue um privilegiQ 
brazileiro, p:rodücto que, sem sucéedanéo apreciavel, já fornecemos e_m, . 
mais · de metade do seu consumo Íim:qdial, producto estimabilissimo · 
que pela sua extraordinaria a.pplic_ação e nos varios misteres da vida 
e em todos os campos ·da industria, se já não é, se vae tornaiJ.dO um 
genero de prímeira .necessidade. Importa, porém, não olvidar que tal 
producto se acha emba-raçado em sua expansão, se acha eni ciréum-
stancias analogas áquellas' em q-'jle se en~ontrou .tou ain<il.à 8e ,.el!lctJhifi:ai 
o - ~afé,, pela defeituosissinia orgà:iíiz aÇão ae seu coÍnmercio, . pelas diffi. 
éuldades e pela pob.reza do productor, pela oppressão _e exoploração_ 
do intermedia:rio estrangeiro, pela_ fª,Jta, de contracto directo e estreitO' 
com os consumidores; a mais, monta sobretudo considerar que ·,na. 
razão mesmo da . sua gra~dé esti:mabilidade _e da s~a pl'ooura ®mpre 
crescente, ha hoje . tendencill. bem ·-:iceehtl'la'da de àlargamento consi-
derav€1 de sua cultura nás ·costas da Africa' e Ilhas da M:;tlasia, de 
mo€lo 'a fazer" -séria concurrencia á b"orraclía áe p:i:oêedenci~ br~zi.., -
leira. . - - - - · -

Dar-:se-ilià que à:es ·hpmens públicos :Uõ meu _p.aiz te-nb,a~ -escap~do~ 
ds eloquen-te·s · t<ipiêos -do's uiti:mos relat'orios ÜQs Gons:ules brazileir,os 
na G-rã/ B'retanha, !fazendo . vet que a borracha, de r Qeyl_ão :téve m~lho-r; , 
.cotação do qi.)_e ·a braZileira, ;·nas 'p_raça·s inglezal? (3 rios dous ultnnoa, 
semestres? A'<i:a'so desconheeem que aquêlla, , a:lem d0s . processos ci v±J.i-
zados d~ cultJÜ'a, e dos capitaes empen;Q.ad;bs -UO .plantio, está aimlar-. 
em Çt)Jldições de S·Üj_:>Úioridade a esta, por não ser i tão , ·Onerada C0ID O< • 
custo da colheita? P01· desg~aça nossa , igp_oram q;u.e os plantadores 
britanhiGlos j'á :em 1902 lfiar:cáram. o prazo de UJ+.l dece,nnio .para que 
a borra0ha .'da India viesse a rivalizar COJTI , a b!!)nacha brazileir-a? 

E' uma ver~adeira :niiseria tamanha ignorà-~cia sobre cousas que-
tãq d0 pe1·to iíos tocam; e~, si não _ha essa ignoranci!J., será iB.quali:6io.. . 
cayel' de.sastre o res_ultado .da imprev;id_encia em •que marasmamos, da 
siru,plicid~d~ e:rn que. descançamos ~m attender a , .qlh.e ~étu-almente 
na expansão das tl:ansacções iriternàciop_aes o terreno · é dispu•tado-
palmo a . palmo, a:rlucta. é continua e terhvel, ás vezes lenta e si'len_, 
ciosa, mas sempre segura nos meios e eff-ica'z nos -resultados, que, pela .. 
previsão solicita ·e pelo esforço tenaz, tornam definitivas e duraveis. 

Ea vos fio, senhore-s, que só dépois de ·estudo·l'eflectido e acurado 
sohre o assumpto, só depois de receio adquirido e , fundamentado · de 
que ..a produc'çã0 da borracha br"azileira pôde ser em 'tempo·s ma~s ou · 
menos proximos ·aniquilada e reduzi.da dJo seu 'Vàlcii·, &i ·não · fol'em 
tomadas med~das as mais àcertadas, que visem ampara•r 'tambem esse 
grande pToducto naciona-l, eu llll~"-:-ihnimei a esbOÇf\1' o ·pTojecto de ieí 
que e11trego ·esperançado e conJi:ante á competeneia Ela C.émmissão de-
Ei~anças e á sabedoria do •parlamento. . . 



-- 5·-

:Aguardo · 0s pr0cessos .e os termos regulamentares para fornecer 
1 ,esclal·ecime:n,tós .e expen.<ii~r anaz0ados attirrente·s ou adequados á. 
··· accópação das ' idéas· que pnop,ugno; pa•ra.. 0 momento da "Sua apresen-

tação ·bastaram, cuido eu; os perig0s ã que .me referi, . os fins a ' que 
a1ludi, que, poT aerem 'muito c1acros e almejaveis, devem ser acom· 
mettidos com civismo e realiza:dos com firmeza. 

·~ . 

Rcleve"me, entretanto, a· Oamara que, á ma:nei~·a dé préVia infor-
mação, de passag~m e como 0 vôo, eu faça v:er o: {}llle traz ainda; fi{) 
meu intuito, o projecto que vis·a · a· defesa da borracha. · 

O ··franco m0no;p@lio que . estabelece e ·o seguro · emprestimo que,. 
par;& custeai-o, a.11toi·iza o p•r0jecto, reduna.am; .no ·meu modo: de•v:er,. 
h1!-m.iJ{le .. mas &ine&l\q, ..;~m· tbe;n;etficí:& para ' o desencv.o~vimento financeir() 
do paiz, porque o resultado do· monopolio e o producto do eíriplies1Ji~Q· 
serv:irão, o:u couro me~ida c0mplementa.r da 'Oaixa de Oonversão,..que 
se p,rete-.,de· cre·ar, ou ·como p.Bcessario refo.rço ao fundo de garànti<a· 
e .ao .fundo de resgate, .creados peia lei n. · 5'81, de 2·0 de julh0 ·de !899: . 

A dema.is,. min,istrarei á Oa,mara ó escJarecime:nto de' :q\le .a ex:e•· · 
cúçãp do "P.lan0' ~o pr0jecto põe .nas mãos ·do ;G0vemo - a acredita,r.' 
.nos daÉlO's constantes do ultimo relato rio da ·· Fazend·a _:_ éa:mbiaeS' · 
cor.respo'ndentes a 45 ~~ di~s nossos pagamentos .extemos .. E> si c·óm:· 
O' simples appa,rehlro reguladpr d'e que . di~põe ,actualmente no Eánco 
d·a Republica, o Gpverno já ófférece resistencia á especulação ca,.m,. . 
hial, quando tiver em mã0s, alé.m de percepçjio. de gran.de· ·pa:rte dos:· 
impostos ,e~ ouro, .a qurasi. metade . das letva;s .reaJ:mente n(l·cessa.riàS> 
pa•ea ·os mesmos pagal,nentos, tornar..:se-ha· inJIUe.!ltiQnavelmente o aBb:i··· 
tro absolu:to d.a -cotação do catmbio. 

Ãgui estão; senhores, em . cseus !ineame:ntps princi.paes, e~ostas: 
as idéa's e os . fins do proJecto. 

Rem sei, e· bem avárlio~ que elle ha .de ,provocar resistencia; -re-
fo~a .tão capibal, affectando thBOrias de Estado, muito invete1~adas: 
e muito exquisitas, mas estereis de todq, ,para a m·g~ncia ,e magnit'ªde 
do nosso caso, ·golpe tão p1'0'fundo, a:lU:lrando metho(jl(}s . frou.xos e ve-
lhos, estabelecid0s pela .i'!lcuria e rotina do meio ambiente, ha ,de· 
enconi.raF o:ppo'sições. Mas hei ,.para mim, -e não me illudem os intui-
tos patrioticos; que todas ellas serão vencidas e supera,<iws· com . a: 'eíJ.e, 
vaçla e fecunda discussão .que aGI proje.cto .hãq de offerecer os espiritus: 
esclarecidos e competeJ!:tes rda Oamara, cujas luzes irív:oeo .e cujos com:.. 
·plementos espero. 

Praza. a Deus que em beneficio do paiz e em < co:nseque11eia ·dá 
· v·isita do eminente ·cidadão eleito presidente da Republica pa1'a o ·fu- " 

turo qnatí'iennio. lieste se venha a fazer algilma co11sa. de · 1·ea:l e serio,.- ... _ 
de amplo e proveitoso, -pélas""llbenimas regiões d6 extremo norte, até ' 
aqui rentémpladas· talvez mais como colohias di'> que como Estado& 
pelo ·'Governo ,Federab .A esse ideal salvador e benefico visa ·o projecto 
que passo a ler. (Mttito 'bem; muíto ·bem'.') 
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Declara de irde?·çsse publ1:co , nacional o commenio de expMtaçíio da 
hv·n·achJa. se?'in{ta, produzida em territcl?'io brazv~eiv.o, qn&r · S·B 
destine a pai.zes estrangeiros, quf1.r aos outros Es-tados da Bepu-
blica, que não os produétores, e dá outras providenci4,s · 

O Congresso N acionai . decretà: 
Art. 1.0 E' declarado de interesse publico naciÓnal e co~o t·a.l 

só pode.o.do. ser feito pelo Governo da U :q.ião o con:çnercio de exp<)l'ta-
ção da borracha seringa, produzida em terirtorio 

ProJ·t:'C'to brazileiro, quer se destine a pa,izes. estran~i..r01s, 
quer aos outros Estados da Republica, que não os 

productores. · . · · . · 
§ 1. o Toda a bonacha. seringa, que não fôr destinada á utiliza- .' 

ção ou c,o:nsumo de fabricas estabelecidas. no territorio do proprio 
Estado pToductor, será recolhida ás alfandegall situadas nas zonas de 
producção, sob pe,na de ficar . sujeita ás leis . de. contrabando, e, _me-
diante o certificado de deposito, no qual 8erão especificado's o peso . 
e a classificação do genero depositado, será paga na del~ga:cia . fisc\1.1 
mais proxima pelos preços da cotação official do dia. 

§ 2. o A eiassificação de que trata o paragrapho antecedente será 
feita ' nos armazens das albndegas, com assístencia dos interessados, 
por · typo variado de um a sete, conforme a sua qualidade , e o seu 
gráo ,de pureza, occupando o typo n . . 1 a ·de especie conhecida' no 
mercado sob a denominação de borracha fina e o typo n. 7 a conhe-
cida com o nome de sernamby de caucho. . 

Art. 2. 0 Os impostos de exportação devidos aos Estados ptodu-
ctores e ao terátorio federal do Acre lhes serão pagos pela respectiva 
deleg8!Ciá fiscal, á vista dos manifestos de . embar.que. · 

· Art. 3.0 Toda a borracha exportada será , aeondicionad!J. em caixas 
de madeira apropriada, de preferencia nacional, nas quaes serão im-
pressos a fogo o sello federal e os dizeres: Borracha_. brazileira - Typo 
,n . .. ~ Peso liquido ... kilos - Serviço do Governo· Fedle1·al. 

. Art. 4. 0 • Logo. que se \1-Che organizado o serviço de exportação 
da bormcha, o Govemo venderá, nas delegacias fiscaes ou por inter-
media de bancos da sua inteira confiança, directamente aos commer-
ciantes c aos pnrticul;ures, as cambiaes de que p1:ecisarem,. até o limite 
da sor.Ll.ma, em ouro, que fôr apurando em cada safra. 

Art. 5. o Para a execuÇão da presente lei fica ·· o G'overno autori-
.zado a. levantar, por parcellas, dentro ou fóra do paiz, o emprestimo 
que fôr necessario até o maximo de 10.000.000 esterlinos, a juros não 
superiores a 5 % e amortização não .menor de :Y2 ~la-

Paragrapho unico. O producto liquido deste emprestimo será de-
positado no Thesour0 N acionai ou de preferencia na Caixa de Con-
versão, que porventura fôr creada, e sobre ~lle em.ittid:as, notas de 



'-7-

moeda-papel conversíveis á vista, a uma taxa préviamente fixada nas 
mesmas notas. 

Art. 6." Os lucros verificados nas operações de exportação de 
borracha e venda de cambiaes serão exclusivamente applicados, em: 
primeiro lógar, ao pagamento dos juros e amortização do empresti:ino 
de .que trata o art. 5° da presente lêi, e o. que exceder,' conforme as 
circumstancias o aconselharem, a juizo do Governo, ou á substituição 
por nota5 de papel conversível, emitt'idat~ pelo processo de 'que trata 
o paragrapho unico do r~ferido . a;rt. 5°, de quantia igual ·de notas do 
papel-moeda actualmente em .circulação, ou ao reforço quei· d'O fundo 
de garantia~ quer do fundo de resgate creados p·ela lei n . . 581, de 20 
de jnlhv dé 1&99, de accôrdo com o dispvsto no art. 3° ·da referida lei. 

· § 1. o Sí o valor · do papel-moeda actualmente em circulação attin-
gir ào par antes de saldada a operação de credito, todos os lucros que. 
forem apurados des~a data em diante serão affectos a este serviÇo, e 
vice-versa, não podendo ser considerados renda ordinaria da União 
sinão depois de satisfeitos todos os compromisso~;> do en:prestimo e esta-
belecída definitiYamente a · circu.lacão metallica . . · 

§ 2. o Logo · que esteja todo a~ortizado, o producto dei empresti:r!lo 
será integralmente a·pplicado ao réforço do ' fundo de garantia. 

Art . . 7. o Fica ·o Governo autol'izado a promover qualquer accôrdo 
q,ue porventura BBja necessario fazer ·Com os Estados productores de 
bórrácha .seringa para mai.or facilidade da execução desta lei, a qual 
l'€gularhentarã e rpandará entrar em vigqr no dia 1 de julho de 1907. 

Art. 8. ·o -- Revogam-se as disposições em contrario . 
. Sala das sessões; 6 de agosto de 1906. - Pa.':isos. de Miranda_ Filho~ 

SESSÃO DE 13 DE NOVEMB'RO 

A borracha ·j'â . era conhe.cida dos aborígenes, quando Colombo 
apo1:tou á · Ame rica. A primeira menção .que della se tem deve-se ·a 
· . ·· Hérrera, de volta da segunda viagem do grande 

Pare.cer da Com. genovez . . No livro D-e orbe novo, de Anghiera1 
de 11€ depara J+Oticia dos usos que,. entre os selvagens, 

. Agr'icut.tura . h.avià na feitura 'de pélas; e, noutro, de Saha-
. · · gun, Historia Geral das Oousas da NoviJ, Hespa-

nh(t, se falia das virtudes medicinaes da ulli, resina negra, produzida · 
pela ·a:rvoré denomi·nada __::_ ulequahv,itl. 

Mas, a tal respeito, as melhores informações se acham consigna-
das na Mon.archia Indiana, de · Torquem.a·~a, (1) onde se lê: "Ha 

(l) ·ApU!d J111m11ile - · Les pl~tes à oBo'!ttohouc, !Paris, 1903, 



IDeste p;aiz (Me.x;ico) uma aTVore~ dita t~lequo-huitl, pelos iH}iigemi\s, 
.que lhes é de summa valia. Esta. a:rvõfe cresce na zona~ ·quente·; apre-

,-senta aJtura meã -e ilioi.:has M'redonda'<là!s, de c'01r ci-nzenta. 'Fornece, 
rabunJap,~f!m~nte,. uma espécie de liqui•do, .bl'all<W COIDÓ leite, viscoso, , 
--que lh,e . constitue :O meJhor prestimo. ' Übten.a·~se ó leite ·do uleqtui/Jtui;U_, 
golpean•do .. a •ai'VOFe, ,no tronl:l0, . com -um mach·adinho. _-:v'ê-se_, · então, 
manar da- incisão o liqúi~o,, como •sangue de ~rm.la ferid-a'.- >Os indí-genas 
,1'f!colhem-n1o em -qabaças ,de tamanho vario, Nestes vasos; vai tomando 
t!Ousijltencia, a'té se tomar em ma.ssa .,gommosa, á rqu•al dão ' a 'fó-rma 

,oque convéJi11- ,ao 'l:lSO ,que della p~eterrdem ,, .. 
Os,··!']ue ,não têm oa-ba.çás, li>eswl'l!t am' o corpo· com a s~bs'tancia •li-

rquid::t, á medida que def1úe da arvo'l'e; por cle'seccação, f6rma-se uma 
.,especie -de memb:r,a:na:, ,que, facilmente, se destaca,. e cíaja espessura-
·varia, ~gundo a eaomada colloca:d•a sobre a pelle. (i)om este u~li 
fazem-~e ,pélas m.uito aprecia-das por sua · elast~cid'a .de. O ulli soli-

,dificado sei'Ve ·para, CÓUPaças, qu!'l estão á prova das . .frechas mais agu-
~Çadas, dev.ido, sem duvida:, á ,molle-za 1la matei'ÍB:·, ·que não exclue, a 
tenacidade. Reis e nobl'éS ·ttSam, habitualmente, de Sá'f) IJ, tOS ' de u~li. 
Emfirit, ·v.s ~espanh6es do ~Me;x:ico .impregnam de ulli ás capas, afim 
de as .to:t~~a;r ~mpermeaweis, p·orque está ·provàdd que tal eo'rp r5 re·siste, 
p:~al'avilh<'!sa!mente, á: a,gua, mas fu-nde -ao S()l." . 

Apeza,r da larga applieação ·que havia entre os natU:raes da Ame-
, .i!ii.Ga, pas'sou •tál sl!ibsi.ancia quási desperce·bida para a Eur0pa, até -que, 

,gm 1·736, Hndo Oondamine ao Perú, para' mediÇão do >Eieridiaúo ter-
-restre, -1he vulga-risou ,a existencia e os usos. ' ' 

;Em.,nota á Academia -de Sciencia:s, dizia elle, en:tão·:· "Cresce nas 
florestas da província de Esmeraldas uma arvore conhecida do.s indi-
genail por he11é : della escorre, por incisão, ·uma resina branca como 
leite; · recolhe~se numa folha, que . se deita junto ao pé_ da arvore, e, 
depois, se expõe wo sol; -enne'grece, a principio, :àa su,perficie, e, com 
a continuação, em toda .. a massa. Della fazem-se al'Chotes, ·que quei-

- mam admiravelmente hem . .. Soube, em Quito, que ·a arvore _de onde 
' 'f!(l exl;tahe essa ;resina cresee tlnilbem :n:as margens do :Amazonas-, e que 
.-<>s Malnas -a denominam cautchú (1). Moldam fôrmas de barro ào 
lfeitio de ,ga,rrafas e cobrem-n'as dessa ma'ie,ria. Quebram a fôrma, logo 
ri!JUé -a resina endurece; ,e •ób.têm •hotij'as in:des·tructiv~is~ lliaiis :le'VéS do 
~ue ,gar.raJas -de vidPo". 

Em memol'ia ~ulte·rior, -ri.iun:tav;a: "Muitos são os usos :·qàe ,dessa 
·resina fazéin os ~Gmaguas~ no eentro dia Amerioa do Sul, usos estes 

-,-muito dilatados pelos iridios H o Pará, o-nde os Portuguezes deran:J, á 
arvore que a pr,oduz o nome 'de ·pau-seringa, porque aena fabricam 

.- (.1) Oal!lJUG'hu: -ccS1p-hon-!re &p. gumm! elasticlllJil lfú-nd-entes, quo- prim. Omagas 
ad confiderrdos ·t ubulos usi sun.t» ·- Cf. Dr. von Martius - Befitragl j;U· lllt'Mno. 
graphie unld _sp.raolJenk'lfi!tde ~1'tl8'iUi.e1w1, Bam;.à IJ,; -'~·rla;tJigen, -.lt$6,3.,· p .. . '3·6,0. · 

' -, 
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tl~:tli~gas á ljg!Gda dos -Omaguas (pequ€nos ~aNíes 'ôcos e'm. ·fórma 4e 
,:pêra, a que se a:dapta ;mma ca:nulà } . . Móffidiá-se ·aínd·a no Párá de diffe-

. re.ntes ma:n~Ú:Fas: f~~m-se bonna:chOrS, 1 :&i~uras de ·a:nrmaes, -:.bolas ô.cas 
.qu, n;J,a,ss~~as, · o~n1ad;~s de alto o~P1baix:o :Fé[~vo, Çtc". Oorp.o ' os ·:Méxlc;:t-
·!llGÍ-8, 1•0v,estiam, t!J,mbem, os pannos, á guisa dos encerados de hoje, 
-{\e~!jia s,lJLJ;ls.ta:aeia, e preparava:m sàpatos impermea:veis, aos qua,es a 

,<:Wfu;riJ}~,ç~o ·empresta-v-a o. mesmo aspMt.a dos. }de 'e;ou-:ro. . 
N (;HJ.ville,, ·wutor· das "(í)ihse·r1J.a;hio!fl,s · eriirvduses sur. 'toutes Z.es parties 

.de .la .plwsi~qu'e",, em 1723, 0hamai'·a a "'attençij.;<'> p·ara · taes usos;· ma.,s, 
.é licito •a:ffirlilll'ar !C!J.ue a .Ooncilramine, principalmente, se deve a su:a 
divulgação na Eúropa. Depois deste, Fresneau procurou, m situ, estu-
dar os vegetaes que prr-oduziam ess:a gomma, cl:e •applicações tão curio-
sas, t os resultados que -grangeou levaram Aublet, ·botaniêo francez, a, 
eompleta~do-os, classificar a hevé sob fi denominação de .H évea guyifl.-
Jiens~s. . 

Na Asia e na Africa irardou ·muito ·o descobrimento de planta!! 
secretoras de bonacha. Só em 17,98 ·yeiu a conhecer-Se a primeira 
planta a.~iatica dotada de tal . pr,oprie_dade, e posteriormente · é que 
surgiram as de '0'irt:~;as procedencias. Póde~se, ·pois, affirmar que a 
industria ela gomma elastica é, es&encialmerite, am~rica:g.a, e que já 
se achavn. ella em grau elevado de desenvolvimento, lqunndo aqui: che, 
garam os 'europeus. . 

Pena e vergonha é nada _haverm.os âccrescentado ao acervo dos 
maiores. Ao contrario, retregradamos, sensivelment~; porquanto., até 
1840, tod'a a 'borracha exportúla, ·sa'!tia em objectds maliJ.lÍÍacturados, 
a.o· 'passo que, no r>resente, só se expede o ,genm·o e:jll broto, havendo 
quasi desapparecido a primitiva industria,. 

Oedo, •o üso dos -sapat<'>s _de borràcha ' 9€ ·impla:n~ou ~na Europa, e, 
pouco elepo~s, o emprego da gommà elastica ~ 'fabricação de algalias, 
tubos e fios; se generalizava "ele modo sU:~prehendente (1755-1791). 
Já erit 1770, PI'iestley a a:pplicara 1na raspagem. de ' tril,.ÇPS de lapis, ~e 
onde lhe veiu o npme inglez ntbl>er. 
· . },f ac-Intosch, mais tard~, descobri~ a __ prqp:rieq!J-de. da nf\phta a 
)aissdlverc, e cteàva a intiustria das roupas iiiJ,pE!rUJ.~limiis. ·:pe 18~9 a 
'j:840, ett\'gem novas applic:àções, e:çttre as 9.11aes ps tec~gos elasticps, 
pâra-tihoques, ·molas de mn:-<!hinas, etc.; mas, mau gr!l:q\l Jd}s~o, ~~9 se 
afigurava brilha~Jte o futurq go artigo, qu~:p:do a qes~ob!3Iia ~~ Good~ 
yea:r,, coriheciaa ·p:o:r vulcani:zà{~o, lhe ~b'ri11 l~;~~issi}nqs hprizqntes, 
& tal po:qto que ImpOrta c.qns1derª:r, <le:pçis de~l;:t, . ~ 'h0rracha cOJl\O 
ilm d0s 'proB.u·ctos '?~oriõmicos de mii0r :re'lEJvanci!J:.. Op~siste a desco-
"beí·ta .n.o 'trataiÍ:tertto ~a ·botl'aqha pelo en:X:ÔÍre, sob 3: acção de . ~lta,s 
teln:púatmas (12'0 'a '300° C.). A 'transformaÇão que se opera no pro-
duct(), em virtude de tal processo, é consideravel i de~appare~~rq tq-:-clo's' os . 
: ~lefe~~O$ lJo ,'~rtt~ro .e'If! 'nri:~tO, e ''\.lll:J,, qp.e ,f(.}:l.ji IÍ(l.~be, ·é, ~p?,t~ ~ .produ~t'Y, 
mestünavel ;g~n~fl~J,g: ,a, .g!:ql,l:tqfl .ehtstli!!J., •11n,ta 'Vez :vulc:guzada, -nao 
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possue mais a vantagem (para os consumid0res) ' da :duração indefi· 
üida; é~n compensação, ·adquire, sem se deformar, inai'or resistencia 
aos e-sforços de compressão. e alongamento, é menos ata.cavel pelos dis-
solv;entes o:rdinarios, e supporta, impunemente,. as baixas temperatu-
ras, e a de + 100° ·c. Pata se avaliar a revolução que · a descoberta 
do· americano Goodyear . determinou ·no consumo ·da borracha, pelos 
novos empregos que lhe creou, basta examinar o diagramma seguinte, 

')on~ vêm coD'sÍgnados os dà,dos relativos a este genero, durante os 
ultimós cinc~nt,à a~mos, c,:onvindo, poréin, desde ja, subli;nhar ·que a 

' produe.çãq, de 2'70 tóneladas em 1842, ascendia a 65. 000 e:ri::t 19D5 . 

.. 

\ 

' 

. ~ 
I I . 

~ I I 

' I' 

0 diagramma ,é suggestivo: a curva dos · preços e da producção 
desem;olveni-se quasi parallelamente, isto é, preços c.rescentes de par 
com ·producção de major a maior, phenomeno ra,ro. nos. annaes da 
sciencia economica. . , 

. Mas bem f~il se torn·a a, ~xplicação: : a pro<1ucção conserva-~ 
a quem das necessidades do . consumo. Realment~, a~ pal~vras de Girard 
(1), em 18'75, .. acham,. agora, plena confirmação: as modernas appli-
caçiiíes da borracha ·· em electricidade, carros, velocípedes, automoveis, 
transmissões. de machinas, etc., etc., vieram creaJ;~lhe, , por ass.im dizer, 

( 1') .Asl#m .se rpr0111umciara, em l!lOtavel estu:do : ·«L' esp~it etonrné se à:emawde,' ?Wn 
pa;s à quo,i l'on . eimiJYl-o~e le owlwtol~o'lf!c, .m1czia bien à Ql!t./oi ofl1t;te B'Ubstamoe· n'a pas 1!1t-
oor~ été em!Plo'!l~. » !A.P,Wd W{ldema?(n, Les planl!es troPDo'ales, IP'; il~9. . 
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-consumo illimitado, permittindo; do · mesmo passo, largo desenvolvi- · 
men to á producçãu . ( ( 1), 

· Desde 1850, na c&sia e na .A.fric·a, sét encetou a exploração de 
plantas productoras de borracha,. e, a partir de então, o genero dessas 
procedenc~as entrea a concorrer, ·sériàmente, com o nosso, no suppri-
mehto . do mercado. O crescimento constante' ·da prooura,, e a conse- · 
guinte elevação de preços, hão despertado experiencias de toda ordem, 
já no sentido de encontrar succedaneos artificiaes para 'O artigo sil-
vestre, já afim de acclima·r noutras paragens os nossos cautchús (2), 
ou se chamem hev·eas e cast~lloas, ou sejam ·os· escassos rebento·s das 
nossas catingas: màniçoba e mungabe.\ira . 

.A. despeito da-s prophecias de Dunstan, (3) feitas recentemente 
perante os membros ·da British Association, não me parece mui.to de 
temer a competencia ·da borracha aTtificial; até, ·porque, ainda quan-
do resolvi:do o problema scieútifico que isso envolve, resta . pro:var 
que ·o ·custo de producção da natural não poderá reduzir-se a p<;mto 
de ser á<iJ.uella insuste:ri.tav~l a lucta . . Muito mais perigosa, quanto a 
nós, no momento, é a concurrencia do·s seringaes cteados no Oriente; 
pois me ·é licito asseveraT que os brilhantes resultados, consignados 
em jornaes europeus e amerioanos, ·com relação ás culturas de heveas, 
emprehen:didas nas· colonias inglezas, principalmente, não destoam 
da veil'dade dos factos; ao revés, em alguns, ainda trans[u·~ oerta du-

. vida· ·sobre o maravilhoso successo da empresa, como ·que lançando á 
contá da especulação o exce'ssivo encarecimento 'dos frilctos alcança-
dos, quando, em realidade, não ha demasias no quw ·propalam, con-
forme pude verificar, ae visu, em Malaca, Samatra, 'Ceylão, etc·., e · 
já .houve ensejo de ·o proclamar, logo ·após o meu regresso das Ind:ias; 
em entrevistas com um representante do Jornal do Commercio, no 
começo deste anuo , 

Vem á pello, por muito in&tructiva, narrar aqui a hi•storia da · · 
importação .e a·cclimação da seringueira na .A.sia. Foi ~m 1876 ·que, 
pela primeira · vez, lá chegaram sementes da hmJ'ea brasiliensis.. No 
anuo preoodente, resolvera o ·Governo das Indias introduzir essa ·va-
liosa planta nas colonia•s inglezas; e, para tal fim, ma:ndou ·vit do 
Brasil sementes, que, 'por inconveniencia . do clima de Calcutá, forani 
ter ao Jardim Botanico de Peradeniya ( Oeylão), para dahi se fazer 
subsequente, fornecimento á Bil'ma:rüa, e ·à outras regiõe•s da India, 
cujo clima, e solo, eram. julgados propicios á cultura da seringueira. 

Logo que o Governo se abalançou á empre•sa, o Iwdia Off.ice . en-
<1> Tive -rna,tuml 81W1J/,y o! 1iubb6'1': ·<<l',ndia Rubber WQrJd[P: vol. 31, n . 4, p .. 10lí .' 
(:2) Acho que, ·Com .pro[Pri·e,dade, se pôde empregar a palavr·a cautchú . 

({)tb'l~ ucltií :. ma,t.to Que ch/ora) 'P<Vra d€6·i:gnal'., de. moeto .generico, 3JS ";plantas p-ro-
ductora;s .d.e :borradha. 

('3) T1"o·pica,l Life; vol. IH, n, 8, p .' ·UG. 

f 
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.gaxregou vVickham, subdüo .i:nglez· res·:Üd~úa.te ,em Santarém, cl.e obter 
. sementes de heveas, á razão de ;E. 10 por -:rn:ilheiiro, e· de ·rus remetter . 
·para ·0 Roy.al Bot·amc(J).l (í}a1;de11t) ·em: ·Kew. I>e feitG>, eonsegilii!Íu elle 
T~U·Rir 7@•: 000. sementes, pre>venientes de :ser!Íngaes do ~apaj,ós, e, <dá-
pois de as ·acon-dicio;n_ar e.urdaà,õ:sam~nte, partia, acompanhiadro della-s, 
directamente, para a Jinglàterra, õrtde chegou. a 14 de ·Jumho. d~ 1876. 
No dia segll,Íli.l.te f@;rám t0das pJa•atw<d.as; comtudo, apenas. '·3 1'/•2 % 

.,germinaraJ:lJ:; mYitas destits, ·ao fím, cl.e pçmco tempo; attingiam ·attuna 
de 18 p:ollegruda·s. .· · . 

Por -aembranfla de _Ho<ike.r .foi concer-tado,_ entre t>,.lndJia ().ffi.ce 
e o Colonial Office, que se 'llemettessem os seédlings (mudas) para 
<CJeyJ.ão, por d.isp.Ôr de con.d:i,~ões ·mais apiJiH'Q~rnada,g das a.o·.Âmruzonas. 
Devido ·a0 rapido" ·Ores0imento '<i-as ·plant·a:s~ construíram-se. caí-N:as ~e 
Wàrd especía:es,. e, :desta$, 38, contendo J.. 910 planta~; f0sam d-e.spa-
ch·adas pRra Oolomho;, ·orrde chega:r:<\lm ·:(la ·melho;r ·ordem, s0,b a gua:rda 
de um j a:rfitineiro . - . · _ . 

Or Governo das Indi!l(s, ieceiando. quatl<!J.ue~ ma,llqgro 'cl.a; tentativ.·a, 
en víoa, tambem, 0 Sr. O.mss .á . Amer·~ea . do Sul, paPa ~e v ar . p-lantws 
viv:as; es.te conseguiu chegai.· la Rew com · tl'i:rita heveas ;vfv\l..s em ~bom 
.esta;dG>. . . . 

O cu11to da p.rimeira ·remessa de sem(lfute& orçqu p0r ~ 1. ~JJ5, .eu 
eel'ca .de 12$ ;por pé, .'posto rem Qeylão. . 

.As :p1·antas :t:o.J,Iam col,lserwadas em. FeradeRi:}la; ·até q~-e·, ,p_r(lpamíio 
o j,a:rdim tr9pi-c'al de r!Ienaratgoda, ClfjO clima muito .se as,semelha. .ao 
das . regi·ões . Ele wigent, para l:á :·se traiJ:spoi1:·ara:n;J,, cuiQ.adosamente, ,na 

.mor parte. Âs mais V(ll-has arvores de , Ceylão, qu(l oonta.m hQ.je .:w 
R.nno,s de ·edooe, -são ·sp~cimens· mEJ,jestosos, d~ ·go pés de ,altu:ra, ·e .. de 
tronco. com. 1>1-'0 ,pollegadas de cir.cumferencia. . . . . · 

Pela mesma época, introduziram-se -em Java ·e rna .:p.enint>ula de 
Malaca, pés de hevea procedentes de Kew. Em 1877, Murton já -dizia,. 
de referencia a Singapu:r-a: "0 nosso élima é evj-dentemente apropria-
,do ao eres.cimento da se:ri+tgueira., a julgar ,pelo -progresse das {>!antas 
em 'um anno." 

.A heve~ conieço.u a .ser ,pNpagada., no Odente, de ,galho, isto ~' 
por .meio de x amos :cortacl.os . cle ·ar-vores ,. com . t1:e!a . anno~, ,p:el'feita:r;ue11te 
®ro~~u. . · . ~ 

. Os primeiros pé&, ·distr.ibuidos. em 1878, destina:r.ap1,se -á Bi:t:lria1'rÍ'a 
e a Ma-d;ras.ta . ' , 
. As .heveas que mais cedo flore-sce.ra:m fo-ram as d~ Perak Çperdn-

su'la de Mala0a) ' · pelo an.no de 1880; vier.am, depe>is, as de . Hena-
.ratgoda, em 1881; no amw .. ~guinte, uma da-s de Buitenzorg (Java), 
-e,. por fim, (lm 1884., as de Peradeniya. 

Désde 1883, iniciou-se a distrilmição âe plantas -e ll~m~n;tes, a 
qual attinge, pre·seritem-ente, a prqporções fa:ntasticas. A Jndia :e. os 

· estabelecimentos . do estreito de Malaea, Queensland, ,Jamaica, .S·ama-
tra, J' a v a, Figi~ ·Bornéo, a .AfriM ingleza 'e a'Hemã, efc., hão recebido 
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>..u'e ·0eylã0 tgrand(ulll'antirda~B ·de mudas e sementes, ·durante os · ultimus 
·.tri;nilis. aJilnos. *(rl!:) · 

€Jumpre explicar: . o;~motÍV@' por t'J.'l!le, ~e·sde logo, .li'l!áO se emprehen-
, der.am va:st'lliS mdtu-r-as,. e· JSÓ' nas. 1!1Ltim0s tém'Pos •entrou- em N0ga o 
41)1aniio de Cll::tJ!tehús.. r 

Fergu:sson, ·peifia ·ma:Nei.Ta seguin•tE), . :de:serecve o que . e:ccoiFeu em 
· €leylrâo (2') :· ·" Jr.. piDineipio, os la·Vl~rud<in·es prestaram -p·o.uea ~attenção .'ás 
-hevea.s é :eastiHoa;s' oecují>aiJiJ.d'@-00 qmrcamru1te .com a maniçoba, q.ue 
•eTa -:cltolJooa;. de gr::mde· 1'ustici>dwde,.e ,g~;aÇ'~'S' á q•tJrol espe:ràVla'm. _ap'1"0vei-
ft'á·r ~35 '.0(i)0 a~res de ·tenas arbandtenatl·!ts.: A mani~o•ba: ·en:eseia âe modo 
•.surprehendenme ~2 .. pé-s . por me·z ! L) e 1em :li$85 uma ·a1w:a'l'e de 3 · armos, 
·a;pezar de· exgotta:clta. no ~DIG' anteFioT, ·p:t:odilJllziu libr.-a· e mei:a Je hQrTa-
'éha .secca. Se . a} i,'lli.du~tri·a: hou:ve>sse p·roseguidlo, m@rmBnte com plantas 
,db Fará -e '<:J;a M.e:xico, te:uia p1'0~ad>o excel!l:entemen.te; "'mas, p0•r essa 
<época, o chá offerecia hdl!h•~j:r):te ·perspectiva., com :tres anncDs .aJi>mmas 
,dé esper.a ' (c:lontra 7 n;a bo!l!racha).,. ._e fa-cilmente a·bsorv:eu to.das· tas 
·activida:des. Deru!ai.s, 'Q'S• 'P·I:eCjiOiS •da ·boTra:cha riã:o ::eram: então muito 
.·cenvidativ:o.s.. A g:Itande 'procllra .. deste ge:r;rer'O, tpar-a 'll!llisteres de ma-
,(i'hinas, ele<veu-os 'liHmsi.velmente; 'mas, ~ a:incl!a assim, po;m.co se lograva 
·n:a; e&]Jeci:e, :quacnd<il, , (;)18<. ·prege:s .d!o• chá degra:cl!al'!'dio-se .de .mais .a m.ais, 
cse e<>meçou .'(].e pda>1il'tar,. ha uns 'seis anno·s atrás, nos · districtos .d~ 
-Ra:bítara •e Kelan~ \T.a:Jle:r,. seú•ngue'irws entre osc.pés de chá. En:tre-
tanto, em 1888, já Trimmem instav-a pela @w.Jtu~a .da he>vea, a:a.Run-
eiaRd·o re'sulta<!l0s brilhantiss<i.JPcOS àlliti>dos em ·.Jilien-aratgoda, quanto á 
prodl:l!cçã~J das ar:vores; "' em 1889·, 1 iib. ·3j<4 po'l.' a:r:v0re; em .1890, 2 
dib . e 1Ó oRças;, em 1894, ,:mai.s de. 3 lt2 libras . 

. L>esde .1891, o departament0 tlomstal eneeta:va: o plantio . de 
•ca'Utchús. Trimmem cu;idav:a ser impo;ssiveh an-tes €!.e 6 -arnH>s sangrar 
a;s· .arv.0res: está verifi.cad~;> que: a pa'l!tir de 6: anno:s 'é licito fazel-o, 
â,mpu:r;rem:ente. O Dr. Willis, actual cl:irector do Jardim B0t-anico de 
J?eradeniy:a, cúa !D!ão heuvesse em Geylão mais de· :1! 0. 0'00 •arcres pr0-
\prios ' para ·a heveá:; . !1-S ·plantações ·feiias, de muito, excedem ésta 
-G:iJra. O me,smo receii& :gr.assa; no· mQme;:ato, com rel<açã0-. á quéda de 
·pTeços, ·pela <'mncurrencia dtl succédaneo~s ~a:rtifiéiaes. · 
· ' As . plantaç&es, ·d'e 7lil0 ac'l'esr·em 1898, :e.c<mpa:va:m ·2 ."5.00, -em. prin-

cip·ios de 1901, e 11.000, em m eia-dos de 1904, attingindo, ao !im do 
-anno passado, .a sua área a 40 .. 000 .acTes. ~' 

O prufessor Her;ber.t W right, directur ·da EstaçãQ Experimental 
rde P.e:ra9:eniya, em E.otavel dbTa (3) p:U:blicada -no fim de 19(')5, ,p'Ol' 
sua. vez, observa: "Quando a h'evea •brasilien&is foi l.:a·tr'oduzida, ct>nsi-
·derava-se que eonvinha sómênte a ·lugares pouco acima do nivel do 

(1) IHerbett W~ight- 'Para·J?,ubbf!'r; van Romburgh- L!es· <Íivbr.es à 1ca;out-
ohoua et .à guvta;,percl~a; Stanley Ar.d.en - Meporlt on Hev.ea BtnaJsi!iensis ; Collet 
- L ' hooea asia-tiquJe .: War.burg - D4e Katwt.ah1~kpf/.anzen unld iiÍIJ•e Eiubt1w. 

( 2) Ceylon hanà:book 1 and . direoPo1·y, 1905-190·6 ; Trop:ilaa.l Ag?'ia?L~tu,rist, 190'5. 
( 3) Hevea B-ntre·bliensis or Patra Rubb·er. Its bota.ny, Ct!l!li6ilvx~<til0n, alJ,emist1·y ·a.nd 

di8M811/I. 
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mar, porém o bom crescimento obtido em Peradeniya, posto• Ill:enos 
satisfactorio do que 'em Henaratgoda, foi . sufficiente para anu~_at . 
varios plantadores; e conseguintemente se distribuíram sementes aoít 
~ue residiam em, partes mais elevadas da ilha .. .A.ctualmente não COJ;D.· 
porta duvidas o facto de medrar a hevea até a 2. 000 pé's, de altitude, 
nas províncias centraes de Oeylão, e a nível mais elevado eni Uva .. 
Isto ·se comprova diante das. áreas ' em cultiv0 nos dístrictos de Pe-
radeníya, M-atale, G-ampola, etc. _: '''H a- onze • annos ·acreditava-se ím-
prescindivel a edade de -dez ann-os para ·se .encetar a extrac'ção do. 
latex dé uma arvore e e,stimava--sé . em libr-a e meia de b01:racha secca 
a p;r_o4ucção por. pé annualmente, ao fim do vigesimo anuo. De então 
para cá; fíc.ou dem-onstr·ado .que arvores de · 4 e 5 ann0s já dão borra-
cha com valor merca:p.-til e, excepcionalme1;1.te, specimens de · 11 annos 
têm pro:duzido, num •anno, . até 25 libra-s por pé . . No mesmo se.ntido, 
fizeram~·se accentuados ·progressos n-as ferramentas ·para sangria das 
arvores, em mac}).i:J;Las pa;ra lavagem e purificação âa borracha crúa, 
em àpparelhos com cylindro de revolução, -para coagular .mais rapida-
mente o producto, e nos meios chímicos e physicos, afim de a.pressar 
a coagulação e·,benefi.ciar o artigo, tão efficaz e promptamente qu~tnto 

·possível. Concomitantemente com sensíveis aperfeiçoamentos n.a pro-
ducção e no·s methodo.S de manufa,ctura, se operou forte alta . de 
pr~ços, que foi acima de . 6 sh .. por libra, e . se ·alargou considerave~-
mente a área cultiva-da/' .; . 

. Quanto á península de Mal-aca, as mesmas pha:ses occorieram, 
seglindo Stanley ,A.rden (1): "Parece tEir havido muito pouco enthu-
siasmo por parte dos' plantadores em relação á hevea, . sem duvida em 
virtude -dos altos ·preços que entã0 vigo;ravani para o café; poucas 
arvores , ha n,os estados indígenas. maio·r.es de 4 .annos. Mas., com o 

. declínio· dos preços d-o café, os lavradores t.ràt-aram de procurar 
culturas mais rendüsa:s e, durante a est;;~ção de 1896-1897,. encetaram 
seriamente as .plantações de c!J,utchú·s. Desde ent~o ·essa cultura _me-
receu grande i;nteresse e só na península de M·alaca .ha presentemente 
'(1902) 12.000 acres, no minimo, ·plantaJos . co~ heveas, representan-
do cerca de 1. 500. 000 arvores. E' de presumir que to.das ella·s per-
tenç.a,m á progenie das originariamente importa-das pelo Governo. das 
Indias". . . · 1 · . · . 

Em summa, de quanto vem dito., se infere . que _ s:ó depois da ex-
cessiva depreciação do chá:· e do café, e .. do encarecimento consideravel 
da borracha, ·se decidiram os· plantadores do . Oriente. á . cultura dos 
cautchú:s; mas, quando o tentaram, foi com vigor, e enthusiasmo des-
marcados, conf.o.rme nos attesta o quadro junto, d-as. companhias for-
madas, , nos ultimos an.nos, para tal fim, cujo capital excede 'de 
;€ 2.000.000 

--: 1) Report, rp. ·3. 
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Companhias organizadas ~ara o plantio e expl~ravão da borracha · n~s c.olonias asiatlcas de Inglaterra 
li ' .. ,., 

.llcREH 
~l~ ' ' TOTAL A O'> 

CAPITAL CAPITAL êl~ COTAÇÃ~ OBSERVAÇÕES ' TITULOB DAS COMP~NE;IAS NOMINAL REALIZADO 
EM PLAN-

ACRES TADOS "'<t· 
I "lA 
1 l>cg 

I I 
Oompanhias oom oapital em libras efterlinas - Te?·ras nos Estad,os Federados de M ala?a 

i'\,nglo-1\blay Rubber Co . .• . . . •. . ... ... .. 
iBatu Q!J.~es Rubbet• Co.. .. .............. , 
Bukit Raj ah Rubber Co ....... .. ...... , .. 

· 'Cicely Rubber Eshtes Co . . .. , ....• " .. .. • 
,, . » · » » 5% Preference. 

Consolidated Miü ay .. .... . ..••.... , , . , . . . 
Federated Selangor •....... . .. .. , ..• , . , . , 
Golden Hupe•. ~ . ... . . . ....... • . ........... . 
Inch Keuneth Rubber Estates, Lim ... ·\ ·, 

Jugra Estates, Lim .. . , ....... . .. . , .... \ · 
» » » lO% Preferred • . .. • .... ' 

Kepong Ruqber Estates . .... . . , . ... ,., . . . 
R;lanang Produce Co . ,, ... : .. , ....... ,.,. 
Linggi Plantations . ... ... . , ... . ... , ... .. . 

» · » 7 % Preference, .... · , .. , . 
Pat:.!ing Rubber Esta.tes Syndicate 

(Mortgage .S 5.000) .................. .. 
Perak Plantations . •• , •..•. , : , ... •..• : •.• 
S~gga Rubber Co ..... ....... . ...... ~ . . : . 
Selaugor Rubber Co ........... ....... : .. 
Straits Plantations, Lim . ..... . ...... , . . , 
Sangei Way ~ubbe.r Co ....... . .... , ... . . 
Vallambrosa Rubber Co ......... ....... ,. 

Ceylou Cocoa and Rubber Co ....... . .... . 
Ceylon Pará H.ubber Co ....... ... . .. ... ·. 
Ke pitigalla, . ........ ....•... , ........ , . • 
Mahawale .... . ................ . ....... .. 
Monerakelle Rubber Estates ........ , . .. , . 
Panawattee Tea and Rubber ..... ..... ... . 
Pelmadulla Ru.bber Co .................. . 
Rubber EstC~tes o f Ceylon .....•....•...•. 
Rubber Pbntations ......... , •......•...• 
Woodeud Rubber and 1'ea Co .. ... : ...... . 

Ceylon R11bber Go .... . .............. . .. . 
Clyde Tea Co . ... ............• . . . . • . ; . •• 
Kalutara Rubber Co .. .. . ............. . . . 
Lanka Rubber Co ...................... .. 
Southern Ceylon Te a and Rubber Co .... . 
Udapolla Rubber Co .. . ............... . . . 
Uva Rubber Co ..•.•.•..•.... , , .. .. , • ... , 
Vegan Tea .Co ......................... .. 

;(l 
l5Q,OOO 
30,000 
70,000 
6,000 
6,000 . 

·75,000 
35,000 
40,000 
15,000 

21,550 
5,000 

20,000' 
20 ,000 
30,000 
10,000 

30,000 
75,000 
2lJ,OOl! 
30,000 
50,000 
50,000 
60,000 

.s ~ 
104,937 6,331 jl, 713 
11,125 ' 1,903 614 
61,000 4,563 ·\2,077 
6,00 .I ' 603 138 
6,000 

55,000 4,279 ! 820 
14,755 983 J 517 
37,750 1,000 1-
9,750 1,674 ' 500 

14,590 ' 2,900 j 615 
5,00(i) j -

13,250 1,578 i 400 
1:7,500 2,319 ! 80S 
18,699 4,342 i ,220 
10,000 j -

l 
20,000 2,000 \ 743 
50,000 986. l 500 
5,340 1,218 l 200 

30,000 · l,SSO 11,205 
33,125 3,200 '1,050 
15,670 2,500 ! 610 
50,000 1,2295 ' '144 

'' 

.s 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

10 
10 
1 
1 
1 
1 

l 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

21/8-2 3{8 
11/8-l1/4pm 
3 7/8- 41/8 
3 - 31{4 
3 - 31/4 
2 -21/8 
17/8-2 pm 
1 l/4-1 3{8 pm 
1 -llf4pm 

15 -20 
20 - 30 
I 1/4-11/2 
3 1{2-3 3f4 
33f8-3 5(8 
1 - ·ll/4 

7 -71/4 
par -1 (3~ pm 
3/4 - 1 pm 
7 l/8-81/8 
1 -ll/8 
11/4-l 3(8pm 
43/4-5 

Oorapanhias oom ~apital em libras este1·linas - Te1·ras 

15,000 15,00011,260 ., 300 1 13/4-2 
50,000 8,500 2,500 1( 462 1 ' par-lfS pm 

225,000 225,000 3,412 ·~,970 l l/8 dís - par · 
15,000 15,000 1,093 ~·· 890 10 8-10 
25,000 9,950 1,044 . 1 372 1 l/8 dis-p!'r 
60,000 45,000 ~.239 1,596 5 7 3/8-7 3{8 
60,000 16,625 2,761 884 1 l /4- 1/2 pm 

100,000 20/JOO 1,510 5,14 · 1 1{32-5/3~ pm 
55,000 40,000 1,085 • 550 1 1/'2-1/2 p ro 
25,000 10,185 810 690 1 l/16-1/8 pm 

1

1 . 
205.979 seringueiras de mais de 20 annos. Agio 225 0/0• 
Café em producção, borracha para 1908. 
C' j'é, borracha e côco em producç.ão 400 Ofo, ' 
Borracha em producção, cerca de 7.000 arvores. 300 Of0• 300 Ofo. . 
82.600 arvores, com algumas de 7 annos. 200 Of0 • 

Café produzindo e borracha ein 1906. 
B'orracha em producção. . 
C'iirca de 153 seringueiras com 10 annos e muitas outras de 

mais de 4. , 
B rracha, coco e café em producção. 

Caf~ e coco em producção, borracha em 1907. 
), )) )) » )! 350 %· 
c,~fé e borracha 350 %. 

em producção. 700 % • 
)) )) )) 

)) )) )) 1910, 
1 )) )) )) 800 %-

800 acres de coqueiros em producção. 
Borracha em producção, provavelmente, em 1910. I , " , 475 %· 
I 

om Oeylão 
1 

Bbrracha e cacau. 
462 acres plantados. 
Bprracha e cacau em producç.ão. 
Chá produziuclo e borracha plantada. 
Chcau em producção. 
Chá produzindo e borracha em 1909 
~ » e algum a borracha. 

Cacau e coco em producçào e borracha em 1909 
A)guma bonacha em producção. 
C\'á produzindo e borr·ach~ em 1909 

Companhias oo1n capital ~m rupias - Te?"!'as em Oeylão 

Rps. Rps. I 
150 

Rps. Rps. 
7,50,000 ~,50,000 444 100 180-200 Borracha de um anuo e menos 
3,00,000 2, 70,000 1,123 666 100 150-160 CI:iá em proclucção e borracha em 1907. 
2,50,000 1,05,000 546 275 100 130-140 f )) )) )) )) 1908. 
1,00,000 50,000 156 156 100 140-160 ' Borracha em producção em 1909. 

10,00,000 3,60,000 7,300 680 1UO 180-200 480 acres de chá produzind~ e 10 de borracha para 1904 
50,000 28,750 348 200 100 180-200 Borracha de 2 annos e menos. 

10,00,000 5,30,000 1,715 532 100 70-80 7 ocres em e.xploração. 
10,00,000 7,20,000 1,549 1,250 100 170--200 Chá produzindo e &.lguma borracha. 
1,90,000 1,90,000 1,268 !,117 100 45@-470 Chá produzindo. 

Oornpanhiaa eom capital em. ru),ias - Terms nos Estados Federados de Malaoa 

Rps. I Rps. Rps. 

Y ataderia Te a Co ...................... .. 

15,00,000 3,~12 2,4!>1 100 105-1,1() Borracha e mandioca próduzindo. 
' 2;50,000 1;'342 · 177 IOO .. -. 300~320- •v·'Bõi·r élla-~prodúzi'hdo 300 J§.· 
2,5o,ooo ss4 '' 645 5oo 1,500- 1,6oo I ,. , 1906.3oo ~· 
1,90,000 1,257 

1 

665 500 950-1,000 I » » 1906,300 fo• 
12,00,000 1,034 . 686 . 50 80-90 )) )) 
1,00.000 675 1

. 264 100 400-420 Ca,fé produzindo, e borracha para 1906.400 % 
4,75:uoo 3,4!!2 j. 520 100 225-250 Borracha produzindo 225 %· 

' f 

Rps. 
A.~iat!.~ "'Jitub·?er Co ... , .... ,.,. ..... .. . _ ~ · ··.· 125,,o5o0.,o0. 0000 Blackw11ter ...... , .. , .... ·•.• ..• . ..• . ~ 
CeylonPlantera'Rubber Syndicate. "o.~ ,g 2,50,000 
Harpenden Rubbe~ Co ............ "2;~ 3,00,0UO 
ofebong ......................... . :g ~8 12,0Q,OOO 
Malay States Coffe Co............ o?.~ 1,00,000 
Seremban Rubber Co.......... . 'd 10,00,000 

Oompanhifls com capital em dollars -Terras no$ Est'ados Fede,:ados de Malaoa 

Balgowrllie ........ . ................ ..... ·i 
Sandycroft Rubber Co ................... .. 
Sione Rubber Co ...................... .. 

Dois. I Dois. I 1 · I Dols,l 200,000 100,000 - . - 10 ' 
100,000 85,000 300 ~60 100 ' 
100,000 80,000 640 300 100 

Dols. 
8-12 pm 
250 .. -260 

par. 

" 

\

Borracha produzindo. 
160 ácres produzindo 250 %· 
80 » )) 

Ooinpanhias cum oapitéil em rupiaa - Terras em Trava'ncore lt ,, 

Periyor Rubber Co ...... .... ............ l10,~0,sóoo 14,~~~0. O I 800 1 1600 I ~bo I 15~~2oo \Borracha produzindo desde 1903.175 %· 
Ram Rubber Co· .. , ..• , . . . .... . , .• , . .. . • . 3,00,000 73,500 997 810 100 80-100 pm 
.She.liacary Rubber Co................... 3,00,000 45,000 673 1117 100 30- 50 pm Borracha em producção desde 1900. 

' Dive?·sas 

J!'ederated Malay Estates Rubber ......... J2loo~Üoo jl,2~~:Óoo 12,340 ~ ~ 8761 ~oõ \ 48o!5~o pm JBorrac~a em producção 
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O mesmo pheno:ine~o reproduziu-se, ~m menor e•scala, no Indostão~ 
Birmanüt, Java, Bornéo, Samatra, etc. na Africa (1), sgeurrd.o 5 ohn-
son, óccorreu, tambem, algo de semelhante, posto lá caiba, principalmen-
te, replantar os .cautchús, destruidos pelo13 indígenas, em barbara explo-
raÇão. Na America Oen:tral, se manifesta a mesma tendencia, como 
bem se conclue de informes vario·s, .insertos no I ndia-Rubber_ W orld. 

Mas, pe-rguntaT-se-ha: . à {lOntinuar assim; breve -a superproducção 
determinará a ruína de todos? · 

''Disso não ha duvidar; occorre, porém, que o . abandono_ das plan-
tações naturaes, em infeóori(lade de CÍTCumstancias· para arrostar a 
CO!llpetencia das cuidadosamente creadas por mão do homem, ha . de 
retardar a crise destas, cujos pro-ductós podlõm suppor-taT, com dila-
t-ada folga; cotações ;muito inferiores ás que vigora~ no presente . De-
mais, a facilida-de' de dispô1: culturas. inter-calares na·s plantações de. 
cautchús, faz que resistam esta-s a qualquer embate: Em ·todo caso, · o 
perigo ainda não é imminente (salvo se alguma das previsões de 
Dunstan, seja quanto á borracha •synthetica, seja quanto á que se con-
tém,•em plantas communs, v. g., no trigo1 houvesse de realizar-se), 
como de plano resulte do seguinte topico (2) da Chroruique Col-oniale, 
de Bruxellas: "Supponhamo.s que · a prod1,1cção da-s fontes natui·aes se 
conserv-a a mesma · que a actual, isto é, se mantém na visinhança de 
60. 000 tonelada-s por . anno; toma-·se absolutamente certo qne, dado 
persistente augmento -de consumo, a, se . accentuar cada vez mais, a 
_ponto -de soffrer, agora, o mercado, de escassez no~ suppriuientos; 
antes de 1912 o consumo absorverá no minimo, de 80 a 100.000 tone-
lada-s por anno. Asseveramos, pois, que, . dur-ante muito-s annos a vir, 
tQda a producção de borracha será prompt.amente coUocada; fica re-
salvada a hypothese de, .continuando -a actual expansão industrial, 
não satisfazerem os supprimentos futums a pl'ocura d'e ·maior a 
maior." · 

(1) The cultivation anld :prepatra-tf10n of Pwra-'I"'Mbb()r; LoThdn"es, 1904 . 
(2) O Jndia Rubbilr W~w!d commentava, em janeiro <:to an.'no :pa-ssrudo, por mo-

do curioso, a pl'esente situação •do mercado: 
'"The lfac-t that rub'ber ha:s .so long .been obta!maJb.le 1-s due ·to the enoDmous ori-

gi-nal -su.pply. 'But 1this supply h!!Js not 1been à·ncreased, or even lkept up to the ori-
S'ina! Jimits, •by -run.y p;rocess o-r iNaJture, and the ;rub.ber -sitUfution to-day is c01llpa-
rahle to a private fortume of fix-ed limi<ts, which is dimi-nished. in '[)ro.portion as i:ts 
owner >draws UPQ1n1 it. He m-ay spend twic.e as much ;t:hi-s year as la-st, :but tlüs does 
not make him twi-ce as Tich; it only hastens· the time whem.· Jle wiH become b.aJnknU{pt. 
It is -qÚite poss~b'le thait, -somewhere or othier, mor-e <rruhber may b.e '[)roduced m.ext 
year than this. H is ou-t of the que-s-tion to say ''n what year the hl.ghest output o-f 
ru.bber wiH l>e ·reached. Possibly hiogher prec-is if{)T ·rub:ber than have been ·J<nown 
Mther to are yet to be experienced. But the-re i-s no ro{)IID for uncertainly on two 
points: ( 11) ·a .oontinue.d ~niC·rease in the ind.ust·r~al demam.ds for rubber; an\d (2) 
the ·hasteiJiilng of the extin-ction of the maitural sUipPly by every ad<ditlon to the 
yea-rly rproductiori. :o 

.. 
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· Oonitud·q, nã.o :é: para no.s. dar segp.ranç~ ahsoluta •e'ssa-.,perilpe·ctiva 
., pl'Omissora, e nos ;conservarmos ·a;pathicos·. diante do esfo.rÇo eoloss·al 
d0s no.ssos ·co:ncurre:rites; aro ·en:vez, dlwe·•.servir-nos • de 'inci!j;àmento a, 
entrementes, nos {llperoober:inos para a · luta asp-e1~riooa .. que, be:d:o OU'· 
tarde, ha de· ·sobrevir, porventu·ra q~rando ai.nda no~.rnreo ·hOl~·ver lem-
brado d~sperta:r da; hibernação em _que •rios compra:zemo.s_. -

~ ·Cumpre· se não repità hoje o que océorreu outr'ora no t_oci.mte á 
quina, que, 8endo planta; nossa e do PerU., exilou, . indo fixar-se no 
Oriente, que nol-a sequestrou, expulsando-nos, ü:remissi.veltnente, do 
merc;a·do· universal, .co.m· a haverem alli aprimorado, tornando-se-lhe 
os productos muito mai•s c<TpÍ'osos e rico~, g-raças á ~y;bridação e selec-
cionamento. 9 quadro junto falá bem alto· a tàl respeitP, e o·xalá .o 
tenhamos .sem ·OO,ssar ·ante .lfS olhos, . afim de .que a· tãQ- prilh~nte con-

. dição da no.ssa .. b:orra.cha, traduzida. em anteúor diagr,amma,, se njio 
tránsmude .em tão deplora:vel. 

300_' .... 

--~- --· ..... - ....... -

. 'Pai·a ultimar esta parte, junto, aqui uma estatistica .. lj.p.proxill}ada, · 
da área, em . acre.;;, .or·a . cultivada. de . arvo·res de borracha,. 1 em' todo o 
mundo: 

Paizes 

Oey1ão .. . .... ...... ............. .... . . . 
Ma~~~ a : ( penins:U!a) ........ . ...... . 
Borneo . . .. . ..... . .. : ......... ·· ..... . 

-Java e Samatra . .. .. ..... ~ .. : ......... . 
India e Birrilania ... . ..... . ... .... . 

40-. @0()) 'acres 
3s :ooo , . 
1.'500 - ~' 
6. O:QO. " 
B.OOOu " · 
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Paizes 
:Mexico .... .. ··· ................... . 9 . ooo-· acres 
Brasil. ................. .. ........ . 5. 000 " 
venezuela. . . . ................. .' ... . 3. 000 " 
Equador. ............................ . 2.000 " 
America Central. ................. . 2.30'0 " 
In dias Occidentaes.' . · .............. . 1. 000 " 
Africa ... ............ ............... . 28.200 " 

'TotaL ....................... . 1ll4. 000 acres 

Póde-se, pois, estimar em 150. QOO acres ou ·60. 000 hectares- a 
extensão cultivada d~ · cimtchús, cuja producção, dentro .em dez annos, 
orçárá .por 25. OOD ton:ela<1as, dado ·que nov-as .á:reas não venham 
accrescel-a, o que é supii).amente improvavel.. . 

Cabe agora examinar as con<1ições de estabelecimento··,e explora-
ção de uma fazenda de borracha no Oriente, para ventilar a questão 
do . . custo de producção do aTtigo, alli, em -cotejo com o dos nosSf!>s 
seringaes silvestres. 

Em Ceylão, a;s despesas de estabelecimento de uma plantação 
podem avaliar-se. do seguinte modo: 

CUSTO DE .A.OQUISIÇÃO •DE .100 .A.ORES DE TERR.A. .E.DK P:b.A.NTIO COM 
SERINGUEIRAS. 

PreÇo 'de · 100 acres t1e ·terra: 
Média : Rps. 50 por acre ...................... , ... . 

Matta, a 60 rupias por acre. 
Capoeira, a .4,0 rupias por acre. 
Derrub,ada e, limpa: 

Média: Rps. 1'7,50 por a·.cre ........................ . 
100 acres de• ma.tta a Rps. 20 por acre. 
100 acres de capoeira a Rps : 10 por ·acre. 

S ement·es e .vi'li,eir.os : 
40. 000 sementes . a Rps. '7 por l. 000 ... . 
B·O 100.0 ce•stinhos ·a ·Rps , 4 por 1. 000 ... ; 

'Rps. 280 · " . 120· 
Preparo dos viveiros, inclusive abrigo dos 

· cestos com plantas e semeaQ.ura ... . 
Vigilancia e rega durante 3 mezes , ..... . 
Se·rviços occasionaes em 6 mezes ....... . 

" 60 
" 30 
" 20 

G'am'Í!rl!hes· e·' cl!reno's: Rps. 6 por acre ......... ·•· · · · · · 

.5.000.00 

1. '750 .00 

510.00 

600.00 
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Marcação : 15 pés X 15 pés, cêrca de 200 arvores po1·· 
I ' d acre, a 7 5 cents. p·or acre, com. 0 cumo· · as marca~ 

Covds: 18 X 12 polleg.adas, 40 por t ra:.balha·dor, I~ps. 
1,80 r>ür acre ..... : ..... · .................... · 

P lantio : 20. 000 cestos, ppstos nos respectivos lugàres, 
' inclusive transporte <ilo viveiro para as c-ovas, de-

pois de immersão eD.f adubo liquid-o, a 80 cents. 

Rps.'~o~ . a.c~~·.: ... : . ... ·:::::::::: ·::::::::: ::: ·::::: :':: :· 
Replamtio: 6 . 000 cestos a 50 cents por 100 ......... . 
Sombra: 30.000 cadj.ans a Rps. 10 por 1. 000 .. .' . . ... . 
Fi111camento e manutenção a Rps. ~,50 por acre .. . .. : . 
Oasas de s.erviço : 20 quartos para liesidenéia tempora-

ria de trabalhadores (esteios de ma:deira susten-
tando cohertura de palha e paredes de taipa) a 20 · 
Rps. p-or quarto ............... ............... . 

. Limpas: 

Rps. 1 . 50 por acre, em média; 10· limpas por anno·:· 
Limpas em terras de matta, 

nos primeíros . tres me:Zes a Rps. 1.25 por aere· 
Limpas posteriores. " " 0.80 " " ..... 
Limpas em terras de capoeira 

nos primeiros tres mezes ., " 2.50 " " 
Nos tres mezes seguintes ... " " 1. 75 " " 
Nos posteriores._ . " " 1.00 " " ........ 

Ce-rcas: 

' 
Rps. 187 por milha; 3 milhas: ~ 
Custo do arame• e grampos, mais ou menos, Rps. 150 

. por milha, 3 fios a um pé de dístancia; ' 
Mourões: fincamento, etc., Rps. 30 por milha, car-

pinteiros a Rps. 7 por . milha ·' 
I nstmmentos de trabalho : ........................... , 
EvenJ.tuaes :. . . . ..................•. , ........ , . ,. .. . 
SuperinfieniJJencia: Rps. 100. por mez ................ . 
AdiantamenJtos: 80 culis a Rps. 30 cada um .... . ... . . 

Total no 1° anno ........ , ................ . 
Juros de 7 % 'ao amao ................... .. 

Rps .. ·;. , . ..... ...•..... 

75.00 

180. o o. 

80.ÓQ 
. 8.195.00 . 

30.00 
300.00 
150.00 

400.00 

i.500.00 

561.00 

100.00 
' 100.00 . 

1.200 .00 
2.400.00 

14.936.00 
1.045.00 

15.981.00 



Segundo anno: 

.Superintendencia:. . . . . . . . , ... . ..... . . . 
Limpas .. .............. · .... .. .. _., .... ....;, ,. 
'Viveiros. . . . ................. · .. ; ..... . 
Conservação .do.s- caminh0s e. ·dos d~nos. 
Cobertura da:s casas .... . . ·. : ...... · ... ·. ·· · 
Cétõas·. · ... : .. ........... : .... . ·. : ... .-
Eventuaes. . .... : . ......... . ... : . . 

Rps . 

1.000.@()) 
1.20o.po 

100.QO . 
50.00 
ao·.óo · 
õa:oo 

100.00 

Juros de 7. %' ao· anuo ......... , .......... . 

" ·· -~otal no segundo anuo ......... .. ........ . 

Nps. • ••• , •• • ••• • " • • •••••••••• J . .. •' .. .. ~ . .. .... .. .. .. . 

T M'c'eiro· anrito ·: 

Superi~te:tllidencia, .. . , . , . , .... . -. ......•.. 
L~Dff!&S: .. . · '· .... ................ ~ . - .. .. .. ' .. 
V1ove1r0s; .ete, .. . . , . ~- ....... ... .-. , .·, .-,.,. .. .. .-. . . 
Estr.ada-s· .e drenas. .. ~ ·'· .... •. , , ..•...... 
·Ças;:ts. : . . . .' .• , . , . .. .•.. .. . , • . · . " . ,. .... -.. .. ·., 
Ce1'cas .. ~ ·' ... i .. .. , • - · .· ~ - ••••• , ••• _,, , , ••• •••• 

.E;vej.ltwaek . • .. . , , i-'·· ••• ·, ,, •. •• 1 •• • , ••• . 

.900.@0 
8@@.0~ 
];@0 . .00 
50 .. (!)1) 
3'0.60 
3'(). 0.@< 
100~ . 06' 

Juros .de 7 % ...... -..•••................... 

Total ~ao fim cl& re-:rceillÕ ànn~· ..••...•....•.• . 

Quarto anno : 
Superi~tendencia.- .. ..... .. .. i ••• • . •••. • • •• i ••. 

Li"mpas. . . .· ...... i • • • • .••• .•••••••••• , , 

~plantio, eté ......... ~ .... . ...... . . . 
Casas.: 20 quartos permanentes (pilares 

de álvenaria, paredes de taipa e - co• 
Õértura de fe:rró. zi:n:c:a:ào)' à 70 R'ps. 
p·or' quarto.: ..... . ........... i ••••• , 

<J{n'C'll:s. • • . .... · ... ..... .. : ........ ... .. 
Eventuaes. . . . .· . . · i •• •••• : • • ' ••••. • •• , ••• 

72@.(i)(i) 
750.00 
100.00 

1.400.00 
30.00' 
7'6. t!W1 

Juro.s de 7 -%· .... ..... , . .... .. · ····· .. -.. •• :· 
·Total ao fim dp q.uarlo am10· .• ' ....•. · · . .. . 

2.535.00 

18.516.00 
1.296. 00 

19.812.00 

-19.812 , ()(!) 

" _, . 

21.822.00 
1.527.00 

2·3· .. 3'49. 00 

3' .ó7'd .6Ó 

2'6.4HL 60 
:Ji . 8''48'. óó 
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Quinto anno : 

Superintendencia. . .... , .. _ .. , ...•.. 
Limpas. ·. . . . .. .. ............... · ..... · ..•. , 
Cercas ..................... · .. ~ ~ .. --... . 

-Estra-das, etc ..... ' ........ • •........... .. 
Eventuaes .•.•....................... 

Juros de 7 %. . 

900 
7'50 

50 
'lO 

100 

Tlot·al ao fim do quinto anno ... _ ....... ~ ... . 

1.870 .0() 

30.137.00 
2.109.00 

32.246.00 

Temos, pois, um total de Rupiaf! 32. 246; para as despesas de 
éstabelecimento <k uma plantação de 100 aecres (1 acre =0.041 m2 ) 
coin eeT.inglieir,as, o que produz, por acre, 322 Rup,if1.s. Tratando-se de 
vastas plantações, é mister accresce-r-lhes a ·de construcção de um burv-_ 
gallow para o .administrador, . Rps. 2 . 000., e -a -d'a · installação para ct 
preparo e beneficiamento da borra•cha,. Rps. 50 por acre. Segll.ndo o 
Sr. E. Gordon Reeve-s, de quem procedem os dados. enumerados, essa 
estimativ·a constitue, talvez, , calculo muito acima do commum, pois~ 
am varias 'verba·s consignadas, são possíveis reducções de nãó pequena 

. monta, conforme .as condições pecuJiares a cada -lug.ar. · A obse·rvação 
parece comprovadà por orçamentos -de outras fontes, muito infei·iores 
ao· mencionado. 

Passemos ao exame das condiçõe-s que vig'oram· na peninsuia de 
M:alaca· .. A • 

1 ,,l!ll l 
• ' ' 1(1, 

Estimativa p.ara insta;Uação de uma fazenda 'COJnr 500 acres de 
cautchús, e mantença, até começa-r -a producção, plantando--se 250 acres 
por anuo: 

Derrubada, coivaramento e limpas ......... _. ....... . 
Marcação. . . . ........... · .· : ... .'._: .. ..... -...... . 

~~;:i:o~ ........ ·.: : : : : : ': : : : : : ::: : : : : :·: : : :_: :; : : :, : : : ·: : .. : 
Sementes (226 por acre a 14 pésX14 pés 01.1 melhor _ 

250 por ·acre: 187.500), a 1 cent. cada ........ . 
Plantio e sombra ........................... , ..... . 
Caminhos e d11enos. . ... . ....................... ' .. . 
Limpas durante seis mezes ......... . .............. . 
Superintendencia a $ 300 por mez ................ . 

Dollars 
2._500.00 

500.00 
1. 250.00 

400.00 

1.875.00 
750.00 

2.500.00 
l.õOO.OO 
3.600.0(} 
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Con8trucções: 

Casa do superintendente. . . . .......... . . 
Casa do assistente. . · .. . ............ ~ ... . 
Casa do feitor. . . . .....•............... 

1.000 
500 
100 

Alpendre para culis .' .. : ... . .•...•.........• . ..... 
Instrumentos de trabalho ...... , ................ .. . 
Eventuaes, hospital, etc ..... ; ................... . . 

Thtal .... ; ............• ; ................ . 
Juros de 7 ~ ao anno ........................... . 

Total ao fim de primeiro anno. '" ........ . 

Segundo anno: 

Idem, menos as construcções .. . ........ . $ 16 . 500 
Manutenção dos 250 acre·s plantados á 

razão de $ 30 por acre ... . ...... . . 7.500 

Total. ....... . . .. ...... . , ... , .. 
Juros de 7 %. ao anno ...... . . . ........ . 

Thtal ao fim do segundo anno ... ....... . 

T8rceiro anno: 

1.600.00 

500.00 
500.00 

1.025.00 

18.500.00 
1.295.00 • 

$ 19.795.00 

24.000.00 

43.795.00 
3.065 . 00 

$ 46.860.00 

500 acres a $ 30 por acre. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15 .000.00 

Total ...... ; .... . ..... . ................. $ 61. 860 . 0{} 
Juros de 7 ~ ao anno. . . . .................. . .... . 4.330 .00 

Total ao fim do terceiro anno ... . · . . . . . . . . $ 66 .190 . 00 

Quarto anno : 

Manutenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $ 15.000.00 

Total ....... . . . . . . ............ . . . · · ·· · · · · 
J lHOS de 7 % ao -anno .... . . . .. . .. . .. .. · · · · · · · · · · 

Total ao fim do quarto anno ..... · · · · · · · · · 

$ 81.190.00 
5.683.00 

$ 86 .873.00 
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Q ttirdo a'J'llno : 

M:mutenção ... 
•••••••••••••• o o ••••• o o o ••••• o. o. o •• 

Total .. ........•....................... · 
Juros de 1 % ao anno ........................ .. 

,.,~ / 

Total aci fim db quinto armo .............. · 

$ 15.000.00 

$ 'lOJ'. 873. 0@ 
7.131. 00 

$ l•üi!J . @'04 . .ao 

O custo de 500 a.cre~ de seringueiro~ ~leya-se, ao firm :de 6 annos, 
• a- 10.9 . 004. 00 dollars na peninsula de Mala:ca, nas cond1ções menos 

fa'I'-Q.rav:eis, isto é, cada aci·e. fi"ca ao plantàdor por 218 dollars ou, em 
11bssa moeda, por. cel'Ca de 32.0.$000 ... 
·~ " ·!Jevttrrer(')' o calculo além do quinto anno, obteremos: 

Sea:f:a anno: 

. Manutenção de 500 acres ... ~ ....... • ............. 
Üasa para o superintendente .. : . . ,. ......... ; ....... . 
Casa par.a o assistente .............. .............. . 
Casa para o feitor ............. . .........••...... 
Alpendre para culw. , ........... · .. ................. ... '" 
Gra:n,ju. etc .............. , ........ · ............. . 

. Colh~~ta e. Jtr-epa:ra de 50.000· 1-i·bTasc.d'e· ib:onacka ( 1/2' lib, 
por pé) a 20 cents. a libra .............. "" ... 

Tran"Spocle dias desp.esas a~é ao quinto anno ........ . 

.Ju11oa< de 7 % ao anno ................ ........... .. 

Total ao fim do sexto anno ............. . 

Selimo anno: 

Manutenção de 500 OO'!:es ... ... .. ... . , ....... , ........... . 
Collieita e preparo de 150.00 libras de borracha a 

2'0 ce·nts. a Hb-ra: ......... . .. .. ........ ......... . 

Juros de 7 of. a" : lo " anno ............... , ....... .. 

15 .. ooe.oo 
3.ãQO.OO 
1. 500.00 

500. Ol\ 
1.000.00 
5.000.0Ó 

10.000.00 

$' 36'. '500. o o 
109 .004.00 

$ 145.504.00 
10.185.00 

$ 155.689.00 

15.000.00 

30.000.00 -----
$· 200.689-.oo 

14.048.00 
------

Total ao fim do setimo anno................... $ 214.737 .oo 
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.. Oitavo a?fnO: 

Mauutençâo de 50'0 a.cre& . .............. .......... ., .. . 
Colheita e preparo· de 2.000 lbs. de borracha ... : . • . 

Juros. de 7 ·% ao anuo .................. • ..... , . 
. . . 

,) 

15.000 .'0b 
40.000.00 

$ 2'69. 737. 00 
'18 .881.0<~ 

Total ao fim €l:e . oita~ÇJ anno. -- · ..... , ...... :, : . . , '$ 288.618.00 
. . ~ 

Ficam, pois, os 5.00 .acwB, ao f4n do oitav0 anno, por 288.,618 dol· 
lars, ou cer.ca de :E .30. 000 ;, mas, ,a partir do sexto anno, o rendi-· 
mento da ;PN.priedad-e 'é, nG. mínimo,. O .~guinte .: 

Se.'Xto, G.IMW': 

250 hcres de arv.oTes de seis annos e 2.5{), de arvores 
de <:Ínco an:p.os . ( 1~0-.@,00. a;rv;pr-e&, a 200 po.r a:cre, 
em vez de 222, p:r'oduzi.nd.IO, em mé.dia~ . cada ano· 
re. 1\2 libra, dado que se não haja ainda feito 
<lolhei ta alguma) d~o 50. 000 libras. de b,ol!ra<l'ha, 
que, a 3 sh. por libra (metade da ccrta-ção,' actual), 
valem . . . ... ....... ·· ........ · ........ ~- ..... . · ;E • 

Set·imo anno: 

i 50. OOQ libras de boi·Facha a 3 sh~ por libra ....... , ;E 

O"itavo amno : 

200.000 libras de borracha, a 3 sh. por libra .. .. ~ .... ;E 

;E · 
De·spesas até ao fim do oitavo anuo, inclusive juros, 

etc .... " ... ... : .. -.... ... ... ..... · .... · ... . ·.·: : .. ;E 

Lucro liquido, no mininio . . . . . .... .............. . ;E 

' ., 

7.500 

22.500 

30.000 

60.000· 

30.000 ., 

30 .000 -=-
Ha, comtudo, quem. apresente resultados mais. brilhantes. Em 

Samat.ra, tive ensejo de visitar a p·ropriedade Songe17Roean, do 
Sr._ Marinus, abastado lavrador de fumo em Deli (Serdang;J; que cGn-
seguiu plantar 35.000 pés de hevea e outro tanto de ficus elastica, 
sem di.spendio d.e um real, conforme o narrei, circumstanciad-amente, 
em art~go inserto a 8 de Julho do corrente anno, no J or,nal do 
Oommercio. 
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Diante de dados tão precisos quão surprehendentes, como é de 
lastimar que um dos nofllsos mais aceatados profissionaes houvesse 
annunciado o infeliZ successo de taes e'lqieriencias (1), procurando, 
ao me.smo tempo: · fázer crer que só na Amazonia havia de medrar a 
seringueira, e sóinente lá era a coagulação do latex possível! Accresce 
que os calculos erroneos que adduz, para concitar os nortistas á cul-
tura da hevea, niais· · aggravam a situação, porque são, sem duvida, 
contraproducentes. Basta um topico, da craveira do que, em seguida, 
v.em . .tr.anscr.ip.to, 'pára desmoralizaÇão de qualquer idéa, por muito ~ que, 
em si valha (2): · . · 

. . "Para mostrar o lucro de uma pequena cultura, supponhamos. 
úm homem pobre, que só possue · dous · acres, . 'ou ( ! ) 200 metros em 
quadro de um terreno. Accommodar'á nelle 625 seringueiras distri~ 
buid3s em 25 linhas de 25 arvores. DaRdo cada uma meio kilo de bor-
racha ( !) teremo·s, mais ou menos, 312 kilos, qüe, não a 12$, preço 
actual, mas a 4$, darão o rendimento diario ( ! ) de 1 :248$. PaTa a 
extracção do leite e seu preparó, da totalidade dás seringueiras, serão 
precisos 12 trabalhadores, que, pagos a 1<J$, darão uma diaria de 120$, 
que, d':lscontados de 1:248$, dão um lucro liquido, diario, ( !') de 
1 :12íll!!OOO. . 

Não indo o trabalho além dos noventa dias do anno, teremos no 
fim da safr.a um resultado ( !) de 101 :520$000! .· .. 

Dando-se, por barato, que cada seringueira nãó dê tnais que 200 
grammas ( !), produzirá 125 kilos, que, tirada a despesa, produziTão 
um Jucro de 34:200$ ( !) em um trimestre! 

Tia vmá cultura mais rendosaª Não valerá mesmo para Jlm velho 
fazer uma planta<:ãO, que dará a seus descendentes Um rendimento 
mínimo annual ( !) de 35 :OOÓ? Que melhor legado? Que melhor mon-
tepio ? 

Tfma seringueira tratada, poupada, .póde dar producção ·por mais· 
de 20 annos; mas, admittindo-se que só dê por espa~o de cinco · annos, 
ainda assim .legará uma fortuna de 175:000$, fór.a os juros." 

A·ntretanto, o estudo criterioso .da questão basta, só por si, para 
convencer das vantagens que offerecem as plantações de heveas, con-
forme, detidamente, mostrei, em relação ao Oriente. Afim de perniit-
tir o eonfronto das nosRas condições com as de outras regiões, traslado 
para a:qui os dados relat'ivos ·á installação de uma fazenda ele cacau, 
no sul da Bahia, O:S quaes são applicaveis, com pequenas alterações, 
a um seringal : ( 3) 

"O valor de um hectare de _terras proprias para o cacaueiro é de 
25$000. 

(1) J. Barbosa !Rodrigues- As SerVn.gwe1tras; Rio, '19(}9, ·P· 78-7~. 
(2) I~em- ib., p . 61. 
( 3) Boletim da Seo't'etaria da A,griaultu,ra ão Estado ida Ba'Ma, ·v.ol. II, n. 2, 

pag , !1.22, 
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As avaliações judiciaes para os cacaueiros são, quasi sempre, as 
'Seguintes: 

De 5 annos acima . ..•.. , ............. .•..... ....•......... 
De 4 annos ......................... .................. . 
De 3 ann>os ................ . ......... : ... ............ . 
J)e 2 annos ............... •................... . ....... 
:Oe 1 anno . . .... : . .... . .. ~ ........ · .... .. ...... : . ..... . 
De menos de um anno. : .. ,. ......................... .... . 

As despesas com a cultura do cacaueiro são as seguintes: 

3$<YOO 
2$500 
2$000 
1$00Q 

$500 
$300 

Para roçar, derrubar e ,queimar um hectare de terras, e plantar 
c·acam:iro dist::tn~e 18X18 palll).OS (média de 600 pés por hectare). 

Despesa's por . . cad·a pé ........... ............ . : ..... . ... . 
Balizar e plantar de caroç:o .. ................. · .. , ........ . 
Duas limpas a 40 réis ............................... .. 
Juros de 10 % ao armo sobre 310 ·réis ............. ,,, .. 
Juros sobre 25$ (valor de um hectare) ......•... .. .... 

V alor. de cada cacaueir9, ·no fim do 1 o a_nno .. ... ...... · .. . 

2° amw - Juros .de .10 % sobre 346 réis .......... .... . 
.Duas limpa'!! a 40 réis .............. .. ................ · 
i Juros de 10 % sobre o valor do terreno ................ . 

Juros de 10 % sobre 120 réis ...... . ... ; .. . . :·. · ...... . 

V alo r de cada cacaueiro, no fim dq 2° anno .......... . 

:lo annn - Jurps de 10 % sobre 478 réis ............ . 
Duas limpas a 40 réis ......................... ...... . 
Juros de 10 °/, sobre o valor do terreno ...... . ....... . 
Juros de 10 % sobre 133 réis ................... . . · .. . 

V alo r de cada cacaueiro, no fim do 3° anno ..... . . . .. . 

4° anno ..:..:._ Jruros de 10 %· S'Obre 624 réis ..... , ...... · .. · 
Tres limpas a 40 réis ... . ..... . .. . .......... . ...... · 
Juros de JO· % sobre o valor do terreno .......... .. .. . 
Juros de 10 % ·sobre 187 r-éis .......... : ......... ·· .. 

"Valor de cada cacaueiro, no fim do 4° anno .... . · ..... · 

110 réis 
12.0 " 

80 " 
31 " 
05 " 

346 " 

35 , , 
80 " 
05 " 
12 " 

478 " 
48 ll 

80 " 
05 " 
13 " 

624 ,. 

62 ,, 
120 1' 

05 " 
18 " 

829 " 
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5° anrw - Jur<;_>s· de 10 % sabre 8-29. 'l:éis ... ~ . . •·· ..... . 
Dua•s limpas a 50 réis ... .. .. · ...................... . 
Juros de 10 % sobre o valor do terreno .............. .. . . 
,fµ,r.9~ d~ 10 % sobre 188 réis ...................... . 

' ~ ' ' . 
V,a,lor de cada cacauBiro, ho fim do 5° .anuo'. .......... . 

' ' '. 

pº anno __: J u;ro~ qe 10 .% sobre. 1.$036 ........ .' ...... .' 
4!Ni!-'S limpªs a 5.0 réis ...................... r • • • ; ., . ... . , 
Juros d~ 10 % sobre o valor do terreno ........... . . . 
Juros de 10 % sobre 200 réi·s ................... ..... . 

Valor de cada cacaueiro, fü,? fim do Jº anno ........ , .. 
. " 

7° anno - Juros ·ae 10 % sobre 1$266 ................ : 
J!,uas limpas a 40 réis ........•... , ................. . 
Jwros ·de 10 · % sobre 'O valor d-0 ter11eno· ..... : ....... ; .. . 
J~ros de 10 % s0bFe .212 réis . ........... ' ..... ....... , : 

V"aloi'' de ·cada · cacaueiro, . no fim do 7° ·a-:o.no ... ; .. : .... 
• ' J ~ 

8? ;~o - Juros de 10 % sobi:e 1$4.99: .... : .......... . 
Duais ' limpas a 40 réís ....... : · ........... . ........ . 
Juros de 10 % sobre o valor do terreno ............ .... . 
lJevastar o resta dfüi sombras ... : : ... : ............... . 
Juros de 10 %· aob:i:e 335 réis ... .. .. . .... , ..... -. ..... ; 

Valor de cada .cacaueiro, no tim de 8°· ·ann0 ... . . , ..... 

83 réis 
j.0.0 " 
06 " 
j.9 " 

104: " ioo. " 
o5 " 
21 " 

1$266 ,, 

127 ,, 
80 'r 

. .05 " 
2i ' '"'· 

....,..,.--
1$499 ,,. 

150 
,,. 

80 " 
05 'r 

100 " 
33 " ---

1$'867 ,, 
Sendo a pl'antação feita · pÓ~ muda~, é um pouco mais cara, pelo 

que se póde admittir, em média, a quantia de 2$, como o custo re.aI 
de cada ca·caueiro plenamente de~nvolyido ·.1 ' . . 

·B'.averia '!!- ju:r;itar, nesse computo, fü; despeias · oon1 .installaçêies 
dive11sas, seja para beneficio qo pwdu.cto, sei11 para rtisi·dencia . de ... 
empFégados; 11).aS a importfl;ncia dellas, mfeFiçla a _cada pé,, montaria 
a pou.co, tratando-se de grançle plantação devidamente apercebida; e, 
quanto ás pt?quena·s, não stil'Ía muito · .de considerar, porque ape·nas 
devem ter o material imprescindível, cuj10 custo é assás reduzido ; 

Levando mais longe a co:i:µpa:r!l:Ção, veri{lmos que o ,custo de pro-
q,µcl{iio de um kilo de ·cacau não excede, i:nch).sive. juros de capital 
~111prngado na plantação, e despesas de transport<;l' até •fl:O poTto q!'l' 
~:µi.barque para a Europa, de soo· réis po:i; kilo; de pnde é licito inferir 
que a borracha, proveniente de p1antações, nos não ficará por mais· 
qjsto, salvo os prejuiz•oo ~ecorr~pte~ da. inexperiencia neste· generq de 
cultura. Cumpre observar que toda a zona· cacaueira · da Bahia e· do 



Espirito Sai!I.t.o é apr.opriadissima ·á plantaÇão d'a serill.gue'ira, eomo 
vastíssimas regiões outras id>Q- : pa:izs e·; já · sendo à lavoura do cacau 
havida como .l;Jastan.te rendo·sa, <iJUe será da de heveàs, dando, aimual-
menttJ: .cacl.a arv.ore a mesma quantidade de produ<.!to que um cacaueiro, 
mas o daquella dez vezes valioso que o' deste~! · 

Sem exageros, pó<'le-se · .ajniz!lr do consideravel lucro que ha (ie 
grangeaa· · <'}'Ue:m se dedicar, ent'l'e nós, á cu'ltura da ·hevea, ainda quail-
.do des~am o& .. p:rreços a extremo que já o ·não ·soffra:m os explorado-res 
dos :seringae:s silvestres. Importa retirar outra iHação: ·a inferiori-
da·de cl.o Brasil, par~ applic.ação de càpít.aes extrange~ros, que ago;a 
àuscam de pl'eferenCia o Oriente e a Afrwa, no plantio de cautchus, 
quando aqui seria, em principio, de exito mais seguro a tentativa, hão 
reside essencialmente na carestia da mão de obra ou nas difficuld.ades 
de inst!allaç.ão das propriedades· agricolas; mas, na supina igno~·ancia 
das nossas <.!ondiçõe$ naturaes, e, móTiiiente, na ef{i.stenc~a de desar-
razoados impostos de e!Xport·ação, por · parte dê alguns Estados, onde 
já era tfmip0 de •se começar a distínguir, :quanto aos effeitos físcaes; o 
gener-<;J extrahido de florestas naturaes; do fornecido por plantações 
Fegulares, creadas por particulares OU COmpanhias. 

Ficou· dito que a goínma eiastic.a, vendida, ao preço actual do 
cacau (1), aínda seria remuneradora para os que emprehendessem a 
cultura da seringueira, erri condições -de meio pl'Opicias. ExaminetÍlos 
se tal é a situação da que procede ·dos seringaes, ora eiXploradbs no 
extremo norte. P.ara isso, . descreverei, summariameJ;J.-te., os methodos 
de trabalho alli seguidoa,. e o modo por que se de~obra o comn'lercio 

(1) São Interessa:ntes, a mais de um respeito, as· ~o,ns!derac;;ões ' seguintes, 
do Sr . Richa·rd Hofmann, no Fi'ltanciOJl News: 

·<eLn .•Ceyllon .a. co,ol!e'·s wage •i;s 6à , · a · day1 out of WJhioh. ·h e f.eeds :hjmself, and· 
1!! ha'J).py .and co'!)ten•teil'. J't is he W•hO has brought the pric:.e of tea from t2B. ·64. a 
pouncl to 7&, which is the averag.e wholésa)e ·price ·for Oeylon te)'L. 

It ~s PJI"obqble that rUibber, wh.C'h f!s the m·t~cle un.roet' .co?t8ild.eration, w.i Z! also 
,be brougl~t !IOwn in pm'ce, in ye.ars to !com\e· ; .bmt, as t ea has t ·a-ken twenty-ifi>Ve. 
ye~tr.s to reach •the poin·t of oveT ·production., w:j.th a <bhree or fo·ur yellirs wait .for 
the first ·cr·op, it is fatr to as.Sume that ruhber, which i·s a soix to .seven yea,rs.'watt, 
wm take a Iong!J1' time, !f ·ever ·lt is overdone. Alà•d•ed to ,tfli~, t):l.ere 1s a :good 
deaJ h~~~ IMlld• avlliil!l!hle for r.ubiber p.jarutf.n,g, .tha.n there wa;s for tea a·nd •in as 
much ·as the oheapening of tea -ha.s •led to ·a -g.reater coooum'J)t\(}n, lt is a fair 
~uppoSition that any d1:eapentng o! ~ulbber is Hkely to stlmula-te ·consumption to 
a much ,.greater eJptent ; t11Jd•eed, li.t los . mo·r·e than .probaible thM •aH the . p11li'ltting 
that cam take p!a;ce .in rthe world, duri·ng the next tM.rty yeans, will barely 1'eep 
pace wHh ·the V<eTY m uch tncrea;sed dema;rud. 'T·here is· a .great shorta,ge to ma!ke 
-'\LD; b·efore t)le normal :pri.ce of a. 7,.-.oo,r o·r two ago will aga1n be -estalbHshed, a•nd a 
.numJber o'f i:ndustrle~ whloch ·aTe 'now I~n.gqislling will ·be reviyed wh.en rubber 
1s cheapper. The normal figure for fl•n.e .P.a;râ. s·houJ.(! be a·bou~ 4s. 3•d·. per pou.nd·; 
·lt ls .now •5., T1d., a•nd the ·comparatf.ve ·prtce for Ceylon bis,cuit rubbeJ.• S'hould thu~ 
be 16:s,, where as dt •:fetchedi 6s . 7:d., at th•e last sale in Mim·c~ng-lane. 

cAt the 1pr1-ce of 5_., or everu a;t 4s ., there- ·a:re \few 'ind!qstFies :wh~ch vromise a 
mor·e b.ril!Iant ·return an capital t):lan the p:la;nti:n.g Oif Hevea BrasiU.ensis, the Pa.râ. 
R·ubber tree, !•n ·CiJy,:lon, prov~ded: .ltlhe soi•l Js judlot-o.usly sele~eted and the enter-
l)rise ho•nestly, care!ulJ.y, and comopeten:t!y mana;ge.d. » · · 



-34--

do .genero, em ordem ·a apreciarmos ·até que limite subsistirá este, ein. 
concu~rencia com o produéto de plantações. 

Pelo que pud:e colher de varias fontes de. info.rmações (1), nada 
ha mais ' rudimentar .que . as praticas ad<>ptadas p9r noasos serin-
gueiros. 

A exploração das heveas, faz-se por meio de estro~. Uma estra-
da .ence!·ra de 80 a 180 arvores, distribuídas, irregularmente, na flo-
resta, .mas . reunidas por umâ picada, que 0. seringueiro percorre todas 
as manhãs. . . · . 

O estabelecimento da estrada effectua-se, nos seringaes bravios, 
pela maneira seguinte: Chegados. os seringueiros a lugar onde pareça 
abundarem hevea;s, abicam á margem, e um delles, sem detença, põe-
se á cata das arvores. 

Embrenha-se o toqueiro, que assim se ·chama este, na. matta, · 
afastando-se, por-ém, pouco -da ma-rgem, e, logo que descobre uma se-
r.ingueira, dá um toqu'é no tronco, de modo a despertar a attenção do 
'compiui.heiro, que fica,- em expectativa, no ponto de partida. o 7n:.àt-
te,iro, corno o denominam, assim que ouve· o signal, dirige-se para o 
lugar, de onde parece este provir, pelo caminho mais cu-rto, abrindü, 
dü · mesmo passo, urna picada provisoria. O to queira. já au&a á pes-
quiza . de novos pés; quando encontraj outra seringueira; repete o · 
signal para ~rienbar o ma#&iro, que, incontiuenti, passa da primeira 
arvore á •segunda, ligando"as, ta)Ilbem, ' por urna picada ·do mesmo ge-
nero. Oontinúa o processo para as heveas successiv.arnente achadas, 
até que, sendD julgado sufficiente o numero dellas, vem ter o serin-
gueiro ao ponto inicial, onde estabelece a barmca e o defumado r. 
Preparada, {iepois, convenientemente, a picada, limpam o terreno em 
torno de cada arvore, e, ante'.'! de encetar a extraéção, golpeiam, ·pré-
viarnen.te, as seringueiras, s'angram,-n'as, consoante 'oí dizer delles, 
para ·as am.arkar. . 

Uma estrada póde, segundo Bonnechaux, ser aberta por dous se,-
ringueiroos, em dez horas de trabalho. Nas regiões copiosas de caút-
chús, a d-istancia entre os pés é de 30 passos; mas vai, por vezes, até 
50 e mais passos, tornando-se, não raro, múi difficil e penoso o serviço 
para o seringueiro.\ Estabelecida a estrada, 'sua explo'ração fica a 

.·cargo de um seringueiro, que o faz por cont•a propria ou de algum · 
·patrão. Demora aquelle com o família - na . barraca, desde Maio até 
Janeiro. Os utensílios do seringueiro Tesumem-se em machadinhas, 
tigelinhas, balde, fogareiro ou boião defumador, tanibocas ou fôrmas 
(2) e urna bacia. A sua vida é das mais simples: cedo salta da rêde, 
.accende o cigarro, torna um gole. de café, pega da espingarda e pol-
vona, segura o machadinha e marcha para a estrada. Attingindo a 

(1) Ba11bosa Rod•rlgues, IHüher, Euclydes Cu.nha, Bo.nn.echaux (apoud Ju-
niel!e - op. ci t.), Ci:bot ('Jowrnal d'I,A,g.riou!tUI!'e Tropioale), Alug. p,J·ahe, etc. 

(2) .Em algumas regiões, dispensa-se .o emprego da t=ibooa. 
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p-rimeira artore, dá-lhe na casca, tão 'alto · quando pó de, um golpe de 
ma:chadinho, e da incisão, oblíqua, correm lagrimas de latex. 
. Dado . o golpe, o seringueiro apanha uma tigelinha e fixa-a no 
ponto ferido, enterrando-a na ca:sca ou guarnecendo~a de barro. Sé a 
arvore é robusta, collocam~se 'até seis tigelinhas, no mesmo livel, dis-
tante de 20 centímetros uma · da outra .' Nas arvores de exploração an-
tiga, collooam-se as tigelinhas em liveis dilferentes, e com outros in-
tervallos. Percenida toda a estrada, e operando nos demais pés, comq 
ho primeiro; volta o seringueiro á barraca, e leva ó halde .pa:ra a col-
lecta .do leite existente na:s tigelinhas. 

Terminadas. essas operações, o producto obtido regula de 8 a 12 
litros de 1atex (no Acre até ~O litros). No mesmo dia, á tardinha, 
defuma-se. Répetem-se, de cotio, taes praticas, fazendo-se nas arvores 
nov-as incisões, abai:x;o da:s primeiras. · 

·Procede o seringueiro á -defumação, der11amando o conteúdo . do 
balde numa bacia de cerca de um metro ·de diametro, limp'airlldo o leite. 
Em 'seguida, prepara o fogo de lenha, e, acceso este, lança-lhe semen-

. tes de palmeims ( urucury, in a já, etc. ) , . ou lasca:s verdes de inassaran-
duba, etc . Assim que· se desprende uma fumaça branca e espessa, o 
seringueiro cobre o fogo com o boião defumador, por cuja abertura 
superior ,se canaliza aqueHa, e .senta-se junto, com a bacia -ao alcance 
da mão,. ,a: tawiboca sobre os joelho.s. Mergulha a ·cuia na bacia e der-
rama ·o leite na parte larga d·a · fôrma, a qual é exposta ·á fumaça, 
acima da chaminé do boião. Molha de novo, uma vez feita a coagula-
ção, o extremo da tan1Jboc'a,_ com o auxilio d,a cuia,, e leva-o á fumaça. 

Fórma-se, por este modo, uma segunda pellicu1a, que envolve a 
primeira. Pros~gue, pelo mesmo SYistema,. até Be esvaziar a bacia, o 
que acontece, geralmente, ao fim de hora e meia; quando o conteú-do 
orça por oito litros. O trabalho recomeça no dia seguinte, e continúa 
até alcançar a bola de borracha um pesQ de 10 a 40 kilos. Para fei-
tura de grandes .bolas, o seringueiro emprega uma ta;niboca dupla, 
cujos extremos rep~ousam s·obre forqu.ilhas. 

Dado o rendimento mínimo diario de 8 kilos de latex por estrada, 
tem-se, em borracha defumada, perto de 4 kilos, o que representa, por 
safra e estl"lada, uma producç·ão de 360 kilos de borracha, a que cum-
pre accrescer 45 kilos de serna:mby . ~uma estrada de 120 heveas, esse 
resultado corresponde ·a ui:n rendimento de pouco mais de 3 kilos de 
borracha por seringueira. Acontecendo, que as incisões são feitas de 
altó a ·baixo, -de meio em meio decímetro, um ' dia •após outro, dentro 
de pouco tempo a:s linhas ~de talhos (,M7'VacçÕ'eiS entre os seringueiros) 
tocam ao chão, e é preciso começ,ar~se outras, parallelamente, fechan-
do o contorno ·da seringueira. Por tal l"i:;J.Zão, não se explora uma es-
trada por mais 9-B 90 dias, de sorte .que precisa o seringueiro de uma 
&:~gunda, para ficar occupado todo o tempo da safl"la. A :sua colheita 
será, pois, na hypothese de trabalhar sem intel'rupção, de 720 kilos de 
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borracha e 90 kilos de sernamby, o que. lhe grangeia, em dinheiro, 
cêrea de 4 :G00$000 • 

.1\té aqui, porém, nada ha de extraordi.nario, .S•inã<o a pe1~sistencia 
dos m<>thodos de t:mbalho €JUe nos herdaram os Omaguas, · o~ (fUae·s 
m;eth0dos., n.ão obstante o par~eer ele B•arbosa Ród1·igues, ficam mu!Íto 
tJ.quem d.os , utilizados (1} erU. Ceylão, .de·pois de labo:r.iosas pesqutzas 
e experierrcias, qt1e já permittem ao genero ·dessa procedencia vender-se 
por nu:is um, chelim, em libra, que: a nossa Pa~·á fina '. Ent•retanto, o 
mais ga·ave, quanto a m'i:m, não está ahi ·: a organização do commer~ia 
de borracha encerra vicios mai·s pno:fundos, e alguns, sem duvida; 
insana<vei s. . 

Distinguem-se, no .commereio; tr.es qualidades de borracha . a fina., 
.~ntre.fma e se1·namby. Para o seringueiro, porém, só : ha duas : a fina 
e sernamby. Aquella é o producto d~fumado pela maneira d.escripta:, 
es;;a é :tJm. ,l,J.gglomerado de residuos da extracção e ·do preparo da pri-
meira; dàhi o nome. de chôro, por. conte'!' a g.omma que se coagula' ao 
longo dos troncos. ' · . ·. . 

Os negociantes 'lie Belém e Manáus ·. é E[Ufl arranjam .a terceira 
qualidade, formada de borracha defumada que eneer'l'a impurezas, Oll 
provém de ·leites de · outras plantas que nã-o a h.evea .legitima. Mas o 
1110do por que chega o seringueiro a vender ·O pt odueto, q\le lhe custou 
tantaE fadigas e riscOS, é que horrm·iza a todos RÓS que sabemOS dos 
milhm·es de compatriGios ·que, fugindo ás, flagellações das sêcc-as, sé 
têm id.o sepultar nos seringaes ·<lo norte, em meio de improbo labor'! 
Q-ue jn~tas increpações não eompetBm.. ao Governo -da Nação -e aos 
Govern:o·s dos Estados interessados,, pelo ' desleixo com que, h a q uasi 
um seculo, plenamente scientes elos abusos e desgraças que, por tão di-
l-atada região; se desenTolam, tratam situação das mais dignas de com-
miseracão e desvelos ? t 

Ül~tr'ora, diz Barbosa Rodrigues, impeN:va o Tegimen -do · priímo 
oapietttis, isto é, internava..,se um individuo por quàlquer dos affluen-
tes do Amazonas, descobria mattª rica de madei1;ar se·ringa; apossa,:.. 
v a-se .della, ·fazia na margem uma barraca ·de palha; e ahi est·~·.belecia 
o seu sel'ingal, sem, muita vez, legitimar-lhe 'a. posse. Senhor do ter-
reno, descia a convid·ar as familias· tap1aias que tinham sítios na visi-
nhança. palia. com elle virem explora•r o seringal. Sob -prom.essa de 
avult.'lclos beneficios e presentes, e;ram os tapuios seduzidos e abando-
navam .terras e lavou-ras para o acompanhar. A:dianta1na.lhes o aviador 
roupas, comedoria, macbina.s de costura, armas, munições, caixas de 
musica e bugigangas outras, lançadas á sua conta para .lhe ser pago 

·em borr~ cha. O aviador, transformado em patrão, no .'inte,rior, reunia, 

( 1) Para não ãar, a este, excessivo 'd.esenv.o•lvimento, forro-me á comparaçil.o 
d-etld·a,- mas iJleÇO aos inten~ssa;dos que conf-rontem a -passagem d-e Barbosa Rodtt-
gues, A pag. ;68 ;das Seringueira.s, j•-á rev;da;da~ ·com os •cap!Jtu.Ios das pag·s. 31 a 85 
do 'fi·yr·o Ptu-á-Rubbmo, ,de Wrl.g1ht, citado.. ' 
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assim, ,nas tel'ras de. que ~ .apossara grande numeTo de f~milias e. 
itJ.~àividuos · que, ao cabo de pottco temp0, succumbiam á falta de hy~ 
giene e á vida deso1·àenada que levavam. Fa,zia-se a · exploração pela 
fórma conheci:da 

A grande sêcea d0 187'7 obágnu a emigrarem do Ceará milhares 
<i!:e· pessoas, que se di'l!igi:ran1 para o Pará e Amazonas; depois dessa 
época, a ,affluencia de ernignmtes daquell~ Estado, do Rio -Grande do 
N ar~e, etc., ha sido extraordrnaria; e estes, a pou<ro e pouco, se foram 
substit1.Üudo aos tapuios, nas mesmas precarias condições. 

Pelos ~alculos feitos, Nl1il seringueiro podia ganhar mais de 4 ·:000$ 
pO'r safra, o q:ue, de sobra, lhe chegaria .JíH&ra custear a vida, e reunir 
algumas ecünGJmirus. Mas tal nã~ sóe acontecer: o seúngueiro, ao· fim 
da safra,. está sempre a deve-r ap patrão, e, quasi .irremissiveimente, 
passa, de um para o:Ut]'o· carregado de divicj.as, que a este o ·jungem 
eamo· se :fôra. esc·ravo. Resulta Ql f1a<cto de vergonhos-a. explor-ação : 
adianta, como vimos·~ O· patrã0 1110· ser~lílglJI;eiro r~m.pas, generos alimen-
ticios e . object0s de lNxo, a pre~os fabulosos; a facilidade de obter 
tudo isso,. <Sem desembolsar na.da, leva 0 se'l'Íngueir'O· a demasias,. que 
o oberam para sempre. A colheitw de q1Talquer a11no é, sem exccl_ilç·ão, 
destinada a. solver debitas do ann0- ·anterior, sendo o ·seringueiro obri-
gado a entregar ao . patrão t0d.a a bol'l·acha, para lhe fazer este· ~ts 
contas a seu talante. Hoje a feição do iregocio algo mudou; mas, em 
substancia,, não h0uve oonsivel alteração, , continuand0 os abusos, em 

. larguissima ·e>scala. Bonnechaux, q;ue, de perto, examinou a questão, 
narra d'o seguinte mod:o o· que actualmente se desdobr.a. naquellas pa. 
ragens: No ultimo sabbado de cada mez o seringueiro leva a colheita 
ao patrão. E'ntrega-lhe, então, cerca d{'l 60 kilo·s· de borr%cha e 7 lj2 
kilos de sernamby. A colheita de cada dia, supposta de · 4 kilos de õor-
racha e 500 gramma'l de sern:amby, indica que o seringueiro só tm-
balhou durante 15 d:ias. N aquelle dia, emoârca a borracha na. monta-
ria e pequena canõa)' e cond'ul-a ao patl:ão. 

Raro é, porém, que logre trazer comsi'go o producto em moeda, 
do trabalho, porque, dtsde o principio da safra e . até, desde antes 
da abertura da estrada ou do começo da exploração, já se onerou. de 
divid'a:s pata com o· patrão,~ que lhe ad'iantou mantimentos e merca-
dorias. Suppcnhamos que a divida é de 300$à0t}. A borracha que 
tro.uxe vale approximadamente 3'80$, tem · o patrão que lhe devolver 
8'6'$000'. Nfas est-e sabe fentar o pobre· seringuei1·o, offerecendo-lhe 
frascos, fazend:as-, a:rmas, etc., espalha;dos e:rtr desordem pela barraca, 
até d'ecictil-o a maíores compras e a novo· debito. Se ó serirrgueirt> 
comprar obj.ect'Os no valor de 2·00$, :r>agarrd'o á vista quasi a metade d'a 
factura; nenhum risco fica. ao patrão senão o de deixar de perceber 
o lucro, porque os objectos custaram meno~ da metade do preç·o da 
íactu<ra. . ' 

O · ·seringueiro• é;. pais; indigname11t~· expl'orad<'J. 
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Mas não julguemos o patrão muito severamente. -Este é, 'por sua 
vez, explorado pelo •aviador, -que é o intermediaria, entre elle e o com-
prador nas praças ·de Manaus e Belém. O aviado'r, ou seu l:epresen-
tante, numa embarcação a vapor, percorre, em épocas fixas, os rios. 
Nas margens nu em lugares ·de facil atracação, demoram •as barrac·as 
dos patrões. Um , ce~·to dia chega a embarcação·. O commandante en-
tregá as merca.dorias enconimendadas na . ultima vi•a gem e recebe a 
bOl;i'acha, cuja quantidade e typo são inscriptos no livro de reg-isto 
de borJo. · 

O vapor coutinúa -a viagem, tocan.do ·nas barracas ·de uma ·e outra 
m argPm, e, de volta a ·Manáus, o commandante entrega o ·manifesto 
á Alfandega . Uma casa de exportação manda logo informar-se a quem 
pertence a borracha, e, sem difficulda,de, conclue-se a·· venda, pelas. 
cotações que vigoram, passando o artigo ás mãos dó exportador. 

Mas o aviador que adiantou ao patrão as provisões e os varios 
obje:etos que este revende< ao seringueiro, leva-lhe á conta taes juros, 
que o patrão 'mesmo fica, commummente, endivid_ado. O aviador, tam-
beni, não raro, soffre prejuízos avultados a tal ponto que, póde-se 
affirmur, só ·o .exportador· logra bons lucros. 

Conclue-se. portanto, que, a-o.s preços actuaes, a situação já é, que 
farte, penosa par~J, os seringueiros. Qual será a sua ·sorte, quando os 
preços mais se degradarem? 

Ra a notar, por ultimo, que muitas das antigas posses se têm 
regularizado e legitima;do, constituindo propriedades indisputaveis, 
que se alienam · por compra e arrendamento. · · 

Alguns seringaes, nestas condições, co.nstituem boa fonte de renda 
pa•:r<a os proprietarios respectivos, quer pelos explorarem sys·temati-
camente, quer pelo preço havido de quem os explora. · 

Resta-me, agora, examinar 1as vicissitudes do producto, desde a 
·casa de exportação até á vend•a, ao consumidor, nos mercados exter-
nos, e a posição estatística do artigo, quanto á producção e ao con-
Slnqo no mundo, pal.'1.1. entrar llO exame do projecto n. 88, de·ste anuo, 
e propôr á consideração dos membros da Oommi:ssão de Agricultura 
e Industria as me:didas que me parecem satisfazer melhor os interes-
~es geraes do paiz, e fortalece·r, mais efficazmente, o productor brasi-
leiro C?ontra a concu.erencia extrangeira. . 

De qualquer maneira, uma vez em mão.s do exportador, é a bor-
racha classifioada em tres sortes, conforme dito foi, e enfardada. As 
caixas de expe;Jição fazem-se de pinho. São em fórma de parallelepi-
pe,dos de 1m,25 ,de comprimento por 7ocm . de largo e 40 em de alto, e 
podem eonter até 170 kilos de borracha ·fina, ou 160 kilos de ser-

·. n amby. · 
Custam cerca de 10$000. As cúxas são transpor•tadas paTa- os ar. 

mazens do gov-erno, donde vão, em alvarengas, para bordo do vapor 
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que as leva E ara Nova-Y ork, Londres, Antuerpia, Liverpool, Hamburg0 
e Hane, principaes centros de ·importação dia. honaeha. 

Antes ' .do embarq]le 0 expo·rtador paga o imposto, de exportação. 
A esta despesa ha accrescer cêrca de 15 %, para •a manipulação do 
producte, o cu&to dos .caixões, o seguro, Õ frete e a perda de peso em 
viagem, ou um total ' de 36 "'o sobre o ·preço de compra. A quebra, no 
peso, attinge, além da já vista, 1ogo após a defumação, 2 a 5 % par·a 
a borracha fina, 3 a 6 % pa_ra a entrefina e 3 a 7 % para a semamby, 
A borraéha, portanto, que ,g0sar, em Manáus, de· um preço, papBl, 
eone ~pondente ·a 7 francos, ficará, na Europa, por pouço menos de 
10 francos. · 

. Vemos, pois, que tres são ·os intermediarias entre o seringueiro 
e o mercado europeu: o patrão, o aviador e o exportador. Do que fica 
exposto se infere que os governos dos Estados e municipios, que perce-
bem, em globo, mais de 20 % ad v.alorem,' :sobre a borracha exp.ortad·a, 
são os mais bem 8!quinhoados, na ·partilha dos lucros pro;venientes . da 
exploração dos seringaes. 

Cabe, agora, descrever o que occorre com o producto nos merca-
dos extrangeiros. Como paradigma, tomarei o mercado de Antuerpia, 
por ser aquelle que tem melhores praxes commeTciaes. Os negociantes 
de Antuerpia, no intuito de luctar va:ntajosamente com as praças 
de Live'rpool, Londres e Hamburgo, conseguiram não só reduzir ao 
minimo as despesas com o producto, .como obter para este os melhores 
preços· possiveis. Assim · que, por 100 kilogrammas de borracha às 
despesas em Antuerpia são de 2 fr. 60; em Liverpool, 7 fr. 30; em 
Hamburgo, 4 f r . 93. Mas isso não bastava; era preciso - para ficar 
com superio~idade real, resolver a questão de obter preços mais van-
tajosos para o artigo que as outras praças. Depois de eXJaminados os 
varios processoss de 'venda nos mercados, · chegar·am os commerciantes 
belgas á conclusão de que. o melh0r systema. de venda era o · d{l.s imscri-
pçõ4';. Consiste no seguinte: (1) Quando os lotes de borracha chegam 
a Ântuerpia, um corretor juramentado; , homem de perfeita integri-
dade e que gose de absoluta confiança de parte a parte, examina, 
meticulo·samente, o producto; depois, de~creve-o e f.az-lhe a estimativa . 

. Es'ta se baseiaf ao mesmo tempo, na. qwalidade do producto e no 
séu valoT mercantil, de accôrdo com as condições geraes ·da producção 
e consumo no mundo, stocks visiveis ou suppostos, necessidades pre-
sumiveis da industl'ia ou a'ctiv:idade dos. pedidos. Os resultados da 

·estimativa são consign·ad!os em unia noticia· impressa, que ' indica: 
1 o) o nome dos na vi os impor-tadores ; 
2°) a casa de Antuerpia, geralmente uma casa de commissões, 

por conta da qual vae o genero á venda; 
3°) o numero de cada lote; 
4°) o peso liquido da borracha offerecida ·á venda; 
(·1) Bu!leÚn J!JoorroTwlqrwe ~ Z'Inidlo·OMne; p. 1.0·68, a.nno 8°, n~ 17. 
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0, 0
) o pre-ço da estimativa por p,arte do corr:et0Tj 

6. 0
) a descripção summaria do p'l·oducto; 

7°) a d·a:ta da venda pm· inscripções. 
E' pr(!cis'O explicar o mecanismo do processo· das t'nsc>rípções, ·que 

se suqstituiu .ao da hasta puMica,. em Antuerpia, com grande benefl.eio 
para os pro.ductores ·de bormcha e para o con1:mercio da: praça, que 
tem -visto crescerem-lhe, de modo surp.rehendente, as re1ness>as de'sté'. 
genero. A noti·cia memcionada, impressa vin-te dias,. pelo menos, antes 
da d·ata marca-da para a venda, é r)"mettida, col:n amostras, havendo 
misté.r . . aos grandes compradores amerie'anos, russos, allemães e france-
zes, afim à.e que tenham tempo de mandar as ordens de cml'lpi'a. No 
d~a maraado,. todas as• offertas de com]i)'!Ta são e:n.tregttes ao corretor, 
fech3!C\l:as e l acradas. A abertutl''a. das prro'P·ostrus é'Omeçru á!s 101 ~2· horas .. 
Nenhuma offerta ]lÓde ser acceilta depois desta hora e os proponentes 
obrigam-se ao pre~o de eomJD·r·a das :uespecti,ra:s oifferta:s. A' medida 
q11e os pPe~os de eompra sãO' amnmciadO's, inse:te;vem-l!l'os em grande· 
quadro impresso contenà.o cerca de 15 columl'l.as .. A p>timeira! col:utrnha:, 
á esquerda da )olha, C0'JJ>1iém a designação dos lotes ; a! -segNnda, as 
cotações enviadas pelo corretor; rus o-abas :tte,servarn-se para os seguin-
tes usos : uo cabeço de C3!cliaJ ·columna figin•a o J!l.íO'Ille de u.ma easa l~cÍ'" 
ta:ID.te,. e a·baixo, success~-vamen.te, inscrevem-se os p'r'eÇOS · of:ferec:idos 
pelos varios lotes: Terminada: a operação, c'onhe-ce-se·, por esse· qua.dro· 
synop>f:ieo, não· só o numero de lotes·,. que comp'aJrtitu cada casa, ma:s 
ta:rn:h:m:t os preços, · muita vez sensivelmente discordantes, o.ffereeidos .. 
Neste caso, é cad.a l@te a:djtldtÍ'c'ad:o a:o of:Ferliante de maior lanço, se 
o vended0·r, a qitlem ta,l se rese1:va, n:ãi0 o :Fetirar. 

T0d•as as vantagens· estão··, p·0rtantot com o· vendedor, M·a·s nã@1 

p·ára .ahi; á meia h0ra deJJ0-is do meio-dia·, ha reu.:aiã:o solerni'le' de 
vewdedores e compr,adores. O cor11etor lê os resultados das Hcitarções, 
escrip.1J~ ;s. no I'J'UadTo s:yno•ptÍ;C'(;}, Nã·o r'a::ro, ll'IDI mesm0' ~o;te oliltem de 
du;a:s· casas' a mesmSJ llrliferta .. 0ump•rê' :ue'solver. Q:uatro são· a:s soluções·: 

P), um d0s c0mpra:àl0T.es a!l!l'anP,on.a o lote ·ao rivaJl; . 
. 2° }, repar-te-se o lote; 

:3°)', ti.va:-se• á' so'rte ; 
4°), fica para quem mais' dá:. 
Co:ti.ta o D'r. Aspe Fleurimoni que, na gra:nde venda: de 28 de 

Março· éfe· f901Y, assi:stiut á: aj:i'plicaçfro·' desses quatro· pro'cessos com i 
maxima. l!ial'dad~, f6nt .(]le q;rraescjuer · sn:r·presas. Qua,ndo se compt'!r o 
produ:cto·, é po:rqüe se· teni· néces:si'd'!tdes immedià:ta:s· fS prémentes, ou: ? 

se faz especulação para alta. · 
A catencia da met'Cad'oria f·az offereeer maior preÇo, afim de 

que outro concurrente a n ão hajâ; porque·,, em Antuerpia, desde a en-
trega da offerta, o compra·dor se obriga pelo preço l'íéitado, ainda 
quando verifique, na abet'fur·a .das í>'topostas, CJ:úe era o u f:lico pro-
ponente, e ClJ.Ue' deu. preç.o· rnmito su'l*lrÍ:e;r á estim>a•ticv.w do• C6l'Pretoll'. Ha 
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€xemplos des·tes: c0t:l.ção do corretor, 8 fr. 75 por kilo; preço de com-
pr.a offe·recido i o f r. 25 por kilb. A este preço faz-se ·o pagamento. 

Se houvessem procedido por adjudicação publica, . que acontece-
Tia? O comprador, verificando, · no momento, ser o umic<i! pretendente 
ao lote, teTia, quando muit9, offerecido mais 0,05 fr. por kilo, •a.cima 
da cota<;ão ·do corretor, e ficaria com o lote, a 8 fr. 80 o kilo, ao passo 
que podia pagar, como o prova a offerta, 10 fr. 25. · 

Este pTocesso serve, pois, admiravelmente, aos nossos interesses 
de prodnctores, e seria de real vantagem fosse applicado, por tal 
fórma, nos nossos mercados, podendo, então, · já sahir de Belém ou de 
Manáus a borracl).a vendida, directamente, ao consumidor pelos se-
ringueirÇls, que para tal fim se podiam organizar commercialmente, 

· dispen&mdo interme·diarios ociosos. · 
Os quadros que, em seguida, vão insertos, mostram, claramente, 

a situação do consumo e da producção, no mundo. As condições dos 
mercaflo~, tamhem, se acham patentes em muitos delles, onde vêm 
consignados os preços, os stocks existentes, a distribuição d·as safras 
no annc., as quantidades por p'l.·aças importadoras, etc. 

A escassez de tempo não me permitte a analyse ·minuciosa de 
eada nm, e l~v·a-me até a conservar alguns dizeres em língua ingleza; 
mas a competencia dos collegas ha de supprir essas e outras lacunas, 
conter,tando-me, apenas, com lhes fornecer desvaliosas acheg>a.s, para, 
e.m seu , alto criterio, dizerem sobre o caso. 

. ' 
IDXPORTAÇÃO [)iEJ BORffi.AJCIB'A-SiEiRINGA E CIAIUOHO DO B:R AS•IL, EM: 

PORTOS 

M.an•áos . ...... . . 
Ita·coati-a-ra ... . • . 
Pa11á .. • • .. •• •. • • 
Ma-ranhão . .. . . .. . 
Hha ,do C!l!jueiTo .. 
P.orto Mu<r·tLnho . . 
Cor·umbâ . ..•. . 

.Somma - Se-

KILOIGRAMMAS 

1901 19 02 190·3 190 4 

1·5 .•6 79 . 929 13. 70·6. 317 16.499.519 15 .~si'. 8·69 
1-4 . 112 4.74.4 2.175 

13.467.403 13.406.639 12.559.057 13. 171.212 

·211. 994 

199 1-3.410 
1 . 972 18.344 

3.800 
251.396 

i905 

15.24-6.936 
6.091 

16 . 221. 7·66 
82.640 
71.296 

2.761 
441. 7·87 

ringa e caucho ... . 29.373.438 27.474.278 . 29..318.655 28.79·2.206 32.07-3.279 

EXPORTAÇ.Ãiü DiE BORIRA.CIH:A DE . MAJNIQOIBA DO BRIAJS:IlL, EM KILO-
GIMWA.S 

PORTOS 1901 1902 1903 1904 190·5 

Panâ ...... ...... 2.050 2.402 950 2·. 430 350 
Mar.anhão .•.•• ,, 3 . 881 17.30.8 11 . 471 5·57. 53-0 
Ilha do Cajueiro .. 164.882 362 . 691 632.85·8 503 .8'7 1 589.218 
Ceará. .. .... .... . 232 . 607 2·68. 943 517.824, &68.809 

>A tra-n:sJJortar 40·3. 420 634. 0'3·6 1.1<68. 940 1. •186 .. 58-1 1.147 . 098 
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1901 1902 '1903 1904 190·5 

P.ORTOB 403.420 340. 03·6 1.•168. 941} 1.1:86 . 581 t.l,47.09S 
Tran5POrte.·. 1.-923 8 .{;27 

cwbed•el•lo ········ - 24.215 41.333 97 . 5.56 B2.666 
Perna-mbuco ..... 42.900 1-80· 
Macei O ·········· 143.041 49·6. 2M 9•39 .157 1. 443. 8·26. 
B aihia 23.'676 ........ .. . , 5.397 680 lO(} 
Rio de Janeiro ..... 

"2. 921 
.,..... 

Santos ·········· 
Nrutal ··········· 6.096 

Somma--Man-içob'a 472.917 807 .-3•88 1. 721. 8 94 ,z. 2•26. 077 2 . ii82.217 

EX!P.CXR'TAÇ~O DA :BQR;RAO I:!IA. IDE MfAJNIGAIBIEIRA DO BRASIL, E!M 
IKIIJOG<RA>MMAS 

PORTOS 

Pavâ ... ·········· 
Maranhã,o ......•. 
Uha do Cajuetro •• 
c~arâ ··········· 
Ca:bedello ········· 
P enn ambuc-o .. . ... 
Ma-ceiO .... ...... 
Ba hia .. ········· 
Rio de Jainelro •••• 
S a n-tos .......... 
Porto Aleg>re ..... 
Paran a gUJá ······ Por.to Murtinho .. .•. 
Corum:tl'á .. ...... 

.Somma - bor-
racha an;a,ng>ru~i-r.a 

< 1901 1902 

478 249 
·9 . 047 11.·3;!.9 < 

38.037 16.424 
43•6 226 
704 

81.3§1 ·9•6 . 45·6 
80 51-9 

170 .094 174 . 9·22 
26. 8·53 11 . .5·63 
35.406 12.473 

3.198 

28.864 26.043 

394 .•588· 350'.194 

1903 1904 190•5 

1.896 -541 . 2.80& 

3.214 i).301 ..3 . 197 

28.100- 35.•3{1 6 29·. 733 
3.99,6 6.935 19.019 

15.354 22. 8·6•3 11. 742; 
97.849 '85.03.4 30.314 
11.543 10. 420· 3.294 

< •35·5. 291 4-l{i. 579 2<61 . 1.89 
4!3.457 85 .19·5· 105.413. 
·62 .·588 . 128. 9·91 95.1.90 

350 

400 1.300 480 
37.893 ·56 .•3•83 74.733. 

661. ;581 855. 208 637 . 109 

SAHJI!DAS, POR ZOINAS, DE ' B<ORIR:AORA BiRIAS.JiLEIRA PAlRA O EXlTRAJN-
GEIRJO, EM KI:IJOJGR AMMAS 

PORTOS 1901 1902 190·3 1904 190{; 

Allna!Zon as. 
o • • • 29.16·3.972 27.120.35:1; 29.061.422 

A>tlantico 
28 .•508 . 227 31 . 477 . 9.5(} ..... ... .83·6. 11-3 1.112•8 . 888 

Lnte1·it•r 
2 . 3,44.-50-7 ·3 . 04.2. 385 3 . ·39·4. 894 

······· 240.858 3·82. ·621 29•6. 201 312 . .8'79 519.761 

·Tota-l. . .. • . • .. 30-.•240 .·943 28. 631. 860 o31. 70.2.1301 31. 8•G3. 491 ,3.5 . 3.9,2 . s o5 

: ~· 
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EXPIORI'IIl\.QÃ:O DE BORRAJOHA DO PAiRÁ E .AMJAZONJA,S 

QUANTIDADE EM TONEUADAS 
ANNOS 

nhas Sel'tã.o 011/UCho Total . 

1830 .............. . .. • · ••••• • ••••• : ••••••••• 166 
18·40 ••••• ' •.•••• •.•·• •••• ·-· ........ ........... 38S 
1r8>5 O, , ,. , , , • •·• • , , . ., .• • • • ... • • .. • .• • •·• • • • • • • • •' 1.4-67 
1860 ••••••••••••••••••••.••••••••••••••• : 2 . 67~ 

1870 ••••••••••••••••••••••••••••••• ·-· . ••·•' 6.591 
188·0 .............................. _ .. ..... .. •t 8. -679 
18,90 ....................................... 1 16.394 
1891 • ....•••••••• ·• •'• •· ••••• •.• ••••••••••••• ---; 17.790 
18912 .•.•.•.••••••••••••••••••• • · ••.•• ••••• ·' 18.609 
1893 ........ . ..... . . . ..... . .............. - 19 .430 
1894/95 • ..••.•••.••••.•••• ·• , ·, •••• •'•-• ·-·.: ·-· ·-· 7.417 10.704 1.349 19.470 
189·5/96 •..• ·-· •• ·-··· ••••••••••••.•••••• .•• ·-·· 7. 91·2 '11.265 1.798 20.975 
1896/97 ....... . ............................ 8.151 11.971 2.-198 22. 32(} 
1897/ 98 ................... .. ............... ; 8 . 1'77 12.-1'7'7 1. 906 12·2.2·60-
1898/9'9 ..•••••••••.••••••• •.•••• · •••• • ••••• 8 . 964 13.1533 2 . 858 25 . 3_·55-
18·99 /9 0·0 •.••••••••••••• ·-· •• .•••.••••• ·-· •••• 9 .12·2 14.666 4.9{)7 28.695-
1900/0·1. •.• -••••• • ••• • •••••••••••••.•••••• 8 . 414' 15 .479 3.757- 27 . 650• 
1901/0:2 .• •• ••••••••.• -••••••.•••• • ••••••••• 9.3>55 17 . 09'6 3.520 29 . 971 
1902/ 03 ••..•••••.•• •••••• •••••• · •• •••• •••• 9.884 l6 . 0·36 3 . •970 129 .890< 
1903/04 .... ................ · ••••••••••••.•••• 9.724 18. 31t8 4.548 32 . 590 
1904/05 ....•••••••. • .•.• •••••• · · ·~ •••.••• ••• ~- -626 17.949 15 .·515 33.090 
190-5j 0•6 •• .•••••••••••• · •••.•••••••••••••• ·-·· 9. 76·6 19.290 5.624 34 . 68 0, 





!§of"r•a de Julíbo de ll 90S a ..Julho de 1.906 
---- -------

ILHAS DIRECTO BAIXO ACRE CAUCHO CAUCHO 
MEZSS 

B CAMliTÁ 
ITAITUBA 

lii:Ali'ÁOS AM&ZONAS MADEIRA JURUÁ 
PUBÚS TOCANTINS DIRECTO 

liUNÁOS 

----- -------------
L 

Julho .....•. 557.100 76.815 435.824 12.714 58.893 - 31.033 6 .100 163.900 
Agosto .. . . , . 655.483 90.106 468.219 12.839 3.353 - - 4.691 45.309 
Setembro ..•. 918.419 82.200 821.945 17.107 57.216 4.367 19.923 25.773 139.227 
Outubro ..... 1.175.917 • 88.714 1.412.684 11.719 53.868 1.262 244.727 9.007 180.993 
Novembro ... 1.101.294 76.696 1. 079.975 41.683 118.469 22 .538 64.973 7.953 188.047 
Dezembro ..• 1.150.817 99.757 1.419. 636 20 .934 - 133.431 158.425 28.990 238.()10 
Janeiro ...... 1.012.515 96.308 1.524.326 16.272 155.167 404.1;55 1.125 .666 53.898 976.102 
Fevereiro .... 770.810 123.559 1.401.013 25.126 116.268 38.514 605.977 55.744 724.256 
Março .. .... . 826.75l 96.84J 1.477. 799 11.783 105.325 121.132 150.369 193.8~8 666. 162 
Abril ........ 518.621 45.458 972.845 11.822 100.551 146.606 21.831 189.613 460.387 
Ml\io . ....•.. 430 .921 16.606 491.473 4.744 24 .245 116.533 112.948 125.564 764.436 
Junho ... . .. 647.439 55.089 590.337 19.916 44.176 100.224 14.ll5 33. 824 342 .176 

9.766.087 948.149 12.096.076 206.759 837 .531 1.089.462 2.549.987 734.995 4.889.005 
- -

Pre ços n o Lnercado d e c on.sun 1o e em Manãos 

JA.VABY B 
PEBÚ 

77.621 
-

133.823 
361.0!•9 
218.372 
~ 

384.891 
67.833 
-
82.266 

222.530 
12. 70'4 

1.561.049 

TOTAL 

1.420. 
1.280. 
2.220. 
3.540. 
2.920. 
3.250. 
5.750. 
3.930. 
3.650. 
2.550. 
2.310. 
1.860. 

34.68~. 

o 
o 
o o o 
o 

000 
o 
o 
o 
Q 

00 
000 

-----.-------==-------=== ==-=-=-=-==.=--·= --_:_--------- _ ___ -----------
Ili'GLATBBBA (chelins) AMEBICA (cents) MANÁOS- Valof' ojficial em f'éis 

BORRACHA I 
. 1902{1903 1903{1904 1904{1905 190~f~Jr2~ 1902{1903 1903{1904 1904{1905 1905{1 906 1902{190tl 1903{1904 ~?04/1905 1905{190€ 

Fina..... 3{6 1{2 4{4 1f2 5/3 5{4 1/4 0,83 3{4 1,03 1/2 1,23 1/4 1,26 3/4 5649 I 6978 7423 6346 
Sernamby .......... 3{5 1/4 3110 3(4 3(10 1/4 ........... 9,83 1/4 0,93 3{4 0,931/4 ........... , .• ......• '. . ·····••···· 3R65 
CauchoBl . .. ....... 

1 
3{3 lf4 3/~ 3/4~ 3{7 1/2

1 
........... 0,76 o,z91f2, 0,85314 , ...... . ............... , ........... , 3870 

Caucho .~!""" ""_ 2{8 3{4 2{"1 3f4 3{0 1{4 ........... 0,63 ' 0,,11{4 0,73_ _ ... . ............... :.. ........... 3367 

- . --. .. .. .. 



---r- ... 

'. 
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A MÉDliA DOS RREÇOS, COM ·PIEQUEiNAS YAlR!liAINII'IIDS, iF.OI, NOS ULTlMOS 

715 ANNOS, A 1SEGUiiN'I'!E: ( '1) 

ANNOS PREOO EM R!ÍliS 

1825 .... .. ... ... • .•. .•• . •.••...•• .. . .. 4$500 por 15 k!los 
1830 ...• ....•.• •••• .. .• •.•..••...•...• 5$00·0 ]) » » 
1840 . . .. . ....•.. ..• . .. •...••..• •'• ..... 6$000 ]) :t , 
1850 . . ..•.. . · .•. .. .•...•.•.. ..... .... . • 115$000 ]) » :t 
18·60 ..........•.•.•• .. •.•.•.• .... . ... •' 10$000 ]) » ]) 

1870 ..........•..... •. . ••.•• .. . .•... .. 20$000 ]) 'J ]) 

1880 ..... ... ••. . •.•.....•...•... • .. ..• 36$000 :t li ) 

18·90 .. . . ....•• .. .. · . ... •. •. . .. .... ..... 4·5$000 :t »" :D 
1895 .• ..• . • . .. • .••••..•....... •. ..... . 97$500 :D ]) :t 
1896 .. ... . . .••.• •...•••.. .. .... .. . ... • 12<6$000 ]) :t :D 
1897 ......... ..• •..•.. ... ... ... . ...... 144$000 ) :D :t 
18·98 . ....... • .. .. .... •. .. .....•.. .. . .. 1915$·0·00 ]) ., ., 
1899 ... .. ...•.....• ••.... • .... ... •.. .. 135$000 ]) , » 

PREÇO DA BORE.AIOHA IP.AIRA-ffi'IlN\A. 

CAMBIO A 90 d/V 
SOBRE LONDRES 

51 7/8 d . 
22 13/16 :D 
111 ]) 
·28 3/4 :D 
25 3/1-6 ]) 
22 1/ 16 D 

2•2 3/32 D 

22 9j16 D 

9 15j16 li 

9 1j16 D 
7 23/32 ]) 
7 3/16 li 
7 7/16 ]) 

ANNOB PREOO M:sJDIO.EJ!<l MlilDIA DO 
LONDRES CAMBIO A 90<!V-V 

SOBRE LONDRES 

oh. d. d. •Pür mH r 'êl!l 

1890..... . . .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . • . . . . .. . .. .. .. • 3 
1891 . . .... .. ........... ' . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 3 

ó •1/4 22 9j16 
1 1/12 14 29/32 

1892 . ...... · ...... .... •. ...... ...... • . .. ,· . . . • . 2 
1893 . ... .. . .... .......... . . . ................. 3 

9 3/4 12 1/32 
S/8 11 29/ 32 

1894..... . . .. ............. . .. ...... ..... ..... 2 
1895 ...........•.. :········· · ······ ··· · ······ 3 
1896. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1897 . ... .. .. ... .. .. . ........•..•. . .. . · .. ,·.. . • • 3 
1898........... . .. ..... .. .... ...... .. .. . ... .. 4 
1899 ...... . . .......... : . ..•. . .. . .• .....•...... ~ 
1900 . . ... . . ... . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 4 
1901............ . .. .. .. . . . ...... . ........... . 3 
190·2/03..... ... . . ............ .. . .. ... ... .... . 3 
19 0·3/04. . . . . •.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 4 

10 >5/8 10 3/32 
2 3/~ ·9 15/16 
5 9 1jl6 
6 1f2 7 23/3~ 

1/2 7 3/16 
4 1/4 7 7j16 
3 9 1/2 
8 1/4 11 3/8 
6 1/2 11 31j32 
4 l/2 12 

1904/05..... ....... .... .. . .............. ..... 5 
1905/06 .... . ..... .. ...... . ... .... _ .... =··:00:.~ f 

3 12 7j32 
4· 1!4 15 57/64 

( 1) IA.pud -Barbosa. iRodrJg:ues - ()~. clt. 
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1J)N.TIRLA.<D:AS CO:MJPARAID .AJS P.OIR <MJEQl, !EM 7 ANNOS 

ANNOS 

1900j01 1901/Ó2 19012/0·3 190•3j04 190·4/05 1·905/06 1906/07 
MEZES 

850 1. 2.60 1. 300 1.280 1. 25·0 1.420 1.65~ 

Jurl:hO ············. 1.288 1. 380 1. 240 1.250 1· 310• 
'1.290 

Agosto ·············· 1. 950 1. 650 1. 99·0 1. 810 \ll . 200 
1. 2·80 Setembro o • •• • ••••••• 2. 2·9·0 2.410 2.820 3 .'500 
2.360 2 .. 63•5 

Outu.bro ····· ......... 2.640 3.000 :2.820 2.930 
Nüvem·bro ········ ... 2 ' 190 2.974 

3.320 3.528 . 3 . 000 3.570 3.400 3.280 
Dezembro ············ '2. 450 4.320 4.480 15.800 3.852 2.490 
Ja;neiro ·············o 3. 6:80 ' 4. !30 g.900 
F'e><ereh·o 3.290 3.391 ·4. 780 ············ 3. 97·0 5.000 3.650 
Março 4. 900· 3.651 4.050 ............. .. 

2.060 2.100 2.530 
Abril ... .... ........ . >2 .'500 2.134 2. 4·60 

Ma>o. . ....... .. . 1. 910 2.083 2. 0·70 1. 5·60 2.300 2.340 

Jt>nho 1. 320 1.252 1. 780· 1.500 1.·440 1 . 850· ·········· ····· ---
27 .'66 o 29 .·998 :29.890 30 .5'8·0 33.100 34 . 710· 1.650 

pREÇOS M.ÉDIOS EM NOVA YORK PREÇOS MÉDIOS • ElM LONDRES 

CuntQ/V08 

190.5 

Ju-lho 122 a 124 
Agos to ...... . .... . . 125 )) 128 
Setembro .. .... . . . 126 )) 1i28 
Outubro ... . .... •. 11·9 )) ·126 
Nove mbro ... . ..•. · 119 )) ·1l20 
Dezembro ........ . 120 )) 125 

19 o.6 

J run eiro ..... . : ... . 119 )) 123 
F ·ever ei:ro ........ . 12·0 » 12 3 
Março .. . .. .. .. . . . 122 )) 124 
Abril ..... . .. . ... . 122 » 123 
Maio ............ . 119 » 1 21 
Junho . ... ....... . 117 )) 120 

c 

» 
)) 

1/2 
)) 

» 
1jl2· )) 

» 
)) 

)) 

Ohelins e tUnhm1·os 

Jul'ho 
Agosto 

1905 

Setembro .. .. . . 
Outubro ... ... . 

N ovembro 
Dezem.bro 

1906 

J aneiro ....... . 
Feverei·ro . . . . 
Março .. ...... . 
Abril .· ...... . 
Maio 
Ju•nho 

. 5/ 3 1/4 a .5/ 4 3/4 
5/ 4 V4 » ·5/ 5 1/2 
5/ .6 )) 5/ 5 -
5/ 4 3/4 )) 5/ 2 -
5/ 1 J/2 » 5/ • 1/2 
5/ 3 - )) 5/ 5-

5/ 3 3/4 » 5/ 2 -
.s; 3 1/4 » 5/ 4 1V4 
·5/ 3 1/2 )) 5/ 4 -

•5/ 4 - )) 5/ '3 -
5/ 2 1/2 ~ 5/ 3 1/2 
!õj 2 1/2 » 5/ 1 3/4 

I['XPIOR'l'AÇM DiE il3'0IRIRAJOHA DO 'PAlRA' E .AIMAZOINAS, :DE J AiNiiDIRIO A 
AGIOS•TO (J)illS'I\E AlNINO 

MlilZES QUANTIDADE EM VALOR EM 1$ VALOR EM i 
KrLOS PAPEL 

J am·ei r.o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4.175.753 2·5 . 048 :948$ 1. 762.885 
Fevereiro ... . . ............... . 4.351.165 29 . 213:360$ i. 841.420 
Março ..... ....... ............ . 3. 791.302 23.204:976$ 1.543.977 

2 . 73'7. 239- 17 . 3·5·0·:732$ 1.102. 494 
1. 641. 47·9 9.513 :35 7$ 616.882 

A'bTil .. ... . . . . ..... ..... .... . 
Maio 

A transportar . . ....•. •. 1-6. 69·6 .>938 ·104 .~·31 :373$ 6.867.65& 



Junho 
JuLho 
Agosto 

MI!JZES 

Trrunsporte ............. . 

Total . . ... . ........ .. .. . 
No mesmo p eT1odo, 1905 ...... . . 
Valor <1.a t on . em 190.6 ......... . 
Valor da ton . em 191•5 .... ..... . 
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QUANTIDADE J)I!J 
KILOS 
16 . 69·6 . 938 

1 .• 6:85 .•564 
1. 672. 812 
1.447 .361 

21.502 . 675 
21.183.326 

VALOR I!JM 1$ 
PAPEL 

104. 3•31 :373$ 
9.930:781$ 
9.446:833$ 
8 .. 610 :949$ 

132 . 319 :93·6$ 
14.3 . 218:907$ 

6 :·014~ 

6 :76'1$ 

BORR.AJCiHA EXIROR'TAiDA EM TRANSITO, DE IQIUI'DOS 

ANNOS 

1902-1903 .... ' ....... . . ... . . . .. . . .. . ................. . . ... ...... . . 
1903- 1904 .. ' . • . . ... .. .. • .... ... . .. . .. . .. ... . ............ . . . .. . ... . 
1904-1905 ................•. .. ... . ...•• . ... . .. .... ......... ........ 
1905-1906 . .... . ... . . . . . .. .. . .... .. .. .. .. .. ...... . . . ..... .. . . .. .. . . 

VALOR EM :E 

~-8·67.658 

680.155 
6.57.465 
599.291 

8 , 804.-569 
8.800.161 

409 
415 

TO NELA· 
DAS 

1.502 
1. 922 
2 . 111 
2.473 

IDSTATLS'T]OA DO BANIOO .MifMZ:ONENSiE, OIRG.AlNIIZAIDA PELAS QUANTI-
DAIDES, NA OIRIDEM DOS R ·EiCEBEiDORES, R!EiúATf.VA A' SAFRA DE 1 
DE J tU'lJHJO ·DE 1905 A 30. DE JUN\HlO DE 1906, COMJP,AIRA'TIVAMENTE 
100M AS .S.A!FRAJS A'NTEJRIOIRIDS 

KILOS 
RECI!JBI!JDORES 190 2-1903 190 3-1904 1904-1905 1905-1906 

B. A. Anrtu-nes & c .......... 1. 249 ~058 1.17•5.2'88 1.295.076 1. 430.716 
J. H. Andr·es~n & S·UOOS ...... 607.189 613.34·6 773 .-ooo 1.228.592 
Mello & c .... .. . .. . .. ... . .. 932 . 068 935.1,60 1.03 8.083 1.·076. 27 9 
L eHe & •C . . .... . .. . ...... .. .. 476.117 39 9.039 446.117 669.195 
Monteneg•ro & c ........ . .. . . . 56'2•. 97'7 634.185 668.992 6·60·. 414 
J. G. Araujo ................ 474 . 599 3'89 .176 5·52.705 644..682 
R. Suanez & c ..... .. . . ..... 20·5.9·58 369. 11'6 679.184 581.998 
J. c. Ara na & Her.ma,nos . .. • 75.485 304.500 51·5. 761 577.535 
Gomes & P€reira .... .. ..... 386 .1 94 374.463 442.382 56 1.737 
AlV·CS Brag·a: & c . ..... .. . ... 361.0·62 349.348 4'74 . 084 <i 51.6 26 
B. L evy & c .. .. . . ......... . 358.245 320. 3·56 374.256 518.516 
Antonio Cruz & c .. .. .. ...... 299 . 849 461.9 27 491. 787 429 . 639 
F. Guimarães & ·C ........... 258 .·012 345 . 151 374.772 416 ."564 
D., Nommensen & c ......... . 374.356 253 . 319 31 3. 9'7.6 408.98~ 
G . A . Mkanda Filho .. ... . · . . 189. 4·53 182.928 306.005 405 .872 
S. F. de Mello .. . ....... . ... : 252 . 9135 265 . 659 25<6 -~53 398.7 49 
Cerqueira Lima & c ... .. ..... 32·6.990 383.lo61 278 .288 372.033 
F e!ix Para.ense & c .. .. .. .. .. 139. 334 13'5.519 245.578 360.138 
Luiz .Mendonça & c .... . .. ... 122 . 844 23 4. 16:8 333.333 350·. 545 
Def•fner & c . . ...... . .. . .. . .. 211.853 226.56 4 22·5. 442 33 7 .630 
Braga •So•bri-nho & 'C .... . ... . 1-59.010 1·65.943 222. 145 . 299 .·534 
IR!ba·s & c .. ... .............. 270.1-63 367 .134 ~62.632 ·290 . 510 Reecks & Astlett .. . ......... . 205.374 80.931 63 . 117 27·0.680 Olivei<ra Andr!lid·e & c ........ 321 . 6'73 415.868 3<54 .1412 270. 579 Pinto & ·Certo ... . .. : . . ..... . 63 ' 159 249 .'607 :Armindo R. da Fonseca ..... 36.6.084 173.461 165 . 108 243.878 



RECEBEDORES 

Aihler.s & , C' • .• ••••• • •• . ••• • • 
Freitas Ferreira & C ..... .. .. . 
H. ContreLra:s ... ...... .. . . . . 
B. .sa·n.tos & c ... ... .. . . .... . 
Ta:var.es Gomoo & C .... .. ... . 
Garvàlho & Ba:rros ..... . ..•.. 
M. Vicente CaFiO•Ca .... . .. .. • 
João Alves ·d•e Freitas ... . ... . 
Gosta Santos & C . . .. •.... . . • 
Velhote Si.Jl!va & C .. .. ..... . . 

·,.., iR. O. AIMers i& C ......... . .. 
Albel Li·nrures ... . .... . ... . .... . 
Ta:ncredo Porto & C .••..... 
BeJCI!ardo Bo•ckres & C .. .. ..• 
Neves Castro· & ·C .· . ..•...... 
Ferna·ndes Teix·eira & C . .... . . 
Gasp·ar Almeida & C ........ . 
S Brocklehurst & C ...... .. . 
Scholz & •C ....... . ........ . . 
Enéru; Malagutl & C ........ . 
Fonseca & Jorge ........... .. 
Brockle'h urst & C ........... . 
Kahn: Polack & Ó ~ ... . .... . . 
Borges :Ha]l & C .. . •........ 
Adalbert H. Alden ..••. ... .. 
M!l!rtin.s Albreu & C . ....•.... 
Braga Rego . & C .. ..........• 
Avila Ni·na & C ... . ....... .. , 
M. COJ'1Jac1l·O & C . , s uocesso:re.s 

de F.erna:niJ.,es & C . .....• 
José Mendes Fi·lho .... .... .. . 
J ·uam C . del A·guila .......... . 
Marius & Levy ..... ... .... 1 . 
Rocha Silva & C .... •••••.•• 
J. A. Leite & C ........... . 
Schrad.er Gruner & C 
Pai-va Lima & C .... ·.·.:·.·.·.:·.·. 
:H. Hintz .. .............. . 
F. •E. Snape ...... ........ .. 
V·i·uva Vieira· M.arques 
A. Castanheiro •Fonte~ ..... . . 
Denis C:rouan & C ... · · · · 
Lo.pes de Brito & ·.c· · · · · · · · · 

·Barlío~a & To•ca·ntims. · · · .. · · · 
J. .M. ·C. 'Mene.B{)a:\ ...... · .. 
L. Sc h!ll & Sobr!•nh~· · · · · · · · 
Credi·e & .AJ&lan · · · · · · · · 
Jo9ê M. Sa!dy::::::::: ..... 
F-luza Porto & c ....... :·.::: 
Jorge Da11 ····· ...... ······· 
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KILOS 

1902~1903 !903-190·4 190·4-1905 1905-1906 

321. 36·0· 
114.100 
136.1-62 
468.157 
153. ·257 
1275 .·592 
1-69.101 
127.7'17 

113.778 

134.301 

146.974 
82.917 
83.181 

214.909 

230.751 

115. 9·09 
!1.81. 764 

2·52.187 

71.907 

243.484 

170.15·6 
l57. 541 

83.335 

86 .·511 

140.195 
54.161 

58.163 

55.18'7 

42·2 .·505 
138.413 
162 .·988. 
457 .'7·55 
145.618 
223.971 
198 . 3•5'7 
204.661 
l01. ·644 
202.044 

1•57. 007 
40. 02·2 

133.418 
82.499 

168.114 
22'7 . 576 
121.846 
13-5. 6·58 
29.700 
98.814 
47. 8·59 
25. 9'7r5 
·68. 742 
44.277 
47.312 
'70•.0-54 
23.218 

28·5. 720 

124 . 136 
171.107 

94.099 

103.191 

138.339 
38.039 

51.00·4 
3'4. 281 

34.761 

21.1·5·5 

339.527 
196.791 
201.491 
355.7·68 
173.299 
233.741 
219.7·69 
179.762 
140':135 
290.'880· 

177 .5-64 
136.265 
149.971 
10•8. 063 
189.392 
193 . 384 
156.977 
137.225 
112' ,16·5:1 
123 .26 :1 
110.791 
1Z9. 206 

90.385 
22.637 
74.703 
·52.869 
58.887 

108 .94·6 
136.998 
·5·5 .165 
96.299 

168.:147 

75.344 
46.242 

27 .. 508 
·50 , 75•5 

84.740 

78 .364 
71.482 
40.771 

233 .• 282 
218.4~9 

204.335 
201.218 
191 ;'3r58 
186.-560 
1·85 .136 
173.834 
172.134 
172 .1 33 
169.617 
166.6'72 
162 . 7'77 
161.102 
131.564 
145.324 
139 . 878 
13B : 39o 
133 . 91'7 
129.850 
116.862 
115 . 278 
11!2 .• g54 
108.178 
lO O ·'6·65 

96·468 
95.197 
93.312 
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KILOB 

RECEBEDORES 190·2~1903 1903-190•4 1904-19~5 1905-190·6 

A. e. de ArauJo ..•.•• •• .•• • 47.867 33 .. 485 46.919 
K:o·d·or Rainda ; ...•.....• • •.•• 45.~39 

Ferreira Valle & e ........... - 43.605 
Gord.on & IC • • • : • • ••••••••• • . 42.562 
Camrn!o N.ansour & :e . .. ... .. 41. 727 
Meza Brug·mamin .. .....•. • .•.. 38 .1547 
e . Monteiro & e ... ......... 1'04.720 121. 242 149.li87 35.208 
I. Lsra:el. . .... ....... ..... ... 79. 826 94 .. 220 101.'47-5 34.965 
Levy F1réres .......•..••..... 30 .·0123 26.294 33.26 1 
Cárva1ho P.onstes & e .. ...... 33 .161 
Freitas Soares & e ...... .... - 3·2.683 
s. Garcia ,& '°·············· 31. 831 
F. Ma!llleur & Irmão .. ... . .. 30.240 2°6. 947 ao.: 094 
Cravo & Braiga . .......•••... 27 .7 28 
J,oão Martins & e ..... ..... . . 42.152 26. 54'9 
Sr. G'i'umbacher .... .•... .... 25 . 13'3 
Sevalho & !1,mão •. ; .. • •..•... 22 .12 09 2·5 . 0•37 
L O'bo e ,Mesq•udta .. ...... .. ... 24.671 24. ·666 
s. R. Mendies ............... 93.834 24.416 
Barata J·u•nior & .e .......... 23.766 
F . Ferna:ndes & ª··••<" ""' 22. 175 
A . ~r.naindes & e ........... 27 .041 25.643 21. 43,5 
Dias Oliveira & e ........... ·21 . 238 
Essucy Fa'NLChe . . . ... . ...•.•. 21.051 
!MUierio & e. ············· 101. ·134 118. 262 102 .20'7 20. 943 
Di<versos . ················ ... 2 :873 . 591 1 .. 692.596 1. 406. 805 1.161.347 
Firmas da1l safras a~teriores 

que, na preseillte, ·não a t t!m-
•giram a 2·0. 0·0·0· kHos ..... ·598.6 49 1.146 : 761 1. 037. 296 

Tot'a1. .....•........ 17.419.235 17 . 641.131 ·20. 0•55 .'834 21.148. 803 

!E~ORTAÇÃO .DE BQRR.A:CIÉJA DIE ClIDY·LÃO 

ANNOS EXPORTAQÃO 

18·84 .... ... ... ... . nil. ........ . . -... 
1885 . ...... . ...... <JW·t. 11.1.17 %, . 
188·6 ... ·-· ......... 1 paokage ....•. 
J.887 ..... ... .. ... . 4 'lfrWkages . . .. .. . 
18&8 . . .. ... . .. • . . • 111 )) 

1889 ..... .. ......• 14 5 
).890 .. .. ...... .. .. 39 )) 

1891 . ...... ........ 7·8 )) 

1892 .. ..... .. · ... .. cwt . ti5. 07 . . • 
1·893 ... ... : ...... . » 52.20 . . . 

VALOR 
EM RUPIAS 

?til 
260.0·0 

9.00 
11o.00 
727. o.o 
.5.42.oo · 

1.0{)7.0fr 
2.000 .. 00 
3.325.00 
L6oo .. oo 

PREOOS 
DE ALGUNS 

LOTBS 

eh. d. 

2- ~ 

2- 5 
3- o 
3- 2 

ÁREA 
' CULTIVADA 

a.ores. 

~~ o :t,1i 
2- 9 
3-<i 
3- 2 
2-10 

~ 
.soo 
360 
400 
450 
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152.14· .. 4.400.0·0 2-10 lh 500 
cwt. 1894 .. .. ......••.• 152.17 ... 1.·2·90. 00 3- 2 550 

1895 .............. ' » 4 lh r, o o 
157,07 ... 8.760•.5() 3-

1896 .... .. . ... . . .. 7•3 .1.5 . .. 7.458 . 00 3- 6 lh 650 

1897 ........ . ..... )) 4 750 
243.20 lh 3.694.00 4-

!89.8 ... ' .. . ..•.... )) l.250 
702.14 ... 3.838.00 

1899 .... . .... . .... 731.19 ... 12. ·8•82.75 4-'- O· 1. 750 
1900 .............. 66.00 .. . 11. 98·6. 00 4- 1 lh 2.600 
1901· . ... .... . .... . )) 

189.00 ... 38.362 . 00 4- O• 4.600 
1902 .. . ... .. . ... .. » 

)) 389.00 .. . 84 . 784.00 5- o 7 . 500 
1903 ... . ..... . .... 
1904' . ...... . ..... » •6. 760.10 ... 221. 120. 0·0 ' ·6- o 11.000 

!90·5 ... . . .. .. ..... )) 11. ·50·5.00 .. . 312.0 7~.00 6 a 7 40,000 

IDXPORTAÇ~O DE BORRA!CiHIA DO PIDRU' 

! .. - _.:~ .. : 
QUALIDADES UNIDADE 1901 190•2 1·903 ' 

Pa11á ·f:ina . ....... . ....... . • .... Kilos 47·8. ·1'19 500.13-4 651.018 

Entreftn·a. ' ·· ········· .... » 44. 28·2 29.504 45.294 

serna;mby .. · .. .. .. . .•.. . .... .. .. )) 269.075 19 4 . 216 2·66. 4•66 

Caucho ••••• o • •••••• • • o •••• •• • 
6 9 . 0-9.4 79.-115 57 .9·67 

.................. .. ... )) 517 .32·2 630.263 951.188 

Bor.racha rr·estoJ.ho .. ... .......... )) 4 . 0·19 8. 6-3•6 18.062 
-----

T·otaJl .. . . .. ... . .. . .. . .... Kilos 1.38<1.91-1 1. 441. 868 1. 989.985 

:EXPORTAÇ~O DE B'ORRA:C!HlA D® PÜISoSESSõES IiNlGilEIZAS 

REGIÕES 1894 1899 

Líbr.as Lib1·oo 

Lagos ... . . ....... .. ....... .. ... . . ~ . . . 6.000.000 1. 933. 3'75 
Costa d•o ouro 
India •e Biorman;~: . .. · ' · · · · · · · · · · · · · · · · 5.984.9-84 

470.000 
1 ' 450 .·5·6·7 

303 . 770 
~~!:~~:,. ..... .... :::::::: :::: : : :·::: ::: 
ANNOS 

®XJPORTAÇ~O DE BO.RRACIH\A DiEJ JANA 

.... . ......... . ······. ..... ······· 

... .... . o·· · ···· ··········· .... 
•• • ; • • • • • • ••• o •• o • 

••••• •••••••• o •• • ••• •• •• ••••••• ••• .. ······· .. ··········· . .. .. ······· .... .. . . •••• o •••• 

• • •••••• 0 0 0 0 oO O o o oooooooooooooo o oo o ooo o o 

o 0 0 o ooo , ,,,oooo ooo OOo o 00 o o ••ooo 
o o ooo o ooo Oo OO o • oooo o o o o 

o oooo o 000 
oo o Ooooo, 

oo o oooooooo o o •• ooo o oooo••oo • •• 
•o o •••oo,,,ooo 

•• o······ 0 0 oo ooo. o ooo O o o 000 ooooo • 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1·905 . .. ······ 

00 • •••• 

······· ., .. O o o O•ooo 

• 0000 0000 o o • • •••. o ••o o o o o " • •· 
o ····· •• o o oo o OOoo o ······o o, ·····• •• •o •• .. • • • oooo Ooo 
•••••• o iO o, ,, • • 

1903 a 1·9 04 

Libras 

60.000 
1.023.874 

90. 60·0 
1.100.000 

310.000 

QUANT. 
lll.M KILO.S 

24.080 
16.431 
16. 40.8 
17.595 
33.94.4 
10.243 

9.40 0 
21.163 
44.510 
96.362 
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EIXPORil'.A.IÇÃO DtE BIORRAOHA DA GUDNIEl' F.RANOEZA 

ANNOS 

1897 .. • ..... • ••..•••••.. •.••• .•.. ••.• ..•..•.••... .•. ....••.• • ..... 
189'8 .•• .•••• • .• ..••• .• •. .•.... .•.. • . ... .. .....•.•.•. . ...•.. • ..••. 
1.899 ..••..••.••. •• .•. ••• .... . . •. ....•...•.•.••.•... •.. ..• •. •...• 
19ÓO ... . . .•.••• .•• • .•.•.• •• .••... • ... . .. . , . . •.. .•• ... • •.•... • ,, . . 
1901 •...•.•. • .•.•.• • ..•.... .. .. ..... ..•.. •.. •..••.•.....•....• .. 
1902 •. • . · •.• . . •• ••...•••.... . ..... • ..•..••.•.. • . •..•..•....•.•. ... 
190·3 ......••••.. •. . ••• .. • .• . . . ..• .. .• .• .... . ..•.••••.. . ..... .. . . 

li>XPORTIAÇÃO DE OUTRAS POSSESSõiDS li'IM.lNICEIZAS 

REGIÕES 

Costa do M~rfim . . ....... .. .... ................ . ... . 
Sentoga.I . . .. ... ... .... ...... . ...... · .. · · · ..... .. . . . . 
Congo Fra,ncez .. .. .......... .... ... •... . ... .. . .... . . 

190·2 

Kilogrs . 

3.6(19 .552 
M9 .. 873 

QUAN T. 

E .M KILOS 

1. 22.S. 000 
1. ·888 . 000 
1.399.000 
1. 4!64. 000 
1. 0·39. 000 
1 . 15·5.000 
1. 468.000 

19 0·3 

Ki!ogrs. 

4.667. 248 
817.354 

3 .·370. O·OU 

REPARTIÇÃO .AP.PROXji•MADA DA PRODUCÇÃO DE BO!RLR'.Ú:UljA, N O M'UINDO 

America rdo Sul. . . ....... ....... ...... · · · . · .. ...... ... .. · ............ . 
» Oentral .... .. ..... ...... .. .. . .... ........ .... .....•. ....... 

Africa . ......... . .. . ...... .... . •. . . . . •. ......... .•. . . . ... . ....... . . 
Asi-a . . .. .. .. . ....... .. ... . ................. . ......... ..... . ... .. . . 

60 o/o 
0,5% 

37 % 
2,5% 

100 % 

I'MP.OSmo D.E EIXPORTAÇÃO NOS DIFFIDREJNI'I!ES ES·TA'DOS DO iBRAISJL 

Par~ - tGomma-eJ.ast!ca beneficiada. .... ...... .... .. ... .. (oo v a!o?'e?n ) 
]) 

]) 

» 
]) 

en.trefina .. .. . .. . . .. ...... . . ... . 
nna 0'\l ser-namby .... . .. ..... . . 

:o- » » doe qualquer outr-a especie . .. . . . 
Amazonas - Bor~ha de qualqou.er qual:id.wde ............. . 
Mar8lllhão - » » » 1> 

Pdauhy - » » » D • • ••••••• • •• •• 
Oeará. - » » » » 
Pernambuco - » 
Bahia- » 

)) 

» 
]) 

:D ... .. ........ : . · .. .. 

» 
» 
D 

]) 

D 

]) 

.(rpor kilo) 
(aJd vaZot<em) 

D 

25 % 
22 % 
22 % 
1·5 % 
20 % 
6 % 

18 % 
$650 
4 % 
9 % 
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ESTADOS UNIDOS 

MEZ]i}S 

Dezembro, 1905 ........... .. ......... 
Janeiro a No-vemb:ro ••••••••.••••••• ; 

12 .nie-zes, 1905 ..............•... 
12 » 1·904 ..•... -...... •. •.•• 
12 1903 ...... •.•. ..•. • .•. 

IMPORTft.QÃO EXPORT,\ÇÃO IMPORTA.OÃO 
LIQUIDA 

5 . .9'66.~01 492 . . 236 5.474.265 
58.181.200 3.128 . 28•6 56.052.914-

64.1<47.701 3.620.<5<22 60.527.179 
61. 8•89. 7.Jí8 ~.449.4•33 58.440.325 
55.744.120 3 .•691. 397 52.052.7<23 

ALLEM<ANHA 

MEZE/3 IMPORTAOÃO EXPORTAÇÃO IMFORTAÇÃO 
LIQUIDA 

Dezembro, 1905 .......••.•.......••.• 4 .841. 980 ·1.584.22() 3.257.760 
J runeiro a iNovem·bro ••••••••••.•••• : • 42 .•222 ..620 1.5.687.100 26.535.520 

12 ,m.ezes, 1905 ....•.........•.•. 47. ().6,4. 60·0 17. 271. 320 29.79~.280 

12 » 1904 .....•..•....... ' . 38 .·295. 400 10.052 .02 0 28. 24•3. 3·80 
12 D 1903 ........ •...•••••• 34.2·90.740· 11.214. 280· 23. ().76. 460 

FRANCA 

MEZES 

iDezembr.o, 1'!~1-5 .. ...................... ,. 
Janei·ro a Novembvo ·················· 

'\ 
12 m:ez;es, 1905 ·················· 12 » 1904 ·················· 12 ri 1903 ·················· 

IMPORTAÇÃO EXPORTAçiO IMPORTAç.1.o 
LIQUIDA 

2.792.020 1. 8•67 .liSO• 924 .440 
2•3. 991.440 14.7-83.780 9.207.660 

2•6 .783. 460< 16 .·651.·3'6() 10.132·100 
20 .•6·51. 620 11. ·526 .·900· 9.124.720 
1•6. 91·8. 220 9 .631.1•60 7.287·060 

BELGICA 

MEZES 

Dezembro, 1905 ....... ········ ······· 
Janeiro a Nwem'blfo •• •• • • • •••••••••• 

12 mez·es, 1905 ·················· 12 » 1904 
12 ·················· » 1903 ·················· 

IMPOR'J1AOÃO iEJXPORT~OÃO IMPORTAQÃO 

LIQUID4. 

1. 899.286 2 .15·4. 392 2·55. u 6 
16.779.796 12.80.5.227 -3.974.~·69 

18.679. 0'·8·2 14. 9·59. 619 3.719.~63. 
1•7. 95•5. 293 16.301.295 ·1. 6-53.998 
16.941.753 14. 0•59. 013() 2.882 . (23 
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GRÃ BRillJII'ANH A 

MEZES 

D~eiDib-ro, 1905 .. . ...•... .. •.. , .••. . . 
Ja.neiro a Novembro ..•. . ••• ... .. , . ... 

1•2 I!J.ezes, 190·5 ..... ... .. .. .. .. •• 
12 )) ·1904 .• . ••• . •.. .. • • • • •• 
12 )) 1903 .• .. .• .. ••. . •••.•• 

IMPORTAOÃO EXPORTAOÃO IM:PORTAOÃO 
LIQUIDA 

& . 35!. ·80·8 
·57 . 753.1-36 

63.104.944 
55.5-57 .'152-
_54. 433. 68() 

3.1-11. 4712' 
-30.993.536 

34.105.008 
. 33.4-15.'542 
37 . 6•58.768 

2. 240'. 336 
2-6.759 . 600 • 

28.999.936 
22.141.610 
16.774.912 

1TALIA 
MEZE S 

Dezembro, 190:5 ...... .. ...•• . .. .. . . •. 
ITanei•ro .a N~vem1bro . .• ... .. .. .•...• 

12 
12 
12 

mezes, 
. » 
» 

1905 ..•.••••.•... , . •... 
1904 .....•..... . . . . . •• 
i903 , •.•. • •••••• . ••••• 

IMPORTAOÃ.O EXPORTAOÃO IMPORTAOÃO 
LIQUIDA 

1. 531. 420 249. 480· 1,.2,81. 940 

14.8. 72(} 1.318.240 

AUSTRIA- HUNGRIA 

MEZES 

Dez,einbro, 1905 .......... . .......... . 
Ja,ne~ro a Novembro . .. . ... . .... : .. . 

12 ane:z;es, 190-5 . . ; , .. . ......... ;, • 
12 )) 1904 ..... . .. . .... . ... . 
12 )) 190·3 . .....• ... .. . •.. : . 

IM·POR'l'Ac;;IÃQ EXP ORT:A.OÃO IMPORTAOÃO 
LIQUIDA 

29.6.120 
2. 719. 4·2·6 

3. Ó15 . .54{) 
2 . 9,29. 526 
2 . 7·8•3. 660 

440 
44.ll80 

45.320 
1·5 .-620 
32.120 

·29·5.680 
<2.674.540 

2. 970·. 220 
2.913.900 
2.751.540 , 

INOTA. - A ·es-tatísti-ca aHemã .comp-rehend·e :tambeín a ,gutta-jJ)ercha e l!J bor -
ra,cha •servida; a tngleza ·il!llclue a borr~~;cha. servida ; as fr~~;ncezaJS ; austriacas í' 
itaJi!l!ll'I!JS compl'ehem1em a gu:t.ta-per~ha. Na eXJPOr:tação ·aaneriocruna, es..tá englo•bada 
a bo-rrwcha que .sruhe p·a•ra o Ca,na.dlá. 

S'T.O.OKS 

JUNHO 3Ó .J;UNHO 30• JUNHO 3() J UNHO 30 .JUNHO 30 
1900 190-1 1902 190·3 '1904 

Bo?'T'aoh;a do Pará: 

Li·ver.pool •• • •• ••• • t0'/\8 2.13'7 1.467 2.448 1.·601 905 
iEia.vre .. ...... .. .... . 9.5 70 30 1)5 ·2·5 
Nova Yo·rk . ... . ..... . • . 601 87·5 392 383 1-02 
Pará .... .... ........ . 195 28 -60 129 174 
Em via®em . . ... . .. ... 1.099 99.5 90 0 . . 1.185 878 

Total. .. ...• .. , • . ,. 4.127 3 . 4·3·9 3 . 8•30 ·3 . 363 2 . 0·84 



Borracha ty.Po nv.é<Uo: 
Liverp.oo.J ....... . . tons 
Lona,res · · · · · · · · · · · · · · 
A.ntuel'Pia · · · · · · · · · · · · 
Li&boa · · · · · · · · · · · · · · · 
Rotte11daro · · · · · · · · · · · 
Nova Yorlc. . . ·. · · · · · · · 

Tota l.·· .. · · ······· 

....... 56 ....... 

JUNHICJ 30 JUNHO 3() 
19°'1 1'9()0 

1. 08.2 946 

<646 7-42 

726 954 
717 544 

.. . ······ .. ·· ····· 
571 320 

3 .'742 ·3. 50>6 

7. 8·69 6 . 941 

JUNHO 30 JUNHO 30 
1902 1903 

585 456 
5<i0 2·24 
681 488 
505· 220 

80• 56 
57.5, 246 

2 . 9,86 1. 690 

6 . 816 5.053 Total ae .toa.a,,s as pro-
cedencias . · · · · · · · · 

!BORRACHA IM,P.ORfl'ADA '.NA iDNlGLA'l'IERRiA 
QUANTIDADE 

1·830 
1840 
1·850 
187·0 
1884 
1885 
188·6 
1887 
18.88 
1889 
189 0 
J891 
1892 
1893 
189·4 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
J 90·3 

ANNOS 

.. .......... ····· .... .... .. . . ··············· .. 
.. .. ············ ······ ····· ...... . ·············· 

....... ...... ······ ..... ..... ············· 
. ··············· ..... . ······ ······ ······· ······ .. 

················· .... ..... . ...... .. ··········· 
······. ··········· ......... ............. ·•••}•··· · 

.. .... ············· ..... . ..... .. ... ...... .. 
······ ··········· .. . ············· ··········. 

··········· .. ·· ·········· ... .. . . . ······ ·········. ·········· .. ........... ....... . ··············· ... 
·············· ·········· .. .. .. . • ••• ••••••• ••• 1o ••• 

.. ....... . ··················· ······· ············· 
• •••••. • •• • •••• • •••• • . •••• • • •••••••••• •••'' "º ' ' 

... ······················ .. . ········ ············· 
·················· ... ······················· ... .. ············. ······· ............. .......... .... . . 
················· .. .. ············ ............. .. . 
. ························. ······ ....... . ········ 
·························· ········· ·············· ..... . .. .. . .. ... ·········· ··········· ... ······ .. 
... ·················· ················ ......... . . 
················ .... .................. ··········· 
...... . ... .. ..... ........ ········ .... ······ ... .. . 
......... . .... . .... 1· . .. .... .. . . . . . .. . .......... . 

QUINTAElS 

4,5 o 
6,680 
71620 

1-52,120 
198,844 
180,1-41 
194,748 
237,.511 
220 ,'350 
236,310· 
264,008 
278,837 
2'72,16·3 
293,737 
302 ,451 
341,.553 
431,1_48 
396,929 
489,5,8 1 
449,.651 
513,286 
466,474 
419,375 
486,105 

·IMPORIT.AÇÃO DE BORffilA:C[-M_ NOS ESTADOS UNIDOS 

EstMvst-ipa offioial· po1· a?lj11!0B fisoaes 

PAIZElS DE ORIGEM 1901-02 19012•03 

Inglaterra .. . . .. ......... . .... Hbras 6.114.107 9. 714 . .597 
Allema;nha .. ...... .. .. . ....... . ..... 1. 653. 678 2.91'6.814 
Outros !Paizes eu~opeus ......... .. . . 7 . 779.574 8. 07·8. 629 

A tra.nsportar . , •••• . , , •.•• .- 16 .. 547 ... 369 20. 710. 0·40· 

JUNHO :! O 
1904 

716 
306 
689 
290 

66 
23.S 

2.304 

4 . 3·88 

VALOR 

2.272.499 
1. 981. 735 
e.222.156 
2 .704.565 
2.555.341 
2.617,359 
3.265.088 
3.351.938 
2.982.412 
3 . 33Q.418 
3 .. 2712 .104 
3. 7·6Q .178 
4.991.122 
4 ,.55~ . 416 
6.2li.933 
5 . 92a.897 
6 . 9·8{1, 133 
5.8ao.22~ 
8 . 180., 2'62 
6 .H:) ,9,;5 

1903,0 4 

7.711..910 
2.458.-568 

11.20,; .264 

21. 376 .H2 
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PAIZES DE ORIGEM 1901-02 

Tr1msporte .... . .. ... .... .. . 15 .'547 .13.fi•9 
America ICen-í·l'a l ..... '. . .. . . . . . . . .. .. . 1.121.399 
Mexi.co . .... . .. . .. . .. .. .. . . . ... . .. . 1263.909 
AntUhas .. ... . . . . . .. .. . .. . . . . ... .. . •63 .0 94 
B ra.sil ... . .. .. . . .... . .. . . ..... .... . ·31 . 532. 700 
Sul-America .. ... .. .. ' . . . • . . .... . . .. 1. 2,g5 . 792 
Ind!a . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . • .. . . ... .553. 621 
Outros .vaizes . . . . . . . . ....... . . .. . . . . . 40.607 

Tota,l. .. . .. . . . . ..... . .... libra& 50. 413. 481 
Valor... .. ..... .. ... .. ...... .. $ ~5.151.5 5 9 

» mêod1o 1por libra. . . . . . . . . . 49 ,-'l 9 cents . 

Elx1portação d·a ·borraoha . . .. ..... . .. . 2 . '378 . 353 

Importação liquida . . .. .. ... libras 48 .0 35 . 128 

190.2-0.3 

20 . 710 . 04 0 
1. 08·3. 351 

251. 776 
l ,5 .M9 

31.119 . 48·6 
1.363 . 832 

454 . 594 
11.883 

,5,5. 010' . 5171 
$ 30.43•6 . 710 

5'5 ,3 <e·ents. 

2.9 11 . .5 38 

5·2. 099. 03 3 

EJS'l'A/l'T8 TW·A OFlFICIAL DA B ORRA OHJA. 

19íl 3-04 

21. 376. 742 
1.264.210 

366 . 104 
1,7 . 910 

331 109.112 
1.794"'492 
l . 0·84.689 

2 . ..29 2 

59 . 015 . 551 
40 . 444 . . 250 
6 8 ,,5 C·ents . 

3 . 942. 0,02 

55.0 73.549 

D wrante o mino f iBCltl mn'®'iPMW f 111Nlo em ,30 d e J 1l1Y11ho d.e 190·4 

I m por tação &e boffrocha ·bruta nos Estados u~~c~os, p:o;1· ip-l"O l\edenr:;fo 

VALOR E M 
P ROCEDEl'CTA Li:BRAS 

DOLLARS 

B elgka . .. . . . .. . . . . . . . ... . .... · . ... . .. . . ......... . . 6,397,2.82 5,241,580 
F1ra nça . .... . . ... •... . . . . .. . . · · · . · · · · • · · · · · · · · · · · ' 958,575 681 ,828 
Allemanh•a . . . . . . .. . . . . ... . . . .. . ..... .... .. . .. . . . . . ·2,45.S ,5·68 1,466,803 
Italia . .. ... . . . . . . . . .. ..•. .. . • . ... . ..... . ....•.. . . 8,917 5,68,4 
Hollan•da . . . ....... . .. .. . . . . . . . . .... . ... . .... . . · . · 311,062 2'61,539 
Pol'tugal . . ......... . .. .. . . . . ... . . .... .. . . .. .. . .. . 3,.527,79'7 ·2, 442,845 
Turq•uia od a Europa . . .. . . . . . . . . ... . • . . . ... . .. . .. . . 12,631 1,406 
I n,gla te•rra ... . .. . . . ... .. . . . . . .. ... . . - · .. · · · · · · · · · · 7,711 ,910 5,7 05,685 

-----
Total . . .. , . .. . ... . .. •.. ..•. .. . • . . . . ...... . . . . 21 ,37,6,742 15,8()7,370 

H onduras Ingleza . . ... . . .. . . . . . . . .. . . . . ...... · . · . · 22,299 Ü ,184 
ciuebec, Ontari o, Ma.nito·ba . .. .. . . . . -. ..... . . . ...... . 2,29!2 1,810 
Costa :Rica .. .. . .. . .... . . .. . . ... .. , . . ... . . .... . . . . . l 1·6,4 34 G2,188 
Guatema la .. .. . .... . ..... . . . .... .. ..... . . , . . .. . . . . 106,421 39 ,652 
Hon duras 87 ,,63!2 43,031 
Ni ca.rag.u·a . . . . . . . .. .... . . . ...... . . . . .. .. . . ... . . .. . 7·47, 08 8 445,930 
P a nam;§. . . ....... . . . ... . .. . . .. . ... .. . · . . · · · . · · · · · · U6 . 727 77,,674 
Sa l·vado r . . . .. . . . .. ..... . . . ... .. ... : . ... . . . . . ... · · · 4'7,609 15,2 07 
Mexico . . .. . . . . . .. . . . . .. ... .. .... . ........ . . .. . .. . 366,104 14.8,921 
Antill1 a s .. .. . . .. ...... ... . . . . . ... .. .. .. . .... .. . . . 17,459 7,151 

Cuba . . . . .. . . .... . · '" ... · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ··· · · · · · · · · 451 106 
- ----

Total . . . . . . . , .. .. .. . .. .. . . ... .. . . . .. .. . . . . ·· 1,650,61,6 $ g,55,?54 



~·- ... 
' 

Pj<OCl!JDJilNCIA 

Bras.i l . · · · · · · · · · · · · · · ~ · · . '. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ColomDia · · · .. · · · - · · · · · ·. · · · · · · · · · : · · · · · · · · · 
Eq•uador . .. · . .. . · . . · .. · · · · · . · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Guryana-IngÍeza .. . ..... · , . · · · · · · · · · · · · · ._ · · · · · · · · · · 
Ferú . .. "· · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · 
Venezuela · . ' . . .. , .... . · ... . . . •. . . . . · · . . .... · .. . . . 

'l'Ota) ..... '. . . " · · · · · · · · · · · · ·' · · ... '' '' .. .. 

··: ·As~a. : 

ln-dia . . ... · . : ... . .... · · · . . . . .... . . · · • · · · · · • · · · · · · · . 
Peninsula ide ·Malaoa . .. . ....... . .. . ..... . . _ .•.. . . . . . 
outras CoJonias Ing-lezas .. . .. : . . . . ....... '. '. . . . .... . 
Oolonias · Hol·I.andezas . . . ........ . .. . ... ...•..... : .. . 

·Total. . . ... . ... ······ r • • • • · • • • · • · • • • • • • • • • • • · 

Importação rtotal .. ... .. ... . ....... . •........ . ...... 
'.Co•tal, 1902-0'3 . . .' ............... : . . ..•. . .. .•. ... . :· 
'l'otal, 1901-0·2 ........ . ..•. . . .... . .. •• .' ... .. . ... • . 
Total, 1900~01 .. . .. . ... . . • . :: . • . ....... .. . . • .. .. . . 
.Total, .1899-00 .... : .... . • . . . .... . .... . ...••.... _ . . 
Total, 189·8- 99 ......................•.. . . . ... . ... . 
'.i'otal, 1897- 98 . . .. . .... . .... . . .. . . .. . - .....• ..... .. 
Tot acl, 1896- 97 ... . ..... • . ....•...... . . .. . ......... 

. Total, 1895- 96 . ......................... . . .. ... . . . 
Total, 1894-95 .. .. . . • . ......... . .•.... . . . . ........ 
Total, 1893-94 • . .. . . . ....... . .. . .. • .....•.....•. 
Total, 1892- 93 .... . ...... . .. . .. .. .... . ........... . 

ALFANDEGAS 

.. Boston ...... ............... . ...................... 
Nov-a-York .... . ...... . ...... . ..... . '. _ . . .. . .... .. . . 
Nova-0-rrean s _ ....... . .... ... , .....•........... . . . . 
Mobil-e .. ........ •' • ............. . ..... . . . ........ . 
P.uso d·el Norte, Te:x1as ... . ... . .. : ... . .... · ..... . .' .. : . 
São 1Francisco .... .. ... .. . . .... ... ........ . . . . . .... . 
Cb>amplain, •N. Y .... . . . .... . . .. . ·: ... . . . . . . ... , . '. . . 
Niag.ara ................. · . .... . . . ...... .. ........ . . 
Outr os port os . .. , ... • ...... • ... . .. . . ..... . .. : ... . . . 

' . Total . . . . . ... . ... . ...... . ... , . . ... . ..... ... . 

LIBRAS 

33;109.,112 
555,6·63 

1,031,03·5 
9,0·61 

103,907 
94,826 

---- -
34,903,604 

91,568 
978,230 

704_ 
14,197 

1,084,689 

-59,0 15,55 1 
55,010,5,71 
.5o,n3,4s1 
55,275,529 
49,3'77,13-8 
51,063,066 
46,05.5,497 
3-5,51-4,449 
3·6, 77-4;460 
39,741,607 
313,357, 783 
41,547,6.80 

LIBRAS 

1,.54·7,438 
56,841,201 

502,458 
.S,045 
6,460 

77,517 
29,210 
2,292 

93 0 

59,016,551 

VALOR lil:M 

DOLLA!lS 

22 ,4412;252 
27,8,7 59 
54'8,556 

3,66ii 
72,676 
44,767 

--------
$ 23,39Õ,076 

·62,5116 
319,555 

509 
8,33 0 

$ 390,9,50 

$ 40 ,444,250 
30,-43.6,710 
24,899,230 
28,4-55,3&3 
31,37·6,86 7 
31, 70°7,620 
25,'<18·6,010 
17,457 ,976 
1·6,603,020 
18,353;121 
15,077,933 
17,809,239 

1,?27,0176 
39,0-66,:399 

307,463 
·4,ooo 

659 
Sl,175 

5,29·3 
l ,-810 

B-so 
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MQVILM~'DO DE BORRA CiHA EM AN.TTJ.ERPIA 

IMPOR'i'AQÃO VEN•DAS STOCK 
ANNOS · 

kilo·s /oi/os /rAlos 

1890 ....... ... . . . . • •• • • o ••••••• 30,000 30,0ú0 
189 1 .... ••• o •••• . . ' . ... .. '.' . . . ..... 21,0()0 

I 
21,000 I 

1892. ... .. . ..... ... .. .. .......... ..... ·62,9·6·5 69,081 2,878 
1893 .. . . . .. . o • ••••• • •••• • ••• • ••••••• . .. . . 167,196 162,88·5 8,189 
1894 •• o •••••• ... .. . . . . . . . . . , . ....... . . ... . 2'74,580 · 235,148 39;4·32 
1895 . . . . ..... . .... . .. . . . ' .. . ....... . ... 531,07 4 4·4'2,22'0 88,-854 
189,6 . . . . ...... . . . .... . . . . . . . . . .. . .... . .. 1,115,87·5 ~.06·5,101 139,628 
1897 . . . ·•· ... . . ' " . .. . . . . .. 1,·679,154 1,'724,3·19 94,463 
189·8 . . • . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . 2,014,591 1,·~15,714 263,340 
;899 . .. . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40.2,880 ·3,374,229 291,991 
1900. .. . . .. . . ' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,69.8,035 5,37.5,987 614,039 
190 1 ... ' . . . . . . . .. . .. . . . ........ . 5,849,202 . 6,048,4-42 41-4,709 

IMiPIOiliTA(J"'O DE BORHACiHA EM BOiRD)l;®S 
QUANTIDADE 
- Ki!os' 

1897 
189.8 
1899 
1900 
!901 
1902 
1903 
1904 
190.5 

ANNOS 
... .. ..... : . . . . · . . ... .. . ..... . . . .......... . . . .. ' .. . .. . . . 

' ' • • • • ' • • ' • , • • ' , • • • • • • o ., • · ·~ • • • • • , .- , • • ' • • • ' • ' ' • • o • • ' • I • • • • o 

.. . ..... . ........... .. .. . ......... . .. . . . ...... . . . . . ... · . . 

52,00Ó 
89,000 

195,500 
239,.5 o o 
235,0.00-
678,000 

1,113,000 
1,09·3,553 
1,204,13 o 

E-XP.ORTA\JÃO. DE ARTE'FA1CIT'OS DE EOIRRA!OHA •E GUTTA-P.NRCHA DE 
PRJO.OEI)dllNCI\A. AMERIGA/NA, p()R DI.S'DRLCTOS 1HJFAJNDEliGARI OS 

PROCEDENCIA 

Baltimore 
Ban,g-or Me .... . .. . ... . . . . , . .. .. : . . . 
Boston ... . . . .... .. ...... . .... , . ... . 
Nova-York , .... : . . . ...... -..... , .... . 
P a ss·a•maquod•dy Me .. , . . . .. . .. . ... . . 
P hiladel.phia ... , .. ... . . .. · ...... . ... . 
Port!and, Me . . ........ . ... . ... . . . .. . 
Outroo pO·l'tos •do Atlan tico ... . . . . , .. . 
Portos do golfo do ·Mexico . ......... . 
Arioza ... . ...... , ........... .. · .. .. . 
Brazos de :Santiago, Tex .... . ... . .. . 
Cal'pus-.Christi, Tex ........ · ~ ....... . ' 
Paso dei !Norte, T e.,; : . .. . , . ~ .. .. .... , 
Saluria, Tex . . . . ..... . ... : . .. . ..... . 

TRANSMISSÕES CALÇADOS DE 

E• TUBOS 

lí4 
1,7·65 

10,891 
5.59,13 2 

2,.579 
0,994 

4,8-45 
15,315 

86 
327 

30, 3,67 
10,001 

BORRACHA 

4.52 
452,H6 
513,.883 

4,304 
10,201 

43 
40 
60 
33 

439 
70 

OUTROS 

ARTIGOS DE 

BORRAeHA 

987 
2,013 

256,082 
1,407,75.7 

1,741 
821 

2,006 
9,421 

29,861 
2·3,744 
15,.510 



60-

1-'RANSMISSÕES CALÇADOS DE OUTROS 
ARTIGOS DE 

PROCEJDENCIA 
E TUBOS BORRACHA BORRACHA 

Ala.'lkao o o o o o o o ..... .. .. o ... o ... . o o 
Hawai.l .oo•o··········· · ·· o• o···000 

PIU.get Soun4, Wash . . . . o .. o . . o o o .. , . 
São Diogo, Cal. o ......... . . o o o o .. o . o 
São J!'or!lindseo, C.al. · . .. . . ·. : . o o ..... o o 
B-uffalo >Creck, N . Y .. .... o . .... o o . 
ohrumplain, No Y. o . . . .. . . o o .. .. o o .. 
Cuya;hoga, 0 'hio . . .... . . ... : . ....... . 
Detroiot, Mich . .. ... . ... . 
Huron, MJ.oh .... . ......... . o .....• o. 
Memphremagog, Vt . • ..... o o .... . o .. . 
MLnnesota, Minn .. . . . .. o .... o o . . ... o 
Niagara, IN . Y ..... . .. .. .. . o o .... . . 
Norte e Sul Dakota .... .. .... o o ... o . 
oswegatchie, N . Y ... . ........... o o . 
Sn;'erior, MLch ...... . . o .... o ..... o o o 
\ 'erm·D'nt, Vt . . . . . ......• o •••• o • • • 

Portos da .fronteir-a .... . o . o .. o .... . . 

$9,550 $•9,14.4 $7 ,171 

......... .... ·· ·· · .... 163 

1-4,64.7 38,220 25,584 

761 141 94 

134,639 33,90·8 115,899 

. . . . . . . . . . . . ....... ... 111,1'79 

8,566 . ........ .... 1•29,8.32 

. . . . . . . .. . .. . .. .. , .... 4,954 

16,2 3 7 2, 140 27,761 

3,0 19 222 12,4•61 

8,1:61 1,119 10,013 

23 , . .. ' ·' ....... 2,041 

. . . . . . . . . 2,8·6 2 140,638 

7,9-5.6 1,150 7,587 

6,686 . . . ... ....... 8,017 

7·36 229 
2 3,2 6 o 15,552 115,306 

413 36 1,099 ---
T otal .. .. . .... . .... o ....... . 880,0·10 1,086,364 $ 2,469,750 

EXPORTAÇÃO DE A.R!T.IDI!'AIC'l~OS DlE BOIRIIMJCHA 1D1E PIRJO.Q'E!D•E>NOIA 
.A:MERDCANA 

Aqtno fiscal termktQ1c~o ern 30 de J1wiho de 190·4 

.. 01 ~ 01 ... CALÇADOS P-<1 
';i! III "' ~"' "' 

"' "' o ~ 
o 
"' DESTINO Ol"';iJI"''<~ 

0~~0 

§ ooPgj m "' g1e;[;!~ = 
8 z o 1'1 o PFlo~>- o 

~ 01 = o..,~ 
.., . 

... .. 01 ""' "' "' "' o > 

Ent·opa: 
Austria-Hungriao $2,7:50 ·617 68 4 7,01~ 10,446 

Açor.es e Madeüa 50 1,040 1,487 83 1,620 

BillgJ.c-a .... . .. . ~ 3,686 97,526 36,735 ·36,329 76,750 

Dinamar.ca ...... 3,701 23,450 9,877 10,146 23,724 

F'r.wnça .... ..... . 5;314 202,349 70,607 62,145 138,066 

A:Uemamha 27,171 302,404 133,704 141,767 302,642 

G1braltar ... . .... 3,440 . ......... 138 3,578 . . . .. . . .. . 
Grecia ..... . .... . .. .. .. . . . 60() 204 100 304 
rta11a ..... . ..... 967 '26 ,973 12,508 43,145 ·56,620 
Maolta, Gozo, etc .. o . . ... .. . .. . . . .. .. . 1-QO 100 . . . .. ····· 
Hollanda ........ 1,773 5,093 1,.596 60,410· 63,779 
Portugal . ... . . . . .. .. ...... 898 932 46 978 
Russia .......... 3,454 4,571 2,508 2,662 8,624 
Hespam.ha . . . . ... 37 107,704 44,597 8,450 53,084 
Sti-ecia e ·Nol"uega. 5,780 75 ,329 34,.544 10,63·6 50·,960 
Suissa ••••••••• o 942 6,512 '2,566 507 4,01.5 
Turquta ela Euro.pa • ••• • o •••• 113,622 4'2,123 403 42,526 
Rei.no Unido ..... 120,983 766,875 356,234 907,47·5 1,384,692 

----~ 

'rota! , Euro:pa 180,048 1,735,563 $ 750,906 $' 1,291 ,554- $ '2,22'2,5·0·8 
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illXPO'RTAÇ&O DE .AIR'l"1ElF.AIC1'0S DE BOlR.RA.tCRA DiE PROiCEDEiNCIA 
AMfIDRDOA.N' A 

Anino f'i.scai tenm~n·cn<lo eni 30 de Jm1Uw ae 191H 

' "' "' ::> CALÇADO; 
o ';d .. ~ ... "' "' E-< Q) ... .8 Destino !O .. 

Q) :g " ~ ·ã Valor em ., ...> 
Par\) a o '" dollars ... ..o .., p. ::> 

E-< o 
Am·~ru·ica do Nortli: 

Bermuda ..... . .. 1,408 24 $ 12 $ 1,866 3,282 
Handu1,us 1!'lllg,lezas 463 . . . .. .. . . . . ......... 279 742 
Nova Scotia, New 

Bru,ns 10,28'2 27 ,03 3 28;557 8,060 46,89? 
Quebec, !Ontari,o, 

Manito'ba 80,628 44,256 47 , 721 575,277 703,.626 
Golumbia Ingleza. 26,465 13 ,0·41 22,886 17,994 ·67,34·5 
'l'inTa N<Jva, La· 

•nador .. .. . . 6,051 40,364 20,182 2,10·8 2~,341 

Costa tRioa . .. . .. 1l,760 182 87 4,5 62 8,'409 
Guatemala 4,155 40 14 1,61'5 5,784 
Hond'l.Lr&s ....... 4,876 36 44 837 5,75•7 
Nicara-gua, ...... 3,812 93 H 1,0Q4 4,8·57 
Pam8Jma. 2,243 522- 270' 1,7'32 4;245 
Salvador . . . .. .. . 4,721 12 27 733 5,481 
Mexko ..... . ... . 137,608 2,229 1,.553 146,712 285,873 
Miquelon, L8ing'1-ey ·264 1,788 2,037 42 2,343 
Antilhas Ingl€zas . 4,303 1,279 788 6,048 11,139 

Ouba .. .. 58,251 2,.763 2,980 100,332 161,.5_6'3 
» Ho ll au1-

dez às ' . 207 117 115 293 615 
» . Dlnam8Jr-

quezas . '. 709 60 27 434 1,170 
» Francezas . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . ····· . 111 111 

Haiti .. . . ....... 327 4·56 296 171 79,4 
São Domingos .... 1,802 120 37 1,722 ·3,561 

Total, America 
do Norte .. $ 352,335 13 4,47 5 $ 12·1,674 $ 811,932 $ 1,351,941 

Anbei'ica do Sul: 

Argentina . ''' . . . $ 9,140 3,250 3,2·21 10,H6 $ 22,&27 
Bolívia . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . ......... .......... 633 633 
Brasil .......... . 4,859 3,677 2,252 20,783 27,894_ 
Chile ........... 6,384 198 159 ·6,255 11,798 
Colombia 8;663 1,862 J.,0'89 -6,817 16,569 
EquaJdor .. ..... . rn,915 264 152 1,43~ 1'2,5 o o 
Guya.na I•ngleza .. 447 5,280 2,291 672 ·3,41 0 

) Hallandeza 81 72 24 .157 262 
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7,253 720 524 6,347 14,12 1 

Perú . ... .... •' • .. 1,504 2,713 
677 696 532 

U·1~uguaY ..... . .. 
412 4,631 9,007 

Ven-ezuela ....... 3,%4 187 
---.-- ----- --.---

Total, ... A tnerica 121,737 
do Sul . .... 52 ,383 16,206 10,656 68,698 

Asia: 

China. 7, 72'5 1,417 752 $ 9,532 $ 1 8,009 

Mand·churia 3G5 . .. .. . . . . . ..... ... .. ·2 :i97 . . . .. 
Indin ........... . 5,869 65 0 523 9,735 16,127 

Peninsula de Ma-
Jaca . ....... 64-5 3G 84 465 1,194 

Outras Colo.nia.s 
Ing-lezas . ... . . ·-· ....... . .. .... .. . ... ······ . 73 73 

Cplonias Ho11an-
>dez as ... . . . . 373 . . . .... .. . ..... . . ... 754 1,127" 

Hong Kong ... . ... 1,450 10·6,000 32,625 ·3,1-50 37,225 

J•a.pão .......... 40,992 43,434 24,159 84,0.38 149,189 

G<>néa ...... .. ... 951 6 4 2,075 s ,oao 
Russia .Asiatica .. . .. .. . . .. . 12 12 ... ... . .. . 12 
'I'u•rqula o a Asia. . ... . .. ... 44,737 16,298 273 16,5 7r 
Outroll paizes da 

As ia ........ 17 . ...... ... • •• •••••• o 314 331 
----- --------Total, Asia . . . $ 58,417 19-6,292 74,457 110,411 $ 243,283 

Ooeania: 

A:usb ,alia ........ $ 67,842 189,093 $ 104,626 $ 75,471 $ 24'7 ,s 89 
Possessões Fram-

cezas da Oceania . -4.,472 434 . 36-5 817 5,654 
Possessões AJl.emãs 

da Oceania . .. 57 178 ~35 . . . ....... 
Ilhas Philipi·nas. 32,8·35 11·,'132 4,553 ·36 ,102 73,7 90 

----- ----- - - -- -
Total, Ocea:nia $ 105,206 203,659 $ 109,544 $ 112 ,868 $ 327,618 

A/rica: 

Afl'icà. J.ngleza 
Oeste ....... 985 492 491 1,8oo 

Africa r.ngleza 330 
-

.Sul ......... 128,444 14,177 157;e 59 Ilhas ·Canarias .. . 
8,023 21 ,192 ... . .. . . .. ...... .... • • •••• o • •• 76 7.-s Li•beria • • • •••• o ••• ... .. .. .. . 

Africa Portugueza 
.... . ..... ........ .. 5 5 2,052 20 40 1,789 3 •~81 Turquia da Afrka 

- Egy.pto ... 140 9,924 4,573 895 s,a 08 
Total, Africa $ 13.1;621 --~ 

24,613 $ 13,1'27 24,2S'i $ 169 ,035 
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Total, 
Total, 
T otal, 
i'ota), 
rotai, 

190'1.'' ' .. ' . $. 880,010 
1903 ..... . . 
1902.' ' .. '. 
1901 ... ' ' . . 

81 9,985 
634,146 
565,726 
541,830 

2,310,808 
2,30 7,401 
2,'594,708 
1,45 9,100. 

767 ,104 

$ 1,086 ,364 $ 2,469,7·50 $ 4,436,124 
1,056,491 2,299,8 75 4,176,351 
1;046,315 1,7 81,941 3,46 2,402 

724,015 1,727,527 3,017, 268 
420,746 1.,405,212 2,367,788 

'.]\otal, 
T ta·!, 
T?tal, 
Total 

'· ' 

1900' ' ... ' . 
1899 .... . .. . . .. (a) .. . 486,5 86 
1898 ... . . .. .... (a) .. • 391,83 2 
1897 . .. : . . . . ... (a) .. . 306,026 
1896 . ...... ,. . .. (a) .. . 35 0,713 

260,886 1,504,899 1,765,385· 
224,705 1,499,157 1,7 23,862 
195,499 1,611,64.6 1,80.'1 ,145 
2Hi,657 1,642,499 l,8·59 ,15 6 

liMJPOIR'l'AÇÃO Dm; AIR!TEIF.A,JCTOS DE BOJl!R:AICIHA NOS IE-STAJDQS UNI:DOS 
.POR IDIS'l1Rl}QTOIS AIL'F.•\,N[l)EGAIRIOS 

ALFANDEGAS 

Baltimore 
Boston amd iCharlest-0wn . . . .' . .... . .... . ....... .. · .................. . 
Nova Y-0rlc ..... . . . . .. . .... . ... ... ....... .......... .. .. . .... . . . . . . 
Phi!a,delphia . . . . ........ . . .. .... . .... . ... ..... · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 
Outros pOTtos .do Atlantico .. . .... .. . ..... . . . ....... . .... .. . .. .. ... . 
Nova O,nleam:s ........ . ............... : ........ . .... ...... '. ...... '. 

· Outros porto.s ia-0 golfo · do Mexico .......... .. ..... . ..... . ...... . .. . 
Siio Fr.a;ii.cisco'. .. . ................ : ... ....... .. ... .... ...... . ..... . 
Outros po·rtos d-0 Padfico, ........... .. ...... . ..... '. .. .. ....... . .. .' 
Chicago . ... ........ . . ...... . ... . . . .. . .. . . ........• ..... . . . ...... 
Fronte.iras do Nor te . . . .. .. . . . .... . . .... .. . .. . . .... . .... . .. . . . . . .. . . 
São Luiz ........... . .. ... .... . . . ...... . ........... . ......... . ... . 
Portos internos .... . '. .. . ..... • .... .. ... . ... . ....... . ...... . ..... . . 

Tota.l ... ... ..... ... .... . . . . .. .... . ........ . . . .. . .... . . .•. 

'l'otal, 1902-0 3 .... . .. , ......... .• . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . · · . . • .... . . . . 
Total, · 1901-02. '. ....•... .• ... . : ........... ...• •.. . ..... .. . .... , . . . 
Total, 1900-01 : . .. . .... . .. . .... .. ... ... . ......... , . . . · · . .... . . . .. . 
Total, 1899-00 ... . .................. ... . .. ·" ...... . . . · • · · · · ..... . . 
Total, 1898-99 . . .. , .. ... .... . . .. . .. : ... .' . .... ...... .. · . ..... .... . . 
Total, 189 7-98 ..... .. ............... . ...... .... . . . .. . · · ......... . . 
To1:al, 1896-97 ...... . .. ......... .. . . ........ . ...... .. · · .... .. . . . . . 
Total, 1895-96 .. . :: .. .. . .. . . . . ....... • . : .. . .. .. ...... · · ·. · · .. .... . 
Tola!, 1894-9.5 .... . ......... ... . . . . . : . · . .. .. . .... . .. . ......... , . . . 
Total, 1893-94 .. . . . . . _ . . .. . : .. . ........ . . . · • •.... • •. . ... . ... . . . .. . .. 
Total, 189'2-9·3 ..................... . ..... .. . . .. . .. . . . · · . . ....... . . 

0

B'ORIR.~O!-I:.-\. __:_ R.IDSTOIJEIO 

PAIZES DE ORIGEM 

Belglca ............ .. . .. . . : . .. . ....... . . . . . ..... · · · • • 
Dinrumârcn . . . ... .......... . . ..... . .. ,. ....... ......... . .. . 

LIBRAS 

'82,731 
19 ,1 04 

VALOR EM 
DOLLARS 

$ 18;942 
64,721 

67.5 ;758 
13,220 

8,610 
2,304 
1,061 
8,051 
1,57 7 

30,169 
2,28 2 
1,563 
3, 304 . 

$ 8211562 

$ 665,972 
449,756 
478,663 
564,0·83 
379,3·09 
3·09,2·47 
29'7.,953 
294,228 
315,902 
3·09,3 08 
338,435 

VALOR Jl):M 
DO'r.iLA!iS 
$ 4,9'35 

1,119 

(a) Merc rtdorias incluirla' entr.e outros artigos ante.<; de 1° de Julho. qe 1899. 
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PAlZES DE ORlGEMIHi 

França .. · · · ... .. .. .... ... • • ........... . . ... ... . .. · · · · 
Allema,nha . . . . . . ........ , ... ......... ......... . . ..... . 
Holla•ndn. .. . . . . ................. . ... . . . . . ...•........ 
Ruman1a .. . ... .. ........ .. . . .. . . . . .... . ... . . . . .. . .. . . 
Riussia - Baltico ............. .. . . .•...... . .... .. . . ~ .• 
'Russia - Mar Negro .... .. ... . .......... . ..... ...... . 
Noruega '. ................ , . . ... .. ............. . .... . 
Suecia ..... . ... . ..... . . ....... : . .. ...... .. ... . ..... . 
Turquia -da 'Em'Olpa . . . ... .. . •.. . . . . .. . .... . ........ . . . 
R·eimo Uni.a-0 . ........... .. . ......... . .. .. .. . .... . .. . . 
Amerioa Britannica. . ...... .. . ... . ... ... . . . . . .......•.. 
Cuba .. . ..... . ..... . ... . .. .. ..... . . · ·. · · · · · • · · · . . · · · · 
Mexico 
Outros paize.s da Ameri.ca do Norte ... . ... . ..... . .. . .. . 

Tota.l, 1903"04 . ....• , ............... , .. ........ . 
Tota;J, 1902-03 .... . ..... . ... ........ . ... . • . .... . 
Total, 1901·02 ......... .. .... . ......... . .. ..... . 
'l'otal, 1900-01 ....... . .... . .. . ...... , . . . .. . .... . 

IBIQRR.AICHA S!JDRiVIDA 

DESTINO VAr,on VAI;()R 

1900-01 1901-02 

Awstria-Hungria. . , . .. . . .. $ ,50 iBe1Jgica .. . ... .. ...... .. .. . ... 703 1,250 França 
Allem·an~~ ... . . .. · .. ... · • · · · · .. 13,220 38,310 
Ita1ia 

····· ..... . ....... 48,419 20 ,191 .......... ... . . . ...... . 17,604 12,291 Hollanda . ~ ... . . .. . ... . ..... 2,734 6,550 Dirn111narca ... ... .. . .. .... .. .......... 2,809 
~~:~'.:nh~· ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 575 ····· ... . . 
Suec!a e N~t;~,~;~ · · · · · · · .... . ..... 5,5·52 
1Inglate.rra "' · · · · · · · 10,103 18,318 
Cana·d•â 

.. : .... .... ·295,4 09 320,814 ......... . ... 200,42•2 Mexlco 143,278 
Japão 

.. . ...... . . ... 1,072 4'2 ...... . . ....... . . . . .. 2,83·0 Austt,alla . . ..... 175 
Outros paizes 

. . .. . . .. .. .. . .. .. ... ... .. ...... .. .. . .. .. . .. ... .. . . 442 40 

'l'ota,J ..... .. ........ . $ 64.2,Dng 5691698 

LlllHAS 

537,6 26 
3,126,7"!,2 

2,905 
18,899 

8,074,7'79 
4;385,408 

501,510 
169;222 
259,501 

1,224,990 
1,801,935 

57,410 
.S ,225 
2,983 

20;270,970 
'2-4,669,894 
212,894,90 0 
15,235,236 

VALOR 

1902·03 

481 
1,084 

13,932 
19,425 
11, ;.8 4 
9,049 

418 
1,774 

215,904 
129,216 

1,368 

85 
566 

... ....... 

~ 404,586 

VALOR EM 
DOLLARS 

31,47t 
178,11 

15 
1,1/ 1 

493,262 
228,8S6 

30,001 
10,373 
15 ,648 
74,787 
91,051 

3,182 
5'21 
134 

~ 1,164,785 
$ 1,516,137 

1,437,960 
988,316 

VAL-OR 

1903·U4 

~ 
1,151 

26,398 
5·5,739 
20,.225 

6,93 2 

8,4 •12 
380,208 
212,310 

1,410 

20 

712,835 

í 
( 
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tMiPOR'l'A\)~O DE GUT'r A-PiERICJ:M BRIU'l'.A NOS ESTA!DOS UNIDOS 

l>AIZES DE ORIGEM 

França ........ . .... . .. . .. . .... ... .. . ... · · · · · · · · · · · · · · 
Allernanha ..... . .. .... . .. . . .. . ... . .... . . .....•...... 
Holl:i.-nda ... .. ......... . ... . ........ . ... . ..... ... .. . . . 
•Rerno Unido ...... .. .. . . . .... . ... .. . . ..... . ....... . . . 
Antilha..~ Inghezas .... ... . . . ....... . .. . . . . ........ .. .. . 
Colombia ... . .... . ....... ..•. ..... . . . .. ...... . ....... 
Guy.am1 Ing.Jeza .. .. .• . ... • ..... . ... . ... .. .. ... .. ..... 
Holla·ndeza . . ........ .... .......... . .... . .. . ...... . .. . 
India ......... . .. .. ........ . ........... . ..... . ..... . 
Peninsula de Malaca . .......... . ...... . .. . . . . . . ...... . 
Phi:Jippinas .. ......... . .... . . ... .. . . .. ........ .. . . .. . 

Total, 1903-0·4. .. . ..•. . ..•... .. •.. . . . .. . . .....• .. 

'Tota l, 1902-03 ....... . ... .. ......... .. ..... . .. · · 
Total, 1901-02 ...... . •. .. . . ... .. .. . .• . ...•... . · · 
'Total , 1900-01 .... . . . .. ... •. ...•... . . . ... 

G1it1tc~.Julctonu (Pontiam.ak) 

Belgicn. .. .. ....... .. ... . ... . . 1 . .•• • •. .... •• •.•••.• • · 

Reino Unido . . .......... . .. . ... . ........ . ..... .... . · · 
India ..... . ....... ... .. . .....•.. . ............•. · · · · · 
Peninsula de 'Mala.ca ............... .. .. . . . .... . . . · ··· · · 
Hha,s maolaias i'!Jg.Jez.as .. . .. . . . .... . ... . . ... . ...... · • • · 

Total, 190·3-04 ..... . · .... ••.. ..• ... .. . .. .. ... · · · · 

'l'otitl, 1902-03 ... . ... ..• ....•....• . ...•... . • · · · · 
'Total, 19 Ol-02 . .. . .. ... ... . . . ...•.... . .. . ... · · · · 
Total, 1900-01. .....•.....•........ .. . . . . .. · · · · · 

LIBRAS 

2,818 
174,505 

413 
1\2815-32 

37,770 
255 

21,'708 
1,961 

12,932 
37,098 

6,625 

424,61 7 

316 ,290 
525,767 
280,560 

81,299 
•2·0,100 

118,363 
;1:4,29 9,~34 

368 ,220 

14,887,416 

13,984,817 
16,850,821 

9,3'71,08 7 

I'M.~ORTAQÃIÜ DE A!R'.l'EFAJC'I10S DE <GU'I1TA.PE:R10HA 

PA!ZES DE 'OR!GElM 

Austria Huongria . .... .. ... .. . ... ... . . . . . . . •... ... .. . · · · · · • • · · · · · · · 
Belg-ica. . . ..... ..... . ... . ... . ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Franç.a .. .. . .... . . . ... . ................ .. .... · · · "· · · · · · · · ' · · · · 
Allema:nha .. . ....... . . .. .. .. .. . ...... . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
He&panha . .. ... ... .. ..... . ... . .. .. ... . ...... . . . . .. · · · · . . ....... . 
Reino Unido'. ........•.... . .....•. . ... .. .. , ...... .. · · · · .... . .. · .. 

iaª;ã~d·é. .. :::::::::::::::::: :·::: '.: : : : .. : : : : : : : : : : : : : : : : '. ::::::::::::: 
Total, 1903-04. .... ..•.........• .. .... . ...• · · · · · · · · · · · · · · · · · 

VALOR EM 
DO;,J,ARS 

$ 3,7G3 
74,818 

911 
56,164 
1·2,690 

47 
7,3 06 

752 
6,65.4 
8,545 
3,313 

$ 174,963 

$ 222,400 
252,323 
130,357 

7,298 
l,•244 
3,191 

408,373 
10,125 

$ ·430,231 

345,•4•31 
501,418 
248,8·58 

VALOR EM 

DOLLARS 

678 
17,399 

3,71 3 
108,846 

663 
204,144 

28 
9 

$ 335,480 
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190 2-0S•. .. . . ·. · .. .. . . . ... •. • . .. ... . .. ... . . '. ' .. ... .... . 'l'ot!lll, 
1'otal, 1901-0 2 ..... '.' . '. ' > .. . . -. . .... ' . .. . . . . . .. . .... . 
'l'otal, 1900"01. . . . . ..... . , . . .. . .... .. , .. . .. . . ......... .. ... . 
Total',- 1899-0 0 . . .. ..... , ..... " . . . . . ... . ... ... . . . .. . 
Total, 18 9 8-9 0 .. . .•.•... . •........ . . . . . . ... . . . . . .. . . .. .. . . .. 

~~rotal, 1897-fl S .. ....... . .. : ... . ..... . . .. .. .. ~ ... .' . .. . 
Total, 1896-97 ..... . , . ... . . ............ , ......... . . . •.... ... 

CoJ;J.clusõés : 

225,198 
~~7,780 

163,337 
~54,33\2 

115,582 
156)97 

97,,194 

A Oommissão de i'..gricul tura e. Indus tria, depois de exânunar, 
-detidamente, o assumpto elo projecto n. 88, deste anuo, é . 

ConsideM'lldo que, no' commeJ.·cio de exportação, propriamente 
dito, nii.o resiclém -os vícios que mais empecem, entre nós, a proa.ucção . 
da· borra.cha-seringa; ·· 

. Considerando que o pr'ojecto em questão não -provê sobre a explo-
Ta:Çâo -de seringaes, nem sobre o com:mercio do m·tigo, antes de chegar 
á:s mãos do exportador, sendo certo, .aliás, que alli occorrem os mais 
graves abusos, cõm detrimento dos _productores; 

XJonsiderando q11e o projecto não consigna medida alguma, .no 
intuito de melho'rmentc appa·relhar .. o pToductor brasileiro c-ontra a 
cbncurrencia extrange!ira; 

Considerando que as mais questões .que o .projecto envolve, são 
da exclusiva cowpetencia ela Oomniissão de Fina;n.ças; 

•Consi·de:r'arrdo, por outro lado, que se faz.em precisas providencias 
nà 'stmtidn de neutmlizar .a acção dos govenws extrangeiros, em prol 
do desenvolvimento da 'cultura de . cautchús; 

Considerando, emfim, que em f.ace do ·disposto 1~·os arts . 9°, §• 1 o 
e 3.5 § .. 2° da Constituição Federal, deve caber aos Estados a iniciativa 
p;ar.a a defesa da respectiva producção, salvo á União o que disser 
respeito a·o territorio do Acre: 

E' de parecer que seja adaptado o següinte substitutivo: 
.A:rt. 1. a· E' .o Governo autorizado a conceder tenas devoluta-s, 110 

teáitorio do Acre, aos particulares, e emprezas que 8e prbpuzerem 
Substitutivo realizar o p1antio systematico de hevea, sem 

da oí.lt•rus onus além da obrigacão de ·discríminar 
Commissão e demarcar as terras que lhes, tocarem, e de l.ni-

ciar os tra,balhos de cultma dentro do prazo de 
1tm anuo, d·a data da concessã:o, sob pena de commisso. 

Par.agrapho unico. O Governo, no a·cto da .concessão, determinar-á 
o ;numero J'll,inimo de -aTvores a planta1· annualmente, de accôrdo com 
as áreas concedid·as, e estabelecerá penalidades para o caso de nã·o 
manutenção das cultm:ars. 

Art. · 2. o Ficam isentos de impostos de exportação os pi·oductos 
das ' plantaçõe-s de seringueÍl~as, feitas com autorização d-o Governo, 

NOTA - .Da ~mporrtação su-pm, $20·0,060 (!ntrara;m pelos portos oe1 .~ Paci"fico . 
· .; ·-
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elm;ante 5·0 annós, ·a partir elo· quinto an.no ela data elo estabelecimento 
das mesmas. 

Paragrapho unico . PaJ.Ia goz.,.rem. dos favores outm·gaclos neste 
à1:tigo, ficam os plantador.es sujeitos a rigorosa fiscall zação por parte 
do Governo. 

'Art. 3. o As niachinas de:stinada:s ·ao. pr!:lparo e beneficiação da 
borracha pagarão, ela data da publica~ão desta lei em diante, o % 
ad 'VI!.ilo1:em, livres de qualquer taxa de expediente. . 

, Art . 4. o F ica o Governo autorizado a fundar, no ponto que " ju'l-
gar 1p.ais conveniente, uma e•stação expei·imental, que se d0dique, es-
pecialmente, a pesquizas 'e estudos relativo:s á bo·rracha . 

·§· 1. o O Governo instituirá, desde logo, um serviço de distribuição 
de sementes de C'D,ut'chús, e de instTucçõe-s concéTnente-s ao ,seu plantio 
e exploração . · 
' § 2. o A' estação experimental inouinbe fazer propag·and·a no ex· 
trangeiro, p,or todos ·os meios <Eto seu alcance, das facilidades conce-
didas aos plantadores ele cautchús e d·as v.antagens que, para tal fim, 
offerecerem as condições naturaes ·elo paiz . 

Art. 5 . o Fic-a o Governo autorizado a entraT em accôrdo com os 
Est·ados interessados, para .adopção ·de medidas capazes de corrigir os 
vícios que, a-ctualmente, occorre.m na exploração e commercio da bor-
racha. 

A'rt.. 6.0 E ' o Governo autorizado a expedir os regu,lal'lle\ÜOS que 
S€ fize~·em precisos, e a abrir os Cl'editos necess·arios á plena execução 
desta le: : 

Art . 7 . o Revog.am.se as disposições em c.ontra:rio ·. . 
Sala das sessões cl·a Oommissão ele Agricultura e Industria, na 

Oamara elos Deputados, 13 de Novembro de 1906. - Ohristino 0Tuz, 
presidente . ---:Miguel Oaln,wn du Pin e Almeida, relator .-Agrippino 
Azevedo.- E~tacio Ooimbm.-- Xavier ele Almeida-.- Ribeiro Joo" 
queira.-.,.-Am1e1·ico W e1·neclc. (*) 

SE,$S.Ã0 D'E 21 DE J U LHO ( 1906 i 

O Sr. M enez,e.g Dor'ia - Sr. ·Presidente, pedi a palavra para, 
pnr intermedio ele V. Ex. , apTesentaT á çonsicleTação da Ü!'truara um 
proj0cto, que me parece de necessidade nacional. 

Trata·se da valorização de outros productos de exportação da 
nossa patria. · 

Tenho votado e votarei pela appro>ração do Oonvenio de Taubaté, 
por achar que é uma questão d'e patriotismo. 

(•) E .EJte proj ecto .não •teve p~a;rece.r ·à>a OJmm1,ss11o ·d() F .ina.nça.s, mem · ,proseguiu 
n•os tra!l11ite·~ •retgim en t.a cs . 
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Não queTo discutir a questão constitucional, nem mesmo que se 
pense .que aproveito o ensej·o para poder dizer mais alguma cousa no 
tocante ás minhas idéas ele •revisioústa. · 

Limito-me a enviar á Mesa o0 meu projecto; não o justificareti., 
neste momento, 'adduzindo ·as razõe:s pela:s quaes ·acredit•o que elle 
merece a attenção desta Oa·sa, porque, si elle fôr apoiado, como su-p--
ponho que •O será, em occasião opportuna ·apre-sentarei os argumentos 
que demonstrem a sua utihdade, que o tornm~ digno ela approvação 
elo Congresso pam ser convertido_ em lei . (.i1fuibo beim.) 

Fica sobre a me!Sa ·até últerior deliberação o seguinte projecto: 

O Congresso N acionai resolve : 

E' o Presidente da &publica autorizado : 
A entrar em accôrdo c-om os governos dos 

Projecto · Estad-os pam: 
a) regular o commercio de exportação da 

· borracha, do fumo, do cacau, do a-ssucar, da herva matte e algodão ; 
b) p1·omover a v•alorização dos referidos prorductos; 
c) organizar e promover u:Ín serviç-o regular e permanente rle 

propagaúda db-s productos que disso necessitarem, com o fim de au-
gmentar o seu ·consunw. 

Art. O Governo endossará as operações de credito que, para 
esse fim, fizerem os governo·s. do.s Estados intere-ssados, uma vez que 
sejam observad-a-s as seguintes cçmdições: 

a) os Estados assegurarão á União uma garantia em· ouro, suffi-
ciente para •O. serviço -ele pagai'nento de juros e amortização do em-
prestimo; 

b) esta garantia terá camcter clefinitiv·o para todo -o prazo do 
ernprestimo e nã·o ficará dependendo de lE)is de effeito amauo, revo-
gaveis de um ann-o para .outro pelo, Poder Legislativo dos Estados; 

c) o producto da operação de credito só poderá ser ' applicado a 
manter um preço minimo pa-ra o producto (borracha, herva-matte) 

· de exportação, não podendo ser destipado a emprestimo de qualquer 
natureza ou adeantamento a lavradores, commissarios e exportadores 
ou a quem quer que seja, nem desviado _pelos Estados · para qualquer 
,outro fim; 

, d,) a importancia dos eniprestimos será depositada no Thesouro 
Federal ou na·s Delegacias fiscaes, sendo entregue á medida das ne-
ce5sidades e, liquidadas ·as oper•ações, o producto liquido dellas será 
recolhido ao respectivo deposito; 

e) todos os lucros realü.ados nas operações de valoTÍzação serão 
a pplicad·os á amortização do em prestimo·; 

f) o Governo Federal estabelecerá no Thesouro ou Delegacias, 
re1partições especiaes para o fim supra, nomeando o respectiv-o pes-
soal necessario e creará tantos logares de superintendentes quantos 
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ooj'air: precisos para o fim es1~ecial de fiscalizarem as operações com-
m"€l'C1aes . 

Sala das sessões, 21 de julho de 1906 .-llfenez:ú Daria. 

O Sr . . Presidente - O project'o fica sobre a mesa até ulterior 
deliberação. ( *) . 

SE·SISÃO O·E 9 DE JU LIHO (1907) 

A·ttboriza o Gove;rno ,a con<JedJer 1a seu juizo o premio de 50 :000$ a quem ' 
descobr-ir aprJ.rfeiçoados e econ.orniii.cos proces-sos relativo:S ás in-
d.ustrias da borTacha 

'• ''.'~·. :·~ ;;. 

ü Congresso N acionai decreta : 
Projecto Art. 1.° Fica o Governo, a seu juizo, autorizado a con-

ceder o premio de 50 :000$ a quem descobrir aperfeiçoados 
e ec0nomicos proces~os Tela ti vos: 

1. o A' extrtl!cção do Zatex das arvores que no Brazil produzem a 
gom.rr..a e lastica, vulgarmente chamada/ borracha, sem d•amnificar a 
arvore; 

2. o A' ceagulação immediata do l~J;t.ex, expurgado de substancias 
que lhe diminuam o valor, quando não se possa obter o producto chi-
micamente puro; 

3. o Ao prensamento da borracha em condições de ser exportad'a 
~m se deteriorar., e com red·ucção de volume; 

Art. 2 . o As cineo primeiras fabricas que se montarem• dentro 
de dous anno.s, no AcTe e em 0aod·a um dos Estados, Amazonas, Pará, 
Bahia e S. :P,aulo ou Rio de Janeiro, para manufactum dos pro-
duetos da b01~racha empregados na indus,tria, gozarão. de is!'nç~o de 
direitos, durante cinco annos, pwra todo o material de construcção, 
ma·chinismos e substancias chimicas utilizadas no pl'Bparo elos refe-
ridos productos da bonacha. 

Art. 3. o Após a promulgação desta lei, o Governo providenciará 
pa1'a que cheguem ao conhecimento dos interessados as condições de 
concurrencia ao pTemio de que trata o art . 1 o e a· isenção de direitos 
a que se refere o art . . 2° . 

Art . 4. o A applicação, uso e goso dos processos que forem pre-
miados pertencerão á União, que tratará de ·divulgal-.os, afim de que 
os interessados delles se possam utilizai', independente de retribuição. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em contnrio . 
Sala das sessões, 3 ele setembro de 1907 . -Pedreilra Fr~J;nco.~ 

A's Oommissões de Agricultura, Industria e de Finança s . (*). 

(*) Não con.sta da Sy.nopse {!'os tra,bal.hos d.a 1Camara o an{iamellJto do 
I>roj e.cto : · 
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· S-E·SSÃO DE · 24 D'E DEZEMBRO 

Autoriza o Governo a concede1· v .. rn p1'e1nio de 100 :000$ a cada- um 
dos dons 1J1'irn:eiros ·ind~~ostriáes que apresent:arrern process·os die 

· beneficiamento da bor1·acha e dá 01dms pro·videncias 

Considerando que -a borracha de procedencia ]:>r'azileiTa,, que ho-
je, com reaes vantagens 1)ara o Bra_zil, entna1 na :con-

Projecto f!!3cção de diver-sos apparelhos, occupa muitas veze-s na 
. paüta dos mere!l!dos. e·&trangeiros um logaT inferior em 

r.e1ação aos productos de outras pTocedei:tcias: 
Considerando que ra materia: prima com que esses productos são 

~ fe~itos é a melhor possível e que os pl'o,cluctos que com ella são obtido~ 
poderão alcançar collocação igual á do.s mais valorizados de. outras 
procede:ncias, desd!3 que aquella materia prima seja convenientemente 
beneficiada; · - . 

(Jonsidera.ndo que, com o aperfeiço:;~.me11to desses productos, além 
de htcrar o ·particular, luáará tambem a Nação, por'<i_lue isso repre~ 
sent.ará um a-q.gmento na receita publica, influindo tlgualmente de 
modo COD;sideravel no nosso , inter-cambio; . 

Considerando que a amea'Ça de uma crise . definitiva nas cotações 
dessa mercadoria indica a necessidade UJrgente de aperfeiçoarem-se 
aquelles productos, no sentido de garantir-lhes as maiores ·cotações no 
mercado mundial. 

O Congresso N acionai -decreta : 
A1;t. 1. o Fica o Governo autorizado a conceder um premio de 

'100 :000$ a cada um dos dous primeiros industriaes que apresentarem 
process.os de beneficiamento da borr·acha, tornando esse producto igual 
ou superior ao de Ceylão. 

Art. 2. ° Fica o Governo autorizado· a abrir o credito necessario 
pa-ra atúinder aos dous premios a que se refere a presente _lei. 

Art. 3. o Revogól m-se as disposições ein contrario. 
Sala das sessões, 24 de dezembro de 1907. Dorninges lr'Las-

carenha8. (*) 

SESSÃO DE 9 DE JULHO (1908) 

. Eq~tlipaTa ao penho1· ag1~!cola, par.a todos effeitos de dli1·e·ito, o q~•e 
jô1· feito so·bre gornrn.((;-elast·ica de .todo genero e sobre a piassaba, a 
castanha, o c:acai~ de todo g'f,ruero, inck~endente doe cnltiv.o ~ re-
plantação 
Considerando que vária tem si-do a intelligencia dada ao disposi-

tivo do art. 18 d·o decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, e á 
parte que ae lhe refere no art. 362 do de·creto n. 370, de 2 de maio 

(*) ·iNã,o oons-ta ·da ''3yno-ps-e dos traba-lhos da cama-ra o anrdamooto regimental 
do projecto. · 
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de 18'90,- quando enumer[J, a:s cous@,s que podem ser ·objecto de penhor 
agrícola, sem que expressaniente faça menção das 

Ptojecto operações sobre go,mma-elastica, piassaba e outros 
prodüctos; 

Consíderando que a 'dive1:sidàde· dessa intelligencia verifica-se 
exact~mente porque, não só o legislador dos actos referidos omitte 

. ,nesee particular a horraçha em ser ou colhida no anno ou rw anno 
cmf:e·?·iM· Ott em colhú,ta· ftthtm de certo e dete?'m'in.adJo anno, como, 
para áCC:elltUar-00 maiS CSSa COnfUSãO I parece que elle fáz Cümprehen-
del' nQ dispositivo generico ·do ürt. 18 os procluctos ou cou~as que 
expres$amente não enumerou naq.uelle citado art. 362 do decreto 
n. 370; 

Considerando aindà as condições especiaes das praças do . norte, 
reconhccidai)lent~ aviácloras para os centr0s procluctores, elos quaes 
1;ecebem em commissão e consignação os .,generos alli- r>rocluzi:clos, desde 
logo se comprehende o embaraç6 em que el'las se encontl'am paTa ce-
lebral· o contrácto de garantia de penho1', tanto maior quanto o dis-
positivo do .a.rt. 271, do Ood. · Oomm. restringe ele m:n modo positiva-
mente claro a formação do penhor mercantil, para sómente compre-
hender-se como. tal aquelle que se caracteriza pela en:trega ao credol' 
da cousa movei que E>erve de ·garantia da obrigação, quando exacta-
mente ó penhor se fôrma pela necessidade .de adiantar-se numeraria' 

·ou mereàdorias para o .cu.steio e fabrico da borracha, etc . ; 
Considerando aÍnda que e,xiste impossibilidade de ser o penhor 

. ~ntregue pelo devedor, ou por \].m terceiro por elle, ao credor, não 
sómente p orque essa cousa (borracha) que lhe serve .de objecto não 
se inclue em. ser ·ou colhi'da mo anno m~ n,o tanno an,t·e'riior ou em co-
lheita . jutu11a de certo e determinado an'iw,_ visto que não é proclucto 
propriamente agrícola, sim por se comprehencler como um productó 
a manufact1oTaT~ de ,industria repuiada extr activa; · 

Oomiderando que a omissão do legislador, ao passo que torna, 
como :v;ima foi dito, '"a :ria a intelligencià · da-quelles .dispositivos, clei:Jl,:a 
o interprete convencido de que elle só comprehendeu, para os effeitos 
elo art. :15 § 16, lettra f, isto é, consignou o penhor exclusivamente 
ás sociedades de credito real como uma prerogatíva para que ellas 
possam J'ealizar indireptamente os auxílios á la·vour·a e á industria; 

Considerando ·.que. ii<:rá raeional conceder ás classes productoras 
da borracha çle todo genero, da piass-aba, .castanhas, cacai.1, etc., que 
lhes seja pennittido contractar· penhor sobre fabrico futuro, ou do 
anno, para gozar de todas as regalias, assim como obrigar-se aos onus 
correspondentes ao pen-hor agricol1a, .em geral ; 

·· Considerando, po1' ultimo, que a medi.da propost•a:, não só facili-
tará aR relações entre o credor e · devedor, fazendo convergir .em pro-
veito dessas industri.a.r. os · capitaes de que ellas ... necessitam,. Teceiosos 
á vistà. -da inefficacia ou inexeqúibilidade dos respectivos contractos, 
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como tfunbem porque não perturba .de modo algum a estructura: geral 
da lei; antes explica, ~jnão completa, a sua verdadeira comprehensão: 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1." E' equiparado ao penhor agrícola, pata todos os effeitos 

de direito, aquelle que os bancos, sociedades ou particulares fizerem 
sobre gomm~-elast.ica de todd genero em ser, ou em fabrico no anno 
ou no anno anterior ou e1n certo e determinado anno futuro, e sobre 
a piassaba, a casümha, o caca·u de todo genero, independente de cul-
tivo e replantação. 

A1;t. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 8 de julho de 1908. - Jorge de lYiorwes. -'- Au-

relio Amorim. --Antonio N ogneita.- FerTeim Penn(J,.- J. de SerpÇI. 
- Deoclecio de Campos. --'- A' Commissão de Constituição e Jus-
tiça. (*)' 

S.E•S.S·ÃO d •E 18 DE NOVEMBHD (1910) 

Autoriza o P1·esidente cVa R<e publi'ca c~ cont1'0:clM com uma ou mais 
compa.nhias., nacionaes ou· est?','atn{/(jÚ"!liS, o plan;t·i.o e exploração da 
seringueim (H évea brasilien:,Sis), de p1'eferencia no v·alle 'i!Jo rio 
A.rna;.·gnas, rn·ediante a concessãp dos favo res que estabelece 

O projecto que tenho •a hoJ;~.ra de offerecer á consideração do 
Poder Legislativo, apezar de, por sua natureza, dispensar demonstra-
ções alongadas relativas ao seu valOT, me impõe, todavia, pel~ sua 
relevancia, o dever de trazer ao conhecimento dos Srs. Deputados a 
enumeração e . exposição dos motivos e fundamentos que julguei indis-
pensave1s ao perfeito esclarecimento de tão importante assumpto. 

São estes os motivos justificativos do projecto que ora submetto 
ao esdan:cido e pai:Tiotico estudo ·do Congresso Nacional, certo de 
que elle examina.rá com a maior atienção a séria questão . da producção 
agrícola {la borracha em nosso paiz, por processos economicos que 
nos hauilitem ,a, competir com· os grandes oontros .ele cultura intensiva 
do Oriente e principalmente venham evitar que percamos o' predo-
mínio mundial de tão precioso genero, que constitue certamente um 
dos alicerces mais notaveis e mais solidos da riqueza naciop.al: 

I As seringueiras ( II évea b11apiliernsis) devem ser plantadas de 
.preferencia no valle do rio Amazonas, porque são arvores que ahi 
têm o seu hubitat natural, estendendo-se por uma área enorme, cal-
culada em um milb.ão de milhas quadradas, quasi metade da superfí-
cie da · Europa. 

( •) Não const·;:t da ·Syno'j)Se ·Ç\ós trabalhos da Ca.n1a·ra o anda,m.ento do IHOJecto, 
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.Além disso, a Hévea exige, em regra, uma região baixa e quente, 
-cuja tmnperatura, quasi uniforme durante o •a:nno, sem differir sensi-
velmente de inverno a veTão, vaTia, em ·média, de ;20° a 28°, durante 

•() dia, elevando-se por vezes a 30° e 35°. 
Temos, pois, na .Ama.zonia uma área immensa, ·mlüs que suffi-

cients e fertilissima, capaz de conter cerca de dous · bi.l!liões de serin-
gueiras, em condições bem vantajosas e capazes de não só poder: çffe-
recer resi stencias aos centros de producção estrangeira, como t•ambem 
.de melhor garantir o emprego efficaz, segmo e criterioso dos capítaes 
nacionaes e estrangeiros, evitando decepções · de experíencías culturaes . 
.em zünns do paiz differentes das daquella privilegia·da Tegião. 

Pe11so que andaríamos errados' protegendo pecu:niariamente o 
piantio da seringueira, com o fim de offeTecer competencias ás bara-
tissimas culturas ' do Oriente, em quaesquer Estados do . Brazil, cujas . 
<eondiçces mesologicas e outras não lhe sejam favoraveis . . 

II Devem os poderes publicos da União auxiliar a cultura sys- · 
temati.ca d.a Hévea brasili'ensis de preferencia no valle do Amazonas, 
por ser a unica capaz de resistir á formidavel concurrencia que CGJ:!.-
tra nós Re levanta no Oriente. · 
. E' certo que existe uma grande varie~ade ·de plantas productoras 

.de borr:a(;ha, entre as quaes citaremos a H évea Discpla, a Hévea 
Guyannensis, H évei(J} Spruceana, H évea Cuneata e H évea Bmsiliensi.~, 
.sendo ao todo cerca de 20 especies do genero Hévea; a Castillôa 
{Caucho), a Fintumria ielasfic'fL, o Ficus elasticus, a Mangabeira, a 
Maniçobeira e outras. Nenhuma, porém, reune as qualidades que no-
ta·bilisam e fazem preferir a H évea brasilJiensis. 
· O Ih. Preuss, distincto naturalista allemão, em uma observação 
-.experimental sobre a producção das colonias allemãs na Africa; o 
Dr .. J.. Huber, director do Museu Goeldi ·do . Pará, e as experienci·as 
do Oriente têm demonstrado á evidencia a notavel superioridade da 
H évea brasiliensis sobre todas as outras plantas producto:roa:s de bor-
racha no ponto de vist.a cultural, nao só quanto á sua renda como 
t·ambem quanto ás suas qualid.ades de Tesistencia e elasticidade, o qué 
.determina ·· seguramente a sua maior cotação nos mercados consumi-
dores. 

Seria uma in.coherencia não protegermos nem fomentarmos exclu-
sivamente a cultura da melhor especie, deixando as demais para a 

-exploração extensiva, porqu,e assim nã.o attiugiriamos o fim colli-
mado, gual o ·de resistir vantajosamente ,a.os nossos ar,dorosos e incan-
:Saveis concurrentes, os quaes só cultivam a H évea. · brasil!ie,n.sis, não 
:por mero acaso e sim por amadurecido estudo. 

A hol·racha que constitue a mór parte da nossa exportação é pro-
dueto dessa especie. 

III Apezar de ainda· po.ssuirmns vastos seringaes nativos, devemos 
.animar e proteger ·a grande c.Ultura de seringrieireà, por differentes 
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ra.zões; ~endo a principal a:. de reduz-ir o custo de produMão ·de modo. 
a podeTmos competir com a borracha de cultura Q.õ Oriente. 

E' fôra de duvida, ·nos ser"ingae~ eultivados é mais facil e rriaief" 
a prodncção, porque um mesmo individuo póde extliahiF . o latex de- _· 

c · 3-üO arvores, no minimô, ao pas-so que nos .seringaes nativos não exce'" 
dBm ôe i150 as arvores trabalha.das diariamente, d,etermi.nando,. pois,.· 
est.lj. fundartu:?ntal circumstancia a dimimli~rão ·do custo ·- de produc~ã~ 
no· Oriente e o··augctq:imto delle no Brazil. . . . 

. ··A.. isto' :acci·esç_e que no OrieÍite existem os t'r.es elementos essen--
ciaes â.a producção barata: capital, transporte Lfa-cil e bar à to e sa1a,-
rios baix<'Js. . · 

· Pót·· isso é p·ossiye'l produzir borracha no · Oriente por um schilling: 
'a riõrn (1. 750· o k~lo) a:o pàssp_ que· na · Amazonia custa 3$500 ó kilo, 
nãd · i'1cJuind·o os i:im.pustos â.e. exportação municipaes, estaduaes e· 
íe.deraes, que não e:;<istein para a bórraeha do Oriente e as elevadaS! 
desp·e7,àS de tfansport~. fS:ãO ÍMO]ltésta:veis as ~aii'tageRS d~ .grande. 
cultivo das' serin:gueira's no nõsso .'paiz e é fac~l de conhecei-as e pre· 
vel~as: · . 

a) apezar de . possuirmos vastos seringà~s nativos em exploraçã<r. 
e pqr e:xoplbi·ar; Êomos O'brigadoÉ pela ame~Ça que nos é feita pelo&> 
plantadoTes, no ·0riente e Africa de nos tirarem) em breve, o predo.-. 
-miiiie · da bo'rracha, a nos collocar'mos em condições identicas ;· 

b) porqfue: mi seringaes das regiões mais proxim:as dos mercado& 
expõi't-El flore'S (M~·anáos e espeáalmente Belém.) se acham muitissiiiJ.O' 
estragados e com sua producção consideT·avelmente reduzida, de modo . 
a não compensar sufficientemente aos p;roductores; 

c) poÍ'qlie t;ambem os melho·res seringaes estão situados. em zona 
de diHicil .accesso e pessimas condições de salubridade, acarretandO. 
enormes despesas, que encaTecem cad.a· vez mais o custo do .prodU'cto, 
á j:nedida que mais ·se vão afastando dos mercado.s' exportadores; 
, d) a cultura da seringueira traz ainda como vantagens a: 
possibilicrade: 

1 o, de melhorar as condições de salubridade do meio, garantindO' 
as"Sim .a concurre;ncia e a existencia dos trabalhadores; , · 

2°, de crear a àgricultura em geral para a producção de genero·& 
alimentícios, que não só venham diminuir, como culturas accessorias, 
os encargos da prodiucção, .como, .tambem para d.ar ao·H seringuei:ro·s· 
alimentação sã e barata, em opposição á que lhes é actualmente for-
necida e- que em grande parte concone para o a:ccrescimo d·a morta-
lidade naquellas . regiões; 

3°, à e fixar os trabalhadores ·acabando com a vida nomade que> 
presentemente levam, qne lhes tira o estimulo e os condUJz ao acrubru-
nhamento, quando isolados no -seio da floresta Ama·zon'ica; 

4°, ·de baratea-r . 0 transporte do·s productos das culturas proximas-
das -capit.aes dos Estados da .Amazonia; · 

_ 5°, 'de encaminhar a colonização de nacionaes ·e estrangeiros para: 

... 



a cultura de üma arvore cujo. pràâucto é e será utn dos fa.ct<Fres ecó-
ncrmicos mais. valio.so.s d·a riqueza nacional. 

IV. E' urgente o· plantio da seringueira no Brazil ·: 
a) po.rgu~ não somente no Oriente como na Afri~a j'li e;xistiam 

até o fini de 1909 cerca de cem milhões de arvores, quasi só de H é'ueas 
plantadas por companhiãs favorecidas pelos governos de suas nacio-
nalidades com cápitães Sliperiores a 30 30.000. 0.0.0; 

. b) pOI'éJ.ile · antes de 12 annos não .será possível ter seringuei11as 
em condições de produzir l~ittex em quantidade cornpensad;o:ra e capaz 
de dar borracha bem elastica, porquanto está hoJe perfe-itamente de-
nidnstrauo que, quan·to ma'is nova é a arvore, mais o leite é pobre em 
gommà e nelle predominam as resinas ; 

. c) porque os seringaes já plantados no . Oriente, _p-rDduzind.o no . 
minirr..o 500 gram:rp.as de borracha ·P'or anno cada arvore,. teremos ·uma.· 
producção estrangeira de 50 milhões de kilos; 

d) porque a ptoclucção ela borracha no Oriente vae já isso. reve-
lando, pelo seu -augmento assombroso nos ultimos .a.nnos .e:m •Ceylã() 

·e nas J'\tl:alasias sóm~nte, sendo esta a e;xpo.rtação: 
1905., 397.347 kilos; 
1906, '1. .145.430 ditos; 
J 907, 2. 645 .. 165 ditos; 
1908, 4 . 683.560 ditos; 
e) porque o augmenio ·das culturas ha de forçosnmente t:razer 

em resllltado, sinão a superproducção, que oorá remedi·llda. p·®lo , 1]11!:~ 
gmmlto do consumo, ao menos · ·a considerrovel ·baixa nos preço·s, de 
modo a tornar possivel as novas applicações da borracha,. eomo pór 

. exemplo a dos calçamentos; 
f) porque a diminuição do preço desse producto a menos de 5$ 

o kilo, eimsará, siríão a completa ruína. da Amazonia, com certeza 
uma grande crise economica que· se reflectirá em todo b paiz; 

g) po·rque não nos devemos deixar illudir com a crença de que 
a bornwba estrangeira é ·e será inferior á nússa em elasticidade e du-
ra.ção, por quanto, como affirmam Lewis, Piat e Lamy Terril>hon: 
"a borr~ cba do Oriente 8erá igual á nossa desde que sejam adaptados. 
bs proce t'SOS de defumação e r~ s arvores tenham idade superior a 
12 annns" . ' · · ' ~,,s;ril'i]-., . . .. ~.- ,• 

Na opinião ' de abalizados chimicos a fumaça dos · cároços de p.arl-
meiras {' da l~nha contém aldehyde formica, pl)deroso agente da 'sna 
conoorv::.tção; 

h) po:rque os proprietarios dos seringaes do Ori:ente cuidam j~. 
de sttbstituir o systema .de coagulação do latex, introduzindo o pro'-
cesso Lr :> 7.ileiro de defumação e ensaiando a applicação de ingred.ien-
tes chi miros que não prejudiqDem a elasticidade da bor acha e sua 
conservução ; 
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i) porque não nos devemos atemorizar com a superproducção 
mundial deste proclucto resultante das culturas em grande escala, 

·uma vez que possuamos em nosso paiz e em zona perfeitamente ade-
quada, como a da Amazonia, as plantações bem feitas e economic.a-
mente exploradas, pois que nessa hypothese teriamos, pela superiori-
dade de numero e maior fertilidade do valle Amazonico, a vantagem 
de poder luctar contra os outros centros productores; 

j) porque a•ssim crearemos uma útuação vantajosa para nós, 
semelhante a de S. Paulo na questão do café, o qual pela riqueza 
sem par de suas terras, deu ao paiz o monopolio mundial d a famosn 
rubiacea, originando o aniquilamento da sua cultura em outros pai-
zes e até mesmo em outros Estados do proprio Brazil. · 

V. E' indispensavel a concessão .de grandes favores da União 
para estimular e amparar o" emprego de capitaes nacionaes e estran-
geiros na cultura da Hét>eà bmsil~ensis. 

Não possuindo os tres elementos indispensaveis em toda indui!-
tria: o capital, a rapidez · e economia dos transportes e a barateza 
dos salarios, encontraremos certamente uma barreira invencivel na 
realização da cultura da seringueira sem o auxilio dos poderes p11r 
blicns. . ' 

O governo britannico, que tanto ambiciona o monopolio ·da bor-
racha, concede ás companhias de cultura nas suas possessões asiaticas 
os seguintes favores: ·· 

a) garantia de juros de 5 % sobre o capital empregado durante 
cinco annos ; 

b) capital remido no fim de seis annos para quem não q1l!Ízer 
continuar; 

c) isenção de imposto de expor•tação por 50 annos; 
d) eoncessão gratuita do usofructo de terras nacionaes por 999 

annos; 
e) obrigação de construir estradas de ferro vicinaes. 
Com estes favores o Governo garante plenamente o emprego doa 

capitaes nas culturas dos seringaes e ao mesmo tempo concorre efficaz-
mente para a producção barata da borracha, isentando-a de quaesquer 
impostos por meio seculo. O transporte de llJIIÍa tonelada de borracha 
do Oriente, percorrendo uma distancia duas vezes maior do que a 
que nos separa dos mercados europeus e americanos, paga . apenas de 
fretes 12 sh. ou sejam 9$600, emquanto que a nossa paga 100 sh. ou 
sejam 80$000 por tonelada. 

Pen,amos que devem os poderes publicas tomar em alta consi. 
der·àção esta magna questão, que affecta os mais importantes inte-
-resses economicos do paiz, por se tratar de um producto ql).e lhe d;l 
cerca de 30 % da renda total e que OJ:Cúpa no orçamento da Repu-
blica o ·Eegundo logar; sendo de notar que não conhecemos na flora 
mundial um vegetal de tíí.o grànde valor economico como a seringueira. 
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Seria imperdoavel á Nação brazileira a perda do predomínio da 
producção da borracha, a respeito da qual Andrew Carnegie dis'\El: 

."Se tivesse de refazer meu caminho no mundo, não escolheria as 
industrias de ferro e àe aço e sim a da borracha." 

Devemos ainda lembrar de passagem o frisante exemplo do Perú, 
que já teve o monopolio da exploràção extensiva da quina nativa em 
suas florestas e o perdeu. Os inglezes, cultivando em larga escala essa 
planta nas Ii::tdias, tomaram para si o monopolio dessa producção, 
·eliminando aquelle paiz dos mercados de consumo. · 

Egnal sorte nos aguarda em relação ao nosso producto, si tam-
bem fôrmos imprevidentes •> qui2;ermos continuar a viver tranquillos 
com a posse sómente. de riquezas naturaes. E' certo que o Est·ado 
do Pará, pelas leis ns. 1.100, de 5 de novembro de 1909, e 1.10.9, df' 
6 ·de novembr·J . do mesmo anuo, . estabeleceu favores e prepara a 
grande e pequena cultura da H évea brasil~nsis. E' ainda certo que 
os municípios de Anajás, Melgaço e Affuá tambeni já concederam 
premios á pequena cultura da seringueira, sendo muito provavel que 
outr·Os os imitem. · 

Isto tudo, porém, é insufficiente para abreviar a solução de tão 
grave problema e fomentar efficazmente o emprego immediato de 
capitaes nessa compt'nsadora industria; porque, nem só a acção do 
governo paráense é limitada ao territorio do Estado respectivo, como' 
porque ainda não é nem pódé ser ella bastante efficiente, dentro dos 
seus proprios recursos, ante a relevancia ·do emprehendimento, que 
não eomporta delongas em face da ameaça premente que contra nós 
surge do Levante. 

Os inglezes já prclibam a nossa eliminação dos-mercados de con-
sumo da horracl1a. São da 8atu1·day Review estes conceitos: "as plan-
taçõies de Oeylão e das Mailayas, mais cgdo ou rriais ta;rde, te-em que 
pô1· fóm do mJeráula a ba1'1'acha do Pará". 

Berkhout se pronuncia tambem muito optimista sobre . o futuro 
da borracha no Oriente, dizendo que "para o prop1·ieta1-io iJJe planta-
ções será no fnt'uro absoltdamente necessa.rio que a !exportaçiio do 
Brazil diminua depois de alguns annos. Estou fi?·memenf!e cr;mvenciilo, 
continúa elle, de qne este será 1·ealmente o caso". 

O inglez de li cia-se em alegres visões, affirmando que "o indigen.a 
bmzileina, na , su1a ignomncia e falta de methodo, será grad1t.alm:ente 
afastad.o da arena até ser totalmente eltiminado com,o proiJJuctor da 
gornma elastica., de·ixando f1:nalrn'ente o campo livre ao Oriente'\ 

Na solução do problema do plantio da H éve;a no Brazil, temos 
de considerar : 

1 o, a facilidade das culturas pela concessão de favores e premios 
compensnclores, que realmente estimulem o immediato emprego de 
capitacs; 
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2°, o ba:rateam.énto das ~pla;o.ta,ções. de~ se1,1i.ngaes peJ:a acEJ.uisição 
f'acil de trabalhadores nacion,aes e estrangeiros e pelo estabelecimento 
de culturas accessorias, principalmente de ce.reaes; 

3''. a díminu_ição· do custo da plantação e reproducção da btrl'l'acha 
:pela, e1·eação e manutenção de .. transportes ma.:ritimos, fluviaes• e ter-
Testres, rapi'dos e bàratoa:; . 

4•;, a, diminuição grad-qal do ·imposto de e:s:portação desse prDdrue·te>, 
crea,ndn •. ~e impostos . substitutivos que não one'l.'em as outras industriw..s 
agrícolas. 

· Aos tres primeiro$ considerandos mencionados procuramos atten-
der· na confecção do projectó que ora confiamos ll,o exame criteriosó 
e sabia .. deliberação do OÔ11gresso lf a·cio:oal. 

Quanto ao ultimo; isto é, ao imposto de exportação, o Estado do 
Pará offerece, por ora, nas leis citadas, um.a reducção de• 50 % para 
a bq:rnJ..cha de .cu<ltura. do. se-q ;tén:itorio, e nós concedemos no projecto 

·ú mesmo favor para a do Acre. . 
. Ha, entretai!.'lto, duas questões de vital importancia,. que ao go-
verno da União cabe principalmente resolver já, em- relação á Ama-
z.onift: a primeira é a do povoamento ·de seru teTritorio e a segunda 
é .. referente ao tra:P.spm•te. · 

Não rios parece difficil o povoamento do . territorio amazonico 
com os proprios nacionaes, ·desde que o Governo queira facilitàr sua 
imr.nigração para aquella uberrima região. · 

Não simplesmente lhes dando o transporte; mas tambem o trata-
m~mto que dispensa ao colono estrangeiro que busc1;1. o nosso paiz. 

Quanto á localização dos trabalhadores nacionaes e mesmo estran-
geiros, ~Q menos no Pará, garantimos, encontrarão elles lotes de ter-
Tas devolutas convenientemente demarcados. com uma área mínima 

.de 25 hectares, cuja concessão é gratuita, peio regimen do Home~tead, 
institruido na sua legislação de ·terras .publicas, exigindo-se apenas do 
c.Qlonb a moradia. habitnal e a CJlltura de uma parte de terr-eno, no 
p.ri:roeiro anno, para obter titulo definitivo- de propriedade. 

'Dô-nos, o governo nacional o . trabalhador, -que nos encarregaremos 
de coliocal-os, :f.azel-os possuidores de terras s:Hfficientes. e f-erteis para 
DS seus labores agrícolas. · 

Não obstante· sel' a Amazonia cortada em seu v·as.tissimo terri-
torio por numerosos ri!'>s,.'na sua- grande maioTia navega.veis por em-
barcaçõe& de gran.de e pequeno ·calado, e de possui:J;:mOs uma grande 
flotilha, é ainda má o, insufficiente e caTo o transporte. 

E' máo, porque mesmo nos navios ~ubvencionados p~lo Governo 
não encontram os passageiros siquer um relativo e modestíssimo cQn-
forto •! hygiene mesmo elementar. 

E' insufficiente e caro, porque as . embarcações adquiridas -no 
estrangeiro, por inexistenÇJia de industria naval no paiz, crustam muito 
e exit;'em elevado custeio . 
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-Ji_s. pequena,s embarGações .a vapor, (te -que muito carecemos •patra 
:a navsga<;:ão de grande nuinero de ri<:>~, ond.e não po.dem ir. navips de 
+naior :)abdo, difficilrp.en:te pode:r:o. ser adquiridas pelos armadores da 
.A.maz .Jnia/ ,por caUfJfl. de~ pneroso~ im,pvstos d.e i!Íj.portaç4o ·.a EJ:Ue estão 
,sujeitas. . .. 

Assim corno a· Lei do Orçamento d•a. Receita da Rep,ublica isenta . 
.dos .d_.ircit<:ls de impwrta.ção - t<:>dos es materiaes de estra(llas de ferro 
que .forem" necessal'iqs aos est'a:belecim<mtQS', agricelas e ·pastoris fio 
·nrazil, devem tarnbcm isent.ar todos os materiaes :para às pequenas 
.emba:n:ações a vapo1· importadas par.a facilitar, ·o transporte fluvial 
no vastlssirno valle arnazonico. 

, Ha, porém, zenas do té rritorio ha·rrhad:o pelo gigantesco rio e 
·.seus trihwtariros, .em que a hatuo:eza entendeu caprichosarnent~ inter-
ceptar ao navegador daquellas eno-rmes massas d'agua a p!J,ssagem 

.em barcos d~ qualquer e'specie, -er.eando en<:>rmes ·e nurnerosissirn<:>_s tra-
-vessões de f!edra, ·que impedem a ex.ploração de e'li'tensissimas e uber-
'1tirnas flor,estas de seringaes >em logàr.es não muito afastados dos 
nossos mer.cadmi ti! e expo.rta:ção :ro·.aTa ··o es.trangeir0 . · 

Haja vista, só no Pará, por eX:ernplo, para os rios Xingú, TTom-
·betas, 'I'apajóz, Parú, Oarl.lií, J a.rá, · Anaue:rapucú, Maracá, Aragwary, 
'Tocantins· e outros. Não seria de mais que o G0'V'Cl'no N acionai, p~~e
sentemel'J..te tão preoccupado na ·abel'tura de vias de penetração dos 
altos l'ertões, se lembre tarnbem de vencer aquelles obstaculos que nos 
-privam da expJ.oFaçiio de ·tantas riquezàs naturaes; 

Por ·todas estas fundame-ntaes 'mzõ'es, tomamos a liberdade de 
-apresentar 0 seguinte p:ojeyto: 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1.° Fica o Pode;r Execmti:vo --autorizad0 a cohtractar eom 

uma ou mais companhias, nacionaes ou est:l'angeir-as, o 
Pr.ojecto plalitio e e;xplorttção d-a seTingueir.a (Hevea bras1Jliensis) 

. de _preferencia no v•alle do .A.mazol!).as, mediaU:te a coNees-
'Hão <los rseguintes favores: . 

a) garantia de juro R de 5 % ao -anno, durante os dez primeir•os 
-anROs, ·so'hre ·o capi'tal emprega-do até 6(i)0. 000 libras ·esterlinas; 

b) isel].ção de dii'eitqs para os macib.inismos, materiaes, ingretlien-
·tes, apparelhos e embarcaçõ·es imp0rtadbs pelas emp11·ez.as e destina·clos 
ti montagem e moviment~ção de usina.s de ·benefi<ciament<:> -da ber~'acha 
·-e outros protduiCtos; 

c) tr!).nsport~ ·gratuito na·s estra c:'l'as de ferro da União e n0s V'a-
-pores da;s linhas subv_encionad'as _pela m~srna, para todos os rnachi-
nismos. e materi'aes pertencentes 4 companhia, paTa os colonos que a 
-companhia localizar em suas terras,, assim como para· sementes, adübas, 
·plantas e animaes; · 

d) T.educ~ão de 3.0 % d'll,s t arifars das estradas de ferr.o e das 
t abellas de fretes dos vapores aas linhas subvencionadas· pe1•a Un-ião, 
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durante o prazo de 25 annos, para a borraêha de cultura e outros ge-
neros produzidos pela companhia; 

·e) · reducção de 50 ~<, no imposto de exportação da borracha de-
cultura prodnzída no Territorio Federal do Acre. · 

Art. 2. o Em troca destes favores fica a. companhia obrigada: 

1) a · plantar nunca menos de 40. 000 seringueiras poF anno; 
2) observar. nas suas culturas as instrucções do ·Minis·terio d~ 

Agricultura; 
3) Jazer cultura accessoria de arroz; milho e feijão, beneficiando-

os mecanicamente; 
4) manter um aprendizado agrícola elementar, devendo hospedar 

.e dar instrucção a 10 menores desvaliáos ·e fazer um campo de culturtt. 
·experimental de plantas tropicaes; . 

5) fornecer uma estatística annual exaeta do numero de plantas 
realiu.das, seu estado, da próducção da borracha e outros generos; 

6) usar nos saccos, caixas e outros vasilhames em que acondicio-
nar os generos de SUrli producção,, uma IJ+arca registrada na Junta-
Oommercial; 

7) permittir ao Governo a fiscalização de todos os serviços exe-
cutadcs peLa · compànhia. . 

Art. 3. o A companhia submetterá, seus estatutos á approvação~ do· 
.Gov.ern o. · 

Art. 4. o Emquant!) durar a garantia de juros, o Governo da 
1Jnião nomeará um dos directores da companhia. 
' Art. 5. o Como garantia dos favores desta lei, o Governo poderá 

exigir da companhia um deposito de 10 % do seu capital em deben-
tures. 

Art. 6. o A garantia de juros correspondente ao primeiro anuo-
só · será paga depois que o Governo verificar que a companhia iniciou 
trabalhos que garantam a effectividade da concessão e tenham preen-
chido o di'!! posto no n. 1 do art. 2. o 

Art. 7. o Ficará de nenhum effeito a concessão e nullo o contra-
cto effectuado de . accôrdo com a presente lei, sem direito a indemni-
zação, se decorridos os dous primeiros annos da data do contracto-
não tiver a compa.nhia plantado, no mínimo, 40.000 seringueiras. 
(H évea bras-iliensis) em condições de viabilidade e satisfeitas as exi-
gencias do art. 2°, ns. 3 e 4. 

Art. 8. 0 O Governo abrirá os necessarios creditas paTa satisfazer· 
as despezas da execução da presente lei. . 

Art. 9. o Revogam-se as disposições em contrario. - Lyva Castro_ 
- J. Serpa. - Hosannah de Oliveira. - Rogerio de Mvranda. 
Deoclecic ite Campos. ,.-- Passos de Miranda. - A's Oommissões de-
Agricultura e ' de Finanças. (*) 

(•') ESite .pooj.ecto ,IJão t .eve a~damellllf:o, seg-undo con·st· da Synopse d·os tra,ba-
l!h-os da Câmara. · 
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SEISSÃO DE 24 DE SETEMB-RO (19~ 1) 

Srs. Membros do Congresso N acionai -- Tran.smittindo-vos a in-
dusa exposição que me foi apresenta.da pelo Ministro de Estado da 
Agricultura, Industria e Commercio sobre a necessidade de serem 

adopta:das medidas que favoreçam a industria 
naciona·l da borrachah rogo vos digneis de tomar 

M~u.sagem as necessarias pFovidencia·s, de ac;côrdo com o 
plano que a acompanha ou outro que julgardes 
mais acertado, habilitando o Governo· com os re-

cursos necess~rios para o inicio immediato de sua execução. 
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1911, 90° da Independencia e 

.. 23° da P.ejmblica·. 
HERMES R. DA FoNSECA. 

EXPO~IÇÃO DE MOTIVOS (*) 

Sr. Presidente da RepwbJ.ica - Do estudo a que procedi, com os 
dados e informaç.ões reunidos, sobre a situação em que se acha a indus-
tria nacional da bonacha em face da concurrencia coni que a ameaça o 
producto similar estrangeiro, cultivado, resultou a verificaçã.'o de que. 
lutando ·Com sérias difficuld.ades, quer devidas a causas naturnes, quer 
sobretudo devidas a causas artificiaes, os · nossos productores estão em 
manifesta inferioridade no que diz respeito ao custo de producção e 
parece bem certo que, si não fizermos, por meio de medidas adequa-
das, p;)stàs em pratica desde já, baixai-o em conveniente proporção, 
a nosaa exportação desse genero ficará notavelmente reduzida, sinão 
elimina:da, dentro de . poucos annos. · 

Até que ponto este facto poderia affectar a economia nacional, 
faz- se uma idéa precisa quando se observa que a importante industria 
extractiva concorre com cerca de 39 % para o valor total da expo·r-
tação do paiz e que é p1·incipalmente della que vive, directa ou indi-
rectamsnte, uma parte cons.ideravel, t alvez nunca inferior a 4 . 000. 000 
da população dos Estados do Norte. 

Faz-se, portanto, i::tecessario que, tomando conhecimento das cau-
sas acima alludiclas A das medidas · com às quaes parece possível atte-

.nuar-lhe~ efficazmente os effeitos, o Congresso autorize a execução 
das que ás suas luzes e éxperiencia se ' afigurarem mais proveitosas. 

Para isso tenho a honra de apresentar-vos a exposição das con-
"<l'i·ções em que se encontra o problema a resolver e o plano de conjuncto 
que organizei, com as alter::~ções propostas e as medidas complemen-
tares reeommendadas pelo Congresso dos Srs. delegados dos governa-

( *) Esta ex•posição de mO<tivos foi pU·blica,d.a no Dia rio 01/ioial. 
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dores e das ass@cia-çõe·s ·eommeTciaes dos Estados, b-anqueiros e com-
metciantes interessados na q1restão, que .se remüu sob a. min:ha .pre-
sideneia 6 1a0 qual solicitei O CO~Cl!ll'SO da-s SUaS idéas . . 

. Apezar de que, dentre as medidas que :constituem o plano a&-
0]_;Jtado, parte .das referentes á isenção de impost0s de importa-ção e 

,- as constantes das .a:lineas ia e c da primeira 'parte e ~a e b da segunda 
parte do . n. 8, já estej.am aut.orizad.:as, aquellàs por diversos, artigos, e · 

· ' e:;;tas pelos arts. 49 § 3"' (n. XIX do arL 1'8 da lei n.: 2,·2~1, &e 30 de 
·deze,rnbro de 1909), -32 n. LXI e 51, lettra c da lei do orçamento· vi-
gent-e, · 1'3eria• -da maxima conveniencia que fossem todas objecto de 
uma lei -o.rdin&ria,_ não só por se · tratar de um. plano de conjunc·t0 no 

·qual l]a2.a elemento tem a sua acçã:0 combinada e conce'rnente pàra o 
·mesmo fim, mas tambem porque -a sua execução não póde Bel' 1ev-aaa 
a ter:q1o nos limites de U:tiJ. nem mesmo de dous exercícios. 

Parece-me .. igualmente necessario ficarem determinados com pre-
cisão pelo Oõngresso a especie e ,o valor dos favores a que se referem 
os · ns. 1°, 5°, 6° e 8°, quanto á~ lettras e da primeira parte .e c e d 
da s~gtmda parte e fi,xacil.a a :porcentagen1 de abati~ento que seria 
eonveni.ente fazer annnalmente no imposto fAderal de exportação da 
bor:ta,;ha do Acre, pois só a-ssim pode'r.ão. saber desde logo com que 
contam os productores e industriaes que quei-ram empregar capitaes, 
quer no apel~feiço.arn.eJ1t-o. da.s e:;cpl'oDa.ções exist.e:ates, qu.er na fu:tJ.dri.!-ção 
de explorações novas, ·p:::ra a simples colheita ou pa:ra o bene~icia
mento e manufachua do producto. 

Não ha a nil:eRor duvida de. que o Brazil, pela qualidrade e Vl:J.l'~e
·dade dns especies -de borracha nativa que produz e pela extensissima 
·zona d0 seu tenitori.o O'l'lcde, mf!lhor que em. qualquer oB.tra. ·parte. 
p<D-de ser tentada com proveito a cultura das sua·s arvores seringuei.r~s; 
·só . perd;.;rá a pl'epon •der:m~ia qHe tem no mercado de tão precioso 
genero, si n.ão e~limir1-ar a differen\}a do cu~to de p:roduação, '\.lJ.il.lica 
for.ça e'l.n que se apoiam os co-r:.currentes estrangeiros. · . 

::N' estas condições, peço vos digneis de solicitar do Congresso Na-
c-ionai a approvação deste oü de outro plano de medidas que por-ven-
tura julgar mais proficuo e os rec~rsos de credito necessa.rios para. 
o inicio immediato da sua execuçã0. 

Hio de J aueiro, 14 de setembro de 1911-. - Pedro de Toleéto,. 

O PROBLEMA DO NORTE DO BR.A.ZIL 

A ~EFESA DA BORThACH4 

As condições ei(l que. se en.contra a iudustria nacional da bo:t>ra-
eha, de importancia vital para o Brazil, já pela elevada cifra com 
que lhe avoluma a expoTtaçã.o, j.á · porque fornece recursos de vida, 
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.n~() f;;tcihlíl:~ente .snbstit•uiveis, a U'I;t'la parte ccmsideravel da população 
de todos os Estados do Norte, desde a Bahia até o Ama,zonas, são de 
n.a,tur-eza a exigir uma intenenção· prompta ·e energica dos poderes 
p11blrcos ·coJ'I'lllinadia com um esforç0 tenaz e bem orientado dos parti-
culares 11eHà i;ntemssàd<)s, para que não ·se pl'oduza dentro de poucos 
a.)<nOS.:llma. clessa;'l eTÍses de ef:feitos lali!le'lll.taveis e capazes de desclas.si-
:fica,r> uJn p~iz; da posição qille occupa ent:re o.s outros. · 

O Brazil possue diversas· a:rvo~es· que p-roduzem borracha, entre 
as qu:;.es 0ccupam os primeir0s logares1 pelo seu valor: a sering11eira 
e o càucho, que· vivem espontaneamente no vàÜe do· Amazonas; a 
maniçoba, nativa na r>egi'ão . que vae da margem direit_a do rio ParRa-
hybà f.:.té o no.rte de Mi-nas Geraes, e a mangaoeÍl'a, que se encontra 
dresde o Maranhão até S. PauJo, em Goya·z, Minas Geraes e Matto 
GrossQ e m.esmo em alguns distl'Íctos do Pará e do Amazonas. 

As duas primeiras são · objecto de iúdustria puram!\nte extractiva, 
salvo algumas timidas experiencias de cultura da se:r:ingueira; a ma-
ni-çob<:t e a mangabeira, por•ém, já são cultivadas, si bem que em pe-
quena escala, aquella em . alguns Estados · do PiaU:hy até Paraná, 
sobretudo no Piauhy, no Ceará B na Bahia, e esta em alguns municí-
pios dos Est-ados de S. Paulo e. Minas Geraes. · 

· A~ seringueiras Rativas existentes no valle do Amazona,s seriam, 
só. por si, sufficientes pa'l'a satisfazer ás necessidades crescentes do 
consumo mundial, si fossem pratica- e ec0nomicamente traba lhadas . 
I~to, porém, só se11ia possi vel si, na . immensa superfície em que se 
espalham, existissem densa popu~ação e faceis meios de transporte. 

. AcLualmente os ~eringaes explorados, eom excepção apenas dos 
do Territorio Federal do Acre, são os situadós nas margéns dos ri-os 
accessÍí'eis a uma navegação qualquei', e nã:o vão 'uléni. de 10 kiiome-
tros para o interior ·de ca•da margem. 

As eommunicaçõcs são, assim, precarias e altamente dispendiosas; 
:is ·arvores -são mui te~ espaihadas p0r entre outras, mesmo nos serin-
g>aes ·mais opulentos; o meio é doentio, já pelas condições naturaes, 
já principalmente peJa falta de sadia e abundante alimentação. 

A co-lheita da seringa Sl) faz, · portanto, nas mais desfavoraveis 
condições economicas e a esta situação pouco animadora vem se jun-
tar ainda a super-tributàçãn, qnei' do producto, na sahida, quer dos 
general:' de importaçãQ indispensaveis ao seu fabtico. 

O · caucho, por sua ·vez, existe em gra,nde ab1,mc!ancia :o. o valle do 
Amazonas, mas, para ser colhida a borracha que· produz e que é aliá~ 
de qualidade inferior, faz-se preciso abater a arvore, de modo que os 
cauchnes mais proximos dos rios navegaveis teem sido completainente 
devastados e hoj~ os caucheiros se inte·rnam cada vez mais no coração 
da immcmsa floresta amazonica, o que vae fazendo diminuir progres-
sivamente os lucros da colheita, pelo encarecimento do custo da pro-
ducção, ei:n virtud'e· das ditficuldades crescentes . dos transportes por 
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terra e do alto preço pelo qua:l ficam assim os geueros de primeira 
neressid a de .. 

0::; mauiçobnes nativos dos Estados do no.rdeste· são ta~bem con-
siderados e, si bem que algumas causas ainda alh concorram para 
que a sua exploração não seja feita em condições satisfactoriamente 
economicas, o custo de producçfio da borracha de maniçoba se man-
tém -3rn proporção muito mais vantajosa em relação ao preço de venda 
do que o da borracha seringa em re~ação a o seu. · 

lBtto, porém, não tem sido uma razão bastante para que os mà-
niçobaes do nordeste Bejaw racionalmente explorados e augmentados 
n-as possiveis propor~ões pela · cultura. O espírito de . rotina que as 
af~rràm ás velhas industrias exercidas desde os tempos coloniaes e 

. a ganancia de auferir um lucro facil e immediato· ainda que pequeno, 
fazem que as populações sertanejas não caprichem nos methodos de 
colheita e e_sgotem em cada Bafl·a toda a seiva das arvores. 

o,. proprios maniçobaes cultivados não escapam a' esta desvalo-
rização integral, que vae de8de as condições de existencia da arvore 
·até á quantidad0 e á qualidade do producto. 

A mangabeira é de todas as arvores que produzem borracha a 
mais espalhada no Brazil, pois que, como foi dito acima, existe no 
estRdo nativo desde o Amazonas até S. Paulo. Nasce espontaneamente 

·nos ta boieiros ·arenosos e estereis, mas, cultivada em terrenos melhores, 
cresce muito mais e produz latex mais rico. 

A borracha de mangabeira colhida das arvores do taboleiro con-
tém, qaando fresca, 75 a 80 % de ,agua, ao passo que na da arvore 
cultivad a essa porcentagem descea ~O e 15 %- · 

Além da borracha, a mangabeira produz deliciosos fructos, que 
dão exrellente .vinho e se prestam sobretudo á fabricação de dellca-
dissima compota. 

Os mangabaes nativos são explorados, principalmente nos Esta-
dos do norte- (no Pará. e no Amazonas não é aproveitada a borracha 
de mangabeira), com verdadeira selvage1·ia. Os caboclos dão um talho 
em espiral na arvore, desde as forquilhas mais grossas até um buraco 
que abrem no pé, ás ~zes até 30 e 40 centímetros de profundidade, 
_.Jara aproveitarem toda a seiva possível. Feita a operação, não tapam 

, esse buraco, de modo que parte das raizes fica exposta a um sol ar-
dente e milhares de arvores morrem por esse motivo 0111 pelo esgota-
mento completo e as que sobrevivem ficam enfraquecidas a ponto de 
quasi nada produzirem, si não são deixadas em descanço durante _ 
algilns annos. 

A despeito de todas estas desvantagens das coE.dições em que é 
explorada, a industria da borracha hrazileira assumiu a importancia, 
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consider::tJvel que resalta d0 seguinte quadro, referente á sua producção 
e ao seu valor eommercial no ultimo quinquennio : 

1906-:14. 960 toneladas que produziram ..... . . 210.284:551$000 
1907-36 .. 490 " " " 217.504:288$000 • o o o ••• 

1908--'38. 206 " " " 188.357:983$000 ....... 
1909 ....... ::H>. 027 " " " 301.939:957$000 •• o. o. o 

1910--40.000 " " " 376 .971:860$000 o o •• o. o 

Para se avaliar bem o que representa esse valor commercial é 
preciso comparai-o com e ·do café, que constitue o nosso mais Impor-
tante genero de exportação e que prodUJziu no mesmo período: 

1906 
1907 
1908 
1909 

••• o o ••• • • ·• o o ••• o ••••• o •••• ; •• o o •••• o. o. 

o • • •••• · -· •••• o ••• o o. o •••••••• o. o o •••• o o . . 

1910 ........ .. ......... .. ................. . . 

Sommando-se os totaes de um e outro producto 
vê-;? que a borracha produziu .......... . 

e o cafe ....... . ........................... .. 

418 .399:742$000 
453.754:571$000 
368.285 :424$000 
533.869 :700$000 

' 385.493~60$000 

1.295.058:639$000 
2.159.802:997$000 

de onde se verifica que a exportação da borracha representou nesse 
perÍiodo 60 % do valor da do café. 

Si tomarmos, porém, no ultimo anno do quinquennio, a expor-
tação g:;ral do Brazil, encontraremos: 

Exportação tolta1 ........................... . 
Exportação do café ...................... .. . . 
Exporoação· da borracha .................... . 

939.413 :449$000 
385 .493:560$000 
376.971:860$000 

C-abendo, portanto, ao café 42,31 -% e á borra-cha 39,09 des·se 
'otal. , 

As necessidades crescentes ·desse produ.-Jto, que representa matei'ial 
indispensavel para uma infinidade de industrias, algumas de grande 
importancia, como a dos -automDveis e das bicycleta,s, e como conse-
quencia da constante procura, a manutenção de um preço médio bas-
tante elevado, levaram os interessados a estudar de perto as condições 
de producção da borra·cha brazileira e a verificar, infelizmente, que 
innumeras causa,s concorriam para que o lucro do productor não esti-
vesse .absolutamente em relação com o valor mercantil do genero, ve-
rificando igualmente, na ausenci·a de medidas efficazes que removes-
sem taes ca'll!sas, a po.ssibiliCLadie de ensaiar a cultura da seringrieira 
em paizes de clima e terrenos semelhantes aos do valle do Amazonas. 
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E foi assim que, desde. 1895, com~çou a · apparecer ~uo merc-adG> bon'a'" 
cha produzida na,s posses~ões inglezas da A'sia. 

Desse anno em cre·imte, .a producção tem 'subidD . em escala tão 
a:ccentua:da que, t~ndo sido então de ce·rea de 200 . toneladas, cin~ 
annG>s :tnais tal'de, em 1910, .a,ttingiu ·a 8. 000 e calcula::'se que, dentro 
de mais cinco ·a ooi.s annos, suba a 7 5'. 000 tonel-adas, ist(l) é, a ~uasi 
o dobro <la producção actual ·d.o Brrazil. 
· O que, p.orêm, aggrava, sobremodo a .situação e:m que va:e ficar ~ 

hoTr&cha na·cion·al é que,. emquanto a nos&a seTinga,. que representa; 
quasi 9.0 por .cento da exportaÇão to-tal, tei:n 9 seu custo médio de pro-

. ducção, por kilo, nlW visinhança.s de 4$, a serringa cu1tivada asiatioa é · , 
pr!Yduzida: a põuco menos de 2$000:' . 

· Si nós ·enc~;mtramos ass1m em fà:ce de uma concur:rencia séri·a e 
decisiva para o í"uturo dessa . nossa indu•stri·a, é toda 'fia bem certo que 
só succumbih:imos na luta si ·cqntÍn'\l·a'rm@s <le b1.1açbs éJ'ru21ados e não 
quize:rmos tiràr partiâ.ió ·a.iv_s. cond1ç'óes hàturaes pri'vHegíaêLas do paiz 
P~Tà a . produçção~ da ióoh;wha. ' . .. . . 
· Em primeü:o logal', desde que foi v:erifiQà:do praticamente" que é 

possível' obter . boTii~cha ·d.e pri;tnei'ra qualida~de da propria seringueira 
éultivadw em paizes o,n:d:!') ) i mão ·de obra é barata e onde à prodilcç~o 
não paga -o mínimo direito de ~xportação, é clar·o que a borracha na-
tiva · .da Amazoni:a 'SÓ poâ.e;~.·á continuar a concõtter ao inerca:do si o 
excesso de valor que lhe dá a sua melhor quâlidwde fôr ma.ior que .a 
differença entre o seu e o custo de producção àa· .sua ri:val. 

·Ora, quando se consiga ba:r,:;~~tear .sNffici:entemeni;e 0s ;transportes 
e :a .alimentação no valle do Amazonas e· fazer cessar as causas â.o ex· 
cesso de mort·alid:a:de que tanto cemcorre ·alli para a elevação dos s•ala:-
rios, ·ou 23 O·lJ. mesmo 2.0 % ad valor: em em que a bonaclira seringa na-
c~onal paga de imposto de exportação juntamente com os 25 % q11:e 
lhe. cobram .8Js mun1cipalida:deos, representarão .ainda uma somma 
muit·o mai'()r que aquel.la differenl(a. 

· Quer isto dizer que a industria da borracha seringa da Amazonia 
está fatalmente condemn:ad'a a -desappaTé-cer, sejam quaes forem as 
medid·as, de outra Ol'dem e~ecuta,d·a:s em seu beneficio, se os gover:tws 
federal, estadoaes e· municipae~ não se resoive:rem a baixar os ,impostos 
de expoa.·tação >a.té que· a d.ifferenl{a em que-stão se . torne um valorr-
·:positivo. . . . ' 

Não sendo a:ssím, as culturas da seringueira, não s6'tnente no e·s-
trangeiro, mas mesmo no paiz, ·onde ha extensas .zonas aprop-riadás , 
nas quaes OS' sala;rios, OS tran&pG>:tieS e a alin;nentaçã.o S'ão sastaJ!lte 
.econ-omico.s, e ainda ·as. culturas ém Lal7gà escala ·da maniçob.a, ape.zâr 
de ·ser a borrachru qlm produz de quali_d,ade um pOU@O i<:til.fe'tror, 'tOl1!J!ar·· 
lhe-hão impossível · toda a com:Fetencia.. . · 
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··.A · indust:ri.a. ruwcion~l <!la seringa. ~;vecisa, portanto, de cl!lidá9.os 
especiaes. 

A ~moção de tod'as as cau&a:s que concorrem para a difficuldade 
e âlltô cú.-sto â:os tran.sportes (mel'horamen.t0•s das 'CQn·d:içõ:es âe ·navega- _:. 

. bil~~ade -de a1gl!lns rios, i-senção de impostos de irp.portação dos vaporé~; 
faciHd!llde e modiqidade do ahaste~im.ento de combustível·, síi:np1i'fica-
çã-o de regW1a:ment'os -obsoletos, _ e•tc. ) ; assistenc!a tã0 completa qu•anto 
p'bssi"Vel aos ·traha1h!a-dores <illo -inte;r,iot, de modo. (fl!l'e se ma:ntenb!à nQs 
lim~tes normaes o -coef:fli:cíente de me>rtalidade, actua:lmen,te muit 0 ·ele-
vado (construcçã:o de hospedarias de immigr-antes, ·:runtil.ração . de hos'-
pirtaes e p<!l·&t-0s de soccoitr:os em. pont0s convenientes, ·etc .. ); 0 · estttbele-
cimento de ··centros -de lavol!l:m e de criação, que pr·odJUzam geneiros de, 
al-imentação po~ pireço.s razoaveis e ·em quaB.tid!llde .suff,]ei'€nte e, final-
mente, uma ef:Eicaz proteeção· que anime ·-as iB.cllúJtl'Íws <tendentes a@ 
m;elhor benefic.i-aménto do proclucto ~usinas de re:S:ima:ção,. p'lNi>cesso.s de 
dediumação do latex, man-ufactul'as. de, airtefactés de borraQhaJ, e'tc . .) . 
sã·o ·medida-s ind~spensaveis para '<]ll'le os sering.aes Nativos 4ue. se · 
achani dist-antes -dos mercados de e;xpÔrtaçã:o, que sã-o os que produzel!ll> 
mili0r e melh0r qNaliGl.a·<ile ·d:e borracha, nfuo :fliquem, <ilentro de poiUcos 
annos, · comp1etamente ·abandoB.ad0s, o <]!lile n•a hJrp0Jthese c~m.tr'a:ria se· 
ha de verificar certamenie, saJ1vo o ·ca-so, pouc0 provavel, ·de serem 
de·scle log-o eiiminad0.s os impostos de eipo:rtação que. p-esam enonne~ 
mente so·bre o prQ'duct-o. 

Além de-ssa séTie de proridencias que vizam, pe-l0 melhor apf>arre~ 
lhament0 econ-omico da ·reg:ião, ·a defesa da nossa g:ra:a:<ile industria 
ext-ractiva, pr:_ecisamos cuid-ar seTia:p:J.ente, e desde já, da cultm1a sys!f;e-
matiea das t:res anr.0res que prod'l'l!z~m m~lh0r borrwcha: ·a ilel!ingu.eira, 
a lli!-&niçoha e a . mangabei11a. 

A cultu<ra da 'Seringueira pó-de sei! fei,ta na Amázonia, ~u.er nos 
proprios seringaes nativos·, no intertallo ·da& arv-ores t !t'abalhadas de· 
ca·da estrada, quer em terrrenos ma:is p'11-oxi:mos da grande arteria .eixo 
(0 rio Amazona-s), ·a·o 1ong0 da qual estão localiza-<ios es merca)q.os de 
expoil'taçãG . . . 

· Nos Estados -CLo Mara'l1lhã-o e -d<o Piauhy, rr;;LS margen-8 Gl:0s ri-os 
Ta:ryassú, Mearim e sobrertud0 no valle dr0 rio Parwahyha, como er:m. 
certos dis.trictos da B-ahia (va1Ie<! dos rios ·me 00ntas, Jeq.uüinhonha 
e S. Francis-co) tam"bem · podeii'á ~;Eifiio provavelmente ser cultivada 
com o maio 'r success0, ' v~st@ que, ftléitll de t.errenÓs' aJ!l;rop'riados, clispõerrr 
es-se-s logàrers de vantaj-osas condições econom.icas, que p0derão torn.ar o-
custo ;da pvoducção igual, sinãO' iriferi:o,r, ao da borrachã da Indía. 
. A maníçoba ·J!lóde ·ser cultiv·ada n0 Brwzil desde o Amazonas até ó ·· 

P -araná, mas é soib:retudô no Píauhy e no sl!ll da Bahia que el!a produ,z 
mais. e meJhor. 

O preço <ilia bo-a 'bormcha de maniçoha é, approximadamente, de 
60 % do •da borracha fina do Pará. 

Comparada com a do café, que tantos capítaes ab-sorveu e t-an~os 
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braços utilisa, aliás com resultado sufficientemente ..:ompensadQir, a 
cultura da maniçoba offerece as seguintes vantagens: 

I 

a) capital de primeiro estabeJecimento incomp:aravelmehte me-
no<r; 

b) despezas de custeio muito mais reduzidas; 
é) transportEl muito mais economico, visto que o proclucto, sem do-

um genero de pequeno peso e de grande valor, não e'láge a construcção 
de estradas de ferro e póde ser carreg&do em· costas de animaes ou por 
estra·das carrpçaveis; · 

d) consumo praticamente limitado apenas pelo custo da pro-
ducção. 

E' esta, portanto, uma industria ' ideal para -os paizes como o 
no&so, que não dispõem de capitaes e precisam oreal-os. 

Póde-.se affirmar que, si a cultura da maniçoba ·fôr conveniente-
mente estimulada pelos g-o~rnos fed'eral e estadoa'ls, em um pe-

. riodo de 10 a 15 an:q,os, representará uma Tiqueza tão solida como a 
d-o café. / 

A cu}tura da mangabeira não é tão lucrativ·a, mas ainda assim, 
feita com -outras pequenas industriU~S subsidiarias (criação de ani-
maes meúdos, plantações de batatas, mandio.cas, manipeba, feijão e 
outros veget·aes, pouco exigentes) pó de recompensar largamente os que 
a eHa se dedicarem. Em todos os Estados do Brazil, com excepção 
apenas dos tres mais nieridionaes, encontra-se a mangabeira nativa, e . 
em alguns, notadamente em S. Paulo, já se teem feito ensaios de 
cultura. 

O que -~ neceasario, porém, é conceder-lhes favores que animem e 
tornem possível sua tentativa nos diversos Estados, até que fiquem 
determinados pela experiencia os districtos onde ella se póde desen-
volver e prosperar por si só. 

E' claro que a cultura de qualguer dessas tres arvores nã-o poderá 
tomar incremento -si -o , Governo Federa;! nã-o ·se encarreg-ar ainda de 
ensaiai-a e estudai-a racionalmente em campos de demonstraçã-o man-
tidos em logares c-onvenientes, que não só c-onvençam os fazendeiros 
visinhos da ·sua praticabilidade e do seu bom resultado, como ainda 
lhes :forneçam boas sementes e todas as indicações neces&al'ias. 

Quant-o á borracha do c-aucho, pimso que nenhum favor me-rece 
dos poderes publicas e que antes é conveniente que continue forte-
mente tributada como está. 

Pela sua propria natureza esta industria está formando uma raça . 
de aventureiros nomades, que nenhum beneficio deixam por onde 
passam e que, exercendo a sua &ctividlade inteiramente fóra da a-cção 

·das leis, não ·conhecem escrupulos de qualidade alguma, e isto certa-
mente terá consequencias futur·as, que se tr·aduzirão em males supe-
riores 4s v-antagens que l1 communhão colhe aotualmente do genero do-
commercio que elles lhe fornecem. 
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Accresce que, pa:ra· rec<mstituir-se e poder ser novamente ·cortado, 
um c&ucho necessita de um pe.riodo de oito an~os no mínimo, de onde .. 
se conclue qu-e qualquer vegetal, pór insignifi-cante que seja a sua 
utihd.wde, offerece mais wsultadüs si lhe fôr tomar o logar no terreno. 

Do exame das condições em que se encontra a industria da borra-
(Jha no Brazil, verifica--se que commeltteremos um grande erro si dei-
xarmos que qualquer outro paiz aiT'Uine os interesses f.ormidaveis que . 
o nosso seringueiro, empregando apenas processos empiricos e lutando 
com obstaculos de toda ordem, nos creou no commercio de um dos 
.generos de maior necessidade para a civiliz·ação mGderna. > 

Já foi uma imprevidenci.a o termos. de!i.xado que a concurrencia 
€strangeira se organiza.sse .e desenvolvesse a ponto de constituir actual-
mente um inimigo que nos ameaça desba1;1ca·r do mercado, sem que 
fossemos tomando parallelamente . as medidas · ·que nos mantivessem 
:sempre na situação de completa ·superioridade que a natureza nos deu. 

Mas são taes ·as vantagens que possuímos para uma resistencia · 
efficaz, que nos assegure a victoria final, que ainda é tempo de 
agirmos. 

E' preciso, porém, po·rm;o,s de parte, resoluta e definitivamente, 
toda e qualquer id:éa de valorização do nosso producto por meio de me-
didas de especul.ação, que só teriam por effeito adiar e augmentar as 
difficuldades, si não trouxessem como resultado o seu completo ani-
quilamento. 

O objectivo economico da industci.a moderna é produzir os ge-
neros necessaTios ao conforto do homem pelo menor preço possível. 
Foi com este programma que se fundaram as companhias para a cul-
tura da borraeha e será exclusivamente com elle que podeTem0s dar-
lhes combate. 

O que devemos adoptar para a solução do problema da borracha, 
que é um problema nacional, visto que intemssa directamente a todos 
DS Estados d.a Federação, deve ser, em .suas linhas geraes, a remoção 
ou, no.s casos em que isso não ·seja possível, a attenuação das causas , 
que encareeem o custo de extracção da· borracha silvestre - e a cul-
tura systematica das tres principaes especies, sem preoccupações. re-
gionaes nas zona,s do paiz em que ella produza 1·esultados mais com-
pensadores. 

Para alcançar esse rJesider.atum é, porém, necess·ario trabalhar de 
accôrdo com um plano conjunto em que sejam post·as em pratica, sys-
tematicamente, medidas que se completem, vizando fins préviamente · 
determinados. 

E' esse plano de ·conjunto, organizado de accôrdo com as idéas do 
Sr. Presidente da Republioa e dti Governo e as indicàções das pessoas 
(JOmpetentes a quem tenho consultado e com quem tenho estudado o 
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a:s'sumpto, que venho. apresentar á consideração<) e· e;x;a:roe dos dignos 
Srà'. representantes' .dos .governadores e :Presidentes · di@s Estados, dele-
g:ados ·das associaçoos commerciaes e demais interessad•o·s; aqui ' re-
un±d~:s:. 

Cons~ste esse plano na segúinte série de· medidas: 
. :t." IsenÇão de quaesqueí· impostos de im'Porta~ão para .todos os . 
.utensilios e rri-ateriâes destiii·a!dos á cultura, colheita e benefáciamento. · 
da;s trés .ésp'éciaes de borrach!a (seriiiga, maniçoba e mangabeira}, quer 
se t·ra·te de 'e·xpioi"aÇãü pm:a:mente extr-activa, -qUér de exploração pe~a. 
culturà. . 

·.::·· 

2." Est•abel~cifu'ent0 5J:e p·remios pecuniari,o·s, de duas categoriasr 
para üS senng!(e.s, . maíriçopàes e mftngabae:s em que fôr feita a cultura ~ ·. 
suppleinéntâ·r~ de modo a ficar 6 terreno ccinve~:ientem.ente utilizado, e 
,para a:s cu~t·úra,_s inteirailienté ·:nova;s de quaesque·r de's81t's. 'especies de 
borracha. · · Os prê'flii&i serão êo~fe6â.:O's por gmpos de '25 .· hf)c'tares pa~a o 
primeiro e ~e 12 p·ara 0 segilndo· .caso, 'calcuiwd'os .oogundo a . ·e·s_pecie 'e 
melhor qua:i'id~aCJfe c;la arv·ore cultivá-da e- pagos nó anno .a;nterior ao 
prim-eiro em ·que deverá ter inicio a producção. 

3," E.stabel.eciment"o, em pontó.s convenientemente escolhidos, de 
e·stações experimentaes ou campos de. deínon:straçã·o para a .cultura de 
seringueira· rio valle do Amazonas e no interior· do ~aranhão (em um 
dos valles d:O Turya:ss:ú ou do Me.arim), , do Piauhy (no V'alle do Par-
nahyba), da Bahia (em um dos valles do S. Francisco, elo Jequitinhó-
nha ou do rio ·de 'Contas) e de Matto Grosso, <indé fôr conveniente, e 
p~ra a cultura da maniço·ba no sul do Piauhy, no sertão do Seridó, no 
Rio Grande dó NDl'te; rio sul .d:a· Bahia, no norte de Minas .e no centro 
d\=i S. P-aui·o e dõ Paraná, os qua:es· devei·ão fornecer annualmente a 
todo·s os inte.ressados info·rmações sobre os resuhados obtidos, sementes. 
escolhidas e inst'rucções sobre os melhores methodo.s de cultura. 

4. ~ Reduêção gradual até 50 % dos impostos actu·ae.s de exporta-
çãlo, fedéraes ou esta·doaes .e municipaes, da bor-raéha produzidta 'pelas 
arvores na'tivãs, C<;Jm excepção da do caucho e eliminação completa 
dé'ss,es impostos, pelo prazo de 25 annos, contados da data d'a promul-
ga;_gão da lei para a borra-cha produzida pelas mesmas especies de 
arvmes, quando cnltivoadas. 

5. a Concessão dos favores necessarios e sufficientes. para o est::t-
bele-ci.mento de usinas · de refinação que reduzam cada especie de bor-
racha a um typo uniforme de exportação. 

6. a Concessão dos favores e vantagens necessa'rias ás fabrica.s de 
artefactos de borracha .que queiram se estabelecer no paiz, principal-· 
mente .em Manáos, B~·1ém, Recife, Bahia e Rio de J ·?-lieiro. 

7.· a Organização de um serviço permanente de assistencia aos tra-
ba1hadores nacionaes ou estrangeiros · que chegarem, espontaneos ou. 



com pàssagens pagas pe1la Un-ião ou pelos Estados, ao valle do :Ama-
zonas, comprehendendo a construcção de trés hospedirrüts de suffici" 
ente lotação em Belém:, Manáos e ponto conveniente do Territorio (lo 
Acre, de organizaçã!o e fins identi~os á da ilha das Flôres ·e dê alguns 
hospitaes no interior, cercados · de pequena-s colonia.s 11-g-riÇJolas, e nos 
quaes possam ser r~l"cebidos doentes a tratamento, praticaüa a vaccitra-
ção grat1.1.ita, po8tos á venda medicamentos de primeira qua:lid'ade, es~ 
pecialmente sulfato de quinino, ~ largàmê:ri.te dist:rHini.id:os i~pressos 
contendo conselhos sobre a hygiene preventiva das molestias da região 

·e sobre os meios curativos, pra·ticos a applica:r em falta de m:edico. 
8. a Com· relação especialmente á borrach'a .. seringa, execução oom 

a maxima 1.lrgencia d'as· seguintes medidas, tenCl.erítes a ·facilitar e 
diminuir o custo d_.O's transportes dentro do valle d~ .Aríiri'zonas e entre 
este e os Estados do nordeste e do sul do paiz, e abastecei' os mercados . 
avia:dores de· abundante e sadia · alimentaçno. 

Quanto á primeira parte: 
a) construcção Je uma estrada de fei"ro paitrndo 'UB trm ponto 

conV:e11iente da Estrada de ·Ferro Madei ra e MamoJ;é, il-às proxirp.i-
dades da foz do i"Ío .A.bunan, passando por ·villa R io Branco e um 
ponto entre Senna Madnreira e Catay é terminando em vílla Thau-
maturgo, 'com um ramal para a f ronteira â.'o P.erú, pelo valle do .rio 
Purús. Oomo conseqnencia . dá construcção desta ·e'strada e meifida 
de alt a conveniencia para abastecimento, em condições economic'as, 
de generos de importação do Territorio Federal-- -do Acre, dever á ser 
aberto Porto Velho, do rio Madeira, ao commercio de todas as nações. 

b) constrUJcção de uma estrada de ferro ligando o valle do Ama-
zonas aos Estados do no·rdeste e do sul do paiz; 
. c) melhoramento de navegabilidade dos rios Negro, até Cucuhy; 
Branco até Bôa Vista; Ptuús. até Senna Madureira e Acre até 
Riosinho ; 

d) isenção dos impostos de importação para os vapores destina-
dos á navegação dos rios e revisão par a o fim de simplificai-os e 
de reduzir os onus qne actualmente crêam, dos regulamentos da ma-
rinha mercante de cabotagem fluvial ; 

e) concessão de favores indirectos, inclusive isenção de impostos 
de importação, a unia empreza que se proponha a estabelecer depo-
sit es de car vão em pontos convenientemente escolhidos, · destinados · 
ao abastecimento dos vapores pelo menor preço possível. 

Quanto á segunda parte: 
a) arrendar duas das 'fazendas nacionaes â.o Rio Bta:nco a uma 

empreza sufficientemente iaonea que se compro·metta a désenvolver 
e a pl'a ticar , em larga escala, a•·criação do gado das .diversas Bspecies 
e a cul tura dós cereaes de alimentnção (mi1ho, feijão, arroz, man-
dioca, etc. ), e a es tabelecer xargueada , p:acleing hoU'se, fabricas de 
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lacticinios, engenhos de beneficiar arroz e outros ce~·eaes e fabricas 
de farinha de mandioca; 

b) colonização directa, feita pelo Governo, da fazend·a S. J Qsé 
na qual está situado o forte de S. Joaquim do Rio Branco e da parte 
da fazenda de S. Marcos, situada entre os rios Ootingo, Mahú e Toco-
kutú, c0rn famílias de agricultores e criadores nacionaes, tendo em vista 
o desenvolvimento do_ producção dos mesmos generos de alimentação 
das fazendas arrendadas e mais especialmente a do gado cavallar e 
muar; 

· c) concessão dos favores necessarios e sufficientes a tres em pre-
zas qac queiram estabelecer grandes fazendas nas condições preceden~ 
te~> no Territorio do .Acre (entre Rio Branco e Xapury), no Es,tado 
do Amazonas (na zona do rio .Autaz) e no Estado do Pará, em ponto 
conveniente P.o baixo Amazonas; 

d) concessão dos fa .vores necessarios e sufficientes ao estabele-
cimento de uma companhia de pesca, perfeitamente apparelhada para 
a salga e . fabricação de eonservas de peixe. 

9." Com rElação especialmente ao Territorio Federal do .Acre, 
discriminação immediata e eonsequente reconhecimento das posses 
das terras e a expedição dós ·títulos definitivos de propriedade. 

10.a Realização de exposições triennaes no Rio de Janeiro- coin 
a concessão de premios aos melhores productos e processos. - Peilro 
de Tole.do. 

Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados - Tenho a honra 
de trammittir-vos a inclusa Mensagem, dirigida pelo Sr. Presidente 
da Republica ao Congresso N acionai sobre a necessidade de serem 
adoptadas medidas qne favoreçam a indus.tria nacional da borracha. 

Saudê e fraternidade. - Ped11o de Toledó. 

Manda de.c.larar isentos de qwaesquer impostos de import:ação, t1nclu-
sÍ1J!l os me expedi-ente, todos os utensilios e matervaes dlestinadbs 
á cultura da se1·ing1teiraJ do caucho, da maniçoba e da mangar 
beira, etc. , e dá outras providenrJIJas ,· com parecer favoravel rla 
Commissão de Finanças .... 

A Commissão especial nomea,d.a pela C amara dos Srs. Deputados, 
para dizer sobre ·o plano de defesa da borracha, organiza:do pelo Po-

der Executivo e submettido á apreciação do Congresso 
N a'cional em Mensagem de 14 de 'Setembro ultimo, vem 

desempenhar-se da tarefa que lhe :foí commettida. 
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O assumpto, pela sua indiscutível re1evan.cia, pela va.riedade dos 
. seus aspectos e, sobretudo, pela complexidade das medidas. que exige, 
para urna solução urgente e efficaz, obTigaria a demorado estudo e 
a minuciesa· apreciação. Como, :porém, a materia tem sido de algum 
temp0 a esta parte f'Xaminacl.a é amplamente discutid~, me~mo nesta 
Capital, quer pelos compete:ntes, qHer pela imprensa, em geral, a 
Com.m.issfio entende poder forrar-se a maior trabalho, trazendo aó 
conhe.cimento €la Carnara uma clara e succinta exposição, com o intuitt:> 
apenas de habilitai-a a dar a solução adequada e opportcma ao in-
stante probkma. 

Não prescindirá, todávia, Ç.le compendiar, em breves termos, as 
manifE.staç;ões diversas que o assumpto tem suggeTido . a governos e 
p:ablicistas, que, ha tempos, previram a crise a que ora chegamos, 
e paTa a qual invóc[),ram a .attenção da a-dmini;Jtração p,ubüca. 

Em 1860 '.:> Dr. Antonio Coelho de'Sá e Albuquerque, presidente 
da então província, d0 Pará, assim se exp1:essava em . sua Falla á 
Assembléa Legislativa: 

. "Hoje as ren·das ela Província são prosperas por causa dos di-
reitos sobre a seringa ·; mas si por alguma eventualidade o preço deste 
genero ba·ixar; as Tendas . deseerão e a Província, . á falta de outros 
productos susceptíveis de imposição, ver-se-ha em apuro·s para ·satis-
fazer as . suas necessid a eles." 

Dous annos ~ai~ tarde o Conselheiro Araujo Brusque tambem 
lembrava clissertamente 1,10 Relataria apresentado ao Governo central: 

"Não esqueçamos que os ceringaes vão sendo destruidos e que 
o producto que delles provém deVe diminuir para o futuro, q100 regis-
tral'á {;ntão nos annaes ·da historia o tempo que p~rderam os em-
prehendedores desta industria e os males que soffreu - a população 
que a ella se dedica." 

Em 1882, vinte annos , depois, o Commendador Pimenta Bueno 
publicava no J orrual do Commercio, desta cidade, uma série de arti-
gos que enfeixou em brochura, dedicada a S. M. o Imperador., Dessa 
broch}ua -o Ministerio da Agricultu·ra fez remessa de 25 exemplares 
a cada um dos presidentes do Pará e do Amazonas, acompanhados 
do avis0 de 19 de março do mesmo anno, em que "mui particular-
mente se lhes recommendava tomassem maximo interesse no estudo 
de assnmpto de tamanha importancia para as dUJas Províncias e para 
o Estado, e ouvissem a respeito os homens competentes pela experien-
cia adquirida, dando emfim sciencia ao Governo de · tudo · quanto 
contribuisse para apreciação das condições da industria extraetiva 
da borracha, e prop0ndo as providencias que fos·se mistér . adaptar 
por parte do Governo Geral, quer no intuito de promover a cultura 
da seringueira (siphonia elastiút), quer no de melhorar a sorte da 
população que se emp:r·ega na extracção do p~ecioso producto". 
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A imprensa dl;l Belém e a Associação Commercial da mesma ci-
da.de occu,param-se dos artigos do Sr. Pimenta Bueno, a que. o Go-
v;e1no Ger,al .dera a devida importancia. Mas a critica foi superficial 
p.or- d-estitu,ida dftl ob~ervação, bastan_do salientar que punha em du-
vid!!- as ce:q.tenas de Il!.uda.s que já em 1876 tinham sahido das mar-
gens d~ .A,mazoni!-S para as possessões inglezas, onde, um anno depois 
Ç,e. publica~o o fol,heto d.o Sr. Pimenta Bueno, se iniciava a distri~ 
~u_ição de s~mentes e . plantas, que attingiu depois a proporções extra-
O.l!_dinarias. 

Nos ultimas annos do Imperio e na primeira decada da R:epu-
blica não se cogitou do assumpto, .embora os recursos. abnnq,antes 
ministrados aos Estados amazonicos e á União, pela extracçã~ do 
ouro negro, precisarnente nesse decurso de tempo, deve!!sem solic'itar 
a maior atténção e justificar todos os cuidados em beneficio da região 
que os o:&erecia á l·iqu.eza n-acional. 

Em 1906, o problema da borracha foi trazidQ p_ela pri11Jeira vez 
ao estudo do Congresso N acionai. · 

Em ~s~ão de 6 de agosto o Deputado paráense Dr. Passos de 
}Iiranda Filho, após cri-terioso e documentado estudo da situação 
d_a borracha-,ílCringa, ,ap;resentou um projecto. de lei regulam.entando 
o r:espectivo commercio. 

Sobre esse projecto deu ext~nso parecer, como relator da Com-
Jl!-issão da Agricultura e Industria, o Deputado bahiano . Sr. Miguel 
Calmon, que salientou, com abUJll.dante exposição de factos e de cifras, 
os perigos <;le que estava ameaça;do o prodl).cto amazo1;1ico em face 
da c_oncurrencia o;rienta_l. Ao projecto do Sr. Eassos de Miranda 
Filho offereceu. a Oemmis;Jão um sub~Jtitutivo, autorizan<;lo o Poder 
~xecutivo a adaptar varias providencias e a entrar em accôrdo com 
os E~tados productoTes da gomma elastica, para melhor regular a sua 
e:lFploração e commercio. Projecto e substitutivo, porém, não tiveram 
andamento. Cumpre salientar, entretanto, que qahi promanou um 
;rrtoviment-o de salutar reacção contra a alheiação e descaso dos po-
d~res pu~licos locaes e geraes relativamente a um assumpto que, de 
h.a muito, nos deveria ter preoccupa<;lo. 

O ·illustre Sr. Augusto Montenegro, quando Governad_or do Pará, 
occupou-se da ma:ijeria nas ul.timas mel).sagens ao Congresso do Es-
tado, lembrando a necessidade d,e transformar a industria extractiva 
da borracha numa v e rd,adeira ind:ustria agricola. 

Consoante esse pensamento, o professor J. Huber, do Museu 
Gooldi, es,creveu urna memori a de propaganda, intitulada Slerr-irfx-
gu~irra , na qual deu instrucções sopre o plantio que elle aconselhou 
fosse feito em larga escala, no valle do Amazonas, com,o o remedio 
m,ais efficaz contra a concurrencia de Ceylão. Para fomentar esse 
plantio, o honrado e operoso Sr. João Coelho, actUJal Governador 
daquelle Estado, solicitou e obteve do respectivo Congresso as leis 



-95-

ns. 1.100 e 1.109, de 5 e & de· nove:nhro de 1909, em que auxílios e 
favores de varias especies for~m cencedid.os a·<ils que se entregassem. 

· a esse ger1ero de cultura. 
No intuito de ~stend,er taes favores ao Territ{!):rio ·do Acre e em· 

penhar tambem a U niij.o na ~once~são dos premi os de estimulo aos 
J?..lantJadores da borracha em qualquer ponto da planície amazonica, a 
õancada paraense, por seu illustre leaÓJer, o Sr. G. cfe Ly::ra Castr.o, 
<>rganizou um proje•cto de lei, que tomou o n. 229, de 1910, ·e que, 
ap!Jzar da· mag:nitu_.de do assump:to, não obteve parecer da re.spectiva 
Commissão até o presente mo:rnento. 

Em 22 de fevereiro de l!HO, -sob os auspícios da patriotica As· 
sociação Coinmercial do Amazonas, reunia-se na ciq•ad_e de }{~&náos 
um congres·so especialmente conv.o.cado para exa:r;r.Ünar e ®,scp.tir as 
ca,usas productoras das qpises fn)quentes da bor:t:a.ch:a e aSJ!entar nas. 
medida:s# condue;entes ao. amparo e defesa d~ pr.o,ducto. 

Do schema de materia.s propostas aos estudos dos c.on~ressis.tas v:ê-. 
se, á Limples leit.ura, que desta vez o problema foi encarado com toda 
a sua vasta complexid:ade. ConcoJP.ita~temen~ c.om os. trabalho~ or· 
dinari,os, duas nótaveis. coillfe·:r;encia.s f.or~.m feitas por, meJJ,~;bros d,o 
Congresso. De urna .se incumbiu o Sr. Dr. I;I,. C.. Pearson, que mos. 
trou, com •O a;uxil.io de projecções luminosas, o esp!J.ntoso incremento 
qa cultura. da hevea no Oriente· e a la,rga applica;ção do produ,cto n,a 
manufa:ctura norte--'an;tericana. A outra fel-a o . Sr. Passos Miranda 
Filho, delegado do Gov~rno do P ·arâ, <1;1l:e expoz ~ just~fip~~ em · uiD: 
plfinO de conjunoto as medidas necessarias ao desenvo.lvirnent_o do 
valle d"J Amazonas sob o tripliee aspecto da hygi~ne, da alimentação 
e d0 tnt~18porte. 4-s conch}'sões do Congresso na.s reuniões_ dinias obe-
deceram tarnbern a essa orientação . E dahi por deante, é mister men-
cional-o, o problema não poude mais ser enfrent!J,do sinão debaixo 
desse aspecto geral e complexo. 

Sobreveiu em princípios deste anno urna outra crise do producto, 
talvez mais grave ainda, pela quéda brusoa c1os preços que rnezes antes 
tinham se elevado a proporções nunca vistas, e por encontrar a região 
ainda combalida no seu cornrne:rcio e nas suas fontBs de riqueza pelo.s 
effeitos das crises anteriores. Desta vez, felizmente, importa regis· 
trar com louvor que 0s governos locaes e tambern o federa~ resolve-
ram tra tar pratica e cfficientemente do assurnpto .. Os Go;ver.nadores do 
Pará e do Amazona-s, aos quaes espontaneamente se associou o de 
Matto Grosso, de combinação com as respectiv-as associações. cornfuecr·· 
·ciaes, convencionaram adoptar rne•d_.idas. de salvação, no presente, e 
-constante precaução qul).nto ao futuro. 

E ssas providenci,as foram as seguiutes: 
1. a Creação de dous pancos de credito agrícola e hypothecario, 

-com o capital de tres milhões 'esterlinos cada um, garantindo cada 
"Estado um juro até 6 %, ouro, sobre o oapital do re&pe·ctivo banco-
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Esses institutos ·de credito terão suas sédes em Belém e Manáos7 
serão organizados do mesmo modo e reger-se-hão por estatutos iden-
ticos. Serão administrados por directorias autonomas, eleitas pelos 
respectivos a-ccionistas, com excepção de um dire-ctor, que será de no-
meação do Governo de cad·a Estado; mas, além d(;( subordinada cada 
directoci_a a um Comité de fiscalização, escolhido pelo me·smo pro-
cesso, as 'o·per.ações, a que pode-rão entregar-se taes institutos teTão o 
seu objecto, limites e condições, determinados em lei. 

· A· funcção principal desses bancos será fornece-r á lavoura o 
auxilio ele capitaes e de credito, e amparar o productor da borracha 
contra o excesso de especulação dos íntermediarios. 

2. a Promulgação, quanto antes, de leis tendentes a melhora:r o 
preparo da borracha -amazonica, com o duplo intuito - .a) de evitar 
que esta, que é superior ás demais, pela qualidade do latex, não lhes 
venha a ser inferior pelo processo, e b) de conseguir que, na exporta-
ção, tenhamos um typo unico, de primeira qualidade, eliminados, para 
esse effeito, os typos intermedios e inferior. 

3. • Autorização aos dous governos para solicitarem o endosso da 
União em um empre-stimo de seis milhões esterlinos, fazendo os ajuste& 
e convenções necessarios .-

Esse emprestimo será destinado a amparar os producltores de 
borracha e ·o comme-rcio amazonico contra a campanha baixista do 
nosso artigo, com o fim exclusivo de lhes permittir alcançar uma: 
razoavel estabilidade de preços. 

O serviço d~ emprestimo será feito por conta de uma sobretaxa 
creada n:a mesma lei, que o autorizaT, e que incidirá sobre toda a 
exportação. Os dous Estados se empenharão por obter seja creada a 
mesma so-bretaxa, pelo Governo de Matto Grosso, sobre a· bonacha do 
respectivo territorio, e pela União, sobre a produzida no Acre FederaL 

4. a Isenção de impostos, durante 15 annos, ás em prezas, que 
se organiza-rem para o e-stabelecimento, em Belém e Manáos, de duas 
fabricas de refinação de borracha, e autorização aos seus governos 
para celebrarem contractos, exduida, absolutamente, a idéa de privi-
legio ou monopolio. 

O Chefe da Nação, por seu turno, ouviu, em reunião ministerial, 
a expo-sição que a representaçã-o paraense, por um dos seus membros: 
mais dedica:dos ao estudo de questões economicas, o Sr. Passos Mi-
randa Filho, lhe fez sobre o momentoso assumpto, apontand-o os ef-
feitos temerosos que defluiriam para o Thesouro N acionai f' activçr 
internacional d-o paiz do desamparo em que· permanecesse a borracha 
nativa, ameaçada de deciinio irreparavel ante o progresso- da cultura 
asiatica. Dahi resultou que por solicitação do Go·verno apresentasse 
'o mesmo Deputado um plano synthetico, abrangendo um conjuncto de 
medidas e melhoramentos materiaes, que seria indispensavel pôr em 
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pra.tica, desde já, para salv·ar de imminente ruma a industria senn-
gueiTa. 

O honrado Sr. Ministro da Agricultura, vivamente interessad'o 
na solução do problema e impressi<Qnado com os resulta·dos que 
da crise dewrreriam para os cofres da N-ação, equilíbrio da sua ba-
lança commercial e movimento cambial, entregou-se, com patriotica 
solicitude, ao estudo das providencias até ·agora lembradas, con-
cluindo pela apresentação da exposição e plano de defesa da borracha, 
qlie fazem objecto da · mensagem enviada ao Congresso. 

E' de mencionar, com elogio, que esse plano, antes de ser trazido 
á nossa apreciação, foi offerecido pelo Governo ao exaine de uma as-
sembléa consultiva dos principaes interessados na industria e no com-
inercio da borracha. 

Exposto isto, cabe dar agora uma idéa, perfunctoria embora, 
mas verdadeira, ela crise q~te affecta o segundo producto da nossa 
exportação. 

Quaudo em 1876 foram levados ao Oriente os primeiros especi-
mcns e empós as primeiras aryores vivas da nossa seringa, ninguem 
pudem acreditar que o sólo daquellas paragens fosse tão admiravel-
men'te favoravel a semelhante cultur a . Dahi a nossa indifferença e 
marasmo deante da tentativa ingleza de tai plantio nas possessões 
asiaticas; e seus primeiros insuccessos não deixaram de concorrer 
para que contir,uassemos inadvertidos e descautelados de perigos tão 
proximos. 

E' que não contavamos com a tenacidade britannica. A preoc-
cupação de exito, por um lado, e, por outro, os preços crescentes do 
producto, cujo cnmpo de applicação augmentava de anno para anno, 
levaram og homens daquella raça a insistir no tentamen e a redobrar 
de esforços de 1896 a esta parte. 

De facto, o plantio oriental da hévea brasiliensis desenvolveu-se 
de uma maneira espantosa, como provam1 irrecusavelmente, as cifras 
abaixo. 

Plantações de Oeylão: 

Annos 

1897 
1898 
1899 
1900 
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 o ", · , o o o o o o o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 o o O o . o o O O o ~ o O • I o o o 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
• 

0 0 
a 

0 0 0 0 
• 

0 0 

~cres 

650 
750 

1.000 
1.250 
1.500 
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De 19.04 em deante ellas proseguiram deste liJ.Odo: 

Annos 

1-904 
1905 
1906 
190/f 
1908 
1~Q9 

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 . o • • ••• o o ••• o o •••• o o . .. 

Acres 
'Planta,dos 

25.000 
40.000· 

100.00@ 
150.000 
180.000 
180.000 

Acr,es 
em_ producção 

600 
1.t;JOO. 
2.00Q. 
2.50(,) 
3.500 
6.500 

N i). peninsul.a de :M:!llaca, <;le terreno mais apropriado á cultura ., 
da nossa hévea, intenso t.em sido o plantio, cujo incremento se póde 
av,aliar pelos seguintes algarisr_nos, ~penas de Upl anno para outro: 

PLANTAÇÕES NA JIULASIA EM 1906-1907 

Área plantada Numero de arvores 

Es!.ados l906 1907 1906 1907 

Selangos . .. .... 44.821 61.552 5.477. 390 9 . 648.093 
Pera.k .... . . . 29.612 46.167 3.990.462 6.648.957 
Negri S~mb~lan 10. 6<$3: ~7.656 1.196.150 3-.165.388 
Paltang . .. . ... 483 86D· 81.{}00 166.590-
Ma~aca ........ 28 .784 36.946 472:056 6.019 .940 
'Welle,slley .... .. 4.738 5 .920 615.940 767.276 
.Tohore ...... .. 4.362 10.126. 492 .906 1.142.196 

---- -----
123.463 179.227 12.325.904 27'.558.440 

-----
I 

O eultivo derramou-se pelo $111 da India e colonias hollandezas 
e allemãs, constituindo, hoje, uma das mais rendosas e. promissoras 
agriculturas do mundo. 

Atf dezembro de 1909 era esta a extensa área alli plantada, 
sóme1"te da hévea bras·iliensis, sem fallar d!!-s- outras qualidades infe-
riores: 

Oeylão ...... .. . ......... . . . .. . ...... .... ..... .. .. . 
Malasia . . ..... . ... . ..... ....................... . .. · 
Java, Sumatra e Bo.r:néo ................. .. ...... .. . 
India . . ..... . .. ........ . ...... ........... . ..... .... . 
Oolonias allmnãs .... . .. ... ........ • .... .. .......... 

Acres 

190 .000 
250.00.0 

92.000 . 
25 .00.0 
38 .000 

595.000 
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Um anno depois, e~ dezembro .d'e 19.:1:0, augmentou consideravel-
mente o ca:m_po de planúo .&o '.',Pq..rá rubbe.1.·?J~ assim discúminado: 

Malasia .......................................... . 
GeyJão ............................... , ..... _. ....... . 
ltrrd.~as H ollandezas, Bornéo, .Samôa e ilhas do. P;acifico . . 
BÚ!!mah . ......................................... . 
&l]onias allemãs 

Acres 

400.000 
200.000 
200.000 
35.000 
45.000 

880.000 

A tal res;peito nota a . ultima mensagem do il~~tre Governador 
do Pará: 

"O Sr. J ohn Anderoon recentemen~ avaliou que a área 
da hevea plantada só na Malasia se eleva a· 400. 000 acres. 
Causou isto gr-ande admiraÇão a muita gente e até mesmo 
provo.cou certa contr.over.sia na imprensa technica da indus· 
tria do plantio. Si attentarmos para as áreas plantadas nos 
anl).os de 1907, 1908 e 1909, veremos ctve appr~ximadiam:ente 
se cultivqrram 50.000 ac1·es por amJJW, para J?erfazer, até a_o 
fim de 1909, o total d,e ·592. 035 acres. Esta cifrl:}. inclue só 
borracha dt> Pará, representando o :resto inter-plantio des.ta 
qualidade com outros productos. Para ·chegar-se á el}timativa 
de 400 .. QOO acres do Sr. Anderson é, pois, nece~s.~rio convir 
em que durante o anno de 1910, o plantio ab1·angeu 108.000 
acr-es e:rp. vez d~ ~Q . 000 . " 

O ·Times em seu supplemento commercial de 7 de julho ·do cor-
rente anno, dedicado á Exposição Internacio:n~l d~ Londres, commen-
tava ~ssim o successo da cultu:t:a nos. Estad.o-,s M~la·~iqs: 

"Importante como se tornou hoje a industria, não foi 
nada facil induzir os plantadores d-a Península Malaya a 
.substituir o plantio do café pelo plantio da borracha, e foi só 
no momento em que a baixa do preço do café coincidiu com 
o mercado de alta da borracha que os plantadores se dispu-
zeram a prestar séria attenção á nova industri.a. Póde-se 
dizer que o plantio da borracha te·ve inicio no anno de 1895 
c em 1899 foi vendida em Londres a primeira borracha do 
Pa;I:á cultivada, pois tinha-se verificado que as condições 
naturaes favol'eciam a cultura da hev,ea bmsiliensis. A in· 
dustria da pl.mtação d,a borracha na Península Malaya des· 

' envolveu-se de então para cá com grande rapidez, e na pTe· 
sente época talvez estejam empregados na industria libras 
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50.000.000, com 140 companhias perfeitamente organiza· 
das. A área em cultura augmenta constantemente. Com-
·quanto tenham sido submettidas á experiencia outras quali-
dades de bonacha, taes como a castilhôa, a Ceará, a "Fun-
tumia", e a "landolphia", é na borracha do Pará que os 
plantadores confiam para o grande desenvolvimento que· a 
industria está destinada a ter em tempo futuro. As condições 
meteoro1ogicas parecem mais favoraveis na Península Malaya 
do que em nenhuma outra parte .da Asia. Encontram-se alli 

j. . alta temperatura, 0huvas continuas e uma grande superfici~. 
de planície de alluvião, sendo que as demais condições refe-
rentes ás estações favore·cem o continuo picar da planta, 
Affirma-se que a área de borracha do Pará em cultura na 
Península da Malaya attinge a 400.000 geiras · de terra, ao 
passo que a destinada á plantação comprehende 700.000 
geiras. Os algarismos relativos á producção da borracha na 
PeJninsula ::àfalaya accusam de anuo em anuo um augmento 
extraordinario . Ha cinco annos a quantidade da borracha 
exportada era de 885 toneladas; o anuo .passado augmentava 
para 6. 500 toneladas e para os quatro çrimeiros mezes de 1911 
é calculada em perto de 3 . 000 toneladas. " 

Em geral, as colheitas das varias procedencias, de importancia 
sómente atê 1904, o.ffereceram dahi avante condições nôtaveis de 
prosperidade, a julgar por estes dados da producção global do Oriente: 

Anno.s 

1905. 
1906. 
1907. 
1908. 

Pounds 

397.347 
1.145.340 
2.158.962 
4.683.560 

De 1908 para 1909 o producto das plantações augmentou de 
100 %. Em 1910 a producção exce·deu a estimativa feita. O Sr. H. 
K. Ruthefor.d, de Colombo, grande interessado no.s negocias de bor-
racha, calculou, para o anuo passado, em cerca de 3. 500 toneladas a 
producção asiatica, e, no emtanto, a producção ve'l"ificada ascendeu a 
8 milhões de kilos, consoante as estatisticas mais rigorosas. E não 
nos escape um reparo pertinente: emquanto as colheitas orientaes 
vinham, dentro de 11m lastro, de poucas centenas de kilos a 8. 000 
toneladas, a producção do Brazil, com a abundancia dos seus recursos 
naturaes, subia a pena~; de 30 a 40. 000 toneladas, n-o decennio de 
1900 a 1910. 
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Da producção do primeiro trimestre de .1911 o India Rubber 
J ournal apresentou, em maio, a seguinte curiosa estatística : 

1909 1910 1911 

libras libras libras 

Janeiro. •••••• o •• o 345.593 768.743 1.329.170 
Fevereiro. •• o o. o. o. o o 361.425 728.458 1. 490.849 
Março. •• o o ••••••••• 441.251 899.383 1.916.219 

-----
1.148.260 2.396 . 584 4.736.238 

Na mesma fonte, numero de outubro, encontram-se algarismos 
que trazem a producçã:o em libras do Oriente, no decurso de janeiro a 
agosto do corrente anno, ainda em cotejo com a producção em igual 
periodo dos dous annos anteriores: 

Malaia Ceylã·o Total 

1911. • •• o o •••••••• 11.583.235 3 .241. 097 14.824.332 
1910. o o o o o ' O o o o o o o o 7 . 229.282 1. 575.373 8 .804.655 
1909 . • o ••• o ••• o •••• •• 3.447 .338 727 .900 4 .175.238 

Já é para assombrar a progressão realizada e por ella se pó de 
prever a gravidade da concurrencia que ameaça a borracha nativa, 
em período de tempo relativament'C breve. 

Registram os estudos referentes ao assumpto que os vastos se-
ringaes cultivados possuem presentemente perto de 160 milhões de 
pés, só (!.a melhor qualidade de borracha :-hévea brasil!iensis . Ora, a 
arvore póde ser, via de regra, sangrada na Asia, após seis annos de 
plantada. Attendendo a que boa parte dessas arvores foi plantada 
ha alguns annos atraz e suppondo que os ·160 milhões venham a for-
necer, IJ.a época da sua maior ou menor maturidade, uma média de 
500 grmnmas de borracha por pé, teremos até 1916 uma producção 
oriemal que duplica a exportação brazileira e entra em massa com 
ella no consumo mundial. 

Menos temível não é a perspectiva si calcularmos a futura pro-
ducção asiatica pelo numero dos acres cultivados, pois que a julgar 
pelos resultados obtidos em 1908, as diversas companhias organizadas 
acredit,lm com bom fnndamento na estimativa de uma tonelada de 
borra,:ha por 10 acres, depois ·do oitavo anno, na maioria das planta-
ções bem administradas. 

Releva notar que os aperfeiçoamentos da agronomia hodierna 
e os novos methodos de cultura alli, dia a dia, t.éntados, influirão, a~> 
certo, em sentido favoravel para producção sempre maior. 
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Importa não esquecer que a borracha cultivada já te·m logrado 
melhor cotação que a na:niva, em razão do processo do- sé'u be'neficikt-
mento, pelo qual se recommenda ao serviço iromediato da manufa-
ctura; e, assim, em'bora inferior ·em qualidade, ella presta-se, mistu-
rada ou não com a ·nossa, a um grande numero de applicações indus-
triaes, desviandÇJ do consumo uma boa parte da producção brazileira. 

E sta ponderação, que é irrecusavel, levou o Finan,eier de 21 . d'e 
abri l do corrente anno, a usar destes termos, quando os Estado·s 
seringueiros estavam em caminho de combinação, pouco mais tardé 
realizada : "Si precauções não fossem tomEUdas ha 10 annos, não existi-
ria hoje esta immensa rndustria cultivada, e, neste caso, os lucros dos 
negocias da borracha dependeriam ela boa vontade do Governo do 
Brazil. Agora, ao contrario, a existencia da indnstri a extractiva do 
valle do Amazonas depende em pou co·s annos do res ultado e'sper ado 
das plantações do Oriente." 

Accresce que o custo por que se obtem o pToducto asiatico é regh-
larmer..te modico, condição segura de victoria na competição prevista 
para 1916. Lá, para situação avantajada no mercado do consumo, 
concorrem estes factores : barateza de n+ão de obra, transporte facil, 
fretes reduzidos, ausencia de qualquer imposto de sáhida, ca'Pital 
abundante . Entre nós, o custo de producção é bastante ·elevado : o 
trabalhador escasso e caro, vida , difficil pelos altos preços das man-
timentos, fretes exorbitantes, aggravados pelos pesa:dos direitos de 
exportação, falta de desenvolvimento de credito, numeraria insigni-
ficante. 

Não inspira Teceio a diminuição do consumo, antes calcula-se o 
seu augmento em 10· % ou mais annualmente, attendendo-se ás pinas 
de birycletas, monocyclos, automoveis (estes exigem a melhor quali-
dade da PIJJrá nobber e precisam de mais d-a metade da nossa p'rodu-
cção), apparelhos cirurgicos, botas, sapatos, galochas (empregando 
só os E stados Unidos na inclustria de calçado 15 mil toneladas), tubos 
de diversos misteres, mangueiras para incendio, roupas impermeaveis, 
técidos, elasticos mackintoshes, tapetes e outras importantes appli-
cações do producto, creadas pela electrificação cada vez mais genera-
lizada das estradas de ferro, pelo uso crescente do telephone e, no 
que eoncerne ás qualidades mais baratas, pelo càlçamento das ruas, etc. 

Sem embargo, j á foi lembrado com justeza que mesmo quando 
as necessidades de· consumo se elevassem, pelas novas fontes de appli-
cação do prodwcto na proporção da sua producção sempre crescente, 
não poderíamos, paRsados quatro ou cinco annos, exportar a nossa 
borrach a lucrativamente, · si continuarmos nas circumstancias ingra 
tas presentes. A procura decorrente de producção maior reflectirá, 
sem duvida, no declínio dos preços, ficando, então, os mercados entre-
gues aos productores que na competição podem vender a preço mais 
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baixo, com lucro razoavel e fóra de linha os concurrent-es que lhes 
não poesam resistir, sem auferir lucros, em igúaldade de condições. 

Os preços elevados com que precisamos vender o produêto nativo, 
na folga que temos -ainda por cinco annos, podem restringir a pro-
cur:a do genero e -determina: o emprego de expedientes que o substi-
tuam, bem ou mal, nas manuf-acturas. 

O emprego da borracha recusada tende a augmentar, como se 
verifica pela importação nos Estados Unidos, subindo alli de 3. 000 
a 1.5. 000 toneladas, de 1908 a l!HO. As fabricas da N arte America 
consomem annualmente cerca de 57 milhões de kilos de borracha 
recusa-da, cinco milhões de kilos ·de substancias plasticas similares á 
borracha, 91 milhõeB de kilos de varias ingredientes e mistur.as e 68 
milhões de outros materiaes destina-dos á manufactura conjuncta 
daquelle paiz. 

Assim, não haj a iUusões; o augm.ento progressivo da producção 
e a baixa. total -dos preços f-orçarão, bem cedo, a bormcha do Brazil 
a entrar em f:r:a·nca e temerosa concurre'ncia com a borracha estr-an-
geira. 

Tem, .pois, o Governo razões sobejas para declarar na mensagem 
que a premamos: 

"Do exame das condições em que se encontra a. indus-
tria d~ borracha no Br:azil, verifica-se que commetteremos 
um grande erro si deixarmos que qualquer outro paiz arruine 
os interesses forrni-daveis que o nosso seringueiro, e:inpre. 
gando apenas processos empiricos e luta:ndó com obstaculos 
de toda ordem, nos creou no commercio de um dos generos 
de maior necessidade para a civilização moderna. Já foi 
uma imprevidencia o termos- deixado que a concurrencia 
estrangeira se organizasse e desenvolvesse a ponto de consti-
tuir actualmente um inimigo que nos ameaça desbancar do 
mercado, sem que fossemos tomando parallelamente as me. 
·didas que nos mantives8em sempre na situação qe completa 
superioridade que a natureza nos deu." 

Apezar do perigo, devéras assustador para a economia da Nação, 
o Governo olha qonfiante para o futUJro, quand-o assevera na sua 
exposição, lida em 14 de setembro ultimo perante os delegados dos 
Esta-dos e associàções ·commerciaes, mais interessados na solução 
do magno problema: E' tod.av'ia bem certo que s'Ó mccwrrvbú·em.os n!ro 
lu;ta s~ confli'TIJUarrnJos< rl.e braço'S 'cruzd!d!os e nfio quizermos tirCIYI' p.ar-
ti~o das condições natu?'aes privilegiadJa-s do paiz pam a p1'1Jducção 
da bo1'?·ach'a. Mais adear;te a.ccrescenta que, para conjurar a situação 
penosa do producto: "E' neeessario trabalhar de accôr-do com um 
plano ele conjuncto em que sejam postas em pratica systematicamente 
medidas que se completam, visando fins préviamente determinados." 
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Sobre este plano, agora submettido ao Congresso N acionai, assim 
se expressou a assembléa dos delegados, acima alludida, por sua Com-
missão especial : 

"Estudando a série de medidas que o Governo Federal 
pretende realizar em defesa da industria brazileira de bor-
racha, sériamente ameaçada em futuro não remoto pelo si-
milar estrangeiro cultivado, a Oommissão pensa que, si o 
plano de conjuncto do Governo não derime de prompto e de 
modo eompleto todas as difficuldades de 40 annos de im-
previdencia dos podeTes publicas, geraes e locaes, e dos pro-
prios interessados accumularam sobre uma indu~tria que 
poderia ser hoje a mais lucrativa e por isso mesmo a mais 
importante da Nação, attende, todavia, á maior parte dos 
problemas cuja solução prévia se está a impôr para que 
possamos resistir efficientemente á concurrencia respeitavel 
que se avizinh:t." 

Na verdade, a simples leitura do plano revela que o proposito 
elo Governo consiste em combater as causas varias que se reuniram 
para deixar o precioso producto do extremo-norte nas difficeis con-
dições ·~m que se vê. 

DPpois de apresentar as causas complexas da crise em que 
se debate a borracha, o Sr. Passos de Miranda Filho dis.se no seu 
relatorio . offerecido ao Chefe do Estado, em 20 de junho do corrente 
anno : 

"Do que exponho, com observação e estudo, decorre 
rlara e insophismavelmente o que temos a fazer: 

E' necessario diminuir os impostos de exportação; 
E' indispensavel baratear o custo dos transportes; 
E' preciso resolver o problema da alimentação sadia e 

accessivel aos recursos do operaria; 
E' urgente impediT que a elevada mortandade dos unicos 

trabalhadores que podem desbravar aquellas florestas selva-
gens - os cabo-clos do nordeste - sacrificados á mingua da 
mais rúdimentar assistencia, seja um motivo que justifique 
salarios exorbitantes; 

E' ainda imprescindível reduzir ao mínimo possível os 
juros de dinheiro de que necessita o productor para funda~· 
(' colheT as suas safras." 

Ora, a exceptua-r esta ultima, a proposta governamental attende 
a to·das as providencias lembradas e apresenta outras que podem me-
lhorar e desenvolver a producção. De facto, além da iniciativa em 
restrin gir o regimen de supertributaçãq e da realização de melhora-
mentos materiaes, que diminuem na carestia do transporte, na im-
mensa mortandade dos seringaes .e no alto preço dos genero·s alimen-
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ticios (tanto quanto possível, pois que se manteem as ·tarifas protec-
(Jionistas), ministra ainda o plano favores e conc-essões que entendem. 
de perto com o beneficiamento do producto e com a creação de manu-
facturas que, medi:ante elle, ee implantar no paiz. E assim nada tere- · 
mos a receiar, quando nas zonas producto·ras da borracha a vida e o 
conforto dos trabalhadot·es e o resultado de sua actividade e esforços 
estiverem garantidos e facilitados qnanto o estão nos Estaodos meri-
dionaes da Republica. Colonos e capitaes serão para alli attrahidos 
na esperança de venderem e .aproveitar:em melhor .os productos d~ 
terra. A mão de pbra será mais abundante; comp conse<;Juencia, serli 
mais barata; o preço -da borracha será proporcionalmente m.ais favo-
ravel e permittirá, dentro de poucos annos, o estabelecimento elas in-
clustrias .. a lavoura e a cl'i.ação de gado, ao lado ela industria d_.a gomma 
dastica, que, por· ser extract.iva, se ha de ter por provisoria, em face 
das lições ela· historia economica cl.os povos. 

Cumpre mencionar que as medidas suggeridas pelo Executivo 
comprehendem a defesa d.a borracha no gráo de generalid a,de que o 
assumpto realment~ abarca, alliàndo-o com o desenvolvimento maior 

<la actividade e eoíii o proveito maior das riquezas da parte septentrio-
nal _ do paiz. E' licito e~perar que os impulsos vehementes do interesse 
que as regulares cota.ções da borracl).a ba de provocar, de concom.i-
tan.cia com o povoame!tto effectivo do Amazonas e com o apparelha-
mento· eronomico elo no.rte do Brazil, compeliSem fartamente a Nação 
das despeza-s extraordÍ11arias que ella é obrigada a fazer agorà, em 
puniç .. ão de Stla inveterada incuria pela extensa e oj:n,1lentissilna região 
que vae elo rio S. Francisco até os nossos Íimites com a.s Repu.blicas 
vizinha-s do noroeste, não obstante os recursos copiosos que de lá de-
fluíram sempre para os cofres publicas federaes . 

Digamos, de passa~em, que taes despezas não s'ão tão elevadas, 
como se suppõe, o que aliás -salien-ta a pr.opria mensagem ao ·referir-se 
ás medidas já autorir.aclas; mas, quando mesmo fossem custosas, não 
havia remeclio sinã·o decretai-as, pa1·a evitar mal maior, qual seria o 
de termos. dentro ele um lustro, a ·receita publiaa diminui da, o balanço 
eommercial des.eq.uilLlvri~i<do ,e ,o JJ,OS,So -acüv,o }.Q~enl,-açiQ~al ,eo;,J.'Ijlpro -
mettiâo. ,E bem .se OO.lildu..z 0 G_qv.err1-0 a.o )~,rpbrar a ner.eS;'lid"a.de ,de .e u~ 
feixar tod a.s as auto·ri~aç_0es, n.ã.o ~ó ·as 3:-i exi.stentes0 , CO[D;l~ tamhem 
as novas pedidas, em uma lei orclin:a-ri-::t . ,e~1pe,e.~~.l , .desde . q;IJ.~, .dispo.s,to 
a ~ir l~r.Cilmptameljl);ç, ~·.e,J;ll elle em m.ir.a exeç11tar, se;m int'errupções, 
serviços e mel1horament.os de u.a.tmer.as diwn·sas, CJ.iJQ.S effej,tos depen-
dem u1;1S dos o.u.tro.s e Cl}.stariam o tr:ip10 e .,llão c"hegariam a ·tempo, si 
fossem .a.co:Q1Ill~ttidos isolad,amep.te _ou po.r ;parc~llas. 

·Sem _emb.a~~go qa a.cceit,a,ção elo ;plml.O _governamental, a .Commis-
são el)lcarregada pela .Oamar~a 01') estudai-o, tendo e)\:ami:qapo minu-
ciosament.e tudo quap.to nelle. se ce~tém, julga. de c.<mveniencia offere-
cer-lh8 ligeiras alterações ,<q;tie,, sem ·prejudic.al-o, ,assegu:r;a.m mais a 
urgencia e a efficacia das medidas propostas. 
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Ao n. 1, entende a Commissão que ás palavras "imposto de im-
portação" se devem accrescentar estas out.ras "e ele expediente"; e tam-
bem no final da disposição as seguintes: "sendo da competencia dos 
inspectores das respectivas alfandegàs concedel-a, mediante exame e 
processo do que Ihe fôr requerido· para tal fim". 

Quando as isenções aduaneiras se justifiquem, de sobejo, como-
no presente mistér, é obvio que ellas devem ser concedidas lisamente, 
sem r0stricções ardilosas ou delongas burocraticas, que, via de regra, 
se empregam, e que de facto burlam e compromettem tal estimulo, 
com descredito era 3idministração e desanimo dos que desejassem em"" 
pregar esforços e capit.aes na exploração da industria seringueira . 

Aiuda quanto ao n. 1 e em relação aos premi os estabelecidos no 
n. 2, a Com missão resolveu que todos esses favores fossem extensivo& 
ao caueho. 

,T á a assembléa dos Delegados dos Estados e das -associações 
commerciaes, interessadas no assumpto, opinou da mesma maneira. 
Segundo seu pai'ecer, "os inconvenientes do nomadismo a que se en-
tregam os exploradores fia castilhôa cessarão com: o policiamento; elle 
é inevitavel em todos os logares onde ha fa.cil lucro e avidez de ganho 
inimediato"; e depois "si na Ame rica Central os. governos · animam 
fortemente essa cultura, é certamente porque ella lhes offerece van-
tagem e sendo o Brazil tambem da patria da castilhôa espontanea, 
não ha razão para proceder de modo differente" . · 

O Congresso dos competentes, reunido na cidade de Manáos em 
fevereiro de 1910, adoptou a seguinte resolução no segundo grupo 
de suas conclusões : 

"Aeonselh!ir aos Governos a protecção por leis espe-
cí aes da arvore do caucho ( castilhôa ulei), recommendandQ 
ao mesmo . tempo a manutenção das rese1·vas floreslíaes, onde 
seja prohibido o córte dessa como de outras arvores, de 

· accôrdo com as idéas emittidas pelo Sr. A. J. Mendes, no 
seu trabalho A producção do cattcho." 

O Dr. Carlos de Cerqueira P into, premiado pelos governos federal 
e paráense nos novos processos por elle inventados para melhor fa_ 
bricação dae borra<chas e sua valorização, o·bserva a respeito da es-
pecie gommifera que nos occupa: 

"O processo selvagem e prejudicial daquelles paizes 
(Perú, Bolívia e Mexi co), passou para o Brazil, que adoptou 
como melhor ou unico conhecido . O lra~ex do caucho, esse 
ldtl(Jx caprichoso que re.siJste á acção d.o ar atmospherico e 
das temperaturas tropicaes e que .faz os seU<S extractores 
-desesperarem, pela sua -demorada coagulação, é um latex im-
portantíssimo, swoeptiv,el de produzir uma borracha nunca 
vista até hoj& e 'da melho'r quatidJade." 
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Diz o Sr. J. A. Mendes, na memoria apresentada ao Congresso 
do Amazonas : 

"Está provado que a castilhôa, trabalhada com "t~ge
linhas", como é a hevea (que . tambem ao começo da industri11, 
o nosso indio abatia), .produz a média de 300 a 400 gram-
mllis de latex, por dia. 

E, como um desmentido á crença erronea de que ella, 
UI)la vez sangrada, vem a morrer, encontram-se nas florestas 
do Amazonas, já as madeiras abatidas de longa data, mas 
com as raizes ainda seivosaJs de leitas, já cauchaes reprodu-
zidos das primeiras devastações e já as arvores, golpeadas 
a machado, mws com toda a vitalid.ade e exuberancia de 
v:egetação. " 

Pelo que se deprehende desse trabalho, trata-se ainda, no tocante 
ao caucho, de uma al"VO'l'e pouco conhecida sob o ponto de vista de 
sua cultura .scientifica, em razão dos habitas de exploração, que, va-
riando agora segundo os paizes de producção, podem aperfeiçoar-se 
como recommendam Clouth e Foster no Mexico e America Central . 
E importa mencionar que, no anno proximo preterito, a Republica do 
Perú votou projecto de lei sobre a concessão de terrenos nas planícies 
insalubres da montanha, incluindo ·a exploração do caucho, sua cul-
tura SYST·EMATICA, etc. 

Si na opinião abalisada do Sr. Herbert Wright, é o caucho o 
.- "mais poderoso succedaneo da hevea brasil!iensis" -e si, nesta esti-
mação, é plant.ada em regular escala no Oriente, não se comprehende 
qoo no B:razil se neguem favores á sua cultura, quando se os dá ás: 
qualidades inferiores da maniçoba e mangabeira. 

Por ultimo convém não desprezar o lado commercial da questão,. 
mostrando a tabella infra a quanti:dad~ total, em kilogrammas, da 
borracha embarcada pelos portos do Pará e Manáos, durante os ulti-
lhos 11 annos, discrimina-ndo borracha propriamente dita e caucho: 

1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 

• ••• .• • !· ••••••• 

Borracha O'aucho · Total 
22.894.588 2.535.421 25.430.00W 
23 ~ 997.063 2.751.600 26.748.66~ 
26.326.609 3.963.889 30.290.498 
25.359.403 3 .190.377 28.549.78a 

. 26.884 .114 4.210.828 31.094.942' 
26.200.180 4.443.956 30 ·644 ·136 
27 .905.982 6.010- 906 33 ·916 ·888 

6 331 .022 34.767.755 28.436.733 5~ 
7 ·1~~.440 37.514.1 p 

30.358.712 uu 063 351 
7 .431.614 38. . 30 . 63.1 .737 39 452 20~ 
8·.3o5.541 . . 31.146.662 
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Ao n. 4° a Oommissão levando em vi.sta a delicadeza da medida 
que, decretada de brusco, pÓde aoarretar maiores difficulda:des aos 
Estados e assim induzil-ns a não acceital', pela autonomia que lhes 
faculta o Pacto Fede1·al, a reàucção e a elimina.~ão proposta.s, julgou 
aoortado adoptar a idéa suggerida sob a fórma de autorização ao 
Executivo, para um convenio ou ajuste e·ntre a União e os Estados 
productores d~ borracha. 

Em relação á primeira parte do n. 8° - medidas tendentes a 
facilitar e dirimir o custo do transporte - a Oommi&são assentou, 
por proposta do Sr. Alcindo Guanabara, que, antes de qualquer outra 
providencia :a levar .a effeito, seja indicada a da construcção ele pe-
quenas estradas de bitola reduzida ao longo dos rios do Amazonas e 
de penetração nos valles por elles banhados, tendo por fim dar em 
chei·o nos immens-os seringaes silvestres, "pl'Ompt·os ao córte e oa-
pazes de fornecerem, em breve tempo, como já disse o Sr. Passos 
Miranda, o ·dobro da producção actual", oppondo-se assim e imme-
dõ.atamente sempre maior producção nossa á progressiva pro·ducção 
b!ritannica. Tal providencia já fôra lembrada ao Governo pela assem-. 
bléa dos delegados dos Estados e associações commerciaes, acima ci-
tada, usando, então, os dous representantes dn Pará e Amazona.s dos 
seguintes dizeres, aqui reproduzidos: 

"Ainda o·pinam que si o intuito capital do planÕ gover-
namental é a prevenção momentosa contra a temerosa com-
petição oriental, .dentro de cinco a seis anno.s, a medida mais 
ur;gente a empTegar é o "augmentar·" já e já a área da ex-
ploração da seringa nativa com estradas economicas e vara-
douros convenientes que facil-item maior producção da bor-
racha e facultem assim aos E·stados e a União a Teél:ucção 
de "5'0 % no imposto d-e e:x-:poi't·açã<:>, o que sem accrescimo 
de producç·ão correrá risco ·dle seT proposito meramente pla-
tonico, devendo tal medida ser abr·açada anterio:rmente aos 
melhorament<:>s de mai0r .envergadura e de efficacia muito 
:tardia para o fim primacial e instante que se tem em mira . " 

Resolveu fliroalmentJe a Oommiss·ão considerar ainda ·o assum-
:pto sob o .pouto [,te vista da cri-se dos preços, de inevitavel repercussão 
na viela noTmal do:s Estaàos sering'itleiros e nas finanç·as da Republica. 

'Pa'l;eoou que tamhem. sob este aspecto o problema devia ser nr~ 
gentement e estudado, procuran4o-se com solicitude um remedio apro-
priado e eHicaz. 

A presença, nos mercad·os mundiaeiS, de producto similar, au-
gmentando a offe1·ta e determinand.0, c·om a .b.aixa dos preços, uma 
situação de inferioridade nas cotações á borracha brazileira, constitue, 
realmente, motivo de graves appre'hensiíes, estimulando a acção dos 
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po<ilere.s publicos no sentido de uma política econonuca, que nos for-
taleça e apparelhe para a pro:xima lut.a. 

Mas ha tambem a fa~ político-mercantil do problema, e esta, 
por seus· aspectos omnimodO's, envolve maior peTigo, reclamando 
igualmente o0 emprego, sinão da melhor, de adequada e efficiente 
solução. 

Refere-se a Oommissão á es-peculação sem limites e muita vez sem 
escrupulos - que se f.az no commercio da borracha amazonica . 

Dizia, a esse respeito, em maio deste anno, o illustre Governador 
do Pará ao respectivo Oongre:5>so Legislativo: 

"A necessidade inilludivel e imperiosa de pôr em pra-
tica um pJ.ano de amparo e defesa da producção amazonica, 
mais uma vez irritantemente depreciada pela especulação, 
qu~ se organizou, aqui e lá fóra, para lhe dictar as cotaçõBs, 
tornou indispensavel e urgentB o appello á vossa sabedoria e 
patriotismo. Dahi, a convocação d-a sessão extraordinaria, 
qUJe hoje iniciaes. 

Depois de uma grande alta de preços, que ia, até certo 
ponto, compensando os desequilíbrios resultantes da recente 
crise de 1907-1908, voltou o nosso mercado de borracha a 
uma situação de panico, inopinada e inexplicavel no domínio 
das lei~ economicas. 

Até agora a borracha de todas as procedencias, levada 
aos mercados europeus e norte-americanos, não excede, abso-
lutamente, 'ás necessidades ·do cons-umo mundial. Ao ·contra-
rio, as estatísticas mais cautelosas e :seguras consideram-n'a 
insufficiente. E em vez de se restringir, dia a dia se dilata 
o campo de applicações do producto. Por outro lado, a bor-
1•aeha amazonica é ainda, sem contestação poBsivel, a me-
lhor do mundo e a unica que se emprega no artefacto fino·. 

Mas, não obstante a superioridade indiscutível do nosso 
producto, que não supporta confronto nem com a melhor 
bonacha das Indias Orientaes, e a despeito da eloquencia 
das cifras, que afastam para além de um quinqUJennio os 
perigos da superproducçã•o, os nossos industriaes e o nosso 
commercio, de quando em quando, são surprehendidofl com 
a baixa ·desmarcada dos preços, quasi nunca coincidindo com 
o retrahimento da producção manufactureira. 

E' que o phenomeno não dm·iva das oondições do mer-
cado, nem obedece á influencia das leis economicas. E' pura 
e simplesmente obra dos especuladores, que, apoderando.-se 
dos mercados, dictam a lei, lá aos manufactureiros, e aqui 
a'Os productores da ma teria prima . 

. A simpLes exposição. de semelhante . anomalia, senhores 
membros do Congresso Llgislativo, justificaria, desde logo, 
e plenamente, toda a intervenção do Estado, obedecendo á 
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duphce e salutar preoccupação de defendeT um artigo, que 
é a nossa principal fonte de Tenda, e de ampàrar o nosso 
commercio contra as crises que tão frequentemente o teem 
abalado." (Mensagem de 8 de maio de 1911, pags. 1 e 2~ 
mensagem de 7 de setembro de 1911, pags. 80 e 81.) 

Com effeito. O que ha de mais desolador e irritante no estudo 
das crises àmazonicas é a certeza, que logo se adquire, de que todas 
ella,s são antes obra da especulação mercantil, que se excede e des-
manda, do que de faotores economicos, ;dignos ·de maiür üU menor 
ponderação. 

Neste ponto não ha diveTgencia possível. O genero, não ha du-
vida, presta-se admiravelmente á especulação, e esta é da essencia 
do commeTcio. Mas tudo tem limites, e a especulação de que é victima 
o productor da borracha amazonica assume, ás vezes, proporções in-
concebíveis, alarmantes . 

Basta lembrar a situação do mercado da borracha em 1907-1908. 
Uma jogatina desenfreada apoderou-e-e do producto, promovendo · a 
baixa ou a alta, consoante o interesse do momento, e entregando as 
praças do extremo n01·te da Republica ao peor regimen de nego cios. 

Pretextos para cohonestar e explica1· os movimentos de bolsa num 
e noutro sentido não faltaram nunca. 

A crise americana, o desapparecimento do rei Eduardo, as férias 
do N atai, os invernos rigo:rosos, os milhões de rodas de automoveis 
invadindo os mercados mundiae:s, tudo. wrviu de justificativa da 
baixa ou da alta, que inexplicavelmente se produzia. 

Oerto é que de 5 s. e 3 d. em janeiTo de 1907 a borracha desce 
a 3 s . e 3j4 d . em novembro <Lesse mesmo anno, para continuar em 
declínio até o extremo de 2 s. e 9 d. em fevereirü de 1908 e attingir 
em abril de 1910 a 12 s. e 6 1 j4 d., de onde se precipiÍ.tou, outra 
vez, ao preço de 4 s. e 10 d., a cotação mais baixa procedente do 
mercado de Liverpool. 

Na ultima quinzena de fevereiro de 1908 as cotaçõe& de horracha 
fina do PaTá - a qualida-de universalmente conhecida pela designa-
ção de fine hard Pará, desceram a 2 s . e 9 d. por libra, explicando-
se ainda pela situação decorrente de um golpe de bolsa nos Estados 
Unidos . 

Diz a proposito ü Sr. J. A . Mendes, no livro Pará versus 
Oeylão: 

"Houve, de facto, naquelle grande paiz uma st1·ingency 
monetaria que acabou em um craclc bo1sista. Este, entretanto, 
ter-se·-hia circumscripto ao W ali Stre.et -si não fosse quanto 
a nós, pela singular e extrema falta das faculd ades de resis-
tencia . 
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Os preços do nosso genero de producção, até bem pouco, 
pelas suas quantidade e qUJalidade de exclusivo monopolio 
natural, haviam attingido, ~m janeiro de 1907, o maximo de 
5 s. e 3 114 d. por libra de onde cahiram, até aquelle ex-
tremo ·que já vimos, para começarem em movimento ascen-
cional, até 9 s. e 2 112 do em novembro de 1909 e continua-
rem, erri alça, até 12 s. e 6 114 d. em abril deste anno, de 
quando para cá declinaram até as cotações correntes de 5 s o 
e 4 d. para a das ilhas e 5 s. e 10 d., para a do sertão o 

Foi, então, aquella ·contingencia de 1908, para o com-
mercio deste valle, o bastante para se lhe offerecer uma situa_ 
ção de ultima penuria, assÍgnala;da pela differença de 34 
mil .contos, retirados da economia interna das duas praças 
nortistas ( pag. 49) o " 

Entretanto, si ha um artigo de consumo cuja producção não 
tenha, até agora, excedido á procura, é com certeza a borracha o 

Segundo as estatisticas officiaes, a sua producção mundial ha 
sido, de 1895 a 1910: 

QUANTIDADE EM 'DONELADAS 

Africa, Planta-
Amazo- Ame rica çâo 

Annos Central, Total 
nia Mala si a In dia 

1895. • • • •• o o o o • • 20.700 13.577 340277 
1896. • •• • , . o •••• o 21.550 160175 37.725 
1897. •• o ••••••• o. 220650 17.240 39.890 
18980 •••• o •• o o • • 21.900 23. 359_ 1 45.260 
18990 •• ••• o o. o •• 25.100 24 .686 1 49.790 
1900. •• o . o • • o o o. 260750 27.177 4 530931 
1901. • • •••• • ••• o o 300300 21.547 5 5108.52 
1902 o • o o •• • • o •• 280700 230638 8 520346 
1903 • • ••• • • •• o 310100 240827 21 55 . 948 
1904 0 • • •• o ••••• '30 o 000 32.080 43 62 0123 
1905 0 •••••• o. o. 33.900 35.428 179 690507 
19060 • o • • •••••• 350250 320022 646 670918 
ÜJ07. • • o ••••• o o 370300 30o171 1.175 68.646 
1908. 38.850 260061 20120 67 0031 

• o •• • • •• ·•• 

1909, 390~50 26o522 3.700 690372 
•• o •••• o . o 

19100 38 .150 23 0747 8o103 70 0000 
• o •••• o •• • 
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O Wall S~reet Jowrna! .faz uma resenha da ·producção mundial da borra,cha. 
em 1910-19'11, ássim: 

HraziJ, 1910 (i-ncluindo Per1l e VenezueJ.a) ..... . ... .. . .... . . .. • ..... . 
Ceylão, 1911 (estimativa) . ....... . ........... . ......... . .. .. ...... . 
Congo e A<ngo>la ... . . . .. . .. . . ... . ...... ... . . · .. .................... . 
Costa Ri·ca . . . . ... . ....... . .. .. ....... . ....... .. .. . . . .... . . . ....... . 
A:frica Oriental (Lngl ~za.) .... . ) ... . ..... . ..... .. ........... . ... . . 
Af•rica Ori-ental (Allemã) . .. .. ...... · ..•........ .. . . •........... . ..... 
Indochina FraJncez.a. ........ . .. . ... . . . .... . ...... .. ..... . .•....... . .. 
Gamobia (Ingleza) ....... ... ... . ......... . .. . . ..... .. .... . ...... .. . . 
Costa do Ouro (Ingleza) .......... . ... ..... ... . .. . . . . .. ...... . . ... . . 
Guy·anas Im:gleza, Framcez,a e JfoHamdeza, 1910 ......... . •.... .... . .. 
In'dia ·e ·Burma h (Ingleza>S) . . . ................. . ...... . · ........... . 
Ilhas de Borm.êo, 'Papua, etc . ... . ........... . . : ............. . . . .. . . . 
Liberia (estimativa) ...... . ........ . ...... . ... .. .. .... .. ........... . 
Malasia (.Straits Settlemens) . ..... . .......... . . . . . ... . ..... .. ...... . 
Mextco, 1910 ('Guayde e ICau•cho) ...... . ... . . . .......... . ...•...... 
Nigeria I•ngleza .... ... ... .. ... .. . . .... . ... . •.... . ................... 
Nyassa Ingleza . ......... . .........•......... . .. . ......... . ......... 
Togoland Allemã .. . .... .. : . .. . .. . ........... . .. .. .. . ..... .. ....... . 
Syão ..................... . .. .. .......... ... . .. . . ...........•...... 
S.er.ra Leôa Inglez.a. ....... .. ...... . .. . . . ... . ..... ... ... ... ..... . .. . 
Uganda Ingleza . ... . .... .... .... . . . .. ..•. •.... . .............. . .• . . . 
lndia.s Occidentaes e Ho·nduras (Lngleza) .... .. .. . .. . .... . ....... .. . . 

'I'otal'. ... . . .... . . . ... . . ...•.. . ... .......... . ........... . .. 

TONELADAS· 
DE 2 . 000 

LIBRAS 

42 . 00()> 
2. 225· 

12.000 
10 0' 
20·01 

280 
6.125. 

lO· 
1. 600· 
1. 000· 

280· 
5()> 
40 

20.000 
14<.25 1): 

700 
2Q, 

50(} 
50·(} 
lQQ. 

1. ooo 
20 

103.00(). 

Pretferivel ê, porém, consignar os dados officiaes, que temos, da 
producção mundial, ·com indicação dos paizes pro·ductores, nos annos 
de 1909-1910. 

Eil-os: 
PAIZES PROÓUCTORES 

Africa Occidental .... , . , . .. .... .. ........... . ............ . 
'Íier>ritorio •Federal do Acr.e . . ....... • ........... . ... . .. .... 
Estado do Amazonafl ...... ... ... , ... . ........ . ........ . . . 
Estado do Pará ..... , .... . . . ........ . . ... . . .. . .......... . 
Plantação de Ceylão e >Malasia ... . ... , .... , . .... ... ... . .. ,. 
America Central.., . . . . ... . . . •... 1. , • • • ••••••••• , ••••••••• 

Afrka Ori·ental .. .... . .. . . . .. . .......... , , ... . ... .. .. .. . .. 
Republica do Perú, .. , ....... , ........ . ... . .... . ........ . • 
RepubUca da Bolivia 
Estado de Matto 'Gro~~: : : : : : : : : : · .. ' . · · .... · · · · · · · · · · · · ' 
Ilha ,<fo !Cajueiro ( IPj.auhy) · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · . ······ ... .... . ·········· .... . Republica de Venezuela ... ······ ·················· ...... . &publica da Co!<umbia ········· ·········· ··············· 

1909 1910 

15.500 14.80()-
1(). 500' 11.. 565 
10. 700 10.454 
11.400 10.25'7' 
4.050 ·8 .200· 
5.000 6.000 
5.460 4.20·0 
2.700 2.495 
2.300 2 . 486' 
2. 200 2.300 

150 200 
34 25' 

6 18' 
---~ 

7'0.000 73. 00()> 
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Quanto ao consumo mundial, as esta tisticas officiaes 0 assignalam 

deste modo, de 1895 ·a 1910 : 
EUROPA AMERICA 

Outro ' Outros Grande 

Annos Alr!,azonia pahes Total Ao: azonia p uizea Total total 

1895 ...... ' . . . . ... . . 9 . 812 7.096 16.908 10.701 6.343 17 .044 33.952 
1896 .....•... . .. .. . . 10.660 10. 854 21.514 9.056 5 .194 14.2 50 35 . 764 
1897 ....•..... ' ..... 11 .362 9.789 21.1 51 10 . 52·5 7.043 17.568 38. 71 9 
1898 . .. . ' . . . .. ... ' .. 10.518 13.5 20 24.038 9.847 8.926 18.773 42.811 
1899 ...... ' ... .... . . 11 ' 73 8 13 .539 25.277 12 . 374 10.600 22.974 48.251 
1900 ....... . . . .. . ... 12.962 16.237 29 . 199 11.755 8.22 7 19.9~ 2 49.181 
1901. .. . ... . .... . .. . l4. 898 12.494 27 . 48'3 13 .·313 9.694 23.007 40·. 490 
1902' .... ' . .. . . ' . . . . 14.623 12.765 27.388 13.302 9.608 22 . 910 50.298 
1903 .... . . . . .... .. .. 15.723 13 .•637 29.360 13.938 10.8 97 24.835 54.195 
1904 ... . ..... . ...... 14.321 17 .304 31.625 14.3 81 13.1 93 27.574 59. 199 
1905 . .. .. ... .. ... . . . 17 .464 1·9 .86 0 37.3 24 13 .83 1 14 .572 28.403 65.72 7 
1906 . ' .... . .. .. .. ... 18.430 23.133 41.563 15.139 14.969 30.108 71.671 
190•7 .. ... ..... . . ... . 19 . 043 16 .293 35 .336 15.101 14 . 091 29 . 192 64.528 
1908 . .. . . ' . .. .. ... . . 20.169 18.382 38.551 16 . 350 12 .180 28.530 67.081 
19 09 ..... .. .. . . . . . . . 18.662 19. 854 38.516 18 .0 27 13. 532 31.559 70.07 5 
1910 . .. .... ... . . .. . . 22.977 8. 387 31.364 14.622 14.004 38.636 70 .000 

Estes dados podem ·ser completados com as seguint-eJ infor-
mações .que o S:r. Wm 0 ' Hanlon, interessado em langa escala no plan-
tio da borracha, enviou em uma interessante correspondencia a The 
fndia RubhM J omn(J.Z , de Lon-dres: 

"Reflectem espeC'nlações os preços de agora ou são elles o resul-
tado do excesso ou desproporção em que está o consumo p ara a pro-
dncção? 

Interessado em certo m1meJ'O de plantaçeõs, tenho procurado· com 
o auxilio de estatisl·icas e :1 lgarismos, chega r a um resul tado seguro 
sobre' este assumpt.o. 

O numero de setem1wo deste jornal traz uma noticia do Sr. Oar-
ruthor.', na qual este senhor computa em Oeylão em 184.000 acres a 
extensão do .plantio e na Malasia em 241.138 acres. O total de arvo-
res plantadas é de cerca de 69 milhões . 

Admittinelo-se que ~e ssenta milhões de arvores, daqui a 5 annos, 
dão a média de uma libra ele borracha, telremos, em 1914, cerca ele 
27. 000 toneladas ele honacha, ele plantio: que afflui ráo aos mercados 
do mundo . 

O consumo universal foi em 1907 de 69. JOO tonelada-s, e quanto 
á procura admitte-se geralmente que esta augmenta na progressão de 
10 % cada anno. 

Por eonsequencia, em 1914, tere~nos um consumo de 130.000 
toneladas, uma vez que se . a ceei te não virem os preços elevados de 
hoje a restringir a procura unnual. 
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Si a producção da horracha silvestre se mantiver a mesma dos 
ultimos annos, a situação deste producto, de 1914 em deante, será 
a seguinte: 

Silvestre Plantio Total Consumo 

1914 o ••• o • • • 60.000 27.000 87.000 130.000 
1915 o • • •• o o. 60.000 60.000 120.000 145.000 
1916 ••• o •••• 60.000 120 .000 180.000 160 .000 

A estimativa da horracha de plantio inclue apenas Ceylãn e a 
Malasia. A se approximarem estes algarismos da verdade, C011clue-·se : 

.a) que os actuaes preços elevados da borracha são o resultado da 
despl·oporção em que está o consumo para a producção, tanto assim 
que aquelle, accrescido de uin augmento de 10· % sohre as necessi-
dades de 1907, attingirá, em 1909, a mais de 80.000 toneladas, ao 
passo que os supprimentos da borracha de floresta e a presentemente 
diminuta producção da de cultura ficarão muito áquem daquella cifra; 
b) que nntes de 1914 ou 1915 não haverá perigo· de cahirem os preços 
para 3 s., ou 4 s. por libra. 

Ainda procurando o mesmo jornal londrino explicar "causa e 
effeito" dos preços elevados, entre outras considerações pertinentes 
á situação actual do mercado do nosso segundo genero de comme1·cio, 
diz : 

" Diversas fontes de informações são accórdes em explicar a posi-
ção forte do productc,, com o renascimento de grande actividade nos 
negocias da America. J nformante digno de fé g·arante-nos que nunca 
menos de 200.000 antomoveis e vehiculos desta sorte serão dentro em 
pouco a ti ra;dos ao consumo. nos Estados Unidos. 

Um calculo moderado ·faz acreditar que tres jogos de rodas serão, 
npproximadamente, consumiclos annualmente por vehiculo, ou sejam 
2. 400. 000 rodas. 

Representará este algarismo um consumo, a mais, de 20 .000 to-
nr.lrtdas de borracha ou cerca de 1 j3 ou 114 dos supprimentos annuaes 
de todas as qnalidadcs de borracha que o mundo produz." 

Rie por que são accórdes em affirmar os que estudam o problem:;t 
d a borra cha que a pro-clucção actual, maior ou menor, não explica a 
derressão dos seus prpços . E é por isso, sem duvida, que, como reme-
rJio á crise amazonica, em face da crescente producção de Oeylão, é 
aconselhado, rv.emine discrepante, o plantio da hevea e mlarga escala. 

Quando, porém, outras fossem as . condições do consumo mundial, 
não hs.1eria, comtudo, razão economica capaz de explica r as misera-
veis cotações da nossa borracha de primeira qualidade (fine hard 
Pará), superior a quantas têm sido postas á venda . 

Neste ponto nenhuma demonstração se faz necessaria, attenta a 
quasi unanimidade de opiniões. Convém, todavia, documentar o as-
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serto, tornando-o inecusavel á vista de testemunhos autorizados e 
1risuspei tos. 

Em pequena Memoria, sobre a borracha e o futuro do Brazil, 
enviada ao Congresso Commercial, Industrial e A.gricola de Manáos· 
dizia o Sr. Lany Torrilhan, presidente da Camara Syndical de Caout-
chouc de Paris: 

"A superioridade desse paiz (o Brazil) como productor 
de borracha, está garantida por algum tempo, por causa da 
qua.lidade excepcÍO'/I..(}).l do 'seu producto e tambem pela possi-
bilidade de uugmentar , póde-se dizer indefinidamente, o ren-
dimento de suas florestas. 

Todos concordam a.ctualmente em attribuir á bor·racha 
fina do Pará uma qttKkl·id())de toda especial, que não pos-suem 
as bor··rachas pr·ovenientes de ou.tr1as s-eivas e que se encontra.m 
no mesmo gráo das héveas cultivadas. 

A borracha fina do Pará, dizem os Srs. Fr. Hecht, em 
um relatorio apresentado á primeira reunião internacional 
de agronomia co 1 onia 1, é a que pos.sue a melhor· qual·i'.dade >. 

aincla não FOI POSSIVEL SUBSTITUIL-A em qualquer 
dos artigos que e~:igem uma gmnde elasticidade e uma im-
p•er·meabilJidade com,pleta, por exemplo, no fio elastico, na 
folha ingleza, nas camaras de ar dos pneumaticos, nos arti-
go-s de cimrgia, ·etc. 

Os Srs. Bamber. e D. Schidrowitz, por sua vez, homens 
competentes no assumpto, sustentam :cinda a superioridade 
da borracha natural sobre a obtida 'das plantações. 

São os seus argumentos evidentemente apoiados eru ex-
per iencias technicas, comprovad.as por analyses chimicas de· 
valor." 

(Annaes elo Congresso, 1911, pag. 345-7.) 
Em memoria apresentada ao mesmo Congresso, escrevia o Sr. Dr. 

H. C. Pearson : 
"Presentemente, nos differentes mercados do mu!l'do, 

podem ser compradas, mais ou menos, quarenta qualidade~ 
de borra cha. Variando enormemente em qualidade, quanti-
uade e preço, nenhuma., na manufactur a de artefactos, pos-
.me 11alor ident'ico ao qtle apr·e.sent'a a produzida pela héve11 
brasiliP.nsis, commttrnmentle oonhecicla po1· b'ormcha do P'a1·á, 
que cresce, entregue á natureza, nas margens do Amazonas e 
de seus afflnentes. 

Pela sua elasticida-d-e, pela sua duntbilidade, e o qne é 
muitíssimo mais importante, pe7as su'as admiraveis tenàew-
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cias assúnilaf.i·oas, na formação de deriva·dos, nenhuma outra 
borracha ~;e lhe approx·ima em gemtino e pratico valor. 

Desde o tempo de Goodyear, Hancock, ·e outros prema-
turos descobridores das propriedades da borracha, tem sido 
a do Pará o padrão e a sUJa continuada presença no mercado 
vem determinando o valor actual das transacções. 

Os fabú.cantes de artefactos, que addicionam ao produ-
em materias terrosas, oxydos metallicos, oleos vulcanizado·s, 
proclnctos r~generados, e que com elle compõem productos 
similares em variedade infinita, vêem muitas vezes fracassar 
a~ suas experiencias, porque o hasico valor de suas mercado-
rias repousa nrr maior ou menor quantidade nellas empre-
ga·da, de borracha do Pará. 

Outro ponto que o mundo industrial não reconhece suffic 
cientemente é 11. maravilha que apresenta esta região pouco 
conhecida, de constituição dispersa, vasta em extensão, co-
berta de florestas, algumas vezes impenetraveis, com capital 
simplesmente nominal, sem grandes facilidades bancarias, 
immune de scintifica assistencia, e que tem produzido a 
maior quantidHde e 11. melhor q·ualiJad•e de bo1·w;.cha, fazendo-o 
continua e an;nualmente." (Annaes, pags. 91-2.) 

Tiveram, pois, razão os Governadores do Pará e do Amazonas 
quando, cleante dos multiplos testemunhos da surperioridade da nossa 
bon•ar.lw.; a melh.O't c~o mundo, na phrase do Dr. H. O. Pearson, e 
das infimas cotações, que, de quando em quando, lhe cahem nos mer-
cados europews e norte-•americanos, entenderam ser indispensavel e 
urgente c.rgani:3ar a ,Jefesa do pr.oducto. 

E' verdade que eSSf' gesto patriotico motivou reparos e critica 
além das fronteiras, onde eram de esperar, e até no paiz, onde um 
conhec-imento imperfeito do problema fel-o estudar sob uma face 
unica. 

Ainda mais bem int.encionados acharam que se ia repetir o caso 
de Tanhaté, e não tiveram duvida em condemnar, com ou sem as vehe-
mentes rcpostrophes do patriotismo indignado, essa nova tentativa de 
1:alori>:.ação. 

Seria facil mostrar o eTro .e consequente jus.tiça de taes apre-
,nações . A preoccupação, porém, de dar a este trabalho a feição que 
lhe caLe, de simples exposição da materia:, ' desapaixonada e calma, 
por mn lado, e, por outro. a necessidade de lhe reduzir as proporções 
para não tornar demasia·do fatigante a sua leitura, aconselham a 
pôr de lado tudo que pareça controversia. 

Ontn, aliás, teria sido a repercussão dos factos no jornalismo 
brazileiro, si bem comprehenclido houvera sido · o pensamento dos Go-
vernadores do Pará e Amazonas e o plano, em que puderam accôrdar, 
com a annuencia do honrado Governador de Matto Grosso. 
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A idéa de valorização da borracha não lhes passou pela mente. 
E por uma razão muito simples. "A borracha não tem até agora cau-
sas naturaes de depreciação." Não é, pois, de V(J;lor·ização que carece. 
Object0 de audaciosa especulação dentro e fóra do paiz, em prejuízo 
do productor, do commercio hoNesto e da propria manufactura, ella 
preeisa é de ckfesa, para obter nos mer.cados mundiaes as cotações 
que dictarem as nece~sidades do consumo. 

Disse, com razão, o honrado Governador do Amazonas, na sua 
ultima mensagem ao Congresso Legislativo: 

·"A idéa de um accôrdo entre os dous Estados productores 
de borracha do norte da União, lembrada pelo illustre Go-
vernador do Pará, provocou, como era natural esperaT dos 
interessados na ·baixa do preço do genero, um movimento re-
r.ccionario de todo o ponto infeliz. 

Não eram conhecidas as bases do Oonvenio, menos ainda 
os seus intuit.os, e já se om·ia a critica indígena, tímida em-
bora, e de financeiros de além-mar, sem reservas, ·para firma1· 
o sen- ve1·eclictum sobre o .assumpto. 

Era natural, pois, um desvirtuamento, de fontl en com-
Me, do3 patriotícos fins que reuniram os Governos e as asso-
ciações commerciaes do Pará e do Amazonas numa attitude 
defensiva do produoeto digno de todo o amparo, porque re-
presenta a maior fonte de receita da promissora Amazonia. 

Assim, attribuiram-nos apenas esforços para a valoriza-
ção do ouro negro, de effeito todo momentaneo e duvidoso, 
qnando a preocwpação nossa fiem sido oppô1· justificada r·e-
sis.tencia ás bnt.S'cas depreciações do ·valor da gomm.a elMt;ica, 
todas as vezes que nada autorize uma osciHação dessa natu-
reza." (Mensagem de 10 de julho de 1911, pags. •91-2.) 

Fel;zmente, na propria imprensa, o assumpto teve quem o estu-
dasse do verdadeiro pont.o de vista, com inteiro e lucido conhecimento 
das condir;ões do producto e exacta comprehensão das leis economicas 
applicavús á especie. Basta lembrar o excellente artigo - Defesa de 
prodttcfos- gue o Jon~;al do ComrnJ.e1~~o de 17 de maio ultimo inseriu 
nas .suas eolumnas redactoriaes. Desse bello trabalho merecem ser 
transplantados ,para aqui, pela sua pertinencia e valor, entre outros, os 
seguintes trechos: 

"E :como o café, outros productos abandonados a si mes-
mos evoluem defeituosamente e vão pontilhando a sua p.reca-
ria existencia com ,crises ma~s ou menos accentuadas. Quando 
uma dessas crjses chega ao maximo, o proclucto está tão afas-
tado do curso ele uma evolução normal que são inevitaveis 
c indispensaveis artifícios para amparai-o, ecvitando-se assim 
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catastl'ophes em determinadas praças commermaes que refle-
ctiriam sobre todo o paiz. 

E' numa situação destas que se encontra actualmente 
a borracha, o segundo grande producto do paiz. 

Chegou a sua vez de soffrer a crise maxima. 
A funda impressão que causou dentro e fóra do paiz, o 

arrojado plano de valorização do café, ainda não se apagou 
de todo, apezar do pleno exito de que foi coroado. E essa im~ 
pressão, parece, quer se renovar dentro e fóra do paiz a pro-
posito da borracha. Para os dous ril()os productos em crise, 
parece, á primeira vista, que o remedio deveria ser o mesmo 
- valorizaQão. 

Das vehementes discussões sobre o café, ficou o termo 
- valorização; começa-~se a discutir a borracha e, por simi-
litude de impressões, lá vem o termo -- valorização. 

0Ta, attentando bem, ha fundas e radicaes differenças 
entre o estado economico dos dous productos. V:aloriz'ação, 
que era o termo justq, applicado ao café, torna-se differente 
applicado á borracha. 

Aquelle, no momento em que a producção ultrapassou as 
necessidade~ do consumo, cahiu a preço vil. Foi preciso re-
stituir-lhe o valor remunerativo, sanando as causas naturaes 
.ele depreciação. 

A borracha ainda não saturou o consumo até ao limite 
maximo da tolerancia. 

A borracha, por agora, não tem causas natura.es de de-
preciação. 

Esse grande producto do paiz está sendo victima de uma 
especulação audaciosa e está ameaçado de ter em breve a 
formidavel concurrencia da hévea brtLsiliensis, da symphonia 
elastica, cultivada intensamente no Oriente com sementes 
sahidas do valle do Amazonas. 

Portanto, a borracha precisa não de valorização, mas 
de defesa. 

Os remedios applicados ao café não bastariam; os de 
que ella necessita devem ser estudados tendo em vista o func-
cionamento mercantil das praças do extremo norte e a dispo-
sição natural do terreno." 

Tambem no estrangeir-o houve· quem fizesse ·justiça á acção e 
intuitos dos Governadores de dous grandes E stados do extremo norte. 

D:L Revista dos Srs. E. Schuter & Oomp., de 31 de março deste 
anuo, a Ret,ista da Associação Oommercial do Amazonas reproduziu 
um artigo, em que se lê o seguinte: 
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"Tem sido commentado o procedimento do Governo do 
Brazil auxiliando os recebedores do Pará e Amazonas, con-
siderando, porém, que as medidas postas em pratica por elle 
tendem a proteger os productores, claro está que devem 
ser e são hem acceit.as, não só no interesse elo Brazil, como 
igualrne·nte no r1o negocio da borr-acha em gemi. 

Si não fos.cre esse apoio, certamente que a espemdação 
sem escrtLptdo teria consegwidJo ar·Tuinar o cornrner·cio ela bor·-
wcha amazonica por algum tempo, resultando a diminuição 
das entradas de 1911-12. Assi·m, .os espectLlaclm·es mais fa.cil-
mente obter·iam uma grande parte éksta safr·a a pr-eços baixos. 

·. Nãó acr·edÜ'amos por fórma alguma que a intenção do 
Governo do Brazil auxiliando, como está fazendo, os produ-
ctores amazonicos, seja fazer· StLbú· os p·reços; ACREDITM.HJs. 

SIM, QUlc O tll<lU INTUITO, E ESSE BEM DIG~O DE ELOGIO, É RE-
SISTIR A UMA BAIXA IN JUSTIFICA VEL." 

Aules, em Dezcrnhro de 1910, tratando da süuação da bonacha 
do Pará, a Th1! IndJia RtLbber World escrevera: 

"A baixa que se vem observando ultimamente nos pré-
ços da borracha a ninguem interessa mais de perto do que 
ao valle do Amazonas, onde ella é a ba'SB da prosperidade, 
por Ísso que constitue, alli, praticamente, o unico artigo de 
negocio e é, por assim dizer, o sustenta.culo de todas as oc-
cupações lucrativas. 

Naturalmente, numa região a que faltam outros melO H 

de commercio, toda e qu>alquer· oscmação no wsto da sua 
u.nica fonte ele ·recursos deve affectM 01L inter·essar a t.od'os 
individualmenie,. tanto mais quando 1essa altemção fôr· um de,.. 
c:Zinio de p11eços, notavel como o de agom. 

Por isso ·não surpTehenrZe a ninguem qtLe os prinr:ip'aes 
·interessados no ne,C}ocio da bor-r-acha no PaTá estejam consta,n-
temente preoccupados com os rneio.s d13 tomra1· maiAs estavel 
o p'reço dessa ma teria prima." 

Nas condiçõ·es em que é feito este trabalho, não é possivel lAvar 
mais hnge a documentação. 

Parece, porém, sufficiente o ,que _ahi fica para justificar o 
acto da Oommissão, accrescentanclo ás medidas de caracter eco-
nomiro, suggeriàas pelo Governo, uma autorização ao Executivo 
par.a adoptar, de accôrdo eom os Estados interessados na solução 
do problema, as providencias de caracter financeiro que se mostraTem 
peTtinentes, proveitos-as e harmonizaveis com as condições orçamen-
taTias da Republica. 
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Em conclusão, a Oommissão, louvando e applaudindo a iniciativa 
do Governo, e confiando que o plano, por elle su.bmettido ao no-sso 
exame, será adoptado pelo Poder Legislativo com a rapidez que as 
circumstancias exigem, sujeita á apreciação e sabedoria da Oamara 
o seguinte projecto: . 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1. o São ·declarados isentos de quaesquer impostos de im-

portaç.ão, inclrusive os de expedi.ente, todos os 
Proj.ecto utensilios e materiaes destinados á cultura da se-

ringueira, do caucho, da maniçoba e da mangà-
beiTa e á colheita e beneficiamento da bo·rracb_a extrahida dessas ar-
,·ores, quer se trate da exploração puramente extractiva, quer de 
exploração pela cultura. 

Paragrapho unico. A isenção será requerida aos inspectores de 
Alfandegas que as conceder.ão depois de processo rapido, veTificadas 
as condições dos pretendentes a tal favor. · 

Art. 2. o São instituidos premios em beneficio aos que fizeTem 
plantações regulares e inteiramente novas de seringueira, caucho, 
rnaniçoba ou mangabeira ou replantio de seringaes, cauchaes, mani- . 
çobaes -ou mangabaes, desde que fique o terreno- convenientemente 
utilizado. Os premi os serão pagos nas condições seguintes: 

a) pm grupo de 12 hectares de cultura nova: 2 :500$ quando se 
tratar çla seringueira, 1 :500$ quando se tratar de caucho- ou maniçoba, 
e 900$ quando se tratar de mangabeira; 

b) por grupo de 25 hectares de replantio dos seringaes, cauchae-s, 
maniçobaes ou mangabaes nativos: 2 :000$ para o ' primeiro, 1 :000$ 
para o segundo e terceiro e 720$ para o quartó caso-. 

§ 1. o Esses premios serão exigiveis um anno antes do da primeira 
colheita, veríficado que o t.eneno foi inteiramente aproveitado e que 
as arvores se acham convenientemente tratadas:-

§ 2. o Será concedido .Uin accrescimo de 5 % annuaes sobre o 
valor do-s premios instituídos para os plantadores de borracha seringa, 
a contar do ~nieio do plantio, aos que provarem ter cultivado paralle- . 
lamente, em todo o terreno beneficia:do d~ sua p11oprie-dade, plantas 
de alimentação -ou de utilidade industrial. 

Art. 3. o O Governo estabelecer.á, em ponto convenientemente 
escolhido, uma estação experimental ou campo de demonstração para 
a cultura da seringueira no Territorio do Acre e em cada um dos 
E stados de Matto Gro-sso, Amazonas, Pará, Mal'anhão, Piauhy e 
Bahia, e para a -cultura da maniçoba, conjunctamente com a da man-
gabeira, em cada um dos Estados do Piauhy, Ceará, Rio Grande do 
Norte ou Pernambuco, Bahia, Minas Geraes, S. Paulo, G0yaz, Pa-
raná e Matto Gross0. 

Estas estações fornecerão gratuitamente, a todo-s os interes-sadO'! 
que o solicitarem, sementes esc-olhidas, instrucções si'Jbre o modo mais 
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pratico e ec:onom.ico de ser feita ·a cultura e informações . sobre os 
.resultados geraes que forem sendo verificados no fim de eada·· armo . 

Ar:t. 4. o Além dos· favores indirectos a que se refere . o art . 1 o e 
<lo-s ·que ail.lda- lhe parecerem razoaveis e nec.e:Ssarios, o Governo con-
-cederá, a titulo de premios de animação, até á quantia de 400 :000$ 
.á primeira usina de refinação de borra.c:ha seringa que ·reduza as di-
versas q'll!alida-des a um typo uniforme e superior de exp-or·tação e 
,que se estabelecer em ·cada uma das cidades de Belém e Manáos; até 
.á quantia de ~00 :000$ á pTimeira usina de refinaçã.o de borracha de 
maniçoha e de mangabeira que se- destinB a;o mesmo• fim e que se 
-estabelecer em cada um dos Estados do Piauhy, Ceará, Rio Grande 
-do Norte, Pe.rnambuco, Bahia, Minas Geraes e S. Pa-ulo; e até á 
quantia de 500 :000$ á primeiPa fab•rica de artefa.ctos de borracha 
'(}Ue se estabelecer em Manáo·s, em Belém, no Recife, na Bahia e no 
Rio de Janeiro. 

Paragrapho unico. Para ter direito· ao favor deste artigo é pre-
-ciso que a :fabrica tenha de fa-cto empregado · capital equivalente a 
-quatro vezes o valor ' do premio. 

Art. 5 . o O Governo· mandará c-onstruir tres hospe-darias de immi-
grantes, de sufficiente lotação e de organização· e fins identicos á da ' 

ilha das Flôres, em Belém, em Manáos e em ponto apropriado do 
T-erritorio do Acre e nos pontos que julgar de mais necessidade no 
valle do Amazonas, hospitaes interiores :cerc,ad-os de pequenas colcmia,s 
-agTicolas e nos qua.es possam ser recebidos doentes a tra.tamento, pra-
ticad·a a vaccinaçã-o gratuita, postos á venda mediCia:r'nentos de pri-
meira qualidade, especialmente sulfato de quinino, e largarp.ente di,&-
tribuidos impressos contendo conselhos sobre a hygiene preventiva das 
molestias da regilão e sobre -os meios praticos a appli·car ·em falta 
-de medico . 

A direcção e custeio dos serviços das hospedarias ficarão a _cargo 
·da União; os dos hospi-taes, pol'ém,- sei'ão confiados a pr0fissionaes de 
reconhecida idoneidade, me:di·ante uma s·ubvenção e outros· favores 
-que o GoveTno julgue Tazoaveis e obrigações que determinará em 
regulamentação opportuna. 

Art . 6. o Com o fim de facilitar ns transportes e diminuir o seu 
-custo no v alie do. Amazonas, · o Governo fa1rá executar no menor prazo · 
possível os seguintes melhorament-os e medidas · compLementares : 

I. Construcção de estrada de··bitora reduzida ao longo dos ríos · 
Xingú. Tapa.ioz e outros no Pará e Matto Grosso, e do Rio NegTo, 
Rio Branco · e outros no Ama-zonas, ou <ilB penetração nos v alies· por 
-elles · banhados media11te concurrenci.a publiC'a' e pelo regimen d·a lei 
n. 1.126, de 13 de -dez.emb.ro de· 1903, ou preços krilometricos, a juizo 
.do Governo, segundo a-s difficuldades da região : 

No caoo de haverem. os E·stadQs· do Pará e· Amazonas contra-ctado 
a construcção de algumas dessas estradas, o Governo, pua mais- ra-
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pida conclusão do serviço, lhes concederá um auxilio de 15 conto& 
por kilpmetro. · 

II. Construcção de uma estmda de ferro que, partindo de um 
ponto conveniente da Estrada de Ferro Madeim-Mamoré, nas pro- . 
ximidades da foz do rio Abunan, passe por Villa Rio 'Branco e por 
um ponto entre Senna Madureira e Catay e termine em Villa Thau-
maturgo, com um ramal para a fronteira do Perú pelo valle do rio 
Purús. · 

A construcção desta e·stra·da obedecerá ao regimen estabelecidO< 
pela lei n. 1.126, de 13 de dezembro de 1903. 

Logo que seja inaugurada a primeira secção, da estação de en-
troncamento até Villa Rio Bl'anco,. o Go.verno fará installar uma 
alfandega em Porto Velho do Rio Madeira e declarará aberto esse 
porto ao commercio das nações amigas. · 

HI. Construcção de uma estrada de ferro partindo do porto de 
Belém do Pará e ligando-oo á rêde geral ·de viação ferrea em Pira-· 
pora, no Estado de Minas Geraes, e em Coroatá, no· Estado do Ma-
ranhão, com os ramaes necessarios á ligação dos pontos iníciaes ou 
terminaes da navegação do-s rios Araguaya, Tocantins, Parnahyba e· 
S . F1'ancisco . 

A estrada será construída pelo regimen da lei n. 1.126, de 13 
de dezembro de 1903, e arrendada mediante concurrencia ·publica. 

IV. Execução das obras necessarias para a navegabilidade effe..: 
ctiva, em qualquer estação do anno, por vapores calando até 3 pés, 
do rio Negro, entre Santa Izabel e Cucuhy; do rio Branco, da foz 
até ao forte de S. Joaquim; do rio Purús, de Hytananhan até Senna 
Madureira, e do rio Acre desde a foz até Riosinho de Pedras. 

O Governo poderá contractar a execução destas obras mediante. 
concurrencia publica ou independente de concurrencia, com uma ou 
mais emprezas sufficientemente idoneas, applicando o regimen esta-
belecido pelo decreto n. 6. 368, de 14 de fevereiro de 1907, oú outros 
que não importem maiores onus e que lhe pareçam mais proveitosos· 
para cada caso. 

Art. 7. ° Com o mesmo fim previsto no artigo anterior, são de-
claradas isentas dos impO·S·tos de importação, inclusive os de expedi-
ente, a-s embarcações de qualquer generó destinadas á navegação flu-· 
vial, revistos, para maior simplificação e reducção dos onus que esta-
belecem, os respectivos regulamentos da marinha mercante de cabo-
tagem. 

Art. 8. o Identica isenção concederá o Governo, além de outros 
favores indirectos que julgar necessarios, á empreza que se obrig.ar, 
em concurrencia publica, a estabelecer depositos de carvão de pedra 
em ponto do valle do Ama~ona>S pl.'év~amente designadto e fazer o· 
aba·stecimento dos vapores e lanchas a preços approvados pel () 
Governo. 
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Art. 9. o O Governo promoverá e auxiliará a Cl'eação de centros 
productores de generos alimentícios ho valle do Amazonas por . meio 
das providencias seguintes e ·de outras que ainda julgue necessarias e 
de resultados compensadores: 

I . Arrendamento de ·duas das fazendas nacionaes do Rio Branco, 
.por concurrencia publica ou independentemente de concurrencia, 
a uma empreza sufficientemenie idon.ea que se comprometta a des--
envolver e a praticar, em larga escala, a cri:ação de gado das diversas 
especies, a cultura dos cereaes de alimentação usual, e a estabelecer 
xarqueada, p.acking-hot~,Se, fabricas de lacticinios, engenhos de bene-
ficiar arroz e outros cereaes e fabricas de farinha d!3 mandioca. 

II . Colonização directa, feita pelo Governo, das terras ·que ainda 
possuir a União ·da fazenda S . Marcos, situada entre os rios Mahú, 
Takutú, Surumú e Cotingo, com famílias de agricultores e criadores 
nacionaes, tendo em vista o desenvolvimento da producção dos mesmos 
gener-os de alimentação das fazendas arrend-adas e mais especialmente 
a de gado cavallar e muar. 

III . Concessão a em prezas que se propuzer~m a estabelecer 
grandes fazendas nas condições precedente·s, uma no Te-rritorio do 
Acre (entre o Rio Branco e Xapmy), uma no Estado do Amazonas 
(na região do rio Autaz) e uma no Estado do Pará (na ilha de Ma-
rajó ou outro ponto mais conveniente do baixo Amazonas), dos fav01:es 

. seguintes : 
a) isenção dos impostos de importação, inclusive os de expediente, 

para todo o material importa-do necessario á completa montagem da 
fazenda, comprehendendo edifícios, curraes, pastos, cercas, aguadas, 
ferramentas e machinismos para a cultur.a, colheita e beneficiamento 
de cereaes e installação das fabricas de lactioinios e conservas de 
carne e bem assim para os gados e sementes que forem importado,s 
dentro dos primeiros cinco anno-s, depois de installada a fazenda; 

b) premias de 30 :000$ por grupo de mil hectares de pastos arti-
ficiaes, plantados e convenientemente cercados, e de 100 :000$ por 
grupos de mil hectares .de terrenos beneficiados para a oultura e 
effectivamente cmltivados com arroz, feijão, milho e mandio-ca; 

c) premio -de 100 :000$, pago por grupo d~ 500 toneladas de ge~ 
neros manufacturados de lacticinios e de conservas de carne ou xar. 
que que forem produzidos dentro de urri. quinquennio . 

IV . Isençã-o dos impo-stos de importação, ·inclusive os de expe-
diente, para as embarcações, instrumentos, machinismos, drogas e in-
gredientes nece.ssarios á installação e custeio, durante quinze annos, 
de uma empreza de pesca, salga e ·conserva de peixe que se estabelecer 
nos rios da Amazonia e concessão de um premio de 10 :000$, durante 
cinco annos consecutivos, quando a . producção ·de peixe em conserva 
e salgado se mantiver ·annualmente acima de 100 toneladas. 
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Art . 10. O Governo man.dará proceder á discriminação e canse-
quente reconheci'mento das posses das tenas do Tenitorio Federal 
do Acre para a expedição dos respectivos titulas da propdeda,de. 

§ 1 . o Na verificação deverão ser att!'lndidos, tanto quanto pos-
sível : 

a) os títulos expedidos pelos governos do Estado do Amazonas, 
da Bolivia e do ex-Estado Independente do Aco:e antes do tratado de · 
Petropolis; 

b) as posses mansas e pacificas adquiridas por occupação pri-
maria ou havidas do primeiro o·ccupante que se achar em effectiva 
exploração ou com principias della e mora·da habitual do posseiro 
ou de ·quem o represente . · 

§ 2. 0 A área maxima de cada lote será de dez kilometros quadra-
dos de terràs. 

i§ •3. o O Govemo reve1•á as disposições da lei n. 601, de 18 de 
setemhro de 1850, e decreto n. 1. 318, de 30 de janeiro de 1854, ex-
pedindo novo regulamento de terras com as modi'ficações da. presente 
lei e as que mais convenientes parecerem á actüal situação dos territo-
Tios federaes. 

Art-. 11 . De tres em tres annos o Governo promoverá, a realiza-
ção, no Rio de J aneiro, de uma exposição abra:p.gendo tudo o que se 
relacione com a industTia da borracha nacional, por occasião da qual 
concederá premias de animação, na importancia to·tal que fôr auto-
rizada pela le.i :9-o orçamento em vigor, aos melhores pro·eessos de 
cultura e beneficiamento e aos productos de mais perfeita manu-
factm·a. 

Art. 12 . E' o P ·oder Executivo autorizado a entrar em accôtdo 
com . os Estados do P ·ará, Amazonas e Matto Grosso no sentido de 
obter a reducção annual de 10 % até ao limite maximo de 50 % do 
valor actual dos impo'9tos de exportação cobmd{)s pelos Estados sobre 
a borJ."acha sering_a produzida nos seus territorios e a isenção de 
qualquer imposto de . exportação, pelo prazo de 25 annos, a contar da 
data .desta lei, sobre a borracha d·as mesmas qualidades e pro·cedencia 
que fôr colhida de seringaes cul tivados. 

Logo <:J.Ue fôr effectuado o accôrdo, o Poder Executivo expedirá 
decreto fazendo a reducção que os mesmos. Estados fi'zerem do im-
posto de exportação cobrado sobre a borracha do Territorio Federal 
do Acre e concedendo igual isenção quanto á borracha cultivada. 

Art. 13. E' ainda o Governo autoriza·do a entrar em accôrdo 
com os referidos Estados para -o fim eLe e-stabelecer, em l'elação á bor~ 
racha do Ter.ritorio do Acre, .as medi:da:S de protecção e amparo que 
elles adoptatem em Telação á sua producção ou de assentar noutras 
que forem julgrudas mais convenientes, podendo para este fim expe-
dir os ·decretos necessarios. 

Art. 14, P ·ara inteira execução desta lei e realizwção das medidas 
decretadas; o Poder Executivo expedirá, com urgencia, os regula~ 

.... 



-125-

mentos neoossarios; abrirá cada anno os creditos que forem sendo 
precisos, dando conta ao Poder Legislativo, no anno seguinte, das 
sommas despendidas, dos trabalhos executados e dos resultades co-
lhi•dos e fazendo as operações de credito que taes serviços e providen-
cias reclamarem. 

A:rt. 15. Revogam-se as di,sposições em contrario. 
Sala das Oommissões, 9 de ·novembro de 1911.- Justiniano de 

Serp.a, presidente e relator.- FelisbeUo Fre·ire.- Eloy de Souza. 
Passos de JYI.Y~anda Filho.- Luiz Rodolpho.~ Eduardo Saboya. 
M onte·iro• .de Sou.<. a. 

Ao Poder Legislativo ·dirigiu o Governo da Nação a mensagem 
de 14 de ·setembro ultimo. - "Sobre ·a necessidade de serem adG>_pta-

das medidas que favoreçam a industrira nacional 
Parecer .da Com- da ber1~acha" ~ pedindo promptas providencias 

missão de em tal sentido, de accôrdo com o ·plano offerecido 
Fi:nan·ça.s ou de outro que o Congresso julgasse mais con-

veniente e tambem rec;usos precisos para inicio· immediato de sua 
execução. 

A O amara entregou o · assumpto ao estudo de uma comm1ssao es-
peci·al que .~presentcm um projecto de lei inteiramente calcado so>bre 
'() ·plano governamental, depois de acurad.o ex:ame ·que fez sobre as 
condições presentes do segundo productõ da riqueza brazileir~, como 
se vê no ·substaneioso parecer que o a-ntecede. 

De tal parecer e da exposição ministeri·al salta · á evidencia o . 
sério. perigo que, dentro de breve tempo, ameaça -a preciosa industria 
da borracha nativa, em bce da systemati2la,ção das culturas aliunde, 
si persistirmos em deiX'al-a, "como até agera, abandon·ada a si p;ropria 
e em ingrata · situaÇão ·para a temerosa competição que se avisinha. 

Convém mencionar, rapidàmente, o·s funestos effeitos que, do de-
clínio da borraG~ha, decorreriam, não só · para a região amazonica, si-
não tambem para o paiz . i;nteiro. 

A llXportação do Acre descerá á somma insi-gnificante. A ex-
pbra:çã.o cht borracha . alli será tahez refqgada, .attent.as a distaRcill., 
as difficuldardes de tran-sporte 'e ··a carestia dos . generos indispensaveis 
á vida. Ora, as rendas do ·Territorio,, escripturadas pelo Thesouro 
Nllicional, de.Sde a sua incorporação no Brazil, pelo tratado de ,pe_ 
tropoiis, a:té 1909, lattingi:t:am. á somma de 58.052:757$012, .que é de 
inco.nte.stavel vulto pa:ra uma população de 70.000 habitanJes, no 

· maximo, ainda em peores co'F1dições de vida que os do.us E-stad@s se-
, pten trionaes ·da Re;pu.blica. 

Quanto a éste•s é de salient·ar a diminuição da rend!a a'du.aneh-a 
pela ·diminuiçã-o na impor.J;.ação ,que as necessidades d,a produc,ção da 
borracha provocam, n:o valor de 50 mil conto-s. 

São elo:quentes os seguintes ·algarismos: 
RenGLa.s ·das Alfarrdega·s. de : 
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Manáos ... .... . . . . . .... . . . 
BeMm .... . . . ..... . ...... . 

1907 
19.616:334$000 
31.947 :965$000 

1909 
19 .704 :105$000 
31.741:026$000 

O anno de 1908, de crise para o producto nortista, aMm de sérios 
embaraços economicos para os dous EHtado·s, trouxe differenças no-
tavei•s para menos na respectiva renda aduaneira, que foi 

Rendas das .Alfandegas de: 

Beltém, em 1908. . . . ...... .. . ..... ... ...... . . . . 
Manáos, em 1908 ... ....... .. . ............... . 

22.331 :227$000 
14.693:718$000 

'Em 1910, eis a importação, segundo o parecer que relatou o orça-
;mento da receita para 1912 : · 

Mil réis papel 
1909 

Amazonas. 
Pará . .. . 

.Amazonas. . . . , . .... .. . . . . . 
Pará . . .. . . . ...... . ...... . 

30.886:927$000 
49.008:476$000 

M!il réis ouro 
1909 

17.201:673$000 
27.586:407$000 · 

Mil réis papel 
19:1.0 

38.534:133$000 
61.988:043$000 

Mil réis ouro 
1910 

22 .932:975$000 
36.997:285$000 

J .á no primeiro semestre deste anno decresceram as rendas, como 
se evidencia do seguinte qua:dro: 

Q1JJadro 'demons.fxrativo da ren-da .arrecadada P,elas a'lfandegas dos Es-
tados do N 01·be, abaixo menlcionadas, re·lat~va ao 1 o s-emest1•e de 
1911, ·Comparada com a de igual periodo do anno aruterior 

Alfandegas 
Manáos ................ . . . 
Be1ém ................... . 
Maranhão ................ . 
Parnahyba . .. .. .. . .... . .. . 
Fortaleza. . . . . ~ .... .. ... . . 
Natal ...... .. .. . . . . .. . .. .. . 
Parahyba ..... ....... . . . . . . 
Recife . .................. . 
Maceió ... .. ..... . .... ... . 
·Ara.cajú .. .. ... ... . . · ...... . 
·Bahia . . .. ........ .. ... ... . 
Victoria .... .. . ..... .. ... . . 

Renda do 
1910 . 

16.416 :242$000 
24.172:491$opo 
2.098:382$000 

365 :468$000 
2.111:016$000 

208:625$000 
575 :073$000 

9.195:992$000 
1.312:325$000 

'J75:663$000 
7.810:262$000 

282:366$000 

64.823:905$000 

1° semestre 
1911 

11.042:556$000 
14.409 :979$000 
2.722 :642$000 

462:607$000 
3 .442:790$000 

339 :584$000 
' 1. 035 :517$000 
10.807:889$008 
1.209:490$000 

419:012$000 
8 .952:982$000 

452:656$000 

55.297:704$000 
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Em 1911 menos 9. 526 :201$000. 
A differença para menos de 9. 526 :201$000 vem da crise da bor-

racha que concorreu muito para a diminuição da importação pelas 
.alfandegas de Manáns e Bdém. 

S<:m condições favoraveis da industria da bonacha, não se pense 
m maior prosperidade na arrecadação das rendas no norte da Repu-

bEca. De quasi todos os Estados do Nordeste sobem annualmente 
1~va·s de homens para a Amazonia a procurar fortuna na extracção 
do valioso producto. Grande parte delles volta ao torrão natal e ahi 
g~sta o producto de ·seus labores, movimentando-se o commercio pela 
t~oca de generos e valores e facilitando, assim, o augmento de rendas 
pJibhcas pelas receitas alfandegariaa, o que não succederá ·com a má 
shte da exploração d·a seringa . E os effeitos de qualquer abalo se 
manifestam sempre de um anno para outro, sendo, então, para recear, 
em 1912, diminuição na renda de algumas alfandegas septentrionaes, 
como se verificou em 1909. 

, Nem .se omitta que constituindo o valle do Amazonas e a região 
sertaneja os maiores consumidores das industrias do sul do paiz, estas 
soffrerão tambem na expansão de seus productos . 

. Mostremos agora a importancia vital que a borracha representa 
para o B r·az-il, supposto o necessario equilíbrio de sua balança com-
merci.al: 

Exportação de 1908 

Da borracha. . . . ............ . 
Do café ..................... . 

'Dotal ..... .. , ...... . 
Exportação geral. . . . . ....... . 

Mil réis,. papel 

188.357 :983$000 
368.285:424$000 

556.-643:407$000 
' 705. 790 :611$000 

Porcentagem da borracha, 25,413 %. 
P .orcentagem do café, 52,181 %. 

Em 1909: 

Da bo1Tacha ...... . .......... . 
.Do café . ....... ...... . . ..... . . . 

T·otal ... 
Exportação geral. 

Mil réis, papel 

301.939 :957$000 
533.869:709$000 

835.809:666$000 
1.016.590:270$000 

Porcentagem da borracha, 28,025 %. 
Porcentagem do café, 52,516 %. 

.E 

11.784.637 
23.039.231 

34.823.868 
44.155.280 

18.926.061 
33.475.170 

52.401.231 
63.722.440 
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Em 1910: 
Mil réis, papel 

Da borracha. . . . .. .. .. .. .. .. . 376.-971:860$000 t24.645·.865-
Do café. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 385.493 :560$000 . 26.696:413 1 

Total. . . . .. .. .. .. .. . 762.465 :420$000 51.342. 2~S 
Exportação geral. . . . . . . . . . . . . 939 .413 :449$000 63.091. 54/t 

Por-centagem d·a borracha, 39109 %. ) . 
P.o·rcenta:gem do café, 42,31 %. . 
Q11anto ao activo assim se expressou o relator em .artigo publieadO> 

em março ultimo : . , 
O illustre Dr. David Campista disse no ·seu relatorio de 1909 a 

respeito d-a borracha: 
"0 cur-so d!;l seus preços nos mercados exteriores é um interes'ge, 

nacional que exige vigilancia ineansavel ." 
Ninguem melhor do que elle, gestor da pasta da Fazenda, tiuha. 

notado que em 1908 a ,baixa nos .preços da borracha -e no . seu respectivo· 
valor a· f 12·. 000.000 produ;~;ira uma crise tal que levou o Governo-
a dispen~ar mais de t 5 .•000. 000 para manutenção do cambio. 

O mappa que se segue patenteia, por algarismos redondos, a 
quantidade da producção e o seu valor correspondente, nos uJtimos tres: 
annos: 

1908 
1909 
1910 

Produeção do B-razil 

Por k,ilos 

. ·38 :000.000 
39.0'00.000 
40.'000.000 

Preços médios 

Por kilos 

6/3 
9/ 7 

11/0 

Valo1· 

;E 12 . 000 . 000 
;E ·19 o 000 o 00() 
-;€ 2-2 o 000 o 000 

Ora, em face do emprego da 'Qoáa·cha re.cusada, cuja importancia. 
subi'll em Nova York de 3 o 000 toneladas, parã 15 o 000 toneladas, nos; 
dous <tnnos mais proximos; e f)m face da producção crescente esperada 
do Or•iente e custo barato pelo que se a obtem, é inilludivel, - a nã<Y 
tomarmos sério cuidado - o abatimento dos nossos preços e, conse-
quentemente, a 'dimin'túção da borracha nativ·a. 

Suppondo, para exemplo, uma producçãoo de 35 o 000 toneladas ao 
preço de 8 shillings por kilo, o reslllltado seria f 14. 000 o 000; suppondry. 
outra, não pessimista, de 30.000 toneladas a preço de 9 · shillings, preç<Y 
de ainda poucos dias, o valor exportavel da borracha represent·ariw 
;E 9o000o000 o 

Mas si com o valor de ;E 12 :000 o 000 em 1908 tivemos, para man-
ter o cambio na taxa de 15, de gastar mais de f 5. 000.000, quant<l' 
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não precisaremos âespender para mantel-o na actual de 16, apenas 
com f 9. QOO: 000, valor exportavel futuro do segundo producto bra-
zileiro? 

•Cl::tro fica da exposição acima que, para mantermos o nosso logar 
no convívio das nações .prosperas ·e acreditadas, não podemos prescindir 
da borracha; o desmoronamento desta industria, por falta de solici-
tude J.os poderes püblicos, representa rá um prejuízo formidavel para 
o paiz_, com a ruina de alguns Estados ricos, com o empobrecimento 
de um a boa parte da populfrção, com abalo sério para o commercio e 
pertm·bador para. o 'l'bt>souro e real compromettimento de nosso cre-
dit.o, no estrangeiro. 

:Ma,, si se pode verificar um pe1'igo tal, de effeitos tão complexos 
e de caracter verda:deiramente · nacional, é de ;nosso dever afastai-o, 
ampara-ndo convenientemente a segunda ,principal fonte de riqueza 1 
publica , sem vacillações e sem demora, pois que a ameaça do plantio 
oriental, que constitue hoje - "uma das mais rendosas e p.romissoras 
agriculturas do mundo", ahi está prestes de realização. 

O plano governamental e o projecto da Commissão especial en-
caram e ministram a defesa do producto de modo seguro e efficaz. 
Ahi não se recommendam processos artificiaes de elevação de preços 
que acreditaríamos de aventurados com Tiscos ou surpresas, no fu.~turo. 

Todos os elementos de amparo suggeridos são, de preferencia, 
medidas de ordem economica, que visam -o necessario apparelhament() 
da zona seringueira, com melhoramentos e serviços que entendem. 
com 0 saneamento, alimentação e transporte e que permittern o bara-
t.eamento do custe da .. producção: E não ha duvida de que, alcançado 
este ohjectiv-o, não teremos cottçurrencia a temer, attentas as duras 
cü,cumstancias que, - ao ·lado das applicações do producto, d.ia a dia, 
augmentadas pela sciencia e pela industria - militam em nosso favor, 
a saber: estarmos no verdadeiro paraizo .das héveas, com a ··extensão 
de um milhão de milhas quadrwdas, é termos a incontestavel superio-
rida ck ele nossa borracha, devérás indispensavel, pelo menos para a 
mistura com outras q'llalidades. 

Certamente, pre-cisamos de prudencia e moderaÇão ·na decretaçãCt 
de novas despezas; l!enhum esforço deve· ser poupado pai·a restabe-
lecermos, quanto possível, o equilíbrio orçamentario. ::M:as é indubi-
tavel que, sem. o factor da borracha, os adminiculos de pecunia e cir-
ctüação que ella forneee ·ao commercio e industriu bFazileiros, e a 
estabilidade que assegur·a ao nosso credito, o equilíbrio Ol'Çamentario 
seria cphemero, sinão irrealizavei. Cortemos, pois, a fundo nas pro-
digalidades loucas, nas despezas improductivas, mas sem · compromet-
ter a solução de problemas q1:1e são para nós de import,ancia vital. 

Não poderiam merecer a acceitação e applausos medidas economi-
cas contraproducentes, ·com prejuízo de serviço.& nece·ssarios e remune-
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ra.dor-es que, sobre alimentaTem .a receita actual, lhe trouxes~em pos~ 
sivel e facil augmento. 

As despezas solicitadas para a defesa da boTracha são de natu-
reza r~?productiva, porque aecrescem no patrimonio geral da Nação 
os melhüramentos que vão ser Tealizados e permittem o desenvcolvi-
mento de uma industria valiosíssima e a implantação de industrias 
novas, com beneficio e consolidação da fortuna publica e particular. 

Demais, a realização do plano de medidas propostas á Oamara 
pela Oommissão especial· não aberr.a, antes está dentro das l!Ossas 
forças Ol'dinarias . E' o que pasS"amos. a demonstrar examinando os 
diversos artig·os do pro•jecto para avaliar 'O que representa de despe-
zas a fazer desde já e ·de compromi.ssos a assumir· para o futuro pelo 
Thesouro N acionai. 

Os favores constantes à os arts. 1°, 7°, 8° e 9°, ns. I, III, lettra a 
e IV, primeira parte, não representam despeza e RÓmente uma pequena 
parte delles determina uma diminuição de receita que póde, em todo 
caso, ser considerada insignificante. 

Os arts. 2°, 4° e Ü0
, n. III, lettras b e c, e n. IV, segulllda parte, 

e 11°, segunda parte, referem-se a premi os pecuniarios a pagar . por 
determinadas extensões de terrenos inteiramente beneficiados com cul-
turas novas ou onde eeja feito o replantio das nossas principaes espe-
cies de borracha e por industrias-pastoris, agrícola e manufactureira 
a esta'Lele·cer na região e nos principaes mercados de exportação de 
bonach~. 

Desses premios sómente os referentes ás usinas de 1;efirnação e 
ás fabricas de artefactos de borracha podem ser pagaveis dentró de 
dous o.nnos e, admittido que tenham de ser pagos todos de uma vez, a 
sua importaneia total não poderá exceder de 3. 500 :000$000. 

Os premios referentes a plantações de borracha não podeTãO ser 
e.Xigidos antes de sete imnos, e os referentes á montagem ·de fazendas 
de criação e ao esj;àhelecimento de centros de producção de generos 
alimentícios não o poderão ser antes de cinco. 

E' impossível calcular préviamente a quanto montarão annual-
mente, mas é positivo que o Thesotrro terá interesse eú1 pagai-os, 
porque das proprias industrias que as reclamarem sahirão, como 
parte mínima, os rerursos necessarios ao pagamento. 

As despezas ·determinadas pela execução do art. 10° serão em 
grande parte, si não tota lm.ente, cobertas pelos emolumentos e contri-
buiçõr·s dos proprietarios das terras a legalizar, tanto mais quanto 
o pessoal que tiver de executai-o já pertence em sua maioria ao quadro 
da administração normal elo Territorio do Acre. 

O disposto no art. 12° não traz despeza directa, mas determina 
uma diminuição da receita do Territorio do Acre, que póde seT cal-
culada em 2. 000 :000$000 no primeiro anno, elevando-se gradualmente 
até attingir 10.000 :000$000 no fim do quinto anno. E', porém, innega-
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vel que é essa a medida que póde produzir mais promptamente o.s 
effeitos que o projecto visa, e assim é licito esperar que por si e pelas 
outras medidas que vão operar no mesmo sentido, o augmento do 
volume da producção compeuse parallelamentc a diminuição prevista 
e talvez mesmo a exceda. 

Os campos de demonstração mandados estabelecer pelo art. 3° po-
derão <:ustar.· como despeza de installação, 150 :000$, uns pelos outros, 
sendo assim de cerca de 2. 400 :000$ a imp<irtancia a despender por 
esta verba. 

O art. 5° determina a construcção ae tres hospedarias de immí· 
granteR em Belém, em Manáos c no TeN·itorio do Acre e o estabele-
cimentc de hospitaes interiores cercados de pequenas colonias agri-
colas em pontos apropriados do valle ·do Amazonas. 

As tres hospedal'ias poderão ser construidas em condições de 
E<atisfazerem o fim a que são destinadas com uma verba global não 
superior a 2. 000 :000$, e os hospitaes coloniaes, que deverão ser limi-
tados a tres, até que a experiencia demonstre a sua efficacia e as 
suas vantagens, não exigirão mais de 500 :000$ cada um, reduzidas 
as installações, como devem ser, ao estrictamente necessario. 
. A colonização de uma das fazendas nacionaes do Rio Branco, 
feita dÜ'E<ctamente pelo Governo, como judiciosamente preceitua o 
n. II, do art. 9°, é uma medida de grande importancia do plano e 
além dos effeitos beneficos que trará para . a industria da borracha, 
faz concorrer tfficazmentc para o barateamento dos generos de ali-
mentação no Estado do .A.mazonas, tem ainda muitas vantagens de 
ordem politica e estrategica. Não é possivel fazer neste capitulo obra 
util e modelar com peqaenos recursos, de modo que não parece razoa-
vel avaliar as despezas necessarias em menos de 5. 000 contos. 

Exilminemos agora a parte mais dispendiosa do plano, - a que 
se refc·re a·os meios de transporte. 

Ob~erva-se desde logo que as duas grandes estra·das de ferro nelle 
incluidas fazem parte integr-ante do plano de viação geral do paiz e 
só .foram incluidas pO'rque, tendo ambas, além das outras vantagens 
de ordem geral, influencia directa e muito pronunciada em favor do 
barateamento do custo da producção da borracha, tornava-se preciso, 
em um plano de conjunto, reunir syntheticamente todos os elementos 
que cou.~orrerem para a solução do problema. 

A sua construcção deverá ser feita pelo regimen das outras estra-
das de ferro naeionaes, isto é, por meio de pagamento das obras com 
apolic>co., e ambas enc>ontrarão nas contribuições do arrendamento, 
principalmente a que liga o porto de Belém aos Estados do sul e de 
leste da Repub li ca, recursos bastantes para diminuir, primeiro, e 
cobrir ~nteiramente, em ftJ.turo não· muito remoto, os adeantamentos 
que o Thesouro tiver de fazer por juros e amortização das apolices . 
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O O.overno, aliás, deverá executai-as gradualmente, sendo certo 
que a elo Acre, da fóz do AbUillan á villa Thaumaturgo, póde, em razão 
de qTLe os propostos melhoramentos da navegação fluvial já irão fa-
cilitar os tr-ansportes naquelle territorio, ser iniciada depois que as 
outras r;l)]'as e medidas do plano estiverem em franco andamento. 

Por éstes motivos não entramos aqui com a avaliação do seu custo, 
que deveTá, com mais proprieda<l.e, figurar na do plano geral da viação. 

- As pequenas estradas economicas de bitola reduzida, destina-
das ao desbravamento e exploração de seringaes virgens no . Pará e 
nõ Amazonas, terão, provavelmente· uma extensão total de 3. 000 kilo-
metrr.s e desde que a União as stllbvenciona com 15 :000$ o kilometro, 
custarão 45 . 000 contos·. 

- Os melhoramentos da navegaÇão dos rios Negro, entre Santa 
.Isabel e Cucuhy; Branco até S. Joaquim; Purús, entre Hyutanahan 
e Se1ma Madureira e Acre, da foz a Riosinho de ·Pe·dras, custarão 
respectivamente, segundo calcula approximadamente o engenheiro Pe-
reira da ·Silva, baseado em estudos feitos em épocas differentes por 
divers0s profissionae~ e em dados e informaçi;íes que colheu na região, 
em 15.000, 12.000 e 9. opo contos, ou seja um total de 36.000 contos, 
digamos mesmo 40.000 COIJtos . 

· Não poderão es:3as vias de transporte ficar todas promptas em 
prazo inferior a 10 annos e, assim sendo, o seu custo global de cerca 
de 85 . 000 contos, devemos contar com uma despeza annual média 
de 8. 500 contos, mais ou menos. Essa despeza será, porém, feita 
por meio de emissão de titulas de 4 % de juros e 12 °/c, de amor-
tizaçi:í.o, de modo que os encargos do Thesouro serão approximada-
mente os 'Seguintes: 
No fim do 1 o anuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 :500$000 
No fim ·do 2° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 000$000 

_., No fim do 3° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.147 :500$000 
No fim do 4° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 530 :000$000 
No fim r.lo 5° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 912 :500$000 
No fin1 do 6° anuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 295 :000$000 
No fill1 do 7° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 677 :500$000 
No fim do 8° anuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 060 :000$000 
No fim do 9° anuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 . 442 :500$0'00 
No fim elo 10° anno em deante. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 825 :000$000 

21 .037:500$000 

Recapitulando, teremos que a execução do projecto de ilefesa da 
borracha comprehende as ·seguintes despezas: 

I. P equen.a àirninuiçéf.o de ,receitb (por isenções de direitos) e 
premias pecuni'arios. E sta verba é neutralizada, porque sahe, como 
parte mínima, dos ·proprios serviços e installação que lhe dão origelll:. 
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II. Despezas a faze?' em dilnheiro dentro de ci-nco annm;: 

a) Premi os a usinas de-refinação e :fabricas 
de artefactos de borracha ........... . 

b) InstalJações de campos ' de demonstração' 
c) Idem de tres hospedarias de immigrantes 
ri.) Idem de tres hospitaes -coloniaes ....... . 
e) Colonização de uma das fazendas do Rio 

Branco .......................... . 
f) Reducção dos impostos de exportação do 

Territorio do Acre ................ · .. 

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

3.500:000$000 
2.400:000$000 
2.000:000$000 
1.500:000$000 

5. 000 :000$0001 

30. 000 :000$000 

44.400:000$000 

ou seJa um média annual de 9. 000 contos, conta redonda. 

IIL Despezas a fazer com os juros e amortização dos f/itUlos para 
a execttção das vias de tmnsporte regionaes: 

Somma total para melhoramentos de rios .. 
Idem para subvenção das estradas economi-

cas .................. ·. · · · · · · · · · · · 

40.000:000$000 

45.000:000$000 

85.000:000$000 

Qaantia que exige em dez annos, para juros e amortização, a 
somma de 21.037 :500$ em dinheiro. 

Assim, a execução integral. do plano custará, annualmente e no 
prazo. de dez annos, as seguintes. contribuições do Tht3SOUil'O : 

No 1' anuo ... ................ .. ............ . 
No 2° anuo .................................. . 
No 3" anuo .................................. . 
No 4" anno ................................. . 
No 5" anuo .................. ~ ............. .. 
No 6° anuo ..... ................. ......... .. . . 
No 7° anuo .............. .. .. . .............. . 
No 8° anuo .. .... ... · ............ .... ..... .. . . 
Nó 9° anuo ... ...... . .................. ...... . 
No 10° anno . . .... ... ..... ... .. .. ............ . 

9.382:500$000 
9.765:000$000 

10.147:500$000 
10. 53-0 :000$000 
10.912:500$000 
2. 295:000$000 
2.677:500$000 
3'. 060 :000$000 
3 . 442 :500$000 . 
3.825:000$000 

Completado o plano, é evidente que o desenvolvimento da expor-
tação da borracha do Acre e de muitas outras industrias da região, 
fornecerá recursos de sobra para cobrir o desfalque do actual imposto 
de e:x;portação, assegurar o custeio das obras que não são susceptíveis 
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de dar renda directa e garantir os 4. 000 :000$ annruaes necessanos 
ao serviço de juros e amortizações das apolices emittidas. 

Como se vê, mesmo que as estimativas das despezas a fazer te-
nham sido muito optimistas e que ellas na realidade subam ao dobro, 
o sa-crifício que se pede ao Thesour<J para o fim, não deix.arernos de 
repetil-o, de pÔl-o a coberto de uma brusca depressão nas rendas 
geraes do paiz, em virtude da ruina de urna das duas grandBs indrus-
trias que as alimentam, está perfeitamente dentr-o de suas forças, e 
para provai-o basta que lembremos ·a·qui que as rendas arrecadadas pela 
União nas tres circumscripções políticas em que se divide a Arnazonia 
foram as seguintes, em 1910: 

Pará 
Amazona!> . . .... ....... . .. . 
Acre ........... · · . · · · · · · · 

Totaes ....... . 

Ouro 

11.272:139$553 
6. 726:176$778 

17.998:316$331 

Papel 

30.620 :228$419 
21.754:604$129 
18.86.6 :535$559 

~1.241:368$107 

Para que não se diga que argumentamos com as cifras de UJlll 

armo apenas, abaixo se mostram a receita e a despeza sómente do 
Amazonas e Pará, e o saldo resultante da differença entre uma e outra 
de 1906 a 1907, ultimo anno de que offerece balanço definitivo o 
Thesouro N acionai. 

Assim, no decurso de 11 annos, mesmo sem contar a renda já 
exposta do Acre no valor de 58.052:757$012, de 1904 a 1909, apre-
senta a região amazonica para os cofres publicos o saldo estimabilis-
ttimo de 237.425 :265$157, papel, e 59 .47 4:203$414, ouro. 

E' para salvar estas rendas copiosas, sem as quaes não acredi-
tamos se possam manter firmes as nossas finanças nem illeso o 
nosso credito, que nos ·Cumpre ·despende.r as somrnas suJ)ra apontadas. 

O Governo, com ·solicitude que rMornrn61Ildia, comprehendeu ·a 
magnitude d<J problema da defesa necessaria da borracha; é mi·stér 
que o coadjuve no patriotico intento o Poder Legislativo, com lustre 
para elle proprio e proveito para o paiz inteiro. 

A ·Oomrnissão de Finanças, depois dlo que expõe e tendo em vista 
o penultirno dispositivo do projecto da Oommissão especial encarre-
ga·da pela Oamara de estudar o assumpto, é de parecer que tal pro-
jecto deve ·Ser acceito, em todo o reu conjuncto . 

Sala das Oornrnissõe:s, 7 de Dezembro de 1911. - Sergio S(l;boia, 
presidente interino. - Passos Mirta,rvda Filho, relator.- So.ares dos 
Sa.ntos. - Alcindo Guanabara, com restricções. - I-I omero Baptista, 
com restri.cçã·o. - E rico Coelho.- Antonio Carlos, com restricção 
quanto aos artigos 2° e 9° n. 3, letras b e c . 

.... 



PAPEL OURO 

ANNOEI--ESTAOOS Receita Despeza Saldo Receita D e&peza Saldo 

1897: 

Amazonas . . .. ..... 6.660:246$636 1.186 :027$280 5.474:219$356 
Pará. . .. . ····· · . o o 23.516:798$177 4. 518 :393$645 18.998 :404$5 32 

1898: 

Amazonas . .. .. .. .. 6.769:532$771 1.191 :879$188 5.577:653$583 
Par1á. ............. 23 . 411:093$876 4.391:186$541 19.019:907$335 

1899: 

Amaza.na.s ......... 8. 276 :048$714 1.150 :531$539 7.125:517$175 
Parâ ............. 29.848:622$346 4.26.5:003$231 25.5 83 :619$115 

1900 : 

Amazonas •••• o •••• 6 .616: 942 $19 8 1.037:259$174 5 .'579 :683$024 983 :252$111 98 :352$111 
Pal'á. ••• o • •• • ••••• 18.069:542$762 4.396:162$000 13.683:380$762 2.435 :081$553 112$950 2 . 434:968$603 

1901: 

Amazonas .... .. ... 4 . 559:559$327 1.156:426$773 $. 404 :332$564 1.107:116$329 1.107 :116$329 
PaTiá ••• • ~ ••• o •••• 12.337:45 5$041 4. 244 :833 $413 8.092:621$628 2 . 774:941$582 110$287 2.782:831$ 29 5 

1902: 

Amazonas .... ·· ··· .fi. 226 :582$497 1.074:367$497 4. 15·2:216$000 1.361:910$086 132$750 1 . 361:777$336 
P!Wá. ... ..... ..... 13.859:297$479 4.313:453$426 9.545:844$053 3 . 377:449$ 13 4 226$6 75 3.377:722$459 

1903: 

Amazonas . ... ..... 7.809:589$473 ·3. 827 :067$45 2 3 . 982:522$021 1. O<Sti :478$317 166$854 1. 886 :311$463 
Par<á. ... ..... . .. . . 16.228:181$262 6.670:771$474 9.557: 429$788 4.157:294$826 493$640 4.156 :811$186 

1904: 

Aanaz o•n a:s ... .. .. .. 10.045 :01·5$952 4.428:263$396 5.616:747$556 2.268:202$771 2.268:202$771 
Pará ........ . .... 19.500:879$008 7.043 :238$632 12.457:640$376 5 . 068:396$321 25:737$335 5.042:658$986 

1905: 

Amazonas ... ...... 13.141 :111$416 4.236:209$245 8.904:209$171 2.466:422$272 1 :137$822 2. 465 :284$450 
Pará. •••• • • •••• • • o 25.169 :·364$084 5. 969 :781$222 19.199:582$862 5.772:054$384 10:523$060 5. 761 :531.$3H 

1906: 

Amazo,nas . .... ... . 11.983 :288$348 3 . 876:377$164 8.106 :911$184 3 .7 46:243$181 177$800 3.746:065$,381 
P.ar'iá •• • •••• o ••••• 19.469:166$203 4.068:863$709 16.200:302$494 8.130:548$884 5:395$703 8 .124:613$181 

1907: 

Amazonas .. .... .. . 15.542:0 02$784 4. 34·6 :2 26$962 11.195:775 $822 4.631:950$357 1 :24r,~378 4 . 33 0:703$979 
P!lll'á .. ..... ..... . 23.199:861$584 6 .·223 :818$828 16 . . 976:042$756 9.356:535$734 2:173$174 9.354 : 362~560 

------
Total. ... . . .3 21. 240 :381$938 83.815:126$781 2·57. 425 :255$157 59.521:877$842 48:174$428 59.474 :203$414 
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SESSÃO DE 11 D'E DEZEMBHO 

E' annunc.iada a 2a discussão ·do projecto n. 358, de 19111 man-
dando declarar isentos de quaesquer impostos de importação, inclu-
sive os de expediente, todos os utensílios e materiaes dootinados á 
cultura da seringueira, do caucho, da maniçoba e da mangabeira, etc., 
e dando outras providencias; (com parecer favoravel da Oommissão 
de Finança\S) . 

Entra em discuss.ã-o o art. 1 o. 

O Sr. José Carlos justifica uma emenda ao projecto que manda 
isentar de direitos os materiaes destinados á cultura da seringueira. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á Oommissão a seguinte 
emenda : 

Ao a:rt. 2. o Supprima-se. 
Ao art . 5 . 0 Em vez de tres, diga-se qwatro e depois de Manáos 

diga-oo : Recife (Pernambuco) . 

·Emendas 
Ao art. 11. Depois d·as palavras creditas que 

fo,em precisos diga-se niio ex'c.edendo de réis 
1.000 :000$ por annÓ. 

Ao art . 2. o Depois de mangabas, diga-se: cacáo e a,lgodão . 
· Ao itJem a) Depois das palavras caucho ou mnaiçoba, diga-se 

c.acáo e algddão . 
Sala das sessões, 11 de ·dezembro de 1911.-José Oa'rl•los·.- Ba1·-

bosa Lima " 
O Sr. Preside'llte - Esgotada a hora da 2a parte, fica adiada a 

discussã-o do art. 1° do projecto n. 358, de 1911. 

Na se~são 'de 13 de Dez:.e.mbro são succes&i vamen te postos em 
2" discussão, que é encerrada sem debate, os artigos do projec.w n. 358, 
de 1911, mandar;tdo ·declarar isentos · de quaesquer impostos de im~ 
portação, inclusive os de expediente, todo·s os utensílios e materiaes 
destinados á cultura da seringueira, etc., e dando outras providencias 
(com parecer favoravel da Oommissão de Finanças), ficando adiada 
a v-otação até .que a respectiva Oomrnissão dê parecer sobre a emenda 
offerecida em sessão anterior. 
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SE•SSÃO DE 16 DtE DEZE•M.BiRQ 

M.anda declarar isentos de guaesqMI'/1' impostos de im;.port:ação, inclusive 
os de expeddente, todos os tuterusi~lios e materiaes c!Jetsina'dos á cul-
ttlra da seringueira, do cawcho, da manliçoba e da m:ang'O!beira, e'rtc., 
e dá outr·a.s pTovridencias ,· com pareaerr ela Oonvmrissão de Finanças 
á eme.nda o'iferecida em 2n discwssã'O_ 

Pensa a Commissão de Finanças que a emenda apresentada ao 
projecto n . 358, de 1911, não deve ser acceita pela Camara, pelas 

Tazões seguin.tes: 
Parecer 1.0 O Esta;do de Pernambuco é e será por longo 

tempo ainda um Estado de emigração e não de immi-
gntção. 

Quer os na,cionaes, quer os estrangeiros que o pro-curam são em 
numero relativamente pequeno e quando pal.·a lá vão já levam destino 
certo, não .sendo, portanto, necessario que o Governo estabeleça e 
mantenha . no Re-cife, pelo menos por emquanto, uma hospedaria de 
immigrantes. 

2. o Limitar á quantia t-otal de 1. 000 :000$ os creditos que o Go-
verno poderá abrir em cada anuo para a execução do palno de me-
didas contid-o no projecto é o mesmo que inutilizai-o, po·rque com 
taes recursos o Gove-rno ou te-ria de realizar ·cada uma des·sas medidas 
de per si - e neste caso decorririam muitas d~zenas de annos antes 
que todas ficassem concluidas, ou dividiria a somma disponivel pelos 
diversos trabalhos previstos e então nem para pagar os· ordenadoa 
das commi.ssões neoossarias, techni•ca:s e outras, chegaria o dinheiro. 
Em ambas as hypotheses, a crise que se pretende evitar faria sentir 
<JS seus effeitos ·como si nenhuma providencia tivesse s·ido tomada. 

Os elementos de estudo que demonstraram a necessidade pre-
mente de defendermo•s a industria nacional da borracha, sob })ena 
de soffrerm<Js dentro de poucos anno·s, nas cifras -do nosso -commer-
cio exterior, uma depressã-o bastante grande para fazer receiar pela 
estabilidade das noosas finanças e, conseguintemente, do nosso pro-
prio credito, induziram o Governo a organizar um plano integral 
defesa da industria ame-a~a:daaa-s 
de defesa da industri-a ameaça·da, no qual c<a:da medida, além do effeito 
proprio, influe directamente sobre a effícacia. das outras. 

Assim, não sómente é indis·pensvel que essas medidas sejam reali-
zadas simultaneamente como é de toda a evidencia que é a rapidez 
da realização a principal condição de successo. Aliás, é esse tambem 
o modo pelo qual se conseguirá re•duzir a·o minimo -s•acrifici-os que 
-se pedem ao Thesouro . 

3. o A emenda manda supprimir -o art. 2° e ao mesmo tempo eg.. 
tender ao cacáo e &o algodão os premiios prometti-d-os pelo mesmo 
·art. 2°, vdem d, a-o cauoho e á maniçoha, sem levar tambem em consi-
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deração que, assim, a verba maxima que autoriza o Governo a des· 
pender em cada anno, ainda mais exígua e insufficiente se tornaTá. 

Não desconhecendo as vantagens e até mesmo a necessidade de 
serem auxiliadas as culturas do cacáo e do algodão, devemos todavia 
ponderar que t anto uma outra já sahiram da ph!llse de fundação, isto 
é, da phase em que ha necessidade de animar os agricultores por 
meio de premi·os iniciaes em dinheiro, convindo-lhes muit o mais um 
<Jonjuncto de provdencri.·as tendo em vista as condições especiaes de 
.cada uma e que não .encontra seu logar ·em um plano organizado com 
o fim de p1·oteger a industTia extractiva e tornar viavel e proveitosa 
a cultura systematica da borra;cha. 

Além disso, é evidente que o valor dos premios offerecidos á 
cultura do caucho e da ma:qiçoba é excessivamente alto para as do 
eacáo e do algodão, que exigem dispendio e riscos incomparavelmente 
menores, principalmente a do algodão, de cujas principaes especies 
cultivadas nó Brazil uma é de cyclo annual. e a outra começa a pro-
duzir dentro de um pel'Í:o·do que se conta por mezes. 

O projectD, entretanto, os favores nos limites em que é razoavel 
fazel-o. 

Oom effeito, o § 2° do art . 2° concede um accrescimo de 5 % 
annuaes oobre o valor dos premios instituídos para os plantadores de 
borracha seringa: desde o inicio do plantio, aos que provarem ter 
cultivado paTallelamente, em todo o terreno berieficiádo, plarl!tas de 
alimentação ou de 'u.6i'Jlidade in:dush·~a1l, entre as qu~. estã'O evidente-
mente incluídos o cacáo e o algodão, que poderão beneficiar desses 
premios não sómente no val1e do Amazonas, mas tambem no Mara-
nhão, no Piauhy e na Bahia, onde ha vastas zonas apropriadas á 
cultura da &eTÍngueira . 

Sala das Oommissões, 15 de dezembro de 1911.- Ribeiro Jun-
qv,e?:ra, presidente . - Passos M1'randa, relator . -GMdoso de A lmeid.a. 
-Fel-ix Pacheco.-H.omm·o Baptwta.-Sergio Je Saboya. 

Na sessão de 21 de Dezembro é encBrrada, sem deb:üe, a dis-
cussão ·do · parecer e na sessão de 22 é o projecto approvado em 2n dis-
<Jussão. 

Na sessão de· 2.3 de Dezembro é encerrada, sem debate:. a 3" dis-
cussão. Em 25 são approvados o projecto e a sua red·acção final . E' 
.enviado ao Sen·ado . 

O projecto é approvado no S en ado em 2a e 3a: discussões. sem de-
bate, na.s sessões de• 28 .e 29 de Dezembro. Não houve parecer da 
Oommis·são ·de Finanças de accordo com o dispositivo regimental que 
() dispensa nos ultimos dia:s de trabalho. 





SE NADO FEDERAL 

SESSÃO D'E 8 DE JUL.HO (1912) 

O Sr. Francisco Olycerio (*) - Sr. Presidente, em uma das 
sessões anteriores, chamei a attenção do Senado acerca de um credito 
que o presidente da Republica se propunha a abrir pelo Minis-
terio da Agricultura na importancia de 8. 000 :000$000, afim 
de occorrer ás primeiras despezas com a lei de janeiro deste anno, 
que estabeleceu um conjuncto de medidas em favor da valorização 
da borracha. 

Nessa occasião, referi-me á despeza formidavel que esse con-
juncto de medidas acarretaria, animando-me a avaliai-a em 300 mil 
contos de réis, no mínimo. Então racio·cinava eu: "não será possível 
ao Governo executar esse conjuncto de providencias, sómente aquellas 
que não acarretassem grandes despezas ? " 

De facto, observava então que ~ntre as providencias que foram 
objecto dessa lei, · havia muitas que podiam, sem prejuízo do serviço 
publico, ser a:diadaa, recordando-me até que fallei com sympathia á 
disposição dessa lei, que determina a construcção de uma Estrada de 
Ferro Norte-Sul, ligando Belém, do Pará, á estação de Pirapora ou 
outro ponto mais ·conveniente, no Estado de Minas. 

Disse, ainda, que esg,a estrada poderia custar no m~mmo re1s 
80. 000 :000$; o que fez com que um dos nossos collegas contestasse, 
dizendo que ella não poderia custar menos de 150. 000 :000$! O que 
é verdade é que solicitei a attenção do Governo e pedi licença para 
arbitrar o adiamento de muitas das medidas alli i'ncluidas, afim de 
que se evitasse a despeza formidavel que calculei no mínimo· 
de 300.000:000$000. 

O honrado Sena:dor pelo Pará deu, nessa occaJSiao, a honra de 
inteuomper o meu discurso, dizendo que o Governo, provavelmente 
se apressaria a dar-me as mais detidas informações depois que se 
fizesse um estudo consciencioso desse a·ssumpto, compromettendo-se o 
honrado Senador a trazer-me, ulteriormente, essas informações . 

.A:cceüei de bom grado a offerta do Senador pelo Pará, mas, sem 
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que essas infoTmações viessem, o Sr. Presidente da Republica, pelo 
Ministerio da .A.gri.cultura, publicou o decreto abrindo o credit,o de 
8. 000 :000$, credito que teve a impugnação do Tribunal de Contas. 

Portanto, parece que o pToprio Governo· tinha nessa recusa do 
Tribunal de Contas uma razão para adiar a execução daquelle extra-
ordinario projecto, de medidas no N OTte, em relação á borracha. 

Ma,s, nem mesmo o compTomisso do honrado Senador pelo Pará, 
advertiu a prudencia do Governo para que aguardasse a remessa dos 
esclare-cimentos para depois enveredar nesse caminho de despezas. 

Lamento que ·Ô Góverno ilada vez mais se distancie das praticas 
salutares do convívio dos homens politicos -que costumam prezar sua 
responsabilidade. Não é a primeira ve~ que a palavra dos amigos da 
situaçãü se vê desprestigiada, sem embargo das advertencias submet-
tidas a seu criterio,. com a maior prudencia e o maior respeito. 

Nem mesmo eu continuei no caminho de min.has observações, 
nem conclui pela · apresentação do requerimento, porque o honrado 
representante do Pará se apressára a pedir ao Governo as informa-
ções que eu desejava; entretamto, assignalo o facto: o Sr. Presidente 
da Republiea aeaqa de publicar no j·ornal official, de ~abbado, o de-
creto abrindo o credito ·de 8. 000 :000$000 ! 

Sr. Presidente, vou ler um rapido apanhardo do que constitue essa 
famosa .lei, que entrou no Sena•do - -creio eu - a 25 ou 2~ de de-
zembro, quando estavamos assoberbados com o trabalho enorme e 
extraordinario dos oTçamentos e, sem discussão, nem prévio exame 
dá Commissão d-e Finanças, foi votada. Já confe•ssei, e de novo con-
fesso que eu mesmo, só tive conhecimentô della, depois que o Minis-
teria da Agricultura consultou o T6bunal de Contas, da legalidade 
da abertura desse eredito . 

Nessa occasião tive a minha attenção desperta.da e estudando o 
caso verifiquei que existia uma lei da Republica, votada pelas duas 
Casas do Congresso, que eu não ·conhecia a sua existencia. 

O SR. Â.RTHUR LEMOS - E aliás, depois de um minucioso estudo 
feito por uma Commissão da Oamara dos Deputados, especialmente 
nomea·da para tal fim. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - O estudo feito pela O amara, não 
dispensa o do .Senado . 

O SR. ÀRTHUR LEMos - Nem approvação por parte do Senado 
póde impor1JaT em censura ao Gowrno . 

O Sit. FRANCISCO GLYOERIO - .ko contrario, se o Governo se 
interessava por esse projecto de lei, a approvação por parte do Se-
nado. impt>rtava em lo11'v0r á sua iniciativa . 

Ainda não accusei o Governo pela approvação de semelhante lei; 
se alguem merece censuras, é o Congresso . Por que ha de o Governo 
ser responsavel pela approvação desta lei? 

O SR. Â.RTHUR LEMOS dá um aparte. 
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O SR. FRANCisco GLYCERIO - Seja ·o Senado, mas o Presidente 
da Republica não é responsavel pelas leis que o Senado vota. 

O .SR. CASSIANO :Do NAsCIMENTO - O mal se acha na disposição 
do regimento desta Casa, que permitte que nos ultimas 'dias de sessão 
entrem em debate, assumptos sem o devido exame. 

O SR . FRANCisco GLYCERIO - Não vejo que seja esse o mal. O 
Senado e a Mesa que tomem providencias a respeito. O regimento 
não é o grande· culpado; o unieo responsavel é a desídia daquelles 
que não .cumprem com os seus dev<;lres, dedicando a sua attenção a 
todos os projectos vindos da Caniara e aqui submettid·os ao estudo do 
Senado. 

O S:a. AR.TIIUR LEMos - Assim, V. Ex . tambem se accusa. 
O SR. FRANCISC<;> GLYCERIO - Comecei por me accusar. 
O SR. SA' FREIRE- Nesse particular já vaTri a m.j.nha testada. 
O SR. F RANCisco GLYCERIO - Vou ler um apanhado succinto 

que fiz das medidas que constituem o conjuncto dessa lei. Ouça o 
Senado: 

A lei de 5 de janeiro de 1912, que estabelece um conjuncto de 
medidas em favor da cultura e da exportação da borracha, contém 
isenção de impostos para a importação de materiaes e utensílios des-
tina:dos á ·cultura e ao beneficiamento da borracha; premias aos pro-
ductores que fizerem plantações regulares novas ou replante das an-
tigas seringueiras : por grupos de 12 hectares, cultura, 2 :500$; ma-
niçoba, 1 :500$; mangabeira, 900$. Grupo-s de 25 hectares de replantes 
antigos, 1 :000$; de out ras, 750$. Sommam essas unidades, 6 :650$, 
entre 12 e 25 hectares. 

Agora supponha o Senado a multiplicação em 50, 100, 200 mil 
hectares dessa unidade, até onde póde chegar esta somma? 

"Uma estação experimental ou campo de demon&tração 
para cultura da seringueira no Acre; 

"Mais uma em ·cada um dos Estados ·de Matto Grosso, 
Pai'á, Amazonas, Maranhão, Piauhy, Bahia, Ceará, Rio· 
Gr-ande do N arte, Minas, S. Paulo,. Goyaz e Paraná; 

"Duas usinas de refinação em Maná'os e Belém, a cad•a 
uma o premio de 400 :000$000; 

"Outras em cada um dos Estados de Piauhy, Cear41 
Rio Grando do N arte, Pernambuco, Bahia, Minas e São 
Paulo, 100 :000$000; 

"A cada fabrica de artefactos de borracha que se esta-
be~ecerem em Manáos, Belém, Recife, Bahia e Rio de J a-
neiro, 500:000$000; 

"Hospedaria de immigrantes em Belém, Manáos e no 
Acre, igual á da Ilha das FloOTes; 

"Hospitaes interiores no valle do Amazonas, indeteTmi-
nadamente, cercados · de pequenas co:J.onias agrícolas, tres 
pelo menos. " 
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Quem tem uma pequena noção desses gastos, pÓ'de avaliar a 
quanto montar·á essa despeza. 

"EstradaJs de bitola reduzida ao longo dos rios Xingu', 
T·apajoz e outros, nos Estados de Matto Grosso e do Pará; 

"Ou 
"Estradas de penetração nos seus valles, mediante pa-

gamento (em ambas as . hypotheses) em títulos de 4 % ouro, 
ou preço por kilometro. " 

Quantos mil ki1ometros terão estas estrwdas de ferro? Quanto 
custa1'á cada kilometro? 30, 40 contos? Ouro? Papel? Multipliquem 
tudo isto. Ninguem sabe quantos kilometros teem. · 

Mais adiante : 
"Estrada de ferro partindo do Ma·deira e Mamo ré pro-

xima á foz do rio Cunani, passando pela Villa Rio Branco, 
Senna Madureira e Catay e terminando em Villa Thauma-
turgo, com ramal ao Peru', passando pelo valle do ria 
Purús." 

Quantos mil kilometros tem essa ,estrada? Qual o custo dos kilo-
metros? Silencio. Si a lei não diz, o Governo tambem não mandou 
as informações pedidas. 

"Installação ele uma alfandega em Porto Velho, no Rio 
M&deira; 

"Estrada de ferro partindo de Belém do Pará, vindo 
ligar~se ao ponto mais conveniente em Pirapora, na Estrada 
de FeTro Central do Brazil, tocando em Caroatá, Estado do 
Maranhão, com ramaes necessarios á ligação dos pontos ini-
'Ciaes aos terminaes dos rios Araguaya, Tocantins, Parna-
hyba e S. Francisco." 

Como já disse, este projecto de estrada de ferro·, foi submettido· 
ao exame da Oommissão de Finanças. 

O nobre Senador pelo Pará deu parece·r favoravel. 
A Commissão, pelo orgão do honrado Senador pelo Districto 

F ederal, combateu-o, e deliberou que eu e•studasse a questão em face 
do parecer do honrado Senador pelo Pará, com impugnação do nobre 
Senador pelo Districto Federal. 

Fui entender-me com o Governo a este respeito, tendo fallado ao 
Sr. Presidente da Republica, e o resultado do meu estudo f.oi a orga· 
nização de um outro projecto, acompanhado já das respectivas 
clausulas . 

Foi essa a tarefa de que me encarregou a Commissã.o de Finan-
ças e da qual me desempenhei, ouvindo o honrado Senador pelo Pará, 
e tambem o peticionaTio, que é um distincto engenheiro, filho do Ma-
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ranhão, com o qua~ debati a questão ·com toda a franqueza. O resul· 
tado do meu estudo eu o apresentei á Oomm.issão. 

Em these, senhoTes, sou favoravel a uma ligação ferroviaria 
norte-sul~ porque é a estrada de ferro por excellencia estrategica. 

·Como sabeis o Brazil tem uma costa extensíssima, de modo que, · 
-em uma situação perigosa de conflicto militar internacional, nós fica-
remos com as nossas communicações internas independentes do.s re-
cursos marítimos, porque (poderemos fazel-as pela estrada de ferro 
que ligue o sul, o oeste e o norte, em peTfeita convivencia de commu-
nicação. 

Tenho a este respeito estudos especiaes, não só do engenheiro 
militar Eduardo de Moraes, como do Estado Maior do · Exercito, e 
não me parecia que esse projecto viesse de encontro aos estU:<:1os an-
teriores accumulados que traziam differentes soluções para este pro-
'blema. Portanto, fui favoravel, apresentei ·o meu parecer, acompa-
nh8ido de um novo projecto e de clausulas respectivas, mas o meu 
'trabalho não teve andamento. O nobre Senador pelo Pará era então 
membro da Oommissão de Finanças e pó de dar o seu testemunho. 

Não sou, portanto, antipathico a essa estrada de ferro; a·penas 
peço ao Governo que divida a execução do -seu plano em differentes 
secções, de modo que ·a despeza total, dívidida por differentes exer-
~icios possa sei supportada pela Nação. · 

O SR . Â.RTHUR LEMOS - E' ·o que está fazendo o Governo. Pediu 
~gora, · apenas, oito mil contos. 

O . SR. ÜASSIANO ·Do NASCIMENTO - ' Apenas ... 
O SR. AR'rHUR LEMOS - V. Ex. acha mui·to ~ 
O SR. 0Assi~No DO NASCIMENTO - Muitíssimo ! 
O -SR. Â.RTHUR LEMOS - Entretanto, o Governo subscreveu a 

responsabili-dade de quinze milhões este1•1inos, ·para a pr-otecção do 
café paulista. Estamos na obrigação de proteger tambem o nosso se-
gundo producto, no qual a Naçã-o -é interessada directa e indirecta-
mente. 

(Fallam ao rrue8mo tempo os Sr-s. Oa!88iano do Nascimento, A. 
Azeredo, I ndio do B11azil e A rthur Lemos. ) 

O SR. ÜASSIANO Do NAsCIMENTO - Eu não olho especialmente 
para o sul, nem para o norte; olho para o Brazil. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos) - Atten<_;ão! Está 
com a palavra · o .Sr. f'.enador por S. Paulo. . 

O SR. ARTHUR LEMOS - Trata-se da defesa do segund.o pro-
-dueto nacional. A minha paixão é de patriotismo . O norte tem sido 
despreza:do . Ag-ora que este GoveTno cogita de ir em seu auxilio, está 
soffTendo opposição. 

O SR. PRESIDENTE - .Mtenção! Está com a palavra o nobre Se-
nador por S. Paulo. ·· 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Sr. Presidente, o nobre .Senador 
· pelo Pará alludiu ao emprestimo de 15 milhões, levantado pelo Es-
t ado de S. Paulo. 
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O SR . .ÂRTHUR LEMOS - Muito justamente, tratando-se do pri-
meiro producto do paiz. 

O SR. FRANCISco GLYCERIO - Pois bem, não ha pflridade. O· 
emprestimo levaritwdo pelo Estado de S. Pt~Julo, tinha em primeiro 
logar o prazo maximo de 10 annos, para a .sua liquidação; tinha em 
segundo logar a garantia de uma so-bretaxa, que rende 50, 60 e até 
80 milhões de francas, annualmente, para occolTer ao serviço de juros. 
e amortização. Tínhamos ainda um stock de sete milhões de sa.ccas 
de ·café, que devia produzir, no mínimo, importancia igual á quantia . 
<lo emprestimo . 

O Congresso, porém, conhecia a natureza e a extensão do com-
promisso. Não porei duvida alguma em· votar despezas para a valo ri-
zação da boTracha; mais, o Congresso precisa . saber até onde vae a 
sua responsabilidade. 

O SR. ARTHUR LEM,OS - V . Ex. pediu informações sómente em 
relação á estrada de ferro de Belém ·a Pirapora. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO- O nobre Senador está em equivoco. 
Eu pedi esclarecimento em relação a todo o conjuncto de providen-
cias contidas na lei. ( Trocam-&e varias ap,aJrte~. ) 

Sr. Presidente, ainda ·temos outras providencias contidas na lei 
e que eu peÇo licença para expô r ao Senado. 

" Execução de obras neoossarias á navegabilidade em 
qualquer estação do anno, por vapores caland·o tres pés, dQ> 
Rio Negro entre Santa Isabel e Cucuhy; do Riõ Branco 
até S. Joaquim; do Rio Purús até Senna Madureira, e o 
Rio Acre. 

"Para este fim o Gove-rno deverá fazer operações de cre-
dito, e ainda para a importação de materiaes se concederá 
isenção de direitos aduaneiros . " 

.Só por esta parte o Senado póde calcular a quanto av11ltam os 
.éompromissos do Thesouro. 

O SR. ARTHUR LEMos - O que se pretende fazer é uma cous·a 
seria e justa, digna do nosso patriotismo . 

O SR. FRANCISco GLYCERIO -E estou oorto de que não foi outra 
a intenção dos illustres representantes e membros do Congresso Na-
ci?nal, qu.e metteram hombros a essa em preza. (Lê) ! 

"Isenção de direitos, além de outro·s favores indirectos 
que o Governo julgar neoossarios." 

Sem medida, sem restricções, sem pla.no. . . o que o Poder Ex-
ecutivo entender que são favores indirectos ·decretará, na medida de 
cseus desejos . 

O SR. CAsTRO PINTo ·_ Não, senhor, de accôrdo coí:n as verba.~ 
votadas no orçamento. 
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O SR. FRANCisco GLYCERIO - De que modo, si o Governo man-
dou abrir credito? Si esses trabalhos são necessarios, rectifiquemos 
a lei, vamos tornai-a exequivel, não só em rehçãe> á valorização da 
borracha, como ainda ao que se refere ás ·communicações ferro-viarias 
norte a sul. Mas vamos fazel~o com prudencia, com reflexão, com 
senso pratico, com o verdadeiro conhecimentp das responsabilidades 
que o Thesouro vae assumir. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao honrado Senador que a hora 
do expediente está finda. 

O SR. FRANCisco -GLYCERIO - V ou attender ás ordens de V. E x. 
Mas, dizia eu (lê) : 

"Isenção de direitos além de outros fa,vores · indireotos 
que o Governo julgar necessarios á empreza que se obrigaD 
a installar depositas de carvão de pedra, no valle do Ama .. 
zonas." 

O SR . INDIO DO BRAZIL - De accôrdo com a necessidade da na-
vegação. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - As necessida·des da navegação no 
Amazonas são enormes e crescentes. 

"Colonização directa feita pelo Governo das terras de 
S . Marcos, situadas entre os rios Mahú, Pabutu', Surumu' 
e Cotingo, com famílias de. agricultores e criadores." 

Qual a extensão que a lei se propõe a povoar colonizando? quan-
tàs mil famílias? a quanto por família? qual é o systema de coloniza-
ção a seguir? que tem em vista a lei em relação á colonização nacio-
nal ? em summa, qu·al a despeza para esse extraor~inario proje-
cto? (Lê) : 

"Concessões- a em prezas que, nas mesmas condi.çõe.s pre-
cedentes, se propuzerem a fundar colonias entre o rio Branco 
e Xapury, no Acre; outra no Arhazonas, na regiãr> do rio 
Autaz, e uma ter·ceira na Ilha Marajó, no Estado do Pará, 
concedendo isenção de direitos e os premias seguintes: 

30 :000$ por grupos de mil hectares de pastos artifi.ciaes.n 
Quantos mil hectares a 30:,000$, ca-da unidade? (Lê) : 

"100 :000$ por grupos de mil hectares de terras bene-fi-
ciadas para a cultura do a1•roz, milho, feijão e mandioca; 

100 :000$ por grupos de. 500 toneladas de generos ma-
nufactm·ados de lacticinios e conservas." 

Até onde irá essa despeza ? 
E finalmente (lê) : 

"Isenção de direitos a-duaneiros para embarcações, dra-
gas, machinismos, etc., etc., para em prezas de pescas, sal-
gas e conservas de· peixes no rio Amazonas, e um premio de 
10 :000$ durante cinco annos." 
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E' uma lei votada pelas duas Casas do Congresso, sanccionada 
pelo Presidente da Republica e devidamente promulgada . Lei é, nem 
lhe desconheci a força de leí ; eu apenas pedi ao Governo que se di-
gnasse a escolher dessa lei aquellas disposições que possam ser adia-
das, sem prejuízo do serviço publico; que nos puzesse ao corrente, por 
exemplo, da abertura de um credito, supponhamos de 1. 000 :000$, 
para mandar uma commi.ssão fazer um estudo de conjuncto, levantar 
uma p lanta de orientação, afim de habilitar o Governo a tomaT a 
r~sponsabilida:de de tantas despezas, que se nos afiguram extraordina-
nas. 

Necessariamente isso custará alguma cousa. E stá aberto o cre-
dito de 8. 000 :000$, pois, vá lá. O engenheiro encarregado pelo Go-
verno para dirigir esse serviço póde, juntamente com o pessoal que 
escolher, encaminhar-,se para aquella zona e fazer o estudo geral, 
ainda que perfunctorio, para habilitar o Governo a sahir-se desse 
embrulho em que o Congresso o metteu . · 

O Governo deve aproveitar esse credito, valendo-se da idonei-
dade moral e intellectual do engenheiro Raymundo Pereira da Silva e 
dos seus conhecimentos profissionaes, e encarregai-o de levantar um 
plano ·dessas despezas, afim de não entrar de roldão, e sem o conheci-
mento do assumpto, quando tiver de assumir a responsabilidade do 
a c to. 

Daqui a pouco, verá o Senado: ·são 100, 200 e 300 empregados 
nomeados, são concessões e ·contractos para aqui, e para acolá, de 
modo que, dentro de 12 mezes, no fim do exercício, o Governo estará 
com a sua responsabilidade empenhada, e para voltar atrás, te-rá de 
pagar, necessariamente, grandes indemnizações. 

Não estou fallando como opposicionista, mas como Senador e 
amigo das cousas publicas do Brazil . O que estou dizendo, parece-me 
que deve se achar na conscienci-a de todos. 

Está fl.nda a hora. V ou sep.tar-me, agradecendo, ante·s de tudo, 
a benevolencia da Mesa. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 10 DE JULHO (1912) 

O Sr. Luciano Pereira (*) - Sr. Presidente, na qualidade de 
membro de urna das bancadas do Norte e principalmente na qualidade 
de representante do Amazonas, vejo-me na necessidade de occupar a 
tribuna para fazer algumas considerações sobre o discurso proferido na 
sessão de ante-hontem da outra Casa do Congresso pelo nobre Senador 
pelo Estado de S. Paulo, Sr. Francisco Glycerio, relativamente á lei 
de protecção á born:cha . 

Tão acostumados estavam os Estados do Norte a ver os seus 
mais vitaes interesses abandonados completamente pelos poderes cen-
tl'aeR do paiz que a noticia de que se ia votar uma lei de amparo e 
protecçií.o á borracha, o segundo dos nossos productos, foi por elleH 
recebida quasi com espanto. A esse primeiro movimento succedeu a 
mais intima satisfação, depois que todos elles viram a maneira deci-
siva com que os poderes publicos tinham encarado o assumpto. 

Convertida a proposta do Poder Executivo em projecto de lei, 
entre os que a votaram no Senado figura o nobre Senador por São 
Paulo Sr. Francisco Glvcerio. 

Assim sendo, não iJodia deixar de causar especie a todos o pro-
cedimenl·.o actua l de S. Ex., criticando uma lei que votou, no qual 
vejo uma incoherencia que só posso explicar pelo desejo de S. Ex. 
fazer opposição ao Governo no presente momento. (Apoiado do 
81·. Ounh·a e TT asconcellos.) 

Si S. Ex. o Sr. SenRdor Francisco Glycerio o anno passado votou 
a lei ck protecção á borracha, achando que ella consultava os legíti-
mos Í!)teresses nacionaes, como explicar agora a sua presença na tri-
buna criticando a mesma lei? Dar-se-ha o caso do nobre Senador 
votar as leis sem saber do que ellas tratam? 

O intuito opposicionista de S. Ex. é evi-dente, lastimando o Norte 
que o nobre Senador tenha tomado para thema de picuinhas políticas 

( *) Discurso proferido n-a hom do expediente. 
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assumpto de tão capita l importancia, no momento angustioso que ora: 
a travessa . 

Si em vez de benefici ar o Norte a lei fosse em beneficio do Sul, 
estou cm·to que o nobre 'Senador nada tinha a oppôr-lhe, achando, 
talvez, 8. Ex. ainda poucas as medidas nella consignadas. 

Uma vez que se trata do Norte, acha S. Ex. que a lei é um magní-
fico pretexto para fazer pirraças ao Governo. 

E', por motivos iguaes a este, qne se diz ter sid:o até hoje a União 
mãe por a o Sul e madrasta para o Norte. E r azão sobej·a teem os 
que assim o dizem, porque a verdade é que este tem vivido completa-
mente abandonado do~ p_oderes publicas. 

O Cioverno actual quiz fazeT excepção a essa prRxe odiosa. Acha, 
porém, o nobre Senador por S. Paulo que ella ainda deve perdurar 
por mais tempo. Quer S. Ex. que o abandono continue. 

Até 1872, os Estados do Norte não só mente eram mais povoados 
do que os do Sul, como tambem maiores eram as suas rendas. Dessa 
data em diante, quando os poderes cen'traes se resolveram a abando-
nai-o completamente, para só cuidarem do SUJl, é que começ,a a accen-
~uar-se a superioridade deste. 

Sep:nndo o recenseamento de 1872, a população das 11 antigas 
Províncias do Amazonas até á Bahia era de 5.041.007 habitantes, a:o 
passo que a dBd sete Províncias do Espírito Santo até o Rio Grande 
do Sul, illcluindo o então Município Neutro, era apenas de 4.850.242 . 

O recen.seamento de 1900 encontrou nos actuaes Estados do Norte 
7. 444. 619 e nos do Sul 9 . 553 .141, incl111indo tambem o Districto 
Federal. 

C:omo explicar essa differença de população? 
01Jtra estatística dai'-nos-ha a causa. 
Neste& ultimas 50 annos calcula-se. talvez com eno p<ara menos, 

que a zona situada entre os rios Parnahyba e S. FraJ;J.cisco tem per-
dido mais de 2.000.000 de habitantes, martos de fome e de ilivursas mo-
lestiaq q11c esta provoca . Em igual periodo, o numero total de immi1 
grantés estra11p:eiros introduzidos no Brazil, quasi exclus.ivamente nos 
Estado~ ·do Sul, foi de 2.063.000 indivíduos. 

Estes algar.ismo.q não podem ser mais eloquentes ! E lles mostram 
a p1'~ferencia criminüsa que os podere~ publicas teem dispensado a 
estl'angeiros com prejuizo dos nacionaes, e o que é peior . mostram que, 
emquanto os podeTe;; publicas deixavam morrer de fome, no maiil 
eompleto abandono, aquelles d:ous milhões de nortista:s, quantia.s fa-
bulosRs se gastavam subvencionando immigrantes estrangeiros para 
o Sul! 

Deixava-se nssim ser destruido o 'cerne da nossa nacionalidade, na 
phr11se feliz de Euclydes da Cunha, porque, digam o que quizerem, a 
verdade é que P. nos adustoR sertões do Norte, tornado 1·esistente e 
forte pda propria natureza hostil que o cerca, que está o verdadeiro, o 
legit imo representante do po;vo brazileiro, resultado do caldeamento, na 
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zona em que habita já terminado, das tres ra·ças que contribuíram 
para a formação da nossa nacionalidade e do sub- typo ethnico com 
que, mais tarde, teremos de apparecer entre os grandes povos do globo. 

:E' occasião ·de perguntar si aquelle abandono se explicava pela 
deficiencia moral ou physi.:,a do-s habítantes do Norte. A Historia 
que responda a essa pergunta. 

Consultando-a, veremos que o abandono é injustificavel, por-
quant-o o No r te tambem conta na sua historia as mais bellas das nossas 
tradições . 

. Fci. lá que surgiu a primeira idéa da nossa emancipação política 
com f1 conspiração dos Beckmann no Maranhão ! Foi lá que Bernardo 
Vieira ele Mello soltou 0 primeiro- brado de Republica! Foi lá qu~ 
se meteudeu tornar em realidade o sonho da Oonfederacão do ECJua-
clol~! Foi lá. que se j)elejou verdadeiramente, com as a1~as na mão. 
pela independencia nacional, escrevendo na nossa Historia a pagina 
gloriosa Je 2 de .Julho ! Foi lá que se manteve una a grandeza da· nossa 
Patria com a gloriosa Tesistencia á invasão hollande.za! Foi :le lá que 
partiram em maior quanti-da;de os- corpos de voluntal"io-s que, nos cam-
pos do Paraguay, foram defender a causa da civilização e os npssos 
brios postos em cheque pela arrogante petulancia de Lopez! E' lá 
aind.<t,_ Br. Presidente, que se está escrevendo a ma is brilhante epopéa 
da nossa Historia, talvez sem exemplo igual na Historia dos outro< 
povos, essa epopéa colossal da conquista do Amazonas pelo no1·tish-1 
emprehendedor e audaz! 

Emquanto o Governo central gasta milhares de contos no fomento 
da immigração estrangeira para os Estados do Sul, sem auxilio algum, 
contando apenas com a sua audacia, deixando os lares desertos. O" 

nor tistas se encaminham para as .florestas myteriosas do AmazonnQ 
eomo rndes pioneiros da civilização. E trava então a mais formidav ·· 
das lutas. que é a que se trava com o meio physico hostil. 

DeEejava, Sr. Presidente, que ás minhas palavras pudesse dar 
colorido necessario para descrever á Oamara o que é essa luta t itanica, 
mal sus1witada pela maioria dos nossos patrícios. 

Tndo o que cerca o homem é inimigo. Atraz dos jequitibás fron-
dosos ou das samaúmeiras colossaes, espera-o a tocaia do autochtone 
zeloso das suas terras que o estrangeiro quer invadir. Da agua que 
bebe, elo ar que respira, do minusculo insecto que lhe voeja em redor, 
ele turk, emfim a morte o espTe~ta. 

Só, no seio da floresta, longe da familia e da terra natal, durante 
mezes inteiros, passa elle alimentando-se de conservas nocivas á saude 
e de g<meros deteriorados. tirando das héveas e das oastillôas o leite 
que, t ra.n«form ado por elle em bonacha, vae alimentar as grandes 
industri.% modernas! 

, O Sn. ELOY DE Souza - Borra~ha amassada em sangue. 
O SR. LuouNo PEREIR.A -- Borracha ama.ssada em sangue, diz 

muito hem o nobre Deputado. 
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Si acaso adoece, é o mesmo. Tem que contar apenas comsigo. E, 
como não póde fazer um tratamento em termos, vae se enfraquecendo 
aos puuccs, acontecendo não raras vezes morrer abandona·do, sem uma 
pessoa amiga, no derradeiro momento! 

Os que procuram o Amazonas pela primeira vez, afim de se dedi-
carem :í industri:;t extractiva da borracha, não ignoram esses factos, 
ma.s apezar disso, não ha v:apor que para lá siga que não leve a prôa 
cheia desses nossos destemidos compatriotas. A presença dos que ~ 
tornaram ricos e felizes, faz--lhes esquecer os que não mais voltaram. 
E lá vão elles, em busca do ouro negro nas florestas mysteriosas, 
abrindo os caminhos da civilização furtura! 

Sr. Presidente, é sem duvida brilhantissima a epopéa dos bandei-
mntes que a nossa Historia registra, mas certamente ella não se póde 
comparar a essa outra que neste momento os sertanejos do Norte estão 
escrevendo nas florestas amazonicas e o numero de victimas que uma 
e outl'a fizeram prova-o bem. 

Foram elles que incorporaram ao territorio da nossa Patria, pri" 
meiro eom as suas vidas postas em perigo na exploração e occupação 
das terra~, e depois nos campos de batalha, essa joia inestimavel que 
é o Acre. 

O SR. PRUDENTE DE l\I.[QRAES FILHO - Foi o Barão do Rio 
Branco. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Foram os sertanejos do Norte; si o 
grande Rio BTanco, de imperecível memoria, poude com a sua acção 
diplomatica integrar aquella região ao nosso territorio, foi porque 
enconb:ou para base da!' negociações, o trabalho daquelles, os quaes 
subiram os rio8, internaram-se nas florestas, apoderaram-se das terras 
povoatam a zona e lá permaneceram, dando ao nosso Egregio Cha'n-
celler o direito de invocar, em favor do Brazil, o uti-possidetis. 

Si o TerritoTio do Acre não estivesse occupado por bràzileiros, si 
estes não tivessem lutado com o estrangeiro, para, garantindo a sua 
pro-priedade, garantirem, ao mesmo tempo, ao nosso paiz aquelle ter-
ritorio, () inesquecível Rio BTanco não poderia ter feito o que fez, 
porque, como o nobre Deputado por S. Paulo, que me aparteou, não 
ignora, já haviamos, pelo orgão do :Ministerio do Exterior, reconhecido 
á Boliv~a o direito de sobe1·ania sobre aquella região. 

E , por isso, digo que foi preciso que os nossos patrícios, lançando 
mão das arma.s, manifestassem a sua vontade de que o Acre fosse um 
territorio brazileiro, para que o immortal Rio Branco podesse nego .. 
ciar o Tratado que acabou nos entregando definitivamente o que é 
hoje o mais rico pedaço da nossa Patria! 

Mas, voltando ao fio das minhas idéas, de que tive necessidade 
de afastar-me para responder ao aparte com que me honrou o nobre 
Deputado por S. Paulo, si os nossos des-temerosos patrícios do Norte 
tanto teem feito pelo engrandecimento do Brazil, por que então essa 
má vontade contra elles revela-da no discurso do nobre Senador Sr. 
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Francisco Gly.cerio, má vontade, aliás, generalizada no Sul contra 
tudo quanto diz respeito ao Norte? 

Recordarei, a esse proposito, que ainda na sessão de ante-hontem 
da Oamara, se verificava que, no projecto elaborado pelo honrado 
representante do Rio Grande do Sul, meu nobre collega Sr.. N abuco 
de Gouvêa, autorizando a creação de 15 postos para a remonta· do 
Exercito, não se determinava que um só desses postos fosse localizado 
no Nor·te, quando é ceTto que o segundo E.stado criador do Brazil é o 
Piauhy. 

Isto dá o direito, a nós, nortistas, de acreditarmos que, como 
disse, no Sul ha sempre má vontade quando se trata de beneficiar a 
zona de que somos filhos. 

UM SR. DEPUTADO- Não póde haver. 
O SR. ELOY DE SoUZA - Sou nortista e não partilho da opinião 

do ora<l.or. Os maiores inimigos do Norte são os proprios nortistas, 
com a politicagem que infesta aquelles Estados. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - V. Ex. não deixa de ter razão : os 
nortistas, real;mente, são em grande parte culpados, porquanto, con-
stituindo maioria no S13nado e forte nucleo aqui na Oamara, tinham 
obrigação de zelar os interesses do Níorte, toda vez que os mesmos 
fossem ameaçados ... 

O SR. ELOY DE SouzA - V. Ex. sabe que não tenho descurado 
os interesses do meu Estado e do no·rte; agora, devo fallar a lingua-
gem da verdade. 

O SR. LuciANO PEREIRA- . . . e deste modo poderiam não con-
sentir que todos os beneficios do paiz fossem encaminhados para o 
Sul, em prejuízo do resto. 

UM SR. DEPUTADO - O Norte se esgota fazendo politicagem. 
O SR. LuciANO PEREIRA- No Sul tambem se faz muita. 
O SR. ELoY DE SouzA - Sou contra qualquer política geogra-

phica: não ha Norte nem Sul; ha Brazil. (Mui to bem. ) 
O SR. LuciANO PEREIRA - Não ha duvida; eu tambem o sou e é 

justamente por isso que estou na tribuna. 
Não me poderia calar vendo o honrado Senador Francisco Gly-

cerio, representante de um dos mais poderosos Estados do Sul, crear 
embaraços a uma lei de cuja execução depende a vida economica do 
Norte, isso por méra política, aliás incoherentemente, porquanto, já a 
havia sanccionado com o seu voto. 

O SR. MARTIM FRANCisco ~ E' opinião pessoal. O Senador 
Glycerio não representa S. P aulo mais do que eu. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Eu, representante de um dos Estados 
do Norte, justamente de um <los mais directamente interessados no 
fiel cumprimento da lei de prote·cção á borracha,., não cumpriria o 
meu dever se deixasse de constatar uma .má vontade que é evidente. 
A ve·rdade é que todas as energias do paiz são encaminhadas para o 
Sul, tendo ficado o Norte abandonado até hoje. E si os representantes 
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do Norte são cmlpados disso em grande parte, isso não quer dizer _que 
os representantes do Sul não o sejam tambem, porquanto, como bem 
disse o nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte, ST. Eloy de Houza, 
não devemos dividir o paiz em Norte e Sul e sim, devéinos todos, in. 
distinctamente, só ver os interesses geraes da· N•açã·o. 

P SR. GARÇÃO STOCKLER - Si o Sul tem o café, o Norte não 
tem; esta é· que a questão . 

O SR . LuCIANO PEREIRA - Mas tem a borracha. 
O SR . SERZEDELLO CoRRÊA - O cacáo e o fumo . 
O SR. GARÇÃ.o STOCKLER - O immigrante não quer fumo nem 

borracha, quer caf€. (H a outros apa1-tes . ) 
O SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. LuciAN.o PEREIRA - Ainda não ha muito tempo, quando 

a lavolilra do café esrt~ve ameaçada da grave cri:se que todos conhecem, 
os representantes do Norte, sem a menor objecção, votaram a lei que 
autorizava o Govemo Federal a endossar o emprestimo ·de 15 milhões 
esterlinos, que deviam amparar a mesma lavoura. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - V . Ex. pó de accrescentar que foi 
um representante do Norte que ini.ciou e defendeu a idéa ne&ta 
Camara . 

O SR. LUCIANO PEREIRA - O aparte do nobre Deputado vem 
oonoborar a minha argumentação. 

O SR. CoRRÊA DEFREITAS - Saiba V . Ex. que no anuo vindouro 
S . Paulo vae solver sua divida. 

O SR. LuciANO PEREIRA -Fizeram bem os Deputados do Norte 
e do Sul em votar . aquella lei, porquanto eU a vinha garantir nos 
mercados mundiaes o primeiro producto de nossa riqueza. Mas, si 
essa lei de'Via ser votada, por que razão, agora, que a borracha está 
se sentindo tão ameaçada como naquelle tempo estava O· café, por· que 
razão não merecer .a mesma protecção ~ Por que o honrado Senador 
Sr. Glycerio entende que a borracha não merece .a protecção que a 
lei lhe dá ~ 

O SR. GALEÃO ÜARVALHAL - Acho que o Gen6'ral Glycerio não 
disse que não merecia . 

O SR. LuciANO PEREIRA - E' o que transparece das palavras de 
seu discurso. No entretanto, Sr. Presidente, posso provar que a lei 
relativa á bo.rracha é muito mais necessaria do que a outTa que auto--
Tizava o endosso da União no emprestimo para a valorização do café . 

O .SR. EDUARDO SABOYA -Não é questão de Norte ou Sul, nem 
o problema da borracha é collocado parallelamente ao dD café, · is·to é, 
a valorização 11ão é feita pelo mesmo processo . Para a do café se 
pedia apenas .ao Governo ·da União um endOSISO, que, em boa e feliz 
hora, foi concedido; ao passo que a valorização da borracha depende 
de uma série de medidas complexas, cada uma das quaes póde mjjrecer 
a critica de todos nós, daquelles mesmos que, como eu, subscreveram 
o projecto de lei relativo ao assumpto. Qoor me parecer que· essa 
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lei estatue medidas de ordem geral e que cada uma póde ser apreciada 
particularmente, i sendo caso de indagar,. por exemplo, si o paiz com-
porta no momento actual mais um orçamento de outro Ministerio da 
Agricultura, a que equivale a valorização da borracha. 

O S:a. LuciANO PEREIRA. - Deve comportar, é a minha opinião, 
e já darei as razões po·r que assim-penso. (Apartes.) 

Os apartes dos nobres Deputados :rb.e .obrigam a dizer que a va- · 
lorização do café foi uma aventura perigosa, porque por meio della 
se pretendia arcar oontra a lei da offerta e da procura. Era uma 
especulação, é o termo, em que o paiz se ia metter. Fracassasse ella 
e a esta. hora a nossa situação finanooira estaria seriamente com-
promettida. Felizmente estav.a a zelar por nós a Divina Providencia, 
graças a quem a perigosa .aventura redundou em uma especulaç,9.o 
felicíssima, na qual S. Paulo com ü sucoosso ganha-rá muitas dezenaa 
de mil contos. 

E isto basta para o nobre Senador Glycerio. Desde 
que o café esteja dando bom preço, não faz mal que a 
borracha e!'lteja infimamente cotada, apezar de se:r o segundo pro-
dueto t!u nossa riqueza. E' contra este egoísmo que me levanto. 

O SR. MARTIM FRANCrsco - V. Ex. chama successo um debitó 
de 700.000:000$000. 

O Sn. LuciANo PEREIRA -- Reporto-me aos dizeres da ultima 
mensagem do Governo de S. Paulo. (Aparrtes.) 

Repito: Si em vez do successo que se diz, e eu acredito, a}can-
çado, o eontrario se verificasse, o paiz, talvez, tivesse ficado seria-
mente compromettido. O que o governo paulista fez foi uma verda-
deira inversão na ordem economica, contrariando as leis da offerta 
e da procura. (Apartes.) Não é isto o que succederá com, a protecção 
á borracha. 

O SR. GALEÃo CARVALHAL - Isto é um assumpto discutido que 
não póde ser renovado; depois, o endosso foi inteiramente nominal, 
porque S. Paulo offerecia todas as garanti!J.s. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Não estou censurando o que se fez em 
beneficio da lavoura do café, que -devia merecer, como mereceu, todo 
o ·amparo da Nação; quero apenas dizer que o que se fez, constituía 
um perigo, pois no caso de insuccesso as finanças do paiz ficariam 
seriamente compromettidas. 

O SR. GALEÃO Ü.ARVALRA,L- Por que~ 
O SR. LuciANO PEREIRA - Porque o paiz ficava com mais um 

compromisso de 15 milhões esterlinas. 
O SR. GALEÃo CARVALRAL - Mas, S. Paulo offereceu todas as 

garantias. 
O SR. LuciANO PllREIRA - Mas, tanto os capitalistas cstTan-

geiros não .as julgaram sufficientes, que exigiram mais o endosso 
da União. 

E, Sr. :r:residente, si foi · justo que o Governo Federal aUiXiliasse 
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S. Paulo na valorização do café, é tambem justíssimo que .auxilie . 
agora o Norte na defesa economica da sua principal fonte de riqueza, 
a borracha. . 

O SR. GALEÃO ÜARVALHAL - Ninguem está contestando isso. 
O Sn. LucuN;o PEREIRA - ·Foi contestado implicitamente no 

Senado por um dos representantes de R p ,a:ulo. 
O SR. GALEÃo ÜARVAL~AL - O General Francisco Glycerio 

apenas mostrou apprehensões contra o volume da despeza. · 
O SR. LucrAN·O PEREIRA '"""7 E por que o .nob1:e Senador por 

S.. Paulo nãó fez ist,) -no correr da discussão do projecto? (Apartes.) 
A lei, s~ acarreta despezas, em compensação crêa novas fontes de 

riqueza em quasi todo o ter'ritorio nacional, augmenta a nossa rêde 
ferro-viaria, desob~true o leito de m'Uiitos rios, tornando-os navega-
veis, eoloniza as nossas terras, desenvolve a pecuaria e industrias 
connexas, crêa, cmfim, fontes de fabulosas riquezas futuras . 

. O Sn. CoRRÊA DEFREITAS dá um aparte. 
O SR. LucuNo PEREIRA - Sr. Presidente, aproveitando os 

apartes que. me foram · dados pelos nobres Deputados, meUJs distinctos 
collega;;, que me estão dando a honra de auxiliar na discussão deste 
assumpto, eu vou, em ligeiros traços, dizer o que · succederia si os 
poderes centraes do paiz criminosamente deixassem ao désamparo o 
nosso aegundo genero de ·. producção. 

Ninguem ignora o trabalho colossal que se tem feito na India, 
na Malai'ia e mesmo na Africa para desbancar a borracha brazileira. 

Ü0111prehendendo muito bem que com os nossos actuaes processos 
extracti I'·Os, tudo quanto póde haver de mais dispendioso e atrazado, 
o nossc producto não poderia lutar em competencia com o producto 
ql!e fosse obtid0 por processos scientificos, começaram sorrateira-
mente os in_glezes a fazer grandes plantações da hévea em Oeylão, 
plant~çõe(> que foram augmentando de anno para· anno até chegàr 
a·os bilhões de pés, hoje existentes. 

As primeiras colheitas foram escassas e o producto · obtido de· 
ínferior qualidade, mas os inglezes ·não se impressionaram com isso 
e proc:tlriln!m melhorar os processos de cultura e do fabrico. 

E o resultado desse esforço pertinaz é o qUJe todo mundo sabe. 
O producto, . lá f a bl'ieado, apezar de inferior, ainda que inferior ao 
nosso em elasticidade, devido\ M aperfei-çoamento ·de ·seu flabrico, 
que lhe permitte perder na vulcanização uma insignificante percen-
tagem, obtem maiores preços do que o noss.o. · 

A producção augmenta em uma progressão crescente, . collocanP.o 
a sitüação nos seguintes tei·mos: A borracha estrangeira, ha poucos 
annos ainda representada por algumas toneladas annuaes, hoje o 
está por uma cifra <>levadissima. Ora~ tendo-se em vista que um kilo 
da no Rsa horracha vendido por 4$ não dá- lucro (\e especie · alguma: 
ao passo que a estrangeira, :inesmo vendida a 2$, ainda dá compensa-
dor resulta'do, chega-se a . esta. conclusão: Quando a producção da 
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Af1:ica, Jndi:a e Malasia puder., só por si, e esse dia talvez chegqe 
dentro de seis . ou sete . annos, abastecer todos os mercados do mundo, 
nesse dia o no<tso producto n,ão encontrará mais comprador, anniquil-
lando-se totalmente. 

Isto era o que succederia fatalmente. si o nosso _Gov.erno cruzasse 
9s braços em um laisse.r fJ(l,ir·e, laisser pa1sse1· .crimi:o:os·o. . 

Deante da situaçã,o alarmante, a obrigação do .Governo era im-
mediatamente pôr em pratica rapidas e energicas medid:as que vies-
sem coJlocar o nosso producto em cond·ições de supportar a concur-
rencia estrangeira, o que só póde ser alclJ.nçado .. pelo barateamento 
e aperfeiçoamento da producção . . 

E foi justamente isso que se pensou fazer, votando a lei. 
A valorização da borracha não será feita por processos violentos 

de intervenção no mercado, como succedeu com a do café. Não !- Ella 
far-se-·ha por meio ·da execução de medidas .. complexa·s, ma:s sabias, 
ensinadas pela expericncia, procurar-se-ha crear. uma nova situação, 
melhorando as condi<;ões de vida do trabalhador, collocando este, · em-
fim, á v6nta:de n9 · meio hostil onde tem de agir, sem que elle necessite 
exigir grandes e.alarios. . 

Presentemente o seringueiro ·só . póde .trabalhar no fabrico da 
borraçha cinco ou seis mezes durante o anno, passando o resto do 
tempo completamen_te inactivo', devido ás eheias dos rios que deixai:n 
os seringaes debaixo d'agua. E como elle vive exclusivamente da bor-
racha, necessita ganhar nos mezes em que trabalha o sufficiente para 
manter-se durante o annQ inteiro e guardar alguma cousa para a 
formação de um peeuiio. · 

Em taes condições de vida é evidente que os salarios não podem 
deixar de' ser elevados. · 

O .SR; . . CELoY mJ SouzA ;_ Fa'Z~se n:iistér· tori1ar a vida mais 
barata e rever as tarifas alfandegarias pa:ra aque11a região. 

O Sn. LuorANO PEREIRA . - Periso que não precisamos chegar 
até essa tevisão de tarifas, que lembra o nobre Deputa~o pelo Rio 
Grande do N ort.e, porque isso crearia uma situação de privilegio 
que a nossa Constituição · não permitte : A lei se limitou a isent&"l' 
de quaesquer impostos os materiaes e utensílios empregados n-a ex-
ploraçf.o da industria da borrachaJ paTa incentivo dos que quizerem 
a ella se dedicar, incluindo nessa isenção as embarcações de qualquer 
genero destina.das á navegação fluvial no Amazonas. 

Mas, pro seguindo .. .. o que o Governo devin fazer na imminencia 
da crise que se annuncia, ·de effeitos. devastad·ore-s, era procurar col-
locar o seringueiro em condições de poder obter o producto por um 
preço tão reduzido quanto possivel. 

Ora, Sr. Presidente, isso não é resuJtado que se consiga sem um 
preparo lren!flo·, abrangendo uma sé-rie de medidas compkx!as, mias 
visando um fim uni co. E essas medidas quaes são? Justamente essas 
que sabiamente a lei de protecção á borracha instituiUJ: l'educção do 
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custo dos utensilios e materiaes empregados na exploração da indus-
tria; instituição de premi os em dinheiro aos cultivadores das arvores 
produ'!toras da borracha; fundação de estações experimentaes desti-
nada~ a crear entre nós as industrias de refinação e de fabricação de· 
artefactos de borracha; cr·eação de hospedarias de immigrantes e 
hospitacs interiores para a assistencia do immigrante rece~-chega<lo 
e do trabalhador já em actividade; melhoramentos dos transportes, 
tornar: do-os mais rapirlos ·e baratos possíveis, pela desobstrucção dos 
rios que pedem esse melhoramento e construcção de estradas de feTro, 
ond.e forem neeessarias ; ereação de centros productores de generos 
alimentícios no valle do Amazonas; concessão de premios e favol'es 
aos que pretendam fundar fazendas de agricultura e criação, etc., etc. 

O SR. CoRRÊA DEFREITA.s dá um aparte. 
O Sn. LvciANO PEREmA - Eu discuto a situação que nitida-

mente se desenha aos nossos olhos e as providencias que devem ser 
adoptada<J para evitai-a. 

De resto, Sr. Presidente, a lei de prot.ecção á borracha, não se 
limita apenas a beneficiar o extremo Norte; beneficia tambem a todQ 
o N orde~te. E' preciso que a C amara saiba que a resolução do pro-
blema do No r te não consiste apenas em valorizar a borracha, abrange 
tambem a necessidade de acabar com os effeitos devastadoTes das 
secc.as que periodicamente perseguem a zona comprehendida entre os 
rios S. Francisco e Parnahyba. 

As duas zonas do Norte e do. Nordeste brasileiros estão ligadas 
por laços indisso1uveis. 

O Norte possue as terras ferteis onde dormem as riq:uezas, mas 
lhe faltam os braços para colhei-as. O Nordeste, calcinadas as sua-s 
terras pelas seccas, não póde offerecer a uma grande parte de ~us 
filhos 1*-não uma vida de miserias e privações, quando não lhes dá 
a morte pela fome (l pe-la sêde. Os braços que faltam em um, so-
bram no outro. Nada mais natural do que completai-os um com 
o outro. 

Um dá o trabalho, o outro a riqueza. 
O SR. ELoY DE SouzA - Hoje, o salario do trabalhador do 

N ardeste orça por 4$ ou mais. 
O Sn. LuciANO PEREIRA -- E como explica V. Ex. as grandes 

levas .1e immigrantes que todos o annos vão de lá para o valle .do 
Amaz.:.nas? 

O SR. ETJOY DE SouzA - E' a miseria. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Logo, ha falta de trabalho, porque 

!1Ó existe miseria, onde falta o serviço. 
Eu não posso comprehender o aparte do meu honrado collega! 

Pois, si 0s salarios de Nordeste attingem a 4$, como é que ha mise-
ria? ! Não posso comprehender excesso de preço de .trabaJho onde ha 
UlÍseria. 
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~o SR. ELoY DE .SouzA - Mas, V. Ex. se esquece que ha 50 
annos c1ue emigram pobres diabos de Nordeste para o extremo Norte. 

O S1t. LLrouNo PEREIRA - Mas, isso ainda. hoje se dá. 
o SR. ELOY DE Soru - Actuahnente, não emigram. 
O S.&.- LuciANO PEREIRA - Continuam a' emigrar; e si emigram 

menos agora, nestes ult.imos tempos, é devido justf.!,mente á crise por 
que está pa:ssando a borracha; elles g.abem que .não encontram as vanta-
gens que encontravam antes. Mas, ·ainda hoje, apezar de tudo, con-
tinuam a procurar o Amazonas; ahi está a estatística para mostrar 
si digo ou não a verdade. 

Sr. Presidente, eu podia discutir, podia mostrar as vantagem. 
uma a uma, de todas as medidas que a léi de protecção á borracha 
manda pôr em exec1;l.ção no Norte e N ord.este d·o Brazil; rrias, não 
desejo de maneira alguma cançar os honrados collegas que me prestam 
a sua benevola attenção. 

Ent!"etanto, para dar urma idéa da importancia dessas medidas, 
como exemplo, referir-me-hei a uma: á desobstrucção do rio Acre 
e do Alto Purús. 

Os acontecimentos ultimamente desem,olados. no Acre veem· a 
talho de foice. para mostrar a necessidade inadiavel que o paiz tem 
de praticar este melhoramento. 

O Sn. ELoY DE SouzA - Acho pouco para isso 8. 000 :000$000. 
O SR. LuciANo PEREIRA - E' em qwanto está orçado; não sou 

profi3sional, suj·eito-me ao orçamento feito pelos competentes. 
Mas, vou mostrar a jmportancia desse melhoramento. Os 100.000 

brazileüos que habitam o Territorio do Acre, produzem mais de 10 
milhõe~ de kilogrammas de borracha, que, vendidos, mesmo á razão 
de 5$, preço baixo, produzem 50.000 :000$; só de imposto de expOl'-
tação, entram para os cofres da União mais de 14 . 000 :000$ annwaes. 
Entretanto, á mingua desses 8. 000:000$ a que o nobre Dep11tado se 
refere, elles vivem completamente segregados, comp:Ix,tamente arre-
dados da civilização, durante a maior parte do anno, porque o Go-
verno ·até hoje não julgou opportuno mandar fazer esse melhora-
mento. 

Si as communicações fossem faceis, si os rios podessem ser nave-
gados regularmente, esses movimentos l'evolucionarios que tão gran-
des prejuízos estão trazendo a todo o commereio do Pará e Amazonas 
e á Nação, ~não se dariam; elles se verificam porque os sews autores 

. sabem que o Governo não póde, rapidamente, enviar forças para alli, 
devido á falta de communicação, ás difficuldades de trans.porte. Os 
aventureÍTos, de que a região está cheia, con,tam com a impunidade 
_c.erta e della não raro se aproveitam para o saque na propriedade 
particular e ás vezes até no assalto aos dinheiros publicos, como sue-
cedeu ha pouco, no Alto Purú.s. 

Com o dispendio apenas de 8. 000 :000$ tudo isso mudará. A na-
vegação 2erá feita ininterruptamente, durau~ o anno · inteiro1 cee-
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sando os prejuízos que o .commercio e a Nação soffrem com o estado 
de completa anarchia em que. vive constantemente mergulhada . aquella 
riquíssima região . . . 

Agora pergunto : não foi um verdadeiro c:dme deixar-se por 
fazer até hoje esse melhoramento? 
' Limito-me a esse exemplo. Todas .as medidas mandadas pôr em 
execu~ão pela lei de prote~ão á borracha, são de importancia .seme-
lhante . 

O SR. CoRRÊA DmFREITAS dá um aparte. 
O Sn. LuciANo PEREmA - E' justamente isso que a lei procura 

fazer. O que se pediu á Nação não foram capitaes para, entrando 
com ellcs no mercado, procurar -desviar o .curso das leis economicas . 
Pelo contrario, 0 que se vae fazer é pôr a borracha brazileira em con-
dições de estar sempre de accôrd-o com ellas . . Mas isso por processos 
naturaes e não violentamente, como já se tentou fa<rer uma vez, com 
o mai~ lamentavel e previsto dos insuccessos. 

O nobre Senador por S. Paulo, entre outras censuras, accusou 
a lei -de ter sido votada ás pressas, censura que acaba de ser repetida 
pelo 'lobre Deputado pelo Paraná. 

Não póde haver maior injustiça do que e-ssa; porque, jámais, 
neste paiz, foi uma lei mais discutida do que a -de protecção á borracha. 
Na confecção da mesma só não eollaborou quem não quiz. 

E senã-o, vejamos o seu hist01~ico. 
Gomo um perfeito estadista que é, deante da situação aterroriza-

dOl·a · que se estava preparando para, em futuro proximo, anniquilar 
o segundo producto da riqueza uacional, -o digno e illustre Sr. Dr; 
Pedro de T'Oledo, Ministro da Agricultura, resolveu enfrentar a crise 
com toda a energia. Dada, porém, a complexidade do assumpto, pre-
liminarmente encarregou a uma commissã·o de competentes, o estudo 
do problema em todas -as sua~ faces, que sobre elle apresentou extenso 
e circumstanciado relato rio. 

Isto feito, o dig:no ministro convocou um congresso para tratar 
da questão e para tomar parte nesse <Congresso foram convidados 
todos os Estados interessado-s directa ou indirectamente, bem assim 
as associações comm~rciaes desses mesmos Es·tados e outras 
associações e sociedades, tambem interessadas na resolução do pro-
bJema. · 

Ao Congresso comparcceTam representantes dos Estados do Ama,-
zonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, . .J>a-
rahyba. Pernambuco, Alagôas, .Bahin., Rio de J anciro, S. Paulo, Pa-
raná, Minas Geraes, G-oyaz e Matto Grosso; das Assoc_iações Com. 
merciaes ·de Manáos, Pará, Maranhão. Therezina, Ceará, Bahia, Rio 
de Janeiro e Ourityba; ·do Banco do Brazil; da Junta de Corretores 
de Mercadorias; da SoÇ!jedade N acionai ·de Agricultura;_ do Centro 
r'ndustrial do Brazil e do Museu Commercial do Rio de Janeiro. 

~eurüdo o Cortgr~sso foi , por proposta de Ul1'l dos congréssistas, 
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nomeada uma commissão :de cinco membros para estudar· a ~On'!enien
cia das medidas lembradas naquelle relatorio . Essa commissão ouviu 
.todos os que se quizeram pronunciar a respeito; mesmo não congres-
sistas, e -depois disso, aproveitando o que encontrou de util e razoavel 
nos trabalhos e criticas apresentados, formulou por sua vez o seu 
relato rio, que, submettido á approvação do Chefe da Nação, foi por 
este enviado ao Congresso, acompanhando uma mensagem em que 
'S. Ex . pedia a attenção dos representantes da Nação para o as-
sumpto. ' 

· Aqui, na Camara, como as medidas lembradas no relatorio, en-
volviam materiâs sobre as quaes deviam ser ouvidas todas as commis-
sões permanentes, foi nomeada uma commissão especial, composta de 
membros de todas aquellas commissões,_ para se pronunciar. Do pa-
recer dessa commissã() especial, ainda teve vista a Commissão de 
Finanças, ç só depois de longo e minucioso parecer desta, favoravel 
ás medidas, foi que o projecto de lei foi vota·do, f azendo-se ainda 
ouvir sobre o /l-Ssumpto na discussão ·diversos oradores. · 

A imprensa do Rio tratou largamente do assumpto publicando 
tudo quanto a elle dizia respeito. Parece-me· que não é possível exigir 
maior publicidade . 

O E stado de S. Paulo esteve representado no Congresso pelo Dr. 
Queiroz Telles, que, aliás, muito concorreu oom as suas luzes para 
o escla:re.cimento do assumpto. 

Como, pois, atirar á lei a censura de ter sido votada á& pressas? 
De todos os trabalhos do Congresso tirou-se até um folheto que 

foi lar,gamente distribuído por todo o. Br?.zil, sendo enviados . exem-
plares do mesmo a todos os congressistas. O ~óbre Senador paulista, 
tambem recebeu, um delles e si o não leu, antes de votar a lei no Se-
nado, a ninguem pó de disso caber a culpa_ _ .· . 

Sr. P1:esidente, não desejo cansar por muito tempo a attenção 
da Camara cpm o exame meticuloso das accusações injustas e sobre-
tudo _impatrioticas, levantadaiS agora pelo nobre Senador paulista 
contra a lei de protecção á borracha. Isso seria assumpto para muitas 

. horas de oração, a que não quero sujeitar os meus nobres collegas, 
que com ta;manha generosidade me ouvem. 

Para que a Camara, porém, e o paiz inteiro fiquem sabendo ·que 
consequencias terríveis advhiam si o Governo não procurasse amparar 
a ~ossa borracha, vou e1mmeral-as em tr aços rapidos. 

Antes, · porém, seja-me permittido lêr á Camara Gs seguintes 
dados, pelos quaes se verifica a impor tancia que tem a industria da 
borrachà na riqúeza nacional . . 

Foram estas as cifras da sua produ~ção e valor commercial no 
ultimo quinquennio: 

1906-34. 9 60 toneladas que produziram ....... . 
1907-36.490 ditas idem idem . .. . . . ... ..... . .. . 
1908r-38.206 ditas idem idem .. . ..... . ..... . .. . 

210.284:551$000 
217.504:288$000 
188.357 :9·83$000 
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1909-39. 027 toneladas que produziram ........ . 
1910--40.000 ditas idem idem .................. . 

301.339:~57$000 
376.971:860$000 

Para se avaliar bem o que representa esse valor commercial ~ 
preciso comparai-o com o éaié, que con&titue o nosso mais impõ1'taJ:lte 
genero de exportação e que produziu no mesmo período: 
1906. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. • .. . .. . . . . . . . . . . .. 418.399:742$000 
1907. .• . . . . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . 453.754:571$000 
1908. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .•. .. . . . . .. . . . . . 386.285:424$000 
1909. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533. 869 :70{)$000 
1910. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385.493 :360$000 

Sommando-se os totaes de um e outro producto, vê-se que: 
A borracha produziu ........ , . . . . . . . . . . . . . . . 1. 295.058 :639$000 
O café. . . . .. .. . . . . ... . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . 2.159. 802 :997$000 

Donde se verifica que a exportação da borracha representou 
nesse periodo 60 % do valor do café. 

Si tomarmos, porém, no ultimo anno qo quinquennio a exporta-
ção geral do Brazil, encontraremos: 
Exportação to'tal. . .. . . ... . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . 939 .413 :449$000 
Exportação da borracha ....•... ·" . . . . . . . . . . . . . '376. 971 :860$000 
Exportação do café. . . . .. . . . .. .... . . . . . . .. .. . . .. 385.493 :360$000 

Cabendo, portanto, ao. café 42,31 % e á borracha 39,09 % desse 
total. 

Nada póde haver de mais eloquente I 
Verificado, como está, que, si as cousas relativas á nossa borra-

cha continuarem como vão, dentro de poucos annos ella terá de des-
apparecet, uma vez que isso se dêsse, a Nação veria logo a sua ri-
queza diminuída em quantia superior a 200.000 contos annuaes. A 
primeira consequencia do abandono, portant{), seria a extraordinaria 
diminuição das rendas nacionaes. (Apoiados. ) · 

Supportaria a vida economica da Nação esse colossal desfalque? 
Era o que muito seria ·desejave1 explicasse o nobre Senador paulista-. 

.Si a borracha entra para a cifra da nossa exportação total com 
39,09 %, a que condições econ.omicas e financeiras ficaria reduzido o 
paiz si ella faltasse de repente? (Muito b ~rn. ) 

Senhores, anniqui'lado o .commercÍOi da borracha, anniquilados 
t.nmbem estariam desde logo os Estados do Amazonas, Pará, parte de 
:Matto Grosso e Territorio do Acre. 

EsBa.s regiões vivem exclusivamente da borracha e todo o mundo 
i!noe qu& §e não póde de repente inventar novas fontes de receita. 
'(Muito bem!) 

I sso só póde ser conseguido com uma certa celer!dade, pela ad-
opção de medidas que os orçamentoa depauperados daquelles E stados 
não podem supportar. 

Mas a · catastrophe I). á o !le linü·taria sómetl.te ao Norte, se refi e-
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ctiria tambem no Sul e no paiz inteiro, mais notadamente em S. Paulo, 
Capital Federal e Rio Q-rande do Sul. (Mwito bem!) 

As industrias incipientes desses Estados são alimentadas, em 
grande parte, quasi que exClusivamente com o dinheiro que recebem 
das mercadorias que vendem ao Norte. Este é o seu melhor compra-
dor. Portanto, o anniquilamento da principal fonte de renda daquelles 
Estados nortistas viria fatalmente repercutir no Sul. 

UM S:a. DEPUTADO - No paiz inteiro. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Apoiado, a lei de valorização da bor-

racha não beneficia só mente o Norte, mas o paiz inteiro. 
O SR. MARTIM FRANCisco - Quem approvou 'a valorização do 

café não poderá . votar contra a lei de protecção á borracha. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Além dessa consequencia, outra não 

menos grave poderia decorrer da continuação do abandono a que 
venho alludindo. · -

Como já tive occasião de dizer, respondendo a um aparte com 
que me honrou o nobre Deputado pelo Rio Gr}lnde . do ::Norte ( referir~r 
da-se ao Sr. Eloy ik Souza), os Estados do Norte e do Nordeste estão 
indissoluvelmente ligados uns aos outros. 

As populações do Nordeste pau se manterem vão procurar o 
valle do Amazonas. 

Anniquilada-nelle a producção da borracha, toda essa gente fica-
ria sem trabalho. E desapparecida essa valvula que aquellas popula-
ções até aqui teem encontrado, fatalmente teriam de se encaminhar 
para o .Sul e viriam fazer neste o que o Piauhy por vezes tem presen-
ciado. No Piauhy, os maiores prejuízos não são produzidos pelas 
ooccas, mas justamente os causados pela retirada dos emigrantes, que 
atrás de si vão deixando a desolação e a ruina, forçados pela extrema 
necessidade em que se encontram. 

O nobre Senador por S. Paulo criticou .ainda a lei, allegando o 
excesso de despeza que ella acarretará. 

N:ão h a duvida que a lei acarretará um augmento de despezas; 
ma•s como ella não será posta em execução de uma só vez, estas irão 
se distribuindo pouco a pouco pelos diverso~ exercicips financeiros e 
no fim de tres ou quatro annos, os primeiros capitaes empregados 
estarão produzindo lucros para compensai-as. 

A lei foi feita encarando o problema do Norte, sob todos os seus 
aspectos e nella €stão traçadas as bases do desenvolvimento futuro de 
mais de dous terços da nossa Patria. E assim se fez porque, uma ve.z 
que se in exigir da Nação um grande esforço, havia toda a convenien-
cia eí1l traçar desde logo as bases de um plano geral afim de dar uma 
unida:de ·racional e pratica a toda essa obra colossal e pat:riotica. 

As despezas são grandes, diz o nobre Sena:dor paulista, e isto ê 
um mal. Não · se lembra, porém, , o nobre Senador que mal ainda 
.maior seria não procurar reso.lver a 'questão, que, por affectar todo o 
organismo nacional, deve ,ser considerada de salvação publica. 

Probk)ma cuja solução int(jressa o paiz inteiro, a sua prompta 
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solução para o Norte e o Nordeste brazileiros é uma questão de vida 
ou de morte. 

Posta a questão em tae.s termos, si o Governo da Nação não a 
attendesse e continuasse a despender todos os recursos do paiz com .o 
Sul, onde já se está até cuidando de interesses méramente municipaes, 
com o· abandono absoluto das mais vitaes necessidades de todo o 
Norte, então, senhores, é porque já estavam rotos todos os laços de 
solidariedade nacional, e nós, no Norte,. teriam os até o direito de pedir · 
a nossa separação, porquanto não poderíamos tctlmittir que só sejamos 
lembrados para os encargos, sendo ·esquecidos para os beneficios. 

O SR. JoAQUIM PIRES - .A. medida que V. Ex. apresenta é 
muito radicaL 

O SR. LuciANO PEREIRA __,. Não estou apresenta.ndo medida al-
guma. Estou apenas dizendo que si tal facto se désse teríamos o di-
reito de lançar mão desse recurso supremo. 

Devo declarar que dos Governos que temos tido o actual foi o 
primeiro que ~ dispoz a <luidar seriamente dos interesses economicos 
do · Norte. 

O actual Governo, portanto, merece toda a gratidão do Norte. 
Terminando, só lamento que o nobre Senador por .S. Paulo, para 

não perder uma occasião de fazer opposição ao Governo, com quebra 
de .coherencia, vie·sse combater uma lei por elle mesmo votada, que re-
presenta uma necessidade para o Brazil inteiro e que para o Norte 
é uma questão vita:l, quando S. Ex., com ·as luzes do seu extraordina-
rio talento, encorajando a execução da lei, bem pg.deria juntar mais 
esse assignalado serviço aos muitos, que já lhe deve o Brazil. (Muito 
1Jem ,· mwito btem; o orador é muito felWitadJ.o. ) 

' . 

SESSÃO DE 7 DIE AGOSTO 

O Sr. Luciano Pereira - Era minha intenção, Sr. Presidente, 
usar da palavra, na hora destinada ao expediente, para dirigir um 
appello ao nobre Deputado por Minas, o Sr. Pandiá Oalogeras, a 
proposito de <lertas pa,lavras pronunciadas por S. Ex. no seu discurso 
do di.a 5 . 

. Estando, porém, com a palavra o nobre Deputa-do Sr. Mauricio 
de Lacel'da e tendo necessidade de retirar-me do recinto, quando voltei 
já V. Ex., Sr. Presidente, tinha dado por terminada a hora desti-
nada ao · expediente. Por este motivo, aproveito a occasião que me 
offerece a discussão deste projecto, cOD,l o qual estou de perfeito accôr-
do, para fazer o a.lludido appello. 

O nobre Deputado por Minas é incontestavelmente um d~s mais 
bellos ornamentos desta C amara. •.' 

O SR. ÜALOGERAS - _Muito agradecido . .. 
O ·SR. LucuNo PEREIRA - No seu notavel 'discurso, proferido 
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na sessão do dia 5, teve S. Ex. ·as seguintes palavras relativas ao 
Ministerio d.a Agricultura: 

"Vimos creditos extr~oTdinarios votados par-a pagamen-
to de prestações de .navios de guerra em construcção na Eu-
ropa, para as loucuras do Ministerio ·da Agricultura, para o 
·arremedo do ensino militar e outros gastos adiaveis." 

E mais adiante: 
"Não estamos sentindo aos borbotões chegarem os ex-

emplos á memoria? 
Não vimos outro· dia o novo regu1amento salvador da 

industria da borracha, ao qual .com tanto espírito se referiu 
o Deputado Nicanor do Nascimento mostrando a tabella de 
vencimentos do pessoal destinado a solver a crise da borra-
cha aqui no Rio de Janeiro?" 

E' sobre essas palavras que desejo fazer um appello ao illustre 
Deputado, representante do Estado de Minas. 

Quando o nobre Senador pelo Estado de S. Paulo, Sr. Fran-
cisco Glycerio, da tribuna do · Senado, atacou a · Tecente lei de protec-
ção á borracha, por occasião da abertura do credito de 8. 000.:000$ 
para inicio dos serviços, eu tive a honra de fazer a defesa da ailudida 
lei, demonstrando que ella não tinha por fim ·sómente beneficiar uma 
região, sinão .que eTa uma lei de salvação publica, porquanto da sua 
execução depende, em grande parte, a vida economica da Nação; uma 
vez que ·a .borracha entra na cifra total da nossa exportação com uma 
percentagem de perto de 40 %. Si nos faltasse de repente esta cifra, 
as nossas finanças ficariam completamente desequilibradas, porquanto 
não encontraríamos de prompto recursos para rem~diar a lacuna. 

Depois do meu discurso, o nobre .Sen·ador por S. Paulo não vol-
tou á tribuna, o que fez suppor que os argumentos aqui desenvolvido,~ 
lhe tinham calado no espirito. 

Ultimamente, alguns distinctos collegas, cujos nomes peço Yenia 
para declinar, os nobre.s Depvtados Srs. Raphael Pinheiro, Nicanor 
do Nascimento e Calogeras acharam que deviam fazer novas censuras 
á lei. 

O SR. N ICANOR no NAsCIMENTO - N:ão fiz censuras ... 
O SR. LuciANo PEREIR.A - Tanto fez que o nobre Deputado por 

Minas. Geraes se 1~eferiu ás palavras de V. Ex. .. · 
O S1t. NICANOR no NASCIMEN.TO ~ Um pequeníssimo aparte:. 

·achei apenas que o Ministro da Agricultura fixará em quantia muitó 
reduzida os vencimentos ·do director do serviÇo em questão. .. . Rec1a-
_mei contra a exiguida;.de. dessa remuneração. 

O SR. LuCIAN() PEREmA __:_ Desejava que os distinctos Depu-
tados positiv·assem as censu1'as, não as ·deixassem Yagas com\) · for.am 
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formuladas, dissessem si ha ou não necessidade de se proteger a m-
dustria da borracha no Brazil. .. 

O SR. ÜALOGERAB- Ha, sem duvid.a; JlãP porém, pelo modo por 
que isso foi feito. 

O SR. LuciANO PEREIRA_- ... e quaes as razões que os levam a 
pensar dessa maneira; desejava que declarassem si julgam que ha ou 
não ne'cessidade, e, no primeiro caso, o motivo do seu desaccôrdo com 
as medidas tomadas, em que sentido estas não são convenientes, quaea 
as que apontam em substituição, etc. 

O SR. NICANOR Do NAsCIMENTo - Isto será feito opportuna .. 
mente. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Quànto á parte relativa á renu~nera
ção, devo dizer que o mal deste paiz tem sido justamente pagar de 
maneira mesquinha ás pessows que exercem as com-missões mais im-
portantes, quando vemos que os que veem ao Brazil dirigir emprezas 
estrangeiras têm ordenados que lhes garantem sufficientemente a 
manutenção, de accôrdo com as funcções que desempenham. 

A Superintendencia da Defesa da Borracha é _um serviço publico 
importantíssimo. E o ipustre collega entende que se póde dirigir 
tal serviço, com ordenado minguado, que não permitta ao superin-
tendente dedicar toda a suà actividade ào trabalho que lhe está 
affecto ? 

O SR. NICANOR Do NAsCIMENTO- Ao contrario; estou de pleno 
accôrdo com V. Ex., e acho que a remuneração devia ter sido fix·ada 
em 15 :000$000 mensaes. . . ·~-

0 SR. LuciANO PEREIRA - Acredita S. Ex. que os 5:000$000, 
arbitrados para o .superintendente, são excessivos, ante a eXttensão do 
serviço que elle tem de administrar ? 

Isto, em todo caso, é a'Pen·as uma breve resposta ao aparte de 
S. Ex., pois que , não quero perder o fio de minhas considerações. 

Repito: peço que sejarri. definidas as accusações, afim de que lhes 
possa ser dada resposta cabal. E' neste sentido o meu appello ao 
digno collega., .Sr. Calogeras. . 

O SR. NICANOR Do NAsCIMENTo - Dei o meu aparte apenas 
porque V. ~x. a mim se referira nominalmente. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Solicito ao nobre Deputado por 
Minas que declare quaes as loucu:ms que teem sido commettidas, para 
que se produza a prompta e completa defe·sa dos actos do digno mi-
nistro da Agricultura. 

Continuando, quero lembrar o seguinrte: já mostrei no .meu allu-
dido discurso que a borracha entra com perto de 40 °/o para o total 
de nossa exportação, e que, si o paiz deixasse o produoto na situação 
em que se achava, dentro de oito annos, no maximo, estaria completa-
mente varrido do mercado, porquanto a concurrencia victoriosa do 
similar estrangéiro determinaria este facto, que importaria na di-
minuição de perto ·de 400.000 :000$000 em nossa exportação. 
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:A solução do pToblema, por c<Jn~guinte, tinha de ser prompta, 
e não aproveita sóme:ilte á determinada parte .do paiz, mas ao paiz 
inteiro, porquanto a ruina do commerci<J da borracha vem desequili-
brar as nossas finanças. Admitto, porém, para fliscutir, que venha a 
solução beneficiar apena~ a região da qual me honro .de ser represen-
tante e quero assim mesmo provar que os Estados do Amazonas e do 
PaTá teem direito de exigir do Governo prptecção ao seu principal 
produCito. 

O SR. ÇALOGERAS - V. Ex . está combatendo moinhos de vento. 
Eu não collnco a questão nesse terreno. Acho que o problema é na-
cional, e, c<Jmo tal, deve ser solvido. 

O SR. LuCIANO PE!!IEIRA - Nesse caso, V. Ex. est'á em des-
accôrdo com as medidas tomadas pelo Sr. Ministro da Agri<mltura; 
si assim é, peço que indique os meios que,- julga conveniente ·sejam 
postos em execução. Si _ concoTda que o problema precisa de solução e 
combate essas medidas deve indicar outras. . 

Creio que estou sendo rigorosamente logico; e aproveito o ensejo 
para dizer que, mesmo considerando o problema da bonacha como 
de in;teresse regional ... 

O SR. ÜALOGERAS - Ninguem o considera como tar V. Ex., 
porta!lto, não responde a ninguem. 

O SR o LuciANO PEREIRA - ( . . -ainda assim os dous Estados dó 
Pará e Amazonas teem direito de exigir do Governo Federal pro-
tecção ao seu principal producto, porque, com uma população de um 
milhão de habitantes, entram annualmente para a renda total da 
Nação com 70 o 000 contos; calculando-,se a receita geral do paiz em 
quatrocentos e oitenta e tantos mil contos, calculo exaggerado, veri-
fica-se que esses dous Estados concorrem com a setima parte da renda 
totai da Republica, isto sem o menor beneficio até hoje, porque o 
Governo Federal não ga~ta cousa alguma com esses Estados. 

O SR. ÜALOGERAS - Neste ponto, não apoiado. Basta citar as 
subvenções a companhias de navegação. 

O SR. LuciANO PEREIRA - São insignificantes, 
Ha poucos dias o Sr. Ministro da Fazenda disse que as unicas 

circum!Jcripções do paiz para onde até agora o Thesouro não teve 
necessidade de fazer Temessa de dinlíeiro são aquelles dous Estados; 
de lá apenas recebe, o que quer dizer que elles produzem para a 
Nação muito mais do que della consomem. 

O Esta;do de Minas, com cinc<J milhões de habitantes, po-rtanto 
com a quinta. parte da populaçã<J do Brazil ... 

O SR. N ICANOR DO NASCIMENTO - A população do Brazil hoje 
vae a 32 milhões o • 

O SR o LuCIANO PEREIRA - Ba.seio meus calculos na estatística 
approximada do Sr. Toledo Piza·;- não temos estatística verdadeira ~ 

O S&. NICANOR Do NASCIMENTO Elle fez um bello recensea-
men,to geral do :paiz. . . "' ~ 
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O SR. l.um.ANO P:E;REIHA - O aparte ironico de V. Ex. não 
aproveita ·ao caso, porquanto eu conhecia o recenseamento do Sr. 
Toledo Piza, muito antes de se fallar na creação do Minis.terio di 
Agricultura. 

O SR. CALOGERAS - E' avaliação; não é recenseamento. (H a 
o'I.Abros aparte,s . ) · · 

O SR. LuciANo PEREIRA - Como dizia,. admittamo.s que o Es-
tado de Minas tem a quinta parte da população do Brazil; para que 
elle . concorresse para ·a riqueza nacional na mesma proporção que os 

.Estados do Pará e Amazonas, deveria produzir o que estes Estados 
produzem multiplicado por 5, quer dizer que deveria produzir 350 
mil cqntos. Agora pergunto e peço que me respondam com sinceri-
dade: o paiz não tem ajudado extracirdinai"iamente o Estado de 
Minas? 

O .SR. CALOGERAS - Não ha duvida. 
O SR. LuciANO PEREmA - E te;m ajudado os Estàdos do Pará 

e Amazonas? 
Ao Estado do Amazonas até hoje nunca ajudou. 
O 'SR. N ICANOR po N .AscrMENTO - Isto é regionalismo. 
O SR. LuciANO PEREmA- Víf. EEx. é que me obrigam a en-

carar · a questão no ponto de vista regional. 
O SR. CALOGERAs - Todos nós recusamos esse terreno. V. Ex. 

ê quem insiste . 
O SR. LuciANo PEREillA - VV. EEx:. é que teem collocado a 

questão no terreno regional. Quero apenas mostrar a razão pela qual 
a-cho que nós do Amazonas e do Pará temo-s o direito de exigir pro-
tecção para o nosso principal pro-dueto. Já ponho de parte a questão 
social, a questão economica geral, · p·ara tratar sómente da questão 
region81l. 

O SR. NwANOR DO NAsCIMENTO- V. Ex. não se irrita com um 
aparte meu? 

O .. SR. LuciANO PEREmA - Absolutamente; não. 
O SR. N ICANOR Do N Ascn.i:EN'To - V. Ex. é o primeiro que não 

póde fallar . em nome ·de uma região; porque V. Ex. não é Deputado 
pelei Amazonas; é Deputado pelo Brazil. 

O SR. LucrAN·O PEREIRA - Mesmo que não fosse representante 
d'o Amazonas, fallaria da ;mesma maneira por que estou falland-o sobre 
uma questão nacional e todo bom patriota tem de encarar a questão 
çom;o eu encaro . 

O SR. CALOGERAS - NesSe caso quem combate V. Ex.? 
O SR. LuciANO PEREIRA - Combato as a·ccusações que se fazem 

veladamente e não deixam margem para se fazer uma defesa. Quero 
que os accusadore.s precisem a ·accusação - accusamos por isto -
para que eu possa dizer si teem ou não razão. (Apa'O"tes.) 

.Si entro ·no terreno regional, é porque nós t~mos tambem o di-
reÍto ·de exigir da N:ação; para cuja renda entramos com avultadis-
sima somma, a protecção que merece o nosso principal producto. 
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Não ha duvida que a situação do paiz é precaria e devemos 
restringir as despezas, mas esta re'Stricção deve ser entendida. em 
termos. 

Restringir despezas que veem crear fontes de re_.ceita para o paiz 
e veem evitar prejuízos á nossa renda não é economizar, é estancai 
o nosso progresso, não é ' economia, é desba1:ato; devemos restringir 
aH despe:zas, mas B~quellas que se podem restringir . . Por que · não se 
arrenda, por exemplo, a Estrada de Ferro Central do Brazil? 

' O SR. DioNY.SIO CERQUEIRA - E' absurdo. V. Ex. não . pó de 
sustentar esta doutrina. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Por que não se arrenda essa estrada, 
que é um cancro a corroer e~ternamente o nosso. organismo ··financeiro 
e não póde ser administrada pelo Governo? 

O SR. CALOGERAS - Apoiado. Quando sustentar essa doutrina 
me terá a seu lado. 

O SR. DroNYSIO CERQUEIRA - Por que não póde ser .!J.:dminis· 
trada ? 

O SR. LuciANO PEREIRA- Porque todos os annos dá t1eficits ... 
O SR. FLORIANO DE BRITO - Não é argumento. 
O SR. DIONYsro CERQUEIRA - Não ha estradas de ferro de Go-

verno que dêem resultado. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Por isso mesmo não ha um só trata· 

dista de economia política que acqnselhe a administração de estrada!. 
áe feno pelo . Estado. Todos os economistas condemnam o Estado 
empresario. 1 

O 8R . DroNYSIO CERQ:UEIRA - As estradas de ferro do Governo 
não são feitas para Tenda. 

O SR. CALOGERAB - São feitas para transportar eleitor~!!, pa:tzs 
fabrica: de dieficitsf 

O SR. DroNYsro CERQUEIRA - São feitas para fomentar o pro-
'{resso d·a agricultura. . . . 

O SR. PRESIDENTE - Chamo a attenção do nobre Deputado que 
está na tribuna para o que dispõe o 'art. 104 do Regimento, o qual 
não permitte que se trate de materia estranha ao debate. 

O SR. LuciANO PEREIRA__: Aooedo ao convite de V. Ex., 'Sr. 
Presidente, e sento-me, não sem primeiro pedir aos meus nobres cal-
legas a que me venho de dirigir, que respondam ao appello que lhes 
fiz. (Muieo bem,· muito bem.) 

SE.S·SÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. Calogeras (*) - Qua:r;tdo ante-hontem, pelo ·adea:ri.tado 
da hora, S1~ . President~,. me vi ·oln·igado a interrompe~· a exposição, 

'(•) ii)Iscu.rso pro~rldo llla discuooão do orçamento da Agrlou~tu·ra., 
: . ~ 
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O SR. l.umANO PE_REIRA - O aparte ironico de V .· Ex. não 
aproveita :ao caso, porquanto eu conhecia o recenseamento do Sr. 
Toledo Piza, muito antes de se fallar na creação do Minis·terio · di:l. 
Agricultura. 

O SR . CALOGERAs - E' avaliação; não é recenseamento. (H a 
otdbros aparte,s . ) · 

O SR. LuciANO PEREIRA --:- Como dizia,. admittamo.s que o Es-
tU~do de Minas tem a quinta parte da população do Brazil; para que 
elle . concorresse para a riqueza nacional na mesma proporção que os 

.. Estados do Pará e Amazonas, deveria produzir o que estes Estados 
produzem multiplicado por 5, quer dizer que deveria· produzir 350 
mil cqntos. Agora pergunto e peço que me respondam com sinceri-
dade: o paiz não tem ajudado extraordinai:iamente o Estado de 
Minas~ 

O SR. CALOGER.AS - Não ha duvida. 
O SR. LuciAN<> PEREIRA - E te:m ajudado os Estados do Pará 

e Amazonas~ 
Ao Esta-do do Amazonas até hoje nunca ajudou. 
O' SR. N ICANOR po N .AsCIMENTO - Isto é regionalismo. 
O SR. LucuNo PEREIRA- VV. EEx. é que me obrigam a en-

carar · a questão no ponto de vista regional. 
O SR. CALOGERAS - Todos nós recusamos esse terreno . V . Ex. 

ê quem insiste . 
O SR. LuciANO PEREIRA - VV . EE:x,. é que 'teem collocado a 

questão no terreno regional. Que~o apenas mostrar a razão pela ·qual 
acho que nós do Amazonas e do Pará temos o direito ·de exigir pro-
tecção para o nosso principal producto. Já ponho de parte a questão 
social, a questão economica geral, para tratar sómente da questão 
regionwl. 

O SR. NICANOR DO NASCIMENTO- V. Ex. não se irrita com um 
aparte meu ~ 

O ..SR . LuciANO PEREIRA - Absolutamente; não. 
O SR . NICANOR Do NAscn.i:EN'To- V. Ex. é o primeiro que não 

pôde fallar .em nome ·de uma região; porque V. Ex. não é Deputado 
pelo Amazonas; é Deputado pelo Brazil. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Mesmo que não fosse· representante 
do Amazonas, fallaria da mesmll, maneira por que estou fallando sobre 
üma questão nacional e todo bom patriota tem de encarar a questão 
çomo eu encaro. 

O SR. CALOGERAS - Nesse caso quem combate V . Ex. ~ 
O SR. LuciANO PEREIRA - Combato as a·ccusações que se fazem 

veladamente e não deixam margem para se fazer uma defesa. Quero 
que os accusadores precisem a -accusação ~ accusamos- por isto -
para que eu possa dizer si teem ou n_ão razão . (A pa'a"tes.) 

. ·Si ent:r:o ·no terreno regional, é porque nós ~mos tambem o di-
reito ·de exigir da N:ação; para cuja: ·renda entramos com avultadis-
sima somma, a protecção qoo merece o nosso princjpal producto. 
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Não ha duvida que a situação do paiz é precaria e devemos 

restringir as despezas, mas esta restricção deve ser entendida. em 
termos. 

Restringir despezas que veem crear fontes de r~ceita para o paiz 
e veem evitar prejuízos á nossa renda não é economizar, é estancar 
o nosso progresso, não é économia, é desbar_ato; devemos restringir 
as despezas, mas B~quellas que l')e podem restringir . . Por que não se 
ai-renda, por exemplo, a Estrada de Ferro Central do Brazil? 

' O SR. DroNY.SIO CERQUEIRA - E' absurdo. V. Ex. não . pó de 
sij.sten ta r esta doutrina. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Por que não se arrenda essa estrada, 
q1.1e é um cancro a corroer e~ernamente o nosso. organismo financeiro 
e não pó de ser administrada pelo Governo ? 

O SR. CALOGERAs - Apoiado. Quando sustentar essa doutr-ina 
me terá a seu lado. 

O SR. DmNYsro CERQUEIRA - Por que não póde ser -~·dminis· 
trada ? • 

Ó SR. LuciANO PEREIRA- Porque to.dos os annos dá 11eficits ... 
O SR . FLORI4NO DE BRITO -Não é argumento. 
O SR. DIONYSio CERQUEIRA - Não ha estrB!das de ferro de Go-

verno que dêem Tesultado. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Por isso mesmo não ha um só trata· 

dista de economia política que aconselhe a administração de est~ada!. 
áe ferro pelo . E stado. Todos os economistas condemnam o Estada 
empresario. 1 

O SR.. DIONYsro CERQ·UEIRA - As estradas de ferro do Governo 
não são feitas para renda. 

O SR. CALOGERAS - São feitas para transportar eleitore!l, pal"a 
fabrica: de ~eficits? 

O SR. DroNYSIO CERQUEIRA - São feitas pàra fomentar o pro-
-uesso da agricultura ... 

O Sn. PRESIDENTE - Chamo a attenção do nobre Deputado que 
está na tribuna para o que dispõe . o art. 104 do Regimento, o qual 
não permitte que se trate de materia estranha ao debate. 

O SR. LuciANo PEREIRA___: Accedo ao convite de V. Ex., 'Sr. 
Presidente, e sento-me, não sem primeiro pedir aos meus nobres col· 
legas a que me venho de dirigír, que respondam ao appello que lhes 
fiz. (Muito bem,· ·muito bem.) 

SES·SÃO DE 21 DE SETEMBR·O 

O Sr. Calogeras (*) - Quando ante-hontem, pelo ·adeari.tado 
· da hora, S1~. Presidente,. me vi -Olnigado a interromper a exposição, 

'( •) <Discurso illro.t'er.ido Qla dislouooão eo orça.ma1to da Agr!ouLtu•ra.- . ' .. ' 
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que vinha fazendo pe1·~nte a Oamara, ·das notas postas á. margem do 
projecto de orçamento do Ministerio da Agricultura, com o fito de 
~ujeital-as ao criterio d-a Oamara, ia eu encetar a analy&e. do con-
junto ele providencias que ao Governo Federal aprouve aconselhar 
ou acccitar para o combate economico destinado a defender a pro-
ducção da borracha brazileira, assumpto que se appellidou - problema 
do Norte - a meu ver com uma tal ou qual impropriedade. 

Problema do No r te é o da lucta contra as seccas; já encaminhado 
em sentido de solução. Pai·a isso, basta que sejam seguidas as indi'ca.-
ções dadas por esse profissional distincto e consciencioso, ó Sr. A-r-· 
rojado Lisbôa, quando á frente da inspectoria que creou e superior-
mente {]irigiu, engenheiro cujos optimos serviços o Governo actual 
não soube conservar. 

Para tratar do problema da borracha, das medidas a adopta1' 
em sua defesa, . cumpre definir os termos em que elle se encontra, 
examinai-o nas suas phases multiplices, desde o inicio até o momento 
em que ella é offea'ecida no mercado, em concurrencia com os similares 
de outros paizes. 

Embora rapidamente, devo lembrar, para combater certas opi-
niões geralmente acceitas ou, pelo menos, acceitas com certa facili-
dade, que a borracha não é o producto de planta unicà, OUJ de grupo 
reduzido de plantas. Não. Existe no latex de numerosas especies, no 
caule, nas raizes, nas folhas. Encontra-se sob a fórma de globulOs 
suspensos no liquido, do qual se separa por coagulação, e podendo 
fornecer substancias mais ou menos elasticas, utilisaveis, OUJ .não, nas 
in:dustrias. 

Deixando de lado as que não podem ser utilisadas, e tratando 
das demais, citarei entre os grupos botanicos que dão maior porcen-
tagem aproveitavel deste producto, além das varias especies de Hévea, 
de Oastilla ou OastiU:6a, varios Manihlot, as Ifancorwia, certas Loran-
thJaceae, alguns indivíduos do genero S.apium, isto tão sóment(l no 
Brasil e em parte da America do Sul. 

Na America do Norte, proveniente do Texas, da California ou 
do N ortc do Mexico, se encontra uma planta arbustiva, o Guayule 
que, em certa escala, produz borr'acha. 

Na A.sia são os Fi,.cu.s, especialmente o Ficus elasCíca. 
Na Africa, os mesmos Ficus, differentes especies de lianas1 das 

quaes citarei dous generos, as Lani!Jolphia e as Olitandra,, e uma 
arvore cuja cultura já se está fazendo com certa vantagem, a Funtumia 
elastica. · 

Esta enumel'ação não obedece ao intuito pueril de demonstl"ar 
erudição barata, ao aicance de qualquer manuseador de livres sobre 
o ass'J.mpto. 

Visa especialmeute combater opiniões erroneas sobre o pequenp 
numero de fontes productoras da borracha e, ao mesmo tempo, j~st~
ficar a conclusão de que se deve defender perante a Camara a hm1-
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tação da área economica, na. qual o combate á borracha do Oriente 
tem de •ser encarado. 

Todas estas especies foram cultivadas. 
Ü Ficus e{astica, talvez o mais antigo como data de aproveita-

mento, encontra-se em plantações notaveis nas ilhas da Sonda, em 
Boméo e Ceylão. A Oa,yt~llôa, e~mstica no Mexico, Java e Ceylao. 
A maniçoba dos mesmos lagares, e, convém notar, não sómente aquelia 
que antigamente se conhecia sob ó nome de 111anihot Glaziovii, ma·s 
tambem as oútras especies gummiferas: o 11-f. pia·uhyervsis. o JI!I. dicho-
torn.a e o M. h'ep~aphylla. • 

Mas o elemento principal, indiscutivelmente âominante nos en· 
saios eultruraes, foi a sering'a, a H évea b11a8iliensis. T·odas as demais 
tentativas provaram mal, fracassaram ou se encontram em via a~ des~ 
apparecer. . 

Serviram de base, entretanto, á cultura em larga e'scala, como 
procurei resumir em um q1,t adr.o no qual tentei synthetisar as esta-
tísticas P.Splarsas, incomplelas,. (ou, si eX\i,stem, pouco 1divulgadas) 
que e11contrei eJU public::tções numerosas sobre o assumpto. 

Refere-se es~e · resumo a dados concernentes aos exercícios de 
1910 e 1911; não tem pretenções á exactidão mathematica; dá simples-
mente uma indicação summaria do · por.te dos phenomenos. Sem entrar 
em detalhes, poderei . dizer· que em Ceylão, onde se .. experimentou, se 
estudou e se resolveu o problema do ·aproveitamento de varias especies 
productoras; e~n Ceylão, se encontram 80 mil heetares plantados; na 
Malasia, e .estabelecimentos dos Estreitos, 160 mil hectares (na Ma-
la.sia, convém dizer, só mente a H éve.a foi utilisada),. na · Cochinchina · 
cinco mil hectares; no Mexi co, a O:astillôa, o Caucho, occupa 50 mil 
hectares de área cultiva da. 

Cito estes algarismos para mostrar que se não trata de cuituras 
experimentaes, mas em pleno· florescimento e desenvolvimento_. · 

Na Indo-China, são cerca de 5 . 000 hectares de H évea. No E'ste 
Africano, 1. 250 hectares são occupados pela maniçoba; na Nova, 
Guiné, quasi outro tanto com Héve:a, Fi.cus e Funtumia,· na Came-
roun, 700, com Hévea e FunturnJi.a; em ·:Samoa, 450 hectares teem 
plantação de H é·vea e Funt1trrvia; no Togo, 80 hectares estão cobertos 
de Manihot, e da especie africana, Funtumia, havendo cerca de 30.000 
arvores assim plantadas; nos 1.000 hectares gummiferos do Mayumbe, 
ha 17.000 Hévea, 3.461.000 Funtumia, 185.200 maniçobas e 11:000.000 
de cipós pertencentes ás duas especies de Landolphia e ás · duas de 
Olitandra. Nas In dias Nieerlandez3:s, 80. 000 hectares estão plantados 
e produzindo. Na Ame rica do Norte, largas áreas · estão cobertas de 
culturas industriaes de Guayule. 
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Isto resume o seguinte quadro: 

o I NA'rORIIZA DA l'L1N- SUl'RRFI-1 
z RWIÔES OIE {HIIO·j NOlll!RO DE ARVORES 
~ TAÇÃO 

I TAREB) ~ 

. 

1910 I 80.000 ~eylão ............ IHw<• ...... .-:: ............ 1910 alasia e EstreitaR 160.000 
1911 ochinchina,, ••... Hevea .... , .... .............. 6.000 
1911 exioo . ....... , .. Gastiloa ••. ........ . , ...... 50.000 
1911 };uJo China ........ .Hevea ..................... 4.867 
191(1 ste Africano •.•.. Maniltot ... ............... 1.250 
1910 Nova Guiné ... , ••• flevea, Ficua. Fu.ntwmia ••.. 1.110 
19ll· Cameroun ......... lievea, Funtumia • •.••.••.. 700 
1910 Samoa .•.••..••••• Hevea, Oastiloa, Fu.ntumia , 450 
19Iú Togo ............. MWT~iltot, F'Uilltumia ••••.••• 80 
19ltl Roma ......... ;· ... - 1.000 30.000 
1910 Mayumbe, •• , .••.. - - 17.000 Hevea, 3.461 Fun-

tumia, 185.200 Manihot, 
11.000.000 
e Olitandra. 

L utr.dolphia 

Amel'ica do Norte./ - 7 
In dias N eerlandezas - so.ooo 

.. 
bir ... Ji ~ I ~· ~· · • 

Para. completar este qua-dro e permittir se avalie a ordem de 
grandE>za dos factores contra os quaes a producção nossa tem de luctar, 
citarei a capitalisação relativa a essas differentes zonas de cultura. 

O capital das emprezas, em 1910, era avaliado em cerca de 24 
milhões esterlinos para a Malasia e ·os Slir.riits Settoements•. 

Nas In dias N eerJ andezas essa capitali~ação se elevava a 25 mi-
lhões esterlinos, .na mesma época. 

Na Africa Occidental são dous milhões apenas. 
Na Ame rica do N arte, a cultura, que se pó de considerar como 

perdida, de OuaytLle, já absorveu. seis milhões esterlinos. 
:Si a•ccrescentarmos a ess·a's parcellas as que foram d!:lspendidas 

na Indo-China, na Cochinchina, no Mexico, as quaes não figuram 
na estutistica por mim citada, e as sommas que encontraram emprego 
t;tessa industria, no anno _passado, de 1911, e no primeiro semes'tre 
do exal'cicio conente, chegaremos a u.m totàl superior. a 70 milhões 
esterlinos. . . ; ' 'I 

Quer isto dizer que na industria da borracha cultivada, concur-
rente do Brazil, no momento actual se acham envolvidos capitaes em 
valor superior a um milhão de contos de réis de nossa moeda. 

O SR. LucrANo PEREIRA - Isto mostra a seriedade do problema. 
O SR. ÜALOGERAS - Tal esforço financeiro não se fez sómente 

com exito. Largo.s destroços seme•a11am o campo das tentativas feita-s, 
e -dessas muitas jazem inteiramente improfic:uas. 
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De um modo geral, póde~se dizer que, a não (ler a H évea, toda-s as 
demais culturas mangraram e desappareceram. 

Si não foram destruídas completamente, ~ isso em parte devido 
á alta do preço da borracha, em determinado periooo, o que permittia 
o aproveitamento de t9das as substançias elasticas, e em parte ao 
facto de que essa cultura, em grande escala, p~ia ficar abandonada, 
sem prejuízo, antes com beneficio para as arvores productoras, não 
sangradas, e que assim envelhecem e se fortalecem. E' certo, entre-
tanto, que todas as demais tentativas feitas por especie~ outras, que 
não a Jlévea, estão em franco período regressivo. 

A correlação entre o esfoi·ço feito para o desenvolvimento do 
plantio, t: a producção obti<l.a, t:vaquz-se por algarismos da maior 
gravidade, para nós . · 

Si DÓS nos basearmos em e~tati1>ticas referentes ao an:o.o .çle 1910, 
o algarismo em que se ava-liou a pro<l.ucção total em borracha, de va~ 
rias procedencias, é de 75 mil tonela<l.as. · 

Dessas 75 mil toneladas, 40 !ll.Íl, de fac.to, foram exportadas pelo 
Brazil; 16 mil, entretanto, foram envia<l.as pela Africa, parte prove-
niente da e?Cploração dos recursos sylvestres, das Z{anas, funtumia e 
mais arvores existentes nas florestas daquelle paiz; mas o rest.an~ 
'\)rciveniente, já, do cultivo. 

Pelo Oongo passaTam mais de quatro mil toneladas de borracha, 
nesse mesmo anuo. 

O SR. LuciANo PEREÍRA - 19 milhões só de cultura. 
o SR. ÜALOGERAS -- E das culturas de Héve-a, · em começo de 

desenvolvimento de producção normal do Extremo-Oriente, (e · sob 
essa denominação abranjo toda a zona entre Oeylão e Bornéo,.. e os 
estabelecimentos dos Estreitos), viemm perto de 10 mil tonela·das de 
borracha cultivada. Algu.ns avaliam em oito mil. Estatísticas mais 
precisas permittem elevar um pouco esse total. . 

O esforço iniciado no Brazil em 1909 e 1910, especialmente no-ta-
vel eru 1910 e 1911, após a terrível crise de depressãD de pr(lços de 
1906 e 1907, no sentido de manter nas praças da Amazonia a alta, 
que depois da crise se manifestara e permittir o commercio mais 
lucrativo do genero; os esforços feitos no Brazil, nesse sentido, em 
1910 e 1911, tiveram o grave inconveniente de perpetuar uma situa-
ção malsã, e de abrir aos concurrentes da pToducção brazileira u:m 
campo de applicação, dantes reservado exclusivamente aos productos 
superiores exporta<l.os por nossa terra. 

Seguiu-se a essa alta, e á tentativa de mantel-a por meios aTti-
ficiaes no Brazil, uma pullulação ·de emprezas de cultura de borracha, 
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um· verdndeiro boom, cmprezas que se base·avam em concessões ma1s 
ou menos hypotheticas, algumas mesmo no Brazil. 

Não ·ha mÚito tempo, os jornaes fallavam de scenas deprimentes 
para nós: uma asse'mbléa geral de uma em preza, a De Mello Rubber 
Estates. que se fUJndara em uma preten~a concessão de terrenos se-
ringueiros no Estado ' da ·Bahia, onde não ha, que me conste, uma só 
planta capaz de produzir a borracha-seringa. 

O resultado ··do borim, para as tentativas que se não puderem 
manter por falta de bases, foi a liquidação ruinosa de numerosos 
bancos e companhias; espeCialmente D.O grande centr-o de especulação 
da borracha, que é Shangai: · 

Em fins de abril de 19'10, o mercado estava coberto de ruínas 
e destroços. 

A repercussão. nÓ preço fez-se immediatamente sentir. 
A cotação do · Pa1·á-fine~ que Hrma as taxas das demais qualida-

des, descera de 12 shillings e 6 pell.(~, por libra, a 8 shillings e 
8 pence, baixa que se accentuou em fins de 1910, e atti.ngiu a 5 shil-
lings e 6 pencé, em de.zembro, e em junho do anno passado, a 3 shil-
lings e 1 O pence . 

A experiencia brazileira, por manter preços altos, tinha tido o 
grave inconvenie111te de facilitar .a reteD.ção de .sto:cks, mais tarde liqui-
dados· ·com grandes prejuízos, e, além .disso, trouxera a conse·quencia a 
que allud.i, ha pouco, de fazer desapparecer nas fabricas, nos donos das 
grandes manufacturás, uma tal ou qual prevenção que em seu espírito 
existia, sobre a possibilidade ' de contrabalançar o preço alto da borra7 
cha brazileira com o preço menor ·dos succedaneos da qualidade infe~ 
rior, 'Para os quaes appellaram die<Sde o momento' ém que o Pará.Jfi;ne 
attingiu· cotações realmente ina.bórdaveis. · 

:l!'oi desta fórma que se deseD.volveu a procUTa de certas quali-
dade·s, obtidas por preços menos elevados do que 8J seringa brazileira, 
e .dellas citarei o Gua.yule, o .J.elutong, a maniçoba e a mangabeira. 

Em cotações inferiores; 'não competiriam com a borracha brazi-
leira, por não valer a pena empregar um genero inferior, em egual-
dade de preço com um producto bom. 

Assim se ~ncrementaram a procura e o consumo dos productos 
regenerados, das borrachas fictícias e de outros succedaneos, qoo foram 
em lar~a escala entrando no uso corrente da manufactura. 

Quer isto dizer que a indiscreta intervenção official do Banco 
do Brazil, á solicitação das praças do N D'l'rte, fez desapparecer as 
prevençõe~ antigas dos fabticantes contra as borrachas inferio.fes aos 
prodüc'to~ do valle amazonense, e abriu a essas merca:dorias inferiores' 
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o . campo de utilisação, dantes reservado ás qualidades superiores ex-
portadas peio Bi:azil. E' uma lição digna de meditação. 

E' evidente que, desde o momento em que a tal ou qual equiva-
lencia ·perante as exigencias dos fabricantes era admittida entre a bor· 
racha brazileira e os seus succedaneo.s, a lucta se estabeleceria no 
preço de compra do geÍtero, que traduziria, com o lucro natural dos 
intermediiú:ios, o seu preço de producção. . 

Chegamos assim ao preço ·de prodUJcção. 
Não é facil obter esclareciméntos completos sobre este ponto. Ele-

mento essencial da eoncunencia commercial, o preço de custo é a 
base desta mesma concurrencia. E' obvio, portanto, que ,os industriaes 
e eorrLmerciantas interessados na borracha não andam divulgando os 
algarismos a que chegaram e que representam este preço. , 

:Ma~ ha CBrtas taxas médias, em torno das quaes se estabelece 
um quasi accôr·do. 

Assim é que, para .o Brazil, as autoridades mais -competem.tes no 
assumpto acreditam que abaixo de 3$500 por kilo no Pará e de 4$ 
por kilo em Manáos e no Acre, todo preço de venda é ruinoso. 

O SR. LuciANO PEREIRA - E' verdade. 
O SR. 0ALOGERAS - Podemos, pois, admittir esses algarismos 

como eo:r.respondendo mais ou1 menos ao preço do custo. 
Sou o primeiro a reconhecer a inexactidão destas asserções; mas 

é a unica base sobre a qual nos podemos apoiar para enteneirar a 
discussão. 

O SR. JvloNTEIRO DE SouzA - Base, aliás, optimista. 
O SR. C.AWGER.AS - Convém notar que os dados relativos ao 

Extremo Oriente, mais conhecidos e mais discriminados, talvez, do 
que os algarismos brazileiros, ainda se prestam a larga discussão. 

No~ prospectos ele lançamento de em prezas, nas publicações feitas 
pelos angariadores de assignatUTas -de subscriptoTes, se encontram 
frequentemente como traducção do preço de custo possível, inc.luidas 
tod.as ltfl despezas, no Extremo Oriente, os ·seguintes algarismos: um 
shilling e seis pence por hbra, podendo este preço, dizem os lançadores 
de companhias, descer a um ~hilling e tres peuce e mesmo a um shil-
ling, em condições especiaes de productividade e normalização . de 
serv1ços . . . 

Não me basearei nesses_ valores, pe1o facto. c.onhecido pela Oa-
mara de que, da data eÍ11 que se divulgaram esses eiementos numeri-
cos, :1té hoje, grande modificação se fe~ no .ambiente econo:nllco do 
Extremo,.Qriente· ili.teiro. · 

Aseim é <.'ju.c a c-rise dos s·alàrios lá tamhem se fez sentir, uugmen-
taildo not~v~lmen.te1 como dentro e.m pouco terei oecasiã'o. de demon-
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strar, o ' valor da mão de obra incorpo:rado no preço de custo dos 
generos chega·clos ao mercado . 

O SR. MoNTEIRo nE SouzA E' fatal, desde que o producto 
se valorisa. 

O SR. ÜAI.OGERAS Podemos, entretanto, pelos balanços das 
companhias publicados, pela analyse dos dados em que se fundam, 
acceit:tr como representativas do ambiente .economico do Extremo 
Orientf· as seguintes médias: tres shillings por libra na phase inicial 
das plantações, preço este que na 'phase normal da pro~ucção, do 
equilíbrio, para o qual todas as culturas naturalmente tendem, poderá 
descer. a um shilling e· nove pence. Não me basearei em calculos mais 
optimistas, que não ignoro, mas que acho mais prudente não acceitar, 
porque .a .situação do problema da mão de obra no Extremo Oriente, 
embora menos gra''e e permanente do que para o Brazil, tambem lá 
exérce a sua influencia no sentido de augmentar o preço do custo 
presumível do genero de que nos estamos occupando. 

Destes algarismos decorrem algumas lições. 
Uma das primei.ras é a que se refere á concurrencia entre o 

producto da H évea e os similares de outras procedencias. 
Parece haver accôrdo em que, abaixo de cinco shillings e seis 

pence por kilogramma, já não ha conveniencia no emprego da bor-
racha proveniente quer do Gttayule, quer do Jelutong. Não competi-
riam rem qualidades como o Pará, muito melhor, ·que se obteria por 
esse preço. 

Isto t~m alta significação para o Brazil, porque são áreas im-
mensa~;, plantad::ts no Texas, na Oalifornia, e que se vêem afastadas 
da con:petição com D producto brazileiro. 

Por outro l.a'<lo, temos a presença nos me1·cados de producto da 
mesma H é1;ea, mais barato e mais puro que o producto brazileiro. 

Bastti dizer que a sua quebra é de 2 ou 2 e meio por cento, em-
quanto que a do Pa1·â-[úM, da melhor qualidade, é de 17 ou 1.8 %-

A ehegada ab 1J1ercado de quantidades crescentes desse genem 
influirá no preço no sentido de fazel-o baixar. Se1'á o golpe de morte 
no latcx coagulado das !Jandolphia, das Cl~tandra, e, talvez tambem, 
da! Funtmnia. -

A luctar portauto, virá estabelecer-se, não mais com os si-
~ilar~s, que só se podeni obter por preços compa1·aveis ao 
preço düfinitivo da se1·inga, mas que então já não haverá vantagem 
em empregar porque, em egualdade de preço, o producto da serin-
gueirn E<exá melhor do que o da borrachà provenien~ de outra qual-
quer or1gem; a JuQta, portanto, 'vÍrá travada entre a Hevea sylveatre 
a a m.eHna arvore tt·an:tmigrada pan outras terras e ahi cultivada, 
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Ficarão, portanto, degladiando-se o Brazil e o Extremo Oriente. 
Na situaçã0 actual,_ parece que o Brazil attingiu a um momento 

em que difficilmente incrementará sua producçiio, pelo alongamento 
progres:lÍvo {las zonas de extracção, máo gra·do as immensas reservas 
existentes na bacia do Amazonas. De 1906 até o anuo ·passado, as 
estatísticas globaes da producção demonstrãm que se enviaram para 
o exterior 35 mil toneladas no primeiro anno citado, 40 mil em 1910 
e apenas 37 mil em 1911. Houve, portanto, um abaixamento de ex-
porta~ilo. Quer isto dizer que, si procura1·mos traduzir os factos, como 
se faz ein economia, por meio de graphicos, a curva representativa 
da exportação complexiva total da borracha brazileira já attingiu 
o período de equilíbrio, re'vdado na horizontalidade do traçado. 

•As exportações dos concurrentes brazileiros da borracha, isto é, 
da mauiçoba e da mangabeira, apresentam o mesmo aspecto. 

A evolução da:s remessas dessas duas su1stancias é traduzida pelos 
algarismo-s seguintes : 

1190 '1 1908 li909 1910 1911 

. tons. . tons . tvns . to-ns. tons. 

Maniçoba ....... 2.429 2.166 3.106 3.618 3.444 
.Mangabeira ..... 678 345 510 781 437 

A mangabeira e13tá em regresso franco; de 678 toneladas, cahiu 
a 437 o anuo passado . . 

Outro inteiramente diverso por completo é o aspecto da desen-
volvim!'lnto das culturas do Extremo Oriente. 

O SR FIRMO BRAGA dá um aparte. 
O SR. ÜALOGERAs - Sr. Presidente, do ponto de vista das trocas, 

do por"to de vista economico dp intercambio, das duas correntes de 
importação e de exportação de mercadorias, o que ímporta é o pro-
dueto remettido para o mercado consumidor. Retido artificialmente 
no mercado productor, é uma riqueza , si quizerem, uma riqueza po-
tencial, não é uma utilidade ·de consumo, não é um Yalor de troca. 
Desviado do consumo, é como si produzido não fô1·a. 

A'J cita r e88es algarismos, não · tenho outto merito si'não o da 
sinc~ridnck, porque elles traduzem apenas a informação official offe-
recida {~· O amara. Encontram-ss todos no "Oommercio Exterior do 
B1·azil", publicado pela Directoria da Estati.~tica Oomroercial. 

NeBte documento, em que se centralisam as informações envia-
das de todos os portos por onde -passa para o enerior a -producção 
'brazileira, t.rabalho onde constam as estatísticas remetticlas por todas 
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e~sa:s fontes de avaliação; nesse documento - se encontram os algaris< 
mos que acabo de citar e .cuja exactidão o nobre Deputado poderá 
verificar recorrendo ao impresso que lhe passo ás mãos .. 

(O omdor entrega Úm dowmento ao Sr. Firmo Braga.) 
Outro inteiramente, diZia eu, é o aspecto do desenvolvimento pro-

ductivo das culturrus · 01·ienta:e•s; 
Para mostrar aos nobres Deputados o que é esse progresso, vou 

citar alguinas informMções do Afalay Mai~, de 17 de novembro de 
1910, uma das autorida-des· nessa materia, e que se reportam aos. 
196.953 acres de seringae~ plantados até fins de 1909 ' nos Estados 

' Federados Malaios. 
São as seguintes as tonelagens previstas: 

1908 
1909 
1910 
1911 
1!Ú2 
1913 
1914 
1915 
1916 

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 J o o o o o o o o o o o, o,,.. 

••• o ••• · ••••••••••••••••• o • ••••• o o ••••••• • • o •• • 

Tons. 
f 

1.413 
2.692 
5.312 

10.125 
15.721 
22.973 
30.067 
36.081 
43.297 

l 
Accrescentsndo á tonelagem produzi-da nessa· área, sobre a qual 

a previsão se · fez, os produc1:os provindos dos 13. 000 acres plantados 
em 190S, e que chegarão á phase de pleno desenvolvimento de pro-
ducção em 1913, ter<.>mos mais: 

1913 
1914 
1915 " ............................ ..... •'• ,\, ........ · ... . 
1916 

Tons. 

6.518 
8.982 

10.778 
12.984 

o gue já eleva o. total da producção em 1916 a 56.000 toneladas. 
E não é sómente isto. 
Em 1910, segundo estudos feitos por Gallagher, outra autoridade 

no assmn:pto, continuou o desenvolvimento de culturas qu~, · em 1915, 
começarãc a prodttz~r . 

.A somma des~as p1·oduc~oos parcellarer> perlll,itte prever, segundo 
a.~ e·statistíoa.s do J1!alay J.l!a;il1 d\l Galasher1 e O'l,lrtl'os especialistas, 
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permitte prever para cifra de 1916, daqui a quatro annos, portanto, 
um total de 65 a 70 mil toneladas de borracha de Hévea tão sómente 
para a península malaia. 

M&s, não basta allegar taes previsões. O problema ainda é mais 
seno. 

Ool1vém accrescentar ao total citado a producção das culturas da 
Indo-China, da Oonchinchina, emfim, de todas as regiões onde dt! 
algum modo a H évea foi plantada. 

O Sr. de Béthune, da Rubber G1·ow.ens' Association ~ gran~e 
collecti v idade que, até certo ponto~ centralisa no mercado londrino 
o serviço de informações relativas á prodncção da. borracha - o 
Sr. Béthune, repito, avalia esse grande total. em 800 mil acres que 
correspondem a 320 mil hectares de terreno já plantado e susceptível 
de produzir . · 

Feito o calculo, com algarismos abaixo da média já verificada, 
em plena cultura, á razão de 300 libras de borracha por .acre coberto 
de H é·vea de edade variando de 6 a 12 annos, esta . área corresponde 
a uma producção total, vinda ao ,mercado em 12.razo breve, de 108 mil 

' toneladas de borracha. 
O .SR. MoNTEIRO DE SouzA - Superior ao consUilllo actual. 
O SR ÜALOGERAS -- Não é superior, como provarei no · correr 

do meu discurso . · · 
Vamos admittir que parasitas, molestias, certos fungi, causas 

impnwistas actuem por fórma tal que essa producção de 108 mil 
to-neladas, não venha toda a mercado e que apenas a metade se 
aproveite. 

O SR. LuCIANO PEREIJH - E' calculo muito pessimista. 
O SR. 0Ar.OGERAS - E' calculo que pecca por absur·do, mas, em 

todo caso, admittamol-o. 
Serão, portanto, 50. 000 toneladas de borracha do Oriente em 

concurrencia com as 40 . 000 toneladas nossas, tendo ambas a mesma 
origem - a H éve·a - · e mais bem preparada a do Oriente. 

UM SR. DEPUTADO - Si estacionarmos nisto. · 
O SR. 0ALOGERAS - Sim, l1'a pha•se actual. 
Dous, Sr. Presidente, são, nessa lucta proxima, os elementos a 

considerar: a) a capacidade de absorpção do mercado consumidor; 
b) o preço de cmto do producto. 

Examinemos cada nm desses elementos . 
. Q11anto á absorpgão da borra.cha nos mercados consumidores, pa-

r-ece não haver receios a nutrir. 
No momento actual, a 18m da:s 75.000 toneladas p1:oduzi<f.as ou 

por cultura ou pela exploração do elemento sylvestre, exige a indus-
tria mais 45 . 000 toneladas provenientes de v a rios sucoodaneos, q:ue, 
por terem· uma tal em qual elasticidade e prinoip~l.mente por ~rem 
misciVf•is com a borracha, vão substituindo em alto griío o . Jogar 
occupado primitivamente pelo gomp:1a pura, , ,. 



' 

...._ 182- . ~ . · . 

São, portanto, ao todo, 130. 000 toneladas de productos mais ou 
menos elasticos que entram pa1·a a industria, e são formados pela se-
ringa, pelos regenerados, pelos o1eos vu1canisados, pelo Guayule, pelos 
cautclioucs ficticio•s. 

Ora, com o progresso vertiginoso do auto:inobilismo, dos tecidos 
impermeaveis, das -applicações electricas, a ponto de se poder quasi 
dizer que o que se teJD. de indagar não é aquillo em que sé emprega a 
borracha, mas &quillo 17m que se não emprega esse producto; - com o 
desenvolvimento de todas essas industrias novas e com o facto dé 
apparecerem no mercado quantidades sempre crescentes de borracha, 
egualrr,ente pura, mas de preço inferior, produzida nas culturas, natu-
ral é que a fo ·me de mate'l"ia prima se revigore. 

Teremos, portanto, um novo impulso ás industrias todas que se 
servem da borracha isolante, impermeavel e elastica, e que hoje, 
impossibilitadas de o fazer pelo preço alto do producto, amanhã po-
derão usal-o correntemente pela baixa da cotação decorrente da che-
gada ,].,,ssa massa previsível de gomma oriental em futwro proximo. 

Nã.o ha, pois, quanto ao mercado de consumo, receios a nutrir. 
Com uma resalva, entretanto, que é o apparecimento da borracha 

synthetica. 
Não quero entrar nessa questão, porque é complicada e exigiria 

grandes desenvolvimentos. · 
· Cumpre, ent:I;etanto, affirmar que não é cousa tão utopica como 

a alguns se afigura, e como tenho lido, mesmo em documentos offi-
ciaes. 

Sem entrar n<J exame dos processos existentes, convém deixar 
assignaJa.do o perigo e lembrar que se approxima o dia em que a 
lucta se tornará possível, em torno do preço de seis a sete francos por 
kilogramma·. 

Examinemos agora o segundo elemento : o preço de custo. 
Repetindo algarismos já por mim citados, adoptemos por base 

a qne dr.corre dos balanços publicados nos relatorios das emprezas: 
tres shillings por libra no inicio, um shilling e nove pence para a phase 
110rmal da prodncção. 

Tran&formado esse preç.o, ao cambio actual, em moeda nossa, 
teremos 2$500 por libra na primeira hypothese e 1$342 na segunda. 
Referidos ao kilogramma, serão respectivamente 4$960 e 2$900. 

Quanto á seriitga do Brazil, os extremos sendo 3$500 e 4$, pode-
remos tomar um preço médio de 3$700 a 3$800 para attender ás diffe-
renças locaes. · 

Mesmo computando pequen'Rs variaçõ~s nos fretes marítimos, 
nãe ha duvida que a luet.a se estabelece entre os dous preços médíos 
de 3$800 para o Braz.il e 2$900 a 3$ para a bo1;racha cultivada. 

J!:sta situáÇão, com a differença de 1$ em desfavor do . Brazil, 
significaria a morte da industria nossa. Oonro impedil-a ~ 
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Ce>m essa especie de introducção, d~ definição prévia dos elemen-
tos formadores do phenomeno, tive por fim fixar os termos do pro-
blema. Agora, já delineados esses elementos, . de ante de seu conjunto. 
posto em equa_ção, digamos qual a solução possível. 

Para evitar o desappa1·ecimento da industria seringueira do Bra-
zil, examinemos as parcellas .componentes do .preço de custo. Faça-
mol-a, entretanto, sómep.te em relação ao Brazil. 

O Exame relativo ao Extremo Oriente apresenta menos inte-
resse. 

A crise do sala1·io, que lá tamhení existe, faz com que o coolie 
importacío para o serviço das plantações venha a perceber por dia 
meio dollar a mais do que pe'l'cebia, ha ·uns quatro annos a traz. Quasi 
o dobro do salario primitivo, na phase actual. Essa situação tende 
a aggl'úvar-se e todas as correspondencias vindas 'do Extremo Oriente, 
todas as estatísticas publicadas em jornaes que tratam exclusivamente 
da industria da bonacha, salientam o facto do augmento progressivo 
dessa pnrcella, que, consta, vae,sempl'e crescendo. Portanto; si nós, acei-
tando -c1 combate, melhoraTinos a noss!). producção e conseguirmos con-
correr 130m a borracha do Extremo Oriente nessas condições, que são re-
lativamente optimas para nossos competidores, claro ·está que essa tal ou 
qual superioridade virá a transformar-se em victoria definitiva do pro-
dueto brazileiro, quando a situação da mão de ob'!'a na Malasia estiver . 
aggravada pelo augmento da. procura intensiva de operarias . 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao oTador que faltam apena:s cinco 
minutos para terminar a hora. 

O SR. Ü.A.LOGERAS - V. Ex. vê, Sr. Presidente, que estou apenas 
no inicio das considerações que venho_ fazendo. E' esta a ultima vez 
que teuho o direito de · fallar neste turno do orçamento. A minha 
presença na trihuna não é um acto de exclusiva volição minha. E' em 
resposta, que devo, ao nobre Deputado que me chamou nominalmente 
a debste, que nella me encontro. Comprehende V. Ex. que deixai-a 
agora, interromper o meu .discurso, seria desertar um posto de com-
bate. Assim, solicitaria de V. Ex. que consultasse á Casa sobre si 
me concede a prorogação de uma hora. 

(Con-sultada a Oas,a, é concedit:ba a p1'Ci'rogação pecltiJJ:a.) 
O SR. ÜALOGERAS - Agradec~mdo á Oamara a prorogação conce-

dida, volto ás considerações que vinha fazendo. 
. Cinco grande,s, immensas vantagens · tem o producto extrem·o-

orienta! IH'Jbre o producto hTaiileiro. 
O salario, em primeiro lagar, que é em média nas plantações da 

:M:alaúa, uo momento actual de' alta, de um dollar. Trata-se do dollar 
dos Estreitos, valendo cerca dp 3 francos, ou, ao cambio vigente, 
1$700. Quem quer que esteja a par da producçã.o no valle do .A.ma-
~on.as, sabe. que lá se chega a pagar até dez vezes mais, conforme· o 
numero de boiões d"l latex colhidos. · · 

.. O SR. LuciANO PRREIR_.._ - A paga. ao serÍngueho é feita pelo 
tlne clle produz. · ·· 



-184-
O SR. ÜALOGERAS -- O segundo elemento favoravel que sobre 

nós tem a industria dos orientaes consiste na concentràção das cul-
turas. Não ha arvores solteiras, ·como acontece na estrada do · serin~ 
gueiro nosso. São áreas inteiras cultivadas e .prodUJctoras. Assim~ 
o mesmo numero de homens póde retirar maior quantidade de pro-
dueto, ou por ·outra, o mesmo numero de arvores exige uma mão de 
obra menor. · 

Permitte um custeio mais economico, porque o pequeno rendi-
mento da estrada do seringueiro vem substitui_do _pela colheita do 
latex em toda a superfície cultivad·a. 

Em terceiro lagar, as plantações não se acham tão distantes dos 
mercados onde se faz a distribuição dos productos. 

Entre nós, são milhares de kilometros por zonas invias, rios de 
difficil navegação, por vezes interrompida durante mezes a fio, con-
stituindo um meio de transporte onerosissimo. 

Quarta vantagem consiste em que as culturas não estão situadas 
em lagares ermos, desprovidos de recursos. 

Ao contrario, todos elles são centros, onde se encontram elemen-
tos para o sustento do habitante. Em contraposição ao que se dá 
comnosco, onde tudo se importa, até os generos de pri:r:qeira necessi-
dade, com fretes altíssimos. 

Finalmente, o regimen fiscal é toleravel e humano no Extremo 
Oriente . . 

Entre nós e regimen fiscal chega a extorqmr cerca de 25 % do 
producto, não calculado sobre preço do mercado, nias sobre pautas 
por vezes superiores ás cotações correntes ... 

o SR. LUCIANO ' PEREIRA - v~ Ex. não tem razão. As pautas 
são fornecidas pela Associação Oommercial, e de accôrdo com a 
média da ultima setnana. No Amazonas, por exemplo, é assim. 

O SR. ÜALOGERAs- V. Ex. sabe, tão bem quanto eu, as oscillações 
que se dão dia a dia sobre o preço da, _borracha, como sobre qualquer 
oUitro prcducto. 

A pauta, baseadu. no preço da semana anterior, póde vir a ser 
superior ao preço corrente no me·rcado. 

D a facto o imposto de 25 %· recahe sobre o lucro deixado pelo 
genero, sobre o custo de producção, sobre os fretes. E' a mais iníqua 
das exigencias tributarias de que ha noticia no mundo. Symbolis:t a 
ganancia do fisco. 

Quando fallo em 25 %,, fallo de todos os impostos que inciQ.ém 
sobre a borracha. . 

Ora, si o quinto do ouro, isto é, 20 % do valor do metal, foi· bas-
tlillte para justificar leva~ttes e revoluções que a historia do Brazil 
assígnals .. ; que se· não h a de; dizer ein. rela-ção á borracha, em que a 
e.xtorsão ultrapassa o quinto e chega ao quarto~ 

Ma-s quão problemat,ico é o as.sentimento dos Estados. á rtJducÇão 
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indispensavel do imposto de exportação! ... E essa é .a medida lm-
presciCJclivel, entretanto ... (Ha apartes.) 

OonfeHsem, enti',ctanto, que os Estados do N Olie vivem princi-
palmeuto do imposto sohre a borracha. E' por isso que tenho como 
problematico a sua annuencia em diminuir suas fontes de receita e 
red1JJ2j~-'lS em breve prazo a 50 % do v-alor actual, como é mistér. 
(H.a apartes.) 

A acção da União só póde ser a · de· méra conselheira. 
O decreto legislativo, em que se delineou o plano resolvido pelo 

Governo, paru transformar em regras praticas as theses .firmadas 
pelo CongresEO da defesa da borracha, disse o que devia dizer. · Si' â 
União firmar o accôrdo, depende este da annuencia dos Estados, por 
se tratar da taxa que lhes pertence por inteiro, annuencia que se 
provoca para obter a reducção annual de 10 % do impqsto da expor-
tação da borracha sylvestre, até a:ttingir a 50 % do coefficiente 
actual. 

As l.lOvas culturas deverão estar isentas, no pensamento· do 
decretv. 

O SI<. LuciANO PEREIRA dá UJm aparte. 
o Slt. ÜALOGERAS - Não estamos discutindo para provar acerto 

ou desacerto da medida. Estamos collocados em pçmto de vi.sta pra-
tico. E' preciso prever a Teluctancia dos Estados, em annmrem em 
uma reducção á metade de suas rendas actuaes; porque o que se 
deseja é obter dos Estados que, em vez de 22 ou 23 %, cobrem 11 ou 
12 apenas. 

O Sn. LucrANO PEREIRA. dá um aparte. 
O Sn .. ÜALOGEitAS - Não tem razão o nobre Deputado. Basta ler 

o art. 12 do decreto legislativo para ver que: "E' o Poder Executivo 
autorizado a entraT em accôrdo com os Estados do Pará, Amazonas 
e Matto Grosso, no sentido de obter a reducção annua de .10 ·% até 
o limite maximo de 50 % do valor actual dos impostos de exportação 
cobrados pelos Estados, sobre a borracha seringa produzida nos seu's 
territorios, e a isenção de qualquer imposto de e;x:portação, pelo pra~o 
de 25 annos, a contar da data desta lei, sobre a borracha da mesma 
qualidade e procedencia que fôr colhida de seringaes cultivados;" 

Está firmado, portanto, o principio: que o limite ·da diminuição 
do imposto será os 50 . % d·a taxa actualmente cobrada. 

No rumo dessas cinco vantagens que possue a producção oriental, 
e no combate á:!'l desvantagens correlatas da producção brazileira, é 
que as soluções serão encontradas. ·- . 

E' nesse sentido que a acção ·do Governo Federal tem de ser 
exercida o o deve ser. 

Deve t:er, nem só pela amplitude do phenomeno economico, que 
o torna um problema nacional; mas tambem pelo compromisso que 
o Governo Federal contrahiu ao chamar o Acre para o patrimonio 
posso; porque não se poderia permittir que as rendas cobradas. nessa 
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circumRcri:gção brazileira, servi~E'em sómente para alimentar as re-
ceitas federaes. Ao contrario do que tem sido feito até hoje, ella~ 
devem, de facto, collaborar para a formação de um ambiente eco-
nomico, onde a vida collectiva no valle do An;tazonas seja possível, aru· 
biente economico de natureza tal que poEsa garantir a permanencia e a 
estabilidade de. uma industria que, globalmente, quanto á exportaç-ão do 
Brasil, representa 39 % dos valores remettidos para o estrangeiro. 

Agora, a acção do Governo Federal deve oor discreta. Não pó de 
ser paútada pelo que foi feito, ha annos atrás, cousa a que alludi, ha 
pouco; indiscreção de que resultou para a producção brasileira a 
grande desvantagem de se dar força aos seus concurrentes, além de 
fa-lsear a· mercado e de pesar sobre as cotações do genero. 
· No plano organisado pelo Governo Federal para a defesa dá 
borracha ha um ama1gama# de medidas boas e de medidas ruins . 

Algumas optimas, perfeitamente judiciosas, que correspondem 
inteiramente aos termos especiaes do problema a solver. Outras mu~to 
:mais discutíveis, algumas positivamente 1nás e mesmo, a par. de idéal:! 
acceitaveis, algumas ha, é doloroso dizel-o, que visai:ão, não proteger 
a boàacha, mas dar ganho de causa a interesses inteiramente extra-
nhos ao assumpto. 

0 SR. LuciANO PEREIRA- Mas connexas . 
O SR . ÜALOGERAS - Havendo e~tranheza, não póde haver con~ 

nexão. 
E' com essa orientação organica que vou entrar na analyse dos 

dous actos, um do Legislativo, outro do Executivo, que dominam o 
assumpto: o decreto n. 2. 543 A, de 5 de janeiro, e o regulamento 
n. 9. 521, de 17 de ·abril de 1912. 

Da rapida enumeração que fiz ao começar estas considerações, 
resulta que em toda a parte a Heve'(J, desbancou suas concurrentes, 
fez desapparecer as demais especies vegetaes, productoras de gomma. 

A lição, portanto, deve ser aproveitada; é á H e'l}ea que devemos 
auxiliar. 

Não se comprehende que, dent-ro no Brasil, estejamos a auxiliar 
concurrentes locaes, para com elles gastarmos re-cursos que mais pro-
priamente se empregariam na especie mais nobre. 

Não se comprehende, não ha meio de se justificar essa tentativa 
de galvanisar suooedaneos que, por si, vão sendo afastados, varridos 
do mercado, como sejam a maniçoba e a mangabeira, segundo prova a 
estatística que apresentei . · 

Não se co'mprehende que, havendo uma somma limitada a gastar, 
se distraia da mesma uma parte, mínima que seja, tirando-a do ele-
mento mais nobre, para a empregar em substancias ql.le lhe fazem 
guerra, e isso por meio de auxílios inuteis, em ultima analyse, porque 
a bor:racha dess·a procedencia desapparecerá afinal. 

·O SR. Luoi.A.NO PEREIRA - Isso é o que resta demonstrar. 
O SR. Ü.A.L<.JGERAS - E' um desses pontos onde não ha possibili-

dade de discussão, porque a pr0ducção de maniçoba e .mangabeira ' no 
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proprio Bnasil, apezar dos auxílios, está em regresso profundo. E, 
depois, ha acima de <tudo, a vontade do consumidor, que refuga esse 
producto, por sua inferioridade, e que só o emprega como succedaneo, 
quando o -alto preço do PMá-fine o obriga a tal. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Mas, por causa dos processos. 
O SR. ÜALOGERAS - M-as, si. nós temos, e podemos manter ele-

_mento superior, havemos de gasta1· energia com mercadoria inferior? 
Neste ponto não ha duas opiniões. 

O parecer de todos os fabricantes é unanime: só empregam o ge-
nero inferior pelo alto preço da borracha, ou pela falt-a de suppri-
mentos -desta 11a q1.1antidade necessaria para utilisação exclusiva da 
mesma. 

O valor dos interesses ligados a estas tres qualidades - H evea, 
Manihot e Hancorn~a - traduz-.se pelos "seguintes algarismos: 40.000 
toneladas para a borracha serimoa, 3. 000 para a maniçoba; e menos 
de 500 para a mangabeira. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Porque esta industria extractiva é 
mai~ recente. 

O SR. 0ALOGERAS - Trabalhos recentes, relatorios de viagens 
effectuadas na Africa, no Extremo-Oriente e nos pontos onde a expe-
riencia comparativa tem sido feita entre as differentes culturas, mos-
tram que em toda a parte as Landolph1".a, OlitanàJ:ria, Sapium, OastVlloa, 
Puntumia, M~hot, FiJcus e tantas outras, teem recuado e vão des-
apparecendo deante do triumpho definitivo da Hevea, pelo seu valor 
intrínseco, pela natureza de seu latex, pelas wndições especiaes em 
que se encontra, pelo modo por que facilita a mão d'obra empregada 
para ex tracção do mesmo producto. 
· - - O SR. CoRRÊA DEFREITAs - O late:x do Ficus já foi abandonado 
inteiramente. 

O SR. ÜALOGERAS -Empregar re-cursos nossos, que .nã-o são abun-
dantes, em produoto_s menos vantajosos do que · a Hevea, corresponderá 
a um verdadeiro esbanjamento de dinheiro. E' por isso que não com-
prehendo como, ná lei e no regulamento que tratam do assumpto, 
veiu aconselhado e firmado o principio dos premias para a formação 
ou re-plantio de cauchaes, maniçobaes e mangabaes. . 

Mas, não nos preoccupemos com este aspecto da questão, e pas-
samos a estudar preferentemente o ca•so da producção da borracha pro-
\'IB'Iliente dos· seringaes nativos e dos -cultivados. 

Estão de accôrdo todas as au,toridades (pelo :menos, todas as que 
conheço) em que a solução do problema da borracha está na sua 
cultura .. 

Tudo quanto se refere ao plantio e ao re-plantiO- da arvore gom-
mifera é, portanto, digno de encomios. 

Isso, entretanto, exige tempo, e;x:periencia, attenção continua e 
· immobilisação -de capitaes durante prazo que póde ir de cinco a seis 
annos, .. e mesmo mais. 
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Por outro lado; o Brazil riã·o póde desertar o mercado; não póde 

abandona1· a posição em que se: encontra, no momento actual, de do-
minador da producção desse genero. · 

Além disso, a pTopfl.a industria exige que se não abandone com-
pletan:uelllte a extracção directa do latex das ai-voTes nativas, e isto 
porque está verificad·o que o producto silvastre apresenta sobre o cul-
tivado uma grande vantagem do ponto de vista da 1·esistencia, do 
que se chama o nerv.d da borracha . 

. E', portanto, a propria industria que está a exigir por parte dos 
productore.s deste genero a continuação d:e esforços;· afim de se não 
perderem as reservas naturaes de seringueiras e o aproveitamento 
do seu latex. 

Envidand-o todos os esforços, com ~ensão maxima e ininterrupta, 
por obter normalmtJr ... ie o .caoutchouc de cultura, é imprescindível 
manter e favorecer a exploração Tacional das florestas onde a Hevea 
abund34. 

O SR. Luor.A:NO PEREIRA- Que ainda são ·colossaes. 
O SR. ÜALOGERAS - Não ha duvida; apenas uma faixa estrei-

tíssima foi explorada até· hoje. 
· O problema,. portanto, deixando de. ·lado as culturas que devem 
ser, que são de facto a solução do futuro, cifra-se na necessidade de 
136 organisar a exploração das reservas · de s'eringa. 

A locaEg.ação das culturas em pontos accB1ssiveis a navios de 
grande calado, ·de grande porte, virá baratear o custo pela concentra-
ção a que ha pouco aliudi, pela diminuição dos fretes, pela diminui-
ção do preço de custo dos generos impo·rtados, que facilmente serão 
transportados para o interior do Brasil. O rendimenio individual 
crescer.á, não só pela concentração das arvores, contraposta á disse-
minação da H evrea na eS.trada do seringueiro, como pela melhoria clll.S 
condições hygienicas - possível em estabelecimentos permanentes, 
c-omo são as plantações industriaes, Íin:QO·ssivel n11s ·mattas virgens 
onde os recursos são nulios-, finalmente pelo tratamento mais ra-
cional do latex, quer se o ·defume, .quer se empregue outro processo 
qualquer. Não quero, por falta de tempo, entrar na e::x:planação deste 
ultimo ponto. Sempre direi, entretanto : tratamento mais racional do· 
latex, por se empregarem processos mais perfeitos applicados a quan-
tidades crescentes de liquido, o que melhor garantirá a uniformidade 
dos productos. . 

A vida virá barateada pelos nucleos de industria e de actividade 
commercial que se estabelecerão em torno dos pontos permanentes, 
que são as plantações. Tudo isto, entretanto, é telativo a e.stas 
ultimas. 

Vejamos a solução para o caso da borracha sylvestre. 
O primeiro ponto a enfrentar é a earestia da vid'a, da qual re· 

sul ta a elevação dos fretes, da mão d'obra,. do salario. E como· ne.stes 
assumptos economicos as causas se transformam em effeitos e os ef-
ieitos em. causas pela reacção reciproca, pelo entrelaçamento. norm,a1 
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dos phenomenos, todo.s esses elementos agem como fa<Jtores de enca-
recimento das utilidades consumidas e se traduzem pelo augmento do 
preço dos productos. 

Um dos principaes motivos do alto custo da existencia no valle 
do Amazonas é a tarifa alfandegar.ia que nos felicita. Si essa tarifa 
é terrível mesmo para nós do Sul, onde temos, entretanto, culturas de 
mantimentos, muito mais séria, muito mais oppressora, muito mais 
premente, é para as· populações do Amazonas, onde esta cultura nã0 
existe. (A pKJ,vtes. ) 

O fa.cto da elevação d·as tarifas alfandegaTias, augmentando o 
custo da vidtt nesta região, reflecte-se immediatamente no salario, e 
dahi o exaggero dos fretes a que ü nobre Deputado se referiu. 

Olhando para esse aspecto da questão, tanto 'O decreto legisla-
tivo, como o regulamento do serviço da borracha, encarando o, pro-
blema tarifario, firmaram a necessidade da exoneração aduaneira de 
determinados generos. O regulamento dos serviços traz uma longa 
lista, em que veem capitula·dos as ferramentas, os utensiliüs para o 
serviço da borracha, as substancias chimicas, coagulantes, dissoiven-
tes, <Jolorantes e outras, aos quaes se deve applicar o regimen de 
favor, a inteü·a isenção de impostos, deHde que sejam introduzidos no 
Braúl para a industria que nos occupa. 

Sr. Presidente, eu comprehendo esse favor. Mas talvez se tenha 
ido um pouco longe mais; não havia necessidade dessa isenção com-
pleta, e bastaria uma taxa modica. 

O problema principal não é este, entretanto, sinão o encareci-
mento da vida, o exaggero do preço de custo do producto, em virtude 
do despropositado valor dos generos de alimentação mais communs. 

Não é o facto devido ás substancias ·chilJ!i.cas, a esses mil e um 
objectos de consumo que veem enumerados no regulamento sobre a 
borracha. 

O SR. RAUL CARDoso- E' a .carestia da vida. 
O SR. ÜALv"GERAs - Perfeitamente. E' a carestia da vida, é o 

problema da alimentação, que o regulamento devia enfrentar; e que 
só ü fez em parte, para uma determinada formula de solução : o plantio 
da propria zona. i 

Nãü basta, porém. 
Si a organisação constitucional brazileira é de ordem tal que 

não permitte a differenciação tarifaria, a constituição de zonas adua-
neiras com regimen tarifario proprio, attendendo ás differentes pro-
ducções, e ás .condições peculiares do meio economico de cada uma, 
uma cousa oo impõe: é não permittir que uma situação legal perdnre, 
da qual resulte o Sul oor tratado oomo filho e o Norte como engeitado. 

Ahi está uma razão pnderosissima em favor dos que, como eu, 
se batem pela reducção dos direitos .. alfandegarios, a bem da propria 
integridade nacional. A tm·ifa prohibitiva, si beneficia a determina-
dos industriaes do Sul, mata a exploração da borracha pelo alto preço 
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qtte impõe para os generos de primeira necessid1ade, importados na 
bacia amazonicá. 

O que se impõe, Sr. Presidente, é a reducção das tarifas da& al-
fandegas . Quanto ao que fez· o regu1amento, com a miragem de um 
augmento de 5 % nos premias conferidos aos que plantarem e replan-
tarem seringaes, para promover a cultm·a parallela de outros vegetaes 
destirrados ã alimentação ou mesmo a industrias annexas, isto não 
passa de uma esperança longínqua. 

Âpezar do regulamento dizer que O!! premias SÓ serão pagos Ulll 
anno antes da primeira colheita, abriu uma excepção para as cultm,as 
de mantimentos, para as quaes os premias correspondentes começa-
riam a ser pagos desde logo. Com? c'alculal-os, entretanto, si o prin-
cipal - .o premio sobre a ~eringa cultivada - ainda não tiver sido 
fixado, por não haver ainda producção? D'ahi, uma série de formali-
dades administl'ativas, de exames e averiguações, de vistorias, que tor-
na:rão a concessão desses premi os uma c-ousa aleatoria. 

Aliás, não é sómente opinião minha: ha uma auctoriQ.ade que o 
diz melhor do que eu, e que, . neste assumpto de producção e commer-
cio da borracha, etc., é geralmente conhecid'a e acatada. Refiro.:me 
ao Sr. José Amando Mendes. 

E' elle quem affirma olaramente que a vantagem da empreza é 
tão obvia que, de·sde que se estabeleça, a ·Cultu:rla parallela se fará 
tambem. 

Todos nós, que temos leituras sobre o problema, sabe;mos a diffi-
culdade que ha em Be obterem os braços precisos para a colheit•a da 
gomma sylvestre, e que a passagem de trabalhadores, de barn•acão a 
baJrmcão, se reveste de foTmas espe·CÍ'aes pela compra de dividas e 
outras modalidades, as quaes chegaram a dar a essa faina o sinistro 
app!)lllido de trafico. Estes operarias são insufficientes nos seTingaQS. 

O SR. LuciANO PEREIRA - A industria extractiva é exe·rcida 
apenas durante ·certa parte do anno. 

O SR. 0ALOGERAS - Tenha paciencia o nobre Deputado, e per-
mitta que eu conclua meu ·argumento. 

Na selva em que escasseam braços para sangrarem as seringuei-
ras, em que o tempo é pouco para cuidar da extracção do latex, onde 
encontrarão esses homens tempo para cultivar legume§? 

O SR. Lu:crANo PEREIRA- V. Ex. está equivocado. A industna , 
da borracha se exerce em uma certa época do anno, de modo que o 
seringueÍl'O na outra época dispõe de tempo. 

· O SR. 0ALOGERAs .- Isso se applicaria sómente áquelles que 
permanecem na região; mas os que vão e v-oltam, e são os que repre-
sentam.'a maior parte dq, movimento demographico local i 

E ainda restaria ·a questão de s•aber si se prestariam as U:lrras 
ribeirinhas dos grandes rios {)nde ha H-ev'ea, a-o cultivo de manti-
mentos. ·· 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - As condições naturaes impedem 
esse plantio. 
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N~ resto do tempo os terrenos estão completamente alagades; 
não ha onde piantar. 

O SR. LuciANO PEREIRA - H a sempre terra firme. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Não nas margens dos rios . 
O Si. LuciANO PEREIRA - .Antigamente, antes da borracha at-

tingir os elevados preços que attingiu, sempre .se viveu assim, no 
Amazonas. Os seringueiros trabralhava'm na extracção da borracha, 
uma certa época, e na cultura de legumes, em outra. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - Isso era na época da extracção da 
borracha nos proprios terrenos em que moravam os seringueiros, isto 
é, na terra fi1·me, ou iam para as terras alagadas fazer a extracção e 
depois voltavam. · 

O SR. LuciAN'O PEREIRA--'- Por que não podem fazer assim agora 
os que vêm de fóra? E' isso que o regulamento procura con.seguü·. 

O SR. ÜALOGERAS - Era possível o que refere o nobre Deputado 
pelo Amazonas, o .Sr . Luciano Per~ira, cujo nome declino data venia, 
quando a extracção se cifrava por alguns milhares de toneladas por 
anuo, em zonas que não precisavam de grande extensão paTa forne-
cerem essa producção. Hoje, o caso é de- dezenas de milhar de tonela-
das, e, em vez de accessorio .da actividade propria dos habitantes da 
zona, se. tornam a Tazão principal, sinão a causa unica de existencias 
humanas na região. Não ha comP'aração a estabelecer, portanto, entre 
duas phases tão dispares. Mas, prosigamos. 

Outra causa da elevação dos preços reside na immensa distancia 
eilltre· as regiões ·da bona,cha e os centros aba-stecedores. Os fretes 
oneram os productos baldeados, quer em um sentido, quer em outro. 

Solução topica para essa difficuldade é o melhora;m.ento dos rios, 
ponto sobre o qual não póde haver discussão. O que menos se póde 
justificar, é despendell" taes esforços em serviço, util, é certo, mas 
menos proximo, menos ligado á questão da borra-cha. Refiro-me . á 
região do Rio-Br·a~..tlo. 

Este valle, de facto, não é uma zona preponderantemente serin-
gueira. 

Allega-se que lá existem fazendas nacionaes, em pontos mais 0~1 
menos altos onde se poderão estabelece-r colonias, que constituirão ver-
dadeiro celleiro para a zona da borracha. 

·Peço, porém, licença para lembrar que um factor muito sériD virá 
oner·ar grandemente todas as remessas feitas para aquella zona, rumo 
de Manáos. . · 

.Sab~mos o alto preço dos melhoramentos dos rios, para tornai-os 
permanentes e permittir a navegação facil e franca\durante o anno todo. 

Rios ha em que, àpezar de ser annuo, continuo, o .se-rviço de bene-
ficiamento em seus leitos, se não consegue dar condições de navega-
bi1idade sufficiente. 

De qualquer fórma, são sempre caras taes obras. 
Basta abrirmos o mappa dos rios Bra1,1co e Negro para vermos 

que se trata de serviço sério, que exige grandes dispendios e que terá 
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à sua traducção economica no custo dos transportes desde o alto Rio 
Branco. 

Até 1vianáos, por exemplo, serão cerca de 800 a 1. 000 kilometros, 
a contar de Pirára. Para outr·os pontos serão, não· 1. 000, mas milha· 
res de kilometros. 

Parece que nas proximidades da capital do Amazonas se encon-
trariam zonas prestando-se qos mesmos intuitos de desenvolvimento 
da industria pecuaria, com transporte menor para os pro:ductos, e 
satisfazendo aos mesmos fins. Assim deu a entender o Dr. LUJdwig 
Schwennhagen, em sua conferencia feita em Manáos, a 15 de agosto 
de 1910, perante a A.ssociação Oommercial. 

No mesmo rio Amazonas, encontramos as ilhas da embocadura, 
Marajó e tantas outras, em que economicamente se obteriam os mes-
mos re~ultados, e, sf:>guramenre, mais barato será o·- transporte de lá 
para M~<-náos e os rios, por niio haver obras de melhoramentos a fazer, 
e ahi poderem navegar navios de qualquer calado. 

O SR. LuCIANO PEREIRA -- Isso é uma velha aspiração de todo 
o valle do Amazonas. 

O SR. ÜAI.OGERAS -- Tenho -absoluta oerteza de uma cousa: a 
minha divergencia não é de essencia, é mais de opportunidade. Acho 
que deveriam resolver primeiro essa parte do problema, nos rios onde 
ha borracha, e onde escasseam recursos alimentícios, e deixar o rio 
Branco para o futuro. (H a um aparte.) 

A vrova do acerto de meu modo de pensar quanto á necessidade 
de approximar os centros abastecedores das zonas em que o abaste-
ci'mento deve ser feito, é dada, não por mim, mas pela propria lei 
e pelo regulamento, que indicam, no art. 9°, ns. 2 e 3, a necessidade 
de collocar essas fazendas, que fornecerã-o gado, legumes, etc., ás 
populações circumvisinhas, na visinhança de-ssas mesmas populações . 

Quero dizer --- com o pensamento da lei estou de pleno accôrdo. 
E é obvio que, em relação ao rio Branco, se violou o pensamento 

que clictou a approvação de semelhante artigo, afastando o centro 
productor do mercado de consumo. 

Pensar, como muitos teem dito, que nas terras altas e zonas visi-
nhas das Guyanas haverá facilidade em se estabelecer immigração, 
é uma allegação que não poBso julgar. 

Militam contra ella, entretanto, experiencias longas que temos 
no Sul. 

Hu um conjunto de factores locaes que tornam o problema extre' 
mamente complicado. Não é dizer que, systematicamente, como se 
affirmou nos tempos da mona1·.chia, S. Paulo canalisara para o seu 
territorio os immigrantes chamados pelo governo imperial. Não é 
dizer que, agora, o Governo Federal, systematicamente, encaminha 
para o Sul as levas de immigrantes que vêem para os portos hrazi-
leiros. 
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Niio. E' pm·que ha naquella expressão emp1r1ca a f'ÍmplPs v<>ri-
ficação de rela ções existentes, de conveniencias de mercado, de cha-
mados de parentes, de adaptação aos factores mesologicos. 

Não se póde, portanto, de antemão, affirmar que a immigraçã(} 
estrangeira se encaminha,rá para ahi, desde que existam condições. 

O SR. LuciANo PEREmA - As condições existem. 
O SR. CAI.OGERAS - Não basta para justificar as despezas cor-

respondentes dizer que a immigração espontanea será, um facto. Ella 
só aecorrer:l. si o ambiente fôr tal que -isto permitta. · 

O Sn. LGCIANO PEREIRA --- v: Ex. fique certo tambem de que o 
clima do Amazonas é muito calumniado. Não é exacto o que muita 
gente diz de mal a respeito. Lá teem ido muitas pessoas competentes 
fazer estudos e verificam o contrario. ' 

O .S11. RAUL CARnoso - A questão é de braços; e si não tivermos 
braços, uão podemos baratear o salaTio. Ha o elemento naéional. 

O SR. CAI.OGERAS -- Mas, dizia o nobre Deputado por S. Paulo, 
cujo nome peço licença para pronunciar, o Sr. Raul Cardoso, g_ue 
a colonjsação se poderia fazer com o elemento nacional. E' exacto. 
E tem-se procurado fazer. Mas eu1- pondero. Si a· colonisação se fizer 
com elementos nacionaes, hv. de ser: ou fixando o- elemento que já 
se acha na zona, e, então, de pleno a-ccôrdo, se teria uma colonisação 
estavel; ou ha de ser feita com elemento vin-do de fóra, isto é, des-
povoando o Rio Grande do Norte, o Ceará, conservando no Amazonas 
os mesmO'S elementos qrueo para lá caminham e voltam. Seria systema-
tisar o exodo de que se queixam -os ERtados mar!.timos do Norte. 

Temos ouvido sobre o caso os De})Utados por esses E stados. Dizem 
elles que a causa da sahida são as seccfl s, e. para ' impedil-a, torna-se 
preciso o combat-e contra este flagello. Ha, é certo, o elemento ambu-
lant-e, :t procurar serviços, ás vezes por preço inferior ao do lagar 
onde vive. Esta loucura ambulatoria chega a ser uma doença, quando 
ultrapassa certo gráo. Mas isto não passa, como já disse, ele uma 
manifestação attennada do phenomeno de nomadismo, pouco impor-
tante, em summa: emquanto o colonisar o Amazonas com elementos 
nacion'oes tTacluz uma polit-ica permanente de povoação de um logar 
em dr-lúmento ele outros. (lia um apade.) 

V. :Ex. -deve ver que, no estudo desses factores, não se póde appli-
car o 1·igor mathematico, ligados causas a effeitos, como theorema 
e corolbrio~ . ·Devemos tomfl1·-os em- grosso, nos set1s aspectos princi-
pae~, nn sua caracterit<tica d-ominante, e então !'I solu~ão se ap1·esenta 
variaYel, porque é preciso ageitar o conjunto de factores, de fórma 
tal que a Tesultante final seja vantajosa e orientada no sentido de 
solver um determinado probleiJ,1a. 

Bem vê V. :Ex. 9 complexidàde elos elementos postos em joe;o. 
Oabe até ' ponderar, e V. Ex. o sAbe, que este re~ru1amento do serviço 
da defesa da borracha não recebeu um nome muito ap ropriado, por~ 
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que, de facto, o problema é o da valorisação do valle do Amazenas. 
(Aprkrtes.) 

Como consequencia destas observações, tudo quanto se cifre no 
melhoramento indispensavel nas zonas productoras da borracha, nos 
melhoramentos das condições dê navegabilidade dos rios Purús, Xingú~ 
em toda a zon.a seringueira, em summa, é digno dos maiores louvores; 
e o reg,llamento e ll. lei que tratam do assurnpto mei·ecem neste ponto 
os mai01·es. encomios. 

Vê V. Ex. que a minha critica não poupa elogios quando defronta 
soluções que os mere·çam. (Ap'artes.) 

Um outro serviço relevante, que já está inicia:do pelo Governo 
Federal, é o do .saneamento·. De immensas difficulda·des, entretanto, 
e talvez sómente o talento privilegiado de Oswaldo Cruz o pode'rá 
solver. Ainda assim, uma serie de interrogações passam pelo cerebro 
de quem reflecte sobre o caso. Não devem, . comtudo, desanimar a 
ninguem. 

O SR. LuCIANO PEREIRA-- V. Ex. deve comprehender que o clima 
elo Amazonas é muito calumniado. Depois, a causa das molestias é 
em parte devida · a má alimentação. 

O Sn. CALOGERAS - Removidas todas essas difficuldades, feito 
o saneamento, attenuados os ebices que se originam desse complexc 
de condições, ha um factor ainda que dominará todo o problema: a 
questão do salario. 

Alto actuálmente, pelas agruras curtidas, pelo custo dos elemen-
tos de vida transportados ao coração da selva por milhares de kilo-
metros de rios de navegaç.ão difficil, o unico meio de o reduzir é 
baratear a vida, pelo harate:tmento do custo desses mesmos elementos. 

A mc>e·da para o commum dos seringueiros rtão é p1·opriamente 
um mt·in circ11lante . E' antes o denomina-dor commum de valore's 
para o acerto de contas entre os aJeantamentos em generos, de um 
lado, e do outro, a prestação pessoal de ser:viços feita · pelo operario. 

O SR. RAUL CARDOso - E' uma troca. 
O SR CALOGER.!S - E' um aperfeiçoamento das trocas, sem 

interve:p.ção de verdade~r.a moeda, entre O·s ·a·deantamentos f-eitos pelo 
dono do sering:d ou o aviador (entidades que por vezes se confunJem 
em um typo nnico) e o operaria. 

Mdhoraclos os rios e obtida a possibilidade das prestações de 
conta::< serem feitas mais fre!quentemente, e não de safra em safra, de 
um anno para outro, como P. actualmente, surgÍTão economias, pois 
desapparecerá a necessidade de augmentar os preços dos generos ven-
didos, para computaT-se o juro do capital emprestado durante esse 
prazo. 

Para diminuir, sem prejuízo de . ambas as partes contractantes, 
antes com luc1·o para t,odos, o valor da troc·a assim feita - serviços 
pessoaes de um lado, fornecimentos de generos de outro - influirão 



-195-

de modo decisivo da reg1ao tarifaria, que barateará as importações, 
e, acima de tudo, a valorisação da moeda que agirá no mesmo sentido. 

A demonstração é muito longa e exigiria um novo discurso. Não 
ha, talvez, no Brazil região que mais directamente com maior inten-
sidade venha a beneficiar com a alta ·do cambio, com a- restituição 
do valor pleno a nossa moeda, do que seja a zona productora da 
gomma. 

Feita -esta, baixarão ahi- salarios e custo de producção; e conco-
mitantemente augmentaTão o bem-€star dos seringueiros, a producti-
vidade de lucros da borracha, as economias pD:rticulares . E a luctiJ. 
contra o Oriente será a victori1:1 da nossa terra. 

Não ha quem esteja a par das condiÇõ.es especialíssimas daquelle 
meio, pelos rep-resentantes directos daq_uellas zEmas, pelos depoimentos 
singelos dos habitantes dclla, quer por informações de funcGionario:> 
de mór valia, em commissão aili, -- como o nosso co11ega o Sr. B'il.eno 
de Andrada e o Sr. Thaumaturgo - quer pelos· estud-os sociaes de 
Euclydes da Cunha, Paul W alle e Alberto Rangel; não ha quem, 
conhecendo aquellas regiões por esses elementos informativos, possa 
duvirl.ar de que a solução está em ligar o seringal ao mundo civilis-ado, 
alçar o nivel do estalão médio da vida pelo barateamento desta, decor-
rente da attenuação taTifaria e do valor crescente da moeda. 

Para dar valor ás immensas extensões de llévea, quasi inter-
minas reservas florestaes no Amazonas, advoga-se construir, afastadas 
do fundo do valle dos rios, vias ferreas industriaes, que teriam ·por 
fim canalisar, economicamente, ao que dizem, paTa os mercados con-
sumidores, ó producto silvestre. E' assim que se falia nas estrwdas a 
serem construídas nos valle do Xi.ngú, do Tapajós, do rio Negro, e se 
prevê a existencia de outras em condições analogas. 

Não t0nho elementos para julgaT com acerto, porque não conheço 
a região. Uma causa affirmv, entTetanto: são alvitres contid~ dentro 
nos termos do problema; são zonas da producção de borracha que se 
quer drenar. Nada ha que possa, preliminarmente, afastar semelhante 
solucão do teneno do debate. 

"Si ~ão opportunas, si tnnsportarão os productos mais economi-
camente do que o rio melhorado com ligeiros ramaes marginaes, si irão 
procmar reservas florestaes que justifiquem tal esforço j são cousas 
essas sobre as quaes não me posso prónunciar, por não teT dementO's 
pToprios. 

São, entretanto, alvitres que estão dentro nos teTmos precisos 
do pro h lema . 

Outra linha, de que cogitam os dous documentos oificiaes a que 
me venho reportàndo, a do Abunan á fronteira peruana, não merece 
o mesmo elogio. 

Conheço sobre essa questão um trabalho muito int.eressante, feito 
pelo Sl·. Bueno de Andrada para uma estrada de automoveis, que 
ligasse as tres prefaituras federaes. Acho mesmo que .essa estrada 
teve inicio de execução. 
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O Sn. LuciANO PEREIRA - Desappareceram completamente. 
O SR. MoNTJHRO DE SouzA - Nem vestigios existem mais. 
O Sn. ÜALOGEIMs -- Noto uma cousa, comtudo. Uma estrada 

de rodagem não é a mesma cousa que uma via ferrea . A primeira 
acceita rampas, declividades, r.aios de curvatura que uma estrada 
de ferra rep_elle. E o que seja possivel para uma estrada de roc1agem 
não o será para a estrada sobre trilhos. 

(H ct um a. parte declarandJo que o t1·açado da via ferrfJ.a dive1·ge 
do da estmda de rodagem.) 

O objectivo geral da estl··a·da é o mesmo, quanto se póde julgar 
pelos n,appas: a fronteira do Perú. 

Na E8tTada de Ferro Madeira ao Mamo ré ha um ponto fixo : 
o ele partida, com pequenas variações locaes. Portanto, a divergencia 
de tnt.r):tclos não ha de ser tão grande que justifique o protesto do 
nohre Deputado. Assim é, principalmente, porque: ou ha de a linha 
rodear todas a·s cabeceiras dos rios, cousa impossivel por nascerem 
muitos nos paizcs lindeiros; ou o traçado ha de cortar quasi normal· 
mente a maior parte dos affluentes, directos e indirectos, do Amazo-
nas, nessa região. 

O SR. PRBSIDENTE (soando os tympanos) - Lembro ao nobre 
Deputado que está a findar a hora da prorogação . 

O SR. ÜAT.OGERAS - V. Ex. está vendo quanto estou afflicto. 
pelo incommodn que vou causando aos meus collegas, mas penso ter-
minar dentro em poucos minuto~, e, por isso, solicitarei de V. Ex. que 
consulte á Casa sohre si me con~ede mais um a prorogação ·de lfí 
minutos . 

C Consnltada a (!asa, é concedida.) 
O SR. ÜALOGERAS ( contimwnd.o) .-- Sr. Presidente, continuando 

nas minha·s notas á margem, occorre lembra1· que essa circumstancia 
de traçado normal ao .<tlveo dos rios mostra que, fat almente, essa .~ 
zonas alagadas á margem de todos os rios hão de ser atravessadas em 
pontes longuissimas, com extensos via-duetos de accesso, assim exigindo 
lllma s&r:e immensa de custosas obras de arte, que viriam elevar o 
custo kilOJ}letrico a alturas nunca vistas no Brazil. 

E (' que me impressionou, foi que esfla observação por mim feita, 
theol'icamente, em estudo de gabinete, á vista dos mappas, veiu confir· 
mada, ha pouco tempo, por 'cTitica feita pelo ex-Senador Jorge ele 
Morae!', e ultimamente no discurso pronunciado pelo digno Deputado 
pelo Amazonas, o Sr. Monteiro de Souza, e tambem em 1lliD. artigo 
interessante do Jornà.l do Comrnercio, de Manáos, de 1 de julho ul . 
timo, tmnscripto no Jomal do Corntme1·cio, desta cidade, de ha poucos 
dias. Esse estudo pareceu-me muito insuspeito, muito desprendido de 
considerações pequenas: nelle se propunha, de modo g·eral, a solução 
para um problema geral. De facto) o traçado ahi indicado tem a 
grande vantagem de procurar os espigões, as alturas intermedias entre 
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oo valles . Sei que no Amazonas, essas alturas não são muito domina-
doras, mas, em todo caso, não são pontos alagadiços. 

As directrizes propostas, si bem me lembra, partem de Labrea 
e procuram de um lado, Senna Madureira, e, de outro, Empreza 
e Xapury. 

O traçado da linha principal e dos seus ramaes, lembrado pel-os 
interesses amazonenses, é, ainda, mais curto do que o projectado no, 
decreto legislativo e no regulamento sobre a defesa da borracha: tem 
50 % a menos do que o oUJtro. 

Qnal a mais coJC.veniente entre essas. duas soluções? 
Parece ser a que evita as construcções em pantanaes, e as t raves· 

r-uas normaes dos thalwe.gs. E' a solução .amazonense . 
Restaria ainda a celebre linha de Pirapora ·a Belém, com seus 

ramaes á direita e á esquerda. 
EsGa poderá servir a interesses outros, aos ela borracha é que 'não. 
Não atravessa, nem serve reservas de Hévea que não sejam attin-

givei~ por linhas menores, partind{) da ~ona equatorial para o sul. 
Niio é crivei tenha tão cedo trafego remunerador proprio. 
São, talvez, duzentos mil contos a despender, a pretexto de de-

fender a borracha, mas em realidade para servir outra sorte de in-
teresses que se mascaram com o rotulo de exigencia da producção 
nacional, bandeira neutra a cobúr o contrabando de gu~rra . 

Admira até que o Governo Federal a tivesse incluído nas medidM 
que solicitou ao Congresso. E é de lastimar que este, mais uma vez 
provando a incapacidade de resistencia das assembléas deliberantes,' 
multidão anonyma, onde se pUJlverisam as responsabilidades, não 
tenha refugado essa providencia, que, no momento financeiro actual, 
e sob o falso pretexto invocado, é verdadeiro assalto ao contribuinte, 
a quem serão pedidos os recursos para o custeio dessa, por emquanto, 
obra de desperdício. 

O SR. LuciANO PEREIRA dá um aparte. 
O SR. ÜALOGERAS - E stimo muito que V. Ex. me dê este aparta, 

no sentido de defender tão infeliz iniciativa, porque minha resposta 
constituirá o fecho destas minhas já demasiado longas observações . 

Forrnúlo votos, pouco esperançados embora, para que o Governo 
ponha paradeiro ás despezas que estã-o sen-do feitas com o fito de 
construir esta linha; e co:rnpenetrando~se, afinal, de seus deveres para. 
com a Nação não a deixe sob pressão da imminencia de grande deficit, 
na anc;edade de um mal-estar geral, sob a ameaça continua de em· 
prehendimentos de obras que não c01-respondem e são muito superiere~ 
ás forçB~ actuaes do paiz. (Mu·ito bemJ· muito bem. O orodo1· é cum-
primentado po1· todo.~ os seu.s collegas presentes.) 
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S·ESSÃO OIE 27 D·E SETEMBRO 

O Sr. Luciano Pereira ('r.) -Sr. Presidente, da minuciosa lei· 
tUTa que fiz das emendas apresentadas ao orçamento da Agricul.tur.a 
pelos nobres Deputados Srs. Nicanor do Nas cimento e Ra phael Pi-
nheiro, cujos nomes declino com a devida venia, cheguei á conclusão 
de que melhor avisados andariam esses illustres eollegas si, em vez 
de tão numerosas emendas, aprEsentassem logo uma só, supprimindo 
o O'l'Çilmlm to. 

O SR. R~PHAEL PINHEIRO - São modos de ver. 
O SR. Luér.A.No PEREIRA - Essa emenda unica, de solução radi-

cal, além da vantagem drt simplificação, teria tambem como fatal con-
sequen!:ia a desnecessidade do ministerio e do titular que o dirige, o 
que, para aquelles nobres Deputad.os, parece ser o melhor dos resul-
tllidos, muito embora não se cansem de declaTar que não teem, nem 
jámais tiveram a intenção de ataca:r a pessoa do digno Ministro, o 
eminente Dr. Pedro de Toledo. 

Obrigad.o a responder ás criticas, que reputo improcedentes, fei-
tas da tribuna da Oamara pelo nobre Deputado mineiro, cujo nome 
declino com a devida venia, Sr. Pandiá Oalogeras, aos decretos 
ns. 2 .1'\43 A, ·de 5 de janeiro de 1912, e 9. 521, de 17 de abril do 
mesmo anno, que dispõem sobre as medidas a adaptar para a defeza 
economica ·da borra:cba. . . · 

O ·SR. RAPHAEL PINH:E<TRO - Julguei que V. Ex. viesse fazer 
a critica esmagadora de cada uma ·das. nossas emendas, provando que 
ellas não tinham razão de ser. 

O SR. LrrCIANo PEREIRA - Além de faltar-me o tempo, não 
posso fazer a critica circumstanciada dessas emendas, como V. Ex. 
quer, porque os nobreS! Deputados seus· autores não as justificaram, 
não dNarri. os motivos por que as apresentaram. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Como é da natureza das emendws. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Mas, Hr. Presidente, si a necessid3Jde 

que tenho de responder ao meu nobre collega Sr. Oalogeras não me 
permitte o exame de cada ·Uma daquellas emendas, distrahiTei sempre 
algun~. minutos para -dizer que ess,as emendas, em conjunto, masca-
rando nm simulado desejo de economia, acarretariam para .a Nação 
com um prejuízo consideravel, si approvadas pelo Oongresso, porque, 
desorga!lizando todos os serviços a cargo do Ministerio da Agricul-
tura, as ve-rbas dei:x:a:das .seriam despendidas em pura perda, razão 
por que .disse, e repito, que melhor seria acabar de uma vez com o 
Ministerio. 

Algumas das emendas reduzem verbas em mais de 50 % e outrae 
supprimem-n'as de modo absoluto. Não dispondo assim de recursos 

( •) lDillcur.so 'J)roterldo na dls.cu.s~!lo do proje.cto ·de orça,mento ·da Agrlcul· 
tura. 
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para fa2'.er face ·aos serviços ao seu cargo, o rmm stro da AgricultuTa 
ficaria na situação do architecto que é obrig&do a deixar em meio 
a construcção iniciada, ou do agriculto'D que, depois de cultivada e 
colhida a plantação, é obrigado a aba'Il:donar ·sobre o sólo a colheita 
por falta de recurso para conduzil-a ás usinas e beneficial-·a, a exem-
plo do que já succede.u entre n.ós, em Pernambuco, duranta a grande 
crise do assucar, na qual os lavradores tiveram necessidade de aban-
donar no campo a colheita de canna, porque os preços obtidos pelo 
producto não dariam para cobrir as despezas do beneficiamento. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Desconfio que é o caso d.o Minis.te-
1'10 da Agricultura. · 

O SR. LuciANo PEREIRA - Hei de chegar lá . . 
Que adeanta ao paiz o C·omeço de- execu:ção de certos serviços, si 

de antemão já se sabe que elles mais acleante terão fatalmente de ser 
suspensos, por insufficiencia de verba~ 

Desse modo, a origirval ecCJV~;om(i;a, prégada nas emendas, em ver-
dade, não passa de um inqualificavel desperdício . 

Hã muito quem supponha que economizar consiste .simplesmente 
em gasta-r pouco dinheiro. · 

No Brazil tem sido esse, em via de regra, o criterio adaptado, 
sempre que se trata da creação ·de novos serviços . 

O Tesultado des.se . erro a Nação já o tem experimentado de 
sobr.a. 

Em vez do paiz ficar dotado de serviços que satisfaçam as neces-
sidades publicas, o que apparece são perfeitos arremedos do que se 
p-retendeu crear, CO!)l os quaes se gastam insensivelmente, sem o menor 
proveito, os dinheiro~ publicas, em pequenas, porém, multiplas verbas1 
que, reunidas afinal, importam no triplo .do que necessario seria para 
Ol'ganizar desde logo os serviços com toda a . efficiencia . . 

Bem diverso desse é o criterio seguido nos Estados Unidos, nas 
colonias inglezas, na Arge.lia, na Argentina e em toda a parte onde se 
cuida !'eriamente em bem aproveitar os recursos ec·onomicos da 
Nação. 

E o resultado é o que se ~onhece, deixando-nos em uma posição 
hurmilhante todas as vezes que o nosso progresso entra em parallelo 
com o daquelles paizes. 

Para não ir mais longe nas comparações, a Republica Al'gentina, 
com um territorio e população quatro vezes infe1'iores aos nossos, apre-
senta, no emtanto, um intercambio muitissimo mais avulta·do. 

O SR. R.APJJAEL PINHEIRO - .O nosso mal é, quiçá, justamente 
a extensão . 

O SR. LuciANO PEREIRA - O nosso mal é não saber gasta:r. Não 
se pó de colher sem semear e paizes· adeantados nos dão o exemplo ... 

O SK RAPHAEL PINHEIRO - .Só ·faz semeadura quem tem se-
mente; e no momento que atravessamos, sendo a semente o dinheiro 
e achando-se o paiz ás portas de um cleficit, ·que1 si não é apav-orante 
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para metade da Oamara, para outra meta:de o é, penso que •não pode-
mos semear a mancheia,s, como quer V . Ex. 

O 3R. LuciANO PEREIR.A - Não; quero, simplesmente, que se 
semeie o necessario para bem colher. 

Von chegar ago~·a :;tos apartes do nobre Deputado. . 
O Brazil, pela variedade do seu clima e fertilidade assombrosa 

de seu Eólo privilegiado, que lhe permitte cultivar quasi todos os prQ-
ductos do globo, foi, é e será, não obstante tudo, um paiz cuja riqueza 
terá por base a agricultura, a pecUJaria e a mineração . 

Essas industrias, entre nós, póde-se dizer que ainda não passaram 
do período embryonari.o. 

O Sn. RAPHAEL PrNHFJRO - I-Ia um telegramma ao F'inanci'e1· 
e ao P·1:nancial N ews que declara que h a 1 O annos nada tínhamos, 
mas q11e actualme:p.te, graças a.o Sr. Pedro de Toledo, estamoe em uma 
posição luminosa, ridentisaima .. . 

O SR. LucuNo PEREIRA- Pondo ele parte o exaggero de V. Ex., 
o que diz o tel('gramma, aliás com a mais incontestavel verdade, é que 
o Sr. P edro de Toledo tem procurado desenvolver as nossas riquezas, 
já tendo conseguido muita cousa. 

Mas proseguindo, Sr. Presidente, o Ministerio da Agricultura 
foi CI'cado justamente para incrementar aquellas tres industrias, que 
são as bases ela nossa riqueza. 

E' consequentemente elle o Ministerio por excellencia creador das 
l'Íquezas do paiz, aquelle que h a de fornecer recursos, em um futuro 
proximo, para a sustPntação dos demais ministerios. 

Em tal caso, que aconselharia a mais rudimentar noção economica 
sobre creação da riqueza, sinão dar a maxima amplitude aos serviço~ 
desse ministerio, afim de que elles po-dessem desenvolver riquezas que 
só estão esperando esse impulso para, dentro de poucos annos, decupli-
carem as rendas da Nação? 

Para um paiz, releve a Oamara o chavão, essencialmente agrí-
cola corno é o Brazil, porque vive exclusivamente dos productos de 
seu sólo, e que tem uma renda de perto de 500.000 :000$ annuae~, um 
orgamento Da pasta da Agricultura, Industria e Oommercio que con-
some apena•s 30.000 :000$, é ridículo. 

O SR. RAPHAEJ. PINHEIRO dá um aparte. 
O S~. LuciANO PEREIRA - Negará, porventura, V. Ex., que o 

Brazil seja um paiz excencialmente agricola ~ 
O Sn. RAPHAEL PrNREJRO - Só um imbecil o poderia negar ; 

mas eRtando nós atravessando uma situação deficitaria, não podemos 
fazer as larguezas que se quer fazer. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Mas o ::M:inisterio da Agricultura, com 
excepção apenas do do Exterior, é o menos dotado de todos os nossos 
Ministcrios, quando é elle no emtanto que directamente entende com 
o desenvolvimento · das forçtH! economicas da Nação. 
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O seu orçamento é, como já disse, insignificante e mesmo ridículo 
para um paiz agrícola por exooHencia. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - ... e extractivo . 
o SR. LUCIANO PEREIRA - Muito mais do que a somma dada 

para a dotação do Ministerio da Agricultura custa á Nação um dos 
encouraçados que mandamos constmir para a nossa Marinha ... 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - E quantos destes navios mandamo~ 
construir por anuo? 

O SR. LuciANO PEREIRA - ... a metade dessa somma perdemos 
annualmente com os deficvts sempre crescentes da Estrada de Ferro 
Central do Brazil. 

Por que razão não podemos gastar 30 mil ·Contos ·com o Min:i..ste-
rio da Agricultma? ( T1·ocarl'/i;-se apar.tes. ) 

O argumento de que nós estamos ·perto de um abysmo financeiro 
e por isso não devemos gastar, tratando-se do Ministerio da Agricul-
tura não p_rocede, uma vez que as despezas com elle feitas, alé~ de 
utilíssimas, são todas fartamente Temuneradoras e reproductivas, por-
que entendem com o desenvolvimento de nossas riquezas agrícola, 
pastoril e de mineração e essas riquezas, uma vez desenvolvidas, per-
mittir-nos-ão mandar constmir não um dr·eadriJOught mas cinco ou 
10, dentro de pouco tempo ... 

O SR. RAPHAEL PIN.JliEIRO - Dentro de pouco tempo é forte. 
O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. sabe que para a vida de uma 

l~ ação 20 ou 30 annos não é tempo. 
A proposito ela dotação do Ministerio da Agricultura, devo lem-

brar a~ palavras do meu nobre collega, cujo nome peço licença para 
declinar, -o Sr . Raul Cardoso, no seu ultimo bTilhante discurso pro-
ferido nesta Casa. S. Ex. estabeleceu a comparação entre os orça-
mentos da Agricultura do Estado de S. Paulo e o Federal, mostran-
do que o daquelle sobe á cifra de 12 mil contos. 

O SR. CANDIDO MoTTA - O Ministerio da Agricultura de São 
Paulo desp;ende essa quantia, mas não comprehende só a agricultura, 
comprehende tambem as obras publicas. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Não posso responder a-o aparte de 
V. Ex. porque me louvei em pala'vras do Sr. Raul Cardoso. 

O SR. CANnmo MOTTA- O Sr. Raul Cardos.o disse a verdade 
inconteste, mas a Secretaria da Agricultura de S. Paulo não se 
occupa só da agricultura. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O Ministerio tambem não é exclusi-
vamente da Agricultura, mas tambem da Industria e Commercio. 

O .SR. CANDIDO MoTTA - Aqui ha o Ministerio da Viação, em 
S. Paulo os serviços dessa ordem correm pela Secretaria da Agricul-
tura. O que o Sr. Raul Cardoso disse é a verdade e eu f·aço apenas 
essa pequena distincção. . . · 

O SR. RAPHAEL PIN.H;EIRO - Depois, S . Paulo é uma exoopção. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Não ha duvida, uma excepção, Iila& 
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pTecisamente porque soube gastar dinheiro, afim de fundar a: sua 
riqueza ... 

O SR. RAPIUEL PINNEIRO. - Além do café, quaes são as riquezas· 
que S. Paulo preparou, gastando dinheiro? 

O SR. LuciANO PEREIR.A. - E V. Ex. acha pouco o café? 
1S. Paulo tem d~senvolvido, agora, de modo extraordinario a 

polycultura. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRo - Agora~ 
O SR. LuciANO PEREIRA - Sim, agora, depois da ultima grande 

crise por que passou o café. E como o poude fazer? Tendo desenvol-
vido anterioTmente a cultura do café, enriqueceu-se, encontrando-se 
actualmente -em condições de creaT novas fontes de riqueza, o que tem 
feito de um modo ll!dmiravel. Uma segunda c:~;,ise no preço do café já 
não o apanhará desprevenido . 

O SR. ÜANDIDO MoTTA - S. Pau:lo hoje não é só agrícola, é 
tambem industrial . ' 

O 11R. LuciANo PEREIRA - Mas S . . Paulo não chegou a essa si-
tuação privilegiada sem ter primeiro gasto muito dinheiro para pre-
parai-a. ·Em pri:meiro logar procurou encaminhar para seu solo Íertil 
o braço fecundador do immigrante, afim de desenvolver suas riquezas 
jacentes. 

O SR. RAPHAEL PIN,I~IRo- S. Paulo não chama immigração. 
Eu responderei á V . Ex. com a opinião de Eurico Ferri, que se en-
contra em um discurso do Sr. Toledo, mostrando que immigrantes 
n.ão se attrahem, porque elles não ficam senão no.s pontos onde as con-
dições do meio determinam o oou exito. 

O SR. ÜANDIDO MoTTA - Isso é verdade, mas tambem é verdade 
que S. Paulo attrahiu a immigração desde a Monarchia, procurando 
substituir gradualmente o braço escravo pelo braço livre. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Em uma previsão feliz. Não fez 
como o Maranhão, que viu as suas industrias arruinadas por não ter 
tido a previdencia de ananjar pessoal para substituir o braço escravo, 
á custa do qual sempre viveu, de sorte que, quando surgiu a abolição, 
faltando o braço escravo e não havendo outro para substituil-o, as 
forças productoras do Estado ficaram quasi que paralysadas. 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - V. Ex. tambem póde citar o 
caso do Estado do Rio, devido á política do Sr . Paulino, o velho 
escravocrata ... 

O SR. LuciANO PEREIRA- Respondendo ao aparte do meu nobre 
collega o Sr. Raphael Pinheiro, direi que S. Ex. está enganado em 
suppôr que o Estado de S . Paulo só attrahiu immigrantes espon-
taneos. 

Ao contrario disso, o que todo mundo sabe é que a maioria dos 
que para lá se encaminharam o foram subvencionados pelo Estado 
ou pela União. A immigração espontanea é sempre preferível, mas em 
via de regra ella só 9.pparece de·pois que os immigrantes subvenciona-
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do&, pela sua prosperidade, mostram que a t.ena offerece vantagens 
aos que a procuram. 

Mas, Sr. Presidente, voltando ao fio do meu discurso, do qual 
me vi afastado pelos apartes com que tenho sido honrado, os nobres 
Deputados autores das emendas que estou discutindo em conjuncto 
acham que os 30 mil ·COntos do orçamento da Agricultura são exces-
sivos e por isso propõe!ll a sua· reducção a meno.s de metade. 

O SR. RAP.lftAEL PrNHEIRo- No .momento. 
O SR. LucrAN.o PEREIRA - E' esse um meio original de se fazer 

economias pela para;lysação ·das forças vivas da Nação. 
O SR. RAPHAEL PrN,H;;mo - Não é essa a nossa idéa. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Póde não ser a i_ci'é~, mas é com cer-

teza a consequencia das allJ.didas emendas. · 
O SR. RAPHAEL PINHEIRo - Esse orçamento foi preparad_o pre-

cipitadamente em 60 dias. · 
O SR. LuCIANO PEREIRA - Eu não sei se foi precipitadamente. 
O SR. RAPHAEL PIN;I-J;EIRo - V. Ex. não sabe? Todos os amigos 

do ministro sabem. Foi premido pela exigencia da C amara que não 
tinha trabalho : foi feito de sopetão. · 

O SR. 0ANDIDO 1v.IoTTA - Que tem isso? O mundo foi feito em 
sete dias. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Para mostrar á Camara o criterio 
das emendas apresentadas pelo.s dous nobres Deputados, não me posso 
furtar ao dever de examinar algumas dellas, nas quaes descubro con-
tradicções, incoherencias e até me.smo autoTizações a desrespeitos con-
tractuaes, geradores de formidaveis in-demnizações futuras. 

Em outras é evidentemente o desejo de ferir a pessoa do Minis-
tro, como aque1las, por exemplo, que mand-am . supprimir a verba 
para conducção do mesmo titular e. reduzir os seus vencimentos e re-
presentação, deixando-o em condições de inferiol'Ídade vris-à-vis dD's 
outros ;ministros. 

Estão .aqui as emendas. Uma, do .Sr. Nicanor do Nascimento, 
que diz: 

"A verba n . 1 - Gabinete do Ministro - substitua-se pelo se-
guinte: 

Gabinete do Ministro : 
Um Ministro de Estado - Vencimentos 24 :000$,_ representação 

12:000$000, mantendo assim o pedido modestamente feito pelo Mi-
nistro e que a Commissão vio-lentando os nobres sentimentos de S. Ex. 
propoz elevar a 24 :000$000. 

Sala das sessões, 14 de Setembro de 1912 .-NvcanM do Nasci-
mento. 

. O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Não posso imaginar o ministro 
capaz de fazer um pedido que não seja a expressão -de _sua consciencia. 

o SR. LUCIANO PEREIRA - o ministro fez o pedido por.que o 
entende de accôrdo com o seu mo,do de ver e nós estamos no nosso 
papel attendendo·-o ou não no pedido. Attendendo-o conocaremos o 
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Ministro da Agricultura em manifesta condição de inferioridade 
·vis-à-vis dos seus outros collegas. 

O SR. RAPH.A.EL PIN.B;EIRO - Em condições de superioridade, 
pois ficará ennobrecido pela desistencia. 

O SR. LuCIANO PEREIRA- E' muito nobre para o Ministro pedir 
a diminuição dos seus vencimentos, mas nós não devemos .consentir 
nella, pois é evidente que os 3 :000$ mensaes com que ficaria, são 
insufficientes, além da desigualdade em relação aos demais Ministros . 

( TrodamJ-se apartes enfJre os Srs. Raphael Pinheiro e Osori.o.) 
O SR. RAPHAEL PINNEIRO - E' uma munificencia da Oommissão 

dar ao Ministro mais ·do que elle pede. 
O SR. LuorANo PEREIRA - Não . Não é uma munificencia da 

Oommissão .. . 
O SR. OsoRro - Uma equidade. 
O SR. LuciANO PEREIRA -. . . nem tão pouco uma equidade ; é 

uma obTigação della. 
A outra emenda que visa a pessoa do Ministro é a seguinte (lê): 
"Ao art . 1 o : 

Verba l a - n. IV: 
Onde se diz: 
Material - despezas com a conducção do Ministro 12 :000$000 

Supprima-se . 
SaJa das Sessões, 14 de Setembro de 1912.-Nicanor do Nasci-

mento." 
O SR. RAP,II.A.EL P INHEIRO dá um a parte. 
O SR. LuciANO PEREIRA- V. Ex ., em sua emenda, cortou 

apenas a metade da verba, mas o Sr. Nicanor do Nascimento man-
dou supprimil-a completamente, o que quer dizer que o Ministro teria 
de andar a pé. 

O SR . RAPHAEL PINHEIRO - V. Ex. deve me fazer justiça. Não 
tive por intuito fazer a menor g11erra ao Sr. Ministro da Agricultura. 
Não tenho prevenção nenhuma contra elle. O meu odio - si qui~e.rem 
que haja odio no caso- é tão justo como a amizade de VV. EEx. 

O SR. Lucu.No PEREIRA- Sim, comprehendo perfeitamente. O 
desejo de V . Ex . é apenas, como o de todos nós, o de bem se.rvir a 
Nação. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Mas V. Ex., por exemplo, é um 
apaixonado pelo Sr. Ministro d a Agricultura. 

O SR. Lucu.No PEREIRA - tSou apaixonado por todos os negocias 
publicas da minha terra. Levantei-me especialmente na defesa ·do 
· Ministerio da Agricultura diante dos ·ataques injustos que contra 
elle teem sido movidos aqui de preferencia a outro qualquer Minis-
teria. 

O SR. RAPH.A.EL PIN,H,EIRO dá outro aparte . 
O SR. Lucu.No PEREIRA - Faço essa justiça a V. Ex. De ml-

nha parte, posso dizer que não tenho tambem nenhum motivo parti-
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cular de preferencia pelo Sr. Dr. Pedro de Toledo. Desde que estou 
no Rio de Janeiro, f aliei com S. Ex. apenas tres vezes., sendo que 
duas dellas em recepções officiaes do Sr. Marechal Presidente da 
Republica. Não o defendo; portanto, porque seja frequentador assí-
duo de seu Ministerio, no que, aliás, não haveria mal, mas sim por-
que a acÇão de S. Ex. é digna de ser defendida. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - V. Ex. dá licença para lhe dar 
um apàrte ligeiramente demorado? (O orador faz signal de assenti-
?nentu . ) O proprietario do contracto de siderurgia declarou num 
libreto aqui distribuído, por todos nós, que todos aquelles que gritam 
contra a sidenugia são sujeitos que elle não quiz que fossem so-cios 
no contracto. Agóra, pergunto, e todos os que t€em defendido esse 
contracto que são ? Nós que atacamos, o Sr. N·icanor do Nascimento 
e eu, somos movidos por esse sentimento baixo e subalte1·no, eu, ' por-
tanto, pergunto - e aquel1es que defendem que são? O Sr. Rivadavia 
Corrêa, atacado, só teve a defesa dos Deputados da bancada do Rio 
Grande do Sul, ao passo que o Sr. Pedro de Toledo te.m tido a defesa 
de quasi todas as bancadas. 

O SR. OsoRIO- O Sr. Rivadavia foi defendido pelos Deputados 
do Rio Grande do Sul porque a estes incumbia a sua defesa. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Por essa razão devia ·O Sr. Pedro 
de Toledo ser defendido pela bancada de .S. Paulo, mas assim não 
acontec-eu. E por que todo esse amor para .com o Sr. Pedro de 
Toledo? ... 

·O SR. LuciANO PEREIRA - A maioria da bancada paulista, é 
sabido, diverge politicamente do Sr. Toledo, mas a minoria da ban-
cada defendeu S. Ex. brilhantemente, como nós todos tivemos ensejo 
de assistir pela palavra do nobr,e Deputado Sr. Raul Oàr.doso. V. Ex., 
portanto, é injusto na sua censura. 

O SR. RAPHAEL PIN,rJ;EIRo - Eu notei apenas a desigualdade da 
defesa. Foi por isso que fiz o confronto. 

O SR. OsoRIO - Attenda V. Ex. : a defesa foi na proporção 
do ataque. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Si a defesa do Sr. Pedro de Toledo 
tem sido mais intensa, é porque os ataques a S. Ex. foram violen_ 
tissimos. 

Peço agora a meus nobres collegas que me permittam continuar 
a analyse de algumas emendas que venho criticando em conjuncto. 
Disse que em certas dellas tínha lobrigado contraclicções e incoheren-
cias e passo a justificar o meu asseTto. Uma das emendas assignadas 
pelo Sr. Nicanor do Nascimento .diz o seguinte: 

"Na verba 14a: 
Substitua-se toda pelo seguinte : 
Fica o Governo Federal autorizado a, dentro ela verba de 400 :000$, 

transportar a Escola de Minas para logar util e Teformar-lhe a 
construcção e regulamento, em ordem a se1· escola moderna, profis-



-206-

· sional, submettendo a 3 CLe maio de 1913 os regulamentos organizados 
ao Congresso N acionai . 

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 1912 .-Nicanor do Nasci-
mento." . . ~ ,,_,:_ .:.J 

Vou mostrar a incoherencia, o absu-r:do mesmo que existe nesta 
d 1 . ~ ti-.~ ;Jo~H emen a. . cJ ·-::7 j il{,l;.~ 

O orçamento consigna na alludida verba 14• a im::portancia de 
487 :694$684, simplesmente para manter a Escola de Minas, nas con-
dições em que se acha . 

A emenda, para transportar a Escola para outro logar, refór-
mar-lhe a construcção e regulamento, etc., consigna apenas a verba 
de 400 :000$! Isto •é, menos 87 :694$684 do que o orçamento diz ser 
necessario ·apenas para fazer o custeio da Escola nas condições em 
que ella se encontra. 

O . nobre Deputado (o orador diríge-se ao Sr. Raphael Pinheiro) 
não acha isso um absurdo~ 

O SR . RAPH.A:EL PINHEIRO - Sobre este ponto não tenho estudos, 
mas estou certo ·que meu collega justificará ou mostrará a razão de 
ser da sua emenda. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Vejamos outra emenda do mesmo 
nobre Deputado : 

"A verba de -1.285 :6ÓO$ seja reduzida a 200 :000$ n0s termos da 
autorização anterior. 

Sala das .Sessões, 16 de Setembro de 1912. -Nicanor do Nasci-
mento." 

Seria preferível que o nobre Deputado supprimisse logo toda a 
verba, porque esses 200 :000$ que deixa para um serviço que necessita 
de 1. 265 :600$ ·é ·O mesmo que deitar fóra, sem o menor resultado. 

Com a suppressão total da verba ficaríamos sem o serviço da 
pesca, mas com os 200 :000$, ao passo que pela emenda do nobre 
Deputado ficaríamos da mesma fórma sem o serviço e sem aquella 
importancia . 

. E é dessa maneira que o Sr. Nicanor do Nascimento quer eco. 
nom1as. 

Empregar apenas 200 :000$ em um serviço que exige 1. 285 :600$ 
é positivamente determinar que não se faça cousa alguma. 

O SR. CANDIDO MoTTA - Entendo que esse serviço deveria ser , 
deixado ·á iniciativa particular. · 

O .SR. LucrANo PEREIRA- Eu não estava discutindo o merito do 
serviço, mas apenas mostrando o absurdo da emenda. Não 
tenho, porém, a menor duvida em declarar que reputo o serviço da 
pesca da mais alta necessidade publica. Para isto demonstrar, não 
precisaria mais do que ler as palavras escriptas pelo nobre represen-
tante rio-grandense Sr. Homei'O Baptista, no seu monumental parecer 
sobre ·o orçamento da receita, mostrando que importamos ann1_1al-
ment 2. de peixe em conserva quantia ·superior a 17. 000 :000$, quando 
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as no·ssa.s costas e os nosso:s r ios e lagos são riquíssimos de me-
lhores especies de peixes . 

O SR. ÜANDIDO MoTTA - No Norte e no · Sul estão se organizan-
do companhias de pesca . 

O SR. RAPIIAEL PIN;H,EIRO - Pernambuco está se apparelhando 
perfeitamente para esse serviço. 

O SR. Lucr~No PEREIRA - Não ha duvida alguma que a inicia-
tiva particular é sempre melhor que a publica em serviços da natu· 
reza desse. 

Ainda ha pouco, aparteando o nobre Deputado Sr. Gumercindo 
Ribas, fiz sentir a minha opiniã-o de que o Estado não deve ser em-
prezaria. 

Mas isso em termos, pois desde que a iniciativa particular custa 
a apparecer, é o caso então do Estado intervir para encaminhar 
aquella iniciativa . 

UMA voz - Alguns Estados ·da União j á estão fazendo. 
O SR. LuCIANo . PEREIRA - Sei que no Estado de .S . Paulo a 

iniciativa particular já te·m feito alguma cousa nesse sentido . Do 
discurso do nobre Deputado Sr . Raul Cardoso verifica-se que no porto 
de Santos existe o serviço de pesca, todo realizado pela iniciativa 
particular. Mas o Estado de .S. Paulo não é o B'razil; a!ém delle 
ainda ha dezenpve outras unidades da Federação, cujos interesses é 
necessario attender. 

O Estado de S. Paulo pela sua riqueza, pelo adeantamento do 
seu povo, etc., já está em condições de ver a iniciativa particular 
dispensar o auxilio publico. :Afas o resto do Brazil, ou pelo menos 
uma grande parte delle, ainda não chegou a essa situação. 

Proseguindo na m·itica, Sr. Presidente, vou. mostrar agora as 
emendas que aconselham -desrespeitos contractuaes, geradoras de Ín-
demnizações futuras . 

Diz uma dellas: (Lê) 
"Ao art. 1°, Verba 2a - Pessoal contractado - reduza-se a 

95 :000$000. 
Sala das Sessões, 14 de Setembro de 1912. -N?lcanor do Nasci-

m.ento." 
O orçamento ..indica para esse pessoal a verba de 250 :000$000. 
Ora, serviço contractado que quer dizer? QUI8r dizer que o Es-

tado já assumiu compromissos com o pessoal encarregado de o 
executar . 

O SR. ÜANDIDo MoTTA - Parece-me que o autor da emenda 
interpretou assim : pessoal contractado é pessoal cJ.Íle póde ser dispen-
sado, que não está no -quadro, ta'lv:ez diarista. 

O SR. RAPIIAEL PIN,~EIRO - Deve ser nesse criterio-, porque o 
Sr. Nicanor do N ascimento, sendo advogado e ·conhecedor das regras 
do direito, não poderia te.r commettido tão grave falta. 
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O SR. LuciANO PEREIRA - Acceito as obseTVações comquanto 
me paTeça um tanto exquisita a significação dada á locução peS'so.al 
contmcihdo pelo nobre deputado por S. Paulo. 

Mais adeante, porém, em outra eme;nda, o ST. Nicanor . do · Nasci-
mento manda adiar o ensino ag.ronom.ico. 

Ora, na verba 10a Teferente a esse ensino, o orçamento diz textual-
mente: Augmentada de 260 :ooo$ para as despezas resultantes ·do con-
tracto celebrado com o Dr. V. T. Cook para o estabelecimento de 
campos de demonstração, segundo, o processo da lavoura secca, na 
fórma do art. 72, lettra c), da lei n. 2.444, de 4 de janeiro de 1912. 

Como vê a Camara aqui já ha um contracto lavrado, com obri-
gações Teciprocas para as partes contractantes. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Por quanto tempo? 
O SR. LuciANo PEREIRA - Pelo menos por um anno, po1s que 

a solicitação ·é oTçamentaria. 
Mas se o serviço já está contracta·do, para o Sr. Dr. Cook existe 

o direito <1e cobrar' a sua remuneração, desde que o contracto deixe 
de ser posto em execução poT motivos independentes de sua vontade. 
O seu adiamento, pois, como manda a emenda sem livrar a despeza, 
deixa .o paiz sem o serviço! E' esse um bello e pratico systema de fazer 

• f ecouom1as .... 
Permitta · a Camara que tambem ache que a emenda do Sr. 

Nicanor do Nascimento, autorizando o Governo a rescindir o con-
tracto feito com os Srs. Wigg e Trajano de Medeiros, representa 
uma autorização a um desrespeito ·contractual. · Não tenho tempo 
para ·discutir, a feição jurídica da emenda. · 

O SR. RAPHAEL PIN;HiEIRO - Não estando presente o Sr. Nica- . 
no r, responderei a V. Ex. com o acto da Commissão de Obras Pu-
blicas mandando tTancar a mensagem presidencial. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Respeito muito a opinião da com-
missão, mas posso estar e estou em .desaccôrdo com ella, porque não 
comprehendo como o Congresso autoriza o Governo · a fazer um con. 
tracto, para depois o proprio Congresso mandar rescindil-o, allegan-
do a sua inconstitucionalidade . Haveria no caso presumpção de 
má fé. 

O SR. CANDIDO MoTTA - O Congresso não poderia ter agido de 
má fé. 

O SR. RAUL FERNANDES -O argumento do nobre Deputado que 
está na tribuna, por outras palavras, é es,te : A Fazenda Publica foi 
quem contractou, foi quem introduziu os allegados vícios no co'n-
tracto. Como, pois, póde hoje ella allegar esses defeitcrs que provieram 
de actos seus ? 

O SR. CANDIDO MoTTA - Mas nós do Congresso nada temos 
com isso. O orador censura a Commissão de Obras Publicas ... 

O SR. LuciANO PEREIRA - Não censurei tal. A um aparte dado 
pelo nobre Deputado Sr. · Raphael PinheiTo, dizendo que a emenda 

\ 
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estava de accô.rdo com o parecer da Commissão de Obras Publicaa, 
declarei que divergia, como ·de facto divirjo, da opinião da Com. 
missão. 

O SR. CANDIDO MOTTA Mas V. E x . falou em presumpção 
de má fé . 

O SR. LuciANo PEREIRA - Falei, em termos, como um modo 
de dizer. Sei que a má fé não pode;ria aproveitar a uma personali-
dn.d·e collectiva. e abstracta como é o Congr'3sso. A minha intenção foi 
dizer que tendo o Congresso autorizado o contracto não lhe fica bem 
agora mandar rescindil-o, por conter suppostos vícios, pelos quaes é 
responsavel o proprio Congresso. 

O SR. CANDIDO MoTTA - E eu acho o contrario: é sempre nobre 
reconhecer o erro. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Mas não com o prejuízo de ter~iros, 
que agiram de boa fé, confiando na palavra do Congresso. A emenda 
do Sr. Nicanor manda rescindir o contracto sem onus para o Go-
verno . Muito discutível é a supposta inconstitucionalidade allegada 
para justificar esta rescisão. Pela minha parte, sem querer .discutir 
esse ponto, penso que a approvaçãõ da emenda daria logar a que os 
concessionarios recorressem ao Poder J udiciario e deste obtivessem 
a condemnação da Fazenda a pesada indemnização, ficando dessa 
maneira o Estado sem a industria siderurgica e sem o dinheiro, em 
troca do qual iria obtel-a . .São essas as economias que eu absoluta-
mente não comprehendo. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Nada de monopolios. 
O SR. LuCIANO PEREIRA - Mas quem o mandou fazer, especifi-

cando até a pessoa ~ 
A autorização do Congresso· foi nesse sentido. Portanto, se houve 

concessão de monopolio, quem o cQncedeu foi o Congresso . 
Pergunto : os concessionarios que gastaram dinheiro, fiados na 

palavra da Nação, de boa fé, podem ser prejudicados, sob a allegação 
de que o acto praticado pelo Congresso é inconstitucional? 

O S1~. CANDIDO· MoTTA - E' manifestamente inconstitucional. O 
Congresso não póde legislar para determinada pessoa. 

O SR. RAP,H.AEL PINHEIRo - Está claro . 
O SR. LuciANO PEREIRA - As demais emendas apresentadas, 

pelos meus nobres collegas apenas supprimem ou reduzem verbas, 
sem que os dous nobres Deputados deem a razão por que. Diminuem 
porque que1;em diminuir, tout court. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO> - V. Ex . deve se lembrar que solici-
tei uma relação das despezas para poder me orientar na confecção 
dessas emendas, o que não me foi da·do. 

Não sou culpado, a culpa foi de quem não m~ forneceu os ele. 
mentos. 

O SR . DroNYSIO CERQlJ'EIRA - Estas verbas destinadas aos ser-
viços já creados, cuja reducção ou suppressão se pede, uma vez ap" 
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provadas, não v1rao pamlysar serviços existentes e prejudicar o ma-
terial já comprado? 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Já declarei que não. 
O SR. DroNYSIO ÜERQUEIRA - Que criterio adaptou V . Ex. 

para cortar nas verbas? 
A impressão que tive foi de córte a esmo. 
O SR. RAPHAEL PIN.I-I,EIRO - Agradeço a V. Ex. tão lóuvavel 

sentimento de bondade para commigo. 
O SR . . LuCIANO PEREIRA - Já tinha dü·igido essa critica ao 

nobre Deputado, em relação á suppressão de verbas. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Não supprimi verbas; apenas sup. 

primi uma relativa ao Serviço de Povoamento. 
O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. mandou supprimir uma e 

'reduziu outras em mais de 50 °1°. (Ap,a;des.) 
O nobre Deputado devia ter fallado antes, justificando as suas 

emendas, para que me fosse permittido exercer, nesée momento, o 
diTei to de critica que me assiste. 

O SR. RAPHAEL PIN;BiEIRO - V. Ex. ainda poderá voltar á 
tribuna. 

O SR. LuciANo PEREIRA ~ Voltarei, se achar conveniente. 
O SR . ÜANDI.T)O MoTTA - O illustre orador está provocando a 

de.fesa .das emendas. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Se o nobre Deputado, o Sr. Raphael 

Pinheiro, provar que oom as importancias a que quer requzir o 
orçamento do Ministerio da Agricultura, este póde custear os seus 
sci·vic;os. eu me darei por vencido . 

O SR. RAP.IJiAEL PINHEIRo - E' o que procurarei .demonstrar. 
O SR. LuCIANO PEREIRA -Vamos ver si V. Ex. conseguirá o 

que pretende, o que me parece um pouco ·difficil. 
Fiz estas considerações spbre as emendas em conjuncto: nem 

podia discutir uma por uma as 38 do Sr. Deputado Nicanor do 
Nascimento e as 17 do Sr. J:Xlputado Raphael Pinheiro, uma vez 
que as mesmas ainda nem foram justificadas. Todas, porém, se re~ 
sentem do mesmo defeito e estão sujeitas á mesma critica geral; 
supprimindo algumas verbas e . reduzindo outras em mais de 50 o lo, 
desorganizam os serviços a cargo do Ministerio ·da Agricultura. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Não supprimi verbas. 
O Sn. LuCIANo PEREIRA - Estou me referindo a V. Ex. e ao 

nosso digno collega, cujo movimento de critica é parallelo ao seu. 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - V. Ex. oomo que me traz jugulado 

ao Sr. Nicanor e parece acreditar que as emendas foram feitas de 
commum accôrdo. Sob palavra de honra direi que não nos ouvimos 
na confecção ·dellas, tanto que ha surprezas a·dmiraveis, pela diver-
gencia completa de nossas opiniões em alguns pontos de detalhe. 
V. Ex. deve nos fazer a justiça de acreditar que somos dous homens 
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integralmente cerebrados e em condições de realizar, cada um de per 
si, um estudo desses . 

. O SR. LuciANO PEREIRA - Não ponho em duvida. Ainda agora, 
V. Ex. censurou-me por não ter feito a critica detalhada das emen. 
das, e eu digo que a fiz englobadamente, não a podendo fazer em 
etalhe, por não conhecer os motiv·os determinantes da apresentação 

d cada uma das emendas. 
~ exame perfunctorio revela, desde logo, que ellas desorganizam 

os sel"\Í9_0s do Ministerio da Agricultura e, por isto, não podem ser 
approvàq.as. Quando o nobre Deputado vier provar que aquelles ser-
viços pod~ ser feitos com as verbas reduzidas, terei occasião de me 
convencer ou não. (Pausa -: ) 

Feitas ~tas ligeiras considerações sobre as emendas apresentadas 
pelos nobres 'Deputados, Tepresentantes do Districto Fed€ral e da 
Bahia, passo a msponder ao notavel di·scurso pronunciado pelo l:rreu 
eminente collega Sr. Pandiá Oalogeras, tão revelador da erudição e 
elevada competenci'a de seu autor, quão injusto nos conceitos pessoaes 
que faz do illustre estadista que, com todo ·O criterio, dedicação, com-
petencia e patriotismo;' se acha á frente dos negocias ·da Agricultura, 
Industria e Oommercio. 

Não é minha intenção fazer a defesa do eminente Sr Pedro de 
Toledo. S. , Ex, não precisa della, porque o paiz inteiro faz á sua 
competencia e esforço a devida justiça. 

Accresce que nada poderia dizer mais do que já .a respeito disse 
o nobre Deputado por Minas Geraes, Sr. José Bonifacio, cujo nome 
declino, com o devido respeito, em memoravel discurso pronunciado 
nesta Casa, ainda não ha muitos dias. 

Nessa notavel peça oratoria, uma das mais brilhantes que tenho 
. ouvido ne·sta Oamara, a vigorosa acção do digno titular d!.t pasta da 
Agricultura está .traçada ·de modo a deixar bem patentes os altos ser-
viços que tem sabido presta.r á Nação. 

Limito-me, .a,ssim a res·ponder ao discurso do meu digno collega 
Sr. Oalogeras, na parte em que elle se refere especif!.lme.nte ao Ser· 
viço de Defesa Economica da Bor,racha, deixando de lado a outra 
parte em que o nobre Deputado' faz a critica da Cl'eação -'lo Ministerio 
e aprecia o valor pessoal dos estadis~as a quem a sua direcção tem 
estado entregue. 

Ao entrar no assumpto, sejam as minhas primeiras palavras de 
agradecimento ao digri.·o collega. Lembra-se a Oamara de como, em 
virtude de determinadas allusões feita·s ao Serviço de Defesa da Bor· 
racha pelo meu nobre collega, allusões vagas, mas que importavam 
em pesadas censmas, tomei a liberdade de pedir-lhe que precisasse as 
suas accusações, fazendo as criticas. que julgasse oppm·tunas, mas de 
modo a poderem ser combatidas ou ;;tpoia.das pela Oamara, conforme a 
maneira por que as alludidas criticas calassem no espírito de cad! 
um dos Srs. Deputados. 
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O discurso do meu nobre collega foi uma resposta a esse appello. 
Muitb grato sou a S. Ex. pela cortezia. 

Ao fazer o appello, formulei os termos da questão, f;lfim de bem 
collocal-a no terreno da discussão . 

Primeiramente convinha ·Sab:er si havia ou não necessidade in, 
a·diavel de defender a borracha brazileira da concurrencia de similares 
estrangeiras·. Já em discurso anteri01· tinha mostrado a lastimavel 
situação em qwe a nossa borracha teria de ficar dentro de seis ou oito 
annos em face da sua competidora, si a deixassemos entregué a si 
mesma, como até agora. 

Mostrei tambem que a expulsão da borracha brazileira dos mer-
cados não affectava sómente o valle do Amazonas, mas todo o Brazil, 
uma vez que a borracha entra para a cifra total da nossa exportação 
com 39 por cento, e esse rombo na nossa balança commercial não 
podia ser substituído, o que Levaria ·O paiz fatalmente á insolvencia . 

Em segundo logar , caso o digno Deputado .concordasse com a 
necessida·de da defesa, si estava ou não de accôTdo com os meios que 
estão sendo postos em pratica pelo Governo para a solução do pro. 
blema, devendo, em caso de discordancia, dar lealmente as razões por 
que e ao· mesmo tempo ll:PresentaT, como substitutivo, as medidas que 
julgasse mais convenientes. 

O mBu digno collega, na mesma occasião em que eu lhe fazia o 
appello, em apartes com que- me honrou, declaTou desde logo que repu-
tava da maxima gravidade a situação da nossa borracha, deante da 
concurrencia que lhe está fazendo a borracha de plantação no Oriente, 
e assim julgava necessidade inadiavel a solução do problema; que 
estava de accôrdo com certas medidas que foram adaptadas, mas que 
discordava de outras, reservando-se para dizer as razões por que 
quando eJttrasse em 3a discussão o o·rçamento do Ministerio da Agri-
cultura . 

O notavel discUTso de S. Ex., proferido na ultima sessão da C a-
mara, foi o cumprimento dessa promessa solemnemente feita. · 

Aqui abro um parenthesis para dizer que procedimento igual 
não ti veTam os meus dignos collegas Srs. Nicanor do Nascimento e 
Raphael Pinheiro, tambem nominalmente interpellados, em virtude 

·de apartes e allusões ferinas que faziam ao Serviço da Defesa da 
B01·racha, a proposito de tudo, apezar do compromi-sso qu{l ·assu-
miTam de discutir o demerito desse servico. · 

O SR. RAPHAEL PINHEIRo - Perdão." V. Ex . não nos provocou. 
O SR. LuciANo PEREIRA - Na mesma occasião em qwe appellei 

para o Sr. Oalogeras, fiz igual appello aos nobres Deputados. V. Ex . 
deve se le:rqbraT que deu um aparte ao discurso do Sr . Nicano1· do 
Nas cimento. 

O SR . . RAP,Hi.AEL PINHEIRO - E' :o celebre aparte que me tornou 
insupportavel ao Ministerio da AgricultuTa; dizia nelle que . embora 
ficasse sózinho na campanha de moralização administrativa ... 
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'Ü SR. LuCIANO PEREIRA- Não é esse, foi um ant-eúor, eni que o 
nobre col1ega, que occupava a tribuna, tendo se referido ao serviço. de 
defesa da borracha, recebeu· de V. Ex. ·o seguinte aparte.- "em má 
hora creado". 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO- Si V. Ex. me fizesse a mes.ma per-
gunta que fez ao Sr. Oalogeras, eu diria quanto á primeira parte, sim. 

O SR. LuciANO PEREIRA - A minha interpellação, ou antes, o 
meu appello, consta -dos Annctes do Oong1·esso. O meu nobre collega 
o Sr.. Nicanor do N asci'mento, ·declarou immediatamente que em 
t$npo opp,ortm;J.O iria demonstTar as demasias do serviço da .defesa 
da borracha e V. Ex. disse que elle não ficaria sózinho. 

O SR . RAPHAEL PINHEIRO - E' outra embrulhada . ·neste negocio 
da Agricultura. O a 'parte que dt:Ji referia-se á campanha de moraliza-
ção administrativa. V . Ex . sabe que, preliminarmente, acho que o 
problema da borracha deve ser attendido, agora, como, dada a nossa 
situação defici taria, V . Ex. ouvirá as ·minhas razões amanhã . 
. Aproveito a occasião para dizer que se propala que se des·penderão 

160. 000 :000$ com os serviços, mas pelos calculas q11e fiz, que não. são 
cálculos de um abali.sado, itrão as despezrus a 213.000 :000$, como 
grocurarei demonstrar amanhã. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Em taes condições, não tendo nem 
V. Ex. nem o Sr ; Nicanor do Nascimento, àcudid.o ao meu appello, 
aliás feito para melhor esclarecimento da verdade, é claro que lhes 
não podia agradecer da tribuna, d-o modo por que agradeci ao nobre 
Sr. Oalogeras. VV. E Ex. parece até não estarem d~ accôrdo nem 
com a · existencia do problema ... 

O SR. RAP,IJi.A.EL PINHEIRO - Eu nada disse para que V. Ex. 
chegasse a essa conclusão, 

O SR . Luci.A.NO PEREIRA - VV. E Ex. apresentaram emenda,s 
adiando o serviço da defesa da borracha, aliás com infringencia do 
Regimento, não chegando eu a comprehender como taes emendas 
foram a ceei tas. 

·· Ora, si assim fizera:r_n é porque são de opinião que não é tão pre-
mente a necessidãde dessa defesa. 
. O SR. RAPHA.EL PINHEIRo - Do mo·do por que entendemos não 
ha nada premente. 

O SR. DIONYSIO ÜERQUEIRA - Prementissimo. 
o Slt. RAPHAEL PINHEIRO - Pergunto a v. Ex. ( 1"eferindo-s'e 

ao Sr. Dio.nysio O&r,qttet'na) o que seja ne'cessario preliminarmente 
fazer para resolver a c1:ise da ·borracha brazileira? O regulamento 
feito pelo irmão do nobre Deputado pelo Amazonas, trabalho que 
considero um monumento, como todo o mundo considera, todavia 
infringe disposições constitucionaes. 

O SR . LuCIANO PEREIRA---: O regulamento foi feito pelo Governo 
e não po1· meu irmão. · 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - O Sr. Pedro de Toledo não pÓ'de 
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ter i'déas nítidas, praticas, sobr~ a borracha como as que se encontram 
no regulamento. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Por que não? 
O Sr. Deputado Calogeras, no brilhantissimo discurso pronuncia-

do nesta Casa, provou que conhece perfeitamente a questão; porque 
não acontecer outro tautô ao eminente Sr. Pedro de Toledo, que, pela 
sua qualidade de Ministro, tem obrigação de conhecer o problema 
como os que melhor o conheçam? 

V. Ex. não me póde censurar por estar fazendo a defesa do regula-
mento, cujas disposições eu seria o primeiro a combater si não esti-
vesse de pleno accôrdo com ellas -; ·mas, estando de accôrdo, competia-
me defendei-as, P,m primeiro logar porque sou representante de um 
Estado cuja vida eoonomica e felicidade dependem ·da resolução do 
problema; em segundo logar porque quem dirige os serviços é um 
irmão meu e, portanto, não posso deixar de rebater as accusações que 
se lhe fizeram directa ou indirectamente nesta Casa. 

O SR. RAP,H,AEL ·PINHEIRO -Nobremente. Resta saber si V. Ex., 
como Deputado pelo Amazonas, consentirá na desnaturação da Fe-
dera~ão, indo o Governo Central legislar sobre o direito dos Estados 
de taxar. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. não leu be:rp. o regulamento. 
Este não autoriza o Governo Federal a intervir no regimen das taxas 
estaduaes, mas a entrar em acéôrdo com os governos estaduaés afim 
de serem diminuídos os impostos de exportação sobre a borracha. 

V. Ex. lê os jornaes e deve saber que ha poucos djas as folhas do 
Rio publicaram um telegramma dizendo que devia ser approvado . um 
projecto sobre o assumpto no Congre-sso Paráense e outl·o no Con-
gresso Amazonense. J á vê que os governos federal e daquelles dous 
Estados estão procurando entrar em um accôrdo. 

O SR. RAPRAEL PINHEIRO - E a autonomia dos municípios, 
onde fica ? 

O SR. LuciANO PEREIRA - Os municípios procederão pela mesma 
fórma, procurando entrar em accôrdo. (H a um aparte.) 

A situação da borracha brazileira, Sr. Presidente, é a seguinte: 
esse produqto constitue a riqueza principal dos Estados do Amazonas 
e do Pará, do Territorio do Acre e do norte de Matto Grosso. 

Para o balanço total da nossa exportação a borracha entra com 
39 °J 0

, segundo os dados estatistioos. 
O SR. RAPRAEL PINHEIRo - De qualidade inferior. 
O SR. LuciANo PEREIRA - Isto é o que não sabemos. Em todo o 

caso procurarei demonstrar que V. Ex. está enganado. O nervo da 
borracha do Oriente é mais fraco do que o da nossa, porque a explo-
ração das seringueiras oomeçou a ser feita muito cedo, apenas com 
cinco annos de idade. Tambem no Amazonas se verifica a mesma 
cousa quando a borracha é obtida com leite de seringcteira nova. 
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_O SR. RAPIIAE1~ PINHEHW -- Procurei no mercado e não encon-
trei nada que me fiJ·ientasse sobre a constituição dos terrenos de 
Oeylão e elementos que me fornecessem dados comparativos entre a 
situação do Oriente e do Amazonas nessa parte. 

Q SR. LecrANO PERJURA - Os terrenos do Oriente são tão bons 
COmO OS I! OSSOS . . . 

E a prova disso está na rapidez com que lá se desenvolvem as 
seringueiras. Nã.o venha V. Ex. com o argumento de que aqui no 
Brazil a seringueira deve woduzir melhor do que no estrangeiro, 
visto estar no seu paiz de origem, porque eu lembrarei a V. Ex. que 
muitas vezes certos productos dão melhor transplantados do que no 
seu proprio hah-dat. Basta que eu cite a V. Ex. o çaso do café, que 
na terra roxa de S. Paulo ent:ontTou o seu ideal, dando lá melhor do 
que na Arabia,. de onde é orig1inario. 

Mas, pelo seu aparte, parece-me acreditar V. Ex. que o nosso 
producto encontra melhor preço nos mercados do que os seus con-
CUl'rentes estrangeiros. Si V . Ex. assim pensa, está infelizmente 
enganado. Apezar do nosso producto ter mais nervo do que o do 
Oriente, devido aos processos de fabricação, este ~ncontra melihor 
mercado. A percentagem perdida pelo nosso durante a vulcanisação 
é tão snperior á perdida por aquelle, que a sua maior elasticidade 
não é sufficiente para evitar-lhe preços inferiores. 

Mas ainda não f. tudo. E' de crer que a borracha do Oriente seja 
por emqnanto menos elastica do que a nossa, devido tão sómente á 
pouca idade das arvores de que é "extrahida, pois o mesmo phenomeno 
se verifica entre nós com a borracha de seringaes plantados. 

Posso mesmo garan tir a V. Ex. que esse foi 9 motivo principal 
que determinou na Amazonia o abandono da cultura da seringueira. 
Quem podia ter 1)onacha ·superior dos seringaes nativos é claro que 
não ia perder tempo com plantações, que além do trabalho da cultura 
davam um producto de qualidade inferior. 

O Sn. OsoRro - A proposito da inconstitucionalidade da lei de 
defesa de bonacha, lembrada em aparte pelo Sr. R.apbael Pinheiro, 
seria bcJlll ler ü art. 12 da alludida lei. 

O Srt. LucrANO PEREIRA - Perfeitamente. Leiamos o art. 12. 
(Lê): ' 

"E' o Poder Executivo aut01·izado a entrar em accôrdo com os 
Estados do Pará, Amazonas e Matto Grosso no sentido de obter a 
reducção annual de 10 % até o limite maximo de 50 % do valor 
actual dos impostos de expoTtação cobndos pelos Estados sobre a 
borracha seringa produzida nos seus territorios e a isenção de qual-
quer imposto de export-ação, pelo prazo de 25 annos, a contar da 
data desta lei, sobre a borracha da mesma qualidade e procedencia 
que fôr colhida de seringaes cultivado·s. 

Logo que fôr effectuado o accôrdo, o Poder Executivo expedirá 
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decreto · fazen d~, a reducção que os mesmos E stados fizeram do im-
posto de expo1iação cobrado sobre a bon·ac.h.a do Territorio Fedm·al 
do Acre e concedendo igual isenção quanto á borracha cultivada." 

Como vê o meu eollega Sr. Raphael Pinheiro, a censura levan-
tada por S. Ex. contra a lei é de todo improcedente. Em vez de se 
desrespei ta r a autonomia elos E stados, o que a lei faz é precisamente 
tecon11ecel-a em toda a sua in teireza, t anto que autoriza o Governo 
Federal a entrar em accôrdo com os governos dos Estados productores 
de borracha para um determinado fim. 

A simples leitura do al't. 12 vale pelo mais eloquente dos dis-
cursos. Creio que com ella d·eve ficar satisfei to o meu nobre collega. 

O SR. R~PHAEI. PIKmnRo -- Rendo-me á evidencia. 
O BH. LuciANO .PrcHEIHA - · Ao contrario, pois, do que pensam 

os nobres De]mtado.s Srs. Nicanor do Nascimento e Raphael Pinheiro, 
a solução do problema de defesa da nossa borracha não póde se1· 
adiad~ . E sse adiamento importaria no anniquillamento dos Estados do 
Ama.?:onas, Pará, norte de Matto Grosso e Territorio do Acre, que 
vivem exclusivamente daquelle producto, e determinaria uma grande 
crise geral no paiz, visto como a borracha entra para a cifra total 
da nossa expmiação com 39 ~,{,. 

A defesa do nosso producto consiste em tornar o mais barato 
possível o preço da ma producção, si o não qnizermos ver dentro de 
poúcos annos varrido d0 mercado. Presentemente, a borr:acha brazi-
leira, al c:mçando preç.o inferior a 4$500 pelo kilo, dá prejuízo ao: 
extractor, ao passo que a do Oriente, mesmo alcançando a metade 
daquelle preço, ainda deixa lucro compensador. 

AE-sim sendo, no ·dia em que o OTiente por si só puder abàr rotar 
o mercado, e isso acontecerá dentro de poucos ann.os, só elle ficará 
no mercado, sendo o seu producto o unico procurado pelas ind.ustrias, 
por seT ·o mais barato, já devendo ter desapparecido nessa occasião 
a pequena differ-ença de qualidade ainda existente no momento actual. 

'Deante de tal ameaça, cuj as c.onsequencias para a vida economica 
e fina.r..cei.ra do paiz sã.o tão graves, deixar ao d<0samparo o nosso pro-
dueto seria um crimo monstruoso. 

Estabelecendo a defesa da nossa borracha por processos de 
accôrdo com as leis economicas,· tal qual o fazem a lei e · o regula-
mento em vigJOr, nó,; não sómente evitamos a crise por que de outra 
fórmrL t.erá fatalmente que passar o paiz. mas valorizamos tambem o 
valle d·l .Amazonas, creando -ao lado da borracha outras fontes de ri-
queza8 incalculaveis, de modo que daqui a 10 a 1~ annos aquella 
pa.ss~ de industria unica que é hoje a industria méramente subsidiaria. 

Agora perg·unto : para alcançar tão extraordinario resultado, é 
muito gustar 8. 000 :000$000? 

O SR. RAPH.A.EL PnnmiRo - Só 8. 000 :000$000 ? 
O SR LuorANO PEREmA - · Sim. 8. 000 :000$000 annuaes. Mas 
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admittamos que sejam mesmo vin4J ou trinta mil. Não será prefe-
rível fazer essa despeza a termos. que lastimar dentro· de poucos annos 
uma rr,Clucção de 40 % na renda do paiz e o anniquillamento de toda 
uma região? 

E' certo que o ~erviço de defesa da borracha exige enormes som-
mas, mas tambem é certo que as despezas são distribuídas por diver-
sos exercícios, sendo, como indiscutivelmente são, de natureza repro-
ductiva, é quasi certo correrem as dos ultimas exercícios já por conta 
dos lur.ros obtidos com as feitas nos primeiros. 

Os exemplos que nos são fomecidos por outras nações estão ahi 
para nos mostrar corno essas cous.as se fazem. A França não tTepidou 
em gastar biliões paTa dar ·á Argelia a __prosperidade que hoje des .. 
fructa. O mesmo fez a Inglaterra ·com o Canadá, a A.ustralia e a 
Nova Zelandia. O mesmo fizeram os Estados Unidos e todas as 
nações colonizadoras. 

As despezas que temos a fazer são infinita.mente menores do que 
as que tiveram de fazer aquelles paizes, porque a zona à valol'izar 
entre nó~ é a mais privilegiada da terra, dispondo· de caminhos natu-
raes de penetração que attingem as suas partes mais reconditas, além 
de outras .vantagens inestimaveis. 

Isto para não fallar do inconcusso direito que tem o valle do 
Amazonas de exigir do Governo da ·União a protecção de que agora 
precisa. · 

Essa Tegião do paiz apenas com 1. 000.000 de habitantes, que 
representam a .25" parte da população do Brazil, concorre pal'a as 
rendas federaes com perto de 80.000 :000$ annuaes, equivalentes á 
sexta parte da re:ada total da Nação. Em compensação, esta apenas 
auxilia a região com 800 contos annuaes, com quanto subvenciona a 
Oom.panhia do Amazonas. Em troca dos 800 mil contos que recebe, a 
União apenas gasta 800. 

Será isso justo ? 
Aconselho aos nobres Deputados que põem em duvida a inadiavel 

necessidade que temos de resolver o problema da nossa borracha a 
leitura do monumenktl discurso proferido pelo nobre Deputado mi-
neiro Sr. Oalogeras, 0nde as proposições por mim adduzidas se acham 
demonstradas por algarismos. 

S. Ex. disc:orda apBnas quanto a algmmas medidas, mas está de 
accôrd0 r.om n.s linhas geraes do problema. 

O âiqcurso elo illns11·e Deputado · é uma .verdadeira monographia 
sobre o a8sumpto. (Pausa.) 

.Agora, vou ver se consigo mostrar á Oamara que as criticas 
feitas á lei e ao regulamento pelo illustre Deputado Sr. Oalogeras, 
no brilhantissimo discur~o que aqui profe1·iu, são improcedentes. 

Não me caiaTam no espirito as razões de discordancia que apre · 
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sentou e por isso vou tentar contradictal-as. Permitta-me, porém, 
antes, o nobre collega que extranhe a sua discordancia. 

Percorrendo as actRs do3 trabalhos realizados no congresso con-
vocado pelo digno Ministro da Agricultura para tratar do problema, 
entre os nomes dos congressistas encontrei o do meu nob1•e collega, 
representàndo o seu grande Estado. 

Dessas actas não constam que S. Ex. tivesse se opposto ás medi--
das .aconselhadas pelo wngresso. Baseada nas conclusões deste foi 
a exposição de motivos enviada por S. Ex. o Sr. Presidente de Repu-
blica a-0 Congresso N acionai, solicitando autorização para pôr em 
pratica as medidas que lembrava.. 

}'ara estudar a questão nesta Casa foi nomeada uma Commis·são 
Especial, composta de membros de. todas as commissões permanentes. 

O longo e minucioso parecer dessa Commissão ainda foi dado 
com vista á Commissão de Finanças, que, por sua vez, deu outro 
fa_voravel. 

Ambos esses pareceres foram discutidos tres vezes pela Camara, 
na fórma regimental. 

S. Ex., ao tempo, para honra da Camara, já iinha assento nella 
como representante de Minas. Apezar disso, porém, nem contradi-
ctou, nem emendou o que naquelles pareceres as duas Commissões 
aconselhavam á C amara que votasse. Signal de que _ao tempo con-
cordava. 

As discordancias de S. Ex. a~ora, portanto, não deixam de ser 
serodias, mas nem per isso deixam as mesmas de merecer da parte 
de todos a maxima consideração. 

E é precisamente por isso que passo a contradictal-as, afim de 
que, formuladas por uma pessoa do criterio e da competencia do 
illustre collega, não vão ellas impressionar, gerando em _alguns espí-
ritos convicções que reputo erroneas. 

Convém assignalar ainda um ponto na critica feita pelo illustre 
representante mineiro, e é que S. E.x. se esqueeeu de dizer o que é 
conveniente fazer em substituição ás medidas que lhe não mereceram 
a approvação. 

· A opinião de S. Ex. sobre esta ou aquella medida é expressa em 
termos geraes, sem a menor indicação do modus faciendi, o que equi-
vale a djzer que não ad-eanta uma linha para a solução pratica da 
questão. 

Vejamos agora os pontos atacados pelo illustre collega, para ao 
me~m0 1Rmpo explicar as razões de ser elas medidas impugnadas. 

O primeiro pon1o impugnado foi ter o Governo extendido ao 
cancho, íi maniçoba e á mangabeira, reconhecidas como especies infe-
riores, as medidas de animação em favor do replantio e das culturas 
novas. Acha S. Ex. que essas medidas deveriam beneficiar apenas . a 
hé·vea, uma . vez que essa é n especie nobre, reputando esb'anjamenta 
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e despcrdicio o que fôr applicado em relação áquelles similares infe-
nores. · · · ::; . ! 

O SR. Ra?HAEL PINHEIRO - A maniçoba, sob o p'OQltO de vista 
industrial, em cer~os mercados, é considerada mais importante . . 

O flR. LuciANO PEREIRA - Creio que ainda não chegamos lá, 
mas nada nos poderá garantir que não cheguemos ainda. 

'A critica de S. Rx. o Sr. Calogeras foi feita nos seguintes 
termos': I 

"Da rapida resenha das especies botanicas gu~niiferas, se veri-
fica quo todas cedáam diante da Hévea, e que a lucta se cir.cum-
screve a esta planta nativa e á mesma · transmigrada pelo cultivo no 
Oriente. Que justificaria, pois, a acção official procurar galvanizar 
concurrentes que, por si, estão sendo varridos do mercado, como a 
maniçoba e a mang1abeira? Se ha esforço a déspender, concentrem-se 
todos os sacrificios em prol da especie nobre, a Hévea, e não se lhe 
queira suscitar obices novos com auxílios, inuteis. aliás, desperdiçados 
com Rimilares inferiores. Tudo o mais é esbanjamento. E é o que 
fnz a doutrina official dos premias á formação e ao replantio de 
cauchaes, maniçobaes e mangabaes." 

Sobremodo improcedente é a critica do nobre Deputado. 
O facto de ser nm producto infel'io1· a outro da mesma especie 

não quer dize.r que elle não possa tambem ter grande valor industrial. 
No case Rspecial das quatro especies de borracha brazileira, a 

situação é a ·seguinte : 
Cotação de sabbado, 19, nos mercados de exportação: 

Pará-fina (seringa) ................. . 
Caucho ............................. . 
Maniçoba .......................... . 
Mangabeira .............. ........... . 

5$600 
4$350 
3$800 
3$200 

· Re~ação do valor, tomada a seringa como unidade : 
Pará-fina, 1,00. 
Cancha, 0,77. 
Maniçoba, 0,67. 
Mangabeira, 0,57, desprezadas as fracções. 
E' preciso accentuar desde logo que as cotações obtidas pelo cau-

cho, maniçoha e mangabeira não são muito mais altas, devido ás 
impurezas de que são cheios os productos, em consequencia dos atra. 
zadissimos processos com que são preparados e mesmo devido á má 
fé do product.or iguorm'lte np caso da maniçoba e da mangabeira, que 
addiciona areia, pedaços de chumbo e outros corpos estranhos, na 
persuasão ingenua de que assim, augmentand·o o peso ·do producto, 
íllude o comprador. 
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A proposito, lembro-me que o Sr. Dr. Oerqueira Pinto, inventor 
de um novo coagulante, e actualmente em commissão do Ministerio 
da Agl'icultura na Exposição de Borracha de Nova York, viajando 
commigo, teve occaBião de dizer-me que, pelo seu processo de coagu-
lação, a borracha da maniçoba ficava superior á da propria hévea. 
Não sé se isto me teria dito o Dr. Oerqueira Pinto por brincadeira, 
o que não acredito por se· tratar de um homem respeitavel. 

O· SR. RAPITAEI. PrNI·IEIRO - Parece-me até que ha fabricas que 
hoje não podem prescindir ele certa percentagem_Qe maniçoba. 

O SR. LucrANO PEREIRA - Tambem a borracha seringJa, quando 
não preparada eonvenientemente, não obtem preços iguaes ao produ-
cto clen01ninado fina, sendo inferiores as cotações para a borracha 
entre-fina e o sernamby. 

Assim, desde que o caucho e as bonachas de mnaiçoba e manga-
beira Pejam preparados por processos aperfeiçoados, as suas cotaçõe§ 
se approximarão mais do que actualmente das obtidas pela borracha 
seringa. 

Tendo-se ainda em consideração que o caucho occupa . uma área 
quasi igual á da seringueira, que a área occupada pela maniçoba 
vae desde o Maranhão até Minas e o Espírito Santo e que a da man-
gabeira vae desde o Amazonas até o Paraná, é licito suppor que em 
superfícies tão vastas existem Jogares onde ciTcumstancias especiaes 
concorr::tm para que esta e não aquella arvore productora de borracha 
possa ser explora·da - até mesmo como industria subsidiaria ~ em 
~oncligões mais econornicas e vantajosas. 

A grande differença de cotação actualmente existente entre a 
borracha seringa e as outras especies é devida em grande parte aos 
proces80S atrazados por que estas são fabricadas. E' quasi certo que, 
logo que os latex das mes?nas sejam prepar3ido;; por processos adean-
tados, a differença actual nos preços diminuirá muito. 

E' verdade, tambem, que a nossa borracha seringa não é produ-
zida r,.or processos dos mais aperfeiçoados, mas comparados aos com 
que s:< fabricam o caucho, a maniçoba e a mangabeira, são incontes-
tavelrnente muito mais adeantados. 

A<rsim, penso que, aperfeiçoados os processos de fabricação do 
caucho, da maniçoba e da mangabeira, a differença de preço dimi-
nuirá sensivelmente. J\ias que se mantenha na mesma propoTção actual. 
Mesmo conservada ella, ainda assim a industria extractiva dessas 
ultimas e~pecies offercce vantagens e a prova é que ha muito quem 
a ella se dedique. Não é preciso argumento mais forte. 

Alé!ll disso, é preciso não esquecer que a maniçoba, por exem-
plo, entre as especies em que se divide, conta uma, a do Piauhy, que 
resiste !Ís maiores seecas e ao.s ventos mais violentos, que se contenta 
com terrenos aridos, que pega de galho, que começa a produzir apenás 
com 18 'mezes de idade, e cujo producto uma vez hem preparado se 



áppl'oxima sensivelmente do da seringueira em todos os sentidos, con-
forme as observações que .a respeito fizeram os especialistas D1~s. O. 
Labroy e V. Oaylá, encarrega·dos pelo Ministerio da Agricultura d~ 
estudar as condições actuaes de exploração da borracha no Brazil 
e de examinar "as pos!libilidades agrícolas das differentes zonas de 
producção", ·em relatorio recentemente apresentado á Superitenden-
cia dv, Defesa da Borracha, do qual veiu um re~umo na edição do 
'J ornaZ do Oomme;tcio de 19 do correJ!te. 

De.s:se modo, poder-se-á considerar esbanjamento e desperdício 
o offerecimento de premios de animação e favore-s indirecto.s aos que 
estejam nas· condições a que me referi e ·queiram aproveit!!:.r as van-
tagens que a exploração dessa industria lhes poderá proporcionad 

Não é simplesmente ·a perspectiva do recebimento do premio que 
levará o agricultor a fazer 1l cultura; pelo contrario, elle só o fará, 
se perceber que esta lhe dará resultado. Sómente nos logares em que 
fôr verificado haver maior vantagém de ser plantada esta OUJ aquellá 
·aryore, o particular se decidirá a fazel-o. 

O criterio que ha de guiar o industrial brazileiro na industriit 
extractiva . ou na cultura das arvores productoras da borracha não 
é dedicar-se exclusivamente á hévea, porque lhe foram ·dizer que a 
borracha dessa arvore obtem melhor preço no ,mercado; mas sim 
verificar qual das arvores productoras da borracha, no logar onqe 
trabalha, póde deixar-lhe lucro maior por um kilogramma vendido. 

Além disso, é preciso ter ainda em consideração que a hévea bra. 
ziliensis não póde ser cultivada em toda parte. Exige terrenos espe-
ciaes que, no Brazil, só existem no extremo norte, na região que vae 
da margem esquerda do Parnahyba ao Amazonas, incluindo o norte 
de Matto Grosso, que é cortado pelos confluentes deste grande rio. 

Pda theoria sustentada pelo meu nobre collega, só essa região 
ficaria com o privilegio de produzir borracha no Brazil, quando é 
facto que a exploração das outras especies em outros lagares dá tam-
bem resultados compensadores, em alguns até mesmo mais compeJ!Sa-
dores do que na exploração da hév·ea em determinadas reg1iões ama-
zonicas. No Rio Negro, por exemplo, os lucros deixados pela indus-
tria e"Xtractiva da hévea são tão diminutos, que sómente o tra·balhador 
indígena póde nella ser empTegado, por se contentar ·com salarios 
reduzidissimos, a que se não sujeita o ceare11se ou qualquer outro 
trabalhador. 

Kiio é o preço obtido pelo producto que dá o seu valor economico, 
mas a Telação existente entre o custq da producção e aquelle preço. , • 

O SR. OsoRIO _:_ Depois o premio é apenas uma fórma; de animar. 
O SR. LuciANO PEREIRA. -'- ... não fosse assim e nas industrias 

.s6 os artefactos de ultima perfeição seriam fabricados, quando a ver-
. dad~ ·é que em via· de regra não s.ão esses os productos de maior valor 
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économico paTa o fabTicante. Nessa ordem de idéas é bom sempre 
termos ç,m vista o que succede á industria allemã. 

A industria extl·activa dn bol'l'acha de maniçoba e d~ mangabeira 
tem dado os resultados mais compensadores no Piauhy, no Oe.ará, 
Rio Grande do No r te, Bahia, Minas Geraes, ete., notadamente no 
Piauhy, que tem visto as suas rendas augmentarem ext raor:dinaria-
mento devido ao desenvolvimento que no seu territDrio tem tido :;L 
indústria extractiva dn borracha de maniçoba, não obstante os proces-
sos atrazadissimos postos em pratica pelos extractores . 

. Não é possivel, portanto, dada a immensa supeTficie em que é 
explorada a industria da borracha no Brazil, fixar P.réviamente a 
unica arvore que deve ser protegida e a sua cultura animada pelos 
poderes publicos. 1 

Commetteria um erro imperdoavel o governo que assim o fizes se. 
1'-ais tarde, si a experiencia demonstrar que determinada arvore 

não cm·responde aos resultados esperadDs, nada mais facil do que 
abandonai-a. 

Por emquanto, não ha razões paTa assim pensar; quer relativa-
mente ao caucho, quer á .maniçoba ou á mangabeira. 

Para decidir essas cousas não ha como a prova real da expe-
ricncia. E esta, até agora, tem dito que todas aquellas especies teem 
seu valor economico, e a prova é que, apezar dà imperfeigão dos me-
thodos empregados na cultnra e no fabrico, ainda dão result.':tdos com-
pensarlores aos que as exploram. 

I.astimo que o meu nobre oollega Sr. Oalogeras não esteJa pre-· 
sente, porque eu desejara ver como S. Ex. responderia á-s opiniões 
·que vou ler do-s Srs . Haas & Olelmence, de Bello Hor.izonte, relati-
vamente á m.1niçoba e á mangabeira em Minas Geraes, expostas em 
carta dirigida ao Jornal do Commercio desta Capital e publicada 
por esse grande- Ol'gão da imprensa carioca, precisamente no dia se-
guinte áquella em que S. Ex. proferiu o se-g. brilhantissimo discurso, 
a que estou respondendo. 

E' a seg:uinte a carta da_qudles senhores: 

· "Interessados vivamente na solução do magno problema da bol'-
racha, lemos com intenso prazer a brilhante exposição feita no J 0'7tY!'al 
de 19, peloR Drs. O. I.,abroy e V. Oaylá, ao Sr. Ministro da Agricul-
tura, ~obre as condições actuaes da exploração daquelle producto no 
Brazil. 

Ró temos louvor0s ao trabalho dos dignos profissionaes, que reve-
laram o maior escrupulo no desempenho da commissão que lhes foi 
confiada pelo operoso titular da pasta da Agricultura. 

Entretanto, é. de lamentar-se que os seus profícuos estudos te-
nham se cingído á producção da borracha no valle da Amazonia . e 
;Estt\dos d<J N oTte, deixando de parte o exame da vasta zona de Minas 
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Geraes em que o precioso producto existe em grande escala e oiferece 
inconfjestaveis vantagens á exploração industrial. · 

Os extensos vall0s dos rios S. Francisco, Carinhanha e Paracatú 
possuer.:t abundantes plantações de manga·beiras, bem como extensos 
maniçobaes nativos manihot Glaziowi, ambos tão preconizados nelos 
illustms excursionistas. 

O Governo de Minas não tem descurado esse problema, que con-
sidera com clarividente justiça um dos mais importantes para a vida 
econornif!a do Estado. , l .,., .)~~ ·-~~ 

Ainda ha pouco mais de um mez, convidada a se fazer represen-
tar na Exposição de Borracha, a realizar-se em Nova Y ork, a. admi-
ni•stração mineira encaTregou a Associação Commercial d~ Bello 
Horizonte de fazer a collecta dos documentos comprobatorios da e:ris-
tencia e possibilida·de de aproveitamento da borracha mineira. 

Cumprindo a incumbencia, a Associação encarregou o Dr. Quinn, 
notavd profissional, de percorrer as zonas productoras situadas no 
noi·te de Minas. 

De facto: colhida a. borracha nos vastos terrenos á margem do 
S. Francisco, poderá ser conduzida por vapores que naveguem o 
mesmo rio, vindo alcançar Pirapora, actualmente ponto terminal da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, de onde ~emandará o porto· do 
Rio de Janeiro. 

Accresce que em breve Pirapora será dotada de um porto re.-
unindo todas as vantagens para a navegação, em virtude da. con·cessão 
feita pelo Governo do Estado aos Srs. Luiz Catanhedo de Almeida 
e Arthur Haas. 

O que aqui expendemos em traços rapidos salienta a vantagem 
que ao:.nretariam os estudos dos Drs. Labroy e Caylá da zona norte 
mineira, que de certo lhes causaria optima impressão. 

Lamentavel é, portanto, que es dous dignos commissarios do 
Governo Federal não houvessem transpo~Sto a fronteira da Bahia e· 
penetrado em 1finas, abrangendo nas suas observações e pesquizas 
uma zona fartamente dotada de borracha, producto que paga dimi-
nutos impostos ao Thesouro de Minas, tomando-se assim mais lucra-
tiva a ,;:ua exploração para os industriaes. 

P '=Jdindo abrigo para · estas Ilnhas no Jornal, nos s-U'bscrevemos, 
com a maio1· consideração, amigos e admiradores H aas & C~emence. 
Bello Horizonte, 21 rle setembro de 1912." 

Como vê a Camara, opponho á opinião do nobre Deputado mi-
neiro Sr. Calogeras, a opinião dos Srs. Haas & Olemence, tambem 
mineirc·s, que mostram á saciedade que a cultura e a industria extra-
ctiva da maniçoba e da mangabei:ra podem dar os melhores resultado! 
no grande Estado de Minas. ( PauS'a.) 

Para o caso especial da borr,acha-seringa, pensa o meu illustre 
copeg.a - ·e .·neste ponto está d~ accôrdo com o regulamento - que 



à soiuçúo está na cult1ua industrial, mas qu~ não se pôde deixar de 
ma-nter ·e favorecer" a explora~o dos seringaes silvestres, afim de não 
desel'ü>.r o mercado, na phrase de S. Ex. 

Para conseguir-se e~se desideratum, concorda ainda que a · causa 
princ'ipal a combater. é a caTestia da vida; mas discoTda de alguns 
dos meios que se pretende empregar para que os resultados sejarp_ 
efficazes . 
. ·' .A ca1~estia da vida no val~e do Amazonas tem como causas pTÍn-

Clpae!3: 
1 o, . taxação elevadíssima dos impostos, quer -de importação, quer 

de exportação, influindo, porém, mais directamente a dos impostos 
de importação dos generos de primeira necessidade; 

2°, irregularidade, difficuldade e sobretudo carestia extrema dos 
trãnspcrtes. 

A cs~as causas principaes veem se juntar outras subsidiarias; 
umas . devidas a condições especiaes do· meio e outras decorrentes das 
duas principP,es - taes a insalubridade de certas zonas, a falta de 
capita:es, o atrazo elos seringueiros que não sabem tirar proveito dos 
preciosos recursos que .estão ao seu alcance, etc., etc. 

Para combater a primeira causa, o remedio theorico é tudo 
quanto pócle haver de mais simples - diminuir impostos até o limite 
conveniente. 

Devemos, de facto, ·diminuir os impostos·. Elles são exaggeradis-
simos. 

Como muito . bem lembrou o nobre Deputado Sr. Calogeras em · 
seu discurso, pelo imposto do 5° do oUJro cobrado pela metropole, 
arrebnltou um movimento revolucionaria em Minas Geraes. Que não 
justificaria agora o imposto de exportação cobrado sobre a borra·cha, 
que attinge a um 4° do valor desta? · 

Mas como diminuir esses impostos? 
O meu illustre colle~a préga para o caso a tarifa differencial, 

mas como esta é prohibida péla nossa Constituição, sustenta a nece.s-
sidade da revisão dos impostos -alfandegarios, para que o N ort~ não 
succumba sob o ·fardo de taxas que, no Sul, -vão apenas beneficiar 
detern~inadas industrías. 

Nobres palavras são estil!s· que. aos nortistas consola ouvir pro-
nu.nciar de modo tão eloqueríte um representante do Sul. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Apoiado, ellas são a pura verdade. 
O Sit.' LuciANO PEREIRA - Infelizmente essa aspiração, no mo-

mento finan0eiro que atravessamos, não póde passar de aspiração e 
aconselhai-a equivale offerecer um rerriedio puramente platonico, 
porque o que se sabe é que o Congresso n~o a votaria. 

A lei da defesa da borracha p!'ocu11ou uma solução para a diffi-
culdade em terreno muito mais pratioo. 

Em vez. d~ detennigar ·u!D,a derNcada ~os impostos il~ importa;. 



~ão sobre certos generos, como os cereaes, os lacticinios e outros ge-
neros de primeira necessidade, o que ·seria ;produzir bruscamente uma 
forte depressão nas rendas do paiz, no · momento em que elle mais 
precisa dellas e a. ruína de industrias que já prosperam no Sul em 
condições satisfactorias para muitos dos Estados da Republica, esta-
belece11 o criterio de favorecer a producção in loco desses generos de 
primeira necessidade . . Para isso concedeu isenções de direitos não 
sómente para boiões, defumadores, desinfectantes e dissolventes, como 
ironicl:l.mente assevera o nobre Deputado, mas 'paTa todos os instru-
mentos e utensílios de trabalho destinados directa ou subsidiariamente 
á indusÚia principal da borr_acba e ás outra:s industúas que 'podem 
prosp6rar com successo na reg1ão. 

A cult~ra intensiva da hévea e o replantio dos seringaes silvestres, 
·não sómente nos logares accessiveis á grande n'avegação; mas eru 
todos aquelles onde o producto possa encontrar vantagem, a colheita 
e o beneficiamento da borracha, a producção de generos alimentícios, 
as indmtrias da pesca e do transporte; todas seTão beneficiada-s pelas 
isenções, e muitas della9 farão jús a ·premios de animação que não 
são para de,sprezar. 

O SR. DIONYSIO ÜERQUEIRA - Sobretudo sonegando os seringuei-
.ros da acção do regatão. · 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO "- Nã·o é o regatão o maior inimigo 
dos seringueiros. 

O SR. LucuNb PEREIRA - Os regatões são negociantes ambu-
lantes que vão vender de barracão em bárracão os generos de pri-
meira necessidade e, ás vezes, até objectos de luxo. 

Em geral elles não· fazem negocios com os serh1gueiros, mas com 
os propTios donos dos barracões, prejudicando dessa maneira o com~ 
mercio av.iador das praças de Belém e Manáos. Em troca das mer-
cadorias que compra, o . dono do barracão entrega borra·cha au rega-
tão, deixando assim de remetter e-sse producto ao aviador, que é quem 
soffre o prejuízo. 

O SR. RAPHAEj, PINHEIRO - O regatão é o mascate das aguas. 
O SR. LuciANO. PEREIRA- Disse muito bem V. Ex., o regatão 

é o perfeito mascate das aguas. Carrega grandes embarcações de mer-
cadorias, sóbe os rios e, tocando em todos os portos, procuTa vendei-as. 

Mas nem sempre são flôres o seu negocio. A's vezes, depois de 
longas viagens feitas sob as maiores agruras, ao chegar em Belém 
ou em Manáos, o regatão vê todo seu trabalho peTdido. Os aviadores 
costumam ter em cada navio que ·transporta borracha representantes 
seus; qw~ exercem uma especie de fiscalização sobre os proprietarios 
ele sering~aes, de sorte qne, quando os negocios feitos por estes com 
os regatões são descobertos, a borracha dada em pagamentü é arres-
tada a requerimento dos aviadores lesados. · · 

E!n tal caso o prejuízo do regatão é complet'Ü, porque ·fica ·sem 
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a borracha, sew. as mercadorias e sem o trabalho, que á tudo quanto 
póde 1aver de mais penoso. 

Jlr!as voltemos ao fio da discussão. Já mostrei á C amara a ma-
neira prv.tica por qne a lei e o regulamento procu-raram resolver a 
diminuição dos impostos de importação. 

A dos impostos de ~xportação está por sua vez prevista e preci. 
samente nesta occasião os Congressos Estaduaes do Pará e do Ama-
zonas discutem projectos autorizando os respectivos Governos a esta-
belecerem accôrdos com a União para essa reducção. 

O nobre Deputado mineiro accusa ainda o plano de localização 
dos . centros de producção de generos alimentícios que se prentendem 
crear, pensando que seriã preferível fazel-o em Marajó e não nos . 
campos do Rio Brauco, por se acharem estes perto de 1. 000 kilo-
metros de Jlr!anáos. 

Neste ponto o nobre Deputado não estudou detidamente a lei 
e o regulamento. Elles mandam promove-r a creação aesses centros 
de producção de generos alimentícios em pontos que -foram escolhidos 
de modo a permittirem a distribuição dos productos nas condições 
mais favoraveis, levada em consideração a immensa superfície da 
região a att,ender, e esses pontos, por . felicidade, coincidem com laga-
res onde existem campos de criação e terrenos admiravelmente apro-
priados para a agricultura. . _ 

O nobre Deputado esqueceu-se de que a cidade de Jlr!anáos está 
a 1. 000 kilometros do Rio Branco, mas são 1. 000 kilometros de rio · 
a?aixo1 ao pa:sso que está distante de Jlr!arajó 1. 778 kilometros de 
rw ac1ma. 

S. Ex. não tem, portanto, razão na Rua· critica. 
O Rio Branco fica muitíssimo mais proximo de Jlr!anáos do que 

Marajó. 
Para mostrar que a escolha devia recahir sobre aquelle e não 

sobre esta, basta cnosiderar que hoje, nas condições actuaes em que 
se encontra o Rio Branco, lutando os seus fazendeiro-s com as diffi-
culdades de uma navegação arriscadíssima, demorada e s6 possível 
mn certa época do anuo, ainda assim abastecem Manáos do gado em 
condições muito mais vantajosas do que os fazendeiros de Marajó. 

Pa1·ece-me que este argumento é irrespondivel. 
Além disso a zona do Rio Branco é uma zon~ privilegiada. 

Ligai-a a Manáos por meio de uma estrada de ferro ou de rodagem 
foi sampre o sonho donr_ado dos amazonenses. Já foram até dadas 
tres cvnwssões nesse sentido, sendo que uma federal. 

O ideal amazonense foi sempre esse : ligar a capital do Estado ao 
valle do Rio Branco. 

Os campos do Hio Branco são extraordinariam:ente saudaveis, 
maravilhosamente fertei~ e prestam-se admiravelmente para a indus-
tria pecuaria, assim como para a agricultura em granda escal~. que 
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exige campos, onde os instrumentos possam correr livremente, sem 
necessiiade de derribar florestas, estando no aproveitamento dos seus 
campos o segredo do desenvolvimento· da agricultura em grande escala 
na Republica Argentina. 

Mostra-se ainda receioso o nob:re Deputado Sr. Oalogeras de que, 
mesmo depois de feitos os trabalhos, a immigração estrangeira não 
se enl.!an .. linhe para o Rio Branco, mostrando-se infenso á colonizaç?-
nacional. · 

A isso respondo eu : Si ha previsão que não deve falhar é essa. 
Tratando-se de uma região que gosa de um clima delici~so, pro-

xima de um grande centro como M!]-náos e de outro não menos im--
portante como Deme1·ara, na Guyana Ingleza, região que como ne-
nhuma outra se presta á pecuaria e á lavoura em grande escala, por 
que razão para ella não hão de correr. os colonos, quando lá encon-
trarãv todas as condições de successo? 

Não posso comprehender tambem a razão por que o illustre 
Sr. Cnlogeras ·se mostra infenso á colonizaÇão nacional naquella zona. 

O valle do Amazonas, si vale o que vale deve-o exclusivamente 
ao colono nacional, ao impavido seTtanejo do Norte, que, escrevendo 
uma verdadeira epopéa, na minha humilde opinião a mais bella da 
nossa Hi~toria: exploroU! os seus l'ios e desbravou as suas florestas, 
integrando-o na civilização. 

O SR. RAPHAEL PINH.EIRO - Para o brazileiro a r apidez do 
manho ê •uma necessidade. Somos capazes de nos embrenhar por Hma 
f)orestn a dentro para irmos busca r a borracha, ~ não .somos capazes · 
de esperar seis mezeil pelo fructo do que plantámos. O brazileiro tem 
necessidade do lucro irnmediato e a agricultura é unia fonte de ri-
queza, que exige que esperem por ella, emquanto que a industria 
extractira é rapida. 

O SR. LucrANó PEREIRA - As consideTações que V. Ex. acaba 
de faze r não podem teT grande peso, porque, de todas as industrias, 
a agricola é. precis~mente; a de desenvoLvimento mais rapido, a que 
dá fmctoe- mais depressa. Os seus lucros estão ~uito longe de ser 
demorados como V. Ex. ·suppõe. 

O SR. RAnr.AEL PINHEIRO - A indu\stria extracti'Va é lmai& 
rapida. 

O SR. LuCIANO PEn-EIRA ,- Apenas na apparencia. Não pense 
V. Ex. que e:xtrahir borracha âe . seringaes nativos consiste ·apenas 
em ch~gar, cortar as arvores, Tecolher o leite e defumai-o. Si v: Ex. 
tem essa concepção, reforme-a -quanto antes, pois é completamente 
erronf'a. 

, Os seringaes nativos tambem precisam de trabalhos preparato-
l·ios, demorados e, sobretudo, dispendiosissimos, para serem aprovei-
tados . 

. , E~palhadas nas florestas- virgens as ' seri~gueiras _ por si poueo 
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valem. E' necessario que o homem venha descobril-as nas florestas, 
abra cdrad'as, faça nma verdadeira exploração, emfim, para depois 
trabalhal-as. .E nessa exploração, que, além de penosa e arrisca-
díssima_. gasta-se talvez, mais tempo do que é necessario gastar com 
o p1'eparo de uma grande roça, principalmente si esta fôr plantada 
no valle do .Amazonas, onde a fertilidade do sólo é tal que certos 
cereaes, que em outros Jogares só dão uma e duas vezes no anno, lá 
dão tres e qwatro. 

Mas não é tudo. Protestando contra a uffirtnativa do nobre 
Deputado bahiano de que o brazileiro não se póde dedicar ao traba-
lho agricola porque não tem paciencia para espera1· pelos seus fru-
ctos, esti!.o ahi diversas zonas do paiz, nas quaes o homem não se 
occupa .senão da lavoura. Basta mencio!lar o proprio grande Estado 
que o nobre Derputado Tepresenta com tanto destaque nesta Casa. · 

Por que razão o brazileiro póde ser agricultor na Bahia, em Per-
nambuco, no OeaTá, no Maranhão, etc., e não póde ser no Rio 
Branr.o? 

.A colonizacão nacional tem dado os melhores resultados em toda 
a Amazonia, se~do prowlvel que ainda os dê melhores n'O Rio Branco; 
pois os colonos vão lá encontrar os mesmos serviços e oc.cupações que 
exerciam em suas terras nataes. 

E' indubitavel que a região necessitará tambem de colonos estran-
geiros adeantados que, conhecedores dos methodos modernos de cria-
ção e da lavoura, possam servir de mestres áquelles; mas ··fi'so não 
exclue a necessidade do colono nacional, como quer o nobre Deputado 
o Sr. Oalogeras, maximé tratando-se ·de uma região de fronteira. 

O SR. RAPHAEL PINJIEIRO -- Os au:umentos de V. Ex. conven-
cem. Isso confessando, vê V. Ex. que não-faço obra systematica! 

O SR. LuciANO PEREIRA - Eu tambem seria incapaz de fazer 
essa injustiça ao nobre Deputado. 

O SR. · RAPHAEL l)INREIRO - 'No discUTso notavel que V. Ex. 
está pronunciando deve ter verificado que muitaR vezes estamos de 
accôrdo. Não esperava, confe·s&o, que V. Ex. tivesse a calma e a 
proficiencia que está demonstrando na discussão. . 

.o .~h. LuciANO PEREIRA - V. Ex. está sendo muito generoso 
para commigo. Si eu não conhecesse um pouco o assumpto, não seria 
digno de exercer o mandato que o povo amazonense me confiou. 
(Pausa.) 

Proseguindo, Sr. Presidente, na serie de considerações que vinha · 
fazendo, creio ter mostrado a improcedencia do discurso do nobre . 
D{;putado por Minas na parte em que S. Ex. ~ insu:t!ge contra a cal-
locação dn. centro pr-oductor e criador no· Rio Branco. S. Ex. disse 
que achava preferível que esse centro ficasse situado em Marajó, 
mas parece-me te1· demonstrado que para abastecer a zona d~ que 
Ma·!!,áos é ep,treposto o Rio Bragco off~re~ inuito maior\3S va!ltagens. 
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Quando a lei e o regulamento da defesa da borracha crearam M 
centros, procuraram attender a todas as zonas que necessitavam ser be-
neficiadas. No Pará, por exemplo, soo-iam creados centros em Marajó, 
no Xing-á, ;no Tapajós, etc.; no Amazonas seriam creados no Rio 
Branco, nos Autazes e emfirn em todos os Jogares considerados favo-
raveis ao fim que se tinha em vista, quer pela eonsideração das dis-
tancias, quer pela da excellencia das terras de culturas e de campos 
de criação de que são ricos. 

0- 'SR. RAPH.AEr, PINHEIRO '-,- V. Ex. sabe que ,a /bar.ateza é 
decorrente da facilidade dos transportes. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Perfeitamente. O nobre Deputado 
Sr. Oalogeras disse que o transporte entre Marajó e Manáos ficaria 
mais barato do que _ entre essa cidade e o Rio Branco. Ora, tanto isso 
não é verda:de, que mesmo' presentemente os gados que Marajó e!Xporta 
para Manáos chegam lá em· condições de preço inferioTes aos que 
vão do Rio Branco, apezar da navegâção deste Tio ser ainda feita 
em p-2quenas embarcações, sujeitas a frequentes encalhes e a toda 
sorte de accident-es. O argumento Jlarece-me concludente. Si, com o 
rio obstruido, a navegação difficil, o gado vindo do Rio Branco 
cJ,wga a Man8.oe por pre~o inferior ao de Marajó, que succederá. 
quando a navegação fôr facil e feita durante todo o anno? 

1fns não é tudo. Os beneficiamentos que a lei e o regulamento 
mandam fazer no Rio Branco não se limitam apenas a favorecér o 
de,~envolvimento de centros criadores e agrícolas. Toda a zona do 
baixo Rio Branco é riquíssima em gomma elastica, _pois contém enor-
mes seringaes nativos, que não puderam ser explorados devido ás 
MtUJaes difficuldades de tramportes, podendo-se affirmar, porém, que 
logo que os melhoramentos sejam feitqs, o baixo Rio Branco e seus 
affluentes, ricos em seringaes, verão desenvolver-se a industria extra-
ctiva da borracha. 

Nestas condições, os melhoramentos que vã~ ser feitos não pode7 
Tão jnmais consistir- em despezas improductivas. O nobre Deputado 
Sr. Oalogeias, na sua critica, achou ainda pouco pratico contar com 
a prodncção local, que a lei manda incrementar com a concessão de 
premios, sempre que se cultivarem parallelamente á seringueira os 
mantimentos, porque diz S. Ex., "o seringueiro em plena matta vir-
gem, com tempo escasso e insufficiencia de auxiliares para a sangria 
das arvores, -ónde achará tempo e meios paTa plantar, .cuidar e colher 
legumes ? " · _ 

S. Ex. tocou, para mim, p1·ecisamente na queatão que resolve o 
problema cconomico do valle do Amazonas. 

]\'mquanto a região não produzir o que consome, o seu problema 
economico não está resolvido . E n~ste ponto ella r!')trogradou] poTque 
~inda, ha trip,ta ap,nüs isto ~ra o que succedia. 
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Os seus habitantes eram agrf'{)ultores que VIVIam nas terras altas 
tios rios. 
.. Sómente nos mezes de verã.o é que desciam para as terras bai-

xas_. af."m de ee entregarem á. extracção da borracha, voltando de novo 
aos lares, logo que o inverno, alagando os seringaés, não lhes per-
mittia mais o córte da borracha. 

F.m taes condições de trabalho, não tendo necessidade de tirar 
da indastria extractiva tud(}. o aue precisavam para viver, á feição 
do que succede hoje, mesmo alcançando preços baixos, a borracha 
ainda daYa resultados compensa-dores. 

Cem a valoúzaçilo do seu preço, PC!rém, devido ás necessidades 
crescentes da industria moderna, desde que a borracha sómente dava 
para tudo, as roças foram sendo abandonadas, até que o agricultor 
se transformou' em seringueiro, passap.do a morar nos seringaes, · so-
lução •rae trouxe como consequencia uma serie de factos e de circum-. 
stanciD.s, que hoje constituem outros tantos males a combater. 

As medidas decretadas pela lei de 5 de ·Janeiro e o regulamento 
de 1 '7 de Abril facilitam uma nova evoh.1ção, por meios actualmente 
mais COnvenientes, · para a TeorganÍzação economÍca da região, 08-
seaéJ.a &ohre o seu antigo regimen, de ser a industria da borracha 
considerada e explorada como subsidiaria, regimen que é incontesta-
velmente o unico pelo qual 3e conseguirá .produzil-a a preços suffi-
cientemente baixos. 

No seu notavel discurso, considerou ainda o meu nobre collega 
a valvrização .da moeda como um dos meios principaes para Se che-
gar ao barateamento da vida no valle do Amazonas. 

· Não creio que haja alguem que discorde dessa opinião de S. Ex. 
Fosse, ,porém, o valle do ~<\.mazonas esperar que tal valorização se 
desse, oom adaptar outros m6Íos de acção mais prompta, e teTÍa de 
ver o seu produ.cto vencido pela coucurrencia. do producto estran-
geiro. 

Vah)rizar a nossa moeda não tem sido outra a preoccupação de 
estadiRtas patrícios, desde que o Hrazil Se 01'ganizou em nação, con-
stituir.do mesmo essa questão o programma de certos governos, não 
llendo po~sivel até hoje dar-lhe solução. 

Aiuda esse conselho de S. Ex., pois, como se vê, é puramente 
platonico, não podendo faze1· parte de um programma que desejasse 
fazer olJl'a pratica. 

Resta-me agora responder á ultima critica feita á lei e ao regu-
lamento da borracha pelo nobre Sr. Calogeras, relativa ás grandes 
rêdes de· viação do programma. 

E' indiscutível a necessidade de ser construída uma estrada de 
ferro cor,tando . o Tenitorio do Acre e ligando entre si as tres pre-
íeitUTas. 

Ao tratar agora da construcção dessa estrada aproveito a occa-.... ~ 
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sião para responder detalhadamente a uma pergunta do nobre Deptl.-
tado Sr. Raphael Pi11heiro, no seu brilhante discurso de estréa nesta 
Casa. 

S. Ex. no seu alludido discurso, perguntou si o projecto de 
construrs.ão dessa estrada não entraria no plano de entreg.?-r a um 
syndicato estrangeiro, do qual é presidente o Sr. Farquha1·, todo o 
nosso s·;rviço de viação interna. 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - V. Ex. engana-se. Asseguro que 
me queria referir á Estrada de Belém a Pirap_ora. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Nesse caso V. Ex. se enganou na 
referencia. V. Ex. deve lembrar-se de que quando a fez, em: aparte, 
declarei que estava autorizado a dar explicações sobre o plano 
de construcção da estrada e indagando-me V. Ex. autorizado 
por ~fuem, respondi que, pelo conhecimento exacto que tinha dos 
factos, ao que me ratrucou V. Ex. que a minha palavra valia tudo 
para o Raphael Pinheiro! mas era pouco para satisfazer o Deputado 
daquelle nome. · 

DP::tnte da declaração de V. Ex., acredito, agora, porém, que a 
sua intenção era refe-rir se á Belém a Pirapora, mas já que no dis-
cm·so de V. Ex. a refererncia foi feita á Estrada de Ferro do Abunã 
á ViUa Thaumaturgo, aproveito a occasião para fazer o historico 
desse projecto de estrada. 

Queni primeiro teve a idéa da sua construcção foi o engenheiro 
civil Gentil Norberto, um dos chefes da revolução acreana, profundo 
conhecedor da: região , e para levai-a a effeito requer:eu a sua con-
cessão ao Congresso. Este, como era natural, pediu a respe.ito infor-
mações ao Governo. Ouvido o :M:inisterio da Viação, este declarou 
que, tTat:mdo-se de uma estrada que corria na fronteira, competia 
no :M:in.isterio da Guel'l'a pronunciar-se sobre a utilidade da sua 
construcção . 

O Minister'io da Guerra, por intermedio do Gr·ande Estado-
'Mainr do Exercito, estudou minuciosamente o traçado da estrada 
e terminou dando parecer favoravel á sua construcção, que declarou 
de gnnde alcance estrategico. · 

Deante desse parecer o Congresso resolv~u considerar a estrada 
de utilidade publica, mas em vez de dar a concessão ao Dr. Gentil 
N orberlo mandou éonstruil-a a.dministrativamente, pelo regimen da 
lei 1.126, abrindo credito para isso no orçamento. 

Ao ser organizado o plano de defe-sa da borracha foi nelle in-
cluída a con;;truGção da estrada, .já estudada e .autorizada a constr1,1ir. 

Eis ahi o motivo por que ella se encontra no plano. . 
Como já disse, Sr. Presidente, é indiscutível a necessidade de 

ser construída uma ·~strada cortando o Territorio do Acre e ligando 
entre si as tres Prefeituras. 

Essa estrada, por~m1 deve attender a d1.1as condi~ões, impostas, 
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uma pela nature.!.ll do t.erreno e outra pela situação geographica âo 
Territorio. 

Ac1ue1la importa dizer que a estrada só poderá ser construída 
por preço Tazoavel, procurando os terrenos firmes, por um traçado 
que rt>duza ao mínimo. a extensão das zonas de inundação a atl'a-
vessar. 

A segunda exige qne a estrada ·6€ preste com o maximo de effi-
cacia á defesa da extensa linha da nossa fronteira com a Bolivia e o 
Perú, qne vae do J avary ao Madeira. 

Sobre essa segunda parte já vimos como se manifestou a respeito 
o Grande Estado-Major do nosso Exercito, a mais competente auto-
ridade que temos para dizer sobre o assumpto. 

Quanto á primeira parte, a que se r~fere ao ponto de vista eco-
nomico, não sou um profissional, por siso não posso dizer ao nobre 
Deputado si qualquer outro traçado encontra melhor terreno ,para o 
estabel0cimento firme e consolidado do leito da linha; mas .uma cousa 
se verifica á simples inspecção do mappa da região - é qll,e o pro-
jecto, uma vez atravessado o Madeira, ganha o divisor das aguas 
entre o Abunã e o Ituxy, alcança e sóbe o Acre, na parte de seu 

·curso onde a, altitude já deve ser consideTavel, e corta o valle do 
Purús 0m demanda do de J UJruá na sua parte mais alta, onde é pro-
v ave! qt1o ainda existam alagadiços de grande extensão, mas onde é 
tambem quasi certo que os terrenos enxutos constituam a maior 
extensão. 

Dada~ as condições da região que a estrada tem de atravessar, 
não ha duvida nenhlima que o custo da sua const1·ucção será eleva-
díssimo. !fas caríssima tambem ficou a estra:da Madeira e Mamoré 
e ningnem poderá pôr em d.uvida a utilidade da sua construcção. 

Que a estTada do Abunã á Villa Thaumaturgo terá de·sde logo 
um grande trafego, pócle ser garantido a prio1-i,· pois só o commer-
cio do Territorio do Acre é mais do que sufficiente para custeal~a 
com g.rande lucro. 

N'ão conheço Gxact.amente o custo da construcção da estrada 
Mad~irll. ao Jl.famoTé ... 

. O SR. PEREIRA TEIXEIRA - Cinco milhões esterlinos. 
O Sn. LuciANo PmmniA - Cinco milhões esterlinos correspon-

dem a '75 mil contos. Acho exaggerada a cifra, parecendo-me que 
ha engano . da parte do meu nobre collega, Sr. Pereira Teixeira. 
Tendo apenas a estrad!l uma extensão de 350 kilometros, si éustasse 
aquella cifra, sahiria cada kilometro á razão de mais de 200 contos, 
o que me pa1·e·ce absnrdo. 

Mas admittanios a cifra, para argumentar. ' 
Em fins do anuo passado a E strada Ma:deira e Mamoré, tendo 

apenas em trafego os 220 kilometros, que vão da fóz do Abtmã a 
Porto V€lho, já deixav~t uma renda bruta de Plais de 400:000$ men-
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saes, isto antes de attingir a parte mais rica que tem de percorrer, 
vnde ·SC encontram os grandes seringaes que estão situados além da 
zona encachoeiracla; antes de começar a receber os productos boli-
vianos e. matto .. grossenses, que é o fim principal da sua constru·eção. 

Pelo que já rendia então, pócle-se facilmente calcular o que ren-
derá depois de promptn, parecendo .. me não aventurar um absurdo 
dizendo que a sua renda_ compensará largamente o capital empregado • 

.A Estrada de .Ferro do Abuná á Villa Thaumat'IJ,rgo, com a 
expel'Íencia deixada pela construcção da Madeira-Mamoré, p,óde ser 
constrnida mais economicamente do que esta. 

O sen futuro não é menos certo, porque pelos seus treris col'-
rerão todas as ine,rcadorias importadas e todos os productos expor-
tados pelo Te1:ritorio do Acre, o que · representa um trafellp consi-
deraveL 

Assim sendo, não vejo razões para temer-se a sua cons·trucção. 
O 11rejudicado com ella seria o Estado do . Amazonas, que veria 

afast~do de Manáos todo o commerc~o que essa praça faz hoje com 
aquelle territorio, qoo passaria a ser feito com a praça de Belém, 
em communicação directa com Porto . Velho. 

A perspectiva desse mal imminente alarmou justamente o com-
mercio do Amazonas, o qual dirigiu ao Ministerio da Agriculturà 
uma representação pedindo que, em vez daquella est'rada, fosse con-
strúida .outra, partindo da cidade da Labrea, em direcção ao · Altõ 
Acre. 

Esse nqvo traçado, mais curto do que aquelle e de construcção 
mai~ b'arata, pe1·mitte ao Territorio do Acre com.municações rapidas 
e permanentes com a praça de Manáos. 

Como Deputado amazonense empenharei todos os meus esforços 
para que o segundo traçado seja preferido ao primeiro e nesse sentido 
subscrevi a emenda apresentada ao orçamento da Viação pelo m.eu 
illustrado companheiro de bancada Sr. Aurelio de Amori:rg. 

A repTesentação d::t Associação Commercial do Amazonas está 
sendo estud·ad-a pelo Governo, não sendo difficil que, taes os ·argu-
mentos apresent-ados em favor da linha do Purús, o proprio Govel'no 
peça ao Congresso a necessaria aUJtorização para ser modifica-do o 
projecto actual. ·~I 

O interesse directo que o meu Estado tem na questão, poTém, 
não me conduz a desconhecer •a vantagem estrategica que o P'rimeiro 
traçado tem sobre o segundo, parecendo-me, no entretanto, ql,le as 
vanj:ageiis economicas deste sobre- aquelle, devem determinar o . Go~ · 
veTno a preferi]..:o, uma vez que com elle as noss·as fronteÍl'·as ficam 
taD::\bern servidas, ainda que não de modo tão completo como se fosse 
adoptado o primeiro traçado. _ 

Est.ou assim de um certo modo de accôrdo com as concl.UJsões do 
nobr~ Deputado·· Si'. Calogeras·, relativamente · á preferencia do tra• · 



çado do Purús sobre o do Abuná á Villa Thaumaturgo; mas por 
considerações diversas das ap1·~senta.das por elle, sem desconhecer quê 
este nltimo traçado não constitue um erro t~chnico e que offerece. 
vantagens que não são para desprezar, prii).cipalmente sob ó ponto 
de vista da defesa nacional. 

Deveria entrar agora na apreciação das criticas feitas pelo illus-
trad<, :t'epresentante mineiro ·á construcçij.o da Estrada de Ferro de 
Pirapora a Belém. 

Sendo, porém, essa uma questão impartantissima que precisa 
ser analys,ll)da desenvolvidamente e dispondo eu apenas de 20 minutos, 
prefüo tratal-a em outra occasião, para o que peço a V. Ex., Sr. Pre-
sidente, que me: considere inscripto para failar segunda vez so·bre o 
projecto em discussão. (M'U~to bemJ· mwito bem. O orador é muito 
cumprimenf;ado.) · · 

O Sn. PRESIDENTE O pedido do n~bre Deputado será tomado 
na devida consideração. 

! .. SESSÃO DE DE OUTUBRO 

O Sr. Luciano Pereira - Obrigado, Sr. Presidente, pelo 
adeantado da hora a interromper o meu discurso proferido na sessão 
de 27 de Setembro, no momento em que ia responder ao- meu npbre 
collega .Sr. J;'andiá Calogeras a critica pelo mesmo feita á cons:trucção 
da Estrada de Ferro de Bel6m a Pirapota, autorizada pelo Congresso 
e incluida no plano de Defesa Economica da Borracha, vou agora 
dar . cumprimento a.o encargo interrompido. · 

Não melhorei de situação, quanto .ao tempo de que disponho 
para tal fim, apenas, dos mesmos 20 minutos, dentro dos quaes, levado 
pela intransigencia, do Regimento, tenho que alinhavar as minhas con-
sideraçõeJ. . 

·A magnitude do assumpto exigia uma apreciação detalhada das 
vantagens que traz a constrncção daquella importantíssima via fer-
l'Cil debaixo dos pontos de vista economico, político e estrategico. 

Faltando-me, porém, o tempo para isso e me não permittindo o 
Regimento fallar ainda uma outra vez sobre o projecto em discussão, 
não tenho outro Temedio sinão procurar resumir o mais possível 
aquellas vantagens e é o que vou ver si posso fazer, pedindo á Camina 
a sua benevola atten~ão para as minhas pàlavras. 

Referindo-se á mencionada estrada de ferro. em seu notavel dis--
CU!l'SO de critica .ao plano de valorização da borracha, teve o meu 
nobre rollega Sr. Caloge.ras as seguintes palavras: 

'.'l~"staria ainda a celebre linJ:ta· de Pirapora a Belém, com seus 
ramaes á direita e á, esquerda. Ji}.sba pode?'á setvir a intBresses outros, 



aos da horracha é que nào. Não atravessa nem serve rese1·vas de 
Héve(t que não sejam attingiveis por linhas menoTes, partindo da 
·zona elJUatorial para sul. São, talvez, duzentos mil contos a despen-
'der, a pTetexto de rlefender a borracha, mas, em realidade, para ser-
vir interesses que se mascm'am com o rotulo da exigencia da pro-
ducção nacional, bandeira neutra a cobrir contrabando de guena. 

Admira até-que o Governo Federal a tivesse incluído no rol das 
medidas que solicitou do Congresso. E é de lastimar que este, mais· 
uma vez p:rovado a incapacidade de resistencia das assembléas deli-
berantes, multidão anonyma onde se pulverizam as responsabilidades, 
não tenha refugado essa providencia, que, no momento financeiro 
actual, e sob o falso pretexto invocado, é verdadeiro assalto ao con-
tribuinte, a quem serão pedidos os recursos para o custeio dessa, por 
emquJtmto, obra de desperdício. 

Faço votos, pouco esperançado embora, para que o Governo, com-
penetrando-se, emfim, de seus deveres paTa com a Nação, ponha 
paradeiro aos serviços iniciados com o fito de construir uma via . 
ferrea e deixe, por esta fórma, de contribuir para o mal-estar geral 
e o def'icit nacional, com a ameaça de emprehendimentos superiores 
ás forças actuaes do paiz." 

Dc3sas palavras conclue-se . que o nobre Deputado mineiro não 
sómente acha que a :Estrada de Belém a Pirapora nada tem de com-
muro com o plano de valorização da bÓrracha, como tambem é con-
trario ú sua eonstru-cção, por juJgal-a ruinosa aos interesses d!l-
Nação. 

Provocado por ruim a manifestar-se claramente sobre essa ultima 
parte, -s. Ex. declarou ·categoricameThte que era contra a constru-cção 
da estrada, na qual não via a menor vantagem para o paiz. 

Procurei Tesponder separadamente ás duas partes em que se 
divide a critica de S. Ex. 

E' para mim motivo de extranheza que o meu illustre collega, 
que deve conhecer o Brazil como os que melhor o conheçam, não veja 
em que a' E.strada de Ferro de Belém a Pil'apora, interesse o problema 
da defesa da borracha. 

Permitta-me S. Ex. que, ·antes de mostrar-lhé essa ligação, abra 
um parenthe.3is para lembTar-lhe que o que se convencionou deno-
minar o Problema do Norte, não é nem , o pToblema das seccas no 
nDrdeste, nem o da defesa da borracha no nordeste, considerado cada 
um isoladamente; mas esses dous problemas conjunctamente; porque, 
sendo ~l'onomicamente e socialmente· solidarios os interesses das popu-
lações que habitam o Norte, a principiar da Bahia, até o Territorio 
do Acre, sómente a solução de. ambos poderá assegura1· de um modo 
estavel o pTogresso de toda a regrão. 

Não ha solução complet~ pos~ivel para o P1·oblema do N ort(} sem 
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íi éonstrucção de~sa rêde de viação ferre a ligando os Estados do Norte 
entre si e com os Estados do O('ntro e do Sul da Republica. · 

Belém oceupa approximndamente o centro da costa oceanica e 
amazonica, que vae do cabo de S. Roque a Tabatinga. · 

A' esquerda de quem chega do Oceano, os dez Estados do Mara-
nhão até Bahia constituem um viveiro de homens audazes·, laboriosos 
e intelligontes, que nem sempre encontram na terra natal o trabalho 
remunerador .que satisfaça ás suas necessidades ou á sua ambição. 

A' direita, estende-se o valle do Amazonas, a região do ouro 
negro e das riquezas legendarias, onde os thesouros inexploradof re-
clamam o braço laborioso e fecundante. 

No valle do .Amazonas uma rêde fluvial navegavel, cuja kilo-
metragem se avisinha -da centena de milhar, estende as suas :m,alhas 
até milhares de milhas pela t{!rra, a dentro, atravéz de florestas opu--
lentas, banhando os tenenos mais ferazes do mundo; nos Estados 
do nordeste, a circulação do homem é diff'icil e penosa e o trabalha-
dor, quando resolve el]ligrar, precisa primeiramente buscar o littoral 
por interminaveis caminhos, que lhe exgo-ttam: ·as forças e consomem 
os parcos recursos. 

l!ma vez que já está projectada e em eonstrucção nesses Estados 
uma rêde de viação ferrea que os ligará a todos, desde o Maranhão 
até a 'Bahia, construa-se o trecho de ligação de Belém com a Estrada 
de S. Luiz a Caxias e a circulação dos trabalhadores entre cada um 
dos poviados se1'tanejos do nordeste e os d-iversos rios do Amazonas 
se tornará tão facil, que nunca mais faltarão braços para a explora-
ção, das industrias, que alli possam dar resultado. 

Esta linha de ligação de Belém com a Estrada de Ferro de São 
Luiz a Caxias atravessa no seu percur-so a zona agrícola e pastoril 
do Maranhão. 

Com 24 horas apenas de viagem, poderão chegar ao grande en~ 
treposto de Belém o gado e os cereaes em extraordinaria abundancia 
e po1· baixo preço e é o problema da alimentação, um dos mais impor-
tantes factores da. carestia da vida, facilitado eno1memente para umà · 
grande zona elo valle do Amazonas - a que se abastece directamente 
do po1·to de Belém. , 

E eis ahi como esta linha da grande rêde interessa profunda-
mente o problema do N ortej levando ao valle do .Amazonas o traba-
lhador e facilitando-lhe a alimentação sadia e barata. 

O .SR. : RAPHAEL PrNHEIRO ~ Não haveria mais conveniencia 
em fazer obras de desobs.trucção n~ •Jeito do rio Tocantins, tornando-o 
DJavegavel em todo o seu curso, do que em construir a estrad~ de 
Pirapora a Belém~ - . · . 

. O S'R.! LuciANo ;pEREIRA ~- Mesmo sem ser. um pro\f~ssillonal 
posso responder de prompto ao aparte de V . Ex. Es-sa conveniencia 
)lão existe po1· muitas rázões, entre as quaes destacarei as · se~intes: 
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1", a desobstrucção elo rio Tocantins, tornando-o navegavel em 
todo @ seu curso, mesmo que fosse possível, não p1·eencheria os fins 
da estrada de Belém a Pirapo:ra, porque do ultimo ponto navegavel até 
Pirapora ainda ficaria uma enorme distancia, que para ser· trans-

-posta exigh·ia sempre a construcção de uma grande estrada de. ferro; 
2", dado o volume de aguas do rio Tocantins, a sua navegação 

só podeTià ser feita por pequena·s embarcações de marcha e . tonelagem 
reduzidas, não compatiYeis com um trafego; 

3", o curso do rio é interrompido por cachoeiras que, para serem 
eliminadas, exigiriam obras hJ'clraulicas de um custo elevadíssimo. 
Ou essas obras ou a eonstrucção ele pequenas estradas de ferro pam 
savlar as zonas encaehoeiradas, _·com os inconvenientes elas baldeações; 

.. 4.n, sommaclas todas a,s despezas a fazer com essas obras, ellas 
attingi:;:oiam a uma somma certamente muito superior á necessaria paru 
a construcção da estrada de Belém a Pirapora, isto em troca de um 
melhoramento que não offe1·ece a centesima parte das vantagens que 
apresentará a constrl1cção da estrada. 

As 1·azões que nc.abo de apresentar são as que me occorrem de 
prompto na mente, havendo ainda muitas outras indicadas pelo bom 
senso, a uma simples comparação dos dons melhoramentos, deante 
de uma carta geographica do Brazil. 

Hespondido assim por alto o aparte com que me honrou o meu 
illustre collega Sr. Raphael Pinheiro, .continuarei a enumerar as van-
tagens da construcção da estrada. 

A~ palavras que já pronunciei foram para justificar o ramal 
de ligação da linha tronco com a estrada de S. Luiz a Caxias, em 
Coroatá, no Maranhão, tambem auto:rizado pelo art. 6°, n. III, do 
decreto n. 2 . 543 A, de 5 d~ janeiro de 1912. 

A linha tronco de Belém a Pirapora ainda é mais importante 
pal'!l a solução do pro'blema do norte. A sua influencia é mais vasta 
e mais decisiva. 

Ao problema da alimentação no, valle do Amazonas, para o 
qual concorre 'levando o gad; e os cereaes do sul do Maranhão e do 
Piauhy e do norte de Goyaz e os lacticinios, conservas de carne e 
outros generos do Estado de 1'Iinas, é preciso accrescentar o desen-
volvimente da zona agrícola do Estwdo do Pará, situada nos valles 
de Guamá e ·do Capim e da industria extractiva da borracha e da 
castauha no alto curso do Capim; a defesa, que só eHa póde a:ssegu-
rar, -lo v alie do Amazonas contra uma aggressão est1·angeira (visto 
que não nos podemos assegurar o çaminho do o0ceano) ; a vantagem 
de facilitar a importação de braços de todos os Estados do centt·o 
e do sul, ·animados pr.la facilidade e rapidez das viage,ns, que garan. 
tam o regresso no caso de um insuccesso qualquer; a facilidade de 
encontrarem os doentes ou os que precisam retemperar as forças 
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exgottadas pelo ard01' de clima, lagares saudaveis e estações de aguas, 
sem as longas e dispendiosas viagens á Europa, necessitando apenas 
de dous dia& para chegarem a Minas; as maiores faeilidádes de trans-
acções o consequente expansão do credito com as praças de mais 
recurso do sul do pai.z; todos estes factos, cuja real'idade não se po .. 
der á desconhecer, teem a mais intima ligação com o · problema do 
No-rte e ainda mais - são indispensaveis para a sua completa 
solução. 

A estrada de Belém a Pirapora não offerece, todavia, sómente 
essas vantagens de ca1·acter regional, embora de maior relevancia. 

A sua importancia é de tal ordem, sob ü ponto de vista do in-
teresse geral do paiz, que nenhuma outra lhe poderá correr parelhas. 

O t-:lR. NrcANOR no NASCIMENTO - As vantagens da consti·ucção 
da estrada de ferro são incontestaveis. Penso, porém, que essa con-
strucção deve ser entregue ao Dr. Paulo de Frontin, a maior gloria 
da engenharia brazileha. 

O SR LuciANO PEnErÚ - Muito folgo saber que V. Ex. achn 
neces2nria a construcção da estrada .. Quanto á pessoa que a deva 
construir, isso para mim é uma questão secundaria, parecendo-me 
que essa pessoa deve ser a que mais vantagens offerecer quando fôr 
aberta a concurren~ia exigida pela lei. 

Tinha eu dito, Sr. Presidente, que a importancia da estrada, 
sob o ponto de vista do interesse geral do paiz, é de tal ordem que 
nenhuma outra lhe poderá merecer conhonto. 

Eu, Sr. Presidente, ainda poderia comprehender que o nobre 
Deputa!lo Sr. Oalogeras puzesse duvidas á utilidade da estrada no 
tocante á defesa da ho'rracha, mas o que não posso de modo algum 
comprehender é como S. Ex. nega as vantagens da estrada, sob o 
ponto . de vista dos interesses ge1·aes do paiz. 

Quem examina a carta geographica do Brazil, deante da curva 
immema que faz a nossa costa, comprehende desde 1ogo que a .distan-
cia existente entre o Sul e o extremo N arte do Brazil pelo caminho 
marítima deve ser encurtada por um caminho terTestres, que ligue 
aquellas duas regiõeH, pondo-as em contacto · constante. 

O que é para admirar é que até hoje ainda se não tenha con-
struido essa estrada, que será o verdadeiro espinhaço do nosso sys-
tema ferro-viario no qual se irão entroncar todas as estrad·as de pe-
netraçfw que partindo da costa procuram o sertão. 

A estrada de ferro ·de Belém a Pirapora, ligando a g1'ande cidade 
nortista, chave natural de todo o valle do Amazonas, ao Rio ele 
,Janeiro, é a estrada :r.acional estrategica por excellencia, visto que 
permitte com a mais absoluta segurança fazer circular tropa.s do 
Norte para o Sul e do Sul para o Norte quando seja necessaí·io .e .. isso 
no menor esp!lÇO de tempo possi-rel. 
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O Sn, BuENo DE ANDRADA - Essa é a sua vantagem capital. 
O Sn. LuCIANO PEREIRA - Ainda ha outras vantagens tão ca-

pitaes quanto essa. Lastimo que me falte o tempo para que eu as 
possa enumerar dietalhadamente. Vou ap$tal-'as, porém, á vbl 
cl' ois-eau. 

A estrada estabelece, pela ligação elas bacias do Amazonas, do 
Tocantins-Araguaya, do Parnahyba e elo S. Francisco e pelas estra-
das de ferro em construcção, clf.sde o Maranhão até o Rio Grande 
do Sul e Matto Grosso, a circulação por viação interna aperfeiçoada 
entre todos os Estad,Js da Republica; ella valorizará no dobro ou no 
triplo a Estrada de Ferro Central do Brazil, entregando-lhe em Pira-
pora um trafego consideravel, que esta effectuará apenas com uma 
parcella insignificante de despeza, augmentando assim os seus saldos; 
ella i ará ganha1· dez . dias, nas çommunicações de todo o Sul do Bra.zíl 
e das nações do Prata com os Estados Unidos e pelo menos dous di:Js 
com a Europa; ella trará grandes economias nas clespezas de admi-
nistração do paiz e valorizará em grandes proporções vastíssimas 
zonas r.entraes ele terrenos, que actualmente nenhum valor possuem. 

Si em um paiz que se diz rico, uma estrada de ferro, que reune 
taes vantagens e prestará taes serviços, não remunerar os capitaes 
nella r.>mpregaclos, é o caso de desconfiar das leis economicas. 

Foi construindo estradas de ferro iguaes a estas que os Estndos 
Unidos, o Canadá e a Argentina conseguiram o desenvolvimento que 
agora possuem. A Inglaterra está ultimando a Estrada de Fe:rro de 
Cabo ao Cairo. A Russia não teve a menor duvida em construÍl' os 
8. 000 kilometros da Transiberiana. 

O Sn. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que occupa 
a tribuna que ·faltam apenas tres minut<Js para exgottamento da hora. 

O Sn. I.~uciANO PEREIRA ·- Muito gr'ato sou a V. Ex. pela acl-
vertencia, Sr. Presidente. 

Era deseio meu lêr á Camara a parte do luminoso e exhaustivo 
pa:recer que t~ respeito da estrada de Belém a Pirapora deu o emi-
nente .Senádor pelo Pará Sr. Arthur Lemos, quando foi ventilada 
na outra Casa do Congresso N acionai a necessidade da construcção 
da mencionada estrada. 

Não podendo proceder agora a essa leitura, farei no entretanto 
publi;;ar o documento a que me refiro no Diario OfficiaZ> acompa-
nhandc este -discurso. 

Vou terminar, Sr. Presidente. O. nobre Deputado por Minas 
Geraed, Sr. Calogeras, está no seu direito de fazer a critica que en-
tender á Estrada de ·Belém a Pira,pora; uma cousa, porém, é licito 
affim1ar sem o menor receio de erro, e é que uma tal estrada sempre 
pesará menos ao Thesomo do que os milhares de kilometros de peque-
n'as estr,a:dinhas, feitas para attencler a interesses de aldeia, que temos 
construido e continuamos a construir, sem que nos lembremos que 
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é á grande patria do Brazil que precisamos primei~mente servir. 
(Mttilo bem,· muito bem. O orador é cumprimentado pe·los co'Zlegas 
p1·esentes.) 

E' o seguinte o documento a que se referiu o orador em seu· 
discurso: 

O MOTIVo :t<~STRATEGICO ~ Belém, ponto inicial da ferro-via, dista 
da Capital da Repuhlica 2 . 263 milhas maTitimas, gue são transpos-
tas, no minimo, em oito dias, directam-ente. Todo o valle amazonico 
lhe eRtá subordinado estrategicamente, o que vale dizer que della 
dependem1 como de imprescindível chlitve, as communicações fluviaes 
com nlgumas das Repnblicas limitrophes., Aqudla cidade é, além 
disso, o principal centro de recursos para toda uma vasta zona. d() 
nosso littoral do norte, tal a que se comprehende entre os cabos de 
S. Roque e Orange, limite do Brazi} com a 'Guyana Franceza. 
l ~Ora, seme·lhante pos~ção, cuja posse será do mais alto valor em 
uma guerra .marítima, estará á mercê do inimigo emquanto não dis-
puzermos do apparelhamento naval necessario para nos garantir o 
pleno domínio dos nossos mil..res territoriaes. 

Significa isto que, até que construamos uma formidavel esquadra 
para tão vasta extensão das nossas costas, a Nação poderá ser repen-
tinamente scinclida em duas partes - Sul e Norte - que absolUita-
mente se não commnnicarão para auxílios recíprocos e efficazes, em-
quanto :tão fôr uma realidade a -via-ferre a em questão. 

Construída esta a uma consideravel distancia do Oceano, inattin1 
givel conseguintement:e pelo inimigo, removido estm·á o perigo; em 
tres ou quatro dias o trajecto ele forças, munições e comestíveis se 
operiJ:rá entre o Rio d~ J ·aneiro e Belém; se o grande E'stado do 
Norte tiver então app:uelhnelos, ·de accôrdo com as exigencias da 
actualidade, o.s forte-s ela ·capital, da Macapá e de Obidos, apoiados 
em UJ111a Tegular estação naval, te'r-se-á, então, com facilidade, defen. 
didas as boccas do Amazonas, e por isso mesmo garantido o extremo \ 
N arte do Brazil. 

No qne mais de perto se relaciona,.com a ch:fesa dos outros Esta-
dos S(~ptentrionaes, outras medidas viriam completar o plano. 

Um ponto da via ferrea projectada, que pode1ia hem ser Porto 
Franco, elo rio do Som no ( territorio goyano), de onde ha de partir 
um rama] para Santa Philomena, no alto Parnahyba { territorio do 
Piauhy), convirá ser creado um arsenal ·de guerra e estabelecida 
certa :!Oneentraç.ão de forças, a par de uma outra no cruzamento das 
provaveis estradas de ferro de Belém ao Recife e da Bahia á Foi-. 
ü1leza. 

Esses ontros Es1 a dos, é bem verdade, são servidos estrategicn-
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mente por outms estradas de . ferro, as da chamada linha de cintura; 
mas além de · que não as UJtilizam os Estados do extremo norte, a 
fer-ro-1'ia de Belém a Pirapora realizará para estes o ideal em estra .. 
tegia, por permittir mais ampla, mais rapida e mais segux·amentc 
chegar-se aos pontos atacaveis pelo. adversario, e constituirá para. 
os primeiros um precioso co::~djuvante, senão unico Tecurso em caso de 
intercepção daqueHa linha, em v·arios pontü's muito proxima do lit-
~~ . 

O .c~WTIVO POUTICO - E' um 1ogar commum a imperiosa neces-· 
!'!idade de communicações pelo interior de um p·aiz vastíssimo e des-
povoado na maxima extensão do seUJ territorio, cuja vida se concen-
tra, p0r assim dize1·, nas capitaes do littoral, apenas servidas em 
suas relações pelas pouco frequentes viagens do Lloyd Brazileiro. 

Taes relações urge que sej~m estreitadas, já pelo maior dese'n-
.volvimento da navegação de cabotagem, já pelo trafego das vias 
ferreas. 

Se assim era no Imperio, como a unidade da administração, por 
1úaio t·ia de razão sel-o-á no Brazil, renublica federativa, sob o regi-
meu da mais larga descentralização como garantia da cohesão da 
nossa nacionalidade, susceptivel de afrouxar-se, não só pelos excessos 
de autonomía a que podem ser conduzidos muito dos seus membros 
em fa~e da União, como pelos antagonismos e hostilidades reinanta9 
entre alguns delles, frncto, em grande })arte, do seu reciproco desco. 
nhecimento, de sua mutua falta de interpretação. 

Esse mal é de receiar-se seja aggravado pela defeituosa assimi-
lação que a nossa sub-raça venha a fazer dos poderosos elementos 
de immig1•ação e colonização estrangeira que estamos, com mzão, 
a provo~~~r todos os dia'!, nesta terra, ávida de braços e de capitaes. 
Longe ele infiltrarem-se igualmente no seio das nossas populações, 
já se nota em pontos val'ios do Sul do paiz que taes elementos se vão 
agru·pando e differt>nciando em massas isoladas, enkistando- e no 
orga11ismo nacional, mantendü, como fo1·mações á parte, sua lingua 
nativa, seus habitos, suas tradições, seus ideaes. 

A esse perigo tem escapado a America do No r te, muito ·é verclade, 
pela força assimila.dora da raça anglo-·saxonia, graças á plena e domi-
nadora expansão da súa lingua e da sua civilização, baseada em um 
fundo de liberdade pessoal e de sentimento de justiça que constituem 
a caracteristica da lei commum ingleza, mas não menos pelos instru-
mentos de circulação dos homens através de todo o seu vastíssimo 
territorio - as e;tradas de feno_ preponderantemente, que naquelle 
paiz, dentro os de todo o planeta, alcançaram o maximo desenvohri-
mento. 

A rêde norte-amel'Ícana, com os seus 348 .000 kilometros ultra-
passava de muito em 1908 a da Europa, com 243. 000 kilometros; e 
além da persistencia do anglo-saxão, pondera F. B. Butler, o mui-
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nente Pre~idente da Universidade da Oolumbia, de Nova Y ork; "Les 
Americains", pag. 11 - "uma das mais importantes forças unifi-
cadoi'as dos Estados é a mig1:ação continua de. Estado a Estado. 
Este phenomeno, que prosegue ainda hoje, ha determina·do nos mais 
novos Estados e territorios uma org:;tnização analoga á dos mais 
antigos .... E' commum encontrar-se alli uma familia cujos avós re-
s1dem na N oYa Inglaterra ou no Estado de Nova York, os pais no 

· Middle-West, e os filhos todos ou grande parte nos Estados das 
Montanhas Rochosas, no ·Oklahoma _ ou no Texas. O recenseamento 
de 1900 mostrou que 21 % da população originaria .do pai:z havia 
emigrado .do territorio ou Estado em que nascera e habitava terri-
t01'Ío ou Estados differentes." 

"Não é provavel que tal phenomeno se haja verificado em qual-
quer O!Utro paiz; em uma nação derr.ama<1a por tão grande Stfperficie, 
é claró que esta migração consideravel .das populações d.e um Estadd 
pa1'a outro é u.m agente unificador de grandissimo poder. 

No nosso paiz, sob o deminio de um povo pouco agglutinante, 
mas carecedor, como nenhum outro, do immediato concuTso de popu 
lações estrangeiras, povo a que falta . o genio de impulsão e a irre-
ductivel originalidade característica do saxão, mas ao qual se impõe 
o contacto directo com formi.daveis massas de europeus de toda 
parte, avulta sobremRneira a necessidade de · facilitar a m!i.gração 
de Estado a Estado, para a completa fusão de interesses, de costu-
mes, de nacionalidades, sob pena de sacrificarmos a nossa nessa te-
merosa contigi.lidade ou, paTa evitai-o, retardar de muito o nossó 
progl\~sso , com a erecç.ão de uma nova muralha chineza. Assim, suh-
alteTnização do Brazil a nações estran~iras ou sua divisão em pe-
quenas patl'Ías, eis os dous seriors escolhos que se levantam contra a 
homog;eneidade, a independencia e a fortaleza da nossa nacionalidade, 
em un:. Íllit.uro que póde ser remoto ou proximo, mas para o qual no~ 
devemos prevenir com medidas da índole desta que se propugna. 

Não é facil apanhaTmos o sentido da "histm·ria') que se v-ae fa-
zendo nesta parte do novo continente, ·da qual somos factores meio 
inconscientes. 

O histolriador v'irá múito depois de havermos desapparecida, 
para registrar a maecha dos successos e precizar a .directriz do nos.;o 
"processus" político-social. Sem embargos, ha muito quem pense que 
a tendencia das nações sul-americanas é para uma desintegração 
preliminar de uma vasta federação ou unificação maior, ·especie de 
repetição abreviada da histeria de mais antigas e mais pujantes na-
cionalidades. 

"Não é necessario ter muito tino histol'Íco" - escreV'e Rocho 
Pombo - Histeria elo Brazi1, voL I. pag. XXII elo Prefacio -
"para ·comprehender que nem a _physionomia política do continente 
é definitiva , isto é, que ainda est:í. per fawr :l'JUÍ. 8 integrRção cl:'J.~ . 
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naciona.li..dad)es. Póde-se talve2; mais do que admittir como' hypo-
these - póde-se mesmo affirmar, que pelo menos a America Latina 
tem df' ver alterada a sna actual divisão política." 

:c Só cégos não perceberiam que a tendencia geral dominante 
entre os povos americanos é a que os leva a dar cada vez mais força 
ao espírito regionalista, a tornar 8empTe mais independente a vida 
local.'' 

S.ob o inHuxo dessa tendencia, poderosamente favorecida pelos 
embaraços naturaes á homogeneidade do brazileiro, prevê o arguto 
historiographo a fr agmentação do Brazil em pequena.s patria§ que 
posteriormente se. hão de unir fe~erativamente em um imperio regio-
nalista. E só desta fórma, por effeito da constituição de vastas com-
binações pol!iticas, é que os povos subsistirão na "phase nova em 
que futalmente vai entrar a prdem humana em todo o planeta". 

Todavia, a nosso ver, desautorizado embo·ra, o fatalismo desse 
arrastamento não ha de ser tão invencível que não pos!la ser evitado 
em algum ponto do orbe pela previsão e pelo esforço humano, iguaes 
áqueUes que parece preservarem desde já a unidade norte-americana. 

De antemão Teto'l''que Rocha Pombo : "Só políticos sem descoT-
tino 6 que poderiam não comprehender que a phase em que nos acha-
mos é ·de transição. Nunca foi possível na historia fazer-se uma 
grande nação sem unidade, . não apenas de língua, de raça, de crenças. 
mas principalmente sem U!llidade de temperamento, ·de tendencias, de 
espírito. E nãc é provavel si quer essa unidade em uma extensão ter-
ritorial que mede quasi 40 gráos da latitude." 

Ora, tal nnidade existe entre nós, fracamente emboTa, como existe 
na Norte America e na China, paizes de múor extensão te1TÜOTial 
que a do Brazil. O permanecer ella, resistindo á corrente contraria 
do parcellamento; depende da actividade e esforço dos Brazileiros. 
O nosso regimen federativo já é uma valvula de segurança contra a 
explosão dos interesses l'egionalistas. Se, por obras adequadas, sou-
bermos ir disciplinando esses intel'esses e favorecendo a homogenei-
dade cresc'ente das nossas idéas e sentimentos, o perigo da fr agmen·· 
tação póde ser ·conjurado, podendo dizer-se· que a federação do futuro 
já a temos nós, por adealltamento, sem necessidade indeclin avel de 
passarmos pelos abalos e vicissitudes daque'lla étape. 

Este ponto, não insignificante, de identidade do Brazil com a 
poderosa Republica do Norte do nosso continente, é um indicio a 
mais de semelhança de destinos dos dous paizes, que offerecem em 
muitos outros depaTtamentos as m:ais so rp1;ehendentes analogias, na 
observação de Elysée Réclus. 

Paizes de immigração, de terrenos quasi equivalentes, de for-
maçã() quasi simultanea, do mesmo regimen político administrativo, 
ambos com grandes riquezas do sub-sólo e servidos poT vastas rêdes 
hydr·ographicas, um ao Norte, outro ao Sul da America, como coucha1 
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de uma mesms. balança, só os distingue essencialmente o ÍUJndo ethn~co 
de cada um, o meri.dional, latino, e o septentrional, saxão; mas a 
differenciação das ·mças vem já perdendü muito do seu significado 
em sor.iologia para que um obstaculo sério ahi ·Se nos depare contra 
a ider,tidade final da manutenção da unidade política entre as duas 
Republicas. 

O hrazileiro é uma sub-raça em formação; não constitue um 
exempbr da irremediavel clecadencia humana. 

Dêrr.-lhe os nossos GoveTnos armas e instrumentos pa·ra o con-
flicto vital, a instrucção profissional e {e-chnica que o torne apto 
para acquisição da riqueza e, sobre esta; a ela independencia eco-
nomica; facilitem-lhe pelas novas e multiplicadas vias de commu--
nicação a conquista das nossas solidões de hoje, a exportação de seus 
produ<:tos, e mercados para a sua industria, e teT-lhe-ão fortalecido 
o caracteT, es-timulado a energia, aquecido o ideal patriotico, como 
com o "homem" succede no tenitorio norte-americano. 

A estrada de ferro de Belém a Piràpora, isto é, a ligação de 
todo o Brazil por urma via interior aperfeiçoada, juntando os Estados 
entre si, os do centro com os do sul e com os do n01·te, corresponde a 
um dos mais· urgentc.s deveres de um serio programma governamental. 

"Quando a locomotiva puder ir" - são palavras ard<:mtes, mas 
sensatas, do peticionaria - "da praia da maravilhosa bahia da Gua-
nabara á margem da imponente bahia de Guajará, saudando succes-
sivamPnte pelo caminho as agnas do revolto P aTnahyba, do opulento 
Tocantins e do caudaloso Araguaya, teremos, com este complemento 
necessario e indispensavel do plano geral de viação · do Brazi.l, quú 
tornará possível a circulação entre todos os Estados da União,· visto 
formada indestructivelmente a noss2. solidariedade política, reunidos 
e aproveitado <' os elementos da nossa força, lançadas as bases ·de uma 
inveja v e] prosperidade.1 ' 

"Facilite-se aos nossos vinte milhões de habitantes o approxima-
rem-se uns nos outros, trocarem idéas, estudarem as uece:;sidades 
reciprocas, mandarem para os lugares . onde ha falta o que sobeja e 
se perde nos outros; arranquem-nos do isolamf-nto qtte gera a indo-
lencia e mina:, a ambição, faça-:se, em uma palavra, do Brasil uma 
nação unida e homo~enea, em vez da manta de retalhos mal cosida, 
em que se está tT·ansformando pouco a ·pouco, e essa populac;ão pobre 
no meio ela opnlencin, fraca porque vive separada e dispersa, trams-
formar-se-á rapi·damente em uma raça forte e viTil, para a qual a 
natureza não poderá mais esconder os seus thesouros, não haverá am -
bição que não seja legitima nem obstaculos que lhe detenham a ma r-
cha triumphante . 

.A ímmigração estrangeira será então assimilada: como o te:ln 
sido nos Estados Unidos, fundindo-se Tapidamente na massa geral 
da nação, e as t:ransacções commerciaes crearão' interesses recíprocos 
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de tal importancia, que as relações entre os Estados deixarão de 
resentir-se de desconfianças e de Ti validades, . para estreitarem-se no 
campo fecundo do engrandecimento commum. 

A fórma de governo que adaptamos - que é o ideal das fórmus 
de governo, só póde ser p1·aticada com successo pelos paizes que dis-
põem de communicações rapidas e faceis." 

O ASPECTO ECONOMICO - A via-ferrea em questão representa 
o caminho mais cm.'to entre as duas principaes zonas do commercio 
brazilciro - a do café e a da borracha, que actualmente preeizam 
ele doze dias para se pôr em communicação, por via marít ima. E;ltre 
esses pontos extremos demora uma vastíssima região comprehensiva 
de todos os climas, apta, portanto, ás variadas producções e, pela sua 
salubridade, adequada á localização de ·colono~ ele todas as proce--
dencia~. 

Póde-se, pois, imaginar, sem deml).siado optimismo, que não será 
precario o seu trafego, nem de defioits serão suas rendas, pelo menos 
nos annos que se não seguirem immediatamente á sua conclusão. 

Expedição de correspondencia, vi agens de negocias, trans·porte de 
mercadorias entre zonas não servidas parallelamente por transportes 
aquos.-;s-flwviaes ou marítimos - em regra mais baratos, embo·ra 
mais lentos, e por isso mesmo prefeTidos - tudo isso constituirá 
haturalmente um abundante trafego para a estrada, que diminuirá 
de dez dias a duração da viagem das nações platinas para a America 
do Norte. Esse trafego entregue em Pirapora á E strada de Ferru 
Central do Brazil, ou nesse ponto .della recebido, augmentará consi. 
deravelmcnte aJ:J rendas daquelle proprio nacional, que não dispcn-
clerá, talvez, mais de 10 ~lo para dar-lhe vasão, apparelhada como já 
está pa1·a o seu serviçe> normal. 

Ligada, por meio de ramaes; ás principaes b~wias fluviaes do 
Brazil, é de esperar que a essa via-ferrea vão ter il.entro em po_uco 
tempo, <:apitae~, trabalhado.res, mer·cadorias de toda& as proc-eden -
cias do littoral hrazileiro. Em g-rande parte da sua zona de influen-· 
cia já se não póde considerar insignificantes o;;. recursos destinados 
a custeai-a, e essa influencia tende a irradiar-se por todo o paiz, 
de um modo incalculavel. Nessa medida, irão affluindo aos cofres 
publicas, a par do preço do arrendamento e do saldo do trafego dado 
á Central, o producto dos impostos de transportes e outras possíveis 
rendas clirectas, sem contar os lucros indirectos auferidos do maior 
desenvclvimento das fontes de prod}lcção e do augmento das renda~> 
geraes ·do paiz, -conforme expõe o requerente. Na peor hypothese, 
a estrada esperará durante alguns annos para firmar o seu regime'll 
de saldos; mas, sem au<1acia -affrontanclo o risco, as grandes em pre-
zas jámais ,se tentariam sequer. Ausencia de recursos pecuniarios, má 
construcçã:o e conseguintemente deficiencias de trafego, prejuízos 
finaes, eis a historia da maior parte das vias-ferreas · norte-ame1-i:. 
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canas e, todavia, sem todas essas penas, d.amnos e fracassos inicioos, 
a grande Republica ·do Norte jámais teria attingido á situação ver-
dadeiramente excepcional em que hoje se acha, nesta materia de 
viação ferrea, em face de todas as outras nações do mundo: 

"Foi necessario uma grande coragem" - lê~se Aux Etates~ 
U nis de Vicente G. d' Avenel, pag. 93 - "uma irresistivel energia e 
uma imaginação prophetica durante os 20 annos que seguiram á 
gueua 'civil (1863-1883) para alguem aventurar seu tempo, seu di-
nheiro e sua reputação nessas vias ferreas "que iam adiante do 
povoamento e da industria". "Suas receitas, excessivamente fracas, 
não justificavam então o capital gasto nessas propri~dades, que se 
tornaram mais tarde tão fecundas. Muitos dos primeiros "railroad-
men" não realizaram proventos paTa si mesm<>s, e os milhões só pU-· 
deram. ser attrahidos, graças a offertas de obrigações muito abaixo 
do par, ás quaes se ajuntavam um supplemento de acções gratuitas". 

Um critico austerissimo das nossas administrações em mate1·ia 
de viação ferre::~, profissional distinctissimo que não pecca por . opti-
mismo, o engeJJheiro brazileiro Dr. Olodomiro Pereira · da Silva -
"O problema da viação do B11a·zil", pag. 23 - escreve desabusada 
e elegantemente, neste assumpto : "Sem população, sem industria, nem 
mesmo a agricola com que nos orgulhamos tanto, sem cohesão poli-
tica~ sem .organização administrativa estavel. sem intercambio de 
especia :alguma estadoal, salvo em ·escala minima, temos ·evidente-
mente necessidade imperiosa e urgente de cortar o paiz de vias aper-
feiçoadas de communicação, para dar-lhe vigor sufficiente, afim 
de que o estrangeiro venha para cá como immigrante e não como 
conquist'ador." 

Predsamos não esquecer que esta vinda é fat'al e não ha fkead-
nougth nem fortalezas que lhe creem embaraços ... 

"E porventura· não temos em nosso paiz - talvez mais vivos 
do que nunc.a - os germ~ns dos conflictos que desmembram as nações? 
Não temos em pleno vigor fsctores ethnicos diversos a distanciar as 
varias aggremiações da falnilia brazileira, a preparar uma perigosa in-
differonça pelo fatal de,smembramento? Não te:p1os visto tantos actos 
de curta administração e baixa politicagem engendrarem o ciume e 
sentimentos odientos entre Estados? Tudo isso e muitas outras-cousas 
mais srr~as ainda." 

Não de modo diverso verifica-se o promissor desenvolvimento da 
viação ferrea n!l Repnblica h.Tgentiha, que, tendo apenas seis milhões 
de habitantes ~obre uma superfieie territorial de tres milhões de kilo-
metros quadrados, attingia em 1908 a 22.125 kilometros de linhas 
ferreas, muito mais do que tinha o Brazil na mesma época, com o 
quadrup1o quasi daquella população e com uma extensão territorial 
qnasi trüs vezes maior. 
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A' parte a Ame rica do N arte, é esse pequeno paiz nosso visi.nho 
o que maior rêde de caminho de ferro possue em todo o continente 
novo. N aquelle anno de 1908, a Argentina tinha para 10.000 habi-
tantes 38 kilometros 0,21 metros de feno-vias, . emquanto que o 
Brazil c1ispunha apenas de ·10,46, o Uruguay de 17,63, o Chile de 
16,41, o Mexico de 11,46 e a Venezuela de 3,21. Entretanto, as feno-
vias argentinas, longe de virem, como as da Europa, após o desen-
volvimrnt.o das regiões destinadas a servir, são. em grande parte, 
as pTecursoras do progresso, as desbravadoras do de·serto. Dellas dizem 
por esta fórma Albert Martinez e Maurice I.rnandowski -"L'al'-
gentine du XX siecle", pag. 58 : "As estradas de feno hão represen-
tado na Argentina um papel eminentemente civilisador, fazendo 
surgir de um sólo ainda inexplo1·.ado riquezas novas, ligando entre 
si os principaes centros agrícolas e abrindo-lhes escoQ.do.uros para o 
mar ou para os rios. Elias teem . siqo igualmente o auxiliar do mo-
vimento de colonização, favDrecendo por concessões de túrenos a 
creaçí'io de colonias no seu trajecto." E mais adi:mte. á pago. 65: 
"Todas essas vias-ferreas estão longe de ter um valor igual sobre o 
ponto ele vista da receita, ma~ devemos reconheeer que, após vicissi-
tudes diversas, a maior parte dellas tem accusado, nestes ultimas 
annos, progressões de rendas que attestam sua vitalidade. Póde-se 
citar, como exemplo, tal linha do sul, como a que vae á Bahia 
Blanca, via 'l'ornquist, construi da quasi que "á fond perdu" pela 
Comp~·11hia do Sul de Buenos Aires, e que chega a dar hoje uma 
renda guperior a 4 %, graç3s ao desenvolvimento agrícola que tem 
Cl'eado no seu percurso." · 

No Brazil podem-se assignalar duas phases na marcha da viação 
ferrea, pela característica economica das construcções, phases que se 
entre-penf'tram, pois uma já começa quando a outra ainda não findou. 
A primeira é da ligação através a Serra do Mar, dos nucleos de po-
voação do interior com as capitaes e cidades do littoral. ,A segunda, 
em que nos achamos, é a do desbravamento das terras incultas. a 
da con'l'lista do desf'rto ou a do auxilio ás t~rras francamente colo-
nitadas. 

· A essa lei acham-se sujeitos todos os paíres novos. O Brazil, pela 
fraca der!sidade da sna população, pela fertilidade de suas terras 
vastas, pelos tbesouros ainda inaproveitados do seu sub-sólo, 5Ó póde 
é ati;rar se decididamente a essa fecunda corrente de explorações. 

O Sr. Delgado de Carvalho, no seu precioso estudo economieo 
vindo á luz o anuo passado, Le B1·ésil Me1·idàona·l, pag. 70, não lhe traça 
outra dircctriz: "Le sort ·économique · du Brésil est · intimement lié alt 
développernent cleg chemins de Íf'r et les vaies ferrées rernnlissent 
dans le Brésil meridional deux rôles fo rt importants. Elles doivent , 
d'une .Part, relier les centres déjà colonisés peuplés et économique-
ment developpés, pour .leur assurer créer d'autres centres, permettre a 
d'autres cólons d'exploiter les richeses économiques d' autres régions." 
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Que a vamos faz~nd:o não ha nega1:, apezar dos possíveis erros de 
t11açados e de construcção, que ha muito.s, nas nossas vias ferreas, 
aponta na sua dessassombrada critica o já citado engenheiro Olodo-
miro Pereira da Silva. 

Registra-o Pierre Dénis, Le B1·ésib au XX Siecl:e, pag. 48: "Tou-
tes les grandes lignes nouvelles, en construct.ion, la S. Paulo-Rio 
Grande, la N ord Ouest du Brésil, qui doit atteindre prochainement· 
la Bolívia, le chemin ·de fer de Goyaz, celui de Victoria et Mina~, 
malgré leur titTe un peu r.>ompeux de ligues intetnationales ou inter-
régionales et leur pretention à être l'amorce de fut urs transcontinen-
taux, ont leur pretention es&entielle d'ouvrir à la vie économique des 
regions nouvelles ; "ce sont les lignes de pénétration." 

Les Brésiliens les construisent en plein desert en vertu du príncipe 
verifi.é aux E'tats U nis que les chemins, de fer cléveloppe:tit le pay:s 
qu'ils traversent, et que le colou, commerçant et l'industriel suiveut 
la locomotive." 

O autor, que passou longo tempo no interior do nosso pàiz, in-
formando-se minuciosamente da sua vida e ·das bases que vamos lan-
çando para o se u progredimento, deteve-se por alguns dias em frente 
á linha do noroeste de S. Paulo, assistindo-lhe a construcção. Ellc 
descrev<~-nos o isolamento completo das turmas de trabalhadores nessa 
faina ele conquista do deserto e, para dar-nos uma idéa da prodigiosa 
rapidez com que a zona attingida pelos trilhos vae despertando para 
o trabalho, pa1·a a riqueza, expõe á pag. 51 : "Mais interessante do 
que hPs scenas wm pou,co violentas é a influencia immediata exer-
cida pela via nova sobre toda a região que atTavessava. Em uma das 
estações, aberta ap:enas ha um anuo, já um burgo agrícola se fundou, 
no mel o da floresta. Os colo11os acharam alli i.cerras baratas e as 
teem lavrado; já a estr ada de feno lhes transportou os saccos de 
milho da primeira colheita; e, cousa singular, a linha em construcção 
age não sóm,ente parn traz uma vez aberto o trafego, mas mesmo 
para ·deante, sobre toda a região por onde se sabe que ella deve passar. 
Brus<:lamente, terras em que jámais alguem tinha pensado, encon-
tram um dono; em eampos deshabitados emprehende-&e a criação 
pastoril. Trata-se, na realidade, menos de criar gado do que de 
occupar o só lo, que vae rapidamente augmentando ele va lor." 

Mais adeante, á pag. 22 0, e já tratando da g , Paulo-Rio Grande, 
Pierre Dénis refere identico phenomeno de rapiclo desenvolvimento: 
" J á se ehegou ::to pé da serra ·dá E sperança, a 40 kilometros do rio 
c do porto da colonia, pelo qual esta se communicava outr'ora com 
o resto ,do mundo: ahi se achavam na 12arte mais afastada os lotes 
mais insignificantes e os colonos mais miseraveis. Por esse logar 
passei quatro annos após a inauguração da linha; a transformação 
fôra rapida1 A via ferreJ é como nm~ ar teria vivificante. A ella vêm 



--249-

ter os 110vos caminhos aberto~ ru1 colonia, as terras vizinhas augmen-
taram de valor . • T1mto á estação, e sobre os tenenos de um só dos 
antigos lotes, um pequeno centro já se formou, etc. Os productos da 
terra, o milho, o feijão sobretudo, adquiriram um valor mercantil e 
- signal de tempos novos, indicio de que o pequeno centro .de vida 
isolada entrou, emfim, na vida economica geral do mundo - este 
valor experimenta, embora lenta e imperfeitamente ainda, as oscil-
lações dos mercados longínquos do Rio ou de Buenos Aires." 

Por que não será assim na projectada via ferrea de Be1ém a 
Pirapora, ,destinada a servir logares dentre os mais ricos e salubres 
do nosso paiz, algm1s já regularmente povoados, sem contar a capital 
do Par:í, chave do Amazonas, entreposto ·commercial de quasi todo 
o valle elo grande rio e ponto mais proximo da Europa e da Ame1·ica 

· elo 1:~ on c? Da :Eurc:pa, sim, apeza;.· àe se consi clerar ·2noneumente 
que a maior proximidade está entre Recife e o Velho Mundo. A ver-
dade é que a distancia ela capital pernambucana a Lisboa é de 3.165 
milha!>, llio passo que a ele Belém a esta cidade é apenas de 3. 027 
milhas. 

Póde-se dividir a rêde projectada e.m quatro secções : a paráense, 
a mar::mhense, a goyana e a mineira. A secção parúen.se servirá a estes 
municipios: Belém, S. Miguel do Guamá, Ourem, Irituia, S. Domin. 
gos da Boa Vista, inclusive Sant' Anna do Capim, com uma popu-
lação total calculada, no mínimo, em 16J. 000 habitantes, e 11a média 
de 200 .000. 

Esta zona, que é ,a; ·dos rios Capim e Guamá e que prosperm1 
consideravelmente até que a exploração .ela horracha em outras re-
giões lhe arrebatou os agrieultores, produr. actualmente fnmo e fari-
nha, bem cotados em Belém, castanha, cacau, aguardente e optima-s 
madeiras de construcção, inclusive o "páo setim" e o "acapú", lar-
gamente utilizados. 

Ultimamente se lhes descobriram seringaes e cauchaes ele alto 
valor. O ouro é abundante na serra ela Desordem e na zona do 
Gurupy, destinada a ser servida por um ramal que igualmente trans-
portará para o grande mercado de Belém o gado do noroeste do 
lv.I:aranhão, que ora o procura por difficeis e longos caminhos, inuu .. 
dados na estação chuvosa. 

A secção maranhense sel'Ve directamente a.os municípios de Impe-
ratriz, Carolina e Bo·a Vista ( éste de Goyaz) e indirectamente os de 
Grajahú, Riachão e Santo Antonio de Balsas, com uma população 
):ninima de 72. 000 almas, que juntas ás populações de outros . muni-
cípios vizinhos, esparsas nos altos cursos do Pinda·ré, Grajahú, 
Mearim e Balsas, forçosamente tributarias de estradas de estrada, 
clarão na média 100.000 almas. Clima saluberrimo. Terras ferteis e 
ricas de mi:neraes, especialmente ouro e colm•. Industria pastoril 
reguhrr1)1ente deRenvolvida, êPro.ducção de cereaes e de . algod~o que, 
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para desenvolver-se, espera apenas o transporte facil. Em Carolina 
vende. -se por 15$ uma sacea de cal, que em S. Luiz custa apenas 
1$00Q. Um boi do alto sertão maranhense custa alli de 15$ a 18$; 
posto em Belém, vale actualmente 200$000 . 

.A secção goyana serve directa ou indirectamente, , desde o rio 
elo Somno a Taquatinga, aos seguintes municípios e districtos: Rio 
do Somno, S. José do Douro, Natividade, Conceição, Taquatinga, 
Arraia;, Chapéo, S. Domingos, Cavalcanti, Forte, Flores, Santn 
Maria, Santa Rosa e Formosa, com uma média de 95 . 000 a 100. 000 
habitantes. Ahi a criação do gado é a principal industria, larga-
mente exportada para S. Paulo, Minas e Bahia, podendo concorrer 
com cer:Ja de 100. 000 cabeças annuaes para o valle do Amazonas. 

As terras são ferteis e salubres, p.odendo produzir generos tropi-
caes e exoticos. 

O ramal de FormosR serve directamente aos municípios de For-
mosa e Rio Preto, com uma população de 55.000 a 60 .000. O de 
Santa Philomena serve directamente aos municípios de Santa Phi .. 
lomena e Victoria d-o Alto P-amahyba: e indirectamente os de Gur-
gueia, Paranaguá, Corrente e Gilbués, com cerca de 45 .000 a 50 .000 
habitantes, todos no Estado do Piauhy e vivendo principalmente da 
ind'Ustria pastoril e da extracção da maniçoba. A exportação de taes 
productos é actualmente difficilima; a do gado se faz em pé, a de 
couros e maniçoba, por penosos caminh{)s que vão ter ao S. Fran-
cisco e, em pequena parte, ao Parnahyba, por onde descem em ephe-· 
meras e!Jlbarcações primitivas, as balsas feitas de talos de bu·rity. 

A secção mineira abrange uma parte do territorio bahiano, 
situado nos altos cursos dos 1·ios Formoso e Carinhanha, e toda a 
extensão territorial do Es.tado ele Minas· Geraes atrave!'sada. pela 
Estrada de Ferro Central e 11elas vias ferreas que a ella vão ter: 
Segundo se lê em uma exposição do ·peticionaria, de cuj·os dados nos 
estamos servindo "todo esse immenso territorio do noroéste de Minas 
e do sndoéste da Bahia, que a estrada vai percorrer, acha~se ainda 
privado dos meios de transporte, fazendo o seu commercio penosa-
mente pelos portos do rio S. Francisco, que lhes ficam distantes cen-
tenas de kilometros. Póde-se calcular que a população da secção mi-
neira que terá relações com as estações da nova rêde será, pelô menos, 
de· 200. 000 habitantes." 

Não acompanharemos o requerente no amplo desenvolvimento 
que dá ao estudo economico da via ferrea, cujo projecto ora exami-
namos. 

Srria' alongar <'xtremamente este pareceT, cuja extensão já é 
exceS'siva, se bem que força-da pela complexidade das ques,tões inhe-
lientes ao projecto. O qne dissemos visou apenas fornecer ao Senado 
uma idéa approximada da magnitude dos interesses economicos liga-
dos á Tealização do I>lano submettido á Oommissão de Finanças, 
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pois qre, por maior que seja a importancia dos pontos de vista polí-
tico e estTategico de semelhantes emprezas, a boa regra é que por 
elles não seja dominado o aspecto economico, sobretudo em paizes 
novos 0 de riqueza inexplorado., que só podem lançar mão <le capitaes 
estrangeiros justamente ávidQs de lucros. 

O peticionaTio, procedendo a largos estudo.s comparativos, mos-
tra q_ue, e-i fizesse o calculo d~t renda bruta provavel da estrada pelo 
methodo <los coefficientes <le producção da população servida, encon-
traria f\8. 330 :000$, ou sejam 19 :000$ por kilometro, pois que a ex-
tensão total da rêde será 3. 070 kilometros. 

Para escapar á censura de exaggero, elle, operando novos cal-
cules e confrontos, mostra ql~e, prudentemente, poderia reduzir tal 
renda kilometrica a 13 :000$, mais ou nienos; todavia, por maior pre-
cauçíio, ainda a reduz ao minimo <le 9 :000$, quantia -pouco superior 
á Tenda da linha de Recife a Garanhuns. 

Quanto ás despezas de custeio, o peticionaria, para avaliai-as, 
parte da regra que as estradas de ferro, com exoopção da Central, 
pela peculiaridade da sua administração, podem ser administradas 
com 50 % <la receita, logo que esta ·attinja a 15 :000$ por kilometr<O. 
Assim, sendo de 9 :000$ a receita kilometrica minima da via ferrea 
de Belém a Pirapora, segue-se que o custeio orçará entre 64 e 65 % 
da receita, despezas essas que o peticionaria eleva a 70 %, por pru-
dencia, levando em conta a fraca consolidação das linhas nos primei-
ros annos. . ' i~· • ~ · ~l iii! 

Desta fórma a recêita bruta passará a ser de réis 27 . '630 :OOÓ$, 
quantia sobTe a qual, applics<las as taxas de arrendamento da rêde 
cearense, conforme propõe, virá o Thesouro a receber 7. 008 :540$, 
annualmente. 

Tttes resultados, que não parecem aventurosos, mostram clara-
mente que, ainda sob o ponto de vista financeiro, a projectada 
estrada trará sobejas vantagens para o paiz inteiro, as quaes subirão 
de ponte. si se considerar que o proprio nacional que é a E. F. Cen .. 
trai de Brazil duplicará talvez de valor pelo simples prolongamento 
seu até á progressiva Capital do extremo norte. 

Além das quotas do arrendamento, a estrada fará entrar para 
o Thtsom•o sommas consideTaveis pelo saldo ' liquido do trafego novo 
que entregará á Central, em Pirapora, pelo imposto de transportes 
e por outras verbas menos importantes, de modo que a somma a 
pagar pelo Thesouro, por juros e amortizações das apolices emitti-
clas, si não fôr contrabalançada desde os primeiros annos, sel .. o-ha 
certamente pouco tempo depois." 





SE·SSÃO DE 2S DE SET.EMBRO (1913) 

O Sr. Monteiro de Souza: - ............................. . 
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Sr .. PTe-sidente, venho aproveitando-me, neste momento, da ordem 
do dia dos nossos trabalhos; tTatar da questão importante par.a mim, 
como representante do Estado do Amazonas, e vital paTa· os Estád.ós 
que produzem a borracha. 

E' um assumpto de que já tenho tratado bastantes vezes e que 
chegou agora ao seu ponto agudo: 

A questão está 11ctualmente posta na volta da curva mais alta 
da crise. 

Daqui nós teremos que cahir e de uma vez perder completamente 
o emporio do commercio da borracha, e, poTtanto, tratar de outra 
vida, dizer á população do Norte que trate de outros assumptos, ou 
lutar nestes ultimos dias com todas as forças, afim de vermos si é 
possível manter uma posição razoavel na producção e commercio desse 
genero cuja utilidade é indiscutivel. · 

Por alguns pedaços do artigo que vou ler, a Oamara ficará intei-
rada: de que ainda é possivel fazermos alguma cousa; si bem que já 
hoje o problema esteja grandemente difficultado, ainda é possível, 
visto que o nosso concurrente não está tão bem apparelhado, natural-
mente, como nós, si bem que, economicamente, possa lutar melhor do 
que nós. 

Ha longos anno8, quer jornaes, quer especialistas, quer commer-
ciantes, políticos, etc.,vêm chamando a attenção dDs poderes publi-
cas para a crise que se ia avizinhandv. 

Ainda em 1908 reunia-se, no Rio de Janeiro, um Congresso de 
Agricultores, no qual o humiJde Ol'ador se incumbiu de tratar do as-
sumpto, como delegado d<J Estado d<J Amazonas. 

,Jtí então se previa para breve a ·luta, que actualmente se nota, e 
dos e::~tudos feitos se chegou a saber qual a situação e seus remedios, 
então preventivos. 

O problema ainda hoje é o mesmo, as mesmas as medidas de que 
temos necessidade. 
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Tenho necessidade de abrir um parenthe11is. Sou daquelles que não 
g·ostam de appellar muit.o para os poderes publicas, em certos casos. 
Penso que, em assumptos commerciaes, por exemplo, muito mais do 
que dos Governos, se deve esperar da iniciativa particular; penso que 
o trabalho dos interessados, provendo ás suas necessidades, é muito 
mais valioso do que o auxilio que, porventura, o Governo possa dar. 
Sou um pouco individualista. · 

Mas, quando ce1'tos problemas economicos chegam a um ponto , 
determinado, capaz de ameaçar a vida normal de todo o paiz, abalando 
sua politica financeira, é .necessario que a acção do Governo se mani-
feste e, no caso em qu@stão, é o qúe se dá. 

De facto, o problema da borracha tornou-se um problema nacio-
nal, visto que é o segundo genero da exportação brazileira. 

Sen.d,o -assim, e desde que as du.as praças do Norte chegaram ás 
condições de que temos noticia, a ponto de fechar o comrnercio a;~ 
suas portas (medida tomada contra o meu parecer, como mostrarei, 
daqui a pouco, á Camara, lendo um telegramma que passei para o 
Amazonas), acho ser o momento opportun0 dos poderes publicas se 
manife.'3tarem. 

Quando nos Estados Unidos se deu a crise monetaria de 1907-908, 
foi neceSSf\rÍo que o Governo tomasse medidas para que o cralc não 
fosse maior. Além do auxilio poderoso, prestado patrioticamente pelos 
millionarios, o Governo lançou mão das suas reservas para soccorrer 
os bancos. · · 

O nosso caso é semelhante, e por isto o auxilio do Governo se 
justifica. 

Mas. dizia eu que: já em 1908, tratando do assumpto, chamei a 
attenção do Governo e dos particulares para a futura concurrencia 
do .Oriente. 

- Fomos adiando sempre o JP.Omenf;() de encarar de frente o pro-
blema. Dizíamos: Ora, a borracha brazileira é superior á do Oriente 
e havemos de ter sempre a primazia. E, ainda hoje, se pensa desta 
fórma. De certo modo temos alguma razão; mas não devemos aban-
donar o inimigo que, por fraco em essencia, se tornou valoroso pela 
quantidade. 

Do resultado das discussões então occorridas no refe:rido Con-
gresso de Agricultura, consegui ver approvadas as conclusões que 
propuz~ (' que constam do presente livrinho por mim publicado, dando 
conta ao Governo do Estado dos 1;eferidos trabalhos. 

Delle' extraio os conch,sões approvadas, que, salvo redacção, são 
as seguintes: 

"Conclusões da 7a commissão. - Em sessão d.a 7a com-
missão, realizada a 20, foT~m approvadas as conclusões apre· 
·Sentadas, com ligéiras alterações de redacção, sendo ·em se-
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guida enviadas á Mesa do Congresso para a discussão em 
sessão plena. Eis a redaeção final das conchisões: ' 

1 .. , o Congresso julga n~cessaria a iniltituição, por parte 
do Go.-erno Federal, de um banco, subordinado,. ou não, ao 
Banco Centra.l Agrícola do Br.azil, com capital sufficiente 
para p1'10teger a industria axtractiva da: borracha, cacau e ou-
tros productos da região do norte do Brazil, recebendo em 
penhor meTcantil ou wan·ant esses prod1,1ctos em stoclc ou 
em ser, por prazos de quatro a 10 mezes, e juros de 6 a 8 %, 
com filiaes nos pontos convenientes, a,gentes nos prindpaes 
mercados consumidores e ·.séde em uma das praças do norte; 

2a, emquanto não se institue este banco, dirija-se este 
Congresso, pela fórma mais adequada, ao Congresso N acio-
nai, pedindo o estudo e prompt.a solução do projecto que o 
Deputado Dr. Jorge de Moraes apresentou,. equiparando ao 
penhor agricob, para todos os effeitos de direito, o que fôr 
feito sohre gomma elastica, piassava e outros generos, inde-' 
pendentemente de cultivo e replantação; 

3a, revisão, por parte .do Governo, das actuaes tabellas 
de fretes do Lloyd Brazileiro para os portos de Belém e Ma-
náos, e, bem a~si:r,n, das da A.mazon Steam Ship N avigation 
Company, Limi'te4, afim de baratear a vida nos seringaes e 
dar facil entrada ás producções do.s Estados do Sul da Repu-
.blica. Fiscalização rigorosa e incessante para zelar o fiel 
eumprimento das tabellas que se vierem a organizar; 

4a, promover a isenção de direitos de navios importados 
pura a navegac:ão fluvial da Republica, bem assim, os machi-
nismos e apparelhos destinadoe aos que se tiverem de con-
~t.ruir dentro do paiz. Da mesma fórma proçede:r com rela-
<;ão aos machinismos que fore~ importados para, a fundação 
ou manutenção de estaleiros dentro do territorio naciona.l; 

5", o estabelecimento de um_ premio pecuniario para o 
inventor do melho1· processo de preparação da borracha, cha-
mando-se os concurrentes em prazo · determina<;lo a apresen-
1:aT suas amostras, e approvado o processo melhor e mais 
barato, . dep0is do competente exame, seja feita larga propa-
ganda dell~. Para Rquelle premio deverão contribuir todos 
os Governos dos Estados interessados, em partes proporcio-
naes á producção do seu tenitorio, calculadas pela safra an-
terior ao gagamento dq premio; 

6a, no sentido de animar o proceseo preferido, conceder-
se-ha um homts de 1 ~~ ' por occasião do pagamento de di-
reitos, a todn o exportador que apresenta1· sua borracha pre-
parada pelo novo processo e ao ser depositada em penhor 
mercnntil ou warrantizatla o seja na razão de 90 %; 
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7a, os Estados onde a borracha . constitue a principal 
fonte de receita publica procurarão fomentar todas as cul-
tura:s apropriadas, afim de poderem alliviar aquelle producto 
dos impostos que actualmente pagam; 

8a, afim de animar a cultura da seringueira, em pontos 
de facil accesso á navegação, os Governos ínteressados esta-
belecerão campos de experime~tação para estUJd~ dos pro-
cessos m!!,ÍS . convenientes ao plantio e exploração, e, bem 
assim, diminuirão os i~postos de exportação ou concederão 
premios áquelles que provarem j.á possuh em esta.do de córte. 
seringaes plantados; 

9", · melhoramentos dos rios que· atravessam .as regiões 
mais ricas de seringaes, de modo a tornai-os accessiveis, em 
·qualquer tempo, aos v.apores de · pequeno calado, empregados 
na navegação fluvial. 

Sala das sessões da 7a commissão, no Eio de Janeiro, 20 
de agosto de 1908. - Sergio Saboia, presidente. - Antonio 
111'onte·iro ·de Souza, 1 o Secretario. - J o{jo da Costa 111 arqtões, 
2° secretario." 

Ao chegar a Manáos, conversando com o presidente da Associação 
CommercialJ pessoa entendida no assumpto, representante de casas 
inglezas, allemãs e americanas, tive a attenç.ão 'chamada para certos 
pontos Je minha aTgumentação, sómente da argumentação, ficando 
pate:ntf:S as neces.sidades traduzid.as pelas conclusões. Esc:revi a esse 
respeito um artigo, que deixarei ·no meu discurso como documentação 
para provar ·que já nessa occasião se tratava da questão e se a punha 
no pé em que está. 

Finalmente, nesse folheto em que elÍ tratava do assUiillpto e criti-
cava um a um os artigos que haviam sido escriptos e discursos feitos 
no Cougresso, terminava assi~: · · 

"Agora que em Londres, na citada exposição, a borracha 
amazonense tanta reputação ganhou, .agora que devido a cau-
sa~ multiplas os seus preços tee:in attingido unia alta bem. 
razoavel, não convém deixar de lado. a lição dos dias amar-
gos - elles podem volt,a1· com seU! cortejo de horrores." 

Isso dizia eu em 1908 e, como vêem os Srs. Depwtados, os dias 
amargos ahi estão e ainda encontram o genero sem amparo, as expe-
riencias anteriores não foram lições bastante persuasivas! O artigo 
em que respondia a diversas objecções é o seguinte: 
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"A borracha (*) - Li hontem alguns : topicos sobre o 
valor da industria extractiva ·da borracha, publicados pelo 
Jornal do Oommercio, que me despertaram o desejo de dizer 
ainda algumas palavras sobre assumpto de tanto interesse. 

Penso qi.1e as conclusões poT mim apresentadas em pratica, 
alliviarão o producto ·de gi·ande parte do .onus que sobre elle 
pesa, toTnando-o mais remuner-ador. Deste modo, note-se bem, 
c.oncorrerá muito, mas muito, para a riqueza . do Estado, 
ainda mesmo que seu preço não seja muito alto, e é -assim 
que ficaTá 0 producto com grande valor, valor para o pro-
ductor e pal"a o Estado. Porque é preciso notar que entre 
nós temos de attender no momento aos interesses do Estado, 
cujas rendas são constitui-das quasi exclusivamente pelo im-
posto de exportação da borracha, e aos do productor cujo tra-
balho póde não ser remunerado e assim sendo elle terá de aban-
donar uma tal industria por outra, aqui ou e~n qualquer parte, 
que lhe seja mais rendosa. Deste modo 9 Estado viria a sof-
frer porque deix·aria de ser um dos principaes productores, 
pa1·a passar a ser dos menores, e não se póde negar que á 
borracha deve o Estado a invejavel posição que já attingiu 
entre os demais da União. 

* * . * 
Todo o genero de, comine'rcio está ~UJelto ii especulação; 

· esta se exerce em toda parte do . mundo ; quando, porém, en-
contra um campo .desarmado, sua acção se exeTcita além de 
limites razoaveis. Entre o comprador e · vendedor sempre 
houve combate de interesses; mas, .si, devido -a circumstan· 
cias diversas, um delles fica á mercê do outro,. só lhe resta 
abandonar o campo, si porventura o vendedor não chega lc\ 
fazer espontaneamente concessões, aliás em seu indirecto 
beneficio. 

Ningu~m póde negar que o nosso seringueiro, ou pro-
, ductor da borracha, est8. completamente á mercê do compra-
dor e já antevê no futuro concorrentes poderosos. Para não 
ficar · desarmado em frente da especulação, precisa de auxilio 
e este no momento só o Estado .lhe póde dar com a instituição 
de um banco. · · 

Assentado este, será u~ elemento normalizador da espe· 
culação, não deixará que esta vá . aléni dos limit-es do lucro 
mais ou menos vantajoso do commercio. Em pales tr a que 

---
( 0 ) · Artigo publicado no A.m!aZ'Omaa, de 18 ·dre setembro üe 1908. 
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tive com um <los mais distinctos exportadoles da nossa pr~çu, 
o Sr. W. Scholz, a proposito do trabalho que apresentei ao 
Congresso de Agricultura, disse-me S. S. que eu fôra injusto 
com as casa.s exportadoras; que não são ellas que forçam 
os preços da borracha. Quero crer; mas, o proprio Sr. Scholz 
não nega que nas condições em que está a nossa praça não 
·é difficil a especuláção ultrapassar os limites razoaveis. Por-
tanto, se as casas exportadoras de Manáos· e Belém não in~ 
fluem no mercado, são arrastadas pelas manobras dos com-
prado·res e vendedores . dll.s praças consumidoras, que forçam 
o. baixa on nlta conforme seus interesses. 

Para evitar essas .alternativas bruscas e muitas vezes 11em 
causa apparente ou rasoavel, convém .armar o seringueiro de 
me(tidas <lefemivas. Estou certo que o banco póde prestar 
reaes serviços, desde que disp011ha de càpital sufficiente. 

Todo o commereio com elle lucrará e neste ponto acho 
que a minha primeira concl11São só póde agradar a todos. 

Com o aE~sucar deu-se um phenomeno semelhante. A in-
dustria ~ssucareira chegou a uma situação tão precaria, 
arrastando as praças de Pernambuco, Parahyba, .Alagôas, 
Bahia, etc., que por algum tempo julgou-~ completamente 
per-dida. 

A formação dos syndioatos agrícolas assucareiros na 1·e-
gião productora, foi um paradeiro a então miseravel situação. 
Hoje, aquellas praças estão em posição muito favoravel, a 
espeeulação encontrou a barreira da união entre os agricul-
tores e os preços de venda do ptóducto compensam o traba-
lho do productor, do vendedor, sem ser pesado ao compra·dor. 
E, note-se bem, ·que a canna de assucar tem um competidor 
poderoso na beterraba e não é producto que se possa com-
parar á ·borracha nas necessidades de consumo. 

uma vez normalizado o commercio da borracha não po-
derão haver as altas e bàixas extravagantes; mas os preços 
que então vigorarem serão ou não compensa·dore·s ao pro-
ductor1 

No estado actual do commercio se não póde esperar uma 
alta do producto. Si bem que a nossa borracha fina não 
tenha competidora no Globo, as qualidades inferiores podem 
contar com grande concurrencia em futuro não remoto. 

Resta, pois, que aos preços médios, naturaes, de accôrd0 
com as necessidades de consumo, ella recompense ao produ-
ctor pelo seu trabalhó. 

Para isso convém alliviar o producto de despezas desne-
cessaTias, ficando, portanto, valorizado. 

A primeira medida que surge ao espírito é a diminuição 
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do imposto .ele exportação. Mas qu ando se souber que a bor-
racha constitue 84 % da receita do Estado, ver~se-ha que 
por emquanto não é possível a -este desonernr-se do imposto 
que actualmente paga, aliás já diminuÍdo 'de janeiro paTa 
cá e com algum sacrifieio. 

Vem, pois, a conclusão 7a prever o caso, aconselhando o 
Estado a procurar outras fontes de · receita, a),limando a agri-
cultura em todos os seus ramos, essa riqu,eza que póde no 
territorio vasto e fertilissimo do Amazonas, fundar seu im~ 
perio. Essa conclusão arrasta problemas varios, taes como a 
irurui.gração, vias de communicação, etc. ' 

Por esse modo, não. só . outras fontes ·de riqueza nascerão 
para o Estado, como a vida iornar-se-ha mais barata nos 
seringaes. Os proprios seringuei..ros desde já poderão fazer 
exp~riencias que forçosamente d-arão bons resultados. O ter 
reno em que habitam é de uma fertilidade assombrosa, si 
todos os annos sacrificarem á cultura de cereaes, leguminosas . 
e outras plantas uteis, adequadas, -alguns braços roubados á 
8-eTÍnga, verão que o prejuízo desta será recompensado pelos 
beneficios que colherem daquellas cultmas. Outras regiões 
onde a industria pastoril e agrícola reinam sem competencia, 
mediante meios de eommunicações faceis, attrahirão o braço 
trabalhador e formal'ão o celeiro e despensa dos seringaes. 

Assim, quando o producto amazonense começar a sentir 
os effeito's da concorrencia, já o Estado poderá estar appa-
relhado para dispensar-lhe uma parte âos impostos que 
actualmente paga. 

As conclusões terceil'a, quarta e nona visam a navega-
ção, a facilidade dos meios de transporte e o barateamento 
dos fretes. 

Quando 0 numero de embarcações fôr sufficientemente 
grande de moao a estabelecer uma éiíicaz emulação entre 
as differentes c.ompanhias ou casas armadora·s, quando a na-
vegação não tiver os riscos actuaes, · quando as communica-
ções- forem mais rapidas, quando as ·estrad-n.s de ferro puderem 
&'1.1:pprir a falta de navegação fluvial onde esta não puder ser 
estabelecida, a vida nos seringaes será muito mais. barata do 
que hoje e, portanto, mais remunerador o trabalho alli. 

Pela conclusão quinta p:rocurei chamar a attenção dos 
estudiosos para o problema da preparação da borracha. 

Gara'lltem-me que até hoje ainda a defumação é o me-
lhor processo de preparação1 conserva-a indefinidamente em-
quanto que os outros, no fim de algum tempe, fazem o pro-
dueto perder um pouco de sua preciosa qualidade - a 
elasticidade. 
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Mas, a defumação como é feita hoje em grandes blóc0s, 
contém impuTezas inv.olutarias ou propositalmente introdu-
zidas, que desvalorizam o pToducto. Sujeita este a cl:::.ssifica-
ções depreciadoras, acarretando despezas de preparo que 
o oneram. Quem nos dirá que se não venha a inventar um 
processo que reuna as qualidades boas dos outros? 

Como complemento desta vem a conclusão sa. 
Sem um campo de experimentação nada se póde .affir-

mar de positivo quanto aos differentes processos, quer de 
plantio, quer de sultura, que'!' de preparo. Qualquer despeza 
empregada nesse sentido não será inutil. Em 11m paiz como 
o nosso em que a borracha constitue a principa.l fonte de 
receita publica, todas as despezas que se fizerem com o estudo 
·das questões que tenham poT fim melhorai-a, serão bem em-
pregadas; a borracha é· um capital precioso que necessita. 
carinhoso cuidado. 

Disse-me o illustre presidente da Associação Commercial; 
que esta já se dirigiu ao Congresso Estadual pedindo a con-
cessão de um terreno e alguns favores para o estabelecimento 
do campo de experimentação. Quando a iniciativa particular 
age desta fórma, mostrando boa vonta:de, os poderes publicos 
não devem deixar. morrer tão bello movimento, devem auxi-
liai-o, desenvolvei-o e por isso junto minhas palavras, ainda 
que sem valor, ao reclamo da Associação, pedindo ao Con-
gresso da millha terra que auxilie esses representantes da 
mais importantk! classe trabalhadora do Estado. 

Esta ultima conclusão, trata ainda de um ponto que virá 
valorizar a industria extractiva da borracha. A hévea syl-
vestre está espalhada segundo os caprichos da natureza, em 
áreas vastíssimas, cujo córte e transporte exigem trabalho, 
e despezas· enormes. 

. A divisão do trabalho que tão productiva é, não é pos-
sível pôr-se em pratica nos seringaes, o numero ·de braços, 
por isso, é superi0r sempre ao que seria preciso si outra 
fosse a disposição dos seringaes. A fiscalização por parte do 
proprieta.rio, quanto ao modo de córte e prepa1·o do producto 
torna-se tambem impossível. 

Todos esses inconvenientes dispendiosos desapparecerão 
quando os j>Toprieta·rios de seringaes se convencerem que de-
verão plantar a hévea brasiliensis, á margem dos rios de facil 
accesso á navegação, dando ás estradas disposições que faci-
litem o trabalho de córte, de preparo e de conducção. 

Quando todas essas idéas forem postas em pratica, po-
derá o producto amazonense lutar vantajosamente com qual-
quer concurrente. 
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Salvo o descobrimento da borracha chimica por synthese, 
si a tanto avançar a chimica organica, a borracha amazo-
nense reinará ainda no mundo das industrias, soberanamente, 
fazendo a riqueza do Estado e de seus habitantes. 

O digno presidente da associação, com quem, como já 
referi acima, conversei sobre o assumpto do meu trabalho, 
discordando dos argumentos que empreguei está entretanto 
de pleno accôrdo com as conclusões. 

Essa, como outras opiniões que hei recebido de outrad 
pesso'as conhecdeoras do assumpto, me animam a tratar de 
novo dellas. 

Por isso com á leitura dos topicos a que alludi no prin-
cipio deste, no qual se aconselha o barateamento do custo da 
producção, resolvi fazer estas considerações em torno das 
referidas conclusões. 

Por isso a leitma dos topicos a que alludi no prin-
-cipalmente chamar a attenção dos seringueiros para o assum-
pto, afim de que estes, na medida de suas forças, procUJrem 
auxiliar o poder publico. Elles como directamente interes-
sados devem ser os primeiros a trabalhar para _o melhora-
mento do prodncto. Do conjuncto de esforços da iniciativa 
privada e anxilio publico virá cert,amente o remedio á crise 
que atravessamos. 

Si os seringueiros ainda não podem fazer como os agri-
'cultO're.s da -cahna de •assuca1·, por•que as nossas rondições 
são outras, ha entretanto medidas como o cultivo, melhora-
mento do preparo, ·a exemplo do que se faz em certos pontos 
do rio :Madeira, e outros, que podem ser desde já postos em 
pratica por elles. Cada .um fazendo o melhor que lhe fôr 
possível terá muito feito para que a borracha volte a ser 
- o ouro vegetal. - Antonio Monteiro de Souza." 

Pleiteava eu naqnella época, perante os poderes publi.cos, um insti-
tuto de credito, para amparar o comme1·cio e para proteger um ge-
neró de producção do paiz que não podia ficar sem amparo, desde 
que havia falta de capital necessario para poder manter-se dentro 
da lei dn offerta e da procura. . 

Desde que não existia capital naquella praça, os seringueiros 
ficarir..m, por certo; sujeitos ao comprador, porque o comprador é 
quem forneee o capital, é elle quem adeanta o dinheiro, e é elle mesmo 
qoom dá o credito. Desde que era o proprio comprador que lhe adean-
tava generos, dinheiro e credito, fatalmente o productor havia de 
vender pelo preço que lhe impuzessem. Ficava, portanto, o commercio 
sem ter um apparelho que o protegesse. Eis por que pedia eu naquella 
occasião a Cl'eação do instituto de credito. Além dessa, vinham outras 
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medicb c de ou f r as ordf'llS que consistiam em questões de transporte, 
isto ~' f aci li{!ade de navegação, diminwição de fretes, reducção de 
impostJs de importação para os generos de primeira necessidade, etc. 
Evi-dentemente este é um doB pontos importantes do problema que diz 
respeito ao barateamento da vida nos seringaes e em todo o extremo 
norte qne são Estados onde todos os ,generos consumidos provêem da 
importação; elles não os produzem. Si estes generos alli chegam por 
preços fabulosos oriundos das tar·ifas proteccionistas e dos fretes exor-
bitantes, evidentemente a sua pro-ducção, isto é, a borracha terá seu 
custo onerado enormemente. Ha mui~o, pois, se reclama o baratea-
mento ela producção e a proposito já foi apresentado aqui um pro-
jecto do nosso ex-collega e notavel parlamentar Sr. Dr. Barbosa. Lima. 

O Sr~. SnrõEs LoPES -: Sobre impostos de importação? 
O Sn. MoNTEmo DE SouzA - Pois não. Refiro-me ao projecto 

n. 365, de 1908, que, aqui apresentado, foi julgllido objecto de delibe-
ração, mas ainda não foi discutido .. Eu apresentarei um requerimento, 
que ia formular hoje, mas que ficará para amanhã, na hora do expe-
diente, pedindo que esee projecto seja dado á discussão. 

UM SR. DEPUTADO - E' inconstitucional. 
O S1~. MoN'l'EIRO DE SouzA - O projecto, como está redigido, não 

é inconstitucional. Elle autoriza a diminuição dos impostos de impor-
tação ~obre os generos que menciona, que são os mais necessarios á 
vida . 

O SR. SrMÕEs LoPES - Essa diminuição se estende a todo o paiz? 
O Sn. MoNTEIRO DE SouzA - A todo o paiz, porque não podemos 

fazer Pxcepção em favor de uma certa parte do teTritorio nacional e 
é por isso que níí.o é inconstitucional. 

Agora, desde que haja qualquer Estado prejwdicado porventura 
com assa diminuição de tarifa, e qoo deseje proteger a sulj, propria 
produccli o, poderá, de accôrdo com a Constituição .. . 

O SR. OsoRIO - Elevar a taxa. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - . . . elevar ae taxas e entregar ao 

Governo Federal o excesso das taxas cobradas. Deste modo os seus 
interesoos ficarão perfeitamente amparados, conforme foi previsto 
no projccto que dentro da lettra da Constituição protege os Estados 
produr.f'orcs e os meramente consumidores. 

E' este o requerimento que vou apresentar amanhã. 
Mns, chegamqs justamente ao ponto actual, em que não se póde 

mais a·diar soluções, visto que chegamos ao p·e:riodo agudo: o com-
mercio resolveu fechar as portas, dirigindo á imprensa e aos poderes 
publicos um appello que não é, precisamente, o que tem sido aqui 
reproduzido por aqudla. Eu não estou produzindo uma defesa, pro-
priame11te, estou apenas expondo os factos. 

Julgo que, até certo ponto, esse acto de desesper9 se comprehende, 
por di versas circumstancias. 
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Ha muito que aquella região clama por um instituto de credito, 
que lhe não foi dado. Apenas o Banco do Brazil estabeleceu alli uma 
pequena succursal, cujos recursos são insufficientes para fazer _face 
ás 11er~ssidades de uma saf1'a, não dispõe do capital ne-cessario para 
se re-sistir a uma crise como a presente, sendo de notar que não se 
trata apenas d_e uma praça, mas de duas - de Belém e Manáos, que 
portanto só ficariam bem amparadas por um instituto de credito de 
grandes capitaes. 

Além disso, existe a questão da navegação, e neste ponto o Estado 
do Amazonas está em peores cond~ções do que· o do Pará. Emquanto 
a praça de Belém tem, pelas suas condições proprias, muito mais 
transporte para as Prefeituras e para as diversas Tegiões da borracha, 
o Amazonas fica reduzido a um numero limitadissimo de viagtns. Os 
navios, quando sahem de Belém, fazem escala por Manáos, encontran-
do-os, po.is, o carregador desta ultima praça completamente cheios, não 
podendo embarcar a sua mercadoria, pelo que tem de esperar o pro-
ximo navio, que tambem póde vir cheio, ficando a mercadoria inde-
finidamente. esperando ... Por eonsequencia, a praça de ManáO'S está 
em peores condições do que a de BeMm. 

Como se não l!asfasse isso (e eu sei por que), grande parte dos 
navioa, que sempre tocaram em Manáos, vindO's do Territorio do Acre 
e das republicas limitrophes, hoje, se negam a fazel' escala por aquella 
praça, passam directarnente, atravessando todos os rios interiores do 
Estado, a duas horas da sua capital, canalizando, emfim, todos os 
productos que trazem, para a praça de Belém, forçando indirecta-
mente o carregador a preferir esta praça com prejuízo da outra e 
mais ainda facilitando a defraudação da renda e do Estado e a dimi-
nuição do movimento commercial da sua capital. Ainda não é tudo. 

A essas differentes considerações ha a accrescentar uma outra, 
que i á produzi ha pouco tempo, na trihuna da Camara: o Lloyd 
Brazileiro mantinha uma linha de navegação rapida, que fôra creada 
depoÍ8 de me haver eu hatido pela idéll; diversas vezes, aqui; hoje, 
essa linha deixou de ir até Manáos. Generos que eram transportados 
com r-erta facilidade, o xarque, por exemplo, que d\rectamente era le-
vado a Mlináos, hoje são baldeado-s, soffrendo, por consequencia, 
demora de dous, tres, quatro e oito dias ... 

O SR. AuRELIO AMoRr.M - Com maior prejuízo para o nego-
ciante. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA - ... com maior prejuízo para o ne-
gociante(' especialmente para o seringueiro. (Apoiado do Sr. AureZio 
A. rn(lrirn.) . 

De facto, o xarque fica no porão muitos dias, passa depois para 
outro pavio, onde tambem permanece estacionado, e depois em viage!n 
para Jl/[anáos, onde chega deteriorado e sobrecarregado, e ainda ten! 
de ser de novo reemb:ncado para os seringaes. A consequencia é q:ue 
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a praça de lvianáos se viu obrigada a deixar de inlportar a carne 
sccca, que é remettida directamente de Belém para os seringaes, com 
prejuizo daque11a praça. 

Ora, estas pequeninas cousa.s, que nós aqui· não ·sentimos, cuja 
exposição não nos póde causar grande impressão e que deixamos pas-
sar, sem maior exame, lá, p!'ua elles, que são directamente interessar 
dos e affectados em seus interesses, hão de causar magna, gerando o 
desespero. Dahi o facto de lançarem mão desse recurso do fechamento 
das portas, o que a nós parece cousa absurda, nias que não podemos 
juJgar bem, porque I'ão estamos sob a influencia do meio, da atmos-
phera ora · re1nante naquella praça ás portas da ruína; si estivessemos 
lá, acharíamos talvez justificação ou talvez procedessemos de modo 
semelhante. ' 

Assim foi que a praça resolveu telegraphar p8.ra cá, não como 
dizem os jornaes, pedindo que o Governo comprasse . a borracha a 6$, 
o que geria desarrazoado, faria suppôr que ninguem mais alli tinha o 
juizo integro. O que os cornmerciantes desejavam - aliás não estou 
justificando, mas apenas expondo - era que o Governo adquirisse 
a borracha, que está por um _preço inferior ao que elles acreditam 
dever ser ·o real, e a conservasse, até que pudesse attingir o preço de 
.6$000. Elles dão a razão por que pedem isto: os actuaes preços são 
producto da especulação, conforme artigo que dentro em pouco lerei. 
. O SR. SIMÕEs L-OPES - Queriam uma operação semelhante á que 
se fez em S. Paulo, com o café. 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA -- Mais ou menos. Poderia o Governo, 
perfeitamente, em vez de comprar, como elles parecem desejar, e 
talvez não se pudessm explicar bem no telegramma, em vez de com-
prar, dizia eu, ao preço actual, fâzer uma cousa com a qual penso 
que estão de accôrdo as bancadas do Pará e do Amazonas, conforme 
telegramma do illustre governad01· do Pará sobre o assuínpto, isto é, 
por interme-dio do banco, e~ prestar aos seringueiros um . terço, diga-
mos do valor do producto, de conformidade com a pauta na occasião, 
afiro de que se não vissem na obrigação de submetter-se ás manobTas 
baixista3 dos compradores. 

E' certo, até, que o Governo poderia lançar mão dos recursos do 
Thesouro, si fosse preciso, em face de llillla calamidade publica. 

Não seria uma cousa desarrazoada e que não tivesse exemplos em 
diversos paizes, para justificai-a. 

Poderia fazer emprestimos e não haveria possibilidade de pre-
juízo para o Governo, desde que esses emprestimos fossem feitos 
com a devida segurança e seriedade, porque, o que tem servido de 
argumento, em contrario é o fracasso de operação semelhante, que 
houve I.:.U praça de Belém, pelo qual nem a praça, nem seus honradog 
com,mel·ciantes, podem te1· culpa. · 



~265-

.O emprestimo foi feito por um geTente da filial bancaria que 
não cuinpriu o seu dever. Foi o caso, em suas "linhas geraes, que o 
director da agencia do Banco do Brazil, mancommunado com outro 
individuo, fazia dos fundos sob sua guarda emprestimos sobre bor-
racha que não existia. 

Quando chegou a ocasião de liquidar os adeantamentos ó dire-
ctor do banco fugiu. 

O SR. TIIEOTONIO DE BRITTó - Não · fugiu; foi dispensado. 
O SR, MoNTEIRO DE SonzA - Em summa, a ·· questli;o é qrue 

fracassou o negpcio da agencia do Banco do Brazil, porque o directo-r 
facilitou, ou quiz mesmo prejudicar os interesses do banco. 

Por consequencia, não. vamos attribuir ao commercio ou á natu-
reza do negocio o producto da prevaricação. 

Assim, to.da a aTgumentação ·que os jornaes desta cidade teem 
feito em torno da questão é falsa. A praça não pede paTa o Go-verno 
comprar · a borracha por 6$, quando &ua cotaç_ão é de 3$; pede que 
elle entre no mercado, até que ella attinja a 6$000. E allega. que o que 
ha é a combinação de algumas casas para uma feliz especulação com 
a praça desamparada de numeraria. 

A pTopria praça de Belém queixa-se de que a de Manáos está 
veridendó o pToducto muito abaixo do preço das cotações. Demonstra 
esse facto a pressão do comprador. · 

UM SR. DEPUTADO - A praça não vende. 
O .SR. MONTEIRO DE SouzA -:- Quanto á outr.a parte, é a do 

fechamento do commercio. -Eu cTeio que is.to não é uma solução; 
só si se de-seja, por esse act~, chamar a attenção geral para o assum-
pto; porque eu julgo que tal medida é contrapl'oducente. Só serve 
para auxiliar ainda mais a espe.crulação que se faz nas praças con-
sumidoras. 

Logo que recebi o telegramma, respondi nestes termos, por in-
termedio do Governador do Estado: · 

"Rio, 21-9-913 ~ Associação Commercial Manáos 
Recebi 1.elegramma. Como amigo · sempre fui classe to-

maria liberdade aconselhar adiar medida fechamento que, 
perturbando vida praça, não dá solução cTise, ao contrario, 

· aggr:arvará .situação angustiiO.sa sem re:Sultado ' utjl; creio 
união de vistas entre todos commerciantes póde minorar 
Eoffeitos accordando amparo m:utuo evitar fallencias po·dendo 
esperar então medidas natUl'aes ou auxilio, porventura, queira 
daT Governo Federal. Saudações. - Monteiro de Souza." 

E8te foi o telegramma que eu transmitti e que deixa hem cl~To 
o meu ·pensamento. 
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O outro pedido da Associação Oommercial, de se suspenderem 
as ac~õt:s de fallenci&, é uma questão que demonstra mais nitida-
mente a situação de8esperadora a que chegou o commercio amazo-
nense, Yendo-se ameaçado impiedosamente, no limiar da ruína com-

. ple tn de todo seu esforço e traba:lho de longo-s ·annos. Não sei si pre-
cisaremos chegar a tão extrema medida. 

O SR. AuRELIO _<\l\WRIM -- Isto já se deu no Brazil em 1860. 
O SR. SIMÕEs LoPEs - Foi o crack geral, repercussão dos Esta-

dos Unidos. 
O Sn. AuRELIO AMoRnr - Por isso eu disse que não é facto 

viTgcm. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA -- Portanto, não é essa cousa des-

arrazoada e mopstruosa de. que faliam os jornaes. 111:as, creio qu.e 
.não haverá necessidade, por emquanto, disso; bastaria a instituição. 
de credito sufficieute para amparar no momento, e, posterirmente 
outras medidas concomit~ntes, muitas das quaes já referi ainda ha 
pouco, sobre.sahindo, .dentre ellas, a questão do barateamento. dos 
generos ·de primeira r.eecssidade á vida. De facto, esta questão de tari-
fas, por exemplo, é nma das que mais pesam sobre a producção da 
bonncha. 

Nenhum problema está mais bem estudado do que o dá borracha. 
sobre o qual ningucm mais póde dizer novidade alguma. 

Este problema reduz-se syntheticamente no seguinte: deante da 
producção do Ol'iente, a horracha amazonica, a borracha brazileira, 
a borracha chamada hévea brazileira - não me refiro ao producto 
inferior da mangabeira e outros - deante d·a prvducçíio do Oriente 
que, em qualidade, é inferior ao producto brazileiro, nós temos ne-
cessidade de diminuir o custo da producção brazileira, por meio de 
diversas medidas, serundarias umas e primordiaes outras. 

Dentre as secundarias, que assim denomino por ser de effeito 
mais remoto, o Governo está atacaE.do muitas, c0mo sejam. o s·anea-
mento de cert.as regiões, melhoramentos de rios, estabelecimento de 
hospedarias para immigrantes, creação de postos medicos, depositos 
de carvão, etc., etc. 

Nas pTimordiaes, por serem de effeito rapido, se contam: a di-
minuição de tarifas de fretes, diminuição de impostos de importação 
mais imprescindíveis ao producto:·· 

O SR. JoAQUIM OsoRIO - E os processos de manipulação da 
borracha. ~ 

O SR. MoNTEIRO DE SouzA -- O nosso processo de defumação 
é ainda considerado excellente. 

Lerei daqui ha pouco uma apreciação n respeito de córtes da 
arvore, feitos, creio quB por emissarios de uma commissão mandada 
dttqui. Por ella se verá que os nossos processos ainda se não podem 
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desprezar, pelo menos, para acceitar esse outro alli experimentado, 
q~ inutiliza as arvores . 

. Já neste livro que eu publiquei em 1910 (m'ostm um livro) eu 
fazia nctar que o procesE<o de defumação era superior a outros 
quaesquer então conl;tecidos. 

Em todos os processos de coagulação da borracha entram age~tes 
chimicos que, parece, modificam, de certo modo, a qUJalidade espe-
cifica da borracha. 

O nosso processo, processo antigo, processo que um negociante 
chamou de processo do pae Adão, aind·a é o que melhor conserva 
a elasticida-de da borracha, consiste em coagular o leite da seringueira 
por vnpores de madeims resinosas, ou de sementes de palmeiras 
naturalmente cTeosotarlas. E' o processo que a experiencia ha muitos 
annos demonstra seT bom e, devido á sua longa existencia, conserva 
·sua primasia. · 

Diz1a eu, para justifica1· o modo por que o commercio da Ama-
zonia se dirige aos poderes publicos pedindo amparo, que estão cren-
tes de ser indefensavel á baixa actual do producto. Isto é, julgam 
estar á mercê de uma ou duas casas que manejam a seu talante os 
preços. Para dar uma idéa da atmosphera reinante em Manáos e 
dos pontos em que firma o commercio sua convicção e pal'a documen-
tar alguma-s asserções que já emitti, lerei, para que fiquem em meu 
discurso, diversos trechos · de artigos firmados por um antigo e con-
cei~uMlo commerciante do Amazonas e qu.e, por ter sido chefe de 
uma casa que negociou, e não sei mesmo si ainda negocia com bor-
racha, eleve conhece1· bem do assu.mpto, o Sr. Armindo R. da Fonseca. 

Esiles artigos sahiram á luz nas columnas do JorrJal do Oom-
me1·cio de Manáos, que hontem me vieram ás mãos pela ultima maf~ 
e, porta.nto, foram ese1·iptos na i:rnniinencia do actual movimento. 

Diz esse competente escriptor em um dos seus artigos, que é já 
o XXXI da série e no qual responde a outro escTiptor: 

" ... Em todo o magnífico artigo, o doutor ha de per--
mittir-me um pequt>no Teparo, oriundo de nã0 e,star ao facto 
da real posição do nosso principal artigo, o muco no mundo 
sem igual, pelo que já o baptisei de - borracha mãe -; 
pois a subida das cotações não está dependente da theorica 

·lei da - offexta e procura - como muitos podem julgar; 
está simples e unicamente á espera que 'o Governo Fe·deral 
em primt>iro legar e a praça em segundo envidem esforços 
para que uma ou dus.1:1 casas londrinas sejam coagidas a 
pôrem termo á mais desen,freada espe-culação, de que não 
ha exemplo nestes ultimas tempos. 

Tambem penso como o doutor, que a palavra - bai-
xista ·- é, apenas, synonymo de - compradol', --: como 
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altista, - é de vendedor; pois, asém, cada. um está no seu 
papel. 

Segundo já li, a - "Installação de uma usina de refi-
nação da borracha" - ha dias foi contractada, e .a proveito . o 
ensejo P'ara dizer que não é esta a medida mais necessaria; 
porque em um paiz que importa ceTe.aes, hortaliças, carnes, 
peixes e quasi tudo o que, com v-ant-agem, poderia exportar, 
julgo extemporanea a industria, quando esta só póde flo1;ir a 
poder de protecção, que enoarece os artigos e diminue os di-
reitos, em prejuízo da Nação e d{);s consumidoTes e em pro-
veito unico dos industriaes ou industriosos, que é o que se tem 
visto. -

Desculpe-me o Dr. Carvalho Leal estas minhas obser-
vações e continue a collaborar para o engrandecimento 
deste tonão ahenço·ado, a que só falta um pouco de cari-
nho, que a União dispensa aos filhos do sul. 

Agora vou tratar de um phenomeno commercial, que 
não posso comprehender, ou não quero, o que vem a dar 
quaai no mesmo. 

A's 7 horas da noite do celebre dia 11, foi resolvido 
não se fazer vendas da borracha, até esperar medidas dú 

· Governo Federal; pelo menos, saber-se o que elle faria, á 
vista da resolução tomada. 

No dia 13, a praça, contra toda a espectativa, fez 
venda de 68.000 kilos que tinha, dando por desculpa - os 
vencimentos dos saques e o receio de embargos. 

A' vista disto, cheguei a acreditar, que o liquido do 
lote vendido dava para equilibrar as finanças da praça; 
mas, particularmente, continuei a ouvir as mesmas queixa:; 
de falta de dinheiro, o que paTa ninguem é novidade. 

Tendo-se inutilizado o accôrdo ou resolução, com grande 
admiração vi a mesma praça, tão medrosa. dos embargos, 
só seis dias depois voltar a realizar vendas, estando em ser 
125 tcnelada!! durante quatro dias e nos dons immediatos 
mais 35. 

Excuso dizer que o preço ainc1a foi inferior 250 e 300 
réis, por kilo, das cotações do Pará. . 

Como não entendo patavina desta maneira de preceder, 
-quem quizer que quebre a cabeça a descobrir o busilis, que 
eu não estou para isso. 

O que acabo de escrever, serve de Tesposta a um topico 
de outra carta de -Um auxiliar do com_mercio -, que acabo 
de receber, que diz - "Ora , desde que nos achamos aban-
donados á mercê do.~ especuJadores europeus, qual deveria 
ser o procedimento collectivo dos interes:sados nesta questão, 
depois do brado de alarma pronunciado na reunião de 11 ~" 
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Como o - Um auxiliar do comrnercio - tem profun-
dos _conhecimentos -do assumpto - "desde o penoso labôr 
dos seringaes aos empoeirados alfarrabios do escriptorio" 
- estou resolvido, de ora em deante, a considerai-o meu 
collega de lidas, com o que me considero muito honrado, 
pelas sobejas p·rovas que me dá de que não é pêco na ma-
teri a. 

No domingo tratarei mais das considerações apontadas 
na muito apreciada carta, que me serve para ir dizendo al-
gu.ma cousa do pouco que sei, por ella av:ivar-me a me-
moria." 

Como vêem os colle~a·s, alli muito .se espera da 11ttitude <ia União 
e que a primeira tentativa de suspensão de negocios fracassDu. E' a 
isso que allude o escriptor sobre a reunião do dia 11 do mez passado. 

Em artigo subsequente sob n-umero XXXII, transcreve e com-
menta opiniões estrangeiras dos mercados consumidores, para levar 
aos sp,us leitores a convicção de que a baixa é prodUJcto de pressão 
especnlativa. Ouçamol-o: 

" .. . Para provar até que ponto - se faz pouco - do 
110sso commercio e se eonta com o abandono em que o Go-
verno Federal nos tem, ahi vão uns dados tirados de uma 
revista, de uma importante casa americana, firmada, em 
Nova Y ork, a 26 do proximo pa8'sado. 

Desde o nosso n1timo relatorio, o mercado da borracha 
tem baixado consideravelmente, os vendedores aqui mostram 
grande anciedade em vender, para entregas futUJras. A 
maior differença notada foi em - sertão fina, a saber: 

·•. Centwvos 

Em existencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Para agost•o .... : . .. ... .. . ... . .. ... .. ........ ·. . 84 
Para •setembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
P •a1·a outubro . . . .... · .. ... ... . .. ..... _. . . . . . . • . . . 79 

Os negociantes mais importantes aqui, foram as 'firmas 
que redU.ziram os preço.s. Naturalmente, é facil de compre-
hender ·que um mercado que baixa constantemente convida 
á especulação de toda a sorte de firmas, especialmente dos 
- irresponsaveis -, que sob as -condições naturaes não 
poderão soffrer a perda de 10 centavos em. 10 toneladas, e 
que teem vendido, para entregas futuras, centenas de milha-
res de kiloa. '~ 

"Sentimos que o _campo se abris.se á especulação tão. 
extensiva, pois tornar-á difficil os negocios por algum 
tempo. Esperamos, entretanto, que, mais oodo ou mais tarde, 
tenhamos uma alta estavel, afim de dar uma lição a estes 
cavalheiros." 
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Os dizeres desta revista patenteia!!!.. á evidencia a falta 
que está fazendo a - Valorização da borracha -, que já 
apontei como sendo a primeira causa a fazer-se, das mil 
que sã? necessarias, citadas por diversos collaboradores e 
por m1m. 

Só com ella se acabarão as taes vendas - para entregas 
futuras - feitas por individuas que não teem ----: uma 
gramma - de borracha em ser ou - stoclc. 

Estas vendas só denotam a certeza que os mercados 
teem .de adquirir o genero pelo preço que phantasiarem, por-
que ha muito fazem fortunas á custa ·dos extractores e dos 
fabricantes." 

Chamo a attenção para os commentarios feitos pelo articulista 
á revista da citada casa americana, constante .dos tres ultimo.s perío-
dos. Prosegue o artigo : 

" ... O Governo que preste attenção a estas causas, tran-
q11ibernias praticadas com o segundo artigo da sua expor-
ilação, e trate .de lhe pôr cobro emquanto é tempo, si não 
ql.JJizer mais tarde ir - chorar na cama que é lagar quente." 

Á mesma revista acaba assim: 
"Os negocias em geral correm regularmente, mórmente 

com os negocias de pneumaticos, que parecem estar muito 
áquem na execução de seus pedidos. Conhecemos uma firma 
que nos disse que se conservará atarefada até o fim de . 
dezembro." 

Si o Governo prestasse attenção a este final, mesmo não 
dispondo da arma terrível e extraordinaria com que S~:!nsão 
'liquidou uma porção de philisteus, mas com um - grito -
dado a t.empo, podia muito bem cortar as unhas e os chifres 
aos or.iginaes - ursos e toUircs. - que o estão prejudicando em 
um terço ou em metade das rendas." 

Termina este artigo com um longo P. S. quasi todo occupado 
pela traducção de uma local de jornal londrino sobre a borracha do 
Oriente, para o qual solicito a attenção dos meus collegas que teem 
a bondade de me ouvir: é o seguinte: 

"Como aos domingos ha mais tempo disponível, vou 
accrescentar o artigo ·com duas notas de interesse: a pri-
meira tirada das noticias do O Tempo de 22, e a segunda, 
um artigo do 'l'he Observer, que agradeço aos amigos que 
m'o remetteram; eis a primeira: 

- Consta-nos, por telegramma particular, que o go-
verno .:aorte-.amPricano condemnou officialmente a borracha 
do Oriente para trabalhos nacionaes." ' 
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Sobre a segunda, que se segue, direi alguma cousa no 
artigo a seguir. - A rmirvdo. 

"Extrahido do Th'e Obse1·ver, de Londres, numero de 
20 de julho de 1913: 

" A sorte daB acções d.a.s Companhias Exploradoras áe 
p-~antações de Borracha 

A Pall llfail Gazette traz, ha dias, uma interessante 
discussão sobre a posição da borracha, ·assumpto de grande 
importancia para muitos accionistas, que andam intrigados 
com a posição incerta da industria. 

"Que é que aconteceu á b01'racha ~" E' a pergunta que 
anda em muitas boccas. .. 

Toda a gente ouviu fallar da superioridade da borracha 
das plantações, que o B.razil seria expulso dos mercados, 
etc., etc. 

Dizia-se que a industria das plantações supplantaria a 
borracha agreste. Infelizmente, porém, o que é facto é que 
os fabricantes não se inccu:nmodam de pagár eonsideraveis 
quantias, extra, para obter a "fina" do Pará, po1.1co se lhes 
dando que a borracha das plantações tenha ch~ado ao ver-
dadeiro estado de petição de miseria. E toda a gente faz 
esta pergunta - por que? 

1fr. Lampard, Mr. Arbrethnot e outros mais leàde.rs 
enthusiastas da industria das plantações teem sido incan-
saveis. "A nossa borracha é a melhor, diversos fabricantes 
já nos garantiram que a nossa borrac}la é a melhor do 
mundo", tem sido o maior cuidado dos presidentes das prin-
cipaes companhias a:Pregoar. 

Uma firma de chimicos, muito conhecida, já foi chamada 
a vir render homenagem nos jornaes aos meritos da borra-
cha das plantações, comparada com a procedente do Pará. 
Tudo é inutil. Quem precisa ser convencido não é o publico, 
nem o almirantado; mas, sim, os fabricantes. 

Em face deste o-ptimismo, ê perplexo e alarmado que o 
publico assist.e ao desenrolar dos acontecimentos. 

"Mas que é que tem a borracha das . . plantações?" 
pergunta-se consta-ntemente. - Na-da, será provavelmente a 
resposta. 

Pouco importa no momento ·saber se o latex é me-
lhor ou peor .que o do · Brazil ; mas, para m·gumentar, 
admittiamos ·que é melhor. Nesse caso, dir-se-á que é 
que não presta na nossa borracha~ 

Dizem alguns que o systema de vend?- não é bom; ou-
tros, que mão occulta deprecia a borraeha das plantações, 
e, ainda outros, que a especulação força a alta dos preços 
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da borracha fina do Pará. Uns dizem uma cousa, outros 
dizem outra, a maior par te falia de~necessariamente, quer 
com razão, quer sem ella, qúando muito melhor andariam 
dando-nos factos em vez de palavras. 

A verdade é, tnlvez, muito simples. A natureza faz a 
sua obrigaºão; quando ella termina, começam os embaraços. 

Os fabricantes não são nenhuns idiotas, nem crianças 
inexperientes. 

Quando precisam de borracha, compram-n'a. 
Durante algum tempo compraram borracha das planta-

ções. Para determinadas applicações ainda hoje tem grand~ 
procura. E' barata. 

Na da diremos por agora sobre a super-producção. So.bre 
este assumpto diremos algo mais tarde. 

Hoje, ttataremos apenas da qualidade. 
Colloquemo-nos na posição do fabricante. Elle compra 

a borracha. Beneficia-a. A velha borracha do Pará, elle já 
11 conheee. Ha 20 annos passados, já elle sabia como bene-
ficiai-a; ainda hoje elle a beneficia, da mesma maneira, fi 
ella é sempre a mesma. Daquõ. a 20 annos, ainda será a 
mesma. 

O nativo, que a fabl'ica nas florestas, trabalha pelo sys-
tema que a pratica lhe ensinou, <l methodo de que usa é o 
tradicional, e, até na defumação, o processo seguido é a:inda 
o primitivo. 

Disto tudo result·a q)le o fabricante sabe o que está 
fazendo. 

Vejamos os boletins de cotações. Lá está a borracha 
fina do Pará - qualidade sempre de confiança. O fabri-
cante já a conhece, nada tem a recear. Busquemos as quali-
dades das plantações. E lias são tantas e tão varias, como 
o clima britaunico. As qualidades supeTiores são, sem duvida, 
as melhores, o ·fabricante, para as comprar, precisa conhe-
cei-as. E lle não tem tempo para experienciás. 

O fabricante compra a borracha de que precisa, bene-
ficia-a durante alguns dias, e eis o seu mest7·e, que lhe appa-
rece, todo enfiado, ·a dizer-lhe que a boTracha lhe parece 
porosa". Demoras, difficuldades, despezas e a perda de um 
tempo precioso - são as consequencias. 

E o fabricante enfurece-se. A verdade verdadeira é que 
não se póde ter confiança em tal artigo. Elle é bom, mas a 
qwalidade não é toda uma. A,dquire-se uma determinada 
qualidade de uma mesma companhia:, mezes após mezes, e 
nunca se consegue. uniformidade; compram--se, em uma 
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mesma occasião, a uma companhia, bori·achas de differentes 
plantações: a mesma falta de uniformidade . 

. Ora, os fabricantes não podem estar indefinidamente a 
ensinar e a experimentar. Elles precisam <le um artigo em 
que possam ter confiança, que seja hoje e sempre a mesma 
cousa. Até aqui, isto não se tem conseguido com a borracha 
das plantações. 

E' este, portanto, o ponto fraco. Aqui é que está a res-
posta á pergunta tão frequentemente feita : - Que é que 
tem a borracha da;; plantações~ 

Si os Srs. lea.ders da industria da ·borracha se dignassem 
calar, ,abandonando de vez essa: cantiga de superióridade 
- que nem vale a pena discutir - e olhassem de frente os 
factos, a solu~ão do caso seria rapidamente achada. 

Sem duvida, os methodos seguidos nas plantações terã.o 
de ser alterados; leis rigorosas terão de ser feitas ; gente 
muito habilitada terá de ser empregada, cada qual em uma 
especialidade. 

Si os inclustriaes se unissem, resohridos a fornecer ao! 
fabricantes o que elles realmente precisam, em vez de forne-
cerem-lhes qualidades sempre differentes e incertas, sem du-
vida que dentro de um anno se chegaria a achar uma solução. 

Um typo definido, certo, em que se possa ter confiança 
e ooneficiar sem continuas surprezas, desagradaveis e . dis-
pendiosas- é o de que os fabricantes precisam. Não lhes 
sobra dinheiro ne:rp tempo para experiencias. 

Quando a borracha das plantações appareceu pela pri-
meira vez no mercado, era bôa, como ainda hoje é. Tinha 
a sua applicação, especialmente quando a puveza era uma 
das qualidades a considerar. A vulcanização e a resistencia 
talvez não sejam qusJidades que mereçam tanta consideração. 

A borracha, como dissémos, era bôa, então, como o é 
agora. Mas, quando determinadas applicações a reclamaram, 
appareceu a competencia, e, deante desta, o artigo procedente 
das plantações teve de ceder e os preços consequentemente 
baixa1·am. 

O erro está inteiramente nos methodos imperfeitos em-
pregados. E' tolice gritar, pedir ao Almirantado que proteja 
a producção colonial, e outras cousas taes. O remedio é mais 
simples, porque não o applicam os industriaes ?" 

Interrompo por momento a leitura. Como ,se vê, na Inglaterra, a 
patria do self-gov·emr3m:ent e dos seif-lvelpmen, agora se pede o auxilio 
do Go'l"erno para proteger as suas colonias e os seus productos, em-
quanto nós, latinos, regresentantes da raça que ve nos Governos con-
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stituidos todo o poder, e do qual se esperam todas as providencias, 
dizemos ao commercio amazonico : nada tem o Governo com commer-
cíantcs infelizes nas suas operações, avenham-se como puderem! ... 

Mas, notemos o final, que é digno da nossa admiração: 
"Hoje, o Brazil está vigilante, lutando por todos os 

meios e modos na defesa ele sua industria; em quanto que 
o Oriente pouco mais faz que se lastima·r. 

Trabalhe-se o latex como deve ser trabalhado, produ-
za-se uma qualidade de confiança e os fabricantes ·se con-
verterão. 

Os fabricantes não estão no negocio por prazer, e, cer~ 

tamente tambem não por méro patriotismo ou philantropia.j 
Quando ü publico não pergunta o que fazer das suas 

acções, oUJ quando nos escrevem, como muitos, com certa 
inquietação, duvidosos do rumo que tomará o mercado -
que lhts haremos de diz.er? 

A primeira cousa a fazer é ver que as directorias ponham 
as suas companhias em ordem. Talvez que o remedio esteja 
nas mãos dos accionistas, a menos que as directorias accor-
dem e ellas mesmas ajam. 

Temos f É> que alguma cousa de satisfactorio 'resuJtará da. 
organização f alada na Oity; si nada resultar, então, os 
accionistas, terão elles prop1·ios de agir." 

E' curioso; elles, lá, dizem, paTa estimular o Governo, que nós, 
aqui no Brazil, estamos agindo fortemente, estamos vigilantes para 
amparar o nosso producto, emquanto elles se estão lastimando ; elles 
devem saber bem a realidade das cousas porque isto é feito evidente-
mente paTa estimular as colonias e os governos. 

Elles bem sabem da verdade da nossa situação! 
E por ahi vae. Não leio o -resto para não fatigar a attenção dos 

collega~. ,. 
Vêm, em seguida, commentaTios do auctor sobre o mesmo assum-

pto, commentarios valiosos, em qoo vem demonstrado a questão do 
preço e que annexarei ao meu discurso. 

Eu lerei apenas este pequeno trecho : 
"Em consequencia de não ter havido medida alguma l!l 

nosso favor depois da reunião do dia 11, a borracha nestes 
ultimos dias baixou de 4$700 paTa 4$,175; apezar de, na 
Inghterra, ter baixado apenas Y2 penny." 

De modo que, p aTa COlTe>tponder a uma baixa de % penny, houve 
uma differença de 520 e tantos r éis. 
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Aseignal-o estas cotações para provai' que elles, tendo informa-
ções diarias da cotação em Londres, e verificando que a baixa em 
Manáos não correspo11de á differença de Londres, só podem attribuir 
essa anomalia a manejos do commercio, á especulação . . . 

O S1~. SrMÕEs ]~oPES - Entendo que a questão da borracha é 
como a do café. E' uma evolução cyclica; façam o que quizerem, a 
sua maTcha ~-erá fatal. 

O ,Sn. MoNTEIRO DE SouzA - EmpTego a palavra - especulação 
- ·não no sentido pejorativo, mas na accepção commercial. Uma vez 
que um producto está d0samparado, não tem institutos· de credito que 
o protejam, mais do que qualquer outro está sujeito á especulação, aos 
manejos felizes dos que teem em mãos as libras. -

Em outro · ponto do artigo sob n. XXXIV, diz elle: 
"Para mostrar por que desejo a valorização da borracha, 

e acho isto um meio pratico, vou dar uns exemplos: 
O Governo dá, a alguem, o monopolio de moer vidro, 

e quem preeisar desta especialidade só tem de perguntar 
quanto custa_, por não ter mais onde ir comprar. 

Um fabricante descobre urr.. meio de fazer bonecos de 
cortiça e pede ao Governo um privilegio. Obtido este, vende-O 
pelo preço que entender, a quem quizer comprar. 

A Amazonia, segundo eu estou provando, dia a dia, com 
noticias fresllas, tem o monopolio da "borracha fina" con-
c.edido pela natureza; mas, como é brazileiro este artigo 
"unico no mundo", é tambem o "unico:' a que só o com-
prador pódc fazer preço, não se importando com o "real 
privilegio" que lhe deveria servil· de escudo. 

"Preste-se attenção para o que acabo de escrever, e 
para o que se observou nesta praça do dia 1 a 11, de maHhã, 
em que a cotação da borracha subiu de 3$925 a 4$700; isto 
é, 775 réis por kilo, sem ninguem ter tido necessidade de 
empregar um vintem; e avalie-se quanto subiria si o Governo 
Federal tomasse alguma providencia! 

Pelo abandono em que se está, ninguem se admire de 
ver, em represalia aos preços obtidos neste mez, as cotações 
irem - de escada a baixo - durante o mez proximo vin-
douro, o que será a cousa mais natural deste mundo. 

Lembro isto para ver-'Se que ainda não me esqueci de 
que, em 26 e 28 de juJho, annunciou-se á praça que neste 
mez os preços seriam de 3$500; e como chegou a dar mais 
1$200 por kilo, agora pn3cisa-se tomar m:na desforra. 

Si o que estou agourando se realizar, em parte, acho 
razoavel ; porque o desanimo em que a praça se acha, e o 
receio que tem de - teias de aranha - encorajam, cada vez 
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mais aos compradores fazerem o que bem qúizerem, certos 
de qué ninguem ·os contrariará. Até onde irá isto~" 

A elevação de preços a que se refere o articulista se deu quando 
elles tomaram a primeira deliberação de fechar IH! portas e recorrer 
ao Governo e se pensou que este daria capitaes. A borracha subiu de 
3$925 a 4$700, isto é 775 réis por -kilo. Mas, logo em seguida, baixou 
a 4$175, conforme já vimos -anteTÍormente, quando a differença ·de 
preço em Londres havia sido apenas de meio penny e como tambem 
se fez notar tal decahida attribuiram á certeza ·dos compradores na 
falta Jos amparos pedidos. E' por i sto que elles attribuem o facto a 
uma l'lSpeculação feliz dos baixistas. 

Ainda tenho um UJltimo artigo a ler e este narra factos dignos 
de serem conhecidos pelas autoridades competentes. A elle já me 
referi quando, devido a um aparte do nobre collega Sr. Osorio, tratei 
da ::rpal.\ipulação ou preparo da borracha. 

Refere-se a experiencias feitas nos seringaes amazonenses em 
virtude das quaes morrem as arvores da borracha. 

Naturalmente, o illustre chefe do Serviço da Defesa da Borracha 
já deYerá ter tido conh<:>cimento disso e mandará syndicar o que ha 
de veraade sobre o assumpto. 

Ler':lÍ para os meus collegas ouvirem : 
"Ha dias fUJi apresentado ao Sr. Jayme Augusto Duarte, 

que desejava conhecer-me, e contar o que lhe succedeu com 
as experiencias, que o Governo paga, para matar as serin-
gueiras ; eis o caso : 

No logar Santa CathaTina, no rio Madeira, onde este 
cavalheiro Teside, no anno passado estiveram de passagem 
uns pl10fessores de córtes e cultuns - que se destinavam 
ao Ma~to Grosso - , e annunciaram que este anno voltal'iam 
em mawr numero. 

Realmente assim o fizeram e na distribuição, que for;am 
fazendo, coube ao Sr. Jayme um instructor e dons trabalha-
dores chinezes. 

Uns dias depois dispuzeram-se a começar os córtes em 
todo o seringal ; porém, á cautela, só lhe foi perinittido · 
fazel-os em umas 200 arvores. 

Depois disto assente, os taes chinezes foram-se unifor-
mizar de nús - cobrindo-se, apenas, ·com uma pequena tanga 
transparente, para não offender a moralidade. 

A' vista disto, foi -lhe observado qne aquella moda não 
era usa.da aqui, o que muito os espantou; e para se descul-
parem, allegaram que, em Singapura, era assim que se tra-
balhava; por fim vestiram-se á nossa_ moda e foram iniciar 
taes córtes em espinha de peixe. 
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Os trabalhos das nspadellas foram feitos á vontade dos 
chinezes, fazendo 8, 10, 12 e 14 córtes diagonaes em cada 
arvore, co~ um pé de comprimento, cada um (30 centíme-
tros), em arvores que se cortam com quatro e cinco golpes 
de machadinhas." 

Devo dizer á Camara que nossos seringueiros fazem por meio 
de uma machadinha incisões em numeT.o variavel, conforme a gTM-
sura .dn arvore. Nas de pequeno diametro dão umas duas ou tres inci-
sões; e nas ·de mais grossura, quatro, 8ei-s ou dez, conforme o diametro 
da arvore e sua idade. ( Confinúa a leitura) : 

"Como é f~cil de calcule,r, no primeiro dia o lei-te au~ 
gmentou, extraordinariamente, . e extraordinariamente dimi-
nuiu nos quatro ou cinco dias immediatos; e no prazo de 
uns 15 dias davam as arvores uma humidade - que facil-
mente seccava,· attrahindo as formigas, brócas, po:riilhas e 
mais bicharôcos que atacam todas _ as arvores que perdem a 
seiva; emfim, as arvores estão perdidas irremediavelmente. 

Tomando uma média de oito córtes diagonaes, com 30 
centímetros ele raspadellas, cada um, temos um total de 
2,40. centímetros, em vez de oito ou dez centímetros de qua-
tro ou cinco córtes de machadinhas; isto é, sangrar, em um 
dia, o equivalente a 24! 

Como para o anuo devem vir mais ·instructores, é caso 
de chamar a attenção do Governo, para tomar as providen-
cias que entender, afim de evitar a devastação dos seringaes. 

O resultado desta entrevista serve para provar o acerto 
com que teuho escripto esta série de artigos, a que muitos 
aqui teem ligado pouca impprtancia, obedecendo ao principio 
de que - Santos de casa não fazem milagres." 

V eem em seguida, tirados de uma revista financeira e de uma 
outra, publicada na .~llemanha, os seguintes conceitos: 

"Segue, para tenninar por hoje, uma importante noticia 
allemã, para corroborar o que ha muito venho dizendo, por 
estar bem sabido de todos, menos da - Defésa da Borracha. 

O primeiro diario financeiro da Allemanha, a "Gazeta 
de }'rancfort", de . 28 de julho, Frankfu.rter Zeitung, acaba 
de publicar o aviso pelo qual o governo allemão, por inter-
media do "Ministerio Colonial", previne ao publico em 
geral de não adquirir valores das companhias de plantações. 

Eis o trecho mais interessante deste aviso, . que aqui 
·' .' segue na propria língua allemã, para que certos interessa-
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dos, cuja reconhecida reputação linguistica, aliás, não que-
remos pôr P.!ll duvida, possam melhor inteirar-se do que lhP. 
aconselha o seu governo: 

"W as znn::techst, deu Hevea-Plantagen-Kautschuk ene--
ctrifft, so ist die Unterbewertung dieses Productes, das noch 
vor nicht langer Zoil hocher als Pará bezahlt wurde gegen 
Wildpm·á vou Mk. 0,30 p. kilo. Ende Maerz dieses J ahres 
auf. Mk. 2. 05 per k. Ende J unidieses J ahres gestiegen, se 
d.ass Pará-Kautschuk unter Beruecksichtigung des W asch-
verlustes hente un ungefachr 60 % hocher bezahlt wird ais 
bester Plantagen -Kautschuk. Eine grosSB Zahl vou Fabriken· 
legt heute trotzdem die erheblich hoeheren Pn:.ise fuer P ará 
an statt hei Verwendung v0n Plantagen-Kautschuk die Le-
bensdaller ihrer W aren herabzusetzen und ihre Kundschaft 
zu schaedgeu. '' 

'l'mducção 

Quanto á borracha das plantações, este producto, cotado 
no principio a preço superior ao do Pará, foi pago em março 
deste anuo com uma differença de mk. 0,30 po!! kilo a menos, 
differença esta que sempre augmentou, chegando a desvalo-
rização deste producto a mk. 2.05 por kilo em fins de junho, 
contra o preço, que alcançou a borracha do Pará; de fórma 
que hoje a Fina do Pará se paga m\m 60 % mais caro do 
que a das plantações de melhor qualidade, considerando a 
perda que aquélla soffre na la1ragem, etc. Apezar disso, 
grande numero de fabricantes prefere hoje trabalhar co~m 
productos do Pará, sujeitando-se a pagar este preço relativa-
mente alto, do que comprar borracha do Oriente, evitando 
assim de serem desacreditados, perante a sua freguezia, pela 
pessüna qua lidade e falta de resistencia dos artefactos fab'l'i-
cados co•n borracha das plantações." 

Sãr. artigos de jornaes· de Manáos, que estão ao corrente do as-
sumpto, que são interessa;dos, que se acham a par do que se passa 
nos mercados consumid-ores e conhecem as condi ç.õe::J proprias. 

Agora, pergunto eu: depois das difficuldades que eu aqui citei, 
não é :justificavel a attitude assumida pelos prejudicados, e não está 
o Governo Federal no dever de protegei-os? Essa protecção se poderá 
fazer da maneira mais conveniente que eu não indico, mas que será 
adaptada, a j u;izo dos poderes federaes. 

E' verdade que o Governo Federal está a braços com uma crise 
tremenda, e que nãa é menos certo que a que affecta aquella região 
estenderá seus effeitos á situação economica do paiz inteiro. Aliás, 
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já o café está desvalorizado, assim como a borracha, seu segundo 
producto. . . Eu creio que os outros não estão em melhores condições, 
a não ser, talvez, o cacau. 

Por consequencia, nCs estamos á;; portas de uma crise economica 
em toda a Nação. Não ·pó de, pois, o Governo lançar~ mão de recurso;; 
fartos para attenuar a crise da Amazonia, mas, por :$eios intelligen-
tes, indirectos uns e r1irectos outros, si fôr preciso, póde fazel-o. 

A um de~ses meios eu já me referi; é obter çlas companhias sub-
vencionadas reducção maior ainda dos fretes e augmento dos navios, 
de fretes reduzidos, a companhia é obrigada a fazer uma ou duas via-
gens por mez, de modo qu~ os navios vão muito carregados por um 
numero limita.do de felizes carregadores que conseguem praça. Com 
o serviço actual, a maior parte dos canegadores e importadores teem 
de caTregar em navios não subvencionados, isto é, nas viagens extra-
ordinarias, sendo o fret~ á vontade ·das companhias, ou então, em 
navios particulares. Podeúa, portanto, ser este um dos meios a em-
pregar para dehellar a crise e attenclendo aos Íilteresses das duas pra-
ças do norte equitativamente . 

.A outra questão depende do Congresso, da nossa boa vontade: diz 
respeito á reducção do imposto de importação dos generos de primeira 
necessidade, ao menos no momento actual, em que a crise se mostra 
apavcrante. 

Tem-se dito umà porç.ão de vezes, que nós não podemos, por em-
quanto, ser um paiz industrial, desde que nos falta o elemento prin-
cipal, que é o braço. Si não temos braços para a lavoura dos campos, 
onde acharemos esse bmço para as industrias ~ 

Esta só póde viv-er com prejuízo daquella, quando nos seria muito 
mais util empreg-arm0s todos os braços validos na extracção da mate-
ria prima, mandarmos esta para a Em·opa, onde a mão de obra é 
mais barata e de lá nOfl vir já manufacturada, em muito melhores 
condições do que a que produzimos aqui, com real v-antagem para nós. 

O SR. OsoRro - E os impostos de expo:(:tação, dos Estados, não 
pesam muito tambem ~ 

O SR. MoNTEliRO DE SouzA - Pesam, niio ha duvida. 
O SR. SrMÕEs LoPES- A applicação do criterio que V. Ex. indica 

seria nm profundo golpe nas industrias nacionaes. 
O Sn. 1MoNTJmRO DR SouzA - To·dos nós temos o bom senso de, 

uma vez que o Brazil enveredou nessa politica economica, que tem 
mantido até hoje, vêr que o recuo repentino seria um desastre; mas 
podemos ir, paulatinamente, . voltando um pouquinho, e é neste sen-
tido o meu requerimento. 

Sabemos que, na política economica elo mundo, não podemos com-
petir com quaesquer outros paizes industriaea. 

TE-mos o exemplo dos Estados Unidos, cuja industria se desen-
volveu pelo proteccionismo, que, não ha duvida, fez a grandeza do 
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paiz; mas aquella nação, como as outras em identicas condiçÕes, pre -
cisa hoje adaptar a política imperialista, paTa conseguir que os seus 
pToductos sejam comumidos. . 

Ora, si aquelle paiz p1·ocede assim, tem de procurar mercados, 
por que vamos crear aqui industrias de tecidos, de phosph9ros, de 
calçado, etc., com pr!3juizo de nós mesmos, pois que roubamos braços 
il. lavoura, para os empregarmos nas industrias, de que não produrzi-
mos a materia prima, importando-a toda, para manufacturar? 

Podemos competi. r com qualquer outro paiz industríal ? 
o SR. SIMÕES LoPES - Quanto aor phosphoro, por exemplo, é 

mistér accentuar que só precisamos importar, para a sua fabricação, 
o chlor:tto de potassio; o mais temos aqui. 

O SR. MoNTEIRo DE SouzA - E em quanto sahiria um palito, 
si fosse preparado -pelo operaria, aqui~ 

O paiz, Tealmente, é rico de productos naturaes. Ternos o pinho, 
por exemplo; mas o facto é que não podemos competir com o estrau-
geiro, mesmo para o consumo interno, porque um tóro ou uma taboa 
de pinho nacional chegaTÍa ao Ama_zonas muito mais caro do que si 
importado fosse da N OTUega, apezar de todos os direitos da tal'ifa pro-
teccionista. 

O nosso café, elle proprio, não tem os mercados internos com 
que poderia contar, não é consumido tanto· quanto devia ser, no 
Brazil mesmo, si houvesse a facilidade e barateza de transpoTte para 
todos os recantos do paiz e si se adaptassem medidas .adequadas. 
Talvez }louvesse um augmento de 25 % no seu actual consumo. Assim, 
tod-o o territorio do Pará e do Amazonas quasi não póde adquirü; 
café, si a sacca tem de pagar de transporte até Belém uns 6$, e dahi 
até os seringaes quatro ou cinco vezes mais. Por quanto chega ao 
Acre o producto? E' um genero de luxo alli, não de alimentação. 
O mesmo quanto ao aRsucar e outros productos, para os quaes preci-
samos conquistar os mercados internos. 

Por que a carestia? Além das taTifas aduaneiras prote0cionistas, 
fórma em primeiro plano a qtwstão do transporte. O Lloyd, quando 
tinha a linha americana, levava o café a Nova York muito mais ba-
rato do que a Belém, p0rque no primeiro caso tinha de concorreT com 
a navegação estrangeira, e r,o segundo não, fazia o preço que lhe 
convinha. Cobrava, por isto, digamos, e não posso precisar os algaris-
mos~ mas apenas assignalar a desproporção, 500 réis para os Estados 
Unidos t- 6$ para Belém. 

Os Srs. representantes do Rio Grande do Sul, que me dão a honra 
de ouvil', .sabem que os generos do seu Estado, Estado que produz 
muita cousa, casemiras, vinho, trigo, p,.rtigos de conservas, e outros 
artefactos industriaes, em que está bastante adiantado, não podem 
conquistar os mercados nacionaes do noTte, por causa dos transportes . 

Em eonclusão, para não me alongar mais, desejo fazer inserir em 
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meu Jiscurso o telBgramma qüe o Governador do Estado do Pará 
transmi.ttiu á su_a bancada, sobre o assumpto. 

Cotejando o telegramma que passou com as medidas - que Ja se. 
propunham, ha longos annos atraz, ver-se-ha que nada se fez, a questão 
aind:J. está no mesmo pé. O problema está estudado perfeitamente. 

Se ninguem viu o perigo imminente, foi porque não quiz, e ainda 
hoje a questão é a mesma. 

UM SR. DEPUTADo - Como é em quasi tudo; a questão é executar. 
O SR. MoNTEIRO DE SouzA - E' por isso que, repito, ainda 

nos falta alguma cousa. Estamos na situação de um paiz ém que reina 
a . indacisão nos espíritos, procurando uma política para seguir. 

Nôs ainda estamos na situação de um individuo posto em uma 
encruzilhada do caminho, sem saber o destino a tomar. Sinto que 
existe uma certa anarchia em todos os espíritos. 

Não ha unidade de vistas, porque falta esse ideal nacional, que 
n6s não creamos ainda, para nos dar força e direcção; parece, póde 
ser qu.e eu esteja em eno de observação, mas creio que não temos um 
ideal patl.jotico que oriente a nossa política, arrastando os homens, 
os partidos, os governos, a socie-da-de toda. 

Dahi veem as consequencias de que nos queixamos. 
Ainda, ha pouco, quantos oradores se fizeram ouvir a respeito 

da questão do serviço militar~ Essa questão poderia passar sem dis -
cussão alguma, si nós tivessemos um ideal constituído, em que a 
Nação, por todos os seus eleme.ntos constitutivos, se sentisse na obri-
gação de caminhar para _ um dete:rniinado fim; então, ninguem se 
furtaria ao serviço militar; cada um saberia por que e para que. 
Deveres dessa or-dem não se impõem de chôfre. 

Teríamos -de vir de muito longe. Começar pela educação das 
cama·das inferiores da sociedade: é pela educação geral do p.ovo que 
se póde modificar a sociedade. 

Uma vez obtido isto, o resto seria immediatamente conseguido. 
Mas, para isso, nós precisamos ter um ideal t'fl,ngivel, porque 

cada um de nós não pensa de accôrdo com um c.ollega ou com o chefe 
do seu partido; cada um pensa a seu modo. 

N aua temos que nos solicite a forma~· um conjuncto de vontades 
potenLes em uma direcção determinada; dahi a falta de soluções aos 
problemas nacionaes que só nos interessam medioc1·emente nos mo-
mentos agudos ele crises. 

Vou termirdl.r. 
~proveitei-me da discussão do DTçamento da Marinha, em que 

ninguem ~e achava inscripto, para dizer estas palanas, justifica!ldo 
o requerimento que n.presentarei amanhã. 

Ao terminar, agradecendo aos collegas que tiveram a bondade de 
me ouvir, não posso deixar de consignar aqui os meus louvores ao 
illustre Relato1' da Commissão, que elaborou tão bello parecer e á 
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cuja intelligencia e estudo rendo as minhas smceTas homenagens, 
cérto de que suas idéas serão bem acceitas pela Oamara. CMwto bem,· 
rnuitLJ bem. O oradO?' é 'muito felicibado.) 

DOCUMENTOS 

"O OURO NEGRO 

XXXIII 

Para quem tiver lido todos os artigos desta sene e tiver 
bôa Teminiscencia, no domingo teve uma bôa occasião de 
avaliar o que tenho dito com referencia ao - seTnamby 
limpo - do Oriente -, no artigo do The Obse1·ver, que, 
pelos modos, não está comprado pelos - plantadores. 

Os accionistas andam a perguntar o que é a borracha 
do Oriente? Então não sabem? E' uma armadilha para apa-
nhar libras esterlinas; pagar incorporações, directorias, ge-
rentes c mais empregos em que todos teem grossas maquias. 

Emquanto o sernamby limpo deu 4 schillings por libra, 
nenhum perguntou nada, porque lhes affirmavam que custava 
lirrn e dava tres de lucro; agora que ainda dá ma-is de dous, 
não devia comprehender o panico de que estão tomados; 
porém, isto vem confirmar a previsão que foi em junho de 
. que - quando baixasse de tres, começaTiam as dôres de c~
beça dos accionistas <las plantações: meu dito, meu feito. 

O autor do artigo preconisa o - systema do pae A<lão 
- o que muito me lisonjeia, porque é para isso que tenho 
escripto e continuarei a escrever; pois, assim como elle acon-
selha a creação de um typo uniforme para a borracha de 
culttna, eu aconselho o mesmo para a silvestre, do que ha 
grande necessirlade. 

Não tenho muita pena dos fabricantes, porque quando 
resolveram abandonar a borracha amazonica nas proprias 
manufacturas, deviam ter notado a differença; mas como 
dava bons lucros, porque não se lembraram de abaixar os 
preços, foram-se deixando estar muito caladinhos, até que 
começaram a receber os artigos devolvidos e as reclamações 
de toda a ordem e de todas as partes; e só depois disto é que 
se lembraram de que o producto do Oriente não presta: muito 
obrigado, cá ,recebi, não havia pressa. 

En que tenho visto algumas fabricas, mas "que jámais 
trabalhei nellas, sei as misturas que teem <le ser feitas, o 
que não saberão os fabricantes! Para que allegam, agora, 
que não podem perder tempo em continuas experiencias? 
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Resignam-se a trabalhar como trabalhavam ha oito annos, 
com as borrachas então conhecidas; aproveitem a borracha 
das plantações, na proporção em que ella póde entrar no!! 
condimentos, e tudo marchará como dantes; tiTem do sen-
tido a mania de quererem trabalhar sem a - borracha mãe 
- e verão que - "os mestres" - njio lhes apparecerão -
"todos enfiados" a dizer-lhes que os trabalhos não prestam: 
aprenda-m que - quem tudo quer, tudo perde. 

Diz o a.utor do artigo que o publico pergunta-lhe o que 
deve fazer das acções, e que anda inquieto e duvidoso do 
rumo que tomará o mercado, e pergunta - "que lhes have-
mos de dizer~" Ora, para fazer-lhe um favor, vou lembrar-
lhe uma resposta facil e clara : - que as ensopem com 
batatas. 

O artigo termina dando uma pequena esperança aos 
accionistas, dizendo que - "Tiemo.s fé que ~alguma co usa 
de satisfactorio resultará da organização fallada na City : 
si nada resultar, então os accionistas terão elles proprio& de 
Dgir". 

Como lle vê, a esperança é muito fraca, tanto que já 
mostra o caminho a seguir, si nada se fizer na City; que é 
cada um desfazer-se das acções, como puder, sem olhar os 
prejuízos. 

o peor de tudo isto é que, pal1a' resarcir, em parte, os 
prejuízos já conhecidos, a borracha da Amazonia está con-
·demna·da a "pagar o pato", pelo abandono em que o Governo 
Federal tem estado para com os dous Estados do norte. 

E' verdade que o Governo diz que já instituiru a Defesa 
da Borracha e julga ter com ella prestado um grande auxilio 
ao paiz, em vista das sommas despendidas; mas o peor é 
qne os Estados nada teem aproveitado, nem aproveitarão, 
si a tal "Defesa" não levar uma volta completa. 

Em consequencia de não ter havido medida alguma a 
nosso favor, depoia da Teunião do dia 11, a borracha nestes 
ultimos dias bnixou de 4$700 para 4$175; apezar de, na 
Inglaterra, ter baixado, apenas, lh penny. 

Por méra cruriosidade vou 1iegistrando estas cotações, 
pol'que a todo o tempo podem servi1· par,a proval' a quanto 
nos leva a indifferença de quem nos governa. 

Consta-me que v.io principiar as fallencias, para pro-
var que não enganei pessoa alguma, annunciando isto, quer 
pel~ imprensa quer na reunião. Deus queira que a cousa 
não seja mais do que eu mesmo julgo." 

(Jornal do Gomme1·dio, de ::M:anáos, agosto de 1913.) 
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TELEGRA:MMA DO GOVERNADOR DO PARÁ 

O telegramma do Govemador do Pará é o .seguinte: 

"Telegraphei lengamente ao Sr. Presidente da Repu-
blica, expondo a situação da nossa vida economica e o mo-
mento agudo que, creio, vae começando. O preço da borra-
cha continúa baixando, pelo simples facto da especulação 
encontrar inteiramente desarmados -o credito e os apparelhos 
banéarios convenientes em Belém e 1\fanáos. Essa solucão 
vae se aggravar, pois, dentro de poucos mezes teremos, 'no 
mínimo, de dez a doze milhões de kilos de b01-racha accumu-
lado::; com pequenos intervallos, nas duas praças e a borracha 
amazonense fica toda em 1\fanáos, onde uma casa estran-
geira tem o exclusivo domínio do mercado para afastar 
q:wasi o unico concurrent<O moderadissímo em Belém, que 
alteia aqui um pouco os preços e deprime os de 1\fanáos, 
ao mesmo tempo ·que offerece já em Nova York e Emopa 
borracha a preços cada vez menores até fevereiro. 

A facilidade com que faz os seus provimentos em 1\fa-
náos o permitte e a perda que isso representa para o Estado 
·e a União é incalcuJ.avel. Estou informado de que a praça 
de Manáos pede providencias para elevar o preço mínimo a 6$, 
ameaçando greve ,até conseguir. 

A Associação Coi?mercial aqui, comquanto sympathica 
e ligada áquella IP,raça, escrupU:Josa em acompanhar esse 
movimento extremo que aquri, todos accordes envitaremos, 
continuando absolutamente no Governo da União. Estou 
longe de acreditar na efficacia das medidas extremadas pe-
didas. Permitti-me suggerir, que o Banco do Brazil auxilie 
a defesa dos preços, podendo fazel-o, primeiro, por adeanta-
mento até dous ter~os ou mesmo metade sobre as partidas 
embarcadas directamente e a liquidar quando vendidas no 
exterior; segundo, com<J 1Ill8dida mesmo de experiencia, 
adiantamentos parciaes com prazo curto entre a compra das 
partidas de borracha e a entrega dos conhecimentos de em-
barque dessas mesmas partidas aos bancos estrangeiros; que 
teeru ordens dos fabri cantes para aqui nessa conformidade. 

Se o Governo acceitar qualquer desses alvitres, o Estado 
compromette-se a fiBcaEzar cada adiantamento de per si. 

Imprecindivel é tambem a reducção immediata das tac 
rifas lle importação dos generos pedidos ao consumo directo 
da região. A fórma pratica dessa realização combinariamos 
8em demora. Como providencia correlata e profícua, insis. 
tirei por que o Ministro da Fazenda ceda os armazens da 
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.lufandega, agora desaproveitados e que já servuam a taes 
fins,, par.~ estabelecimento de ai:mazens geraes, que tantos 
eerv1ços Ja prestaram á praça, em pequeno espaçç> de tempo~ 
quando inesperadamente foram esses - armazens reclamados 
pelo Governo. 

Esses armazens, movimentando pelos warrants toda .a 
praça, defendendo a exportação e facilitando a importação, 
pelos despachos parciaes que permittem, -com segurança e 
agor·a impossíveis pela falta de numeraria para despachos 
completos de toda a partida importada. · Por falta ' dessa 
providencia, os armazens da Alfandega estão atopetados de 
generos de exportação, entregues sem cil.efesa possível. 

O cmnmercio receberá essas providencias como legitimo 
interesse do Governo a seu favor, para dar a região o enco-
rajamento. 

Accrescentarei que os warrants expedidos por armazens 
geraes _garantirão absolutamente, saneando todas as trans-
a.cçÕ€s com bancos. 

Os adia:1.tamentos acaso feitos pelo Banco sobre borra-
<Jha especialmente, estarão sufficientemente ga1~antidos com 
a simples impoeE~ibilidade dos preços baixarem além do certo 
limite, limite que não póde ser além do terço .d-os preços 
actuaes. 

Estou seguro do apoio dos senhores' representantes pa-
ráenees para em companhia do Dr. Paulo Queiroz. premo-
veTem junto a-o Sr. Presidente da Republica e dos Ministros 
da Fazenda e AgricultUJra, tudo quanto fôr possível em favor 
da Amazonia, de accôrdo com a Associação ·Commercial e 
a Commissão permanente da defesa. 'Üom a SYJP.pathica espe-
ctativa de todas as classes aguaraamos confiantes. 

Sn.ndo muit-o cordialmente. ~ Enéas Marti'TlfS." 

SE1SSÃO EM 24 DE SETE•MBRO 

O Sr. Luciano Pere.rr.a: ~ Ainda uma vez, Sr. Presidente, 
vejo-me na necessidade, bem a · contra-gosto, aliás, porque é no cum-
primento de um dever doloroso, de occupar-me dos acontecimentos 
que se estão desenrolando no Amazonas. 

Já ha dous dias tenho procurado inscrever-me para tal fim, na 
hora do expediente; mas outros collegas, fazendo-o em primeiro 
logar, não me deixaram, até esse momento, occasião para isto1 razão 
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pela qual sómente hoje posso vir trazer o meu pequeno contingente 
em favor das medidas solicitadas ao Governo Federal pelo commer-
cio do Amazonas. E' srubido, Sr . Presidente, que o commercio da ci-
dade de Manáos, deante da especulação desbragada que reina actual-
mente no meTcado da borracha, como um protesto contra a mesma, 
resolveu fechar suas portas e aguardar as providencia·s que o Go-
verno Federal houvesse por bem dar para dirimir a situação. Essa 
resolução ·do commercio de Manáos foi mal recebida pela . imprensa 
do Rio de Janeiro, naturalmente por não conhecer bem os motivos 
que a determinaram . 

Augmentando a afflicção ao afflicto, em uma attitude quasi que 
aggressiva, a imprensa desta Capital não tem sido justa nem gene-· 
rosa com o commercio do Amazonas. Não tem sido justa, porque 
elle fez o que em suas mãos estava, para precaver-se de um anniquila-
mento que se;m essa medida extrema seria fatal ; não tem sido gene-
rosa, p01·que, ao·s desesperados, mesmo quando o mal de que estão 
soffrendo é uma :consequencia dos seus proprios erros, não se lhes 
vae lançar isso em rosto nos estertores da ultima agonia, maximé 
tratando-se de um agonizante que trabalhou, como nenhum outro, 
para o enriquecimento da Nação, ·abarrotando-lhe as arcas de mau-
cheias de ouro, sem que jámais merecesse desta a mínima retribuição. 

Depois ·de appellar infructiferamente para o Governo Federal, 
o commercio de Manáos fecha as sua·s portas em: um gesto de legitima 
defesa, contra a exploTação de que está sendo victima. Vão ver os 
que o atacam como essa exploração .se faz. Devido ás condições do 
meio, a quasi totalidade das transacções commerciaes do Amazonas 
se faz a credito. O negociante de Manáos compra fiado aos fornece-
dores os generos que tem de vender tambem fiado aos seus aviados 
do interior, pagando áquelles com o dinheiro que estes lhe enviam 
em 11orracha. 

Os aviamentos para o interior, está claro, são fei.tos de accôrdo 
com os recursos de que dispõem os aviados, dando-se para a borracha 
um preço estimativo, tanto quanto possível approximado do que ella 
poderá alcançar no mercado, ao ·ser entregue aos aviadores . 

Mas, porque o fabrico da borracha só póde ser feito durante 
seis mezes no anno, e porque a época dos aviamentos coincide justa-
mente com a da: escassez do praducto, os aviadores necessitam de 
adeantamentos paTa retinar da alfandega as mercadorias com que 
devem pr<lveT os seus aviados. E sses adeantamentos até aqui sempre 
foram feitos pelas diversas casas exportadoras, por conta da borra-
cha que no tempo do fabrico lhes deveria ser vendida pelas casas 
aviadora!!. 

A agencia do Banco do Brazil, ·sob esse ponto de vista, nunca 
prestou á praça de ~1:anáos o menor auxilio, porque taes trmu-
ncções só podiam ter por base contractos de penhor agrícola e con-
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tractos de compra e venda, com a clausula constituti; (estes sempre 
simulados, porque a borracha vendida ·ainda estava por colher no 
momento do contriwto), e os estatutos do ·banco- não permittem trans-
acções dessa natureza. . 

Ficavam assim os aviadores de Manáos á mercê da generosidade 
dos exportadores. Emquanto estes foram muitos, dahi não adveiu 
grande prejuízo, porque uns controlavam os outros, evitando a espe-
culação des·bragada. 

Devido a multiplas causas que não vêm ao caso analysar agora, 
todas -as casas exportadoras de Manáos cessaram as suas transacções, 
ficando unicamente no merca·do a casa Prüsse. 

Prevendo o que está succedendo agora, na época dos aviaméntos, 
a Associação Oomme1·cial do Amazonas telegraphou ao Governo Fe-
deral, solicitando-lhe os seus bons officios, para que a agencia do 
Banco do Brazil fizesse adeantamentos aos aviadores de Manáos, até 
a quantia de 3. 000 :000$, ·sob garantia de penhor agrícola do pTo-
ducto, compromettend.o-se a referida associação a fiscalizar as trans-
acções que fossem effectuadas, indicando á agencia quaes os avia-
dores que estavam em condições de merecer o favoT, para evitar que 
os empregados da agencia empre~tassem dinheiro a commerciantes 
reconhecidamente insolvaveis, em prejuízo dos interesses do banco 
e dos creditas da praça, como até então ·aconteceu. 

A bancada amazonense, e nota·damente o orador, pelo espaço de 
mais de dous mezes pleiteou perante o Governo Federal esse justís-
simo pedido, nada alcançando no entretanto, não obstante o Go-
verno Federal ser tambem parte interessada no assumpto, indirecta-
mente na peTcepção dos impostos de importação, que augmentam ou 
diminuem com a prosperidade da região e directamente na percepção 
dos impostos de exportação sobre a borracha do Territorio do .Acre. 

O SR. ÜALOGERAS - Qual é o prazo para a liquidação dos adean-
tamentos a que V. Ex. ·se refere ? 

O SR. LuciANO PEREIRA -Mais ou menos quatro mezes. 
O SR. CALOGERAS - Então está dentro do limite. 
ü SR. LuciANO PEREIRA - Mas, Sr. Presidente, o illustre di-

rector do Banco do Hrazil me declarou que o esta·belecimento tão 
sa:biamente por S. Ex. dirigido não poderia acudir ás necessidades 
dos negociantes de Manáos, porque elles queriam que os ad.eanta-
mentos fossem feitos mediante garantias de penhor agrícola; e os 
estatutos elo banco não permittem taes operações. 

O SR. RoDOLPHO PAIXÃo - E' uma verdade. 
O SR. LuciANO PERJ):IRA- A mim, sempre me pareceu que, al~m 

desse motivo, .aliás podel'osissimo, havia um outro que determinava a 
attitude do illustre presidente-director do· Bancp BJ.'Iazil: eram os 
prejuízos que ha dous annos atrás o Banco do Brazil soffrera nas 
praças de Manáos e de Belém, notadamente nesta, quando tentou 
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intervir no mercado da borracha para forçar a alta db :preoo desse 
producto. 

Aqui, Sr. Presidente, fazem-se necessarias algumas explicações 
para que fique bem provado que, si insuccesso houve na·s operações do 
Banco do Brazil, não p·o·diam ser por elle culpadaS! as alludidas 
praças, mas tão sómente o proprio Banco do Brazil, que não soube 
escolher para ·seus representantes naquelles lagares pessoas com a 
idoneidade e o criterio necessarios para uma missão de tamanho 
vulto e responsabilidade. 

O SR. ÜALOGERAS - E' essa uma das gr,andes difficulda·des, como 
V. Ex. sabe. 

O SR. LucuNo PEREIRA - Naquella occasião como agora, im-
perava ·a especulação no mercado da borracha. As caf)as importadoras 
estrangeiras, de comm.um accôrdo, forçavam a baixa. Os preços por 
ellas offerecidos não eram o reflexo da verdadeira situação do mer-
cado, e, portanto, fazia-se de facto necessario que outras forças 
viessem oppôr-se á pressão exercida pelas casas estrangeiras, afim 
de que estas cessassem de especular, com grandes prejuízos para o 
commercio em geral e para os fiscos federal e estaduaes. 

Que fez, porém, o representante do Banco do Brazil na praça de 
Belém, a quem este encarrega·ra de movimentar o dinheiro destinado 
ás operações? Simplesmente isso: 

Entregou os capitaes do banco a uma firma do Pará, que, de posse 
delles, entrou no mercado comprando todo o producto que apparecia, 
offereeendo sempre 500 réis a mais do que as casas exportadoras. 
Effectuada a compra, quando as cotações subiam, em vez de desfazer-
se •do stoclc que tinha em mãos, com pequeno lucro, para dessa ma-
neira estar sempre com o capital em circulação, foi accumulando o 
mesmo stock, até que se vel'ificou o desastre, só não previsto por quem 
mesmo não o queria prever. Exgottado o dinheiro e de posse de um 
sto!ck formidavel a ameaçar o mercado, o Banco do Brazil, em vez 
de melhorar a situação, fez foi aggraval-a. Abandonado de novo ·o 
mercado ás casas exportadoras, estas forçaram logo a baixa, obri-
gando o Banco do Brazil a manter o seu stoclp, para ·se desfazer delle 
pouco a pouco, sempre com grandes prejuízos, não sólmotivados pela 
quebra do peso como pelo baixo preço da venda, muito inferior ao da 
comp'l'a. 

O SR. ÜALOGERAS - Isto prova o inconveniente. que ha, para o 
banco, em se desviar da sua funcção normal. 

o SR. LUCIANO PEREIRA - Perdão; não ha duvida alguma, mas 
prova tambem que si o Banco do Brazil, em vez de confiar os seus 
capitaes á pessoa que confiou, o tivesse feito a uma outra, com a 
capacidade e a idoneidade que as operações exigiam', em vez de acon-
tecer o que vimos, teria, de facto, beneficiado a-s praç~s de Manáos 
e Belém fazendo cessar a especulação que reinav3: na occasião. 
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O SR. C.uoGERAS - No Banco do Brazil, que é destinado ·a ser 
o grande banco central da circulação no paiz, ha uma unica politica 
a seguir, que é a dos descontos. Não ha passar dahi. 

Que culpa, porém, cabe ás praças de Belém e Manáos no desas-
tre, para, em consequencia delle não mais poderem invocar o auxilio 
do nosso primeiro estabelecimento de credito~ Do mesmo modo, que 
culpa teem as mesmas praças de que alguns gerentes das agencias 
de Manáos e Belém fizessem de preferencia descontos com casas noto-
riamente insolvaveis, negand0-se a fazel-os com aquellas casas que, 
pelo seu credito, jámai-s pode'riam dar prejui.?:os ao banco~ Certá-
mente nenhuma, pelo que a negativa dos 3 . 000 :000$ pedidos pela As-
sociação Commercial do Amazonas não devera ter se verificade. 

UM SR. DEPUTADO - Os motivos da recusa não foram, propria-
mente, esses prejuízos, mas a disnosição terminante dos estatutos . 

O SR. LuciANO PEREIRA - Tanto não fOTam só os estatutos que 
motivaram a recusa, que, já naquella occasião, os estatutos eram os 
mesmos de hoje e o Banco do Brazil tentou a operação. E' verdade 
·que os negociantes do Amazonas não pediam que o banco comprasse 
a borracha; pediam apenas emprestimo sob penhor agrícola, como 
adeantamento sobre a safra futura. Aliás, o qu~ o banco fez naquella 
occasião é o mesmo que o commercio de Manáos agora solicita, e o 
banco se recusa a attender, soh o pretexto de que os seus estatutos 
não permittem. 

Mas, voltando ao pedido de adeantamento, fosse em virtude da 
prohibição dos estatutos, ou por temer prejuízos iguaes aos que havia 
soffrido ha dous ànnos atraz, o facto é que o commercio do Ama-
zonas não conseguiu que o banco fizesse os mesmos adeantamentos 
que solicitava para se ver livre da unica casa exportadora, que actual-
mente domina o mercado alli, a casa Zarges, Ohli'ger & Comp., mais 
conhecida por casa Prusse, . nome do seu fundador. 

Os negociantes, na contingencia de ou aband!onarem os seus 
aviados á sua propria sorte, no interior, si deixassem de recorrer á 
casa estrangeira, ou bater-lhe á porta, não tiveram remedio sinão se 
sujeitar a este ultimo alvitre . 

As consequencia•s desse cáptiveiro não são difficeis de prever. 
Credora dos aviadores por titulas cambiaes e contractos sob garantias 
reaes e unica compradora no mercado, a casa Prusse primeÍTamente 
impunha um pTeço muito inferior ás suas verdadeiras cotações e, 
caso os \ aviadores não se sujeitassem, tinha para obrigai-os a ceder 
os títulos creditorios, com os quaes não só arrestaria todo o producto 
que estivesse em poder dos aviadores como abrir-lhes-hia a fallencia, 
no momento em que entendesse . 

A cousa foi a tal ponto que a ·borracha amazonense, que sempre 
alcançou melhor preço que a do Pará, chegou a apresenta:J; e!ll Manáos 
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cotações inferiores de 300 réis, por kilogramma, á:s offerecidas em 
Belém . 

O SR. CALO.GERAS - Isto prova a má organização . do commercio 
na praça de Manáos. -

O SR. LuciANO PEREIRA -.Sim~ mas os negociantes não são cul-
pados dessa má organização, producto da·s proprias condições espe-
cialíssimas do meio. 

UM SR. DEPUTADO - E o Governo o que tem com issoª 
O SR. LuCIANO PEREIRA- Vou chegar lá. 
Pergunto : esta situação pó de continuar? Não póde, porque os 

negociantes do Amazona'S, si forem vender a borracha pela cotação 
actual, tirarão dinheiro ~e seu bolso, perderão mais de 1$ em cada 
kilogrammo, o que n.ão é possível. Não encontrando outra solução, 
resolve1·am feehar as· portas. 

Qual a consequencia deste fechamento de portas? O Amazona<> 
nada produz do que consome; tudo é importado, e no interior só se 
consome o que vem de fóra. A praça. de Manáos paralysada, nada 
mais segue para o interior, cujas populações morrerão á fome; ou 
terão de recorrer aos meios primitivos da vida, a caça e a pesca, com 
escala pelo saque e o .roubo. 

Na ·cidade de Manáos existem depositas de mercadorias, de ge-
neros de primeira necessida·de, mas estes, si continuar a situação 
actual, terão de ·desapparecer. Antes mesmo do seu desapparecimento, 
hão de attingir a tal preço que as cla•ss~s proJetarias da cidade não 
os poderão adquirir, e então havemos de ver, na propria cidade, o 
saque imperando, sendo para notar que já agora, prevendo a possi-
bilidade desses acontecirp.entos., o Governo estadual está mandando 
garantir as casas aviad01·as e os estabelecimentos bancarios. 

Póde esse tristíssimo e•stado de cousas perdurar, sem que se tome 
uma providencia contra a evidente especulação? Certamente que não ! 
E' necessario que se faça alguma cousa para que elle cesse. Mas de 
onde partir a providenciaª Dos aviadores de Manáos? Mas como, 
si elles não •se podem moverª Do governo estadu alª Mas como, si 
elle tambem está sujeito á mesma escravidão, porque vive exclusiva~ 
mente da prosperidll!de do producto ª Só resta appellar para a gene-
rosidll!cle do credor, ou para o auxilio da União. Com aquella está 
provado que o commercio de Manáos não pó de contar. Cabe, pois, 
á União intervir no assumpto, não só püTque é obrigação sua prestar 
assistencia aos Estados em caso de calamidade publica, como tambem 
porque vae nisso o seu interesse directo. · 

Fechado o commercio de Manáos, está paralysada toda a vida 
do Estado. A alfandega, mesas de rendas, agencias fiscaes e, emfim, 
todas as repartições federaes arrecadadoras no Estado têm de fechar 
tambem, por não terem o que fazer. 

Sr. Presidente, não estou de modo algum exaggerando. Quem 
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quer que conheça a v~da economica do Amazonas vê que a descri:pção 
-que acabo de fazer é a expressão absoluta da verdade . 

E' preciso perguntar · si o Governo da União está disposto a as-
sistir a tudo isso de braços cruzados. Não posso crer que assim 
acont.eça . · 

O que o commercio de Manáos pede parece·-me justo, porque a 
actual cotação da borracha em Manáos não é o reflexo verdadeiro da 
situação do mercado, e sim . o resultado de uma desbragada especula-
ção, effectuada pela casa P_russe, senhora absoluta como está do 
mercado. 

Desde que o Governo, ou alguem po.r elle, entre no mercado, a 
esp.eculação cessará immeaiatamente. 

Os jornaes teem dito que o commercio de Manáos quer que o 
Governo compre a ·borracha por 6$ o kilo. Isso não é verdade. O 
commercio quer que o Governo compre a borracha pela cotação actual, 
que é de 3$800, e retenha o producto por conta do vendedor, até que 
elle attinja o preço de 6$, que é o que suppõe ser o que reflecte a 
verdadeira .situação do mercado. 

Pa.rece-me que o commercio foi muito opti~ista nesse ponto. 
Mas si o Governo não quizer fazer tanto, que . faça quanto, retendo 
o producto por conta do vendedor até que elle obtenha um preço suffi-
ciente, já não digo para dar margem a lucros, mas, pelo menos, que 
permitta ao commercio manter-se. 

Com borracha de 3$800 o kilo é que isso é impossível, norque 
muito mais do que esse preço custa ella ao seringueiro, independente 
do imposto de exportação que anda em perto de 25 %. 

Objecta-se que ao Governo ou ao Banco do Brazil não é pe·rmit-
tido effectuar se:rp.elhantes transacções. Tanto é que este já o fez ha 
dons annos, como tive occasião de mostrar . Em vez, porém, de en. 
carregar desse serviço a funccionarios sem a idoneidade, nem a ca-
pacidade necessaria, como já succedeu, que encarregue pessoas que 
estejam na altura de tão espinhosa missão . 

A suspensão da lei de fallencias, ou, pelo menos, uma moratoria 
razoavel tambem se impõe. 

Porque, si o Governo Federal mandar auxiliar o commercio do 
Amazona·S como elle pede e não concede-r a moratoria, a casa Prusse 
continuará a fazer pressão sobre os aviadores, ficando sempre senhora 
da situação . 

Não podendo obrigar o aviador a lhe vender a borracha pelo 
preço que quizer, alnir-lhe-ha a fallencia ou far-lhe -ha penhora ou 
arresto nas partidas de borracha, que lhe forem consignadas, por-
que, para isto, é portadora de cop.tTactos com garantia real e de 
titulas protegidas, originariamente, pela ,acção executiva . 

E' novidade o que pede o commercio do Amazonas? Não é. 
Sr. Presidente, peço a V . Ex. me mande trazer a collecção de 

leis de i864. 
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O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado vae ser attendido. 
o SR. LuciANO PEREIRA - Não é utna novidade o que pede o 

commercio do Amazonas, porquanto. nós temos em a nossa historia 
economica um facto semelhante. 

Quando em 1864 se deu no Rio de Janeiro a quebra das casas 
Souto, Almeida e outras, o Governo imperial não trepidou em lançar 
mão desses recursos, considerando, e muito bem, que se tratava de 
um caso de salvação publica. 

O íllustre Sr. conselheiro J-oão Alfredo, em entrevista h ontem 
concedid-a ao jornal A Noite, desta Capital, manifestou a opinião 
de que a crise actual nem de longe se póde comparar á de 1864. 

O conceito de S. Ex. deve ser muito valioso, porquanto S. Ex. 
foi e é testemunha ocular da·s duas crises . 

Mas, a· mim, quer me parecer que a mise actual em que está 
mergulhada a praça de Manáos é de conseqt:.encias muito mais desas-
trosas p.ara o paiz que a de 1864, que era apenas commercial e ban-
caria, ao passo que a actual póde tam:bem ser de grandes consequen-
cias sociaes, porque ha de a·carretar, si as causas continuarem no pé 
em que estã_Q, o saque, e da:hi para a revolução a distancia não é 
grande. 

O Amazonas importa tudo quanto consome; e a sua população, 
p~sa de fome, não póde deixar de lançar mão dos recursos supremos 
que o direito de conservação lhe assegura. 

Ha de procurar os elementos de subsistencia, onde quer que os 
encontre, pois que se encontrará em um verdadeiro estado de neces-
sidades, que tudo justifica. (Chega o volume que o omdvr solicitara.) 

Vou mostrar, Sr. Presidente, como o Governo imperial consi-
derou, em 1864, um caso de salvação publica, prover os acontecimen-
tos que determinaram a quebra de diversas casas bancarias no Rio 
de Janeir-o: 

"Attendendo á summa gravidade da crise commercial, 
que domina actualmente a praça do Rio de Janeiro, per-
turba as transacções, paralysa todas as industrias do paiz, 
e póde abala1· profundamente a ordem publica, e á neces-
sidade que ha de prover de medidas promptas e. efficazes, 
que não se encontram na legislação em vigor, os perniciosos 
resultados que se temem de tão funesta occurrencia: "Hei 
por bem, conformando-me com o parecer unanime do meu 
Conselho de Estado, decretar ." 

O SR . DuNsHEE DE ABRANCHES - Agora, não pó de ser feito 
assim; só si fôr por um projecto de lei, porque o Governo por si 
não póde fazer. 

O SR . LuciANO· PEREIRA - Só compete ao Congresso, portanto ? 
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O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobr-e Deputado que está a fin-
dar a hora do expediente. 

O SR. LuciANo PEREIRA.- Vou terminar, Sr. Presidente, uma 
vez que o Governo não póde, sem lei votada pelo Congresso, adoptar 
essas ;medidas, muito embora eu saiba que, até ser obtida a votação 
da mesma, caso consiga a sua approvação, pas&ar.-oo-ha muito tempo 
e chegará, talvez, em occasião de não mais poder evitar os aconteci-
mentos que prevejq e que se hão de dar fatalmente, si continuar a 
crise na situação em que está, vou formular um p_rojecto, que amanhã 
submetterei á deliberação da Camara, aproveitand-o o subsidio va-
lioso que nos fornece o -decreto de 17 de setembro de 1864, com os 
accrescimos que a situação actual ainda exige. 

O SR. CALOGERAS - 60 dias não bastam. · 
O SR. LuciANO PEREIRA - Como disse_ha pouco, não se trata 

sómente de uma crise economica que temos de enfrentar; é preciso 
tambem considerar que essa crise economica póde determinar graves 
perturbações na ordem publica, porque o Amazonas, repito, importa 
tudo quanto consome, e, desde que a cabeça, o centro da vida do 
Estado esteja paralyzado, paralyzado estará tambem o commercio de 
todo o Estado ~ consequentemente privada a população do interior 
de receber os generos de que necessita para viver. 

Cabe á União, em virtude do dispositivo no art. 5° da Constitui-
ção Federal, prestar os soccorros que o Estado necessita sem que 
seja necessaria au-torização legislativa especial, porque es.tá investido 
da faculdade de abrir creditos extra01·dinarios, sujeitando a proposta 
ao Tribunal de Contas (art. 70, ·§ 5°, do. decreto n. 2.409, de 23 
de dezembro de 1896), conforme ensina Carlos de Carvalho, no pa-
recer publicado pela Rev. de J urisprudencia de 1897. 

Si não fôr possível ao Governo intervir com auxilio material, 
que procure. os ;meios praticas de tirar um dos Estados da U niãó da 
miseria em que se vê jogado. E' um dever para a União fazel-o e é 
um direito para o Amazonas pedil-o. O :iniseravel que hoje estende 
as mãos supplices ao Governo Federal já foi o millionario de hontem, 
que, sem a mínima compensação, durante mais de 20 annos, não fez 
outra ~ousa sinão encher com o fructo do seu esforço as arcas do 
Thesouro N acionai. 

O milhão (le brazileiros que habitam no Amazonas já entraram 
annualmente para a riqueza publica brazileira com perto de 40 % 
do seu total, o que representa o maior coefficiente até hoje offerecido 
por qualquer povo. Já entrou e h a de entrar ainda . Um eclyp&e pas-
sageiro, no em tanto, ameaça-o de aniquillamento. Si lhe valer na 
emergencia a União, não sómente presta uma assistencia a que a 
Constituição a obriga, mas conseTva o. mais productivo dos obreiros 
da sua riqueza. 
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V amos a ver si o Bra.zil sabe ser pre-vidente, mostrando que sabe 
tambem ser grato! (Muito bem; muito bem. O omd01·· é fel·icüado . ) 

SE•SSÃO DoE 23 DE SETE•MB~O 

O Sr. Luciano Pereira - .Sr . Pre-sidente, desobrigando-me do 
compromisso que 1a.s~:mmi hontem no -discurso que proferi sobre a si-
tuação que ·actualmente atravessa a praça -de Manáos, venho submetter 
á deliberação da Casa o projecto de lei, que mando á Mesa. 

O art. 1 o desse projecto é a reproducção quasi li tteral do art. 1° 
do decreto n . 3. 308, de 17 de setembro de 1864, do governo imperial 
do Brazil, para attender á grave crí'se commercial e bancaria que 
então soffreu a praça do Rio de Janeiro. · 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Crise exclusivamente bancaria e 
não commercial. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O art . 2° manda tambem suspender 
as execuções, inclusive as medidas preventivas e assecuratorias das 
mesmas, de ·todos os contractos sobre borracha. Isto é necessario, 
conforme demonstrei em meu discurso de hontem, porque visa tirar 
.o commercio do Amazonas do domínio da casa exportadora que está 
P.rovocando o actual movimento, com as suas manobras especulato-
rws . 

Abstenho-me de outras considerações justificativas do projecto, 
não só porque estou na tribuna por mera gentileza do Sr. Frederico 
Borges, que me cedeu a palavra por cinco minutos,, como porque lhe 
serve de fundamento o meu discurso de hontem. 

Quero fazer um appello ás Oommissões permanentes_ da Oamara • 
dos Srs. Deputados, afim de que não demDTem seu estudo sobre o 
projecto, uma vez que se tratam de medidas de ordem urgentíssima. 
Peço aos meus collegas das commissões que teem de· dar parecei' 
sobre o meu projecto que não procedam de modo a que as medidas 
que nelle proponha, não cheguem como os cara·bineiros de Offenbach, 
já quando não mais necessarias . 

Ainda algumas ,palavras, Sr . Presidente, a proposito da entre-
vista que o illustre e operoso Sr . Ministro da Fazenda concedeu ao 
orgão de publicidade desta Capital o - Correio dJa 1.1'anhã - sobre 
a crise que assoberba o grande Estado do Norte . 

Interrogado S. Ex . sobre si o Governo da Republica pretendia 
intervir no mercado da borracha, respondeu S. Ex . que : 

"0 Governo não póde de modo algum intervir . Qual 
a lei que autorize, qual a autorização legislativa, ou qual 
o preceito l egal que justifique essa intervenção? 
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E' positivamente uma providencia que escapa á alçada 
do Executivo, bem como á sua competencia. 

Ainda que o Thesouro estivesse abarrotado de dinheiro, 
ainda assim o Governo não poderia justificar a sua inter-
venção. 

Si fosse possível uma intervenção franca por parte do 
Governo em benéfir.io de determinado producto da lavoura 
nacional, teríamos então que attender em· primeiro logar ao 
café". 

Sr. Presidente, eu admittiria que o illustre titular da pasta da 
Fazenda se recusasse a prestar o auxilio solicitado ao Governo pelo 
commer·cio de Manáos si as condÍções do Thesouro não o permit-
tissem; mas sustentar, como S . Ex. o fez, que o Go~no mesmo 
tendo esses recursos, não- possa intervir porque não ha lei que auto-
rize, peço licença a S. Ex. pára discordar de sua autorizada opinião, 
porque lei existe e esta lei é a nossa magna Carta que no art. 5° diz 
o seguinte : 

"Incumbe a cada Estado prover, a expensas proprias, 
ás necessidades de seu governo e administração ; a União, 
porém, prestará soccorros ao E stado que, em caso de calami-
dade publica, os solicitar". 

Ora, Sr. Presidente, evidentemente trata-se de um caso de cala-
midade publica. Não é apenas uma crise commercial, uma crise eco-
nomica e financeira com que está a braços a Amazonia, porque atraz 
clella se esconde a crise social, que explodirá fatalmente si as cousas 
continuarem como estão . E' uma crise regional, mas que pôde trazer 
séria perturbação para o paiz inteiro, pelos disturbies a que possa 
dar logar, obrigando afinal o Governo Federal a intervir, para ga-
rantir a ordem. Em Manáos já se vae sentindo falt a de generos de 
primeira necessidade, de consumo imprescindível' e todo mundo sabe 
o que essa falta poderá dar logar. 

Mais adeante diz S . Ex. : 

"A elevação do preço do café, sim, traria vantagens 
incalculaveis para a Tiqueza publica. Os beneficios senam 
enormes, inestimaveis mesmo". 

Não contesto absolutamente a influencia do café na nossa ba-
lança commercial, mas, e era intenção minha demonstrai-o nesta Casa 
e por isso procurei reunir os dados necessarios, a verdade é que quasi 
todo o saldo que o nosso intercambio commercial offerece, é produ-
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zido pela borracha, que entra para a cifra da nossa exportação com 
perto de 40 % do seu total, sendo o resultado do trabalho apenas de 
um milhão de habitantes dos 25 milhões que povoam o territorio 
nacional. 

Os grandes saldos da nossa balança econdmica são dados incon-
testavelmente pela borracha. E a prova disso tivemol-a agora, evi-
dente, no primeiro semestre deste anuo : - logo que a borracha co-
meçou a baixar, immediatamente ve:rificamos na nossa balança eco-
nomica a differença de seis milhões esterlinos contra nós. 

O SR. ÜANDIDO MoTTA - Coincidiu com a baixa do café. 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Mas o café não está nas condições 

precaTias a que chegou a borracha, Está em crise, si a isso se pôde 
chamar crise, porque deixou aos que cxrloram o seu commercio menos 
a ganhar do que estavam acostumados, mas sempTe dá margem a 
lucros. A borracha, ao contraTio, está dando um prejuízo de perto 
de mil réis em cada kilo, porqu(', clla está sendo cotada abaixo do 

· custo da sua proà.ucção. 
A differença contr~ nós d~ seis milhiics verificada no primeiro 

semestre deste anno é devido exclusivamente :1 c:riS(l da borracha. 
Tinha vonta-de de mostrar essa verdade com algarismos, que in-

felizmente não pude Qbter porque a nossa rcpurt;içiio de estatística 
não tem ainda organizados os quadros necessarios, mas quem acom"' 
panhar o retrospecto com;mercial do nosso paiz com att~nção ha de 
ver que o saldo economiúo sempre verificado a nosso favor até aqu~ 
coincide com a différença verificada entre a cifra dn. exportação da 
borracha e a cifra do valor dos productos importados pela Amazonia. 

O SR. F ELISBELLO FREIRE - Tem razão. Estou de pleno accôr-
do com V. Ex. neste ponto. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Dando esta rapida resposta á 'entre-
vista que o illustre Ministro da Fazenda, Sr. Dr. Rivadavia Oorrên, 
cuja operosidade e valor sou o primeiro a reconhecer, não quero por 
mais tempo privar a Oamara de ouvir a palavra do illu~;~tre collega 
Sr. Frederico Borges, que por uma grande gentileza m'a cedeu por 
cinco minutos. 

Era o que tinha a dizer. 
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Autoriza a fundar ou a contr.actar , a funil;p,ção de um e~tabeleciment.o 
de credito, com sédJe em M antios e succuro.aes em Belém e Senna 
},!fadureira., dest'Ím;ado a opemr, principalmente, sobre borracha, 
etc.,· e dá outras providencias 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a fundar ou a con~ 

tractar a fundação de um estabelecimento de credito, com séúe em 
•Manáos e succursa0s em Belém e Senna Madu-

Proje.cto reíra, destinado a operar principalmente sobre 
borracha, podendo tambem fazer operações sobre 

cacau, fumo e castanha, no Territorio do Acre e nos E stados do Pará 
e Amazonas. 

:§ 1 0 o O novo estabelecimento terá de capital 50 o 000 :000$, po-
dendo emittir até 150 o 000 :000$000. 

I§ 2. o Os •bilhetes emittidos pelo novo banco terão curso forçado 
na região amazonia, isto é, no Territorio do Acre e nos Estados do 
Amazonas e Pará, durante 15 annos. 

'§ 3. o O novo banco encarregar-se-ha de <!omprar e vender no 
estrangeiro por conta propria e de terceiros a borracha d{) valle ama-
zonico, supprindo os seus committentes com as merca-dorias de que 
precisarem pam a manutenção dos seus seringaes, podendo com elles 
effectuar a commandita agrícola, nos termos do regulamento que será 
expedido. 

§ 4oo As mercadoria•s importadas pelo novo banco gosarão, du-
rante o prazo de 15 annos, de uma reducção de 50 % nos actuaes 
impostos de importação e pagarão a Manáos Harbour e a Port of 
Pará as respectivas taxa.s com abatimento de 20 %0 

!§ 5. 0 O banco ficará encarregado pela União da percepção do 
imposto sobre a bmracha acreana, imposto que será reduzido a 10 %· 

Art o 2 o o Fica livre ao exporta-dor do Acre pagar o imposto da 
sua borracha no \PrO'Prio g\eniero. 

\§!. 1. o Nesse caso a borracha arrecadada pelo banco em paga-
mento de direitos á União, será paga pelo banco ao Governo Federal 
pela taxa do dia . 

Art. 3. o O banco não poderá cobrar pela renda na Europa da 
borracha dos particulares mais de 2 % de commissão o 

O frete, seguro e mais despezas correrão por conta dos parti-
culares. 

Art o 4 o o O banco poderá fornecer aos proprietarios de seringaes, 
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o pessoal necessario á exploração mediante condições e garantias que 
&erão préviamente reguladas. 

Art. 5. o O banco não poderá fazer adeantamento mediante letras 
ou outros quaesquer titules. 

Art. · 6. o O banco estabelecerá e custeará no Pará e Amazonas 
a bolsa da borracha onde serão diariamente affixadas as cotações dos 
productos da região nas praças de Liverpool, Havre, Antuerpia, Nova 
York e Hamburgo, e onde passarão a effectuar-·se todas as transa;cções 
sobre borracha. 

Art. 7. o A borr,acha comprada pelo banco se!·á vendida ,pelo pro· 
cesso das in:J.m-ipções naquellas praças, mantidas as normas em vigo1· 
actualmen te em An tuerpia. 

Art. 8 . o O banco não poderá reter como lucro nos fornecimentos 
de mercadorias aos agricultores mais de 10 %. 

Art. 9 . o Findo o prazo de 15 annos, o banco por prestações 
annuaes indemnizará o Governo da importancia dos direitos que tiver 
deixado de pagar em virtude da reducção que lhe é concedida. 

Art . 10. O Governo terá 25 % nos lucros líquidos do banco. 
Rio, 25 de setembro de 1913. - Pereira 1\e.'ixeira. (1) 

SESSÃO D·E 27 DE SETEMBRO 

O Sr. Pereira 1\eix·e.i.ra (2) - Por um dever de patriotismo e 
um movimento de gr atidão á região que tão generosamente me acolheu. 
durante sete annos, venho á tribuna, Sr. Presidente, para solicita r 
a attenção da Casa e o seu apoio a um projecto de lei com que penso 
minorar os males que affligem neste instante a producção da borra.-
cha no va1Ie amazonieo. 

A crise que atravessam o Pará, o Amazonas e o Acre não é só 
a crise da borracha. E' a crise de todos os productos, ·devido .a tres 
factores principaes : 

A falta de numeraria; 
A ganancia dos especuladores; 
1'.. carestia da vid::t. 
Esses tres males que tambem aqui nos affligem, se bem que em 

proporções menores e contra os quaes aqui mais ou menos encontra-
mos l'r.medio, devastam a região Amazonica, e a arruinarão por com-
pleto, ei a acção efficaz do poder publico não se fizer sentir de modo 
prompto, como quando se attende aos horrores de uma epidemia ter-
rível uu aos clamores patrioticos despertados pela invasão do nosso 
territorio. 

( 1) Não consta n a SynopGe do.s trabalhos da C amara o a ndamento do projecto. 
l 2) Discurso <proferido na ·hora do expediente. 
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A borracha está em crise p0rque o seu mercado não en-
contra defesa. A borracha está em crise, porque o seu commercio não 
tem numeraria. A bonacha está em crise, porque quem regula o 
credito .dos que del1a vivem é justamente o especulador que com elle 
os mata. 

Advo~a:do em Manáos dmante sete annos da ].{anáos Harbour 
Limitccl, .da Booth Line Ltd., da Manáos Improvements Ltd., e de 
muitas das principae:; firmas importadoras e exportadoras, eu pens() 
conhecer, Sr. Presidente, o mecanismo commercial daquella região. 

O commercio da borracha é feito hoje quasi sem capital, porque 
os "deficits" annuaes dos seringueiros já de ha muito consumiram 
os funrlos importantes das firmas aviadoras de Belém e Manáos. 

Não ha fortuna, em verdade, que possa resistir por muitos annos 
á acção malefica da especulação. 

A borracha empobrece o seringueiro que a extrae, o patrão que 
a possue e o aviador que a mantém. Só uma entidade prospera, só 
uma entidade tira proveito, só uma entidade enriquece á sombra do 
seu commercio. E' o expor~dor que sobre o seu valor, o seu preço, 
especula. · 

Em Manáo·s e Belém, operam umas vinte cas•as exportadoras, 
quasi todas ou todas cllas estrangeiras. 

A mais forte, aquella que tem um movimento mensal, na época 
da safra, de mais de vinte mil contos, tem de capital registrado na 
Junta Oommercial do Amazonas, apenas mil e qui'D.hentos contos. 

E' certo que por ellas respondem nos Estados Unidos, na França, 
na Inglaterra e na Allemanha, firmas importantes sob nomes diver-
sos, mn, juridicamente, a situação é a seguinte: 

Esses vinte exportadores, não mais, representand-o um capital 
registrado de poucos milhares de contos, talvez menos de uma dezena, 
monopolizam ostensivamente o commercio da borrracha, aniquilando 
o aviador e o seringueiro, ostensivamente repito, porque os que vivem 
em :N[anáos teem tido occasião de lêr, (e, o digo sem temer contesta-
ção) declarações publicadas nos jornaes de Belém e Manáos, assim 
mais ou menos concebida: 

Nós, abaixo assignados, de"claramos haver resolvido dar na pro-
xima semana os seguintes preços ás seguintes qualidades de borracha, 
etc., etc. 

Essas declarações apparecem sempre assignadas pela unanimidade 
ou a maioria dos commerciantes exportadores. 

O aviador fica logo sabendo, portanto, que ·do vapor de sua pro-
priedade, que deve entrar no começo da proxima semana, trazendo 
50 a 100.000 kilos, terá de . entregar ao exporta.dor, que lhe adeantou 
determinada importancia vencivel naquella época, o carregamento que 
espera, pélo preço já annunciado. 

O aviador não póde eximir-se ao cumprimento desse dever e é 
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esse um ponto interessante da questão. Não póde eximir-se, porque 
já está preso ao exportador, para entregar naquella época, por um 
penhor mercantil feito mezes antes, quasi todo o carregamento. 

O processo é simples, mas é engenhoso. O ·aviador precisa em 
junho, digamos, de quinhentos contos. O exportador fornece-lhe o 
dinheiro, a um juro que é commercial para aquella região, mediante 
a assignatura de um contract'Q de penhor, habilmente minuta-do, pelo 
qual obriga-se o aviador a entregar-lhe no mez tal, pelo preço do mer-
cado, tantos mil kilos de borracha, e, na falta da mercad-oria, a im-
portancia de tanto, com a multa e os juros de tanto. 

O aviador, ehegado o cauegamento, tem que entregar a borracha. 
Si quiz~r vendei-a, por melhor preço, a um outro exportador, hypo-
these aliás difficilim~, uma petição -de aresto arranca-lhe o producto 
para garantia e pagamento da divida vencida. 

O preço, já se ·sabe, já está prévi,amente feito pela declaração 
publicBda nos jornaes. E' o preço do mercado, préviamente assentado, 
pelos Hnicos compradores. 

'Mas, vendido ao preço do mercado, como quasi sempre acontece, 
o canegamento não é sufficiente para pagamento da divida. O expor-
tador é, então, generoso. Não 'liquida judicialmente à firma a!"iadora. 
Não lhe toma o predio, não lhe penhora os vapores. Não, absoluta-
mente, não. Arranca-lhe, apenas, a assignatura de um novo penhor 
de bor!.'acha para a novn safra, penhor em cuja importancia já entra 
como somma adeantada na occasião, a importancia que ficou a dever 
o aviador na liquidação do penhor anterior. 

E, Hsa situação se_ repete e é a mesma ha muitos annos, porque 
a situação do seringueiro para com o aviador é mais ou menos a 
mesm!'l em que está o aviador para com o exportador. 

Coberto, pois, de juros e de multas, red~zido pela especulação a 
um preço ínfimo, sem capital, sem c_redito, a mercadoria fornecida 
pelo avindor ao seringueiro, só póde ser uma mercadoria cara. 

Cara, pelo mod-o por que foi obtida; cara, pelo transporte que 
tem de soffrer; cara, pelos riseos que corre, devido aos longos mezes 
de sua armazenagem em barracões - no interior, até sem hygiene; 
cara, emfim, pela qualidade em geral inferior do genero. 

Póde-se avaliar por ahi o que é a vida do seringueiro, o seu 
futuro rola vida e o futuro do aviador. 

No Acre, principalmente, são artigos de luxo, pelo seu preço, os 
generos de maior ne0essidade. Não ha industria, mesmo extractiva, 
que possa resistir a feijão de 3$ e arroz de 2$ o litro, a café de 4.$ 
e 5$ o kilo. O assucar de Pernambuco, que custa em Belém Z4$ a 
barrica de 40 kilos, é vendid-o a 60$ e 80$ no Acre. A manteiga ordi-
naria cmta no Acre 4$, 6$ e 7$ a libTa. 

Accrescente-se a tudo isto frete excessivo das companhias de 
vapon~s, inclusive a Amazon River, companhia ainda ultimamente 
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aquella em que se acham os brazileiros quj":l cimentaram com o seu 
sang11.e a conquista daquelle territorio . 

.Uahi a carestia, e, com ella, o 10n'Us que pesa sobre .o nosso pro .. 
dueto comparado com o proclucto do Oriente. 

Eruquanto lá., . no Onente, a li_bra de borracha representa dé custe 
Je exLracção, o-itocentos 1·éis em nossa moecla, na regj-ªo amazonica 
custa ella mais de dous ·mil Téis . 

. Junte-se 1a, isto a f·alta de cuidado com que o- nosso producto é 
preparado, e chegareis, c<Jmo eu e como todos, · á conclusão de que, 
ou o Hrazil dispõe-se a empenhar o maximo esforço na solução ur-
gente do problema ou eutão teremos de assistir, contristados, á perda 
total de um producto, o desapparecimento completo de uma industria 
que represen ta já mais de um terço da nossa exportação. 

As plantações do Oriente só nos poderão prejudicar si ficarmos 
inact1vos. A superioridade da nossa borracha é manifesta e está hoje 
já evlci.\!utemente constatada. 

Aperfeiçoado o producto, barateada a extracção e impedida a 
ganancia especulaclora, nada temos. a receiar. Ha logar no mercado 
mundial 1~ara nós. O que ha de ficar em sto.ck não é a hévea brazi-
leira, e, sim, a oriental. 

Da mesma fórma a sêda artificial ainda não conseguiu nem con-
seguir!i derrocar a sêda natUTal; .da mesma fórma a borracha do 
Oriente não conseguirá jámais supplantar a seringa n13.cional. 

O que urge é combater o inimigo e imitai-o, barateando a extra-
cção e deEenvolvendo o plantio, o que é faci llimo em um sólo em que 
a bonacha é nativa. 

Para isto, fundemos o principal e talvez unico apparelho de que 
necessita o seu desenvolvimento, um banco, que seja o propulsor do 
commerci.o da borracha naquellas praças, não só para comprar e ex-
portar pol' conta propria e ·de terceiros, como para descontar os co-
nhecimentos da borracha embarcada directamente pelo aviador. 

Mas, um banco, não para oper ar sobre descontos e redescontos 
de le iTns naquella região, e sim para operar exclttsivamente sobre bor-
racha, desenvolven-do uaquella região a commandita agrícola, ·COlllt> 
f az.em a França e a Inglaterra em todas as suas colonias; u.m banco 
que faci lite o transporte ·dos coolieJS para o trabalho de cada ·saúa, 
como se f.az annualmente na Guyana Ingleza ; um banco que man-
tenha a~ cooperativas para fornecimento dos generos de primei1·a 
necessidade a reduzido lncro; um banco que fomente, principalmente 
no A mazonas e no Acre, a inclustTia agrícola .e pastoril. 

:Kó;; não precisamos, como quer a Superintendenci a · da Defesa 
da Borracha, criar bois no Tio Branco para abastecer o Acre. Não; 
a pecuaria tem de ser desenvolvida ·na propria região que ella v.ae 
servn·. 
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Ém uma região facillima de ser aproveitada para aquelles dons 

misteres, não é de fóra que ha de vir a alimentação. O alimento tem 
de ser produzido na propria Tegião. O gado e os cereaes imprescin-
díveis á vida teem de ser criados e cultivados dentro da área que vão 
abastecer. r 

A immigrar;ão para o Acre, o Amazonas e o Pará, por emquanto, 
·ainda é uma fantasia. Sem estT·adas de ferro e de rodagem não ha 
immigrante possível. 

O estrangeiro, principalmente da Europa, não se dispõe aos pe-
nosos .sacrifícios que suppo·rtam os nacionaes que habitam aquella 
região, onde ainda não ha alimentação razoavel e relativo conforto. 

As travessias pelos rios amazonicos ainda são, e serão por muito 
tempo, um espectaculo quasi tragico. O euro.Peu· não está acostumado 
a esse infortuUJ.io, nem d'elle precisa para viver, quando no sul do pro-
prio BTazil e na Argentina elle encontra facilmente a vida de paiz 
civilizado. ' ·' ~ 

Dllixemo-nos de falso patriotismo e convençamo-nos de que a 
regiãv amazonica ainda está no momento quasi . primitivo. 

Porque ella não é nem Manáos, nem Belém, cidades hoje de real 
e apreciavel desenvolvimento. 

Ella é o interior com ü seu clima tropical, a sua falta de conforto 
e os seus paúes. 

Ella é a floresta espessa, compacta, deshabitada. 
E' uma riqueza, sim, mas uma riqueza inexplorada e inexplora-

vel pelo e1uopeu. Não acreditamos que mesmo o portuguez para lá 
quizesse ir desenvolver a horticultura. 

O ·desenvolvimento da região amazonica, pelo menos nesta pri-
meira phase, é ·obr;a de que só serão ca·pazes nacionaes e asiaticos. 

A immigTação que podemos almejar para o inteTÍOT amazonico 
é aquella de qu:e se contenta, poT exemplo, hoje, a Guy;ana Ingleza, 
que, s0gundo as ultimas estatísticas, recebeu 116.700 coo~ies ·da India, 
engaj~dos a trabalhar durante um certo numeTo de safr\ls ,de assucar, 
com passagem gratuita de volta, e dos quaes, expirado o contracto, 
fi caTam no paiz, estabelecidos sobre concessões de terra, 69.479, sendo 
os dero ais repatriados. 

Com este elemento é que podemos baratear a producção e até 
derrotar o Oriente. 

Os dignos prefeitos ·actuaes do Acre pedem ao Congresso, entre 
outra,, verbas

1 
dous mil contos de Téis, para que possam commissionar 

pessoas idoneas que se encarreguem de agenciar no norte da Repu-
blica pr,ssoal pr•op'rio, dizem elles, no officio, para a extraeção da bor-
racha, pessoal que deve embarcar em dezembro e janeiro para a séde 
dos quatro departamentos . 

._ O que as distinctas autoridades do Acre chamam pes'Soal p1·oprio 
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€ um' pessoal que não quererá ganhar por dia menos de 4$, alêm da 
alimentação. 

Não ha de ser com esse pessoal pr·oprio que a borracha amazo-
nica poderá pr·osperar. Apenas seiscentos réis ganha por dia o extra-
ctor no Oriente. 

O banco projectado só deve ser um banco emissor, que é aliás 
a fórma natural de banco. 

E não se ·diga que o bilhete. emittido, com curso fm·çado naquella 
região, possa a vir prejudicar o paiz. 

J eijiro Ono, o grande economista japonez, que conseguiu doutO-' 
rar-se em philosophia na Universidade <fu Michigan, nos Estl:l!dos 
Unidos, realizando a emissão de papel-moeda no Japão, emissão 
feita ba menos de cincoenta annos, dizia : 

"Muitas províncias emittiam papel-moeda de diversas 
denominações. Como esse papel constituía uma circulação 
estrictamente local, os ' males da inflação cabiam inteira-
mente sobre os habitap.tes da província em que elle era 
emittido." 

No caso, nem essa hypothese terá logaT. O bilhete e~ittido tem 
por unico fim a compra da borracha ao agricultor; com o bilhete-
recibo o agricultor compra ao propr~o banco as mercadorias de 
que tem necessidade, para manutenção do seu pessoal, da sua indust,ria. 

Mas acontece que essa borracha tem de ser vendida no estrangeiro 
e vendida, portanto, a ouro. De sorte que póde-se affirmar que no 
fim da primeira safra ou da segunda todo o lastro do novo estabele-
ciment.o será puramente em ouro. 

O resgate dos bilhetes emittidos. se fará annualmente e do modo 
o mais normd pela volta ao Banco das notas em pagamento das. mer-
cadorias fornecidas pelo Banco. 

Nestas condições, quando o credito da Nação não bastasse para 
responder pela emissão feittl pelo Banco, a certeza dessa conversão · 
immediata em ouro seria sufficiente paTa assegnrar a responsabilidade 
do novo instituto. 

Sou dos que pensam que a borracha devia ser até um monopolio 
do Estado, como é o fumo na França e o alcool em outros paizes. 

Acho mesmo que no Acre, principalmente, as bebidas. alcoolicas 
e tabaco devia1.p Sf)r submetti dos áquelle regimen. 

Com isso só teriam a lucrar o paiz e o povo. 
:Não tenho duvidas sobre os resultados das medidas que ora acon-

selho e que tratei de consubstanciar em projecto de lei. 
E' com os bancos emissores que principalmente a França e a 

Inglaterra teem deseT.rvolvido as suas colonias. 
E' por meio dos bancos emissores que os Estados Unidos teem 

conseguido o desenvolvimento material com quP teem assomprado a 
ve1ha Europa. 
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O banco emissol' é o instrumento, é o auxil~ar ma1s poderoso da 
producçüo nos paizes novos. 

Nã'Ü ha colonia i11gleza na Australia que não possua mais de um 
desses instrumentos de credito. 

A Tasmania é a. menor colonia da Inglaterra na Oceania. A sua 
superficie tem apenas 26 . 000 milhas quadradas. E' talvez a sexta 
parte do Acre. A sua população uão chega ainda ás duzentas mil 
almas. Antjgo presidiu, para onde eram levados os condemnados vin-
dôs de Nova Galles e que tinham de cumprir as suas penas, só em 
1865 te-;,.e ,ella governo l'csponsavel. Pois bem: J'á em 1896, ha 1'7 annos, 
a Tal:lmtwia d1spunha de quatro bancos emis.sores. 

Oolonia do Cabo (na Africa) - tres bancos. 
Ma.bal - Além dos. banco-s da Oolonia do Cabo, que teem lá suc-

cursaes, a colonia tem tamhem o seu banco emissor: o :Na tal Bank. 
N O'ca G-altes ( Ocoania) - 13 bancos emissores, repl'esontando um 

c~:~pital rcr,lizado de mais de ;E 22.000 . 000. , 
Victorict - 12 bancos emissores, dos quaes sómente quatro repre-

sentam um capital de mais de f: 8 . 000 . OOU. 
Q uecnsland -- 11 bancos de emissão, dos quaes tres com séde na 

colonia, representando só em depositas mais de ;E 15.000.000. 
South Auslraha -- Um banco de emissão_, Bank of Addaide, com 

30 sur.cursaes na colonia e uma e11~ Londres. Capital i 1. 000.000. 
W estern A ?tBtralia - F m banco de emissã-o : vYestern Australian 

Bank. Depositas no valor de mais d~ ;!; 2. 000.000. Acções de ;E 10 · 
cotadas a f: 25. 

LVo·vLt Z rdandia - Cinco bancos de emissão. 
Nos iins de 1897 o activo desses bancos representàvam f: 17.000.000 . 
.Bilhetes em circulução, f 1.200.000. 
A ob jecçii.o unir:a que se me tem feito nestes tl'es dias que se pas-

saram .da ap}'esentação do projecto até hoje, é que, o banco projecmdo 
'lae inlmmbir-se de assumptos que. não são bancarias, como fQl'necer 
mercaclol'ias, utensílios, etc., aos agricultores de bonacha. 

A objecção não procede. Um secu1o antés de haver a França insti-
tuído o ::>.redito agl'Ícola, já a Escossia, com os seus bancos emissores, 
fazia ao agricultor credito para tudo. 

:.Fornecia-lha sementes, como fornecia-lhe forrage._ns, gad-o, comes-
tíveis, tudo emfim de que elle precisasse. Fazia mais. Encarregava-se, 
da abertura dos poços hoje chamados artesianos e da drenagem até 
dos seus campos. . 

O mesmo na à.llemunha, nos Estados Unidos e em todas as' colo-
nias inglczas e francezas. 

Não ha, pois, no caso, uma invenção perigosa. O systema dos 
. bane:os emissores está hoje universalmente espalhado. 

Fundado esse estabdecimento de credito, a borracha amazonense 
está defendida. A esp0culaçn.o ha de desappaTecer ou terá de diminuir. 
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O agricultor daquella região encont:rará o numeraria de que pre-
cisa parn. as suas operações c encontrará por baixo preço os generos 
de que necessita para n sua alimentação. 

A questão dos t ransportes sení. igualmente resolvida pelo proprio 
banco. flUe dispor?. dos vapoTes sufficientes para transporte das mer-
cadc:ri as aos ooringaes dos seus committentes, cobrando por esse ser-
viço e I]Ue haste para remml<mu modest~meute as despezas effectuadas 
e o capittll emprep.;ado na acquisição da flotilh~. até que as suas con-
dições, os seus lucros possam emprehender a ·construcç.ão da obra que 
maiq reclama a defesa da borracha. que é uma via ferrea que, partindo 
de Utar.v vá t1"r a Porto Acre e Xapury, por m;n lado, Senna :M~du
reira c C1·uzeiro do Sul, 11elo outro. 

E com a dP.fesa da borracha., a construcção dos caminhos de ferro 
nP.cesoarios. o bom apparelhamento das estrvdas de rodagem, o Acre 
não sP.rá só nm e.s:portarlor de borracha, será tamhem um grande cel-
leiro l)ilJ'El ab!lstecer as regiões \risinhas. 

Jl,{n;to mais se tem feito 11qui pelo snl para regiões bem pobres. 
n,nois ele R. P~mlo. que Esüt:do da Federação representa, como 

representam o P ará, o Amazonas e o Acre, um terço da exportação 
brazileira? !!ti 

Pois. para salvBr essa riqueza, para P.c:tutelar esse natrimonio, 
não é . justo que reali r.cmos ao menos uma idéa que não importa em 
sacrifieio algum do p?.Íz? 

De que serviu termos comprado por dous milhões o Acre, si não 
foi pa r:t desenvolve l -o? 

·Poi~ é possível 11bandonnT nrna região como essa,· que, evidente-
mente. representa o futuro do paiz? 

N&o posso acreditar que chegu-e aié ahi o nosso descaso. A Repu 
hlica tem sido par a todos o r<=rrimen f! as SThrprezas. 

Possa ella conseguir effectuar mais essa, que será surprehendente. 

O Sr. Lnci'ano Pereira (pe la ordern) (*) - Sr. Presidente 
estucla.ndo o -parecer da illustrada Commissão de Finanças, sobre as 
emend11s offereeidas ao projecto. de orçamento do Ministerio da.- Agri-
cultu ra, l:'ncontro a.ssign:tda pelos meus illustres co1le~as fh·s. Nicanor 
do Ne;;cimento e Raphn.el Pinheiro, a de n. 113, autorizando o 
GoveTno a Buspender o Regulamento sob n. 10 .105, de 5 de março 
de 1913, até que se organize a le.i 'de terras, qufl será submettida ao 

( •) Discussã-o do projeclo de orça·mento à a A:6rkultura. 
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voto do ·Congresso, e a de n. 114, mandando revogar o regulamento 
que b8ixou com o decrete n. 10.105, de 5 de março de 1913. 

Essas duas emendas, Sr. Presidente, e por isso foi que pedi a 
palavra pela ordem, pareceu-me que attentam contra a disposição 
expressa do Regimento. O art. 190, -§ 1 o, des.t.e, determina que não 
é perwittido apresentar aos projectos de leis annuas emendas com. 
caracter de proposições principaes, que devem seguir os tramites dos 
projectos de lei. São consideradas taes, emendas que cream OUJ extin-
guem serviços e re·partições publicas, ·augmentam os OTdenados dos 
funccionarios, convertem em ordenado parte ou toda lt gratificação 
estabelecida em leis especiaes e revogam leis que não tenham relação 
alguma com as materias do orçamento, ou das finanças publicas. 

Ora, Sr. Presidente, essas duas emendas não só supprimem servi-
çns organizados, como não teem relação de especie alguma com materia 
do orçamento. São emendas que suspendem o regulamento baixado 
pelo Governo, prévir.mente autorizado por uma disposição legislativa, 
pois o Governo regulamentou as terras do .Acre em virtude de autori-
zação legisla ti v a. 

Parece-me, portantG, Sr. Presidente, que essas emendas não de-
viam ter sido aceeitas. Mas o foram e eu deixo aqui, por essa causa, 
consignado o meUJ protesto. 

Já que me encontro na tribuna vou mostrar · á C amara o absurdo 
de semelhantes emendas, de consequencias terríveis e que afinal trarão 
para a Nação, caso sejam approvadas, momentos desagradaveis. 

O SR. JosÉ BoNIFAOIO - Agora não é mais pela ordem que 
,V. Ex. está fallando. 

O SR. LuciANO PEHEIRA - Pela ordem, era o que eu tinha à 
dizer. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. está inscripto em pi'Ímeiro logar; 
portanto, tem a palavra. 

O SR. Ll~ OIANO PEREIIB. - Agora, Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
e á Camara que attendam ás ligeiras considerações que semelhantes 
emendas me suggeTern. 

Nós temos por costume, Sr. Presiclente, lastimarmo-nos da ma-
neira por que fomos .colonizados. Em via de regra, é opinião ·CO'rrente 
~. si outro fosse o povo que nos colonizasse, outra tambem seria a 
nossa situação actual porquanto accusa-se Portugal de não ter sabido 
colonizar. Ora, Sr. Presidente, a incorporação do Acre ao territorio 
nacional e sua organização administrativa especial, e~n virtude do tra-
tad'O de Petropolis vieram provar que não ha povo nenhum peor colo-
nizador ·do que o brazileiro, porquanto, apezar das fabulosas sommas 
com que aquelle Territorio enriq1rece a União, esta até hoje,. e já 
são der:orridos muitos annos, não contente em negar-lhe os beneficios 
mat~riaes que lhe ~ão devidos, nega ainda aos seus habitantes direitos 
po1iticos e mesmo civis, .en,tre os qu~s, o mais fundamental é o de 
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propriedade, ainda nil.o ha muitos dias assegurado pelo Regulamento 
de Terras, que as duas emendas do il1ustre representante .. carioca já 
desejam ver suspenso e mesmo revogado. 

A maior aspiração dos acreanos foi seJUpre ver a sua propriedade 
territorial legalmente reconhecida e delimitada, já tendo mesmo feito 
em pról da conquista desse dirtito duas revoluções, não sendo prudente 
levai-os a uma terceira . .. 

O Sn. RAPHAEL Pnnmmo - V. Ex. sabe perfeitamente, que 
actualmente não se faz nenhum aviamento sem que o aviado exhiba 
o titulo ·das suas terras para hypotheca. 

O Sn. LuciANO ~PEREIRA - Eis uma ·informação nova para mim. 
V. Ex. prestar-me-hia um serviço dizendo onde foi bebel-a. 
O S1~ . RAPHAEr. PINHEIRo -- No engenheiro Alberto Moreira. 
O SR. LuCJANO I_)ERRIRA - Desconheço-a absolutamente. Dando, 

porém, que ella seja exacta, não me parece que isso seja motivo para 
se negnr ao Territorio do Acre uma lei de terras, porque, qualque1· 
que est-a seja, o mesmo acontecerá, si essa fôr a vontade dos interes-
sados. 

O SR. NICANO.R DO NAsCIMENTO - Essa organização é descr i-
cwna:ria. 

O Sn. BuENO DE ANDRADA ·- O orador refere-se a um questão de 
ordem. Si S . Ex. sabe que não é .diTei to da O amara em ma teria orça-
menta ria suspender um regulamento, deve reconhecer tambem que 
lhe faliava direito para propor em orçamento a autorização para sel) 
feito e.'\se regulamento. 

O SR. LuciANO PEREIRA - - Perdão; a autorização não foi em 
orçamento. A Oamara auto1·izou-o em virtude de lei especial, e não 
em cauda de orçamento. Meu iUustre collega, Sr . Pedro Moacyr, que 
não eatá presente, foi até o Relator dessa lei. 

O g'R. N ICANO·R no N ASOIMENTO - Mas o reg11lamento exorbitou 
da autorização legislativa. 

O Sn. R.~.PHA:mr. PINHEIRO - Não pensava V . Ex. (1·ef:erinckJ -se 
ao orado?'), da mesma maneira, qu ando defendeu e votou a favor da 
organização da pesca, em orçamento. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V atei porque o serviço fôra autoriza'do 
por lei. Admirado estou eu de. ver o Sr. N icanor Nascimento, como 
siguataxio desta emcmda, quando ha poucos dias ainda ouvimos de 
S. Ex. a declaração de que votava contra determinada emenda ao orça-
mento do Interior justamente porque a mesma emenda continha ma-
teria de caracter permanente. 

O SR. N ICANOR N ASCillfENTo - Mas esta não é pe1·manente ; 
é tudo quanto ha de mais provisorio. E' positivamente orçamentaria. 

O Srt. B'uENO DE ANDRADA dá um apar te. 
O t;!R. N JC.A.NOR N ASCillf~NTO - Leis orçamentarias são leis an-
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nuas. Eti proponho dentro do anno. autorização para se fazer uma lei. 
Acabo do o anno, acabou essa autorização. 

O Sr~. LuciANO PEREIRA - V. Ex. acha que podemos, em cada 
orçamento, revogar um regulamento? 

O SR. NrcANOR NAsCIMENTO - Não é revog-ar. é suspender. 
O SR. LuciANO P EREill.ll (l'endo) - Ft'ca revogado o regulamento 

qne b>1.ixou .. . 
O SR. NICANOB N.As0I:MENTO - E ssa emenda, vou reti rar ; a 

ve rdadeira é a que H' segue. 
O Sn. BtrENO DE ANDRADA-- Leia n. segunda emenila. 
O Sn. LucrANO PERJmtA- flf>~mda emenda m ano !I suspender. 

mas essn. hmbem é m1ti-reg-iment11l. 
O S!!. BuENo m ; ANDRADA - Por que? 
O SR. I.uorANo PEREmA - P orque imnlic11 na RlJSnen~i'ín fle ~er -

vicns estabelecidos em virh1de de uma au torização dada por lei espe-
cial, com caracter pel'HHlllf'ni·e. 

O SR. Nro.ANoR NAscnrHNTo - Essa censura é á Mesa e não 
a nó~. 

O Sn. LuciANO P EREIRA --- Já fiz a minhH rerl:unRrão á M"Psa . 
Ag-or::1 . estnva ili srmtind6 o mArito dn emenda. quando os apartes 

de vv. RExs. me fiZf\1'9ID vol tar á questão de ornem. 
O Sn. BuENO DR ·ANnR.\DA - Acho qw'l rlormiu. 
O Sn. Lum~NQ P.~<;ruun~ - Não dormi, porque meus illmh·cs 

colle ~r~ s não iuetifirvrmn a eme11da. 
O Sn. RrE1'70 DE ·ANnRADA -Largamente. 
O Rn. NICANOR N ARCIMENTO -- J,nr.rr~mentt'l. em duas hoTas. 
O Sn. BuENO DE ANnRADA - · E V. Ex. ouviu. 
O Sn. LucENO PEREIR -Vou f'Xpli caT o qun a r ontf'CJel . 
Só tive conhecimento d'ellas quando li o pareceT d a Commi são de 

Finanças. 
O nobre Deputado publicou eeu discurso, justificando as emendas 

que uuresentou ~ 
O Sn. Nr<'.A.NOR NASCIMENTO ·- Sim. senhor. 
O SR. Lu<'IA....~o PEREIRA - P ois eu não vi no Diario 'do Con-

gresso a justificacão com os fundamentos que V. R·. teve para apre-
senbn' essas emendas. 

Depois, é tambem certo qne éU, particnla1·ment.e . nE>rguntei mesmo 
a o meu distincto r,ollega si S. Ex. havia apTeeenta:do a justificação 
das emendas, e S. E x. respondeu-me ne:;tativamente. 

O SJt. NroANOR N Ascr.rvrENTo - Realmente, não apresen tei justi-
fi cação, no sentido em que V. Ex. me fazia a pergunta. 

O Sn. LuCIANO PEREIRA - V. E x. devia comprehender que eu 
não 1ratava de justificação escripta, precedendo a elaboração da 
emenda . 

Pela resposta do digno Deputado, eu suppuz até que S. E x. se ti-
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vesse limitado a depositar as emendas sobre a mesa. Eis ahi por que só 
agora me lev::mtei contra a sua acceitação. 

M HS, paTa argunwn ta r, admi tto que a emenda n. 113 seja regi-
mental. 

Si a medida nella autorizada fôr approvada, h avemos de ver uma 
nova revolução no Territorio do Acre. 

Sempre foi aspira~ão daquelle povo. aliás aspiração de todos os 
povos, ler umil legislarão de terras que lhe possa assegurar e garantir 
a sua propriedatie tcnitcn·ial. 

Não tenho outro interPsse no Territorio do Acre, sinão aquf'llf' 
qne dP.vmn ter todos os cidadãos hrazileiros; mas conheço bem as aqpi-
rações do povo que o habita, pelo que posso dizer que, no mesm0 mo-
mento e'11 que lá chegar a noticia de que o Re~lamento de T e·nas 
foi. suspenso, até quP. .. futuramente, o Oongres~o vote uma lei nAs~ 
S~?ntido, por já estar farto dt- sabei· o que vAle tal nromessa, pe~ar:í 
novarr·ente em Hmas na defesa dos seu s direitos mais uma vez preju-
dicado8 pela União. 

E' este um testemunho il e quem conhece a re~ião. 
O SR. 0.\LOGERac; -·· Contra R affirmacão dP V . E' .. ali ás mnito 

respe1t::~vel. segue-se a do nohTe Deputado 'ror S . Pnulo_ Sr. Bueno 
ele Anrlrada, ,1ue já P.steve lá c que conhece as necessidades daquella 
região. 

O SR. J,ucrANO Pm~EIRA - Acha o nobre Depurl:ado por S. P aulo 
que !'ie nóde dei.'<flr sem solucão o problema? 

O Sn. BuENO DE ANDRADA - Acho qup é uma necessidade a lei 
de te~Tas nora o TE>r-ritnrio do Acre; mas, actualmente. neste momento, 
acho que é uma calamidade. 

O SR. LnmANO P :g?.EI1IA -- Mas V. Rx. não diz qunl a razãl) 
por Ol'P nch~ que. ne:'ltP momento. é nmR c::~lamidnde. . 

O SR. BuENO DE Â.NDRA.D.A. - Já disse e vou repetir. demonstrar 
• .., - 1'1 - ---, - -, 

m::us uma vez. . · 
O SR. Lm"!IANO PT<'RRntA - O nobre Dernlf11no nroferiu um dis, 

cnrso f111C I15o foi. pnhli cado na. intP~tra.. C'nnst.11nno do resumo apenas 
as propMÍçnPs, sem as ner-essarias docnmenta()Ões. 

O S11.. FhmNo DE ANnRAD..I. - V. Ex. fez m11 l rle não rr>e onvir. 
O Sn. LuciANO PEREIRA - Não posso ouvir todos os discursos 

que são nroferidos ne~ta Casa. 
v_ Ex. comprehPnde que não posso ouvir todos os discursos 

que aqni se pronunciam ... 
O Sn. BuENO DE ANDRADA - .Conheco um trabalho de V. Ex., 

no ou11l eu poderia bnPear o mf·u modo de vi~ta. 

O SR. L1 CIANO P ERl<>IRA --V. Ex. não encontra em trab?lho meu 
oniniãn C'Cllltr!lria Á f11le ora pstou sustentando, da ner{' >JsidadB inRdi.a-
vel do Governo dar ao Tenitorio do Acre umn legi ·l ação de terras. 
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O SR. BuENO DE ANDRADA - V. Ex. não elogiou a conferencia 
do Sr. Ludwing Schnennbagen, feita em 1910, em Manáos? 

O SR. LucrANo· PEREIRA - Tive a honra de responder a essa 
conferencia ·do sabio austríaco, em nome da Associação Oommercial. 
de Manáos, mas nesse respeito não se encontra, ainda que Temota-
mente, nada que prove ter-me eu manifestado nesse sentido. 

O SR. BuENO DE .A1"\fDRADA -Demonstrarei, pela segunda vez, que 
o regimen actual é absurdo, porque faz passar ns terras descobertas 
pelos colonos do norte, para as mãos dos negociantes estrangeiros de 
Man á.os. 

O SR. LuciANO P BREIRA - Ouvirei V. Ex., com muito prazer, 
porque terei occasião .. . 

O ·SR. NrcJiNOR NAsCIMENTO - De concordar. 
O Sg, LuciANo PEREmA - De concordar, não. 
O SR. ÜALOGERAS - Tal seja a demonstração . .. 
O SR. LumANO PEREIRA - Sou advogado na cidade de Maná.os, 

e, como t.al , estive em contacto, rnuci.to tempo, com os negociantes dessa 
praça. Fui o primeiro a dizer aqui que no momento actual a casa 
Prüsse exerce pressão sobre o commercio do Amazonas, porque, cre-
dora da ~ua maioria , por titnlos sob gaTantia real, e ao mesmo tempo 
unica compradora de borracha, impõe para esta o preço que lhe con-
vém e não o que deve Tesultar da situação normal do mercado. Mas, 
não Yej(• em ql1e isto f(Ueira dizer que essa casa vá infhlliT na proprie~ 
dade territorial do Acre. Não vejo como. E si V . Ex. espera uma lei 
de terras, para acabar eom a.s hypothecas, no Acre, eu direi que ellas 
apparecerão qualquer que seja a organização que se arranje porque 
egse Jontracto é recouhecido pelo nosso direi to civil, dependendo a sua 
realização tão sómcnte da vçmtade dos interessados. 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Perrnitta uma 11ergunta. Si juJgar 
conveniente, V. Ex: poderá deixar de responder . . . 

O 8R. LuciANO PEnEIRA -· Responderei qualquer que seja. 
O Su. BuENO DE ANDRADA -- V. Ex. co.mo advogado das casas 

de Manáos ... 
O •SR. I"LTCIANO PEREIRA - Das casas de Manáos, não; como 

advog:tdo do ff<io de llfanáos, o que é differente. 
Sei que V. Ex. não teve o, intenção de fazer qualquer insinuação, 

na m<melra por que acaba de expressar-se; mas, convém que, desde já, 
se estabeleça a differença. Sou advoe;ado no fôro de Manáos e é como 
tal que ronheço as necessicla,des do Territ.orio do Acre e ·a organização 
do commercio d'aquella regiã.o. Sem lei jle tenas nada póde haver de 
estavel qualquer que seja a organização territorial adoptad:1, esse 
mal, que o nobTe Deputado rec.eia, fatalmente se dará, porque hypo-
thecar o que é seu é um direito que nenhuma lei de terras pôde des-
conhr.cer. 

O SR. BuEN.o DE A.NPR4P4 - Vop. formulaF a minha pergunta 

I 
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com o profundo respeito que tenho por V . Ex. : como advogado na 
praça de Manáos, naturalmente tem sido advogado contra alguns 
seringueiros? 

O SH. LuciAI:S O PrmEIRA - Nnnca fui. Nunca -patrocinei, como 
advogado, questão nenhuma que affectasse direitos tenitoriaes do 
Acre. F aço a declaração, para que V . Ex. não supponha que estou 
defendendo iuteres.ses de clientes meus. . 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Neste caso, a fonte de informações, f 
que ia procurar, está secca. 

O S_n. LDCI.ANO PEn.EmA - Isto não quer dizer que, como advo-
gado, em contacto com af\ necessidades da praça de Manáos, não possa 
prestar a V. Ex. a informação que precisar. 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Então, vmt formular a pergunta : -
sabe ou não que grande pa1•te dos seringaes do territorio do J uruá 
está hypothecada a aviadores de Manáos ~ 

O SR. L"C"CIANO PEREIRA -- Francamente, não sei; mas, esteJa, 
ou não, penso que qu!llquer que seja a lei de terras, que lá vigore, não 
evitará que essas hypothecas se constituam. 

O SR. MANOEL BoRBA - A observação é importante . Desde que 
se conhece a propriedade da terra, ella póde ser gravada, -como o 
seu posimidor o entender. 

O SR. LucuNo PEREIRA -- Apoiado; a não ser que se queua 
negar aos negociantes de Manáos o direito de garantir-se nas trans-
acções que effectuam, entregando a seringueiros aviamentos que orçam, 
não raras vezes, em qumltias superiores a 1. 000 :000$, annualmente. 
Sob a a pparencia de defender os interesses dos seringueiros acreanos, 
o nobre Deputado por S. P·aulo está lhes prestando o maior dos de-s-
serviços, porque está trabalhando para lhes restringir o credito. Sem-
pre ouvi dizer que o credito agrícola e hypothecario é uma necessidade 
i.mpn~sci11divel. para o desenvolvimento de qualquer industria, baseada 
na exploração de terras. Onde não os ha, procura-se creal-os. Vejo 
agora que isso está errado . .. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Grande paTte dos seringaes está 
hypothecada á praça de Manáos. 

Rão é o interesse acreano qne está em jogo, sinão o da praça de 
Manáos. 

O SR. LucrA.No PEREIRA - O que está em Jogo é o interesse 
acreano. O povo acrenno sempre teve aspiração de ver a sua proprie-
dade territorial legalmente assegurada. 

O SR. BuENO DE Â..~DRADA -- Hypothecada e occupada por ou~ 
tros .. . 

O SR. LuciANO PEREIRA -- Mas, então, V. E x. quer negar ao 
povo elo Acre legi ilação de terras a pretexto de evitar hypothecas ~ 
(T1·ocam-se apa·rtes.) 
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O Sn. BuENo m~ ANi:m_•mA - Desde que as po3~-es já estão hy-
pothecadas, a lei servirá, apenas, para confirmar as hypothecas. · 

O 8R. NrcANOJ:t N-~SCIMENTO - Estas hypothecas não são feitas 
legalm.~n te. 

O SR. LuciANO PEREIJ::.A- Não comprehendo hy_potheca de posse. 
Si os serin?;ueiros só teem a posse, falta-lhes o objecto para a hypo-
thaca, que é o domínio. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO - Mas, estão obrigados. 
O .SR. LuciANO PEREIRA -- Mas, de que maneira? 
ô SR. NroANOR NASCIMENTO - Si V. Ex. quer, eu digo logo. 

Em 1vf!i116os, mesmo que o credor 11ão tenha titulo, obtem a apprehen-
são de tudo que é elo devedor, pcl' meio de embargos e sequestras. 

O SR. J,rrcuNo PEREIRA - Mas, não em virtude de direitos pos-
scssorios, e sim, como portador de contractos ele compra e venda ou de 
penhvr agrícola. Não f nç:a V. Ex. aos iuizes dó Amazonas a injust iça 
de suppol-os capazes de conceder mandados de embargo ou sequestro, 
sinão nos casos permittidos por lei. 

O SR. RrrENO m; ANDl~ADA dá um aparte. 
O SR-. LuciANO P.F.:REIRA - V. Ex. está mal informa-do; não se 

fazem contr actos gravand o simples posses, nem _no E stado do Amazo-
nas, nem no Acre. O que dá Jogar ás apprehensões, que V. Ex. lembra, 
são, como ac::~ hei de dizer ag;ora mesmo, os · contractos de compra e 
venda ou de J)P-nhor agrícola, baseados sobre o p1•oclucto, e não -sobre 
as terra~. 

O SR. RAUL FERNANDES - Parer.e-me, e o digo com todo o res-
tJeito, que essa -discussfio é ociosa-, po1·que o rtue a emenda autoriza 
ilO Governo é suspender o regulamento. O Governo póde até f azer 
ma is : mudar este rep:u-lamento por um outro, porque é :1ttribuicão 
delle reg-ulamentar as lei8. Em que a emenda pre_jurdiea a situação dos 
posseiros do Acre? 

O unico valor da emenda é uma Sll-ggestíí.o ao Govemo, para 
que tome em consideração ·as rec1amacões -que -se levantam. 

O SR. LuciANO P EREIRA. - V . Ex. tem toda a razão. A emenda 
n. iJ3 é uma autoriza rão ao Governo. Um a vez que o meu hom·~do 
colleg-a . o Sr. Nicanor N ascimentc>, declara que retira a emenda n. 114, 
que r.umda revogar o regnlnmento, a emenda n. 113 é unia simule~ 
autorizacã<). que póde ou não ser acceita pelo Governo; a este cAberá 
a res-ronsabilid:,de ilo reto e as con~equencias delle decorrentes. Mas. 
Ai é da .competencia do· Governo, independentemente -ele a.udiencia do 
Oongre~so, suhstituir até um regulamento por outro, não descubro 
onde P~te_i a a necessidade da Prnenda, cuja ap]Jrovação nóde dar log0r 
a man ifeetações annud::~ s no Territorio do Acre, srndo prccisamm1t-e 
i~to qne eu pretendo evitar. 

O 'SR. RAuL F EHNANDES - Quer V . Ex. prestn um bom servico 
'!W Acre? Si o quer , não é aqui; ~as, junto do Poder Executivo, com 



-313-

o qua l mantém boas. relações, obtendo que se ponha esse regulmnento 
ao mellos, ·de accôrcl o com a lei. 

O Sn.. LuciANO PEnEmA -- V . Ex. me informará em que ponto 
~stá o Regulamento em desaccôrdo com a lei ? 

O Sa. RAuL FErmANDES - Em unJ. ponto capital: a lei diz, que, 
regulando as posses de terras .do Acre, se deverá ter em vista, tanto 
quanto possível, os titulas de posse expedidos pelo Estado do Amazo-
nas, pc1o ex-Es~ado independente do Acre e pela Bohvia ... 

O 3n.. LuciANO PEnEIRA - Quanto á .tiolivia e ao Perú, ha tra-
tados que nos obrigam a reconhecer como legitimas os titulas expedidos 
pelos respectivos G-overnos. 

O Sr(. NrcANoR NAsCIMENTO ~ Niio apoiado! 
O SR. LuCIANO PEREIRA -- Como não apoiado?! 
O SR. lüuL l<'ERNANmcs - A lei determina assim e veio o Regu-

lamento e desde logo reconhece corno validos e legitimas todos os titu" 
los, quer dizer, supprime a verificação que a lei requer! 

O Srt. BuENO DE ANDltADA - Fóra outros absurdos! 
O SR. NrcANOJe NASCIMENTO - Como o ela legitimação das pos-

ses mediante registro! 
O SR. LuciANO PEREIRA - O registro só será feito se forem sa-

tisfeitas as condições impostas pelo Hegulamento . 
. O Srt. 0ALOGBRAS --- Ha uma questão importante levantada pelo 

nobre JJe:rmta·do, e é que o primeiro posseiro niio é o detentor acmal 
das terras. 

o t!R. NrcANOR N ASClMENTO - o actual não é posseiro de causa 
nenhurn::t. 

O Sn.. LuciANO PEREIRA - Não lia legislador que possa prevel' 
wdas essas questões e resolvei-as com dlspos1ções especiaes para cada 
uma. 

o Sii. ÜALOG.ER·AS - Oh ! • 
O SR. LuciANO PEREmA - Não é possivd a especialização que 

V. Ex. deseja. 
O SR. N ICANOR N ASCHIENTO - Eu mostrarei como se encadei am 

as tenas até os Estados Unidos. 
O SR. LrroiANO PEREIRA - Vejo que V. Ex. continúa muüo pre-

occupado com o phantasma da occupação norte-americana ... 
O Brt. NxcANO.n. ~ ASCIMENTo - J:ioje, j á não é mais phantasrn~. 

é a oruupação total da Amazonia. 
O SR LuciANO PEREIRA - No emtanto, veja V. Ex., hoje não 

existe uma só casa americana em Manáos, pois que, as duas que lá 
negociavam em borracha, Srs. Adalbert Aldeu e Gordon & Uomp.; 
se retiraram elo mer('uelo, infelizmente, para o commercio do Amazo-
nas) pol' '{Ue eram ellas que estabeleciam uma especie ·de cont1·ôle, sobre 
a casa Prüsse, deixando assim o mercado inteimmen te ü meTcê e á 
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das cotacões naturaes. 

O !SR.. NrcANOR NAsCIMENTO - V. Ex. f az a d~daração de-
finitiva á Camara de que em Manáos não existe u;rna só casa ame-
ricana ~ 

O SR. LuciANO PEREIRA - Disse que não h a uma só casa ame-
ricana compradora de borracha. Aliás, fui o primeiro, quando apre-
sentei á consideração da Camara, um projecto estabelecendo uma 
moratoria parcial para o commercio da .A.mazonia, a allegar como 
motivo justificativo da medida, o facto de serem os Srs. Zarges, 
Oligher & Comp. (isto é, a casa Prüsse), credores dos pequenos avia-
dores e ao mesmo tempo unicos compradores de borracha, pelo que 
impunham o preço como compradores, e forçavam aquelles á venda 
como devedores, insolvaveis pela ameaça de abrir-lhes a f allencia. 

O SR. CADOGERAS - Fazendo a chuva e o sol. 
O SR. LuciANo PEREIRA - O que não posso comprehender é 

como uma lei de terras remediará esse mal. 
O SR. NrcANOR NAsCIMENTo - O que desejo é que essas posses 

do Acre se t ransformem em propriedades legitimas. 
O SR. LucrANo PEREIRA - V. E x . quer que diga uma cousa ~ 
O SR. NrcANOR NAsCIMENTO- Pois não. Tudo que V. Ex. diz 

me instrue . 
O SR. LuciANo PEREIRA-- ISi a casa allemã ou outra qualquer 

pretender ficar proprietaria do Acre, ella o poderá fazer. 
Á nossa legislação não prohibe a estrangeiros a acquisição de 

terras no Acre . 
O SR. NrcANOR NASCIMENTO - Só s~ compra e se vende aquillo 

de que se tem um titulo. 
O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. o que quer é tirar á popula-

ção do Acre o reconhecimento de sua propriedade e o direito de 
vender. 

O ISR. NrcANOR NAsCIMENTO - O qu'e eu quero é que se as le-
galize. Desde que essas propriedades, que se estão titulando, se acham 
em mão de compradores,. estes ·devem entregar as terras aos seus 
legítimos posseiros. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Não sei como V. Ex. pó de ter co-
nhecimentp de taes f actos . E u os ignoro. 

O SR, BuENo DE ÁNDRADA - Eu expliquei isso claramente aqui. 
O SR. NICA.NOR NAsCIMENTO - Elles allegam que teem a de-

tentio de kilometros e kilome.tros de terra, onde nunca foram, pois 
que nun0a sahiram d a bo·cca do rio. E' assim que querem legalizar 
a propriedade no Acre . 

O SR. LuciANO PEREIRA - Que juizo fórma V. Ex. dos rios do 
Amazonas, para acreditar que quem se lhes estabelece, nas boccas, 
póde dominar-lhes todo o curso~ .A.ttenda V. Ex. o,ue esses rios tee:w. 
cursos maiores do que o Rio Carioca ... 
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O SR. NrcANOR NASCIMENTO - Censuro o regulamento, porq_ue 

foi feito para favo recer usurpadores, contra os legítimos posseiros. 
O SR . LuciANO PEREIRA - Não vejo em que o regulamento fa-

voreça esses usurpadores. Não sei tambem quem o fez, mas, o que 
posso garantir, é que antes de ser elle preparado, a repartição encar-
regada de organizai-o procurou ouvir todos os que quizessem infor-
mar a respeito, attendendo essas informações no que lhe pareceu 
r azoavel. 

Depois foi elle submettido á apreciação de um dos nossos maiores 
jm isconsultos, o Sr. Clovis Bevilacqua, que o reviu cuidadosamente . 

O SR . BuENo DE ANDRADA - Faltou o principal interessado -
a Nação. 

O SR . LuciANo PEREIRA - Qual o momento da Nação infor-
mar-se ? 

O SR. BuENo DE fu~DRADA - E' aqui. Trata-se do direito de 
terras. 

O SR. CALO GERAS - Isso é innegavel, tanto mais que esse regula-
mento em alguns pontos modifica a lei de 1857 . (H a outros .apart'es .) 

O iSR. NrcANOR NAsCIMENTO - P rovem a '8Ua po·sse. mas judi-
cialmente, como a lei manda . 

O SR. LuciANO PEREIRA - O art . 3° do regulamento não se re-
fere a posses, mas a domínio. A legitimação das posses é feita admi-

~ nistrativamente por todas as leis de terras. 
O SR. N ICANOR NAS CIMENTO - Crear-se para isso um processo 

administrativo, sem garantia para as partes, sem contencioso, sem 
causa nenhuma, é o que não se comprehende. 

O SR . LuciANO PEREIRA - Esse pro~sso administrativo figura 
em todas as leis de terras . Quanto aos títulos definitivos já expedi-
dos, o regulamento não podia deixar de acceital-os como validos, por-
que elles representam direitos que não podem ser contestados, pois 
que são :direitos que a nossa legislação civil assegura. 

O SR . N ICANIOR NASCIMENTO - Onde ? V. Ex. está em um 
circulo vicioso . 

O SR . LuciANO PEREIRA - Não estou tal. 
O SR. NrcANOR NAsCIMENTO - A posse exige uma de.t.entio titu-

lada, mostrando que o individuo occupa de boa fé; ao passo que o 
que se quer fazer é dispensar a prova ·de legitimidade para passar 
o titulo, tanto que os posseiros são desapossados de suas terras e em-
possados nellas os donos de bocca de rio. Os verdadeiros possuidores 
n~o possuem mais nada; são escravos ou freguezes dos novos pos-
senos. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. foi informado por pessoa 
que não disse qual a verdadeira situação e está confundindo lamen-
tavelmente posse com domínio .. 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Foi po:r mim, que lá estive. 
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O SR. NICANOR ASCIMENTO - E steve como funccionario pu-
blico, trazendo informaç~es .officiàes. 

O SR . LuciANO PEREIRA- Os interessados, cujos dil·eitos V. Ex. 
suppõe assegurar, são os primeiros a se revoltarem contra a segurança 
que V. Ex. lhes quer da1~ . 

O SR . N ICANOR NAS CIMENTo - Isto é o que resta provar. 
O SR. LuciAN!> PEREIRA - Isto está provado . 
O SR. NroANOR NASCIMENTO - O meu ponto de vista é o ponto 

de vista nacional. Esse territorio pertence á União . 
O SR. LuciANo PEREIRA - 1-<.ecebo com regularidade todos os 

jornaes que se publicam no Territorio do Acre, que de lá me são 
remettidos, e é preciso que eu diga que .toda a imprensa d'alli recebeu 
esse regulamento ·com as maiores demonstrações de s~tisfação. Não 
p_osso ouvir um por um os posseiros do 'l'erntorio do Acre, mas crew 
que a imprensa -acreana é o orgâo legitimo da opinião publica naquelle 
'J.'erntono, cuj as necessidades e aspirações deve conhecer melhor 
do que nós. 

O ·SR. NICANOR N;ascrMEN'l'O - Si esses jornaes public~m editaes 
e regulamentos, IJodem não ser! ... 

O SR. Hmmo DE ANDRADA - Já houve uma lei de terras, muito 
boa, promulgada pelo general T:haumaturgo de Azevedo... (lla 
out1·os apartes . ) 

O tiR . LuCIANO PEREIRA - Os distinctos collegas hão de per-
mit tiT que eu diga algumas palavras sobre o aTt . o0 • 

O 11lustl'e represental'lte do Districto :Federal critica o regula-
mento, em seu art . 3o, que diz que "serão reconhecidos como legi-
tünos .os títulos expedidos pelo Governo da Bolívia, pelo Estado do 
Amazonas e pelo hstado independente do Acre, antes de fundados os 
departamentos, em virtude da lei n . 5 .188, de 7 de abril d~. 1904". , 

O o mo S. Ex . vê, este artigo se baseia em um dispo si ti v o de lei. 
Mas, não preciso da lei p ara discutir, neste momento. l::l . Ex . sabe 
que nesta ma teri a deve . 1mperar o prmcipio do ben~r;na ampliand;a . 

O Territorio do Acre esteve SO'b tres jurisdicções . A principio, 
foi a do Amazonas, e são dessa. época os títulos expedidos em maior 
ab undancia ·. 

O SR . NrcAN.OR NASCIMENTO- São de tal abundancia que exce· 
dem a extensão de todo o Territorio . 

O SR . LuorANo PEREIRA - Mas, neste caso, de quem é a culpa? 
N ão é certamente de quem os adquiriu do . Estado na maior boa fé, 
pagando o seu preço e as vultuosas despezas de sua demarcação . 

Verdade é que quer o Estado do Amazonas, quer a Bolívia, quer 
o Estado do Ac1·e podem ter eÃ'}Jedido títulos para as mesmas terras. 
Sempre que tal se verifica:r ter á preferencía o titulo mais velho, de-
vendo a . materia ser regulada pelos princípios geraes de direito, ca-
bendõ ao Poder J udíciario resolver taes questões . 
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O SR. RAUL FERNANDEs - O remedio mais normal é deixar que 
sejam titulados os que fizerem legitimação de suas posses perante os 
tri'bunaes. · 

O SR. LuciANo PEREIRA- Neste caso, não era preciso uma lei de 
terras, pois que cada propTÍetario, antes de pedir a legitimação e a 
expedição de títulos pelo Governo, tinha de recorrer ao Poder Judi-
ciario para fazer a prova dos seus direitos, valendo a carta de sen-
tença como o titulo. 

UM SR. DEPUTADO - Não vejo inconveniente nisso. E' o pro-
cesso adoptado pelas leis de terras de todos os Estados. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O que sei é que as leis de terras de 
todos os Estados a·dmittem o processo administrativo para a prova da 
·posse legitima. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - O Acre tem tres: a do Amazonas, 
a da Bolívia e a de Placido de Castro. 

O SR. ÜALOGERAS- E outra que sobrenada a todas- a do rifbe. 
O SR. LuCIANo PEREIRA - O regulamento vem exactamente aca-

bar com essas lutas armadas. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Ao contrario, bastará legitimar os 

títulos do Amazonas para provocar o morticínio. 
O SR . Lu.cuNo PEREIRA - Então V. Ex .. não quer que se dê 

uma solução ao assumpto ? 
O SR. BuENo DE ANDRADA - Pelo contrario, muito a desejo. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Mas qual a solução, então? 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Quem fôr posseiro, venha legitimar 

a sua posse. 
O SR. LuciANo PEREIRA- E' o que o regulamento manda. 
O SR. NrcANoR NAsCIMENTO - O regulamento manda reconhe-

cer os títulos. 
O SR. LuciANo PEREIRA - Não pó de deixar de ser assim. V. Ex. 

nega ao governo boliviano o direito de expedir títulos de propriedade 
relativos á parte do territorio que era seu ? 

O SR. NrcANOR NAsCIMENTO - Nego peremptoriamente. A so-
berania é apenas um direito ill!-minente; o Governo só póde dar a 
terra, reconhecer a propriedade de alguem, si essa terra tinha sido 
sua e elle a distribuiu, mas si s6 tinha o direito imminente sobre o 
territorio, não podia reconhecer a propriedade: quem reconhece é a 
justiça . -

O SR. LuciANO PEREIRA - O governo bolivi·ano concedia terras 
na presumpção de que o teuitorio lhe perÍJ!:lncia, e VV. EEx. sabem 
que o Governo brazileiro lhe reconheceu esse direito . 

O SR. NICANOR NASCIMENTo - Não reconheceu; trarei o trata-
do amanhã, para mosh·ar que não reconheceu. 

O SR. BuENo DE ANDRADA~ Houve, simplesmente; um trecho de 
relatorio do Ministro . . . 
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O SR. LuciANO PEREIRA - Não sei, então, como se podem justi-
ficar no Tratado de Petropolis a indemnização e a cessão territorial 
que fízemos á Boli via. O Governo bnzileiro tanto reconheceu que o 
'rerritorio do Acre fazia parte da Bolívia que deu essas compensações. 

O ·SR. NIOANOR NASCIMENTO - Não foi só este o fundamento da 
compensação : houve outros. E, quando fosse, o Governo brazileiro só 
pagava o domínio im.rninente, não pagava a propriedade. 

O SR. BuENO DE ANDRADA- O Sr. Barão do Rio-Branco passou 
a linha de limites mais para o Sul e, então, pagámos esta parte 
accrescida. 

O SR. LuciANO PEREmA - Estou vendo que sahimos de uma 
questão para cahil- em outra. 

A verdwde é esta ... 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Não é esta. 
O SR. NIOANOR DO NAsCIMENTo - Acaba de se provar á eviden-

Cia que não é. 
O SR. LuciANO PEREmA- V. Ex. entende que explicou a ques-

tão á evidencia. ' , 1 : i 
O SR. NwANOR NAsciMENTO- Não fui eu: foi o Sr. Deputado 

Bueno de Andrada. 
O SR. LuciANO PEREIRA - N:ão estão, porém,· pTovando á evi-

dencia. A evidencia é que o Governo brazileiro, em virtude de acto 
expresso de sua chancellaria, reconheceu á Bolívia direito sobre o 
Territorio do Acre. 

O SR. BuENO DE ANDRADA- A linha que foi adoptada pelos Go-
vernos do Brazil e da Bolívia não era a l~nha que o . Brazil susten-
tava, e por isto foi pago o territorio boliviano que se incorpo'I'ou ao 
nosso em vi1·tude" do tratado. 

O SR. LUCIANO PEREIRA - Si o Territorio do Acre não era boli-
viano ... 

O SR. BuENO DE ÁNDRADA - Uma parte. 
O SR. LuciANO PEREmA - ... era amazonense. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Não era uma cousa nem outra: era 

um contestado, anterior á creação da Prov_incia do Amazonas. 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Si eTa um contestado antes da crea-

ção da Província, quando esta creação se . deu e afinal o territorio 
passou para o Brazil, tinha de ser do Amazonas. . 

O SR. BuENo DE ANDRADA - E' questão a decidir no J udiciario. 
O SR. ÜALOGERAS - Vamos voltar ao assumpto. 
O SR. LuciANO PEREIRA- E' o que quero precisamente. A mi-

nha opinião é que o Governo brazileiro não podia deixar de reconhe-
cer os títulos expedidos pela B.olivia, uma vez que , tambem reconhe-
cera que o Tenitorio do Acre fazia parte integrante do paiz visinho. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Uma parte. 
O SR. LuCIANO PEREffiA - Admittamos: uma parte; pois bem, 

o regulamento só pód'e reconhecer co;rno legítimos os títulos expedidos 
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pela Bolivia quanto a esse territorio, e, si ella os !JXpediu quanto a 
tenitorio que o Brazil não considerava boliviano, está claro que o re-
gulamento não os póde reconhecer . 

O SR. CALOGERAS - V . Ex . permitte? Desde que o territorio 
era contestado, comprehende-se o facto .de que existiam ti tulas emana-
dos do governo 1boliyiano, referentês á parte que estava fóra de sua 
j_urisdicção. Ora, o regulamento, reconhecendo como bons os titulas 
expedidos pela Bolívia, crêa conflicto. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Só póde reconh~cer os titulas bolivia-
nos si estes se re·ferem a territorio que foi da Bolívia . 

O SR. CALOGERAS - Isto é deducção de V .· Ex. perfeitamente 
logica, mas não é o que está escripto no regulamento . 

O SR. Luci.ANO PEREIRA - E u appello para o espírito esclare-
cido do meu honrado collega Sr. Raul :Fernandes. 

O SR. RAUL FERNANDES - Sou suspeito para arbitro, porque 
dei parecer. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - E' evidente que, quando o regula-
mento dá como legitimas os títulos expedidos pelo gove_rno da Bolívia, 
só póde referir-se áquelles que a Bolívia tinha o direito de fazer ex-
pedir. O proprio governo boliviano não póde exigir mai~ do que isso. 

O SR . CALoGERAs - E' deducção de V . Ex., repito. 
O SR. RAUL FERNANDES - Peço licença para dizer que o con-

flicto entre a Bolívia e o Sr. Placido de Castro foi exactamente um 
conflicto de soberania, de jurisdicção sobre o mesmo terreno. Sobre 
os mesmos terrenos haverá títulos bolivianos e títulos do Sr. Placido 
de Castro, pele menos; isso já não f aliando nos do Amazonas. Por-
tanto, o rec;onhecimento simultaneo de uns e outros ha de, presumivel-
mente, gerar o conflicto . O Sr . P lacido concedeu títulos em territo-
rio que a Bolívia suppunha ser seu e cuja autonomia elle propugnava. 

O SR . LpcuNo PEREIRA - No regulamento ha disposições sub-
sequentes que estabelecem o processo em virtude do qual esses titulas 
devem ser substituídos por outros uniformes. 

O SR. CALOGERAS'·- E' processo de substituição, apenas, e não 
de averiguação do valor dos títulos. 

O SR . RAUL FERNANDES - Em relação aos simples posseiros que 
não invocam títulos definitivos, ha um processo de legitimação de 
posse, que é, nas suas linhas ge1:aes, o adopta:do por todas ·as leis de 
terras; e, com relação aos que invocam títulos definitivos, o que se 
tem de fazer é um registro, de modo que, havendo dous titulas sobre 
o mesmo terreno, ha de dar-se fatalmente o conflicto. 

O SR. LucuNo PEREIRA - Quando tal succeder, de accô1xio com 
os principias geraes de direito, subsistirá o titulo que t iver sido pri-
meiro ezpedido, sem prejuízo dos que se- julgarem prejudicados re-
correrem ao Poder Judiciario, o que terá de succeder qualquer qu~ 
seja a lei de terras adaptada, porque taes conflictos não podem ser 
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resolvid<Js a:dm.inistrativ.amente, como parece desejar o nobre Re1atbr, 
Sr. Raul F ernandes. 

A(~mi'ttamos no entanto, para discutir, que o art. 3° do Regula-
mento é defeituoso. E' isso motivo para suspender-se 1ndefinid1amente 
o Regulamento? Certamente que não. Substitua-se a d1sposição incri-
minada por outra mais perfeita, o que aliás o Executivo póde fazer 
sponte p1·op1~ia, e está resolvida a questão. 

Receio muito que a noticia da suspensão do Regulamento, ao che-
gar ao Territorio do Acre, po-ssa dar logar a conflictos, porque lá se 
sabe bem o que vale a promessa contida na emenda, de uma nov-a lei 
de terras, em substituição do Regulamento. 

Ha quanto tempo o Territorio do Acre .se bate. por uma lei de 
-terras? 

Desde que aqueUa região foi considerad:a um territorio e tem a 
organização que sabemos, O· povo àcreano se deb.ate por uma lei de 
terras que lhe assegure a propriedade . 

Foi esse anceio justíssimo quP. fez com que o Governo expedisse 
o regiUlamento, em virtude de -autorização legislativa, que data de 1905. 

Ag-ora, calcule V. Ex. o tempo que -seria ne'cessario para que 
votassem os uma lei -ele ten·as; são mais 30 ou 40 annos. 

Todos nós sabemos o tempo- que temos levado pan promulgal."ID9S 
um Codigo Civil e até hoje não o conseguimos . -

O S-R. CALOGERAS - Em todo caso é mais -simples -a lei de terras. 
O SR LuciANO PEREIRA- Mas V. Ex. comprehende que, si para 

obtermos um Codigo Civil, que é um monumBnto · jurídico é de prever 
que -uma simples lei de terras- P'ara o Acre, que não atten-cle ás neces-
údades geraes do paiz, de modo que os reclamos só veem de uma parte 
do terri torio nacional, ainda leve muito mais tempo do que um codigo, 
que é exigido por toda a N-ação. 

·Si uma aspiração \ nacional depois de oitenta e tantos annos de 
vi-da livre ainda não foi obtida, que tempo não levaremos para do·tar 
o ·Territorio d·o Acre de uma lei que 1'egularize a propriedade territo-
rial de seus habitantes? 

V. Ex. comprehende que, emquanto não foi trado ao T~erritorio do 
Acre um regulamento de tel'l'as, elle ia esperando; mas, agora é diffe-
rente, poil:que o regulamento foi dado e se lh'o quer retirar. E' uma 
conquista alcançada penosamente que lhe é ret-ira:d·a. 

O SR. BuENO DE ANDRADA- Ninguem quer retirar o regulamen-
to; o que se quer é autorizar o Governo a reformar o que. não 
presta. . 

O SR. LuciANO ·PlEREIRA - Nesta parte, posso estar de accôrdo 
com V. Ex. 

O SR. RAUL FERNANDES - Então, não ha mais objecto de con-
troversia. 
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O SR. LuciANO PEREIRA - Ainda ha, porque o nobre Deputado 
por S. Paulo quer a suppressão do regula!llento, o que para mim se 
me afigura uma medida odiosa e, sobretudo, perigosíssima, porque os 
acreanos não se. conformaTão com ella. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Esse regulamento tem cousas que 
não podem ser praticamente executadas ... 

O SR. LuCIANo PEREIRA - Foi feito sob os prinqipios mais li-
beraes. ~~ · · IH ~f 

O SR. BuENO DE ANDRADA- Tanto que não limitou a posse. 
O SR. RAUL FERNANDEs - A lei limita: o· fundo das terras não 

pó de exceder, creio, de 10 leguas. 
O SR. LuCIANO PEREIRA - O regulamento não póde revogar o 

texto da lei, pois que não passa de um seu complemento. Si ~sta 
marca a extensão maxima dos fundos das terras, é evidente que o 
regulamento não podia ir além da lei. 

O SR. BuEN·o DE ANDRADA - O regulamento che2;ou ao absurdo 
de mandar applicar no nosso paiz lei estrangeira, lei da Bolívia. 
V. Ex. conhece a lei da Bolívia? Não conhece, como eu não conheço 
nem ninguem conhece, e não ha nisto censura a riinguem; de modo 
que vamos applicar uma lei que não conhecemos. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O regulamento não podia deixar de 
attender á lei boliviana, desde que , pelo Tratado de Petropolis, o Go-
verno brazileiro se obrigou a respeitar os títulos de terras expedidos 
pela Bolívia. 

:Si validos para nós são os títulos, applicaveis são necessa.ria-
ment,e as lei s estrangeiras em virtude das quaP.R foram elles expedi·dos. 
A lei que rege originaTiamente uma relação ele direito, para o Tegula-
mento, só podia_ ser a que vigorava na or.casião : 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Em que occasião ? 
O SR. LuciANo PEREIR-A- No momento da expedição dos títulos. 
O SR . BuENO DE ANDRADA - V. Ex. está confundindo : a Bo-

lívia occupava só uma pequena parte do territorio. 
O SR. LuCIANo PEREIRA - Os titulos são relativos a esta parte, 

sobre a qual a Holivia tinha soberania. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - A Bolívia distribuiu teTras libeTal-

mente entre bolivianos. com prejuízo dos occupantes nacionaes. Dahi 
resultou rme estes. ameaç&dos em sua P.stnihilidade, Jançaram mão das 
11rmas. No nrimeiro e11 contro, como V. Ex. sabe, for~< 111 denot!'!o0s; 
Placido de Oast.1·o -revoltou-se e, reunindo forças, expellin os bo-livi <l-
nos do Territorio do Acre . Ao mesmo te111110 que is to acontecia. ,, :l 
repartição de terras elA Maná.os. davam-SB tituloR dP. terraR, de modo 
qne ás VP.zes sobre a meRm·a curva do Tio se enr.ontram ti.tulos dos bo-
livianos, de Placido de OaRtro e do Amazonas. Outra circumstancia: 
os títulos de Placido de Qastro já estão validados pelo tratado de 
Petropolis, que approvou os actos de Placido de Castro. 
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O SR. LucrANo PEREIRA -- O tratado de Petropolis tambem re-
~onheceu os actos que a Bolívia praticou. V. Ex. procure verificar 
lSSO. -

O SR. BuENO DE ANDRADA - Amanhã tr~rei documentos . Logo, 
não se póde dar preferencia á Bolívia ou ao Amazonas quando já ha 
um tratado estabelecendo a propriedade sobre essas terras. Pergunto: 
como vamos rP.solver a questão por este Tegulamento que reconhece 
em primeiro lagar a Bolívia. em segun_clo, Placido de Castro? 

O SR. LuCIANO PEREIRA - V ou responder : os interessados que 
recorram ao Pode1· Judiciario. que dirá entre esses titulas quaes os 
que devem prerlominar, porque administrativamente V. Ex . não con-
seguirá resolver taes quP-stões, qualquer que seja a lei de terras ad-
aptada. Em um conflicto de títulos, o regulamento, de accôrdo com 
os princípios geraes de direito, dá preferencia ao mais antigo, não 
send·o necessario constar isso expressamente do texto, porque está nelle 
implícito. Si os interegsadm; não se conformarem, q~e reconam ao 
Poder Judiciario, pois só elle tem competencia para invalidar títulos 
definitivos. Administrativamente é que isso não é possível, porque 
nin~em se conformaria com as soluções assim dadas. Só o Poder 
J udiciario poderá resolver essas duvidás; quando apparecerem tres 
possuidores ele t}:ulos nas condições que V. Ex. lembra, a autoTÍdade 
administrativa preferirá o mais antigo, caben•do aos interessados re-
correrem ao Poder JudiciaTio e este determinará qual o que deve pre-
valecer, e de posse da sentença o seu beneficiaria pedirá o cancella-
mento do titulo reconhecido administrativamente e o registro do que 
foi havido como o legitimo pela dita sentença. 

O SR. RAuL FERNANDES- O mi. 38 do regulamento dispõe o 
seguinte: "Qualquer · que seja a área, será revalidada independente-
mente de demarcação ... ". 

O SR. LuciANO PEREIRA - Isso é quando não ha duvida a res-
peito, quando apparecer um titulo unico. (Apartes.) 

O SR. BuENo DE ANDRADA - A lei da Bolívia quanto limita? A 
lei de Placido de Castro quanto limita? E a do Amazonas? 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. mes11J,9 declarou que em vir-
tude do Tratado de Petropolis, os títulos expedidos por Placido de 
Castro não são mais objecto de contestação; o mesmo succede com os 
expedidos pela Bolívia. Chega a minha vez ele tambem perguntar: 
- e si se der a concurrencia de dous desses titulas? 

:À.n:\bos estão garantidos pelo tratado, onde a pÍ'íorid·ade? Deve 
haver, entretanto, solução para o caso . .. 

O SR. RAUL FERNANDES dá um aparte . 
ü SR. LuciANO PEREIRA - Quer um qil6r outro é considerado 

valido elÚ! virtude de um solemnissimo compromisso internacional. 
Como seria possível, administrativamente, dar preferencia a um ou a 
outro? Evidentemente, só um poder superior aos tratà:dos tem compe-
tencia para resolver a pendencia; aquelle 'que põe taes convenções de 
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accôrdo com os princípios geraes de direito, quando delles se afas-
tarem, por situações de facto impossíveis de· evitar, como essas de 
que nos estamos occupando. 

O tratado não poderia dar preferencia a este ou áquelle titulo, 
sem adoptar a .mais odiosa das medidas. 

Assim, reconheceu a todos in·distinctamente para dar preferencia 
ao mais antigo, em caso ·de conflicto ... 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Mas o• regulamento ainda complicou 
mais o conflicto reconhecendo tambem os títulos expedidos pelo Ama-
zonas, quando a questão do domínio deste no Acre ainda está depen-
dendo ·do Poder J udiciario. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Tambem ·seria odiosissimo não reco-
nhecer o regulamento os títulos expedidos pelo Amazonas, sob cuja 
jurisdicção sempre esteve o Acre, até o momento em que o nosso Go-
verno reconheceu a soberania da Bolívia so·bre elle . 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Jv[as si estes títulos foram expedidos 
para autoridade incompetente. . . (H ia outros apartes . ) 

O SR. LuciANO PEREIRA - O governo do Amazonas era autori-
dade competente paTa isso, pois que exercia jurisdicção sobre o terri-
torio, nelle cobrando impostos, distribuindo justiça e praticando, em-
fim, todos os actos de soberania . 

O SR. BuENO DE ANDRADA - O territorio era contestado. 
O SR. LuciANO PEREIRA- Isso nada importa. O Estado que exer-

ce, de factü, a soberania sobre os territorios contestados, tem C'ompe-
tencia para praticar actos como esse que o nobre Depu~ado por São 
Paulo contesta ao Amazonas, não podendo taes actos deixar de ser 
reconhecidos como validos, de-pois da pendencia resolvida, maximé no 
que diz respejto •a interesses de ordem privada . 

Os seringueiros do Acre viviam sob a jurisdicção do Amazonas, ao 
qual pagavam impostos . A elle, poi8, requereram a compra das terras 
que occupavam, pagando-lhe o seu preço, depois de vultuosas despezas 
de demarcação. Po·deria o regulamento desconhecer o direito dessa 
gente ? Tanto os que Tequeriam a compra ou a revalidação das posses 
das tenas, como o governo do Ama.zonas, estavam na maior boa fé. 

O SR. RAUL FERNANDES -Não discutimos e3sa questão, que não 
vem ao ·caso . 

O SR. LuciANO PEREIRA- Como não vem ao caso? Em m~teria 
de posse, a boa fé é tudo, pois só ella pode geTar direito ao domínio. 
E' principio ·de direito civil . 

O SR. RAuL FERNANDES~ O meu argumento é este. A expedição 
de um titulo, reconhecido valido pelo 1·egulamento, pelo facto de ser 
apresentado a registro em primeiro logar, não deve prejudica1· ao por-
tador de outro t itulo, tambem reconhecido valido pelo regulamento, 
que possa, fazendo a justifioação de seu direito, pretender a revalida-
ção. Pelo regulamento o primeiro titulo que apparecer será registrado, . 
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dando lagar ao conflicto quando apparecer o segundo, poT falta de 
publicid·ade ·daquelle, não determinada pelo regulamento. 

O SR. LuciAN-o PEREIRA - A observação de V. Ex., quanto a 
essa parte, é procedente. O Tegulamento deveria só dar o registro depois 
de unia publicidade que permittisse o apparecimento de outros possíveis 
títulos sobre •as mesmas ter;ras, para concedel-o ao mais antigo. Mas 
essa pequena ·deficiencia do Tegulamento não é bastante para determi-
nar a sua suspensão. O proprio Governo póde alterai-o nessa parte 
por um simples decreto. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - E' impossível lançar no chão do 
Acre as medições feitas no Amazonas . As medições feitas lá foram á 
beira dos rios. 

O SR .. LuciANO PERJilJRA Que culpa teem os seringueiros 
disto? 

o Sl~. RAUI. FERNANDJ~S l\IJ:as nós não queremos prejudicar 
os seringueiros. 

O ,SR. BuENO DE ANDRADA - Eu até estou salvando os interesses 
dos seringueiros. 

O SR .. LucrANo PNREIRA - Nem o Estado do Amazonas, nem 
o Governo da Bolívia, nem o proprio Placido de Castro expediu 
titulas de terra sem que elles fossem demarcados devidamente. 

O SR. ÜALOGERAS -~ Quanto ao que V. Ex. diz ha uma restricção 
a fazer : diz o· flO.bre Deputado por S. Paulo que não ha possibilidade 
de demarcação no teneno porque excede da :superfície. Não é isto? 

O Sr< .. BuENo DE ANDRADA - As demareações eram feitas só-
mente na testada elos rios. 

O SI:. R ·AUL FERNANDES - Terrenos ainuosos. 
O Sn. LuciANO PEREIRA - Isso é, infelizmente, verdade, em 

m.l1'it.os ca8os. Alguns engenheiros demarcavam terras no Amazonas, 
sem sahir de Manáos. Isi'o, porém, será motivo para justificar a an-
nullação de todos os titnlos expedidos pelo Governo do Amazonas, 
quando cs compradores de terras não teem a menor culpa do facto? 
O que par€ce razo:n·el é que o Regulamento de Térras, prevendo 
essas irregularidades, procure resolfV\el~as, permittindo uma rectifi-
cação daf. demarcações, para pôl-as de accôTdc com a realidade e é 
isto que faz o actnal no seu al' t. 3°, paTagrapho unic.o, quando deter-
mina 'que os nossos títulos expedidos, o devem ser com as posdiveiJs 
cor1·ecçães de qv.aesqurw erros topog1·aphiJcos e com as indicações do 
registro cadastral. , 

Isto terá de acontecer ua vigencia do actual regulamento, como 
na de qualquer lei <1e terras, porque essas difficuldades hão de ser 
encontradas da mesma maneira. 

Não 1-esolvemos a questão suspendendo a execução do· actual 
regulamento .. apenas ' a adiamos. 

O SR. RAUL FERNANDES - Parece que a qnestão fical'ia: resol-
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vida si o regulamento mandasse adoptar esse J>rocesso para revali-
dação das posses desses títulos. 

O SR. Lc;orANO P EREIRA - Vamos fazer uma distincção; esta-
mos confundindo posse com d·orninio, porque uma vez que existem 
títulos definitivos, não ha posse. 

Quando se refere •a títulos, o. regulamento não reconhece po·sses, 
mas ve1xl.adeiro dominio. 

Os conflictos que surgirem são sobre o dominio, porque, quando o 
Gov.erno do Amazonas, como o da Bolívia, como o de P lacido de Castro, 
expediu títulos, exercia o ·direito .de soberania sobre as ter ras, não 
t~endo, porta;nto, poss i.vel ao regulamento ou a qualquer lei de terras 
votada, desconhecer a validade desses títulos. · 

E ssas terras teem donos, por títulos habeis, não susceptíveis de 
revalidações por simples proc-esso administrativo, como si se tratasse 
de posse3. Quem expediu os títulos, fel-o em virtude do direito de 
soberania, que exercia sobre aquelle ten1.torio, soberania que o regu-
lamento não devia, .nem podia desconhec-er. 

Não se trata, pois, da legitimação de posse, mas do reconheci-
mento de domínio. 

O Sn. R AUL F ERNANDEs - Mesmo que os títulos fossem expe-
didos por quem não tinha competencia? 

O ~-)R. LuciANO PEnEIRA -- E sses ti tulos não podem deixar de 
ter valor. a Srt. BuENO DE A:NDR.ltD.A - E lle está d-ando por pirov·a.do 
aquillo que ainda está f!e discutindo. 

O SR. ÜAI.OGERAS - Mesmo expedido por quem não era proprie-
tario? Deve haver um t rabalho pw-1-iminar de apuração de títulos. 

O SR. LL'CIANO PEnEIRA - - Mas a autor idade competente para 
apura1· isso não póch ser um simples funcci.onar io administrativo 
que vae pôr em execução o regulamento, mas o Poder Judiciario. 

O Governo bTazileiro não póde absolutamente contestar a vali-
dade dos títulos defi nitivos expedidos, quer pelo Governo do Acre, 
quer pelo Gov<>mQ boliviano, -quer pelo Governo do Amazon as, por -
qae, se o fizer , é obrigado a indemnizar os portadores ·dos títulos. 

O Sn.. Bmmo DE, ANDRADA - E quan do se tiverem expedido 
títulos sobre a mesma área ~ 

O Sn. LuciA.NO PEREIRA - Quando isso acontecer os interessa-
elos que recorram ao Poder .Tudiciario, unico competen te para dizer 
gua] o ·verdadeil'o, qu al o que deve subsistir, de accôrdo com os prm-

. cipios de direito ·Civil, que regem o domini'o , 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Permitta que pergunte: em vir-

tude de que soberania o Amazonas expediu esses títulos? 
O SR. LucrANo P EREmA - - O Amazonas estava na convicção, 

que nunca lhe foi contesta;da, de· que aquella parte do territ orio eTa 
sua. AEsim sempre aconteceu , desde os primeiros tempos de occupa-
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ção do territol'io, sem que conste qualqueT impugnação por parte do 
Governo Federal. 

O SR. BuENo m1 ÂNDRADA -·- V . Ex. sabe que o territorio não 
era nem boliviano nem brazileiro, mas que era um contestado tra-
dicional. Logo que se resolveu a questão, o Governo brazileiro disse 
que não era do Amazonas. E V. Ex. sabe que está correndo uma 
causa entre o Estado do Amazonas e o Governo brazileiro! 

O SR. LuCIANo PEREIRA - Reivindicando tenitorio que o Go-
verno 1razilei.ro usm·pou do Amazonas. 

O SR. BuENO DE .ANDRADA - Quando foi que este exerceu so-
berani.a sobre o Acre? 

O SR. LuCIANO PEREIJ~A - Sempre. 
O SR. BuENO DE ÂNDRADA - Não é resposta. 
O SR. LumANo PEREIRA - Ha actd,s materiaes q:11e dizem 

quando um E stado exerce soberania sobre o seu territorio. 
- O SR. BuENO DF: ANDRAT>A - O meio foi a expedição de títulos. 

Não nDlneou uma autoridade, um juiz, um professor, um delegrtdo 
de po}icia. 

O SR. LuciANO PEREmA - Permitta que conteste a affirmação 
de V . Ex. Vou mostrar que está enganado. 

O actual Territorio do Acre era a maibr parte da Comarca de 
Floriano Peixoto, do Estado do Amazonas. 

O SI{. BuENO · DE ANDRADA - Não exíistia F loriano Peixoto 
quando era contestado. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Porque naquelle tempo o nome da 
Comarca era AntimRry, depois mudado para Floriano Peixoto. 
O Estado do .Amazonas sempre exerceu actos de soberania, admi-
nistrando a re~ião , distribuind-o justiça e instrueção e cobrando im-
postos. Quer melhor manifestação de soberania, que a cobrança de 
impostos? 

- Sempre o Estado do Amazonas cobrou impostos no Territorio 
do Acre, nomeou juizes, professores, autoridades policiaes, etc. 

Nãc- sei o que quer mais o nobre Deputado. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Nunca o E stado do Amazonas 

teve um destacamento policial lá, nunca teve um professor .. . 
O SR. LuCIANO PEREIRA - ' .Assim não podemos discutir. 
O ·sR. B1,ENO n.F.J ANDRADA - V . Ex. vae me dizer o nome do 

profeswr, a localidade do juiz, o logar da escola. 
O SR. LucrANO PEREIRA -- A Comarca de Antimary ou Flo-

riano Peixoto ' era .constituída, na su.a maior parte, pelas actua.es 
prefeituras do Alto PUil'ús e Ji.cre. A Prefeitura do Juruá era parte 
integrante da Comarca amazonense de S. F elippe. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - V. E x. nãu pôde provar a sobe~ 
rania do Amazonas. 

O Brazil, Nação, Estado, Republica, Federação está a litigar 
em juizo contra o Estado do .Amazonas, 
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O SR. LuciANO PEREIRA - Como~ 
O SR. BuENO DE ÂNDR.AD.A - Oh! 
V. Ex. não sabe que o Sr. Ruy Ba-rbosa é advogado do Estado 

do Am~:\zonas na questão? 
O SR. LuciANO PEREIRA - Perfeitamente, e elle provou que 

o Territorio do Acre é parte integrante do Amazonas. 
O S1t. P EDito Mo.ACYR - Em que pé está a questão ? 
O SR. LucL<\NO PEREIRA - Está pendente de julgamento. 
A União deu organização especial ao Acre, manu milif;ari, por 

um ado de força, tomando ao Amazonas uma parte de seu territo-
r~o,. acto inconstitucional que ha de ser desfeito pelo Poder Judi-
Clarw. 

N inguem igno-ra que o nosso Governo reconheceu á Bolívia di-
reito de soberania sobre aquelle territorio, abandonando os direitos 
dos br:lzi1eiros que occupavam e o povoaram, á custa de sacrifícios 
inconfessaveis e com a perda de muitas dezenas de milhares de vidas. 
Não se conformando com esse acto inqualificavel do nosso Governo, 
foi que os seus heroicos habitantes se revoltaram, proclamando a 
Independencia do Territorio. Essa revolução foi feita com os auxf.. 
lios que lhe prestou o commercio d.o Pará e do Amazonas, e - por 
que não dizel-o ? - com o do Governo do Amazonas. 

D.opois da revolução triumphante, o Governo Federal, locuple-
tando-se com o trabalho e os sacrifícios alheios, interveiu da maneira 
que se sabe, usurpando do }unazonas a parte mais rica do seu teri'Í-
torio e negando aos habitantes do Acre não só direitos políticos, 
mas ·até civis, como esse que a emenda n. 113 quer sus:pender, depois 
de outorgado. 

O SR. BuENO m~ .ANDRADA - Não foi sem alguma inten.ção que 
os negociantes de Belém e Manáos fomentaram a revolução. 

O SR. LuciANO PEREIRA -· Quaesquer que fossem essas inten-
ções, os negociantes de Belém e Manáos, fomentando a revolução no 
Acre eoutra o domínio estrangeiro, mostraram-se mais patriotas e, 
sob1·etudo, muito mais gratos do qlle o Governo Federal, que lhe 
retir:1 quantias fabulogas e nada lhe dá, nem mesmo a garantia de 
direitos fundamentaes, como é o da propriedade. 

O Sn. PnESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que a hora 
está exgottada. 

O SR .. LuciANo P EREIRA - Vou terminar, Sr. Presidente, fri-· 
zanclo ainda uma. vez que o aTt. 3° do lwgulamento nã.o podia dispôr 
de outro· modo, no que diz respeito aos títulos definitivos de terras 
expedic!as pelos gÓW'l"rios da Bolívia, do Estado do Amazonas e do 
Estado Independente do Acre, não só porque a isso estava obrigado 
quanto aos expedidos pela Bolívia e Esta·do Independente do Acre, 
em virtude de clausula expressa do Tratado de Petropolis, como por-
que · qualquer desses governos, quando os expediu1 exercia sobre o 
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territorio o direito· de sobera1lia. Si é possível surgirem conflictos de 
títulos sobre as me~mas terras, tratando-se de direito de propriedarle 
e não de simple.~ pos>Je, não cabia ao Reg11larnento resolvei-os admi-
nistrativamente, devendo em taes casos os interessados reéorrerem 
ao Poder .T udiciario, para que este diga qual o titulo que deve sub-
sistir, de accôrdo com os princípios de direito civil que regem a 
ma teria. 

São estes os termos do art. 3° do Regulamento: 
;c São reconhecidos como legítimos os ti tulos expedidos 

pelos Governos da Bolívia, do Estado elo Amazona~ e do 
ex-Estado Independente do Acre antes da fund ação de 
cada Departamento, em virtude . da lei n. 5 .188 , de 7 de 
abril de 1904, paragrapho unico. Todos esses títulos serão 
archivados, para cjue sejam expedidos novos, em modelo 
uniforme approvado pelo Ministerio da Agricultura, Indus-
tria e Commerf)io, com as possíveis correcções de quaesquer 
erros topographicos e com as indieações do registro ca-
·dastral." 

No art. 4° o ragu lamento considera revalidaveis as concessões 
(lll.lltorgoclas por aq1w1les go-vernos, quando . comprehenderem terras 
não medidas nem demarcadas, mas que apresentem exploração effe-
ctiva. 

No art. 5° diz quaes são as posses que podem ser legitimaveis, 
semp1-e obedecendo Ros princípios mais 1iberaes, e procurando garan-
tir direitos adquiridos. 

Não terminarei, Sr. Presidente, sem d'izer á Camara que o regu-
. lamen1-o, depois de uma laboriosa confecção, em que o Sr. Ministro. 
da Agricultura procurou ourvir a opinião e os conselhos de conhece~ 
dores da região, paRsou pelas mãos cuidadosas do abalis&do juris-
consulto patrio Dr. Clovis Bevilacqua, que o reviu, e só depois disso 
foi publicado. 

Os conflictos entre títulos definitiv-os expedidoR pelos tres Go-
vernos que exerceram soberania sobTe o territorio são impossí-veis de 
evitar, qualquer que seja a lei de terr:1s que se vote, não podendo ella 
contm disposições que os resolvam administrati-vamente, como pare-
cem desejar os nobres Deputados que me contra:dizem, porque trata-se 
ele direito de propriedade e não ele simples le~itimações <le posR<'s. 

O Sn. P.RESJDl-:NTE - Relembro a.o nobre Deputado que a hora 
está exgottad~. 

O SR. I,ucTANO PEREIRA - Nesse caso, peço a V. Ex. que me 
considere inscripto para fallar segunda vez sobre o parecer em dis-
cussão. (.Muito bem .. : mwito bem. O orai!Jor é m'lllito fe•liciiaifu.) 
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SE!SSÃO DE 8 D•E OUTUBRO 

O Sr. Montei.ro de Souza - Sr . Presidente, volto ainda a 
trata!" da questão da cl'i~e economica e commercial do extremo-norte, 
da queatão da crise da borra:cha. 

E' necessario que estejamos sempre: a bater sobre esta tecla, 
afim de que, pela repetição constante, possamos chamar a attençãó 
dos poderes publicas e da opinião publica, em geral, para o grave 
problema que temos a resolver. Essa repeti~ão é tanto mais neces .. 
saría e imperiosa, quanto bem sabemos que é difficil desarraigar 
do sentimento publico as crenças, pois que estas se vão animar no 
mais intimo doi sentimentos. 

A.' força ou ao prestigio de propaganda, o publico, tomando 
conheciml:mto de certas idéas, atira-as em pouco do domínio do con-
sciente para a subconsciencia e, uma vez para alli passados, difficil 
é sahir. . . . [j ~±<! ·~!P! I#, I 

E' hoje considerada já uma especie de crença que as crises do 
Norte devem ser abandonadas a si. A imprensa, esse admiravel vehi-
culo cl.e propaganda, tem-se encarregado de incutir no espírito publico 
que nada podemos fazer e que devemos deixar que o extremo-norte 
liquide a crise segundo suas proprias condições naturaes. 

E' este 0 pé em que está essa questão. Não importa que ella 
venha peTturbar toda a economia brazileira. Não importa que possa 
repetcutir em todos os Estados do Brazil : em uns, os do Norte, não 
só púrque fornecem trabalhadores para a região, como porque rece-
bem uma gr~mda part·e da riqueza que impulsionará as suas industrias, 
a sua vida economica; e nos E stados do Sul, que teem desenvolvida 
industria, que exportam alguma cousa de sua producção, porque, 
fecha-dos os mercados alli, será forçosamente perturbada a sua eco-
nomia. 

Ainda não ha muitos dias, um j.ornal desta Capital, A 1\foite, 
fazia Llm inquerito 0 demo:ristrava o estado a que tinham chegadq 
as nossas fabricas de tecidos. 

Em discurso que tive a ho;nra de pronunciar nesta Camara, 
ha poucos dias, eu declarava que o Brazil, indevidamente, se havia 
lançado nessa politiea eronomica elo proteccionismo, sem que pudesse 
c:Jompetir éom os demais paizes productores. 

De facto, Sr. Pre8icleute, admittamos o r,aso apenas para essa 
classe da producção da industria brazileira, para a pToducção dos 
t€cidos. 

E' sabido quanto a nossa tarifa se torna ultra-proteccionista 
para essas industrias. Eleva o preço de consumo do · genero a tal 
ponto que se torna quasi prohibitivo. 

Ora, á sombra desses di\·eitos cari.:ssimos de$nvolveram-se as 
differentes fab-ricas no Districto Federal a de diversos outros Estados 



da Republica. A principi0, os productos dessas fabricas tiveram 
seu escoamento natural para Dutros . Estados que não tinham produ-
ação, especialmente para o Pará e o Amazonas. Mas chegou um mo-
men,to em que a producção das fabricas foi tão grande que deu para 
abarrotar <JS mercados nacionaes. Chegado a este ponto, pergunto 
cu, que é que tem de fazer a industria nacional? A quem ve:r;tder a 
sua producção excesgiva? Conquistar os mercados estrangeiros, evi-
dentemente é impossível, porque nós não podemos competir com os . 
demats paizes. O resultado é que as fabricas teem de diminuir· a_ 
sua produeção, com prejuízo dos capitaes nellas empregados, corn 
prejuízo dos operarios, que alli trabalham, e, portanto, com grave 
prejuízo da política economica em que nos lançamos. 

Accrescente-<Se a estas perturbagões economicas a crise que ao 
norte S'l manifesta e ver-se-ha, Sr. Presidente, que temos forçosa-
mente de al'l'ipiar carreira e de voltar atraz. 

Voltando á crença que a imprensa se incumbiu de incutir no 
espírito publico, lemhro-me ainda que, quandQ,_ ,apresentei o malsi-
uad.o l't:querimento, que morreu collocado no index pelo illustre 
Zeader da maioria desta Casa, um dos jornaes tratando do assumpto 
e que, aliás, costuma defender sempre o abaixamento das tarifas, 
entendeu criticaT essa medida por mim apresentada, dizendo que, 
além de desnecessaria p:na o barateamento da producção da borra-
cha, era uma· medida inconstitucional e de modo. algum serviria para 
o fim q1te se tinha em vista. 

Evidentemente, não teve <J cu~dado de ler o requerimento e o 
projecto a que se refeTia esse requerimento. 

Si esse jornal assim procede, elle que costuma defender essa 
medida necessaria e qne não iria beneficiar sómente o extremo-
norte, mas todo o paiz, porque ia diminuir o custo da vida, o que 
não se poderá esperar de outros que não se teem tornado paladinos 
dessas id·éas ? 

Evidentemente aquella medida era necessaria, era urgente, por-
que ia Jirectamente incidir sobre o custo da pro-ducção. 

Ainda hcmtem, em um dos jornaes desta Capital, n'O SecuC.o, 
vinha um artigo do illustre scientista brazileiro Sr. Dr. Barbosa 
Lima, que tanto illustrou a tribuna deste PaTlamento, artigo em que 
fazia ver a differença que existe entre o modo pelo qual foi tratado 
o problema da carestia da vi-da n:a Monarchia e agora na Republica. 

E S. Ex. transm:eveu um decreto de dezembro de 1875, em que 
o Governo ImpeTial, attendendo á crise que então existia, resolveu. 
do seguiu te modo: 

".Art. 1.° Fica suspensa por -seis ·m,ezes a cobrança éCos 
i!Jireitos a que está suJ1e~to pela ta1·ifa, em vigor o g·ado v:ac-
cum e Va/rvigero, impo1·tado àe portos estrangeiros. 
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Art. 2.0 As embaro~.ções que o conduzirem niio pagarão, 
,d'urante e:osp, pnazo, ancoragem nem qv,alque1· outra contri-

. U7~ição , seja a qne tih~lo fô1·, e terão preferen C'ia ás outras 
emb·arcações oo respectiva descarga." 

O Ooverno Imperial, attendendo á crise que, então, se manifes-
tava, t.omou essa deliberação O.e suspender por seis mezes os direitos 
sobre o gado, afim de baratear a vida. 

Agora, quando as praças do N arte reclamam medidas parr. 
baratear a vida, alli, e diminuir o custo da producção do 
seu umco genero de exportação, nós continuaremos .na ma1s 
musu.ltr.ana in clifferença! Não parece que um tal assumpto 
i ntel·esse vivamente a um E stado da Republica, a uma circumscripção 
da fecl.eração hrazileira, parecendo mais que se trate dl um facto 
que se dá em um paiz longínquo, no Canadá ou no Japão. E de 
proposito cito o Japão e o Canadá, porque, si ·uma crise economiea 
se manifestasse na Inglaterra, ou em ontro paiz d_e, maiores relações 
comnosco, evidentemente repercutiria despertando mais cuidado no 
sew rl a Nação Rrazilei.ra. 

E ntretanto, para demonstrar que vem alterar profundamente a 
~ítuação economica do paiz inteiro., eu lerei trecho de um telegramma 
elo Gove rn ador do Pará dirigido ao Governo Federal, e que foi lido 
em uma reunião verificada no Palacio do Cattete. 

Dizia a no ticia dada pelo Jornal do Com~ercio sobre a reunião: 
"Proseguindo nas suas considerações, fizeram vêr a 

repercussão que a crise da borracha terá sobre a vida fi. 
nanceira de outros E stados da União, os qúaes teem como 
principaes consumidores da sua producção os dous grandes 
E stados do extremo-norte. A esse proposito o Sr. Dr. Paulo 
de Quei•roz apresentau 'á consideraçã'O do Sr. Presidente 
da Republica, do Mini stro da F azenda e demais membroli 
do Governo, dados e estatísticas recebidos do Governador 
·do P ará, pelos quaes se verifica que só aquelle E stado, em 
1911, importou de ou,tros Estados da Repub1I.ca ge;neros 

11acionaes no valor official de 25.052 :000$000. 
Em 1912, já como consequencia do declínio do preço da 

borracha, essa importação reduziu~se a 22.330 :000$, sendo 
provavel que no corrente anno haja diminuição superior a 
12 mil contos, a julgar-se pelo primeiTo semestre, em que 
a importação por cabotagem attingiu apenas a '7. 500 :000$, 
contra 12 . '700 :000~ em igual período do anno anterior." 

Eis ahi, justificado plenamente como a crise economica da 
Amazonia repercurtc sobre os demais E stados da Republica. A dimi-
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nuição da nossa importação é patente, não precisa de mawr demon-
stração. 

Das deliberações então tom·adas naquella reunião, não sei qual 
dellas vae amparar immediatamente a nossa crise. Está no dominio 
publico o numero de promessas feitas e que consistiam em diminuição 
do imposto de exportação da borracha do Tenitorio do Acre e con-
sequentemente a diminuição do imposto de exportação dos demais 
Estados interessados em não ficar em desigualdade tributaria ao ter-
ritorio federal. Não ha duvida que; este é o primeiro passo a dar 
para diminuir o custo da producção; mas creio, entretanto, qoo fiea- , 
remos limitados a esta unica medida, porque ella depende ·dos dous 
E stados e do Territorio do Acre. 

Qua1lto ás demais medidas, como seja a dim,inuição das tarifas 
de transporte, não sei si serão feitas, porque evidentemente para S'e 
diminuir o imposto ele transporte para aquella: região é necessario 
que a companhia subvencionada tenha muito maiores favores do que 
actu alruente tem. 

Pergunto: o Governo está no pro·posito de augmentar esses 
favores~ 

Essa diminuição elas tarifas não seria sufficiente. Para não me 
alonga t· muito deixo de ler um parecer dado pela Fiscalização d.a 
Navegação em que se diz que o encarecimento do tran>Sporte alli 
é devido ás embarc<lções particulares. 

E' claTo, Sr. Presidente, que, si os navios particulares encarecem 
o transporte, é i sso devido ás linhas subvencionadas não serem suf-
ficientes para a conducção das mercadorias necessarias ao consumo 
dos sm·ingaes. Seria neoossario, portanto, não só augmentar· esses 
favores para diminuir de modo extraordinario as tari~as de trans-
porte, como augmentar o numero de linhas de navegaç~o e augmen-
tar o numero de viagens subvencionadas. 

(Oontinúa a leitura): 
"Por ultimo, fallou o Sr. Presidente da Republica, 

assegurando a sua boa vontade e o proposito em que S'e 
encontrava de manter o programma de de.fesa da Amazonia, 
do qu~l fizera um dos pontos capitaes da sua administração. 
D'isse S. Ex. lastimar que a situação financeira do paiz 
não lhe per.mitta tomar medidas mais promptas para de-
bellar a crise. O Governo, entretanto, considerava como 
pontos principaes da sua acção no momento: 

A diminuição immediata de 10 % no imposto de expor-
tação da borracha, do Acre, solicitando a necessaria auto-
rização ao Congresso :N acionai, para elevar essa diminuição 
a 50 % sobre o imposto pago actualmente; que, por inter-
media do Sr. Ministro da Viação, o Governo .se ~?ntenderia 
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com. as di1·ectori.as das companhias de transporte, para dL 
minuição de fretes, inclusive os do Lloyd Brazileiro; que 
o Sr. Ministro da Fazenda obteria do Sr. Director do 
Banc.o do Brazil o alargamento das operações desse insti-
tuto de credito nas . praças de Belém e Manáos, dentro dos 
seus estatutos; que o Governo estudaria com sympathia o 
problema dos impostos de importação; que o Governo man-
~ria a sUJa orientação relativa á execução da lei de prote-
cção á borracha." 

Como se vê, o Governo não promette envidar esforços para o 
abaixamento das tarifas dos generos de primeira necessidade, abun-
dantemente consumidos n:os seringaes, ·não; -apenas estu,dará com 
sympathias... é uma promessa muito vaga e que em breve porei 
á prova. 

Mas, o meu fito principal hoje era trazer ao conhecimento da 
Oamara um trabalho do Sr. José Simão da Costa, competente co-
nhecedor da questão, e que já ha bastante tempo trata desse assum-
pto, sobre elle escrevendo diversos artigos. 

l'oi na reunião de hontem da Federação do Norte, que apresen-
tou o t1·abalho que vou lêr á Camara dos Deputados, pedindo a sua 
atten~ão, afim de _que, pela repetição constante se possa desfazer a 
crença espalhada de que a ·crise amazonica deve ser descurada, por-· 
que ·a culpa do que está acontecendo é inteiramente do commercio, 
que não soube agir ou agiu criminosamente, ou ainda, com falta de 
orientação. 

Diz esse trabalho : 
"Desde ha alguns annos que o commercio do Pará e Amazonas, 

principal sUJst.entaculo da industria extractiva que alli constitue a 
única riqueza em exploração, é victima da perseguição systematica 
de duas injustiças: em primeiro logar, a falta de intuição com-
tnercial da part.e dos homens responsaveis pelos destinos daquella 
região, que os tem levado a cavar, inconscientemente, o -extermínio 
dessa grande riqueza nacional; e, em segundo logar, as mal inspi-
radas c injustas expressões e infundados lihe1los qlJ(:J, ainda mesmo 
os mais ponderados e austeros orgãos de publicidade do Rio de J a-
nero, formulam continuamente contra aquelle commercio. 

· Por mais ousada que possa parecer esta affirmativa, não hesito 
em fazel-a, porque aquelles que se prezam, orgulham-se em respeitar 
a verdade. E sinto-me á vontade neste terreno, porque, não sendo 
parte directamente interessada no commercio e industria extractiva 
do extremo-norte, nem s'ervindo :'p'ntidos poli'tico-a d~ especie al-
guma, eRpero que se me ha de fa'zer justiça de acreditar na impar-
cialidade com que abordo est~ assumpto. . . . . . 
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Não me demorarei em demonstrar a primeira das duas injUJSti .. 

ças que apontei, porque os factos ahi estão a demonstrar quanto é 
nefasro e anti-econornico um imposto de exportação exaggerado sobre 
um proclucto que somos forçados a exportar, porque ainda não temos 
no paiz a industria manuiactureira dessa materia prima. 

E' da segunda injustiça qne me vou preoccupar, na esperança 
de que, uma vez exposto o verdadeiro papel e acção que tem exercido o 
commercio do extremo-norte no desenvolvimento da industria extra-
ctiva, a irnprensa do Rio de Janeiro algum dia fará ju-stiça á inicia-. 
tiva, humanidadB e liberalidade desse commercio. 

A' iniciativa desse commercio e ao ·seu exclusivo impulso deve 
a Nação Brazileha a. importancia a que attingiu a exportação da 
borracha. Como todos sabem, o Ten-itorio do Acre começou a ser 
povoado pelos fngitivos das seccas do Oem·á desde 1877; mat;, 
esses infelizes não foram para aquellas paragens levados pelos Gover-
nos para colonizai-as, roas sim levados a custa do commercio do Pará 
e do Amazonas, que lhes forneceram todos os elementos de que neces-
sitavam para ahi se colonizarem e explorarem as mattas, extrahindo-
lhe a melhor borracha do mundo. 

Antes do advento do actual Governo da União, nunca se organi-
zou uu1a só medida de assistencia publica em toda a v!l.'lta região, 
onde ainda se exporta esta industria extractiva, e tem sido sobre o 
commerci o daquellas duas praças que tem reflectido o · prejuízo enorme 
da pesada mortalidade que alli se verificava, entre os pioneiros que 
desbravavam a!' primeiras mattas, mu_itas vezes superior a 80 % 
ao anno ... 

O SR. ELOY DE SouzA - Em materia de assistencia, o commercio 
nada fez por elles; ao contrario, os explorava, vendendo por exemplo, 
por quinhentos réis uma gramrua de quinino, droga que aqui se com-
pra a oitenta réis. 

O .SR. MoNTEIRO DE SouzA - No trabalho que estou lendo, mais 
adeante se explica a razão pela qual encareceram esses artigos, 
sendo de notar que o prejuízo dessas mortes Tecahiu sobre o proprio 
commercio. 

(Conlinúa a lr.ihtra.) 
''Por falta de tramporte apropriado, porque a exígua navegação 

flnvi al subsidiada pelo Governo nunca foi sufficiente para attender 
ás necessidades da região, esse commercio viu-se na contingencia de 
adquirir uma flotilha dispendiosa, para assim melhor desenvolver a 
industria extractiva. 

Por falta de limpeza dos rios, as perdas por naufragios dessas 
embarcações foram sempre onerosissimas e perdas iguaes resultaram 
em certas estações em que vapores ficavam encalhados no Acre e no 
Yaco, durante um a~no, pela impossibilidade de regressar antes das 
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ag)laS desses rios d~scerem na desmesurada proporção que succede. 
Nunca. se fez cousa alguma de pratico para remediar estes males, que 
redundaram sempi'e em prejuízo directo do commercio das duas 
praças. .' ;-:) · o.::,l.<)i~fF· l 

Sobreveiu a agitação a-creana contra a pretenção boliviana dé 
cobrar impostos sobre a borracha extrahida em territorio que mais 
tarde se verificou perteneer-lhe de facto. Foi para repellir esse jugo 
que a população do Acre, munida de c·apitaes fornecidos pelo com-
mercio· do Pará e Manáos, levou de vencida a resolução heroica de 
ver incorpoTado ao Brazil o territorio do Acre. A acquisição desse 
territorio custou á :tf ação Brazileira cerca de dous milhões esterlinos, 
e as praças do Pará e ll~anáos soffre'I'am prejuízos no dobro desse 

. yalor. O Governo recuperou o capital que desembolsou, dentro -d~ 
primeiro anno depois dessa acquisição, mas o commercio daquellas 
duas praças nunr.a recuperou parte alguma do prejuízo que então 
soffreu. Data dahi o enfraquecimento do commercio das duas praças. 

A baixa do cambio até o nível de 5 7[8, em 1897; como todos 
sabem, insuflou, artificialmente, o valor da borracha em papel-moeda. 
Ora, ·sendo a borracha artigo de exportação comprado com o ouro 
importado, as vantagens apparentes e illusorias que pareciam decor--
rer da recepção de cada vez maior somma de papel-moeda, á medida 
qtre o cambio baix~;~.va, foram a causa de prejuízos incalculaveis para 
o commercio das duas .praças do Pará e Manáos, á medida que os 
effeitos do F'unding Loan foram elevando o cambio até o nível 
actual ... 

Só no auno de 1900, os prejuízos soffridos pelo commercio das 
duas praças, resultantes da alta · brusca do cambio, nesse anno, impor-
taram em 130.000 :000$, e nos tres ·ann-os subsequentes, em sommas 
a pproximadas. 

Todos sabem perfeitamente que foram essas especies de· prejuízos 
que começal'lam a crear difficuldade·s insupe1·aveis a algumas das 
principaes casas dessas praças, obrigando-as ~ pedir moratorias. Em 
consequencia disso, verificou-se este phenomeno notavel --: que muito1 
donos de seringaes, devedores dé milhares de contos de réis ás firma. ' 
do Pará e Manáos que pediam moratoria, desfaziam~se do que pos-
sl).iam, ou usavam de estratagemas pouco lícitos para se fUl'tarem 
ao pag::l.Jnento de seus legítimos debitas. Dahi o aggravamento das 
diffi0uldades financeiras que .já assoberbavam as principaes cªsas 
commerciaes das duas praça~. 

:Manda a justiça dizer que, donos de seringaes por sua vez, nunca 
tiveram garantias para as dividas do seu pessoal, porque nenhum 
seringueiro ê forçado por lei ao pagamento de seú debito ao patrão. 
Nem ha J.ei alguma que o impeça de abandonar o seringal em que 
trabalha, nem mesmo que o prohiba de vender .borracha que extrahir 
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àns commerciantes ambulant.es, que exercem uma nova fórma de pira-
taria, mais ou menos disfarçada, no interior elo Amazonas. 

Ora, o accumulo de todos esSes prejuízos recah:lu sempre, . em 
ultima analyse, sobre as duas praças do Pará e Manáos. E por mais 
elevado& que fossem os preços cobTados aos seringueiro& pelas merca-
dorias vendidas pelos donos de seringaes, ou de banacões, os lucros 
eram quasi sempre insufficientes para fawr face ao.s grandes pre-
juízos resultantes da excessiva rnortàlidade do pessoal, e da falta de 
honestidade da parte dos sobreviventes. 

E' intuitivo que, se estes eram os resultados ela exploração .de 
seringaes no inteTior, repetimos que era sobre os suppridores de capi-
taes para essa exploração que, 0m ultima analyse, recahiam todos os 
prejuízos. E comprehende-se tambem que, por maior que fosse o lucro 
do aviador e mais elevado que fosse o frete por elle cobrado aos donos 
dos seriugaes, esse;J lucros apparentemente exaggerados desappare-
ciam, como desappareciam tamh'!lm os proprios capitaes, porque o 
systema de negociar baseava-se no credito e a liquidação deste nunca 
era feiia '5atisfactori amente. 

Esta situação precaria voiu aggravando-se' de anno para anuo, 
cada vez mais cheia de Tiscos pela concurrencia desleal e perigosa do 
commereio da região. 

lvfas havia semp1·e grande confiança em que a borracha alcançaria 
·cada vez melh0r preço, e fundado nestas esperanças, o commercio 
das duas praças, arcando com as maiores difficuldades financei.ras, 
dando provas dª urna tenacidade e resistencia de que não ha memoria 
nos annaes comrnerciaes, foi supportando todos os prejuízos resignada-
mente, gemendo sob o peso de pesadíssimos impostos e formulas dra-
conianas na sua cobrança, não abandonan.do o seu posto . 

. Com effeito, raro era o anuo em que o preço da borracha bai-
xasse consideravelmente que não subisse no alino seguinte, e o fata-
lismo c~nbalava em todos a esperança fagueirà de que isto se repetíri-a 
semprP. 

Durante o anno de 1908, vimos, por exemplo, a borracha baixar 
em fevereiro até 4$500, para subir dentro do mesmo ·anuo, a mais do 
triplo. Em 1909, os bolsistas profissionoos, nas praças de Londres e 
Liverpool, puzeram em acção a especulação mais desenfreada gue 
o munc:o tem presenciado. Esse movimento foi tão habilmente iniciado 
e irnpnlsionadn, que a imprensa mals séria de toda a Inglaterra_ foi 
empolgada e proclamava com sinceridade e enthusiasmo ,a possibili-
dade elo preço ela borracha ser mantido por longos annos a custo ele-
va,diseimo. Deante desta seg11rança assim manifestada, por parte da 
imprensa, digna · do maior respeito e acatamento. em toda a Europa, 

·pelo seu criterio na discussão d~ assumptos financeiros, não ~ p~de 
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censurar o commercío das duas p11aças do. Pará ·e Manáos, em se que-
rer aproveitar dessa eircumstaneia. 

Deu isso origem a que muitas casas preferissem exportar parte 
de sua~ safras de borracha. Estas casa-s pagaram aos governos muni-
cipaes. estaduaes e federaes. direito de exportação, na proporção de 
20 a 25 %, sobro 16$ do kilo d.a borrach!w. Infelizmente o mercado 
desmoralizou-se, e gr.nncle part.e dessa borracha foi vendida em Lon-
dl;es por muito pouco mais do que foi p-ago a esses governos como 
direito de exportação. Dahi resultov um prejuizo real de mais de 
20 mil contos de réis para as dUJas praças do Pará e Manáos. 

l">ara o cumulo desta infelicidade .elevou-se bruscamente o padrão 
do eambio de 15 para 16 d, que redundou em prejuízo directo para a 
producção nacional. 

Em 1911, o Banco do Brazil facultou a uma casa da -praçá do 
Pará os dement.os necessarios para manter o preço da borracha acima 
C') sete mil réis o kilo . 

A operaçã.o foi iniciada com relativa felicidade. porque encon-
trava a boa vont.Rde de todos os fabricantes de borr::~cha que eram os 
primeiros a não desej::n a descida rapida de 12 shilline;s para qu1atro. 
Infelizmente. p:n.ece nue por intrigas. ou causas tgualmente deplorn-
Vflis, a directoria d.o Banco do Brazil iulgou neces~ario intervir. in-
discretamente, camando assim um panico e a completa desmoraliza-
cão do preço da borraclJa. Os graves prejuizos que dahi advieram ao 
banco tem servido de thema para se assacar ao corrimercio das duas 
praças, toda a ordem de apodos. Isto constitue flagrante injustiça, 
poraue, os umicos re:Jponsavei.s por esses preiuizos são os directores 
do Banco do Brazil. Quando se escrever a historia desses prejuízos, 
eu, pelo wenos, noderei forneeer um dos capitnlos mais importantes. 
Isto pr,rque no Pa ríi, tentei inutilmente indicnr aos representantes 
desse banco a fórma de liquidarem as opel'aÇOOS COm muito pOUCO 
preiuizo. Fiz mais do que isso : vim até o Rio de J a·neiro para con-
cluir a compra de toda n boi-racha qoo o banco po,ssniR a 513 d., mas, 
a directoria não quiz vender, para vender parte della subsequente-
mente. a menos de 4-. 

Eis ahi 0 caso de eRt:u o commeTcio daquellas praças a pag-ar um 
mal aue 11ão fez , e a soffrer labéos injustos. quasi sem um queixume. 

Emquanto houvr~ a esperança de que a borracha subiria de preço, 
aquelle commercio supportou tudo. foi-se e'xgottando lentamente para 
sustentar :a posição, mas a actual situação desse commercio neste 
momento, é .a da mais extrema penuri'a, porque se exgottaram todos 
os 1·ecnrsos qne possuia, em manter-se de portas abertas á espera de 
melhores dias. 

Durante os ultimas vinte annos, para não recuarmos mais, o 
commercio das duas praças do Pará ~ Manáos, pagou em impostos 
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ao Governo Federal mais de 600. 000 :000$ e mais de 300. 000 :000$ 
aos governos estaduaes e municipaes. Os esbanjamentos e erros offi-
ciaes dos governos estaduaes e municipaes deixaram aquelles governos 
eÍn cor.dições identicas ao estado de bancarrota geral em que se acha 
o commercio. 

N atmalmente, é para o Governo Fed:eral que essas praças .podem 
e devem dirigir as suas supplicas, para gue lhes seja permittido viver 
e sustentar a industria extractiva. O caso destas praças é peor ainda 
que o do terremoto de Lisboa ein 1755. N aquelle caso, o marquez de 
Pombal aronselhou o enterramento dos mortos e o soccorro aos vivos. 
No caso do Norte, não existem nem mesmo os meios de soccorrer os 
que se acham vivos no interior, e que morrerão á mingua, se não 
lhe-s enviarem supprimentos. A miseria que lavra no interior é indes-
criptivel. Os cearenses abandonam os. seTingaes em massa porque, 
segundo eJles, preferem ir morrer de fome no Ceará do que soffrerem 
igual sor-te fóra de sua terra: 

A mm·te dessas praças implica a desorganização e o aniquila-
mento da · industria extTactiva. Essas praças pedem apenas que as 
deixem viver, alliviando-lhes os impostos exaggeTados com que as 
oneram. Pedem apenas que os governos as habilitem a lutar com a 
terrível concurrencia da As:ia, onde se ·produz excellente borracha 
por preço muito inferior ao que se póde produzir no Brazil. A Defesa 
Economica da Bonaeha ·visa isso, em seu conjrmcto, 'de;vendo ser 
ampliado o plano do Governo para incluir -a·s medida,s da excepção 
para soccorro immediato daquella industria. 

Prnza aos céos que os homens de Estado a quem cumpre acudir 
á situaçã0 angm>tiosa d·a indnstria extractiva comprehencfam que Õ 
desapparecimento desta implica a ruina das finanças. brazileiras 
porque, se no futuro nã:o tivermos ·borracha, ou artefactos dessa 
ma-teria prima para exportar em valor correspondente ao que o 
Norte exportava no passado, o cambio internacional h a .de cahir fatal-
mente, trazendo com;igo, nes.sa quéda, o sequito de consequencias ter-
ríveis 0nvolvidas no descreC!ito que isso reflecte em todo o paiz. 

Por tudo isso que acabo dé ~izer, conclue-se que a · salvação da 
industr1a extractivn, deixa de ser um problem-a regional para ser 
uma ameaça de desgraça nacional se não fôr conjurada immediata-
mente." 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre Deputado q:ue está a 
findar a hora destinaria ao expediente. 

O Sn. MoNTEIRO DE SouzA - Vou terminar, Sr. Presidente. 
_Uma. vez lido este trabalho, que é de um competente e que me.rece 
detülo estudo, fica, assim, o commercio daquella região, . de certo 
mod'o, defendido, e tam hem provado que não é verdadeira essa crença 
hoje existente na opiuião publica, de que só devido á culpa do com-
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mercio a crise attingiu. ao estado actual, devendo, por isso1 o Governo 
deixar que ella se resolva por si. 

Aúho, ao contrario, que nós devemos constantemente chamar a 
attenção dos poderes publicos l?ara, por todos os meios, acudir á crise, 
afim de evitar uma ruína, que terá repercussão em todo o Brazil. 
(M1úio b~m; muito bem.) 

•., 

O Sr. Luciano Per.<tira (movimento de attenção) (*) E' 
ainda. Sr. Presidente, na defesa dos interesses sacrificados do Norte, 
que vellho agora á tribuna, sem nutrir, aliás, a menor illusão de que 
as minhas palavras possam ter algum éco. Quero, porém, ficar tran-
quillo com a minha consciencia, de que tudo fiz quanto em minhas 
mãos .oatava, na .defesa dos interesses, que são verdadeiros e innega. ... 
veis di l'citos .. da região que rhe honrou com um logar na sua repre-
sentação fedAral. Sou um dcsilludido, porque já adquiri a dolorosa 
e am3.rga convicção do pouco interesse, sinão nenhum caso, que oa 
mais grav~s acontecimentos que se desenrolam no norte do paiz des-
pertam nos nossos meios dirigentes, talvez por culpa dos proprios 
nortistaH, . que não sabem fazer valer os seus direitos, usando da in-
contestavel força de que para isso podem dispôr. Na vida nacional, 
com raras excepções, o Norte só tem sido lembrado para fornecer 
dinhf<iro ao Thesouro e soldados e marinh-eiros ás nossas depaupera-
das forças armadas. Nos momentos difficeis, nas horas de amargu-
t·as, elle está sempl'e prompto a verter o seu sangue e a fazer todo's 
os savrificios pelo bem da Patria; cessados · esses momentos,. e1le se 
recolhe modesto, não lhe cabe~1do um, loga:r na mesa dos beneficios, 
ficand0 joga.do ao esquecimento, até que appareçam novos momentos 
difficeis, para que se lembrem delle de novo. 

PoJom os repTest·mtantes nortistas continuar a acceitar essa situa-
ção injusta ·e deprimente na vida nacional; não serei eu, no emtanto, 
quem a deixará concr sem formular o mais energico dos protestos. 

Já é tempo de- dizer algumas verdades a esse respeito. 
N.ão será, certamente, seguindo esse caminho odioso que os res-

ponsaveis pelo destino da Nação hão de manter una e indissoluvel 
a gran·l0 Patria que a Republica recebeu do Imperio, trabalho cyclo-
pico rlo8 grandes estaàistas da Regencia. A paciencia dos povos tam-
bem tem limites, pelo que della 11ão se deve abusar. 

-( '•1) Dtscurao .proferido 11a ho'ra do ex,pediente. 
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Occupando uma immensa região, composta de zonas perfeita-
mente distinctas, pelo seu aspecto e clima, separadas mesmo por con-
dições mesologicas absolutamente antagonicas, a unidade do Brazil 
não póde ser sinão um producto artificial da vontade de séus habi-· 
tantes, ro)teada para $se fim sem um desfalleci~ent<;>, ;emquanto 
vivem soh o imperio das mesmas tradições e ainda ao alvorecer da 
sua vida como Nação. Para que essa unidade artificial se mantenha 
contra as influencias contraTias que a diversidade do meio offerece 
é necessario que o trabalho unificador se mantenha sem a menor 
sombra de desfalle.cimentos e sem soluções de continuidade, que podem 
ser fataes. PaTa unir dous coTpos é . necessario · collocar entre ambos 
a argamassa que os ha de transformar em um só 'blóco. Esse pheno-
meno physico tambem se verifica no campo social, servindo de arga-
massa · unificadora a identidade de raça e de língua, a mesma . com-
munhão de interesses, que só podem ser obtidas pQlo conhecimento 
reciproto dos povos a unir, em contacto constante e directo por faceis 
e rapidos meios de transportes, permittindo o caldeamento dos ele-
mentos dissimilhantes em um todo homogeneo. · 

Não tem sido isso; infelizmente, o que tem sido feito entre nós. 
Póde-se .mesmo até assegurar que o contrario disso é o que se tem 
realizarl.G, SÓ ainda subsistindo a nossa unidade tenitoria1 por Uill 
verdadpiro milagre, desses com que a natureza ou a Providencia é 
tão prodiga para comnosco. 

Em ma teria de transportes é o que ·sabemos: o Norte se communica 
com o ml apenas por uma linha de navegação costeira, fazendo qua-
tro viagens mensaes, com escala por meia duzia de poúos. Commu-
nicações internas não existem sinão as feitas por tortuosas veredas, 
apenas transitaveis poT pede•stres ou cavalleiros. 

Desse modo os habitant6s do i:p.terior do Norte do Brazil, nem 
ao menos illuminados pelo clarão de · conhecimentos elementares de 
chorographia patria, vivem completamente segregados da vida com-
muro nacional, só sabendo que são brazíleiros por ourvir dizer, mas sem 
terem a minima idéa da Patria. 

Esse segregamento em que vivem a;s populações do Norte, pon-
do-as ao · abrigo de influencias estranhas, determinou a apuração de 
um typ0 ethnico cada vez mais perfeito e acabado, mistura dos tres 
element0.s branco, negro e tapuyo. Desse modo póde-se dizer que 
existe um typo nortista com os seus característicos proprios, já incon~ 
fundivel com o habitante ,do littoral. 

].{o Sul, por iuflnencia das conentes immigratorias estrangeiras 
cada vez maiores, est:f se formando outro typo ethnico, completamente 
diverFJ daquelle qué vÍYe no Norte. · 

Não é preciso grande argucia paTa prever os fuT,Lestos resultados 
dessa diversidade pa:r;a a unidade hrazileira. Suppondo-se swperiores 
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·aos seus patrícios do norte, os habitantes do sul teeni -procurado exer-
cer s0bre elles uma predominancia, que se manifesta de todas as ma-
ueiras, quer sob o ponto de vista político, quer sob o administrativo. 
Sob o ponto de vista político, basta lembrar que dos seis Presidentes 
que a Tiepublica tem elegido, apenas Hm, o primeiro, era filho do 
norte, e isso mesmo por ter- sido o chefe do mo.vimento revolucionaria 
que implantou o novo regimen. Sob o ponto de vista administrativo, 
todas as preoccupações teem . sido voltadas para o Sul, dotado de tod-a 
a sorte de melhoramentos, não raras vezes realizados com dinheiros 
arrecadados no Norte. 

Durante muitos annos o norte apresentava um gravíssimo pro-
blema a resolver: o das seccas periodicas que· o assolavam, fazendo 
centenas de milhares de victimas e reduzindo-o á }!lais extrema mi-
sería e abatimento. Rezam as estatísticas que no espaço de 50 annos, 
na região comprehendida entre as bacias do rio S. Francisco e do 
Parnahyba, morreram victimas da secca e molestias della decorrentes, 
mais de 2. 000, 000 de pesso:1s . 

.A administração do paiz, du:rante muitos annos, olhou para essa 
calamidad~ com a mais absoluta indifferença, limitando-se a votar 
umas vc:rbas escassas para soccorros aos retirantes famintos, ainda 
assim menos applicadas a esse fim do _que ao de enriqu•ecer a meia 
duzia de fornecedores protee;idos. 

Vein afinal um Governo que teve pena daquelles pobre!> brazi-
leiros infortuna-dos e mandou fazer estudos para um combate syste-
matico ao flagello, crea11do uma repa-rtição destinada a esse fim. 
IRso foi em 190\:l, quando Ministro da Viação o illustre e benemerito 
estadista Sr. Francisco Sá, nascido no sul, mas v'incuJado ao norte 
por laços de sangue, r.ois é casado no Cear·á, E>endo cearenses os seus 
filhos, justamente de todos os Estados nortistas o mais attingido pelas 
seccas. .A primeira verba votada pelo Congresso foi de 1. 000 :000.$, 
mantil!rr para o exercício de 1910, elevada a 3 ."336 :000$, para o de 
1911, a 7. 000 :000$ para o de 1912 e o exercício corrente. Ao todo 
menos de 20 ,000 :000$, isto é, menos da metade do cu8to de um dread-
nough t do typo do Ri() de Janeiro; pouco mais do que o iteficit annual 
que deixa a Estrada de Ferro Central do Brazil; o mesmo que vae 
custar a villa prolet::tria ora em construcção; muito menos do que o 
despeudid.o no mesmo intervallo de tempo com as obras de saneamento 
da baix;1d a é!. o Rio de Janeiro; não sendo necessal"io ir mais longe na~ 
comparações. 

Essas obras, levadas a effeito com a maior economia e parcimonia, 
de accôrdo com os mais l'Ígorosos ensinamentos da sciencia, em oito 
Estados do Brazil, que entram para ·a riqueza publica com perto de 
100 .000 :000$ da sua Tenda annual, já estão produzindo os mais berie-
ficos resultados, esperando~se que, si continuar o trabalho systematico 
iuiciado1 dentro de poucos annos a região estará completamente ao 
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abrigo do terrível flagello, cem vezes mais valorizaCLa e portanto resti-
tuindo centuplicadas ao Thesouro publico as sommas que este adeantou 
para o serviço. E' esta a unica ajuda que a União presta a esses oito 
Estados, tirante o pequeno auxilio que presta, como garantias de juros, 
a uma ou duas estTadas de ferro em construcção, que não cheg·a talvez 
a 600 zOOO$, e ás obras do porto do Recife, de 1. 200 :000$, além de 
pequenos serviços a cargo do Ministerio da .Agricultura, iniciados e 
levados a effeito pelo- espírito clarividente e patriotico do emiiJ.ente . 
estadista Sr. Dr. Pedro de Toledo. 

Manifestada :a cüse ecorromica e financeira qu~ actualmente afflige 
o paiz, foi necess•ario pensai' em fazer economias. Lançadas as vistas 
para os serviços publicas que deviam soffrer reducções, não houve 

' hesitações. · 
As obras contra as seccas podiam offerecer um vasto campo para 

econo;mias e sem uma raz-ão justificativa propoz-se ao Congresso vo· 
tasse para as mesmas apenas 3. 000 :000$, menos 7. 000:000$, do que 
pediu o dire'Ctor dos serviços e menos 4. 000 :000$ do que a verba vo· 
ta da para o exerci cio corrente. 

Isto feito é o ;mesmo que extinguir o serviço, que não se poderá 
manter com tão escassa dotação; Todo o laborioso esforço despendido 
até hoje ficará inutilizado e o combate ao flagello ainda uma vez 

·adiado, continuando a vasta região do nordeste brazileiro a soffrer o 
flagello terrível! 

Dessa ;maneira, o unico. serviço publico que a União mantem na· 
quellas paragens seria suspenso, continuando ella, no emtanto, a reti-
rar de lá annualmente dezenas de milhares de contos, para gastar aqui 
no sul ! . 

E' preciso convir que esse não é certamente o melhor caminho 
para manter ·a integridade daNação! Taes preferencias odiosas acabam 
irritando os que são por ellas prejudicados, dando lagar a movimentos 
separatistas, que mesmo suffocados acarretam consequencias das 
mais graves. 

Ninguem veja nas minhas palavras manifestações regionalistas. 
Revolta-me, no emtanto, o descaso que se tem tido para com o norte, 
sempre o abandonado, quando se tratam de favores e sempre o sacrifi· 
cado1 quando se trata de distribuir <Jompromissos, e não será sem o meu 
protesto que tal estado de causas perdurará. 

Dê-se um balanço nas tabellas de todos os ministerios e ver-se·ha 
que as despezas effectuadas pelos mesmos estão na proporção de dez 
para o •sul e de um para o norte! , 

Alguns exemplos bastarão para elucidar a proposição. 
A despeza proposta para . o Ministerio da Viação é de réis 

111.248 :461$356, papel, e 10. 660 :859$136, ouro, distribuídos em 15 
verbas, d.a:s quaes só uma~ a 7"' - obras cor!Jtra a.s seccas - 3. 000 :000$ 
- custeia um serviço que pertence exclusivamente ao norte. 
. .Cinco dellas - a 1"' - Secretaria de Estado ... 

. ;.· 
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O SR. RAUL FERNANDES - Secretaria de EstadoJ! ... Não vá 
V. Ex. tão longe. Secretaria de Estado não é repartição que aproveite 
ao sul pu ao norte, particularmente. i 

O SR. Luc!AN·O PEREIRA - Mas é repartição cujo dinheiro com 
·ella despe:ndido, fica toldo no sul, enrique!}endo-o. 

V . . Ex. deve lembrar-se de que ainda ha poucos dias o nobre 
Deputado por S. Paulo, Sr. Bueno de Andrada, em discurso que pro-
nunciou, para mostrar que o Governo Federal gasta no Acre mais do 
que se pretende, incluiu nas sommas do que .é lá desp~ndido os orde-
nados dos prefeitos e demais funccionarios da administração, magis-
trados, soldos das companhias isoladas, etc., etc. 

O SR. RAuL FERNANDES- Não ha paridade. ü que .S. Ex. disse 
foi que no Acre gasta a União não só pela verba de obras, mas tall!-
bem com outros serviços que lá mantém, como a justiça, a policia, etc. 

O SR. LuciANO PEREIRA- S. Ex. Se propunha demonstrar que 
mais da metade do dinheiro aiTecadado pela União no Acre era gasto 
lá mesmo, o q'l}.e, a liás, não é de modo algum verdadeiro. 

O SR. RAUL FERNANDES - Não é questão de ficar o dinheiro no 
Acre e sim de serviços locaes ... 

O SR. LuciANO PEREIRA - Si V. Ex. chama serviços locaes a 
administi·ação e a magistratura, não sei porque deixa de considerar 
como tal uma Secretaria de Estado. Mas não façamos questão disso, 
que em nada influe no qUe me proponho demonstrar. Deixo de parte 
a verba desti:i:ta;da á Se·cretaria de Estado ... 

O SR. RAUL FERNANDES- Não é concessão que V. Ex. faz. 
O SR. Luci.ANO PEREIRA -Oontinúo a citar. Quatro dess&s verbas: 

a 6a- Estradas de ferro; 8a-Aguas e 0bT8JS Publicas; 9a - Exgottos 
da Capital Federal; 10a - Illuminação da Capital, com uma despeza 
de perto de 70. 000 :000$, custeiam serviços exclusivamente organizados 
no sul. As res~antes custeiam serviços communs. ás duas regiões, mas 
em proporções como as que a Ca_mara vae ver. 

A verba 5a consigna 8. 055 :472$770, ouro, e 1. 993 :780$056, papel, 
para garantia de juros, de cujas im:Qortancias para serviços no norte 
são destinados 132 :886$471, papel - Estrada de Ferro de Caxias a 
Cajazeiros - e 45 :479$232, papel, e 281 :958$750, ouro, - Estrada 
de Ferro de Tocantins, ao todo 178 :165$703, papel, e 281 :958$750, 
ouro. O restante da dotação é todo destinado a estr8Jdas de ferro do sul! 

O SR. RAuL FERNANDEs- V. Ex. fez a conta de quanto pesa o 
norte nos titulas externos, Res'k-:ilsion Bonds'? 

O SR. LuciANO PEREIRA - Chegarei lá. 
Nas demais verbas communs .a proporção, si não é tão escandalosa, 

não deixa de ser de absoluta superioTidade para o sul em detrimento 
do norte, não obstante o territoTio deste ser seis vezes maior do que o 
daquelle e necessitar, por isso, para o seu desenv-olvimento, de maior 
inipiativa da _parte do _Governo: 



Por conta do Ministerio da Marinha apenas se gastam no norte 
as insignificantes verbas destinadas á manutenção da flotilha do Ama-
zonas, composta de um navio àe tT.ansporte, quatro pequenas canho-

_neiras e tres minusculo.s avisos, e ao custeio. das capitanias .dos portos 
de Manáo , Be1ém, S . Luiz, Parn:ahyba, Fortaleza, ' N atai, Oabedello, 
Recife, J araguá, Aracajú e S. Salvador e ' escolas de aprendizes mari-
nheiros dos mesmos lagares. Ao todo não chega a despeza com esses 
serviços a 3. 000:000$, papel, dos 44 . 614:040$648 co11stantes da pro-
posta. 

A mesma proporção se observa no orçamento da Guerra ... 
' O SR. RAUL FERNANDES - São serviços centralizados na Capital 

Federal esses a que V. Ex. allude. Assim, por exemplo, é aqui que se 
tem de concentrar a esquadra. 

O S:R. LUCIANO PEREIRA - A verdade é que esse dinheiro todo 
fica no sul e o beneficia. 

V. Ex. sabe que um dos grandes motivos do progresso do Rio 
Grande do Sul consiste precisamente em ser o seu territorio o ponto 
de maior concentração do Exercito, o que importa em uma extraordina-
ria circulação de dinheiro, e isso são riquezas que ficam lá. Todas as 
vezes que se ameaça um dos Estados do norte com a retirada de uni-
dadés ou mesmo de fracções do Exercito nelle ·estacionadas, tal o pre-
juízo que ·ao commm·cio local occasiona essa retirada, este se levanta 

.immediatainente, solicitando do Governo federal que su~penda a ordem 
de retirada. 

O SR. RAUL FERNANDES - V. Ex. vae dizer que é injustiça gas-
tar no Rio Grande do Sul, alguns milhares de contos por anno? E' 
uma necessictade: trata-se de um ponto übrigado de parada de tropa?. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - Por causa das fronteiras, sei bem; 
mas o Amazonas tambem tem fronteiras muito grandes. 

O SR. AuRELIO AMoRIM - Não se discute que as do sul sejam 
mais importantes, mas o oorto é que o Amazonas tambem tem fron-
teiras importantes. I 

O SR . LuCIANO PEREIRA - O nobre Deputado attenda como eu 
respondo ao aparte com que me honrou: ha injustiça relativá; eu com-
prehendo e sei que as nossas fronteiras do sul devem ser mais bem 
resgual"dadas que as do norte. Não quer isto, porém, dizer que não 
tenhamos tambem n~cessidade muito grande, de defender conveniente-
mente as fronteiras do extremo norte. Só o Estado do Amazonas tem · 
mais fronteiras com o estrangeiro que todo o resto do Brazil. 

E o que estaciona no Amazonas, como meio de defesa? Uma meia 
duzia de calhambeques como força naval e dous ou tres batalhões des-
falcados como forças do Exercito. 

A injustiça é, portanto, relativ,a. 
O SR. RAUL FERNANDES -Não se trata de justiça ou injustiça e, 

sim, de uma necessidade que é urgente no sul. 
O S:a. Lucu.No PE~IR4 __,. Mas ·a necessidade tambe!ll :e;iste lã. 
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V. Ex. Não pó de deixar de concordar que o ~stacionam:ento de 

tres quartas p_artes do Exercito e_ de toda a Marinha no sul acarreta 
extraordinaria vantagem para este, pela grande circulação de dinheiro 
em que isso importa. · 

Nos orçamentos da Fazenda e do Interior a proporção não é tão 
grande, :inas é tambem vultuosa. 

O Ministerio da Agricultura é o unico que custeia serviços impor-
tantes no norte, mas •ainda assim infinitamente men-ores do que o·s que 
custeia no sul. 
. Não obstante isso, no momento de cortar despezas, como já se 

fizera com as Obras Contra as Seecas, no orçamento da Viação, tam-
bem foram principalmente, attingidos nos córtes os serviços e;rn anda-
mento no norte. 

Só na verba destinada á Defesa Economica da Borracha achou.: 
Se que seria possível cortar seis mil e ceni contos de réis, reduzindo-se 
a 2. 500 :000$, quantia essa insufficiente para fazer face a obrigações 
contractuaes a serem pagas no exercício de 1914 e assum~das pelo Go-
verno de modo solemne. 

Que poderá fazer a Defesa da Borracha apenas com 2. 500 :000$? 
Ou esse serviço tem razão de ser, é uma necessidade imperiosa, para 
salvar o segundo producto da riqueza nacional que se afunda, e nesse 
caso devemos dar-lhe o dinheiro de que ella necessita para alcançar 
o fim a que foi destinada; ou é uma inutilidade, uma excrescencia 
no apparelho administrativo e nesse caso devemos fazel-a desappare~ 
cer. A situação não comporta meios termos. 

A requerimento do nobre representante mineiro Sr. José Bonifa-
cio, com inteiro applauso do integro Sr. Dr. Pedro de Toledo, então 
ministro da Agricultura, e do Superintendente da Defesa da Borracha, 
que -t1abalhavam nessa obra, que reputam da mais alta necessidade 
nacional, com a maior boa fé, foi nomeada uma commissão miX<ta das 
duas Casas do Congresso, para estudar a questão, abrindo mesmo uma 
verdadeira devassa sobre o modo por que o serviço está sendo executado. 

Antes dessa Commissão emittir o seú parecer, penso que nã-o se 
deveria tocar no serviço, nem para mais, nem para menos, deixando-o 
como estava, porque a votação da verba não obriga o seu gasto, estando 
nas mãos do Governo fazel-o ou não. A diminuição da verba, sim, é 
que só póde ser prejudicial, porque, si o serviço tiver de ser mantido e 
a mesma fôr insufficiente, o Executivo fica na necessidade de pedir 
creditas supplementares ao Congresso, ou a consentir que o serviço se 
desorganize, com desperdício do pequeno credito votado, e sem o menor 
resultado. . 
, A situaçã:o. financeira do paiz é precarissima; ninguem infeliz-

mente parece pôr isso em duvida. 
. As suas rendas decreseem de mez a mez, assustadoramente. O 
credito · falta no -exterior-~ no interior. Temos que esoolher entre- a 
bancarrota e a. reducção immediata nas despezas. 
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Deante de tal situação, entre os pontos do dilemma, só um cego 

não escolherá o segundo. Mas issQ em termos, supprimindo primeiro 
tudo quanto é superfluo e diminuindo tudo quanto deixar margem 
para isso. Supprimif ou diminui.r, porém, tudo quanto é imprescindi-
vel, por ser ina,diavel, não é fazer economia, é, muito ao contrario 
disso, fazer esbanjamento, não só porque o di'nheiro insufficiente é 
dinheiro ~rdido sem proveito, como porque, deixando persistir o mal 
que se devia curar, os prejuizos por elle causados cada vez serão 
maiores, a reflectir-se na economia geral da Nação. 

O proprietario do predio que nã-o o repara, a titulo de economia, 
acaba ficando sem elle e então a sua supposta economia foi o maia 
loueo dos desperdícios. ISS<> é tão claro que só uma co.usa admira - é 
ainda haver quem o queira desconhecer ou contestar. 

A questão da defesa da borracha está nesse caso. 
Ninguem mais póde ignorar que esse producto figura com quasi 

40 '% na nossa exportação e que, si o mesmo continuar como até agora, 
desampara,do, soffrendo a concurrencia do similar estrangeiro, dentro 
de dous ou tres annos será completamente v.arrido do mercado. Si tal 
se der, a riqueza do paiz é sacrificada em 40 %, que correspondein a 
200. 000 :000$ em rendas publicas de crescidas. 

· Para evitar esse mal fizeram-se acurados estudos, encarando-se a 
questão por todas as suas faces, depois do que foi adoptado um plano 
de combate ao mal. Que esse plano é bom e é o unico possível de 
successo, dil-o a opinião unanime de todos os que entendem do as-
sumpto. A sua simples adopção determinou desde logo a paralysação 
de todas as novas iniciativas no Oriente. Os seringueiros de lá, em 
reunião a que compareceram representantes das culturas da India e da 
:Malasia, pediram aos seus respectivos governos a ad·opção do nosso 
plano. Os que o censuram, aliás, com argumentos que se · destróem 
com a maior facilidade, nunca puderam apresentar um substitutivo 
para elle, o que importa na sua verdadeira consagração. Para pôl-o 
em execução, pede-se para gastar em dez exercícios muito menos da 
metade do que o paiz perderá em um só ·annb, si o abandonarmos. 

O abandono, além do prejuízo economieo e financeiro que ani-
quilará o paiz por muitos annos, forçando-o a suspender os serviços 
de juros e amortização dos compromissos externos e internos, e a esta-
cionar completamente no seu progresso, importará na completa ruína 
dos Estados do P-ará, Amazonas, norte de M·atto-Gl"osso e Territorio 
do Acre, ruína que reflectirá no nordeste, ligado á.quella região por 
laços apertadíssimos e tambem no sul, cujas industrias incipientes lá 
encontram o seu principal mercado. 

Tudo isso já tem sido di~ e provado com algarismo.s insophis· 
maveis mais de um milhão de vezes. 

Não podemos perder mais um segundo na solução desse problema 
vital para nós, sendo necessario atacai-o com a maxima energia possi-
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vel, áfim- de evitarmos um descalabro que paralysará a energia prõ· 
gressista do Brazil por mais de 50 annos. 

Essa solução exige despezas avulta:das, não ha duvid·a, mas essas 
despezas, si forem compa:radas ás sommas que deixarão de entrar para 
a riqueza nacional, caso fiquemos no statu-quo actual, apresentarão 
cifras verdadeiramente ridículas. As obras qontra as seccas no nor-
deste e a defesa economica dca borracha n-a Amazonia são os dous gran-
des problemas com que o norte está a braços. N.ão podendo resolvei-os 
com os seus propáos recursos foi invocado o auxilio da União. E esta, 
que até então se limitára exclusivamente· a tirar do norte tudo quanto 
podia, sem a mais insignificante com_pénsação, res.olveu prestai-o, 
graças aos dous estadistas patr.iotas, cujos nomes nunca é de mais re-
petir, os Srs. Drs. Francisco ,Sá e Pedro de Toledo, sustentados pela 
clarivi-dencia dos dous illustres chefes da Nação, Srs. Dr. Nilo Peça-
nha e Marechal Hermes da Fonseca. 

Esses dous problemas juntos não exigem sacrifícios que cheguem 
a 20. 000 :000$ annuaes, 1st o é, meno~ do que as garantias de juros que 
a União paga to-dos os annos a companhias' de estradas de ferro con-
struídas no sul. 

Apezar <il.isso ainda ha quem ache de mais e dahi reduzil-as a 
apenas 5. 500:000$ annuaes, men:e>s do que custou o quartel de cavalla-
ria, ha pouco tempo inaugurado nesta Capital! -

Convém notar que a solução desses dous prüblemas não envolve 
apenas questões economicas, mas duas questões sociaes da mais alta 
transcendencia, como seja,m a assistencia a milhares de brazileiros per-
seguidos periodicamente por um flagello que faz centenas de milhares 
·de victimas, e a conservação das populações que habitam no vane· do 
Amazonas, que de outra forma o abandonarão, mergulhando de novo 
aquella feracíssima região no esquecimento das cousas inuteis. 

São as soluções desses dous problemas as unicas cousas que o no;rte 
pede á União, esse norte, esquecido e mesmo vilipendiado, que até hoje 
só tem servid.o para fornecer s0ldados e marinheiros ás nossas forças 
armada·s e a fornecer avultados reditos aos cofres publicos, emquanto 
todas as preoccupações administrativas e todos os cuidàdos se voltam 
para o sul, cuj·o progresso é ca·da vez maior) quando o norte estaciona 

. numa calmaria podre. 
'Tudo quanto elle é deve-o á sua propria iniciativa, pois nunca 

teve um verdadeiro auxilio do Governo central. Dos 500. 000 :000$ 
da renda do paiz, pelo menos 200.000 :000$ são de lá arrecadados,. 
mas nem 50.000 :000$ são gastos por lá. Os 150.000 :000$ servem para 
fomentar o progresso do sul. 

Essas são verda·des que precisam e já é tempo de serem ditas. 
Do anno de 1853 a 1912 só do Pará e Amazonas a União, com-

parando as cifras de receita com as de despeza, tir;ou um saldo de 
7 49. 000 :000$000. Ouça bem,; V. Ex., Sr. Presidente, e ouçall;l bem 
os Srs. Deputados: 7 49.000 <000$ de saldo, só do Pará e do Amazonas, 
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áégundo ·o diagramma. minucioso organizado pela Superintendencia da 
Defesa da Borracha, _para figurar na expoBição. 

Só o Territorio do Acre, de 1902 a 1903, descontadas todas as 
despezas ·ordinarias de administração e as extraordinarias feitas com a 
execução do Tratad'O de Petropolis; Bolivian Syudicate e Tribunal 
Arbitral, deu á União um saldo liquido de 41.415:460$816 ! 

Si fizermos o calculo para os Estados do Pará e Amazonas, só-
mente no intervallo comprehendido entre 1890 e 1912, no regimen: 
republicanoJ que foi quando os dous Estados, notadamente o do Ama-
zonas, tomaram mais força no seu desenvolvimento, então verificamos 
que o saldo a favor da União, só nesses 23 annos, é ·de mais de réis 
·600. 000 :000$000 l 

Parecem phantastico-s esses algarismos, mas são a expressão ni· 
tida da verdade, podendo ser verificados por qualquer pessoa; nos 
radiogrammas organiza:dos pela Defesa da Borracha. 

As despezas feitas pela União, no período que vae de 1853 a 1912, 
não chegaram a attingir a somma de 250. 000 :000$, attingindo os 
seus proventos a 1. 000.000 :000$, de onde aquelle espantoso saldo de 
749.000:000$000. . 

E é para um contribuinte dessa ordem que sé pretende negar. o 
miserrimo auxilio de 8. 000 :000$ annuaes, auxilio que l:Jeneficia mais 
a quem o presta do que a quem o recebe, porque é a União que maiores 
proventos tir·a da região; auxilio que é um dever de assistencia, im-
'posto pelas · ~ircumstancias actuaes, que ameaçam de completa ruína 
mais da quarta · parte do territorio nacional. . 

. Mas não é só a Amazonia que deixa saldos á Uttião. Deixam-n'o, 
tambem, todos os Estados do norte, ainda que em menores proporções. 

Reunam-ro de um lado todas as somma.s que a União arrecada 
nos Estados. do . norte e de outro lado as que eUa despende, e ver-.se-ha 
que o saldo a seu favor ainda é muito grande. Faça-se o mesmo 
com os Estados do sul e ver-se-ha que em quasi todos elles o defi01:t 
é enorme, attingindo a sommas fabulo.sas em alguns. 

Não privarei a Camara e o p~iz de apreciar esses algarismos, para 
. que delles fiquem bem inteirados e formem o juizo que a eloquencia 
dos algarismos lhes despertar. ' 

Os dados que se seguem, muito incompletos, mas sufficientes para 
dar ao assumpto a elucidação necessaria, são extrahidos do Relatorio 
do Tribunal de Contas pa:ra 1911, o ultimo publicado. (*) 
a •• • o o O o o O O 0 I O O I O O O O O O O O o o oi O O [ O O O I O o O O O O O O I O O ~ O O O O O O O I ' I I O O O O O, O' <11 

No seu parecer s-obre o orçamento da receita para 1914 o Sr. Ho· 
mero Baptista, !'lm um qua:dro demonstrativo da despeza, no decennio 
de 1903 a 1913, diz que a despeza em 1911 foi de 512.864:716$282, 

. papel, e 98. 79Q :158$048, ouro, verificando-SQ uma differença para 

( •.) Vl<le estatlstl-ca Annaes, De1;.embro 1913. 
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mais nestas ultimas parcellas de 140 .17 6 :79 5$880, papel, e 
21. 933 :721$208, ouro, cuja explicação não foi possível obter. 

Resumo da Re·ceita: 
Norte, incluindo a da Delegacia Fis·cal da Bahia ( anno de 1909, 

por não figurarem no Relatorio do Tribunal de Contas de 1911, os 
dados relativos a esse exercício), no valor de 2. 226 :4 70$296, 
96.794:436$037, papel, e 31.926 :118$902, ouro; sul, incluindo Delega-
cia Fiscal de S. Paulo (1909), 314.329:682$029, papel, e 
88.715 :956$029, ouro, ou seja um total de 411.124:118$066, papel, 
e 120.642:074$931, ouro. 
. Si computarmos estes dados extrahidos do relatorio do Tribunal 
de Contas com o mencionado quadro constante do parecer do ·Sr. Ho-
mero Baptista, o qual accusa como receita para 1911 as cifras de 
343. 628 :120$157, papel,. e 120.577 :423$197, ouro, verifica-se que elles 
não estão confOJ"mes, parecendo, no enitanto, que as do· relatol"Ío do 
Tribunal de Contas devem ser as cifras mais verdadeiras. 

Cotejando as cifras a cargo do norte com as que ficam a cargo 
do sul, verifica-se que o no.rte produziu 96.794:436$037, papel, e 
31.926 :118$902, ouro, e gastou 50.458 :284$348, papel, e . . ........ . 
13.229 :973$, ouro, deixando saldos de 46.336 :151$689, papel, e 
31.912:88-8$9291 ouro, e o sul produziu 314.329:682$029, papel, e 
88.715:956$029, ouro, e gastou 332.223 :735$404, papel, e .......... . 
15.672:908$907, ouro, deixando deficit de 17.894:053$375, papel, e 
saldo de 73 . 043 :049$122, ouro, dos quaes 61.170 :297$960 consignados 
á Delegacia Fiscal de Londres, para fazer face a serviço de amortiza-
ção ele juros ·de emp:restimos, contrahidos na sua grande maioria para 
melhoramentos realizados no sul. 

Aqui respondo ao aparte com que me honrou o Sr. Deputado Raul 
Fernandes. Em sua quasi totalidade : aquella importancia foi emprega-
da em serv-iços realizados no sul. Isso é que o nobre Deputado não 
poderá contestaT. Quasi todo o dinheiro que nós remettemo·s paTa 
Londres, afim de fazer face ao serviço de juros e amortização de em-
prestimos, é justamente para pagamentos de compromissos que fo.ram 
assumidos pela Nação paTa melhoramentos e beneficios no sul. 

O SR. CAMILLO PRATES - Qual a linha divisaria entre norte 
e sul ? · 

O SR. LuciANo PEREIRA ·- Não sei, mas parece que ess·a linha 
divisaria é conhecida pelos estadistas do sul, porquanto a verdade. é 
que, emquanto todos os beneficios são para. a zona do sul, isto é, para 
a zona comprehendida entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, 
na zona comprehendida entre a Bahia e o Amazonas ficam ao desam-
paTQ os principaes .problemas, e os unicos serviços permanentes creados 
para fazer frente ás necessidades não só de ordem economica, mas tam-
bem de ordem social, como são as obras contra a secca e a defes·a eco-
nomica da barracha, unicos serviços permanentes que lhe · concederam, 
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quando chega o momento de cortar despezas, é principalmente lá que 
se vão .fazer esses córtes. 

Foi por ,isso que eu disse ao nobre Deputado que não conhecia a 
linha divisoria, pois que, para mim só existe um Brazil, uno e indivisí-
vel, mas infelizmente parece que esta linha divisoria é conhecida por 
aquelles que só a:dmittem que o Governo da União faça canalizar para 
o sul a maior parte das rendas publicas, não se attendendo a serviços 
indispensaveis no norte. 

E' isso que estou demonstrando com algarismos. 
O SR. CAMILLO PRATES - Isso V. Ex. ainda não o fez. 
O SR. LuciANO PEREIRA- Cotejando as cifras que vim de exhibir 

verificamos . que, emquanto a União arrecada nos Estados do norte 
perto de 200 mil contos annualmente, lá .só des-pende 50 mil contos, os 
restantes 150 mil contos send-o canalizados para o sul, a cujo cargo 
ficam ainda os cveficits orçamentarios, que flagellam todos os annos as 
nossas finanças. 

Dessa maneira, póde-se assegurar ·COm o maior ·des·assombro e com 
os algal"ismos na mão que o progresso do sul tem sido feito, em grande 
parte, a custa dos dinheiros tirado-s do norte. Pa1·a aquelle tudo q;uanto 
pede e deseja; para este nada, nem mesmo as relativamente insignifr-
cantes sommas que elle pede para fazer face aos dous grandes pro-
blemas que precisa resolver, sommas que não vão a 15 .000:000$ 
annuaes, ainda ficando saldos á União de 135. 000 :000$000 ! 

O SR. RAUL FERNANDES -V. Ex. me responda ao seguinte: a 
despeza que temos na consignação do Lloyd a quem se carrega, ao norte 
ou ao sul? 

O SR. LuciANO PEREIRA - E.stá claro que ao norte e ao sul. Mas 
V. E;x. comprehende que os algarismos não podem ser precisos, s9 
podem ser approximados. Os dados de que lanço mão :q.este momento 
eu os obtive no relatorio do Tribunal de Contas e são <~alcados nos cre-
ditos abertos em favor das delegacias fiscaes nos diversos Estados . 

E' este, aliás, um assumpto que é impossível discutir-se com dados 
absolutos. Note no em tanto o nobre Deputado fluminense que as linhas 
d"o norte dão sempre saldos ao Lloyd, ao passo que as do sul dão àeficit'S, 
de sorte que a ruína da companhia só pó de ser carregada a este. , (H a 
à i versos apartes. ) 1 

Acabei de mostrar a VV. EEx. que só para garantia de juros de 
estradas de ferro o Brazil paga, annualmente, mais de 9 . 000 :000$, 
o:uro, e perto de 2. 000 :000$, papel, dos quaes apenas 400 :000$ são 
destinados a estradas que servem ao norte, porque, ·como VV _. EEx. 
sabem é grande o numero de estradas de ferro que vão beneficiar os 
interesses locaes do sul, ao passo que a grande via-ferrea que deve 
ligar o norte ao sul, para tornai' est.,avel a unidade nacional, ameaçada 
por causas .geographicas e ethnicas, dessa não .se cogita. Em vez dessa 
grande rêde que ligaria o norte ao sul, procuramos multiplicar as pe_:, 
quenas estradas e ramaes que servem a determinadas zonas do sul, 
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attendendo a interesses locaes, ás vezes puramente municipaes e não 
aos interesses nacionaes. 

O SR. ÜAMILLO PRATES - Pelo menos os planos não são esses. 
O SR. LuciANO PEREIRA - A prova é que V. Ex. só-póde ir do-

Rio de Janeiro aos Estados do norte por meio da navegação de cabota-
gem, a quatro viagens por mez. 

O SR. PRADO LOPEs - Então não temos a rêde bahiana? 
O SR. Luci.A.Nú PEREIRA - VV. E Ex. sommem todos os kilo-

metros em trafego no norte e verão que não representam a decima 
parte dos que se acham em trafego no sul. · 

Mas não ficam ahi as_ comparações, Sr. Presidente. Elias vão 
adeante, e agora incidentemente respondo ao discurso do Sr. Nicanor 
Nascimento, proferido em uma das ·sessões passadas, no qual S. Ex. 
affirmou que as nossas disponibilidades na Europa são dadas pelo 
commercio de café. Vou mostrar que isso não é absolutamente ver-
dade, e que as nossas disponibilidades na Europa são dadas quasi que 
exclusivamente pelo commercio da borracha. 

Passo a ler algarismos para fundamentar essa minha asserção. 
Os saldos que ficam a nosso favor, comparadas as cifras da nossa 

exportação com a da importação, ainda é o norte quem os deixa com 
a borracha, a qual, constituindo perto de 40 % da nossa exportação, é 
produzida apenas por um milhão de habitantes dos 25 que povoam o 
Brazil. (*') 

Comparando-se essas cifras, verificamos que os saldos deixados 
pelos dons Estados (Pará e Amazonas) da exportação .sobre a im-
porta(}ão se representam pelas cifras: papel, 1911, 141.050:885$: 
corre,pondentes a 82.375 :163$, ouro; papel, 1912, 163.987:525$, cor-
respondentes a 97.178 :974$, ouro. 

Si eomp:uarmos essas cifras com os saldos totaes de toda a ex-
portação do BTazil sohr0 a . importação; verificaremos que o Pará e o 
Amazonas só por si contribuíram em 1911 com perto de cinco setimos 
desses saldos e em 1912 com a sua quasi totalid-ade. 

lima região que dessa fórma concorre para o enriquecimento geral 
do paiz, parece que tem direito -de poder solicitar deste auxilio uos 
seus momentos diffieeis. Ella não é mendiga que vive da caridade 
da União, ma ~ o principal factor da sua riqueza, que lhe pede apenas 
uma mínima. parte da contribuição que lhe faz todos os annos. 

Por isso causou em toda a Amazonia uma impressão profunda-
menU;; du1orosa a declarnção do illustre Sr. Ministro da F azenda dt~ 
que, 5C ~ ivesSf< clinhPiro, iria dal-o de preferencia ao café, porque ella 
importa em uma injustiça que chega a comprometter o sentimento 
da unidade m10ional, que deve animar a todos os braziieiros. 

O café não está em crise, porque ainda está sendo vendido por 
----

\ • ) Vide A.nnaes. Dezembro de 1913. 
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preços elevados, que deixam margem a lucros avultados, ao passo 
que a borracha está sendo vendida por preços que deixam prejuizos 
ao seu productor de perto de 1$ no kilogramma. 

Além disso o café já tem merecido da União os maiores favores, 
não só indirectos, como tambem directos, no endosso do emprestimo 
de 15.000.000 esterlinos para execução do convenio de Taubaté. 

O primeiro auxilio prestado, aliás indirectamente, porque foi 
por intermedio do Banco do Brazil, pela União á borracha, foi con-
traproducente, porque os capitaes que aquelle Baneo applicou nesse' 
sentido, devido á falta de idoneidade dos seus representantes na;; pra-
ças de Belém e Manáos, foram desbaratados em transacções pouco 
sérias, deixando aquellas praças em peores condições de que se en-
contravam dantes. · · 

O segundo auxilio é o constituído pelo plano da defesa economica 
da borracha, moldado nos ensinamentos da sciencia e da pratica, des-
tinado a modificar a vida ecouomica da região, desenvolvendo-lhe 
as col0ssaes fontes de rendas que dormem desconhecidas no seio da;; 
florestas ainda mysteriosas a p'oucos kilometros dos gra~des rios. 
Ainda mal esse plano não começa a ser executado, já os estadistas 
ruo E!Ul O querem aniquilar, abandonando a Tegião qu~ mais enriquece 
a U.r.ião, mas não se esquecendo de tirar della todos os proventos . . . pOSSlVelS. 

Que se pede para continuar o serviço de defes ~ da borracha~ 
~-a da mais, nada menos . do que aquillo que o Congresso juilgou 

por bem votar para o exercicio deste anno. 
No emtanto, na proposta orçamentaria, é consignada a esse 

serviço apenas a importancia de 2. 500 :000$ que, se fôr mantida no 
orçamento vindouro, não chegará sinão para pagar empregados! 
Neste easo, em vez de uma repartição cuja utilidade não se póde con-
testai·, ficawmos em frente apenas de um trambolho burocr.atico, na 
phrase feliz do nosso collega pelo Rio de . Janeiro, Sr. Faria Souto, 
com a utilidade unica àe pagar empregados! 

O SR. HosANNAH DE 0LIVEmA - Sem utilidade nenhuma . para 
o fim a que se destina. 

O BR. Luc:rANo PEREIRA - Apoiado. 
A repartição de defesa da borracha ficará reduzida a uma repaT- · 

tição d~ empregados publicos, não se podendo esperar della os bene-
ficios que o Governo teve em vista quando a organizou. 

O SR. HosANN.AH DE Or.rvEIRA- Muito bem. 
O SR. LucrANo PEREmA- Teem-se feito censuras ao Tegulamento 

da defes·a. da borracha e ao modo por que o serviço tem sido executado. 
Sinto-me um tanto con~t!·angido na discussão deste · assumpto. 

Infelizmente, á frente <.lo serviço acha-se 11m irmão meu, e porque 
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de cc·rta maneira podem parecer eivad·as de suspeição as minhas pala-
vras ... 

O SR. SERAPHICO DA N OBREGA - Não apoiado; V. Ex. é bas-
tante criterioso. (Apoiados.) 

O SR. Lucr.ANo PEREIRA - Em todo caso, sei · que os meus nobres 
colkgas não me fal'ão a injustiça de . suppôr que estou aqui defen-
dendo interesses mesquinhos, particulares .. . 

O SR. PRADO LoPES - Ninguem faz esta injustiça a V . Ex. 
(Muito bem.) - · 

O SR. LuciANo PEREIRA - Esta,u defendendo tão sómente os in-
teresses da região que me honrou com o mandato de i:ieu representante ... 

O SR. PRADO LoPES - R.egião que merece todo ·O auxilio . 
(Apo1'ados.) - - - - - - - --

0 SR. I.~ucrANO PEREIRA - ... e que até hoje só tem sido na 
União uma fonte de proventos, porque todas as ve7.es .que ella tem 
necessidade de SP.U anxilio este lhe tem sido negado. 

O .SR .• SERAPHico. DA N OBREGA - V. Ex. está tratando da ques-
tão com todo o brilhantismo. ( M uvto bem.) 

O SR. LuciANO PEREIRA - Como ia dizendo 
accusações ao regulamento de defesa da borracha e 
qual os ~erviÇos estão sendo executados. 

teem-se feito 
ao modo pelo 

Mas esse regulamento, como já tive occasião de dizer innumeras 
vezes, nã:o foi um projecto momentaneo, sabido do cerebro do 
Dr. Ped-ro de Toledo, como Minel'Va da cabeça de Jupiter. Elle foi 
a ·consequencia de um trabalho longo. 

Em primeho logar o Governo convocou um congresso especial-
mtmt~> destinado a estu-dar a questão. Para esse Congresso foram con-
vidados todos os Estados interessados e todas as sociedades particula-
res tambem ínteressadas no assumpto. Lá foi discutido o plano, e, 
só depois delle ter sido approvado pelo Congresso, foi que o Sr. Pre-
sidente da Republica dirigi UI uma mensagem ao Congresso N acienal 
pedindo a approvação do mesmo plano, com as modificações que a 
sabedor i a dos Srs. representantes da Nação houvesse por bem fazer. 

Essa mensagem e es~e p~ojecto merecer-am do Congresso N acionai 
~specia.l atteução e cuidado. Aqui foi nomeada uma commissão espe-
cial compost-a de membros de todas as Commissões Permanentes para 
es.tudar o assumpto e ella emittiu o seu parecer, parecer que ainda foi 
estudado pela Oommissão de Finanças, e discutido neste recinto nos 
turnos regimentaes, sendo afinal approvado. 

Na outra Casa do Congresso, foi que elle não pô-de merecer uma 
critica vasta, devido á premencia da falta de tempo, o que, aliás: 
acontece todos os .an.nos. 



-354-

Mas o regulamento da defesa da borracha foi estudado do modu 
mais largo na Camaru por uma Commissão Especial, pela Commissão 
de ·Finanças e discutido em todos os turnos regimentaes. 

Tem-se feito o paladino contrario ao Tegulamento, na Camara, 
o meu illustre collega Sr. Nicanor Nascimento; S. Ex., se me nã.o 
engano, já era Deputado na 6ccasião em que se disr.u~;iu BS&e regula-
mento. E.gte era o momento opportuno para S. Ex. criticai-o e apre .. · 
sentar a;; idéas que achasse melhoTes; S. Ex.1 Iio em tanto, ·c-alou-se, 
para só cTitical-o agora, depois delle approvado e em execução. S. Ex. 
como critico de obra feita, quer fazer às suas conecções e corrigen- · 
das sem se lembrar que, ao envés de praticar um beneficio, está tor-
nando injustamente popular um serviço que devia merecer o nosso 
acatamento, porquanto elle representa as necessidades de uma das 
zonas que mais teem contribuído para a riqueza :nacional. 

. Por que, SJ·. Presidente, após a sua critica não apresentou S. Ex. 
medidas que deviam substituir aquellas, por S. Ex. reputadas más? 

Eu, Sr. Presidertte, se me abalançasse a· fazer a critica de ú.m 
regulamento, como o fez S. Ex., teria o cuidado de, imciediatamente, 
apresentar ás medidas combatidas poJ: mim, outras que me parecessem 
mais acertadas. 

O regulamento, para mim, que sou conhecedor da ~'legi'ão, é 
muito bom e da minha opinião são muitas pessoas competentes no 
assumpto. Com ella ficarei emquanto não me provarem que estou 
em erro. 

V. Ex., Sr. Presidente, deve se recordar que houve uma vez em 
Londres üma reunião de accionistas e representantes da's grandes em-
prezas de plantações da Malasia e de CeylãÕ, na qual foi votada uma 
moção pedindo ao governo inglez que adaptasse o . nosso plano de 
deft:sa da borracha, porquanto elles o consideravam de primeira 
ordem. 

Em discurso proferido · nesta Ca·sa, o meu eminente coUega, 
Sr. J oss Bonifacio, digno representante do Esta:do de Minas Geraes, 
leu o trecho de uma publicação ingleza, em que o jornalista dizia 
que não se incommodassem absolutamente co;m o nosso plano de valo-
rização economica da borra,cha, porquanto não iinhamos capacidade. 
;nem constancia para pôl-o em completa execução. 

A verdade, Sr. Presidente, é que logo qu~ foi posto em execução 
o regulamento, immediatamente, cessaram de a:ffluir para o Oriente 
capitaes que annualmente para lá eorri-am aos milhões, e isto, Sr. 
Presidente, porque, naturalmente, os plantadores da borracha na 
Malasra e Ceylão comprehenderam que dessa data em dea.nte loucura 
seria para elles procurar concorrer com o nosso · producto que só 
estava em situação inferior ao da Malasia e de ·ceylão; precisamente 
devido ao abandono injustificavel em que elle ficou, sujeito a pro-
cessos absolutamente rudimentares, de modo que o producto d·o 
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iente, muito embol'a inferior, podia concorrer com elle, victoriosa-
m .te nos mercados. 

m, Sr. Presidente, emquanto ~sse plano é elogiado · por 
aquel que são mais previdentes do que nós, aqui dentro do· nosso 
Parla to, é que venho encontrar opiniões injustas, visando, não 
muitas v~es o plano de defesa da borracha, mas a personalidade do 
eminente e&~dista que o ideou e O· poz em execução. Criticas teem 
sido feitas ~"~alto ao regulamento. Apenas o meu illustre collega o 
Sr. Oalogeras, ~licitado por mim, el!l discurso pron~mciado o anuo 
.passado, occupou-~~e do assumpto; mas S. Ex. nesse d1scurso reconhe-
ceu que o regulamento em suas linhas geraes era bom, critic.ando-o 
apenás em detm·minadas partes ... 

O SR. PRADO LoPES- Talvez no modo dE\. ap.plicar. 
O SR. LuciANo PEREIR..A. - . . . criticas essas que eu tive a honra 

de responder, procurando mostrar que S . Ex. absolutamente não 
tinha razão. 

Duas principalmente foram essas criticas: uma, contra o plano 
de viação ferrea, mandado adoptar pelo regulam~nto; outra, con-
cernente a uma critica reproduzida ha poucos dias pelo nobre Depu-
t!!.do por S. Paulo, o Sr . Bueno de Andrada, de que loucura era 
estarmos em nosso proprio paiz a cre-ar concurrentes para a bOTracha 
do valle da Amazonia, incrementando o desenvolvimento da borracha 
da maniçoba e· outras especies inferiores. 

Sr. Presidente, tive a honra de responder ao meu illustre collega, 
o Sr. Oalogeras, mo·strando que o plano de viação ferrea mandado 
adoptar pela defe.sa da borracha não era mais que a satisfação de uma 
da·s maiores aspirações nacionaes, que é precisamente ligar o norte ao 
sul pela estrada de ferro Pira·pora á Belém. 

Disse então que o que me parecia incrível, era que essa estrada 
até hoje ainda não tivesse sido feita. E' sufficiente lançar um rapido 
olhar para a carta geographica do Brazil, para se ver que essa es-
trada de ferl'o terá mais força no mecanismo eco_:p.omico do Brazil, 
do que mais de dous terços desta·s que actualmente já estã~ constnli-
das ou e;m via de construcção, por isso que vae unir o norte ao sul e 
será ella a espinha dorsal do nosso futp.ro systema de viação ferrea; 
nella .se irão entroncar todas as estradas que partém do littoral, 
pondo, por essa fórma, em ligação todos os Estados do Brazil, 
entre si. 

A sua importancia economica é indiscutível, porque une a zona 
cafeeira á zona da borracha, porque appl'O'xima extraordinariamente 
o Brazil do ·grande consumidor dos seus principaes productos; os Es-
tados-Unidos, diminuindo .as extensões das viagens. 

UM SR. DEPUTADO- E da Europa. 
O SR. LucrANO PEREIRA - Ella é tambem de uma vantagem 

immensa sob o ponto de vista da união nacional, pois vem pôr em 
const·ante contacto os filhos de umw regi.ão com os de outra, hoje 
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sepár-&dos por distancias e· difficuldades intransponíveis. A sua im-
p01·tancia estrategica é estupenda tambem, porque- ella vem colloca 
o norte e o sul em condições de se apoiarem mutuamente em occasi~s 
de perigo. Qual o .sy·stema actual de communicação entre o 126rte 
eosul? f 

Um unico: navios de navegação costeira fazem viagens semanaes, 
de maneira que, si tivermos infelizmente de sustentar uma gu~rra com 
o estran-geiro, nós veremos o norte inhibido de auxiliar o 'sul e vice-
versa, porque pelo caminho do mar não teremos fo-rças, ao passo q~e 
com essa estrada de ferro, na imminêncía de qualquer ataque ex-
teTno, põem-se de um modo absolutamente seguro' em contacto os 
Esta;dos do norte com os Esta;dos do sul e por meío dos ramaes e das 
e.stradas de penetração que nella devem entroncar-se, será a condu-
ctora -das fo1·ças com que os Estados do norte mandarão auxilio aos 
do sul e com que os do sul mandarão auxilio aos do · norte, dada a 
possível emergencia de nos vermo•s -atacados por qualquer paiz ·es-
tra;ngeiro . _ 

Essa foi, Sr. Presidente, uma das criticas que ci . meu illustre 
collega o Sr. Calogeras fez ao regulamento da defesa da borracha . 
A outra foi -a de condemnar o Governo por estar -creando concurrentes 
para a bo-rracha do v alie do Amazonas. 

Tive tambem occasião de responder a essa éritica. 
O valor economico de um pl'O'ducto não está na sua qualidade, 

mas na relação que existe entre o preço da sua producçã.o e o da 
venda; porque um producto de primeira qualidade. póde d!!.r muito 
menos lucro ao seu producto-r, que um de ·qualidade inferior. Assim 
é que vemos presentemente -a industria allemã fazendo concurrencia 
ás industrias franceza e in~léza, porque offerece ao consumidor por 
preço ínfimo um p-roducto que não ·é igual ao. pro dueto inglez ou 
francez, mas que lhe faz ás veze.s. (H a apartes.) Mas, V. Ex:, Sr. 
Presidente, vae ver que a borracha da mangabeira e da maniçoba 
não prejudicará á do Amazonas. 

UM: SR. DEPUTADO - E' tambem uma industria nacional que 
merece p-rotecção. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Ella não póde ser Eimpreg&da em de-
terminados artefacto·s, em cuj-a fabricação só a borracha Pará fina 
tem applicação. Ooncurrencia, sim; ella fará á bor1~acha do Oriente. 
pois que, empregada na confecção dos mesmos artefactos que esta, . é 
produzida por preços inferiores. 

Não se póde, ·assim, considerar erro ou imprevidencia do regula-
mento, favorecer o incremento dessa borracha. A maniçoba póde ser 
cultiva;da em quasi toda a extensão territoria-l do Brazil e produzida 
por preços ínfimos, muitíssimo inferiores· aos despendidos na pro-
ducção da borracha do Oriente. Apezar dos processos rudimentares 
em que a produzem no- Brazil, tor:nando-a mnito inferior ao· que po-
deria ser oom outros proce-ssos de preparação, e apezar das cotações 

) 
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ínfimas a que attingiu nos mercados compradores, tão baixo é o custo 
da sua producção, que ainda não foi suffocada pela borracha do 
Oriente:. 

O .SR. BuENo DE ANDRADA - V. Ex. leia '. uma conferencia feita 
em Londres e publica·da no ultimo numero da l?Jevista da Defesa da 
Bo1·racha. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - O no·bre Deputado Sr. Oalogm·as, 
aparteando o meu illustre <Joilega · Sr. Bueno de Andrada, disse que 
incrementar· a prO'ducção da borracha de maniçoba, depois do relatorio 
do Sr. · Labroix, era um crime. Esse especialista, no relatorio· que 
apresentou ao Sr. Dr. Pedro de Toledo, manifestou-se contra a in-
crementação da borracha da mangabeira, mas foi favoravel á de ma-
niçoba, principalmente a denominada piauhyense, porque dá em qu~l
quer terreno, produz uma borracha de boa qualidade e com anno e 
meio já pôde ser cortada, de modo que a sua cultura não exige. o em-
prego de grandes capitaes, nem a perda de muito tempo. 

O SR. ÜAMILLO PRATES - Pôde ser cultivada quasi em toda a 
parte. 

O SR. LucrANo PEREIRA - S. Ex., como Deputado mineiro, 
protestou contra o que o Sr. Ministro da Agricultura pretendia fazer 
em Minas Geraes, isto é, tornar aqueiie Estado um productor de 
borracha. 

Ora, tenho presentes illustres collegas, representantes do mesmo 
Estado, que dirão si foi um erro do Ministerio da Agricultura, um 
prejuízo para Minas Geraes, querer desenvolver alli .essa cultura: 

O SR. CÀMILLO PRA.TEs - Sou representante de uma zona que 
produz borracha de maniçoba. Sei que não houve inconveniente al-
gum. Encontrasse lá essa cultura condições de desenvolvimento, e 
prosperaria e daria resultados. 

O SR. LuciANO PERE~R'.A - V. Ex .. Sr. Presidente, vê que 
contra o ·depoimento do illustre Sr. Deputado Oalogeras, ha a opinião 
de outro distincto collega, tambem de Minas Geraes. Sr. Oamiilo 
Prates, que vem nos dizer que o Estado ele Minas Geraes está nas 
conclições de merecer a protecção do Ministerio da Agricultura, na-
quillo que se refere ao desenvolvimento· da cultura da maniçoba . 

Verifica V. Ex. que as duas unicas criticas até agora precisa-
mente levantadas contra o regulamento da defesa da borracha, nã·o 
direi que estão· destruídas, porque não terei . forças para isso, mas 
creio que, pelo menos, ·estão contrariadas pela argumentação vaiiosa 
que acabo de apresentar. As outras criticas são vagas. não passam de 
criticas de obras feitas, tão faceis de realizar, quão difficil é constn1ir. 
E' natural, Sr. Presidente, ,que, quando se impugna um serviço, deve-
se immediatamente dizer por que razão esse _serviço não presta, e o 
que se deve fazer em seu logar. Mas, não é isso que vemos. Vemos 
critica, vemos destruição, e nada de construcção. 
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O meu illustre collega, Sr. Deputado Nicanor Nascimento, que 
se tem feito campeão nesta Casa contra o Dr . Pedro de Toledo e 
contra tudo aquillo que S. Ex. fez na pasta da Agricultura, ao pro-
duzir a .sua critica, devia dizer o que conviria fazer em logar das 
medidas propostas por aquelle ex-Ministro, e impugnadas por S. Ex. 

Não se pó de pôr em' duvida que o nosso producto está sendo vi-
ctima d,a poderosa concunencia do oriental, e que, se não tomarmos 
precauções a respeito, sere)TI.OS aniquilados dentro de pouco tempo. 

O SR. HosANNAH DE OLIVEIRA - Com grande prejuizo pa.:ra o 
paiz. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Creio que não ha a menor duvida 
quanto a este ponto. Não ha dous brazileiros de opinião diversa, isto 
é, que temo.s necessidade de defender a nossa borracha . (A pioi'ados. ) 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Esteu de accôrdo com V. Ex. 
neste ponto. Agora, acho que quanto ao ponto relativo á maniçoba, 
vae haver dispersão de esforças. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Já mostrei o que levou o S1·. Pedro 
de T•oledo a proceder desse modo . 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Foi erro. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Eu sou· de opinião que não. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Vou dizer por que; porque a borra-

cha plantada no Oriente está crescendo em tal propm·ção que dentí·o 
de pouco tempo irá avassalar o commercio, irá dominar todas as 
horrachas de qualidade inferior. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. está enganado . . 
O SR. BuENo DE ANDRADA - Não vencerá a "Pa1·á-dura", por-

que esta tem qualidades intrins~cas ,que a fazem ser superior n.o 
mercado. 

O SR. LuCIANO PEREIRA- V. Ex. ha de concordar que existem 
opiniões respeitaveis de lado a lado, e estou mostrando que contra seu 
modo de pensar, aliás valiosíssimo, ha outros tambem de valoT. E' 
questão de ponto de vista, e não ha motivo para que o Sr. Deputado 
Nicanor Nascimento queira deitar abaixo tudo quanto se fez acerca 
da defesa da 'borracha, só porque ha diSiposições no regulamento que 
podem ser sujeitas á impugnação . · · 

S. Ex., quando cTiti~a, para não passar por critico de obra feita, 
devia dizer logo o que é mister realizar em substituição. 

O regulamento da borracha não presta~ Pois, uma vez que só 
queremos o bene.ficio da região, vamos derrubai-o e fazer obra nova: 
S. Ex. aponte o que julga necessario e util. 

Os funccionarios não estão andando bem~ E' demittil-os, fazer 
com que saiam e seja.m collocados, no logar, outro.s que estejam em 
condições de prestar melhores serviços. 

Senhores, o que defendo é a região, que precisa ter o seu prin-
cipal producto proteg~do, pouco me incommodando que seja por este 
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ou aquelle meio, por esta ou aqueUa pessoa: quero que isto se faça, 
efficazmente. 

Acho que o regulamento da defesa da borracha é bom; até agora 
ninguem deu as razões por que não presta, nem apreBentou substitu-
tivo . Emquanto não o fizerem continuarei a dizer que o regulamentu 
é bom, embora na execução já se tenha verificado que elle, em certos 
pontos poderia ser melhor. Não ha obra humana perfeita . 

Isto, porém, quer dizer qve se deva deitai-o abaixo, principal-
mente sem o substituir por alguma outra causa? 

O SR. HosANNAR DE OLIVEIRA - Preparou-se já o terreno para 
a execução completa do serviço; si pararmos agora, seTá perdido tudo 
quanto foi feito e nada se aproveitará para o futuro. (Ap:owdos.) 

O SR. LucrANO PEREIRA - Perfeitamente. Si deixarmos que se 
mantenha a situação actuai do nosso producto, verificaremos, em 
primeiro lagar, uma crise economica, affectando o paiz em 40 % ·de 
sua renda; em segundo lagar, ·o ·aniquilamento ·de uma l'egião, que 
em extensão territorial representa mais da quarta parte do Brazil -
os Estados do Pará e Amazonas, norte de Matto Grosso e Territorio 
do Acre; depois uma crise social, porque sabemos que o valle do 
Amazonas tem sido a valvula natural para os perseguidos pelo fla-
gello da secca no nordeste do Brazil, os quaes, acossados da terra 
natal, vão procurar naquelle valle recursos que ella lhes não pro-
porciona. 

Ora, desde que a borracha, unica riqueza daquella zona, venha a 
desapparecer, a ser supplantada, e·ssas populações voltarão a seus 
Estados, e ahi se dará a crise social, cujas consequencias não se 
podem prever. 

O SR. HosANNAR DE OLIVEIRA- E não sei onde a miseria levará 
o povo ! 

O SR. LuciANO PEREIRA - E' o que digo : as consequencias não 
se podem prever, porque essa gente. fica absolutamente sem recursos. 

Sabemos que a relativa riqueza de alguns Estados do nordeste do 
Brazil provém do valle do Amazonas: é com o lucro auferido pelas 
populações que para lá se dirigem que se adquire a propriedade ter-
ritorial no Ceará, no Rio Grande do N arte, :p.a Parahyba; este di-
nheiro é que vae alimentar nestes Estados as famílias dos seringueiros 
que trabalham na Amazonia . 

.A:ssim, 1aJ.ém do aniquilamento da região, do 'CLecrescimento das 
rendas, o extermínio da borracha daria lagar a uma grande crise social. 

E não pensem os filhos do sul que essa crise não affecta directa-
mente as suas riquezas, porquanto a verdade é que o maior compra-
dor dos artefa-ctos das industrias do sul é precisamente o norte; e 
agora, porque o no·rte está em crise, verificamos que as fabricas do 
sul ficam com st.ocJc.s colossaes e estão fallindo, á falta do seu mer-
cado p~ncipal. 
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Ora, Sr. Presidente, isto já t_em sido dito um milhão de vezes. 
O Sr. Dr. Pedro de T•oledo, estadista notavel (~poiados e ·não apoia-
oos), que ha de merecer no futuro, como já merece no presente, 
daquelles que não apreciam. os S(;JUS actos com prevenções pessoaes, a 
justiça a que esses, actos lhe dão direito ... 

O SR. Hos.A.NNAH DE OLIVEIRA - Foi um benemerito para o 
norte. 

O SR. LuouNo PEREIRA - . . . cotn excepção do Sr. Francisco 
Sá, que geriu a passta da Viação, e que organizou o serviço co1it.ra 
as seccas, o S1·. Dr. Pedro de Toledo foi o uni co estadista que enca-
rou com verdadeiro carinho e interesse os problemas do norte. 

S. Ex. poderia ter errado, não direi que não : mas, a somma de 
seus serviços é tão grande e tão superior a esses pequenos ervas, que 
a benemerencia de S . Ex. ha de fi·car reconhecida por aquelles que 
são verdadeiramente patriotas e que não collocam os antagonismos e 
os interesses pesso·aes á frente da verdadeira e sã justiça. 

Mas, voltemos ao valle do Amazonas. 
Si a União não quer ou não pó de valer a Aniazonia nos mo-

mentos angustiosos que ella atravessa, então deve abandonai-a á sua 
propria sorte, po'l:qpe em tal caso lhe fallece direito para lá cobrar 
impostos. 

Sugar da região tndos os benefidos e negar-lhe o pequeno auxilio 
que ella pede pela primeira vez, a:o ver-se em aperturas de que não 
póde sahir sem esse auxilio, não é nem justo nem moral. 

A imprensa desta Capital tem se refeTido a um movimento sepa-
ratista da Amazonia, em formação. 

E' este um assumpto que merece a mais especial attenção dos 
poderes publicas. Felizmente, muito forte é ainda a trrudição da uni-
da-de nacional, pelo q'ue não creio que um movimento dessa natureza 
possa encontrar um terreno facil á sua propaganda. E' evidente, no 
emtanto, que não devemos sómente confiar nessa trrudição. · 

A política administrativa seguida pela União no norte não póde 
ser de effeito mais dissolvente. Si ella continuar por muito tempo 
levará o paiz fatalmente a uma guerra de seccessão, a qual, mesmo 
jugulada, será de consequencias lastimaveis. · 

A verdade é . que até hoje o norte tem sido considerado pela 
União como uma verdadeira colonia, sem outra utilidade além de 
fornecer dinheiro e soldados, em beneficio do sul , cujo desenvolvi-
mento foi e continuará a ser feito com o sacrifício daquelle. 

Essa não é de modo algum uma proposição sem base, destinada · 
a produzir effeito . E' a eloquencia dos algarismos que a affirma de 
modo a não dar lagar a replica. 

A União gasta com o sul tudo quanto este rende e mais Téis 
150.000 :000$ que o norte lhe dá de saldo annualmente e mais ainda 
os defidts orçamentarios annuae·s. 
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Tudo quanto o sul pede é-lhe concedido da melhor boa vontade, 
mesmo as despezas mais sumptuosas e dispensaveis. Em ma teria de 
viação ferrea, não ha municipalidadesinha que não tenha sido con-
templada com uma estrada de alguns milhares de contos de custo. 

Emquanto isso, o norte qúe ·continue na calmaria podre, flagel-
lado pelas seccas no nordestt, dizimado pela malaria no extremo 
norte, com a sua população sertaneja vegetando -q.ma vida de mise-
rias, só compaTavel á que a:r·rastam os párias na India ou oa co'O ties 
na China. O Governo não lhe dá transportes, nem as~Ístencia, nem 
instrucção, nem cousa alguma. Em compensação cobra-lhe impostos 
e -recruta-a para pree:il.ch~r os claros do Exel"Cito e da Armada. 

Extorque-lhe, é o termo, annualmente 200.000 :000$, dos quaes 
gasta 50.000:000$ quasi que exclusivamente com os meios de pe,rce-
pção daquella somma e os 150.000 :oOO$ que sobram, gasta aqui no 
sul com o ramal de Itacurussá, o quartel de cavallaria da Brigada 
Policial, a Villa ProJetaria, os automoveis officiaes, etc. 

E' claro que, si isso continuar por muito tempo, ainda dia virá em 
que aquella gente, convencendo-se de que está sendo victima de uma 
verdadeira escravidão e de que só faz parte da communhão brasileira 
para os encargos~ procurará recuperar a sua liberdade, rompendo 
um vinculo político que até hoje não tem passado de um verdadeiro 
grilhão. 

Estas palavras não teem o menor vislumbre bain·ista e não visam 
outra -cousa sinão abl'i'r os olhos dos noRsos homens de Estado para 
uma situação que se está creando, com grave risco para a unidade 
nacional. . · 

Eu sou daque1l~s que, si por ·qualquer circumstancia um movi-
menta separatista se désse, estariam ao lado dos sulistas, com armas 
na mão; combatendo pela integrida-de nacional. (AprJ'iadtJs,· ·muito 
bem.) · ' . ,, · ;~- ~ 

O SR. AuRELIO AMORIM - E' este o dever de todo o brazileiro. 
O SR. LuouNo PEREIRA - Mas, Sr. Presidente, assim pensando, 

não posso, entr~tanto, deixar de reconhecer que a injustiça com que o 
norte tem sido tratado pelo sul é o que tem dado Jogar de . um certo 
modo ao desenvolvimento de semelhante ídéa. 

Porque, Sr. Presidente, infelizmente, até hoje, na União Brazi-
leira, o norte só tem servid·o para fornecer dinheiro e soldados. 

Todas as vezes que se precisa ·de homens para preencher os 
claros do Exercito e da Annada, é para o norte que se re-corre. E' 
o celeiro de soldados. 

Toda a vez que se precisa defender a integridade nacional, é de 
lá que veem os defensores em maior abundancia. 

Tenho. aqui, Sr. Presidente, uma estatística Interessante, talvez 
desconhecida de muitos b:r:azileiros, pela qual se verifica que, durante 
a gue1ra do Paraguay, dos 91.000 voluntarios que para alli seguiram, 
afim de vinga11 a dignidade nacional offendida pelo despota que então 



-362-

dominava naquelle paiz, 52.000 foram do norte e apena·s 38.000 
do sul. (*) 

(O orador lê a esta tis ti c a. ) 

Fica assim. pro1ado que não estou levantando uma proposição 
sem. base quando digo que até hoje o norte só tem. servido para c·ana-
lizar dinheiro para o sul e para fornecer soldados ás nossas forças 
de terra e mar. 

UM SR. DEPUTADO - Esta conclUJSão é absurda. 
O SR. I,ucuNo PEREIRA - Não é completamente, mas é ver-

dadeira pelo menos em 99 %,. 
O Sn. BuENO DE ÂNDRADA - A conclusão do oradoi· dista 9'0 % 

ela verdade. 
O SR. LucrANO PJmEIRA - O nobre Deputado não podia deixar 

só 10 ~~' porque nã·o 0stou argumentando· com palavras, mas com 
algaTÍsmos. Em todo caso, mesmo esses 10 % que o nobre Deputado 
me concede já contribuem. para mostrar a proceclencia do que eu 
estou dizendo. 

E' preciso notar-se que não estou levantado questões regionaes. 
O SR. BuENO DE ÂNDKA.DA - Não fez outra causa. 
O SR. LuouNo PEREIRA - Eu quiz apenas salientar a injustiça 

que se pratic-a para com o norte. ,Já disse que, si por qualquer · circum-
stancia commetter alguem o crime de lesa patria, pretendendo sepa-
rar o norte do sul, eu estarei ao lado do sul, batendo-me contra o 
norte, paTa que volte a fazer parte da nossa grande Patria. 

Estou tão sómente salientap.do a injustiça, no momento em que 
se procura reduzir a verdadeiros trambolhos bmocraticos os dous 
unicos seTviços permanentes que o norte até hoje tem. conseguido ela 
benemerencia da União. 

A defesa da borracha teve para este anno 8.600 :000$, que, aliás, 
não foram. todos gastos; a;s obras contrra as secca·s tiveram apenas 
7 . 000 :000$; os serviços estão se desenvolvendo de anno para anno 
e natuTalm~mt.e de anno paTa anuo serão maiores. 

Entretanto, ao toque de economias, o illustre Ministro da Fa-
zenda, cujas boas intenções sou o primeiro a l'econhecer, reduziu a 
2 .. 500 :000$ a verba para o serviço da defesa da borracha e· a 
3. 000 :000$ a verba pa1ra o serviço das obras conha as secGa-s, ani1. 
quilando coruF:e';am.ente t aes serviços, porque coro ess·as dotaçpes 
elles não poderão pa;:,sar de meras rep arti ções destinadas a pagar 
empregaJos, uma vez que, segundo o proprio depoimento do Relator 
da .Agl'icultura, só em virtude de obrigações contractuaes para a valo 
rização da borracha são necessarios mais de 4. 000 :000$ e segundo 
o illust re director das obTas contra as seccas nestas só em compro-

( •) Vide Anm<Les Dezembro de 19'13. 
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missos assumido~ por contractos a despeza attingirá no proximo anuo 
a perto de 6. 000 :000$000. 

E ra isso tão sómcnte que eu queria mostrar á Oamara - a injus-
tiça de que tem sido victima o norte. 

O SR. BuENO DE Â.NDRADA - V. Ex. esquece-se que e'm S. Paulo 
ha muito poucos kilometros de estr·ada de ferro feitos á custa da 
União. 

O SR. LucrANo PEREIRA O que eu sei é que o primeiro au-
xilio efficaz dado contra a secca do norte foi feito pelo Sr. Dr. Fran-
cisco Sá, quando Ministro da Viação, com a dotação de 1. 000 :000$ . 
(Apoiados .) Até então mandaram-se para o norte esmolas humilhan-
tes, em parcellas m1nimas que mal chegavam para os fornecedores 
protegidos, nada adeantando aos famintos. 

O meu fim, Sr. Presidente, exhibindo ao paiz e á CamaTa os 
dados que acabei de apresentar, foi unicamente salientar a injustiça 
de que até hoje tem sido victima o norte todas as vezes que se trata 
de distribuir proventos:. Dous unicos serviços fed~raes podem ser 
apresentados como favores feitos ao norte - o da defesa da borracha 
e o das obras contra as seccas. O norte contribue, entretanto, com 
cerca de 200. 000 :000$ para os cofres da União, annualmente, sendo 
lá despendidos .apenas 50 . 000 :000$ e ficando, pol' conseguinte, a 
União com um saldo de 150.000:000$000. 

O SR. ÜAMIL:W PRATES -V. Ex. está sendo injusto; são necessa-
rios para pagamento do Exercito e da Armada. 

O SR. LuciANO P]:REIRA - Apresentei os dados de accôrdo com 
a escripturação das delegacias fiscaes. 

Pois beni., esses serviços de defesa da borracha e das obras contra 
as seccas, que não chegam a consumir 20. 000 :000$ an;l_maes, a União 
quer lhe negar, pois que a reducção ·das suás dotações equivale a 
verdadeira suppressão dos serviços, si não quizermos ter tl~ambolhos 
·burocraticos, em vez de repartições uteis. (Muito bem.) 

Tem-se dito que o nortista é indolente e só á sua indolencia deve 
o atn1zo em que vive. ' 

Não ha maior injustiç·a, porque o coefficiente de producção do 
norte é maior do que o do sul, não obstante os flagellos que o perse-
guem periodicamente e o abandono em · que tem estado até hoje 
atirado. 

Foi elle que povoou a Amazonia, em um trabalho que é a mais 
bella das nossas epopéas; é elle que sustenta as industrias fictícias 
do sul, desenvolvida á sombra de impostos proteccionistas, creados 

·para beneficiar meia duzia de privilegiados. Como, pois, acoimal-o 
de indolente? 

Fossem os 150.000 :000$ que elle dá annualmente de saldo á 
União applicados em beneficios materiaes da região, e haveríamos 
de ver qual seria a sna situação de desenvolvimento e progresso. 
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A verdade é que o norte tem sido um verdadeiro espoliado, ·não 
tendo passado até hoje de um miseravel escravo, a trabalhar para a 
prosperidade do sul. Dahi o eeu atrazo e não devido á inddencia 
dos seu<s filhos, sempTe os primeiros da vanguar~da na guerra e os 
mais destemidos e ousados na penetração do nosso interland na paz. 

· Por muito menos do que as incríveis injustiças que elle tem sof-
frido com tamanha paciencia, travoUJ--se a guerra. de seccessão nos 
Estad,oc; Unidos. Na marcha em que as causas vão, estamos fatalmente 
caminlumdo para ella. 

Neguem ao norte os miseraveis recursos que elle pede para 
custear os serviços da defesa do seu principal producto e do problema 
das 2eccas ;• emquanto isso continuem a dar creditas para as villas 
proletarias, os quarteis de · cavallaria, o ramal de Itacmussá; conti-
nuem a consentir nas loucuras da Central do Brazil. Continuem a 
consentir em toda essa monstruosa injustiça, mas depois não gritem, 
nem se espantem quando o escravo, achando que já é demais, procure 
conquistar a sua carta de alforria!. Não se espantem, nem digam 
que não houve quem lhes abrisse os olhos! ( M1tito bem,· rYIJUiibo bem. 
O omdnr é muito c·u,mprimentado.) 

SESSÃO DE 26 DE DEZE1M•B1RO 

O Sr. Luciano Pereira (*) - Sr. Presidente, não admittindo 
o Regimento discursos longos por occasião do encaminhamento das 
votaçc.es, não me foi possível, hontem, ao serem votadas algumas emen-
das do orçamento da Agricultura, elucidar certos pontos, determi-
nadas questões que foTam levantadas por alguns dos meus distinctos 
collegas, quando se votava a emenda n. 1'2, apl'esentada pelo illustre 
Deputado Manoel Borba, supprimindo totalmente •a consignação 
da verba destinada ao Serviço da Defesa da Bonacha. 

Antes, pc.rém, de reRponder a algumas criticas, levantadas à voZ 
d'oiseau como sempre, por alguns dos nossos collegas, relativamente 
ao Sáviço da Defesa da Borracha, eu me sinto na necessidade m:oral 
de responder a uma accusação qut: me foi levantada ·por um dos orgãos 
de pD blicidade desta Capital. 

O SR. EDUARDO SABOYA .Ahi é que ha muita critica à voZ 
rl'oiseau. 

O SR. LucrANO PEREmA E' assim que o Correio r1a Manhã, 
em entrelinhado de hoje, declara que eu, me manifestando da maneira 
por que o fiz hontem, quando se votava a emenda do Sr. Manoel 
Borba, não estava defendendo os interesses da região que me honrou 

( •) Disoorso proferido na !hora do exped!•emte. 
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com lUY.a cadeira nesta Casa, mas tão sómente os interesses pessoaes 
d director daquelle serviço, Sr. Dr. Raymundo Pereira da Silva, 
para honra minha, meu iTmão. 

Não tinha, Sr. Presidente, necessidade de defender-me de seme-
lhant.:l ar.cusação, porquanto a minha defesa resalta, clara e evidente, 
nã0 só do pequeno ~iscurso que fiz, encaminhando a votação daquella 
eme_nda, como tambem de um longo discurso que tive occasião de 
pronunciar nesta Casa, dias atrás. 

Em ambas essas orações, tive occasião de dizer á Oamara que 
era pela suppressão do Serviço de Defesa da Bonacha, uma vez que 
não era possível ao Congresso dar a esse serviço a dotação necessaria 
para realizar os melhoramentos que ella tem em vista e que consti-
tuem seu plano. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Perfeitamente; desde que não · se 
possa execurtar o plano completo, estou de ac.côrdo. 

O S1~. LuciANO PEREIRA - · Ora, Sr. Presidente, está no meu 
discuno ·de alguns dias atrás e no pequeno discmso que proferi hon-
tem, ·para encaminha1· a. votação, justamente isto. 

Agora pergunto: como poderia eu estar defenQ.endo os interesses 
do superintendente da Borracha (iap(J!des do Sr. Eduardo Saboya); 
os interesses pessoaes do director daquelle seTViço, si eu pedia que 
fosse supprimida a dotação de 2.500 :00-0$, quando esses interesses esta-
riam assegurados pela manutenção da verba dos mesmos 2.500 :000$ ~ 
Mantendo esta _ dotação, o Governo teria de manter a repartição, 

· esse servjço pediria um chefe e esse chefe, emquanto merecesse a con-
fiança do Governo, seria o actual. Portanto, si interesse pessoal hou~ 
vesse do superintendente da borracha, estaria em eu defender a verba 
de .2 .500 :000$, constante da proposta: mas o que é facto é que eu 
vinha me batendo, como me báti, pela suppressão total do serviço. 

O SR. EDUARDO SAllOYA- Perfeitamente, o 'argumento de V. Ex. 
é irrespondivel. 

O Sn. Lucv .. No PEREIRA - Mas, Sr. Presidente, quero tarobem 
invocar o test.emunho de alguns collegas na Ü!l.mara, que poderao 
attestar que, nesta qu,estão, o meu esforço to·do foi no sentido de pedir 
á C amara que recúsasse a dotação proposta ·pelo Governo, uma vez que. 
não era possível dar a quantia pedida pela superintendencia. 

O S1t. EnuARDO SABOYA - Eu düu testemunho pessoal disto. 
O SR. LuCIANo PEREIRA - O nosso coilega, o Sr. Raul Fernan-

des, poderá ·dizer si eu, em conversa com S. Ex., não disse que não 
sendo possível dar a verba pedida pela superintendencia; necessaria 
para a efficiente execução do seu programma, melhor seria extinguir 
totalmente essa repartição. 

O SR. RAuL FER:I'l:ANDES -- E' verdade . 
. O 'SR. LucuNo PEREIRA - Está aqui o .Sr. Raul Fernandes, . 

dando o seu testemunho: 
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Invoco tambem alguns outros testemunhos de collegas da,s repre-
sentaçeõs ramazonenses e paráense e SS. EEx. que digam si fiz ou não 
trabalho pessoal nesae sentido. Posso ainda recorrer ao testemunho de 
collegas de outras bancadas ... 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS - E' verdade. 
O SR. LuCIANO PEREIRA. - Ora, Sr. Presidente, quem_ tem nos 

Annaes do Parlamento provas de semelhante ordem; quem póde invo-
car o testemunho de seus collegas, merecendo d'elles confirmação do 
que está dizendo, não póde absolutamente ser accusado de ter vindo 
para ·a Oamara, não defender os interesses .da região que o elegeu, mas 
interesses pessoaes de seu irmão. 

Feita desse modo cabal a minha defesa pessoal, sinto-me tambem 
na necessidade e obrigação de fazer a defesa desse funccionario. 

Consta do parecer do illustre Relator do orçamento da Agricultura, 
o Sr. l~aul Fernandes, que o Sr. Dr. Raymundo Pereira da Silva 
declarou que .era preferível supprimir o servi.ço a mantel-o com a 
escassa dotação constante da proposta,., e urna vez que a situação do 
paiz não perrnittia dotar a superintendencia com a quantia indispen-
savel para a execução das medidas do seu programma, nenhuma 
vantagem haveria em deixai-a subsistir . 

. Portanto, Sr. Presidente, nem eu defendi os interesses · da super-
intendel!cia da Borracha, nem S. S. tão poUJCo. Elle pleiteava a 
approv·a~ão do credito que julgava indispensavel para que · a super- · 
intendenci'a justificasse o fim para que foi creada, porque S. S . , 
0omo eu, rião ·defendia a existencia de urna repartição publica; S. S., 
como eu, se batia pela defesa do segundo producto de riqueza nacio-
nal e uma vez que não se póde fazer essa defesa, melhor é acabar 
com a repartição, rafim de que ella não se transforme em um simples 
trambolho burocratico, destinado apenas a· manter empregados pu-
blicos. 

Bem sei, que, infeliz~ente, o gráo de degradação moral em que 
vivem1s é tal qne os que vivem nella chafurdados não podem admittn, 
nos outros sentimentos elevados, vendo sempre em qualquer caso -a 
possibilidade de um sentimento mesquinho. Isso n~o me impedirá 
de cumprir serenamente o meu 'dever, a despeito de tudo, na defesa 
dos interesses vitaes do Estado que me honroUJ com o mandato de seu 
representante. Na defesa desses sagrados interesses não conheço obsta-
culos, pouco me importando pessoas. 

Está tambem n-Js Anna.es do Parlamento, em varios discuTsos, 
que nunca fiz questão fechada da manutenção do actual plano de. 
defesa da borracha, nem das pessoas que o estão executando . 

.Sempre convidei o Governo a modificar esse plano por outTO 
melhoT, si aSrsim o aconselhasse ·a melhor defeza ·do producto, e a 
despedir o actual pessoal, si o mesmo não estivesse cumprindo o seu 
dever. Os Cl'Íticos de obr~s feitas, pot·ém, nunca foram além dessas 
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criticas, bem Jamais dizerem por que as faziani e o que pi·o·p~nham 
em substituição das me-didas criticadas. Ainda uma vez os repto a 
que o façam, si forem capazes, dando assim um testemunho publico 
de que estij.o agindo de bôa fé, sem obedecer a sentimentos de inimi-
zade pessoal ou de interesses contrariados. 

Repto~os ainda a que, si teem algr..ma accusação a fazer contra 
aquelles que foram encanegados pelo Governo de pôr em execução 
o plano de defesa da borracha, que o venham dizer á Nação, para 
que esta fique conhecendo o nome do funccionario prevaricador ou 
relapso. 

Ist(• é que é patriotico, isto é que é sincero, isto é que é digno. 
Si o que está se fazendo na defesa da borracha é mal feito, 

si u seu pessoal vence ordenados pingues, a culpa é do Oong!esso, 
que foi quem decretou ou approvou taes medidas. Nada se fez alli sem 
essa autorização. -0 Congresso quer voltar atrás? Está no seu direito, 
mas cpnfessando tambem que qoor deixar abandonada a borrach~ 
amazonense, uma vez que reconhece a necessidade de protegei-a, mas 
Tetira a protecção que lhe estava dando sem substituil-a por outra. 

E' isto o que eu faço questão que fique bem claro: - Reco-
nhece-~e a necessidade de proteger o pToducto, mas nega-se essa pro-
tecção, porque lhe retira o que estava sendo dado, sem nad-a propor 
em sua substituição. Sem nada propôr, tambem não posso dizer, por-
que o illustre Sr: Borba propôz como medida salvadoTa da crise leva-
rém os navios do Lloyd o assucar e a aguardente pernambucana de 
graça para o Amazonas e o Pará!! 

A maior parte dos Deputados da presente legislatura, o foraw 
tambem da legislatura passada, quando o actual plano de defesa da 
borracha esteve em diseussão na Oamara e foi approvado. 

EE.sa é que era a occasião opportuna para as criticas ora feitas 
e não depois do regulamento ter sido posto em pratica, acarretando 
gran Jgs despezas para a Nação, hoje completamente desperdiçad,as, 
aliás, de accôrdo com o nosso systema a·dministrativo de não perma-
necer nas primeiras intenções, de abandonar, em meio camihho, 
serviçcs iniciados, sem que se lembrem que, assim 0 fazendo, estão 
dando prejuizo enorme á N açã.o. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Eu fiz paTte da Oommissão Especial, 
que elr.borou ra lei da defesa da borracha e devo .dizer que uma série 
de medidas eram verdadeiras suggestões ao Governo, para serem postas 
em pratica, paulatinamente, conforme os . recursos financeiros do paiz. 

Havia uma11 tantas me-didas, que pela sua natureza, eram urgen-
tes: a fac.ilida.de de transpoTtes, a diminuição de taxas de exportação. 

Foi esse o espírito que presidiu a elaboração da lei. Aos membros 
da Commissij.o Especial, da qual tive a honra de fazer parte, não 
presidiu, absolutamente, a idéa de que se viesse a fu:ç.dar uma repar-
tição bu·'rocratica e ::mmptuosa, na rua da Alfandega . . 
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Devia dar .esse apnrte a V. Ex. 1 em defesa da Commissão Espe-
cial. 

O Sn. LuciANO PEREIRA -- Responderei a V. Ex. pelo fim do 
seu aparte. 

Si a organização foi surnptuosa, a culpa ainda cabe ao Con. 
gresso ... 

O SR. EDUARDO SAnOYA - O Oongresso confíou no criterio do 
Pode,· Executivo. 

O SR. LuCIANO PEREIRA ... que approvou o regulamento, 
elaborado pelo Sr. Ministl'o da Agricultura, de accôrdo com a lei 
votada por aquelle1 

E V. Ex, que me honrou com o seu apat·te, ha de fazel'·-me 
o favor especial de responder á pergunta que lhe VOUJ fazer e é si 
essa•s medidas que V. Ex., como membro da Commissão encarregada 
do estudo do problema, indicou como sendo aquellas que a Commissã,Q 
julgava de necessidade immediata, foram ou não postas em pratica 
pela defesa da borracha? 

O .Su. EDUARDO SABOYA - Essas de caracter inadiavel? 
O Sn. LuciANO PEREIRA - Sim. 
0 :, •SR.' EDUARDO SABOYA - Essas esb"'rraram em defeito dia 

. ordem da nossa organização político-administrativa, como a dimi-
nuição de impostos, que dependia dos Estados e isso acarretava ... 

O .SR. LuCIANO PEREIRA - V. Ex. deve saber, pelo menos, que 
foram feitos accôrdos nesse sentido e tentados outros. A critica não 
póde caber á maneira pela qual os serviços estão sendo executados. 
V. Ex~ podia queixar-se de tudo, menos da' maneira ,por que os sel'-
viços estão sendo executados. 

O •Sn. EDUARDO SABOYA - Eu, aliás, não me queixo. Mas, tal-
vez, si pudesse obter melhores resultados com uma propaganda mai.s 
pratica. . . 

O ·•SR. LuciANo PEREIRA - Essa propaganda pratica não podia 
ser feita sinão de accôrdo com a autorização que lhe deu o Congresso. 

A Su.perintende~1cia da Defesa da Bonacha não pÇ>z !lm e)!:ecução 
urma unica medida que não constasse do regulamento e que não fosse 
autorizada pelo Poder Legislativo. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Perfeitamente. O Poder Legislativo 
rece'be a influencia do meio em que está agindo. 

Lamento profundamente, por exemplo, que se tivesse gasto tanto 
dinheiro em fazer uma exposição de borrwcha. 

O .SR. ER.A:SMO DE MACEDO - Isso prov:a como se votam as leis. 
O SR. EDUARDO SAnOYA -Dentro do regulamento, porque reputo 

uma inutilidade. , 
O SR. LuciANO PEREIRA - Vou responder immediatamente ... 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Dentro do regulamento? 
O SR. LuciANO PEREIR4 - ... á critica que V. Ex. acaba de 
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fazer, como terei o prazer de Tesponder a todas aquellas que se levan-
tem contra o serviço de defesa da borracha. 

A exposição foi feita em virtude de disposição expressa do Tegula-
mento votado por V. Ex., como Deput!ldo nesta C amara. O Governo 
não podia deixar de Tealizal-a, porquanto era uma medida que con-
stava taxativamente ·do regulamento, que até determinava a época 
em que ella devia ser posta em pratica. ' 

Portanto, si erro houve em se fazer a expoi!~Ç~O, esse erro não 
póde seT jogado á responsabilidade do S:t;. Dr. Pedro de Toledo, nem 
tão pouco á da SupeTintendencia da Borra10ha, mas, sim, ao Congresso 
que a autorízou e mandou fazer. 

O SR. ERASMO DE MACEDO - Isso prova como se votam as leis 
aqui! 

O SR. LuciANo PEREIRA- Mas, Sr . . Presidente, é o caso de per-
guntar: essa exposição era realmente uma desnecessidade? 

Vou responder ao meu nobre collegã e ao mesmo tempo a .todas 
as criticas que neste sentid9- teem sido feitas á exposição de borracha. 

Infelizmente é classica a ignorancia em que vive a maioria do 
paiz rio que diz respeito a determinadas Tegiões . Entre os que vivem 
completamente ignorados no seio da communhão brazileira estão cer-
tamente os povoadores da Amazonia. 

O SR. EDUARDO SABOYA -Perfeitamente; neste ponto estou de 
ruccôrdo com V. Ex. · 

O SR. LuciANO PEREIRA - Havia necessidade, Sr. Presidente, 
de fazer com que' o paiz conhecesse o proprio .paiz; havia necessídade 
de se mostrar o que tinha sido, é e poderá ser ainda a industria da 
borracha no Brazil. · 

Foi attendendo a esta 11ecessidade que os congressistas, que vota-
ram a lei de defesa da borracha ... 

O SR. EDUARDO SABOYA- E que hoje estão arrependidos. 
O SR. LuCIANO PEREIRA - Si arrependimento existe, o Con-

gresso, neste caso, que se penitencie do seu erro ... 
O :SR. EDUARDO SABOYA - Já se penitenciou. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Não me insurjo C'Ontra o arrependi-. 

mento do Congresso, mas contra as critioas que aqui são feitas a 
actos praticados pelo proprio Congresso, e de que os que os prat~0aram 
querem jogar a respons.abilidade a outros. E~ contra isso que me 
insurjo ... 

O SR. ERASMO DE MACEDo - Mas esta é a mais formal manifes-
tação do seu arrependimento ! 

O SR. LuciANO PEREIRA - Neste caso, o Congresso que censure 
o seu acto, mas não aquelles que estão apenas pondo em execução me-
didas por elle votadas. 

O SR, RAPHAEL PINHEIRO - Neste papel, o Congresso, está jus-
tamente como Deus quando fez o homem. Deus fez os homens e sol-
tou-os no mundo; uns sahiram bons e outros máos .. .' 
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O SR. LuciANO PEREIRA - Sr. Presidente, reatando o fio das . 
·considerações que estava fazendo a respeito da exposição da borra-
cha, devo dizer que o fim que o Cengresso teve em_ vista qU,ando au-
torizou, na lei de defesa da borracha, as exposições no Rio de J a-
neiro ... 

O SR. EDUARDo SABOY.A- V. Ex. chegou onde eu queria: auto-
riJWu. Logo, era uma -autorização ... 

O SR. LuCIANo PEREIRA - Sob fórma imperativa, pois que mar-
Clava até a época precisa em que se devia realizar a exposição. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Mas, estava no criterio do Governo 
ver que, em uma época destas, uma exposição: de borracha no 
Rio !le Janeiro não adeantava cousa alguma, porque o mercado do 
Rio de Janeiro não é consumidor de borracha. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Não se fez a exposição de borracha 
com fins financeiTos. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Quando autorizamos o Governo, con-
fiamos no criterio delle. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - O Congresso quando autorizou mar-
cou até a -data em que devia ter logar a exposição ... 

O SR. EDUARDO ·SABOYA- O Governo não era obrigadb a usar da 
autorização. 

O SR. LuciANO PEREIRA - ... e o Gove·rno entendeu que havia 
necessidade de realizai-a ... 

O rSR. EDUARDO .SABOYA - Pois entendeu muito mal! 
O SR. LuCIANO PEREIRA -Na opinião ·de V. Ex. 
O SR. EDUARDo SABOYA- Na opinião do paiz inteiro. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Os nobres Deputados não deixam 

que eu conclua o meu argumento ... 
O que se teve em vista com a exposição nacional da borracha . .. 
O ·SR. EDUARDO· SABOYA - V. Ex. não deve 'Contrariar-se, visto 

como tenho a honra apenas de dar-lhe apartes. 
O SR. LuCIANO PEREIRA- A questão é que V. Ex. está fazendo 

um discurso no meu discurso; parece até que estou na tribuna apenas 
para dar apartes a V. Ex. ! (Riso.) 

Mas. como eu ia dizendo, .Sr. Presidente, o fim qü.e teve em 
vista o Congresso mandando effectua1· a exposição da borracha não 
foi um fim puramente financeiro; o que levou o Congresso N acionai 
a mandar que se effe·ctuasse esse certamen foi a necessidade, que elle 
entendia existir, de dar a <Jonhecel' ao proprio paiz os resultados dessá 
industria, foi a necessidade de interessar o Brazil nesse problema que 
não é puramente regional, si não tambem nacional. 

Havia necessidade de dar a: conhecer a-o paiz a situação em que 
estava •collocado o problema, para que o paiz_ pudesse interessar-se 
na sua solução . 
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O SR. EDUARDO SAl:!OYA - Os productos nacionaes só precisam 
ser conhecidos no mercado consumidor. Apezar da exposição, o des-
conhecimento continúa. 

O SR . LuciANO PEREIRA - E continúa por que ? 
V. Ex. talvez não se tivesse dado ao trabalho de ir á exposição 

afim de estudar convenientemente o assumpto. 
O SR . EDUARDO SABOYA - Eu estava no Ceará. Mas nem pre-

.cisava ir, porque sei perfeitamente .como se faz a borracha no Ama-
zonas. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - O nosso grande mal é este: todos 
queremos entender do problema e -dar lições a respeito sem estudai-o 
convenientemente. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Conheço um pouco de vim. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Mais uma vez direi que havia neces-

sidade de dar a conhecer ao paiz ·a solução deste problema, que· não é 
regional só, mas tambem nacional, porquanto da sua solução depen-
dem interesses nacionaes mpresentados eni perto de 40 % -da renda 
total da Republica. 

O SR. EDUARDO SABOYA - Perfeitamente. Si V. Ex. quizer 
p1·opôr medidas tendentes a diminuir o custo da producção alli; si 
V. Ex. quizer amenizar a vida ingloria dos nortistas naquella região; 
si V. Ex. quizer diminuli·, por exemplo, ü imposto da entrada do 
xarque, de pleno accôrdo. Ma·s para fazer 'defesa d~ borracha na rua 
da Alfandega . . . 

O SR. LuciANO PEREIRA - O plano, Sr. Presidente, o plano da 
defesa da borracha é complexo . Todas as medidas -que o meu illustre 
collega pelo Ceará, o Sr. Eduardo Saboya, a•caba de enumerar, estão 
previstas no regulamento da defesa da borracha e todas ellas estão 
sendo postas em pratica . E, si ainda não o foram ·completamente, a 
culpa não cabe aos funccionarios daquelle departamento1 mas ás dif-
ficuldades insupeTaveis Cl'eadas ·até pelo, proprio Governo, que diffi-
cultava a remessa de creditas, não attendendo á situação especi.al 
daquella zona, que não póde absolutamente ser tratada, como o são as 
zonas circumvizinhas da cidade- do R! o de Janeiro. 

O SR. EDuARDo SABO•YA - Bastava que o norte não fizesse á 
custa dos seus sacrifícios inenarraveis o· serviço do pro-teccionismo; 
que JlÓS não pa.gassemos tarifas exorbitantes para que nós, nortistas, 
pudessemos viveT no Amazonas. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - V . Ex. sabe que o plano da defesa 
da borracha consagra a reducção tarifaria e que teem sido feitas ten-
tativas nesse sentido; não 'Se conseguindo, porém, alcançar cousa 
alguma. O mesmo acontece com a reducção dos impostos de exportação, 
nada· se conseguindü tambem . 

Todas as medidas que .S. Ex. enumera, como necessarias para 
melhorar a situação daquella região, todas ellas foram postas em pra-
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tica e si não deram resultado foi devido a embaraços natm,aes que 
surgiram ou mesmo dev~do á propria deficiencia de creditas. _ (Apartes.) 

O SR. EDUARDO SABO•YA - V. Ex. está em um ponto de vista 
falso, suppondo que me preoocupo -com a execução que possa ter esta 
ou aquella medida de programma da ·defesa da borracha. Não me 
preoccupo com isto, nem com pessoas. Eu só_ poderia ter para com o 
seu illustre irmão, profissional distinctissimo, disposições pessoaes as 
melhores po.ssiveis. 

Quando argument-o, faço abstracção d-o individuo. Estou em um 
ponto de VÍ5ta puramente abstracto. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Não posso compr~hen:de1· esse ponto 
de vista de V . Ex. O nobre Deputado confessa que fez parte da Com· 
missão Especial que elaborou o ,programrría da defesa da borracha. 

O ·SR. EnuARDo' SABOYA- Estou aparteando a V. Ex., porque 
não se acha pr_esente outl'O membro_ da Commissão. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex . lembr:;t medlidas que na sua 
opinião são necessarias para se resolver a crise e eu respondo que estas 
medida-s estão sendo postas em execução pelo plano da defesa da bor· 
racha, porque delle fazem parte. · 

O f?R. EnuARno SABOYA- Nessas medidas h11via Uinas que eram 
auturizações, como a exposição, por exemplo, de que o Governo lançou 
mão em te;m:po indevido, sem resultado pratico . · · 

O SR. LuCIANo PEREIRA -Já mostrei a V. Ex. que o regula-
mento determina até o dia em que a exposição deveria ser inaugurada, 
pelo que, não podia ser tomada como uma simples autorização. 

Aliás, note bem V. Ex., não estou absolutamente defendendo um 
plano, no qual tivesse tomado parte, como succede com V. Ex. e 
outros collegas, que nelle coHaboraram e agora o atacam. 

O SR. EnuARDo SABOYA - Si um paiz· rico pudesse executar 
este plano, elle daria resultad-os . magnifi0os. Apenas o plano está 
deslocado do tempo e do meio. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex., para fazer obra patriotica, 
devia vir á tribuna apresent~r um projecto, mandando suspender taes 
e taes medidas do programma e mandando executar taes e quaes. 

O SR. EnuARDO SABOYA - No momento, o Tbesouro' N acionai 
não pó de executar nenhum plano. 

O SR. LuciANo PEREIRA- V. E x . contesta a obrigação do Go-
verno soccorrer á região Amazon~ca? 

O SR. EnuARno SABO·YA - Não contesto; mas soccorrer com a 
diminuição dos impostos de exportação. 

O SR . LuCIANO PEREIRA - Está no plano da defesa da borracha 
a reclucçã-o dos impostos de importação, que encarecem a vida, e dos 
impostos de exportação, que esmagam o productor. 
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O SR . MANOEL BoRBA - d verdadeiro seri!ll acabar eom o Mi-
nisteTio da Agricultura . ( Troc'a/rrv-s·e muitos aprvrtes . ) 

Com a metade da despeza que se tem feito sustenta-se o Pará 
e o Amazonas. 

O SR . LuciANo PEREIRA - Eu não posso -concordar com a 
opinião de: V . Ex ., e, pelo que eu estudei nos mestres da sciencia 
economica, um paiz como o Brazil, que vive -quasf que exclusivamente · 
da agro-pecuaria, não póde prescindir de um Ministerio da Agricul-
tura . Não estou, pois, de accôrdo com V. Ex., mui to embora seja 
a minha opinião pessoal que V. Ex . e todos aquelles que perfilham 
taes idéas já deveriam ter proposto nesta Casa a suppressão total do 
ministerio, porquanto dotar de veTbas insignificantes alguns seTviços 
não é fazer obra de futuro, é pôr fóra este pouco dinheiro e já isto 
dizia eu, Sr . Presidente, em discurso prou.unciado no dia 27 de se-
tembro do anno passado, nesta Casa, criticando as emendas apre-
sentadas ao orçamento da Agricu'ltura _pelos nobres DepuÚtdos, St;s. 
Nicanor Na<~ cimento e Raphael Pinheiro. 

Naquella occasião pronunciava-me eu que era muito niais con-
sequente propÔT de uma vez a suppressão do ministerio do que con-
signar os seus serviços dotações insignificantes, que não serviriam 
sinão para manter uma legião ·de empTegados publicos, sem o menor 
proveito pratico. 

O SR. ALAOR PRATA - Afinal de contas, o que tem existido 
lá é só isso. 

O .SR . LuciANO. PEREIRA ~ Então acabemos com o ministerio. 
(A ipa1·les. ) 

O SR. CARNEIRO DE REzENDE - O erro foi pretender organizar 
o Mini:sterio da Agricultura com todas as especíàlidades, quando a 
organização devia ser paulatina. Nunca fazer organização como fize-
ram os Estados U nialos d-a America do Norte, de momento. 

O SR. LuciANO PEREIRA - .N u:nca me bati nesta Casa, Sr. Pre-
sidente, pela manutenção do actuai plano de defesa da borracha. Si 
V. Ex., Sr. Presidente, ou qualquer de meus collegas tivessem me 
dado a honra de folhear alguns discursos que pronunciei a respeito ... 

O SR. EDUARDO SABOYA- Li todos os discursos de V. Ex. 
O SR . LuciANO PEREIRA - ... nelles haviam de encontrar sem-

pre esse estribilho. J ámais propugnei pela manutenção do actual 
plano de defesa da borra;cha. Na minha opinião elle é bom: .. 

UM SR. DEPUTADO - Mas é inexequivel. , 
O SR. LuCIANO· PEREIRA - ... e assim continuarei a pensar até 

que· aquelles que o ·criticam venham fazer critica detalhada e con: 
structbra, apontando os defeitos e justificaudo a sua critica. 

O SR. EDUARDO SABOYA - O piano é excellentissimo, apenas o 
GoveT'IlO executou o que el'a adiavel . 

O SR. LucuNo PEREIRA - Esta tem sido sempre a minha atti· 
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tude nesta Casa e repito: é ne·cessario que os que o combatem deta-
lhem a sua oritioa, diga;m os motivos por que elle não é efficiente 
para a defesa ·d·o pwducto, e, si ficar apurado que elle não presta, o 
Congresso vote um outro; do mesmo modo, si se verificar .que os 
funccionarios não o executam como deviam fazel-o, o Poder Ex-
ooutivo que os demitta e nomeie outros. Repito, nunca me bati pela 
manutenção do actual plano de defesa da borracha, nem pela conser-
vação do pessoal que o, está executando . A attitud~ que devem manter 
aquelles que o acham imprestavel é apontar-lhe os defeitos e o~que de 
melhor se p6de fazer, pois não é prati•co vir para a Camara fazer 
criticas vagas, sem p1·ecisar cousa alguma, sem dizer aquillo que se 
deve fazer para substituir o que existe. 

O SR. CARNEIRO DE REzENDE - Esta é a impressão dominante 
da Camara: gastos excessivos em época de apertma . Em Bello Ho-
rizonte houve empregados da borracha, contemplados . em folha · de 
pagamento, mas que nunca lá foram. (Ha mwitos outros ·ap<arteS que 
in.&e1·rompem o orador. ) 

O •SR. LuCIANo PEREIRA - VV. EEx. me permittam que eu 
possa reunir algumas idéas. Assim é impossível a diBcussão. Muitas 
vezes começo a desenvolver um raciocínio, mas, tendo de attender· a 
apartes, sou forçado a interrompel-o; quando quero vóltar ao ponto 
onde estava, difficil me é reportal~o . Vou, entretanto, responder ao 
aparte do nobre Deputado o Sr. CaTneiro de Rezende. Não € possí-
vel dar, devido á extensão dos serviços a cargo da defesa d.a borracha, 
uma fiscalização precisa e immediata sobre todos os/ funccionarios 
dessa repartição. Todas as vezes que accusações chegavam aos ouvi-
dos do director do serviço sobre tal ou qual funccionario, immedia-
tamente elle procurava dar as providencias que o caso necessitava. 

V. Ex. diz que em ..Bello Horizonte ha empregados da borracha 
que são pagos sem terem ido· áquellas regiões. Posso dizer que esses 
empregados não foram nomeados sinão por indicação de collegas 
de V. Ex. 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Não tenho nada com isso. 
Quero apenas precisar o facto. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O director da De·fesa da Borracha 
não pôde ser responsavel . por todas as irregularidades que se dêem 
na repartição a seu cargo. 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - ,Dá li~nça para um aparte. 
Figm·avam na folha de pagamento funccionarios que nunca lá foram. 
Issõ basta para impressionar a Camara, pois mostra que o Ministerio 
da Agricultura, sob certos aspectos, tem sido uma calamidade nacio-
nal. Os contractos desse ministerio se realizam ao sabor das partes. 
( Trooam-s.e m'll!itos out11os apartes q'Ule 'impedem p'dr algum tem']io o 
omdor de proseguir. ) 

O SR. LuciANO PEREIRA - Qual deveria seT, então, a attitude 
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daquelles que agem na questão com toda boa fé? Seria fazer chegar 
ao conhecimento do funccionario superior da repartição_ essas ano-
malias. Assim, pelo menos, é que eu procedo, todas as vezes que veri-
fico uma anomalia dessa ordem, posta em pratica no Amazonas. 

Para defender os interesses da ~egião, me dirijo ao respectivo 
ministro ou funccionario, sob cuja jurisdicção está o serviço e apre-
sento a reclamação a respeito. 

Não é possível que um funccionario que diTige um serviço ex· 
tenso como esse, possa -conhecer por si todas as irregularidade;s da 
ordem dessa a ·que vem de alludir o nobre Deputado mineiro. 

Elle sabe que isso não é possível. Essas nomeações em regra são 
feitas de accôrdo com os pedidos políticos. (H:a varias apartes.) 

O cargo foi preenchido naturalmente a pedido de pessoas que 
tinham interesses naquella Tegião. V. Ex. sabe perfeitamente que 
pelo máo systema -da nossa a·dministTação todas essas nomeações não 
são feitas sem levarem um certo cunho político . 

O SR. ALAOR PRATA- O que se trata ahi é do abuso. (H a out1·os 
apartes.) · 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. Ex. deve queixar-se de nossa o r· 
ganização administrativa que nos leva a abusotl dessa ordem. Sei 
que elles existem; mas V. Ex. póde ficar certo de que se tal succede 
é que o director do serviço não se póde collocar a<Jima de taes in· 
juncções. Esta é a verdade. 

O director do serviço muita vontade tinha de evitar abusos dessà 
ordem. 

O -SR . CARNEIRO _ DE REzENDE - Devia reagir. 
O SR. LuciANO PEREIRA - E tem reagido na med~da de suas 

forças. 
O SR. VICTOR SILVEIRA - V. Ex. devia ser o primeiro a se 

rebellar contra esses abusos, praticados em detrimento da região que 
representa . 

O SR. LuciANO PEREIRA - Sempre me rebellei e . ainda estou 
me rebellando neste momento; mas, si ha abusos dessa ordem, culpado 
não f. certamente o director d-o serviço, ·culpados são os que solici-
tam insistentemente .. . 

O SR. VICTOR SILVEIRA - Não accusamos · a esta ou áquella 
pessoa: o que contestamos é a excellencia do plano. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Estou prompto, ta;Ivez, a con·cordar 
com todos os illustres collegas, nas criticas que levantaram contra o 
o serviço; mas, então, por que SS EEx. não propuzeram a substitui· 
ção dessas medidas por outras? V amo·s extinguir um serviço de utili-
dade nacionál, -sómente porque elle póde dar logar á pratica de actos 
irregulares, filhos, aliás, não de defeitos intrín secos, mas da nossa 
má organização administrativa ? 
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O S:a. ÂLAOR fRATA - Por emquanto, tudo que appareoeu é 
irregular . Aqui tem sido dito, sem prová ell?- contrario. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Tem havido prova e,m contrario, e 
V. Ex . deve reoober o "Boletim da Superintendencia da Defesa da 
Borra·cha" ... 

O SR. ÂLAOR PRATA ·- Estou cansado, justamente, de ler, ,poT-
q)le, lendo o que ahi está, paTece que tudo B muito direito. 

O SR. LuciANo PEREIRA -Nesse boletim vem exposto tudo que 
se tem feito. E ainda não ha muito tempo, respondendo· ao parece1·, 
aliás brilhantissimo. do nosso'· distineto collega Sr . Eloy de Souza, o 
proprio superintendente teve occasião de vir á impTensa, publica-
mente, fazer a defesa contra a e1·itica d~ determinadas medidas do 
plano contida no mesmo parecer, e o fez cabalmente. · 

Eu mesmo tenho procurado aqui, na medi.da de minhas foTçail, 
responder ás "Criticas feitas ao serviço da defesa da borracha, tarefa, 
aliás, que não devia recahir sobre meus homhros, porque não tomei 
parte na confecção do regu1amento respectivo . Como, por€ni, em-
quanto não me provarem que elle não é bom, eu o tenho como tal, 
hei de fazer a defesa, e di'zer que aquelles que pensam que o regula-
mento não sati'sfaz as necessidades publicas, o que devem, desde logo, 
é, roherentemente, indicar o que acham bom fazer, substituindo as 
medidas incriminadas; e isto nunéa se fez. (A p•o'iados.) Desde o 
anno passado, 'COnvido a O amara dos Srs. Deputados a se dedicar ao 
estudo do assumpto. , . 

O SR. ALAOR PRATA- Não somos especialistas .. . 
O SR . LUCIANO PEREIRA - Si V. Ex. eonfessa que não é espe-

cialista, e, portanto, não póde discutir o assumpto com os necessarios 
detalhes, não sei como se deixa levar por informações prestadas por 
pessoas que tambem não conhecem profundamente a questão . 

O SR. ALAOR PRATA - Perdão; para julgar ·da excellencifl, ou 
não do plano, não é preciso isso. Bastam cert'os factos para que jul-
guemos, e quando vejo, por exemplo, crear um logar da· defesa da 
borracha, em meu município, que terá, quando muito, tms seis pés 
de mangabeiTa, po'sso formar idéa . . . 

O .SR . LuciANO PEREIRA - Que deveria V. Ex. fazer logo, neste 
neste caso? Si sabe que não existem nem seis pés de mangabeira, no 
seu município, devia ter-se insurgido e vindo mo:aj;rar que a defesa 
da bonacha acabava de nomear um funccionario . .. 

O SR. ÂLAOR PRATA - A questão é da creação do logar, e não 
da nomeação, que pouco me importa que recaia em A, B ou C. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Essa nomeação, de certo, não terá 
9ido feita sinão por indicações dos amigos de V. Ex., dos políticos 
de Minas. ' 

O SR. Ar.AOR PRATA - Trato, já disse, da m·eação do logar, não 
do facto da nomeação. Isto não tem irnl?ortancia. 
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O SR. LuciANo PEREIRA - Protestou V. Ex. contra a ·creação 
do logar? Não me consta que tivesse feito. V. Ex. devia fazer a cri-
t ica, não a-o director do- serviço, que, muitas vezes, cumpre, a contra 

· · gosto, ordens de quem Ili)s pó de dar . . . 
O SR. ALAOR PRATA - Apanhe quem apanhar. 
O SR. LuciANO PEREIRA - No caso da creação do tal logar, a 

que V . Ex. alludiu, um dos que devem apanhar é V. Ex . , porque, 
podendo impugnai-a, quando o reg-qlamento foi submettido á appro-
vação do Congresso, cal<>u-se. 

O SR. 0AMILLO PRATEs - O orador acha que é justifi~avei o 
imposto de exportação que os Estados cobram sobre a borracha? A 
primeira medida a tomar era acabar <Jom a elevada taxa. 

O SR. LuCIANO PEREmA - O nobre Deputado não sabe que o 
Governo Federal entrou em accôrdo ·com o do Pará para reduzir o · 
imposto de exportação e que essa reducção é assumpto de que trata 
o regulamento ? 

O SR. VrcTOR SILVEIRA.....,.... Mas ainda não fôra posta em execução 
essa reducção . (H a outros apar~es. ) 

O SR. LuciANo PEREmA - V. Ex . queria que fosse feita e 
executada instantaneamente sem accôrdo dos Estados interessaàos ? 

O SR. 0AMILLO PRATES - No valle do Amazonas nunca cuida-
ram de outra cousa sinão da borracha: é a borracholatria a culpa da 
situação. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O nobre Deputado está de accôrdo 
commigo neste ponto; mas o plano da defesa da borracha nã-o tem 
em vista sinão tirar o valle do Amazonas ·dessa b'ormcho~atria, como 
diz S. Ex. 

O que a de-fesa procura é introduzir novas culturas e crear novas 
industrias no Amazonas. O que, porém, não se póde contestar é que 
modificaçõe-s desta ordem não se conseguem sinão ·depois de muito 
tempo. ( Tvocam-se mu~tos apartes, qwe mterrompem o orado?'.) , 

Teem-se feito, Sr . Presidente, outras criticas ao serviço da de-
fesa da borrachà, criticas que eu tenho procurado rebater; e, ainda 
uma vez, agora o faço, viste, não ter tido tempo hontem para isto, 
em virtude da·s exigencias regimentaes, que não permittem longos dis-
cursos no encaminhar as votações ... 

Quaes são essas criticas? 
Muito por alto se tem dito que a creação das industrias de refi· 

nação e de f.abTicação de artefactos de borracha no Brazil é uma in-
deceneia, que o contracto Oerqueira Pinto é uma immoralidade, que 
o auxilio official ao de-senvolvimento de typos inferiores é contra· 
producente, isso sempre de um modo vago sob informações de :má fé: 
Eu já as tenho conte·stado muitas vezes, vendo-me forçado a fazel·o 
ainda lima v~z. 

A creação das industrias de refinaçã-o e fabricação de artefectos 
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de borracha é uma indecencia, assegurou o illustre estadista pernam· 
bucano Sr, Manoel Borba. Por que~ S. Ex. guardou para si só os 
motivos. 

Si indecencia ha, essa foi do Congresso, autorizando a medida 
e não de quem executou simplesmente· a lei. A medida, no em tanto, 
é utilíssima, porque, com as uzinas de refinação, elimina os typos 
inferiores, uma das ·causas de maiores prejuízos que soffre- o commer-
cio da bouacha, e com as fabric·as de ar tefactos, obriga gralides fa· 
bricas estrangeiras a se transportarem pa:ra cá, só usando bonacha 
brazileil'a, diminuindo entre nós o pTeço dos artefactos, etc ., etc. 
Quaes os onus que :xdvirão ao GoveTno? Apenas uns pequenos · pre-
mias pagos de uma só vez e que para a maior uzina é apenas de 
500 :000$ e favores de isenção de direitos para o material impo:rtado . 

O Governo nada tem com o successo fin anoeiro das fabTicas, que 
fica sob a responsabilida•de de quem as li!Onta. Eis ahi em que con-
siste a indecencia votada pelo Congresso . 

O contracto .Oerqueira Pinto é uma Íli!moralidade, porque o 
Governo comprou um segredo e este não lhe foi confiado, diz o illustre 
Sr. Nicanor. No em tanto, a verdade é que o Governo não comprou 
segredo de especie alguma, nem precisava comprai-o. Aquelle senhor · 
descobriu um processo de coa~lar borracha, com todas as vantagens 
da defumação, sem os seus inconvenientes . ·Esse processo acaba com 
as borrachas de fabricação inferiores, ganha cento por cento no tra-
balho do seringu!3iro, porque dispensa o trabalho de defumação. 
Todas as grandes f abricas de artefactos de borracha, examinando a 
borracha prepaTada pelo processo Oerqujlira Pinto, foram de opinião 
que elle é de pTimeira ordem. De ante dessas vantagens, o Governo . 
fez um contra;cto de locaçã-o de serviços com o inventor, e de compra 
e venda de uma determinada quantidade do producto, além de um 
modico premio por kilo de borracha preparada, afim de que o pro-
cesso seja posto em execução no Brazil. Todos os. onus decorrentes 
do contracto vão a pouco mais de 2. 000 contos; as vantagens sobem 
a dezenas de milhares. Onde a immoralidade ? 

Resta a objecção referente aos premias de incremento ás borra-
chas de especies inferi01;es. 

Quem primeiro a levantou foi o nobre Deputado Sr. Oalogeras . . 
Em discurso pronunciado o anno passado, respondi a essa critica, 
mostrando q]le o facto de ser um producto inferior a outro da . mesma 
especie não quer dizer que elle não possa 'ter valor industrial, porque 
esse valor •quem o dá é a relação verificada entre .o pre.ço obtido e o 
custo da sua producção. Desde que essa relação seja possi"vel, existe 
o valor industrial, que é justamente o que succede com a borra<:ha de 
maniçoba, principalmente . 

A borracha de maniçoba não fará mesmo concurrencia á noss·~ 
da seringueira, mas fará á do .Oriente, pois que, ma~s ou menos equi-
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valente a esta na qualidade e, portanto, nas applicações industriaes, 
póde ser conseguida entre nós por um preço muito inferior á do 
Oriente. Além disso, não era justo que o Governo amparasse a bor-
racha seringa e desamparasse as outras, que tambem representam in-
teresses vultuosos de outros Estados. 

Os nobres Deputados ignoram que a metade da renda do Piauhy 
é fornecida pela exportação da borracha de maniçoba ~ Ignoram que 
o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Parahyba, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Minas Geraes e ainda outros Estados teem na\ borra-
cha de maniçoba e de mangabeira uma grande fonte de riqueza? Por 
que razão o plano de defesa da borracha iria abandonar esses interesses 
tão importantes? (Apartes.) . ' 

Foi isso que levou ·o plano da defesa da borracha a amparar 
tambem a maniçoba e outras especies i:p.feriores, que nunca poderão 
competir com a borracha 'de seringueira, mas podem ser e são em-
pregadas em artefact-os inferiores, os mesmos em _cuja confecção é 
empregada a borracha do Oriente. 

Si conseguirmos desenvolve11 entre nós essa industria, havemos 
de com ella fazer concmrencia á ·borracha do Oriente, que, sendo tam-
bem inferior á borracha da Amazonia, só póde 'ser empregada em 
determinados artefactos, que podem igualmente ser feitos com a bor-
racha de maniçoba ou de mangabeira. 

Como representante do Amazonas eu poderia ter interesse ern 
que o Governo só ·amparasse a industria seringueira, mas, antes de 
ser representante do Amazonas, sou brazileiro e não posso ser indif-
fm·ente aos interesses dos outros Estados, o que infelizmente é o que 
se observa no Brazil em ma teria de administração. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro acr nobre Deputado que está a 
findar a hora destinada ao expediente. 

O SR. LuciANo PEREIRA- Vou terminar, Sr. Presidente. . 
Estão assim respondidas todas as criticas levantadas contra o 

plano de defesa da borracha. Admitta-se, no entanto, que ellas sejam 
procedentes. Que deveria fazer etn tal caso o Congressp? Extinguir o 
serviço, ou procurar substituir essas medidas por outras? A conscien-
cia e o patriotismo de cada Deputado que o respondam. O humi~de 
orador está bem comsigo mesmo e isto lhe basta. O Congresso achou 
melhor supprimir os serviços, deixando desamparados todos os colos-
saes interesselj existentes no valle do Amazonas. 

Faço sinceros votos para que esse abandono não traga outra con-
sequencia, além da miseria que anniquilará por muitos annos aquella 
região, ainda hoje, apezar de tudo, uma das maiores contribuintes 
da riqueza na·cional. (Muito bem,· mwito be;m. O orado1· é ·mttito cttm·-
p1-imenfudo . ) 
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... 
SE,SSÃO DE 25 DE AGOSTO 

O Sr. José Bon,ffado (m,ovimento de attenção) - Sr. Presi-
dente, venho justificar, em poucas palavras, um req_uerimento que 
V. Ex. se dignará de submetter ao esclarecido voto da Oamal'a dos 
Deputados. · 

Quando, em uma das sessões do anno passado, fiz nesta tribuna 
a constatação dos serviços prestados pelo honrado Sr. Ministro da 
Agricultura, alludi á necessidàde de se amparar a grande zona septen-
trional do Bra.zil, a vasta região do Amazonas, porque as populações 
do norte, tão brazileiras, tão ufanas da nossa patria, pela qual teem 
empenhado o melhor das suas energias cívicas e da . sua vitalidade, 
precisam ser tratadas com desvelado carinho, não devendo ser esque-
cidos e abandonados. os seus interesses. 

A protecção ao norte, Sr. Presidente, a defesa da Amazonia está, 
sobretudo, no amparo á sua producção, está no esforço pela valoriza-
ção dos seus productos, um dos quaes, a borracha, representa para a 
nossa situação financeira e economica um dos mais notaveis elementos 
e um dos factores mais decisivos. 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe, e sabem-n'o todos quantos compul-
sam os. nossos quadros estatísticos e os movimentos da nossa balança 
commercial, que a borracha é, o segundo producto da nossa exportação 
e, depois do café, é o que mais concorre para a receita publica. A 
sua exportação se tem feito sempre e;rn escala crescente e, desde 1827, 
embora variand0 de preço, a borracha tem sido um contingente valioso 
das nossas rendas publicas. 

O seguinte quadro estatístico, que fallará mais alto e mail!! clara-
mente do que qualquer commentario, justifica este asserto: 

Annos 

1827. . ............ . ... · ... . 
1837. • ................... . 
1847. . .......... . ....... . 
1857. . ................... . 
1'867. . ...... .. ... ... ...... . 
1877 .... ·.· .... .... · ........ .. 
1887. . ................... . 
1897 .....•.................. 

Kilogrammas 

31.365 
289.920 
624.690 

1. 808.715 
5.826 .802 
9.215.375 

13.390.000 
21.256.000 

Réis 

9:361$000 
114:747$000 
272:448$000 

1.358:279$000 
8.721:900$000 

14.929:695$000 
41.509:000$000 

203. 525 :000$000 
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No quinquennio de 1906 a 1910, o movimento de exportação desse 
producto foi o .seguinte: 

Annos 

1906. . ......................... . 
1907 ........................... .. 
1908 ........................ . ... . 
1909 ........................... .. 
1910 .......................... .. 

Toneladas 

34.960 
36.490 
38.206 
39.027 
40.000 

Réis 

210 . 284:551$000 
217.504:288$000 
188.357:983$000 
301.939:957$000 
376.9'71:860$000 

Nessé quinquennio de 1906 a 1910, o café produziu: 

1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 

O O O O O 0 O O O O O 0 O O O o o ~ O O 0 O O 0 ~ O O o O O O OJ o O O 0 • . 418.399 :7 42$000 
453.754:571$000 
368.285:424$000 
533.869:700$000 
385.493:360$000 

Sommando o valor do primeiro. . . . . . . . . . . . . . . 1. 29 5 . 058 :639$000 
e o do café . . . . .. .. . . .. .. . ... . .. . . . .. . . .. . . . 2.159. 802 :997$000 
vê-se q~e a borracha representou 60 % do valor do café. 
A exportação geral do Brazil em 1910 attingiu a 939.413 :449$000 

Sendo: 

Café ............................ . ........ . 
Borracha ............................ . .... . 
Café ............ . .......... . ............ .. . 
Borracha ........ . ....................... . 

385.493:560$000 
!?76.971:860$000 

42,31 % 
39,09 % 

Em 1911, 1912 e 1° semestre de 1913, a balança commercial 
accusou os seguintes algarismos: 

1911 - Café . ............ . .... . ..... , ..... . 
1911 - Borracha .................. .. ..... . 
1912 - Café .... . ......................... . 
1912 - Borracha . ................. . . . .... . 
1913 - Caf.é .. . ......................... . .. . 
1913 - Borracha ................ . ........ . 
1913 - Outras exportações .. . . . ......... . .. . 

606.528:000$000 
226.395:000$000 
698.371:000$000 
241.425 :000$000 
209.768:000$000 

98.057:000$000 
103.200:000$000 

Comparada com a do 1° semestre de 1912, a exportação deste 
anno apresenta uma diminuição de 26.517 contos no café e 32.891 
contos na borracha. . 

Si os preços actuaes de um e outro producto continuarem, admit-
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tido o augmento de 15 % nas outras exportações, o valor da expor-
tação total do Brazil no corrente anno .será, approximadamente : 

' Café. 
Borracha. . . . ........ : ..... ... ......... . .. . 
Outras exportações ...... · ................... . 
dando um total de ..... : .................... . 
inferior á dD anno passado. 

532.000:000$000 
124.000:000$000 
207.000:000$000 
863.000:000$000 

De todos esses algarismos, Sr. Presidente, o que se conclue é 
que eííectivamente a borracha entra com um contingente poderoso e 
importantíssimo para a nossa vida financeii'a, sendo certo que as dif-
ficuldades que surgirem na sua venda e exportação hão de aííectar 
profundamente a nossa economia nacional. A defesa, pois, desse pro-
dueto interessa todo o Brazil e deve certamente preocdupar a atten-
ção de todos os homens publicos. 

Até bem poucos annDs, Sr. Presidente, o Brazil dominl;!,va sobe-
ranamente o mercado, ell~ era, por assim dizer, quasi o unico pro-
ductor e exportador ·de borracha; hoje, çliveTsa é a .situação; posses-
sões inglezas e paizes da Oceania teem augmentado de uma fórma 
ext.ra:ordinaria as suas plantações, teem levado ao mercado mundial 
uma somma ·considera vel de productos. 

Em 1910, oito mil tonelada:s foram offerecidas á venda e no 
momento actual a concurrencia é das mais sérias e formidaveis,. A 
producção mundial para 1913 é avaliada em 105 mil toneladas, p:j,ra 
cujo total a Amazonia concorre. com 36 a 37 mil e a plantação do 
Oriente com 45 mil toneladas, despreza·das as fracções. Com os dados 
estatísticos para os cinco primeiros mezes~ a producção, excluídos o 
Mexico e outros paizes que não fornecem estatísticas periodicas, foi 
a seguinte: 

Anrios T·otal Amazonas Do total 

1910. ••••••• o • • •••••••• 23.478 20;153 85 % 
1911. •••• o •• o ••••• • ••• 22.790 18.090 79 % 
1912. • • o o o. o o o o ••• ••• •• 25.792 18.684 72 % 
1913. •• o. o o ••• o •••• o •• o 30.850 18.544 60 _% 

Diminue a producção da Amnzonia e augmenta a da borracha 
culti.·vada no Oriente, inclu&ive Java, Oeylão,_ Malaia. 
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O Economist, de Londres, calcula que a· producção. do Oriente 
será nesta proporção : 

Annos 

1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 

• •••• . • o o o •• o o •• o. o ••• o •• o ••• o. o. · •••• o. o •• 

•• o •• • • o •• o. o. o ...... o. o • • o. o o ••••• •• •• o • • 

Toneladas 

54.550 
84.000 

131.000 
173.000 
213.000 
257.000 
302.000 

H a pouco.s dias, Sr. Presidente, um dos' nossos orgãos de publi. .. 
cidade commentava esse artigo do jornal . londrino, escrevendo estas 
palavras: 

"A Imprensa mostrava hontem como não melhoraremos 
de sorte pelo simples systema de córte. na.s despezas, como pa-
rece ser a intenção mais decidida do -Sr. Rivadavia Corrêa . 

E' preciso tambem preservar as fontes de . p_roducção e 
quanto a algumas já compromettidas, adoptar providencias 
que as revigorem e estimulem. Todos os .nossos artigos de ex-
portação teem decahido de preço, ha um decennio a esta 
parte. ~ 

Por hoje contentar-nos-hemos em patentear a má situa-
ção em que se encontra a borracha. E para isso não se faz 
mist€r mais que traduzir. algumas .linhas de L'Economiste 
Sud-Amérlic'a!in, em seu numer.o de 15 de julho. 

A borracha do Oriente (Java, Sumatra, Oeylão, Bornéo, 
Malaia, etc.), deve produzir este anno 54.000 toneladas, 
portanto, 12. 000 toneladas mais que o Brazil.- Esta borra-
cha ·annullará brevemente a · sua rival brazileira, porquanto 
a sua producção é esperada da seguinte maneira: 

Em 1912 .. ............ .. .... . , ........... . 
Em 1913 .................. . , ...... ...... .. 
Em 1914 ................................ . 
Em 1915 ............. : . . . .......... .. ... . 
Em 1916 ....... . ....... .... ............ ... . 
Em 1917 .. .. ... .. .......... . .... . . ... .. .. . . 
Em 1918 . .......... ...... . ... ... .. .. . . . . 
Em 1919 . ........ :'. . .. . 1 • •••••• . • •• • • •• . • : • • . 

Toneladas 

31.000 
54.550 
85.450. 

131.600 
182.850 
213.800 
257 .250 
302.450 
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A producção brazileira em 1911-1912, comprehendendo 
o stock existente, não attinge si'não a 44.296 toneladas. 

A borracha cultivada ultrapassará, pois, as necessidades 
do mercado, mesmo tendo-se em vista o augmento progres-
sivo do seu consumo, e como a borracha cultivada se vende 
mais barato que a brazileira, e que alguns ll!esmo acham 
superior a esta, a borracha brazileira, portanto, soffrerá pri-
meiro os effeitos do excesso de producção. . . . 

A differença do preço se explica pelo custo da cultuJ.:a. 
Os trabalhador-es do Ceylão ganham 1 franco e 35 por .· 

dia, de nove horas; no Amazonas, elles ganham 6 francos e 
40, e ainda recebem a comida. Uma libra de borracha custa 

.no Ceylão 83 centimos e no Amazonas 3 francos e 72. 
A partir de 1914, a pro·ducção oriental chegará nos mer-

cados europeus ao preço de 1 franco e 55 a libra; a do 
Brazil, ao preço de 2 francos e 17. · 

Depois de 1910, a qu.antidad~ de 'borracha exportada 
pelo Brazil tem diminui do. 

De 38.546.970 kilos em 1910, passou erq _1911 a 
36.547.135, portanto, com uma diminuição de 1. 999.835 
kilos. 

Em 1912 a producção foi de 33.933.590, com diminui-
ção de 2.614.540 do anno precedente. 

O problema,, é grave para o Brazil, porquanto a borra-
cha constitue, com o cafél a principal riqueza exportavel. 

Elle representa por si só a quarta parte de todas as 
exportações. 

Póde-se sem ser grande propheta predizer uma crise 
grave deste producto entre os annos de 1915 e 1917. 

Da exportação da borracha depende a importação do 
ouro para o Brazil. Si esta importação de ·ouro diminue, se 
deverá lançar mão das reservas - o que tende, portanto, a 
abaixar a tára ·do dinheiro." 

.Sr. Presidente, combatida pela activa e vigilante çoncunencin 
estrangeira, a producção brazileira tem ainda a comprometter-lhe o 
preço de venda e o custo da sua exploraçãp. · 

Ao passo que a borracha cultivada no Oriente fica em menos de 
2$, o custo da borracHa sylvestre do Amazonas, orça por perto de 4$, 
lutando tambem o nosso producto com os impostos de exportação, que 
con<lorrem ainda mais para aggravar a sua situação. e o seu ·movi-
mento no mercado mundial. 

Os impostos de exportação que pesam sobre a borracha nos diver-
sos Estados do Br.azil são os seguintes: 

Territorio Federal do Acre ... · ...................... . 20 % 
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Amazonas.: 

Taxa estadual .. 
Addicionaes e municipaes ............ . .. . 
A borra·cha ·procedente do J avary, na fron-

teira do Perú, paga sómente .... . .... . 
e a do Abunan, na fronteira da Bolívia, paga 

Pará: 

Taxa estadual. 
Addicionaes e municipaes 

Matto Grosso: 

18 % 
2,26 % 

. ......... 

......... 

22% 
3,33 %' 

Taxa geral. . . .. .. .... . .......................... . . . 
Borracha defumada. . . . ... ... : . ..... ... ..... .... ... . 
Borracha do município de Matto Grosso .... · .......... . 
Maranhão ........................................ . . 
Piauhy, 300 réis o kilo, equivalente a .... . ........... .. 
Ceará ............................................. . 
Pernambuco . . ............... . ..... . ........... . ... . 
Bahia, varias taxas. . . . .... . . . ..... . ...... . ........ , 
Minas Geraes ...................................... . 

20,26 % 

7 % 
12 % 

25,33 % 

20 % 
15% 
12% 
5% 

15 % 
15 %" 
4% 

11% 
8% 

Si confrontarmos esses impostos de exportação cobrados nos dif-
ferentes Estados do Brazil com iguaes taxas cobradas em outros paizes, 
verificaremos que os impostos arrecadados nestes ultimas são, de 
facto, menos elevados. 

Vejamos: 
Estados da Malaia. . . . ........................ ...... . 
BornéQ inglez .... .. .. . .... .. ... : ................... . 
Zanzibar ............... , ... ..... .. ................ . 
Uganda. . . .............................. · · ... · · · 
Rhodezia .. .. ....... .. . .. ......... .................. . 
Bolívia .. . .... .... .............. . . .. ......... .. . .. . 
Perú. . . ....... .. ............ ................... . 

2 5 0/0 
' /c 
10% 
15 % 
10% 
11% 
10 % 
8% 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, e vê a C amara as desigualdades e 
desva:J?.tagens com que luta o nosso producto em face do similar es-
trangeiro. · O custeio mais caro, impostos mais elevados, tudo con-
corre para que se aggra,.ve a crise da borracha, repercutindo na situa-
ção economica do Brazil. (Apoia&os; muito bem.) 

Nada disso passa despercebido ás revistas e jornaes estran~eiros; 
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quasi conhecem elle·s mais profundamente o assumpto, em todos os 
seus detalhes e minucias. 

A proposito do ·custeio da borracha na Amazonia, assi):n escreve 
o Ec.onomist, commentando a baixa do preço da borracha cultivada: 

"As companhias do .Oriente podem perfeitamente supportar uma 
baixa até 2 112 shillings por libra, <l que, para a industria b1·azileira, 
seria uma calamidade e talvez um damno irreparaveL 

O relatorio do Sr. Akers, ha pouco publicado, mostra que a indus-
tria brazileira corre grave perigo de completa extincção no caso de 
UQTia baix~ repentina de preços. 

O Governo brazileiro naturalmente já tomou todas a·s providencias 
ao seu alcanee para auxiliar a industri.a ameaçada e reduzir o custo da 
producção, que, eomo se sabe, é alli muito mais alto que o do Oriente." 

E o Fina.ncie·r, tratando do mesmo assumpto, faz estas considera-
ções: 

"0 facto .da borracha se ter mantido na baixa por algumas se.-
manas fez swscitar a questão dos meios a empregar para o custeiü de 
futuras safras no Brazil. · 

E' evidente que alguem tem de fornecer dinheiro, ou o equiva-
lente de que se ha mistér para -occorrer ás despezas da colheita e trans-
porte; e figurando-se o preço médio de tres shillings por libra ( 4$9()0 
po1; kilo) para a borracha sylvestre, durante a proxima estação, . bem 
duvídosa será a maTgem para lucro. . 

Não se deve esquflcer que, segundo a commissão Alcers, cada libra 
da borracha, tudo incluído, custa cerca .de tres shillings. Deve-se tam-
bem ter presente que, por emquanto, ainda não fo.ram alliviados os 
direitos de exportação. .. 
• ••••• o o •• o ••• o •• o ••• o •• o o •••••••• o. -. o •••••••••••••••••••••• o •• 

. A.o nosso ver, só ha um •alvitre possível no caso· da producçã-o 
brazileira attingir a do anno passado, que é a reducção immedia1la 
dos direitos de exportação. Uma reducção de tres pence por libra 
( 413 réis por kilo) produziria sobTe a base referida (de 30. 000 t-one-
ladas) uma remuneração de 16 % para os interessados, porcentagem 
nada elevada quando se attenta nos riscos possíveis. 

De anno para anuo ha ele se verificar o augmento de supprimento 
proveniente da borra·cha plant·ada em escala tão grande que tod·as as 
safras do Brazil e da Africa serão, comparadamente, insignificap.tes. 

Em face de tal situação, chegar-·se-ha· a um ponto em que a:s 
autoridades brazileiras terão de mudar de rurqo, mas si isso será o 
producto da sua p1·opria iniciativa ou de pressão exterior é o que falta 
verificar." · 

Na Ohronique 'de la Bou1·se , de Bruxellas, encontra-se igualmente 
nm s.rtigo que deve ser lido: 

, {(Chamamos a attenção do publico para os euidados ··que devia ter 
causad<; no Brazil a baixa da borracha. -
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E' conveniente observar que, ao preço de tres shillings a libra. 
a· cultnra da borracha no Brazil e no Oongo não é remuneradora e 
deve ser suspensa. · ' · 

A exportação das borrachas do Brazil ,acarreta para esse paiz u:q:ta 
renda annual de 400 milhões de francos approximadamente, sem con-
tar um numero respeitavel de milhões provenientes da cobrança dos 
direitos de entrada. 

Quando faltarem esses 
estrago no Estado do Pará 
cussões muito profundas. 

recursos, a cr1se que actualmente causa · 
poderá bem tornar-se ger~l e ter reper--

O preço -do custo da borracha no Amazonas é presentemente de 
tres shillings a libra. 

Segundo os projectos elaborades, vae se tentar diminuir sensi--
velmente o custo de producção, mas parece-nos que a unica economia 
que sa póde realizar pratic-amente é a reducçã-o dos direitos de sahida, 
o quo poderia trazer uma suppressão de quatro pence por libra . " 

Sr. President-e, o honrado Sr. Ministro da Agricultura não podia 
ficar, nem ficou indifferente a essa crise é ás consequencias qwo ell a 
poderia e poderá produzir; S. Ex. estudou a questão, enfrentou devida-
mente o problema, delineou o seu plano, para tl'azel-o á Oamara d-os 
Deputados. ·· 

Todos nós sabemos como S. Ex. procedeu: ouviUJ pessoas de in. 
contestada autoridwde, de grandle competencia nestes assumptos, re-
uniu em seu ministerio os representantes dos Estados mais directa-
mente empenhados na solução, e só depois d'i'sso, só -depois que todos 
elles se . pronunciaram a r-espeito das medida-s lembradas, foram estas 
trazicTas ao Congresso, á: Oamara dos Deputadlos e ao Senado, ambos 
attentos á gravidade da situaçã-o do norte. 

Dahi, Sr. Presidente, proveiu a lei de 5 de j aneiro de 1912, esta-
belecendo providencias importantes, de protecção e defesa da borracha, 
o que equivale a dizer de defesá da nossa ren!da. · · 

Vasto e complexo, exigindo e reclamando despezas e grandti 
somma de trabalho, es1se plano vae te!ndo ampto d:esenvovimenlo. 
A isenção de impostos de importação para o material destinado á 
industria ela bol'l'ac:ha, as usinas de refinação do producto, de fabri-
cação de artefactos de borracha, as meid:i.das TelatÍvas aos tTansportes, 
aos nucleos coloniaHs, as estações experimentaes pa1·a o culti·vo da ma-
niçoba, os premios instituíd-os para os plantadores e cultivadnres d·as 
principaes especies ·de seringueira, são providencias já iniciadas, cujos 
resultados não se farão. esperar, impulsionand-o a solução deste pro-
blema e incrementando devidame:ç.te a riqueza e o progresso d-o norte. 

Só a empreza confiada aos meritos incontestados do Sr. Dr. Os-
waldo Cruz, para o saneamento dessas regiões, organilian<lo os meios 
prophylaticos 'destinados fi defesa do trabalho, representa uma nobre 
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e alev.mta·da preoccupação, lmmanitaria e social, reflectindo poclero-
samenti:' na espbera economica; a assistencia aos trabalhadores nacio .. 
n::tes e estrangeiros equivale á defesa de milhares de vidas, sem duYida 
um precioso elemento para o progresso dessas regiões. 

Mas, ~enhores, flstas medidas precisam ser executadas . com fir-
meza, -com perseverança, com tenacidade, com escrupulosa honesti-
dade, com verdadeiro e são patriotismo. 

Nesta linha de condnr.ta está o honrado Sr. Pedro de Toledo. 
Não é diversa a linha mantida pelo illustre chefe do Serviço da 

Defes?. da Borracha, distincto engenheiro, que á sua competencia de 
profiasional .allia proftmdos e vastos conhecimentos desses assumptos. 
E' certo, porém, que ha prevenções e antipathias contra o serviço; 
essas prevenções, ess8.S antipathias devem desapparecer. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, de um apoio sincero e geral por parte de todos 
os nosws compatriotas, de uma collaboração efficaz, activa, imparcial 
e devotada na execução deste plano, sem caprichos e sem prevenções, 
do concurso valioso da imprensa, que é s-empre poderoso auxiliar na 
solução de todas as grandes questões economicas e sociaes, resultariam 
sem duvida elementos os mais completos e mais fortes para ·a victoria 
decisiva e final nessa luta economic.a, a que está sendo o Brazil 
levado pela concurrencia ·de outros povos e pelo dever nobilissimo de 
defender e ampar·ar as f.o:rües principaes de sua receita. 

C0m o requerimr.nto que ora apresento, tenho ô intuito de fazer 
com que se di8sipem ·essas prevenções contra o modo por que vae sendo 
encaminhad-a a solução desoo interessante problema do norte. 

O requerimento vem proporcionar exame detido e minucioso de 
tudo quanto se tem feito e se deve fazer em relação á borracha; e a 
Commi.ssão nomeada por V. Ex., depois de approv·ado o requerimento 
que ora apresento, IJos ministrará as informações em todas as suas 
minucias, nos seus mais completos detalhes, ficando a Camara perfei-
tamente habilitada a julgar neste assumpto com pleno conhecimento 
de co.usa. 

O Sn. ÜAI.OGERAS .. _ Inclusive o desempenho dado pelas l'epar-
tições competentes ao plano em execução. 

O Sn. JosÉ BoNJFACIO - Como vê V. Ex., S1•. Presidente, no 
estudo e na analyse desses diversos itens abre-se, por assim dizer, 
verdadeiro ~nquerito sobre todos esses serviços, e estou certo que desta 
fórma hão cle se dissipar essas prevenções, hão de desapparecer essas 
antipathias (apoiados) , ha de ser removida essa má vontade, de modo 
que t.rJdn a Nação se }Jossa interessar dedicadamente na solução de um 
dos mais sérios problemas. 

O SR. ÜALOGERAs - V. Ex . póde ir além: dos problemas eco-
nomicos é o mais sério, o mais grave de todos. 

O SR. JosÉ BoNIFACIO - Estou certo de que a C amara não re" 
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cusará. a sua approvação ao requeriment<;>. Assim, Sr. Presidente,, a 
Nação verá que, embora com sacrifício, deve destina1· a esse serv1ç0' 
os cr('.ditos necessarios (apoiados), votando-os pelos seus representan-
tes e apparelhando-ile para o triumpho final nesta luta de producção 
travada no vasto camp0 da concurrencia commercial. (Muito bem.) 

Enfrentemos a despeza, si necessaria fôr; enfrentemol-a, mas 
tenhamos principalmente perseverança, respon~;tdo por esta fórma 
aos conceitos <Jmittidos pelo Times, quando, analysando o plano do 
Governo, aconselhava a inclustria ingleza a que não se atemorizasse~ 
porque se devia sempre contar com as .dubiedades, •as incertezas e va-
cilações dos hrazileiros. (Muiio bem. Apoiados.) · 

Sr. Presidente, empenhados em augi:nentar a n_ossa expansão eco-
nomicv, defendamos a producção hrazileira. 

Defendamos a Amazonia, de inesgotaveis riquezas que, quanto 
mais se exploram, mais vigorosas resurgem, como que rena-soondo em 
uma multiplicidade providencial. 

A sua vaetidão tenitorial, regada aqui e acolá pelos m~is cauda-
loRos Tios, e os seus im.mensos recursos naturaes se consorciam, des-
afiando para seu aproveitamento a intelligencia, o esforço e a activi~ 
dade do homem. (Apo·iados. Muito bem.) 

Defendamo a Amazonia, Sr. Preidente, tão udmiravel pela exube . 
ranci,, e belleza de .sua vegetação, tão f ascinadora pla uberdade de 
seu sólo, tão attrahente como um vasto campo para as conquistas 
econvmicas da civilização. (Mui to bem.) 

Defendamos os interesses, o bem estar e ·a vida de tantos compa-
triotas qtH' alli, pelos invios sertões, labutando heroicamente para ga-
nntir sua subsistencia, taniA> cooperam para o desenvolvimento, gran-
deza e .fnturo de nosso paiz. (Mu1:to bem; muJito bem. O omdor é calo-
1'os.amenie felkitado pelos setr..s colleg(JJS.) 

Vem á Mesa e 0 lido o seguinte requerimento : 
Requeiro que seja nomeada uma Commi.ssão de 

quatro Deputados e seja convidado o Senado a no-
Re·querimento mear uma Commissão de tres Senadores afim de ser 

{)Onstituida uma Commissão mixta, composta de sete 
membros, para estudar com urgencia os itens seguin-

tes e emittir seu parecer : 
1.0 (~ual a verdadeira situ aÇão da industria nacional da borracha 

em face dos seus concurrentes estr·angeiros? 
2.0 (~ual a importancia dessa industria na vida economica do paiz 

e qual a parte com que concorre, dire>cta ou indirectamente, para a 
sua réceita geral? 

3.0 O plano de defes•a economica da borracha, decretado em 5 de 
j aneiro de 1912, c01-responde ás necessidades da s:ituação? 

4. 0 As medidas postns em exec-qção pelo Governo e em consequeu-
cia desse decreto produzirão resultados satisfactorios? 

5.c Caso a Commissão verifique que essas medidas não são as maiq 
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effica!les para o resultado que se tem em vista ou que a sua execução 
precisa ser accelerada OUJ deve ser retardada, o que aconselha de mais 
conveniente para salvaguarda dos interesses geraes do paiz? 

Sala das Sessões, 25 de agosto .de 1913. - José Bonifacio. 

A Oommissão mixta nomeada foi a seguinte: Senadores F; Glyce-
r~o, Feliciano Penna, Francisco Sá e Deputado Eloy de Souza, Auto-
mo Carlos e Homero Baptista. 

COMMISSÃO MIXTA DA DEFESA DA BORRACHA 

A CRISE DA BORRACHA E O ESQUECIMENTO DA A.MAZONIA 

A ma teria contida no Tequerimento do Sr. José Bonifacio exigi~ 
relator do maior competencia. 

Designado que fui, o mesmo pudor que me fez, nomea.do membro 
desta Oommissã·o, não rrecusar a honra da investidura, por exces-
siva, levou-me a não declinar da outra, muito maior, de examinar as 
caus·as mais constantes da desvalorização ·da borracha nacional em 
face do producto similar estrangeiro. , 

Desempenho-me desta tarefa, cingindo-me a uma exposição de 
factos concretos, obedecendo, 3Jssim, á voz do nos.go Presidente, quando, 
da nossa primeira e unica reunião, me recommendou que sobretudo 
fugisse de fazer Iitteratu:ra. Foi-lm.e salutar o aviso, porque graças á 
sua sabedoria procurei catar nos factores do difficil e complexo pro--. 
blema os que mais de peTto interessam a sua solução, evitando excusa-
das digressões que apenas teriam o merito de fazel-o porventura pit-
toresco, sem a vantagem do methodo synthetico que melhor convém á 
sua rlucidação. · 

A crise da borracha é, nos seus termos genericos, a crise organicà 
da producção naciOIJlal, apenas aggi'avada pelo meio economico onde 
~ssa crise ·se tem apTesentado, sem que, entretanto, da lição de um 
facto tão repetido houvessemos até agoTa acertado nos males que lhes 
são causa para removel-os com efficacia e proveito. 

O assumpto é vital para a economia d:o Paiz ;. e a nós legislado-re-s 
cabe o dever de expol-o.'> nog olhos da Nação com a sincerid!ade de 
quem o estuda, não pelo simples prazer de accrescentar ao nossa ar-
chivo parlam entar mais um relatorio, e sim pela necessidade de con-
juraT uma situação que, dentro em pouco, si o remed:io não vier, se1·á 
mais uma calamidade ás muitas que já pesam sobre os graves erros 

_accumulados pela nossa imprevidencia em consorcio com a preguiça 
menta J que até hoje nós tem levad·o a pl"otelar a rBmodelação de um 
defeituoso apparelho economico, cuidando de um ou outro de seus aspe-
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ctos r sempre na hora afflictiva, nunca a mais propria para corrigir, 
acertando. 

Eoi ·assím, para não fallar de outros. como o problema das seccas, 
tomado ú conta da meditação elos poderes publicas, para uma finali-
dade intelligente, depois elos grandes males causados á região onde o 
phenomeno se multiplicou em uma devastação cyclica de vidas e have-
r<:>s, despovoando-a e empobrecendo-a. · 

Máo grado o flagello haver ceifado em uma só das suas appari--
ções cerca de 600 . 000 vida;> em tres das nossas antigas províncias, 
sómente mnis de trinta e cinco an:~+os transcorridos houvemos de tomar 
as mt>dida-s necessarias para impedir-lhe os effeitos. 

Ainda neste caso typico resp onde a inercia dos _poderes publieos 
pelos prejuízos moraes e materiaes provindos da procrastinação no 
resolver problema-s de tamanha relevancia. Esse vagaroso andar custou -' 
ao Thesouro ·cerca de 80.000 contos, liberalizados pela iniciativa de 
um T mperador magnanimo e philosopho, sem o meno·r proveito ás 
regiões assoladas, nem mesmo para diminuir · a mortalidade -que a der-
rama de dinheiro pdas cidades littoraneas m f,lis concorreu para au-, 
gmentar. 

Não foi á mingua de conselhos elos homens hem avisados que a 
solução do problema se retardou· de tantos annos; mas sim pelos vícios 
da política indig011a, ainda hoje os mesmos na extensão e na frequen-
llÍa, com a differença de que, áquelle tempo, ainda havia a promessa de 
idéas, embora parcamente realizadas, emquanto que hoje nos vae bas-
tando t>ntreter a opÍt!ião com escaramuças particlarias, confiante-s no 
zelo com que a hemfazeja Providencia uma ou outra vez no-s tem soe-
corrido, pondo no errado caminho algum raro espírito· de forte von-
tade e firme querer para o milagre de um progresso realizado á revelia 
da ~ação. · 

'Essa referel'\eia ao longo e pesa-do martyrio do nordeste ajusta-.stl 
á materia deste parecer, tanto as seccas teem inflUJi.do na activiclade 
economiea da Amazonia, e a borracha contribui-do para restituir aos 
Estados seviciados urna parte minima da fabulosa riqueza produzida 
pelas creaturas para al1i tangidas da . terra do nascimento no pavor 
inominavel da morte pela fome . 

. Foi por essa fórma que a miseria · evitavel do nordeste deu ao 
Brazil mais tenas, <~ ao Brazil e á Amazonia milhões e milhões de 
ouTo, sem entretanto ter feito, como devia e podia, a prosperidade da 
immensa região onde tamanhD riqueza foi produzida. 

Responde por esse paradoxo economico a nossa incapacidade admi-
nistrativa culminante no facto verificado de h avermos peTmitt.ido n 
concurrencia do pro-dn~to similar estrangeiro em condições taes, que 
di:fficil será estabelecer agora um jueto equilíbrio, dentro do qual a 
offerta d::: borracha IJacional encontre nos mercados -ele consumo mar. 
gem qne compense os gastos de producção. 
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Ainda desta vez não faltaram vozes autorizadas que em tempo 
habil houvessem acudido, clamando dDs poderes publicas providen-· 
cias que nos armassem contra o perigo das plantações do Oriente. 
O éco dessas vozes perdeUJ-se no amplo deserto da indifferença nacio-
nal. Os legisladores nã{) quizeram escutar o aviso que lhes deu o Depu-
tado J\figuel Calmon no seu exhaustivo parecer apresentado á Camara 
em 1906; e foi debalde que o jornalista Alcindo Guanabara, em artigos 
successi vos, pedi o pelas columnas do O Paiz, reme-dia para o desastre, 
demonstrado com precisão mathematica. Nada se fez. Os ourvidos mou-
cos aos conselhos salutaTes desses dous estudiosüs continuaram tran-
cados ás medidas reclamadas pelo Deputado Passos de Miranda, na 
mesma surdez impenitente com que deixámos sem auditorio efficiente 
o verbo de Euclydes da Cunha, o genial e dedicado apostolo da Ama-
zonia. Eoi preciso que chegasse a hora da agonia para nos lembrarmos 
que era urgente intervir, soccorrendo o m0ribua1do com · a injecção de 
oleo ca.mphorado diluído na lei de 5 de janeiro de 1912. Até aquella 
data o Governo Federal, no Territorio do Acre, e os Estados do Ama-
zonas e dlo PaTá limitaTam sua acção á commoda attitude de associa-
dos do productor, do qual continuam a tirar teimosamente lucros maio-
res do que a situação conhecida da industria comporta. 

Em contradicção com ess8, ociosa participação, perdidos nas flo-
restas -da Amazonia, os sertanejos do nordeste puderam c1;ear sózinhos, 
á custa do proprio esforço e pela exclusiva iniciativa de sua intelli-
gencia, uma riqueza nova; e admira que o tivessem feito nas condi-
ções de depauperamento em que alli chegavam, sem a resistencia phy-
sica indispensavel para dominar a hostilidade do meio. 

O PRO.BLEMA SANITARIO 

Nunca. em parte alguma do globo houve exemplo de tamanho 
sacrificio , nem industria alguma custou jámais em paiz de civilização 
oceidental um tão crescido numero de vidas pelo abandono criminoso 
dos gOirernos, despercebidos como estamos. de que alli se perde o mais 
valioso ·capital da Nação. Os dons relato rios fiTmados pela autoridade-
do Dr. Oswaldo Cruz, um referente á defesa sanitaria na construcção 
da Madeira e Mamoré, e o outro mais recente, indicando o plano geral 
da campanha de salubridade a ser emprehendida no valle do Amazo .. 
nas, permittiriam avaliar os claros abertos no . effectivo da população 
brazileira com a exy.,loração da borracha, si, porventura, pudessemos 
conhecer ao menos o numero de retirantes deslocados por occasião da 
grande secca de 1877 e das que se lhe seguiram até 1904. 

O calculo seria ~urioso \O delle talvez resultasse a verificação de 
que, sommwdos os morto·s ao.s que se invalidaram, uns por outros apre-
çados p0lo valor minimo de dons contos de réis, o seu total igua.laria, 
si nio excedesse, o valor venal da exportação do producto. 
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Esse a,~pecto do problema merece destaque }}Orque evidencia mais 
uma Y-9Z a contradição da nossa politica economica que, aconselhando 
todos 0.s sacrifícios para a importação do braço estrangeiro, despreza 
o trabalhador nacional, mais valioso como utilidade productora, dei-
xando quE aos milhares e milhares depereçam na Amazonia, sem a 
assistc.ncia rudimentar que outros paizes não teem recusado aos habi-
tantes das suas maÍ3 afastadas colonias. 

Os dados relativos á Madeira e Mamoré elucidam o papel prepon-
derante com que a insalubridade do clima influe no custo da prodru-
cção, reduzindo de 60 % a capacidade do trabalho humano. 

Si é perigoso generalizar essa porcentagem, attendendo a que a 
média de salubridade da Aruazonia é melhor do que a apura·da na 
zona servida por aquella estraJa, ha, entretanto, a considerar a cir-
cumstaJJ.cia de que os trabalhadores pa1··a ella importados eram escolhi-
dos P.ntre os mais robustos e trabalhavam em {lOndições de hygiene 
bem di versas. · -.J 

A assistencia medica lhes era constante e gratuita, a alimentação 
boa, c tratamento prophylatico rigoroso, obrigatorio o uso de mosqui-
teiro, prohibida expressamente a venda de bebidas alcoolicas. ·Apezar 
desse ambiente defensivo contra as molestias reinantes, homem algum 
trabalhou mais de cento e ·vinte e tres nos trezentos e sessenta e cinco 
dias do anuo, e nenhum conseguiu receber salario por -noventa dias de 
trabalho continuo. O mesmo trabalhador que, em outras regiões, pro-
duz asBiduaruente, no movimento dos aterros das estradas de ferro, 
cinco e até seis metros cubi·cos diarios, produzia na Madeira-Mamoré, 
quatro nos dez primeiros dias, tres nos quarenta seguintes, dous nos 
quarenta subsequentes, e dahi por deante a porcentagem descia de 
tal m(Jdo que urna média de dous metros. era considerada boa para os 
123 di.as de trabalho. Das 21 mil setecentas e dezesete utilidades im. 
portadas não mais que trez.e mil ·cento e oitenta e seis figur~am nas 
folha~ de pagamento, attingindo o numero dos intemados no hospital 
da Oanddaria, ele 1 Je janeiro ele 1908 a 31 de dezembro de 1911 ao 
total ele 30.430. 

A mortalidade infantil nessa região assume proporções phantas-
ticaR. ''Não se ;•onhecem entre os hahitantes de Santo Antonio pessoas 
nascida;; no lu cal.; e3sas morrem todas." Na mudança de estação, com 
as qu.écbs hruscas d0 tem]Jel"::~tura, a "pneumonia devasta", sendo de 
57,7 a mortalidade dos atacados. Noventa por cento dos operarias 
brazileiros e 75 dentre os estrangeiros eram anemizados pela ankylos-
t omiose . 1 i. 

:Ess::~s molestias podem: entreta.nto, figurar como modestas as.so -
ciadas do imp aludismo na ceifa ou invalidação da vida humana. Mais 
do que ellas matam e invalidam a febre hemoglobim,J.rica, as feridas 
brava~, as frequentes epidemias de varíola, as· fórmas malignas da 
clysenteria, a lepra e o beri-beri. O grude flagello, porém, é o impa-
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ludismo nas fórmas as mais bizarJ'as e tenazes, "parecendo que na-
quella .zona o paTasita da malaria adquiriu resistencia tal, que as infe-
cçõe só cedem com dóses de quinina que está<> no limite da dóse ma-
nejavd". "A região está de tal modo infectada que sua população 
não tem noção ele que seJa o estado hygido e para ella a condição de 
ser enfe rrfla constitue a normalidade." 

Fónt da wna rla I'vfadeira e Mamoré, ha outras que nada lhe 
ficam :'l dever em lethalidade. Em S. Philippe, em uma população ele 
900 h!lbitantes, cerca de 400 desappareceram na voragem da epidemia 
palustre que naquella cidade explodiu na primeira metade do _annu 
de 1911. · · · : ;! :'i.~ 

Canutana possuia, em 1909, 350 habitantes, e quatro annos pas-
eados esSE, pequena popula~ão estava reduzida pelo impaludismo ao 
minguado numero de 173 CI'eaturas. Nos rios Acre, Abunã, Xapury 
e outros. ''o ariniquilam(,n to da vida humana a ttinge proporções exce-
pcionaes". "Poder-se-ha dizer, sem exaggero, serem infectados pela ma-
laria todo~ os habitantes do interior da Amazonia, apenas exceptuados 
os indivíduos residentes em cidades." 

Resumindo os relatorios do Dr. Oswaldo Cruz, entendemos de 
lhes não tirar o feitio impressionante dos factos ahi constatados para 
o fim de encorajar os poderes publicos do paiz ao cumprimento de 
um dever cuja demora tanto mais nos envergonha e empobrece quanto 
mais Lardio elle se fizer. O Dr. Mranio Peixoto, no seu livro recente 
Elementos de hygiene, escreveu um capitulo magistral refutando van-
tajosamente a theoria das doenç.as climaticas. "Doenças climaticas 
(diz o sabio profcss0,.) foram outr'ora a colera, a malaria, a doença 
do somuo; hoje, teem uma etiologia conhecida; sem · nenhuma subor .. 
dinação ao clima, inY::~,lem terras sob todas as latitudes; nas zonas 
de um mesmo clima teem Tecuado deante daquellas cuja hygiene as 
tem sabido preservar. Essa verdade de tão simples e de tão grandes 
consequencias, porque a conquista territorial e economica do mundo 
ahi está, que não ha doenças tropicaes, se impõe substituindo velhas 
crenr;as por essa outra, scientifica pela obseTVação, e peh experiencia : 
"existem ap·ena'B doetnç,as evetaveis, contm, as qtuaes a hyg'ieme tem meios 
segu1·oç ·de defes~a e 1·eacção". Depois que os Estados Unidos liberta-
ram Cuba da febre ?.marella e as Philippinas da peste e do ch.<>lera, 
esta verdade passou a constituir- dogma scientifico, do qual ninguem 
hoje ctuvida. Gra<}as a uma tal conquista, pôde este paiz realizar a 
abertura do canal do Panamá, duas vezes impedida pela pavorosa 
mortancl ade que com. a mesma violencia dizimou indistinctamente 
quantoo Rlli tentaram trabalhar. Actualmente, diz Bryce, "não ha nos 
Estados Unidos região alguma mais salubre do que o Isthmo", accres-
centando que a mortalidade não é siquer a que, geralmente, se observa 
entre üS soldados do Exe:rcíto americano, sendo mesmo inferior á 
verificada nas cidad.~s mais saudaveis da Europa e da America do 
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Norte. Em 1910, o r-oefficiBnte da lethalidade foi de 10.98 por mil, 
para ama população de 50. 802 opel"arios em continua producção. 
Em 1.906, esse coefficiente era representado por 51.3, só inferior á 
mortaFdade de G11ayaquil, que foi nesse mesmo anuo de 57.5. 

Pal'is; Berlim, Nova York e Londres figuram respectivamente nas 
estati~ticas de 1911 com uma porcentagem .de 17,2, 15,6, 15,3, 15,0, 
por mil, bem mais elevada do que a do Panamá, c<rm justiça consi-
derado lllll dos maÍOr8S fócos pestilentos do munJ.o, antes que a hygiene 
americana o saneasse. Depoi::; de assignalar que o saneamento fez 
mais que tornar possível .a abertura do Isthmo, porque demonstrou 
a possibilidade <lo estabelecimento de europeus e da formação de nu-
cleos permanentes de habitação por elles constituídos em muitas re-
giões tr~picaes, ainda hoje julgadas inhabitaveis, a não ser pelas suas 
populações indígenas, o eminente constitucionalista e sociologo conclue 
pelo seguinte conceito, digno ela nossa reflexão : "Não ha previsão 
capaz de medir o alcance deste facto." Que a advertencia sirva paTa 
nos lembrar que o clima da Amazonia não é obstaculo á 1111biça estran-
gena. 

iAo envez di sto, · as 1mmensRs riquezas da região poderão, talvez, 
mascarar mais uma incursão humanitaria, e nesse dia não haverá 
como defend0r-nos do gesto invasor assim bellamente rotulado, con .. 
niventes que vamos wnd.a com a ceifa impiedosa das vidas patricias 
poT moleEtias, que a nossa imprevidencia ou incapacidade ainda não 
quiz dominar. Mais precatam a saude dos trabalhadores indígenas 
no Oriente as companhias estrangeiras., que alli comnosco concorrem 
na exploração da borracha, do que fazemos nós,· em relação a com-
patriotas deixados ao desamparo no deserto Amazonico. Molestias 
ha per lá; todas as que nos flagellam e ainda, ü cholen e a peste bu-
bonica. O cuidado, porém; que não temos, teem os inglezes, dando aos 
doentes a assistencia medica e aos s.ãos acudindo com a· p.rophylaxia 
mais ou menos &dequada a evitar o perigo das molestias reinantes. 
Em Oeylão, multo embora o grande numero de hospitaes districtaes, 
ha. nas sédes das planü:ções pharmacia, medico e até em algumas 
euferroaTias para tratamento dos casos mais graves. Na península 
da Mnhya, onde o estado sarôtario é peior, determinando uma mor-
talid~rle das mais .Rltll!'l, o Governo tem tomado medidàs rigorosas, 
obrigando as rompanhias a construirem hospitaes ·e habitações hygie-
nicas para os trabalh ad,Jres. A.fim de evitar que ta.es medidas possam 
ser descuradas, i.nspedores sanitarios visitam assiduamente as zonas 
de pLmtnção, e ministram tambem aos indígenas conselhos de hygiene, 
principalmente üm relação á mala1•ip,, sendo em alguns centros obri-
gatorio o uso diario da quinina. Convém notificar que as companhias, 
longe de cre;wem obstar.ulos, teem sido solicitas no auxilio prestado 
ao Governo para a execução dessas medidas, em verdade, onerosas, 
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mas fnrtmnente compemadoras, pelas vantagem obtidas em producção 
maior e mais constante. 

Yejamos agora o que a tal respeit,o occorr~ na Amazonia, nas 
relaçõe .~, entre patrões e trabalhadores e á inteira revelia do Governo. 
"Os seringueiros (diz o Dr. Oswaldo Or111z, no seu ultimo relatorio), 
cujos trabalhos não foram sufficientes para obter saldo, ficam na 
imposqibilidadc de recorrer ao medico e o'bter medicamentos: A com-
;missão foi procurada por numerosos doentes e Bempre ouviu ele todos 
a mesma affirmação, de não lhes sobrarem recursos para ·adquirir 
os medicamentos, que lhes prescrevia a ocmmissão. E, entretanto, são 
d<Jent ·~;; em estado grava, muitos em imminencia de morte, na mais 
precaria condição, fatalmente condemnados ao anniquilamento total: 
si não forem submettidos a tratamento especifico regu,lar." A refe-
rencia é feit.a. direcrnmente a factos constatados no Xapury, mas 
podem ser generalizadas a quasi toda a região, sem injustiça. 

NC's~c mesmo documento ainda se lê: "Os proprietarios de serin-
gaes vis:nhos do rio Branco, quando os seus trabalhadores dispõem 
de salde>s, promptificam-se a enviai-os para a cidade, afim de ahi 
procurarem recurso~; uo caso, porém, de existencia de debitos, os 
pobre~ {1·eguezes pe rmanecem doentes nos seringaes, sem qualquer 
meio de tratamf'nto, sendo esse, aliás, na época presente, o facto maii! 
frequen 1e". 

Ha peior. Ha a praga elos curandeiros e medicos marraxos, cam-
peões de nmn pirataria nova, exercida do concavo das canôas sinis-
tras sohr-e as populações rihcirinhas, que, confi tmtes e desavisadas, 
lhes pagam a preÇos fabulosos, quinina, unguentos milagrosos e outras 
drogas destinatlns ames a entrete-r as moleRtias, que a curai-as. Cum-
prindo um dos dispositivos da lei n. 2. 543 A, de 5 de janeiro do anno 
pass,a·dc, confiou o Gove1:no á competencia do Dr. Oswaldo Oruz a 
missão de e.stndar, dn ponto de visÚt medico-sanitario, a r-egião onde 
taes abusos occorrem e uma t.ão grande mortalidade se verifica. A. 
commissão organizada pelo eminente profissional percorreu os prin-
cipaes centros proJuct,ores de borracha comprehendidos na extensão 
banha:cla pelo Solimões, Purús, Y acco, Negro e baixo rio Br:anco, 
C1.tja nosologi';a fo ·i ctt&dadosarnente estudada-, assim .como as corúdições 
de vid··• do serin ,qne~ro. 

O Dr. Oswnldo Oruz não tem var>illações sobe os resultados das 
medidas re·lativamente faceis que suggere ao Governo e que, pratica-
das com perseverança., orientação e energia, faTão desappa1·ecer es'8.e 
phantasma, qne amedronta a todos aqw.elles que -"'e aventu11am a co1Te1· 
atii'VÍs da fo1·tuna nos alagadiços da. Amazonía. Foi, ta 1vez, pensando 
na dmida dos incrednlos (e elles são innumeros) que S. Ex. exemplí. 
fica a tnmquilla segurança de sua affirma\)ão rom o caso local da 
Madeira -1famoré, onde 1'a?'1:as tentatit·as naci.onaes e estra.ngeira;s fra-
co,ssa;ram, fug-indo a,.ç commissões technicas el'!pavo?~i'tlas da região, tudo 
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abandonando 'aO -tempo: trilhos, locomoti,vas, material de con:s.trucç!to. 
O plBno integral da campanha sanitaria a ser eroprehendida no . valle 
do Amazonas d vasto. 

Nas suas linhas geraes, porém, esse plano se reduz á creação de 
postos-h0spitaes e postos de quininização, installados nas zonl;ts pro-
ductoras, conforme a imports.ncia de cada uma. Os primeiros ficarão 
sob a responsabilidade dos medicas especialis.tas e os segundos a cargo 
dos af!entes encanegaílos da dist'ribuição e fiscaliza_ção da quinina. 

Haverá . um hospital central em Manáos, com um instituto annexo 
para "pesquizas ~cientific .'ls" tendentes a elucidar questões ainda 
obscuras da pathologia amazonica. A quinina deverá ser de distri-
buição gratuita ou vendida por preço muito reduzido. Far-se-ha farta 
distribui~ão de impressos contei.1do noçõe.<> .sobre o tratamento especi-
fico e prophylatico da malaria. De par coro estas medidas, o Governo 
deverá instituir premias para os trabalhadores que, residindo em 
zonas pa.ludosas durante um anuo, se preservarem efficazmente contra 
a roaLuia. Para facilitar a pratica dessas providencias e assegurar-
lhes o .:xito, o Governo exercerá rig.orosa vigilancia sanitaria em toda 
a região, organizando uma estatística dos res·ponsaveis pela exploração 
dos seriugaes, donos ou seus prepostos. 

A esses indivíduos será ministrada educação prophylatica ade-
quada, e deverão responder perante os medicas incumbidos da dire-
cção dos postos sanitarios pela sau.de dos seTÍngueiros. Por essa fórma 
protegido e defendido contra a roalaria e outras molestias, não só o 
trabalhador produzirá na proporção de sua capac.idade normal, como 
ainda e, sobretudo, ganhará amor á terra, d'ella fazendo berço dos 
filhos e o campo constante de uma actividade laboriosa e fecunda. 
Ao GeYerno que já deu o primeiro passo para eliminar uma das cau-
sas que mais teem contribui do para . retardar o desenvolvimento do 
extremo Norte, cabe o dever de pro seguir na sua obra intelligente 
e huruana. Que a elle e a nós. legisladores animem e encoragem as 
seguintes palavras com que o Dr. Oswaldo Cruz pôz termo ao seUJ rela-
torio: "Re·alizado o plano de campanha sanivaria, constante das linhiOIS 
acima, posso affirmar com segurança que desappare.cerá o obstacu:lo 
capital q'ue retem o progre·sso ve?'tigitno.so a que está destinado o valle 
do ma,ior rio i];o mundo, e f'ica'f'á ·asSim ent'l'egue á civilizaçtho urn,a das 
m'mis ricas sinãu a rna,is rica zona dJo Brazil. Está ncts mãos do Governo 
realiza?' esse fe·ito." 

O SERINGUEIRO E A ORGANIZAÇÃO DO TRAJH.LHO 

O seringueiro vive sob a mais rigorosa se'rvidão. D'ella quasi se 
não apercebe, entretanto, pela illusoria liberdade que lhe dá um regi-
meu do trabalho bem diverso daquelle que constitue para o nacional, 
no inierior de alguns Estados do nordeste, á humilhação sempre lem-



brada, seja par-a lamentar o proprio destino, .seja para recordar a ter-
ceiro uma condição que o rebaixa. Trabalhar e ao fim do dia receber 
o salario devido representa para o sertanejo, por um estranho pre-
concei.to da nativa altivez, não o pagamento de um serviço prestado, 
mas a alienação da personalidade pela obrigação de fazer o que lhe 
mandam, no automatismo de servo obediente . 

O individuo ~ue obteve uma tarefa ow se fez parceiro em alguma 
lavoura, produz sempre mais e melhor, muita vez com vantagens 
pessoaes menores, do que aquelle a quem a qualidade de assalariado 
tira o estimulo e o prazer do trabalho. Nunca é a preguiça que o faz 
retardatario no serviço, ou lhe escasseia e peora a producção. E' 
sempre mais acertado ver nesta demonstração de incapacidade appa-
rente um protesto contra os que lhe nã,o pede:m mais que o concurso 
material do braço. . 

O coefficiente de responsabilidade que lhe deixem na execução 
de qualquer trabalho tem real importancia como factor de product:L-
vidade. 

Isto explica o facto do vaqueiro gerir todos os interesses ligados 
a uma fazenda de criação, longe das vistas do seu dono, durante 
annos, sem a menor fiscalização directa ou preposta, e tão a contento, 
que em muitos casos succede o filho ao pae por mais de uma geração. 
São muitos os indivíduos que, no Ceará, Parahyba e Rio Grande do. 
Nórte, fazem por conta de terceiros o commercio de pelles, compram 
ou adiantam capitaes sobre as safras pendentes, incumbem-Se da con-
strucção de açudes e exploram a industria de transporte, respondendo 
a um tempo pelo tratamento dos animaes sob sua guarda, e pelo peso, 
classificação e preço dos productos no mercado comprador. 

Não ha, por assim dizer, differença sensível entre as aptidões dos 
que logram tamanha confiança e os innumeros trabalhadores natural· 
mente subordinados ao regimen commum do salario a dia, uns e 
outros recrutados na massa de analphabetos, representada por 85 % da 
população sertaneja. A intelligencia e a imaginação, que a todos ni-
vela, crearam uma ambição egualitaria, cujo exito concretizam em se 
libertarem da qualidade de "trabalhador alugado", como habitual-
mente exprimem a repugnancia por uma tal condição. A' parte as 
emigrações determinadas- pelas seccas periodicas, os que para · alli se 
encaminham em tempos normaes o fazem seduzidos, talvez, menos 
pelo engodo de lucros fabulosos do que pela espectativa de uma acti-
vidade nova e mais digna. Essa aspiração é, aliás, bem conhecida dos 
contenaneos vindos da Amazonia para a collecta de braços no nor· 
deste ; e a propaganda gira, principalmente, em torno d'ella. A pros· 
peridade promettida ao · solicitado é exemplificada pela prosperidade 
dos proprios solicitantes sahidos da terra pobres e maltrapilhos como 
elle e agora a ella retornados cheios de dinheiro, calçados e vestidos 
como o delegado e o chefe político, com anneis que esses não possuem, 
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é ~ gros.sa e P~sada cadeia que tanta consideração lhes empresta. O 
sermgueno, a JUrar no que affirmam, é um associado do patTão, que 
com elle divide, em honesta partilha, os saldos das colheitas. 

Nenhuma submissão; tambem nenhuma dependencia, a não ser 
a decorrente da communhão dos me·smos interesses. Para seUar esse 
P.acto quasi fraternal, um primeiro credito é logo aberto a titulo de 
ajudar a.e despezas de transporte e consolar a família que fica. Pou-
pemo-nos de seguir o trabalhador desde a partida até o logar de des-
tino, quer nos vapores do Lloyd na travessia para Manáos, quer no! 
navios denominados gaiolas, com le)lle feito para a terra ingrata da 
seringueira. Nestes, principal~ente, a agglomeração de passage:i.ros 
de terceira classe, amontoados no convez sem o menor abrigo, sub-
mettidos a um regimen alimentar escasso e nocivo pela sua pessima 
qualidade, contribue para que o homem valido, antes de findar a 
viagem, tenha perdido a saude, succedendo não raro que muitos d'elles 
venham a fallecer ainda em caminho, á mingua de co'!lforto e assilll-
tencia de qualquer natureza. Os que chegam recebem uma certa 
porção de generos calculada para a safra, e mais os utensílios neces-
sarios á sangria das arvores, collecta do leite e preparo da borracha. 
Não é preciso accrescentar que o credito agora aggravado, quasi nunca 
permitte que os infelizes presos por tal entrosagem d'ella se possam 
um dia libertar . 

.Antes de daTmos maior desenvolvimento a esta face da questão, 
convém informar, embora ligeiramente, sobre as condições da indus-
tria no que diz respeito ás difficuldades naturaes de sua exploração. 

EXPLORAÇÃO DOS ~ERINGAES E CUSTO DE PRODUCÇÃO D.A. BO·RRACH.A. 

O numero de seringueiras existentes no valle do Amazonas não é 
si quer conhecido. 

O Dr. Pereira da Silva, entretanto, no preambulo ao relatorio 
apresentad.o ao Ministro da Agricultura pelo Dr. O. I.abroy, diz 
parecer "fóra de duvida que o numero de seringueiras silvestres que 
o Brazil possue na idade de serem exploradas, é nunca inferior a 300 
milhões, calculando em 6 % ·apenas as arvores em exploração. 

Quanto á area occupada por aquelle _total, não ha estimativa poe-
sivel, sabido, como é, que a seringueira vive dispersa pela immensa 
vastidão dos Estados do Pará, Amazonas, Matto Grosso e norte do 
Maranhão. Bastaria, por si só esta circumstancia, si não existissem 
as outras já mencionadas, para .marcar a inferioridade ecouomica do 
producto nacional, em confronto COII!- as culturas do Oriente, onde as 
sementes colhidas no Tapajoz, depois d~ acclimatação apropriada, 
multiplicaram-se em duzentos milhões de arvores sobre .uma superfí-
cie de um milhão e quinhentos mil acres. Emquanto os nossos serin-
gae_s são formados penosa:mente por estrada13 abertas atravez da matta~ 
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Ügando arvore a arvore ou pequenos grupos de arvores. entr~ ·si, as . 
plantações de Oeylão, Malaia, Java e Sumatra, para só fallar das 
principaes, constituem florestas immensas e continuas, permittindo ao 
trabalhador sangrar duas vezes mais a~·vores do que sangra na Ania-
zonia o seringueiro, e com muito maior economia de tempo, esforço 
e cuidado. Peiora ainda essa inferioridade a devastação dos seringaes 
mais. proximos dos mercados de Belém e Manáos, muitos dos quaes 
se encontram hoje improductivos e sem regeneração possível, devido 
ao abuso das sangrias successivas e mal conduzidas, causal! qutl foram 
do esgotamento · irremediavel dessas arvores. Actualmente os serin" 
gaes mais e mais se vão afastando para o interior das terras, tornando 
assim mais precaria a vida do seringueiro. Em alguns rios chegam a 
ficar a distancias tão grandes do barracão, ou séde, que o trabalhador 
não torna da colheita sinão ao fim da safra, isolado de qualquer con-
vivencia, dentro d~ matta virgem durante sete longos mezes de dolo-
rosa solidão. Cada homem tem á sua conta duas estradas, não mais 
que duas, cerca de duzentas e quarenta .seringueiras. A casa elle a 
constroe á embocadura da picada; habitação provisoria de nomade, 
mais furna que casa, e flJ.l'na mal coberta que muita vez o não pro-
teje contra o copioso ol'valho daquellas paragens. O trabalho é 
exhaustivo, o somno insufficiente, o repouso quasi nenhum. 

Dada a extensão das estradas, obrigado a um pexcurso diario de ' 
alguns kilometTos, elle não ·espera o sol para -pôr-se a caminho. Ainda 
é ma·drugada e com o auxilio de um pequeno lampeão collocado sobre 
a cabeça, começa o córte das arvoTes, prendendo á parte inferior de 
cada córte a tijelinha destinada a Teceber o leite. Essa faina prolon-
ga-se ás vezes até noite alta, quando só então lhe é possível terminar 
a coagulação do leite colhido durante o dia, pelo mortificante pro-
cesso empírico .da defumação em que emprega tantas horas de atura· 
do labor, com grave prejuízo para a propria saude. Anima-o nesse 
esforço sobrehumano, além da esperança de pagar ao patrão a conta 
dos supprimento~ fornecidos na importancia de 1 :386$, o desejo de 
accumular um saldo que lhe assegure a subsistencia entre uma e 
outra safra, e p.ermitta, principalmente, enviar á família, d11 qual 
nunca se esquece, algum dinheiro. Para fazer face a tantos compro: 
missas elle não conta sinão com a borracha que póde fabricar, e quo 
é nas condições actuaes dt) pTeço e de trabalho, insufficiente para as 
suas necessidades pessoaes. 

Durando a safTa sete mezes, isto é, duzentos e . dez d~as, as inter-
rupções, por motivo de molestia, chuva ou até algdm repouso, reduzem 
o trabalho effectivo de cada homem, a ·cento e vinte dias. A pro-
ducção média de quatro kilos de borracha diariosJ perfaz o total de 
480 kilos, dos quaes deduzidos 8 % ou sejaJ;Il 38 kilos por quebra, 
devida á humidade, dá_ um total liquido de 442_, kilos distribuídos 
pelas qualidades fiJ;J.a, entrefina e sernamby na seguinte proporção: 
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80 %' para a primeira, 354 kilos; 12 % para a segunda, 53 kilos.; 8 %' 
para a terceira, 35 kilos. 

Considerando, porém, que o preço das qualidades entrefina e 
se1·namby alcançam apenas 85 e 65 % sobre o preço da bonacha 
superior, verifica-se que •a producção média do seringueiro re-
presenta um valor equivalente ao de 420 kilos (numero redon-
do) de borracha fina. E', pois, sobre este valor que teremos de 
calcular o custo de producção e os lucros ou prejuízos do 1freguez 
(como na gyria local se denomina o. seringueiro), os do patrão, e os 
do aviador. 

Uma primeira questão se impõe ao nosso exame: qual seja a 'de 
encontrar o preço médio de venda do producto nas praças de 13elém 
e Manáos. 1 

Acompanhando as oscillações a que teem obedecido as cotações 
da borracha naquelles mercados, não é arbitraria fixar o seu preço 
em 4$600 por kilogramma. · 

E' . bem· de ver que esta estimativa não pôde abranger o período 
anterior á lei que creou .a Caixa de Conversão, normalizando a taxa 
cambial. ' 

Antes dessa lei é certo que o producto alcanGou preços elevados 
eni moeda-papel, muito embora o seu valor em ouro nos merca-dos 
de consumo por vezes não attingisse cotações além do preço médio de 
4$600. O facto da borracha tel' obtido em 1910 o maior valor, ouro, 
a que chegou até hoje, não invalida o nosso criterio, pois, como é 
sabido, essa alta exorbitante resultou não sómente da es1Jeculação 
das companhias infl;lezas, para o fim de obterem capitaes destinados 
.P.s plantações do Oriente, como ainda da expansão da industria de 
"artefactos de borracha ·d·os Estados-Unidos, sobretudo depois da crise 
moneta:ria de 1908. 

Apezar das divergencias sobre o custo provavel da producção, po-
demos apurar do·s differentes factores que para elle· contribuem não 
ser superior ao quantwm acima adaptado. 

Não encontramos de facto razão que levasse alguns estudiosos ·ao 
assumpto a estimativas fixadas entre 5$ a 5$500 por kilogramma. 

Dentro destes numeras acreditamos mes~o que a borracha não 
teria por tanto tempo supportado a desvalOJ•ização soffrida nas varias 
crises que tem átravessado. Est~belecido esse preGo de 4$600 os 420 
·kilos de borracha dão 1 :932$000. H a, porém, a descontar: frete flu-
vial a 300 réis, por kilogramma 126$; aTrendamento do serin~al 
10 %, 193$200; transporte da borracha no serin~al 10 %·. 193$200; 
1 % de eommissão ao aviador, 19$320; total, 531$'720, ficando li-
quido para o seringueiro 1 :400$280, correspondente mais\ ou menos 
á somma da factura de que já fizemos menção, equivalente a 3$3~3 
por kilo. · ~ 

Tal é, nas' condições actuaes, o custo, 'Proprian::tente, ·ao fabrico da 
·borracha. Todo preço,. pois, inferior a 4$600 não dá pq,ra assegurar 
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1\ sulisistencia do trabalhador, nem mesmo durante os sete mezee 
da safra. 

O lucro que este limite proporciona ao proprietario do seringal 
corresponde aos 20 % cobrados ao seringueiro, isto é, a 92"0 réis por 
kilo, destinados a cobrir a's seguintes despezas: tránsporte do centro 
ao barracão, 300 réis; despezas geraes e administração (calculo feito 
sobre 35 :000$, para custeio de um seringal com capacidade para pro-
duzir 80. 000 kilos), 450; ao todo 7 50. Lucro liquido para o ,pro-
prietario ·170 por kilo, ou pouco mais de 3,5 % do preço da venda 
da borracha em Be1ém e Manâos. 

E' bem de vêr que não seria com esta pequena margem: que o 
proprietario poderia cobrir-se dos riscos de um negocio que as ~n
diÇões do meio fazem tão precario. Com effeito, a sua . maior van-
tagem provém da venda de mercadoria, que lhe deixa um saldo supe-
rior a 500$ por seTingueiro . 

Muito se tem accusado os aviadores aas praças de Manáos e 
Belém de exploraTem seus aviados, cobrando-lhes preços exorbitantes 
pelos fornecimentos feitos. Essa; exploração não assenta, entretanto, 
na verdade dos factos. · 

Basta um simples exame sobre a factura annexa a este relataria 
para rehabilital-os dessa usura, máo grado os avultados capitaes que 
annualmente compromettem adeantando, por prazos longos, merca-

. d.orias que muitas vezes representam a,lgumas centenas de contos. sem 
cobertura correspondente. 

Esse facto, tem em grande parte, contribuído, talvez mais do qul;l 
a especulação dos exportadores, para ·o prejuízo soffrido por aquellas 
praças e computado pelo Sr. Simão da Costa na somm,a fabulo~>a de 
500.000 :000$, approxima·damente. 

E' assim que os generos ·constantes da factura a que nos referi-
mos chegando ao Pará pela ·quantia de 389$375 são vendidos aos 
aviados pQr 490$400. Com todos os o nus de carreto, frete e .cQmmissão, 
essas mercadorias ficam no Acre, postas no barracão, por 720$888. 

Ao seringueiro, po.r€ry, o patrão ganancioso as debita pela im-
portancia de 1 :38·6$638. 

:Convida realmente á meditaçã.o uma tal desproporção que varia; 
pa1·a uma mesma quantida-de de mercadoria .desde 354$, seu custo no 
Rio ie Janeiro, a 389$375 no Pará, passando a 720$888 no Acre, 
para ser facturada ao mise:i-avel seringueiro por 1 :386$638. Valeria 
ainda a pena decompor os 3$333 pa1;a o fim de calcular até onde 
cada um dos factoTes examinados contribuiria, segundo o logar, para 
onerar a subsistencia diaria do operario. 

Yer-se-hia então que o kilo de borracha, produzindo aquelle preço 
na Amazonia, poderia ser aqui fabTicado por 843 réis, em Belém 
ppr 1$37 4 e, o que é mais espantoso, nos proprios seringae-s onde o 
seu custo attinge a reJerida i~portancia de 3$333 por 1$7371 ou 
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1_:>oueo mais, si não fôra a agiotagem do patrão, em pal'te j11stificada 
pela necessidade de e,quilibral' a sua conta de lucros e perdas. 

Ex:futinadas as despezas que oneram o producto desde o seringal 
àté as puças de Manáos e Belém, devemos agora considerar as rei!!-
tantes, pro'priarnente feitas com a sua exportação e venda nos mer· 
cados consumidores. Assim téremo·s sobre o ·preço de 4$600, além do 
imposto de 20 % equivalente a 920 réis po1· kilo, as seguintes despezas 
por caixa de 170 kilos: capatazias, 1$400; beneficiamento, 3$400; 
carreto, e encaixotamento, 2$; custo da caixa, 9$; corretagem, 765 
réis; seguro, $095; factura consular, 8$500; sello, etc., 9$445; frete-, 
17$; quebra, armazenagem e commissão de venda, 49$.525; ou sejam 

· $596 por kilo que, com o imposto de exportação, perfazem 1$516. 
Esses algarismos tambern não deixam a menor duvida sobre a desvan-
tagem da borracha nacional em concurrencia com a similar estran-
geira no que cliz respeito aos gastos de producção. Tomando mesmo 
o caléulo mais elevado para a borracha da Malaia, que é o de Akers, 
todas as despezas que a oneram, inclusive commissã-o de venda em 
Londres, não excedem de 2$834,70, sendo para notar que a estimativa 
de Rutherford, nã-o vae além de 1$785. Considerad·os os diversos cal-
culas para Ceylão, Malaia e Java, seja de Huber, Akers, Ufenast, E. 
Dubois, W eber, Bulletin de 1' Association de Planteurs ou Rutherford, 
a média das despezas de producção é d~ 2$671,43, como melhor se 
poderá ver do quadro annexo. Nessa demonstração merecem attenção 
as despezas de transporte interno, que segundo Rutherford nãó exce-
dem de 25.66 réis na Malaia, sendo de $055,66 em Java (calculo de 
Weber) e de $072,44 em Ceylão pela estimativa de Huber. 

Convém salientar que entre as diversa;s despezas referentes ao 
producto nacional, na phase que ora o estudamo-s, o imposto de expor-
tação figura com 150 % sobre o seu total, ~ representa mais de tr~s 
vezes a média do frete fluvial cobrado na Amazonia. 

POSSIBILIDADES .A.GRICOL.A.S N.A. .A.M.A.ZONI.A. 

Verifica-se por esta fôrma quanto é erronea a opinião de algum 
políticos quando pretendem explicar o alto preço de producção da 
borracha nacional pela ca:r;estia da vida, attribuida .ao Tegimen pro-
teccionista que tão excessivamente grava os generos de maior con-
sumo nos 'seringaes. I 

A tarifa alfandegaria realmente _influe na alta do preço desses 
generos, mas essa influencia não é alli maior do que 'no Sul ou no 
nordeste. A urgencia de rever a pauta aduaneira para o fim de har· 
monizar os interesses da industria nacional com o do consumidor é 
a mesma em todo o paiz; e ninguem pôde, com vantagem, defender 
o.s impostos de importação presentemente cobTados. E' este, porém, 
assurnpto melindroso que l'(}Clarna estudo ponderado :para ter a solução 
equitativa, 



Seria demasia discutil-o agora; e a elle s6 nos referimos para 
convidar os interessados a buscarem na propria Amazonia a maior 
parte das sommas colossaes que pagam pelos productos da.· lavoura, 
da criação e da pesca importados directamente ou EOr cabotagem. Os 
quadros annexos dão bem a idéa desse absenteismo, excedente de cento 
e quatro mil conrtos sahidos para o estrangeiro e sul do paiz, na sua 
maior parte destinados ao pagamento de generos alimentícios que 
podiam .ser a1li produzidos em condições vantajosas. 

Basta referir que o Amazonas, o Pará e o Ácre, favorecidos pela 
fertilidade .de um solo como no Brazil só lhe é igual o de Matto 
Grosso, importaram em 1911 cerca de sete milhões de kilos de feijão, 
seis milhões de kilos de arroz e quatorze milhões de kilos de assucar, 
tudo na importancia de onze mil e trezentos e quarenta contos. Dez 
milhões e oitocentos mil kilos de xarque custaram á sua população 
sete ;mil e quatrocentos contos, dos quaes cinco mil e oitocentos foram 
para a Republica Argentina e ap·enas IJ+il e seiscentos beneficiaram 
os sabdeiros do Rio Grande. 

O gado em pé figura nesta estatística com vinte mil cabeças no 
valor official de dous mil contos. Não é menos para assignular o 
consumo do bacalhau, ahi representado por um milhão e quinhentos 
mil kilos, equivalentes a oitocentos e sessenta contos, quando a abun-
dancia .do peixe em alguns rios .do Amazonas bem podia poupar a 
drenagem para o exterior de uma .~omma nada desprezivel . Antes 
seria de esperar de uma melhor orientação econoiJ+ica .que já existisse 
na região a industria da salga e conservação .do peixe, e tão desen· 
volvida que não só bastasse ao consumo local como ainda sobrasse 
para suppTir outros mercados nacionaes. 

Infelizmente, a borracha absorve completamente todas as ener-
gias .da Amazonia, cujos habitantes, além das importancias pagas 
pelos productos mencionados e de muito,s outros, ainda despenderam 
:n:aquelle mesmo anuo dons mil e seiscentos contos em conservas de 
varias especies, e queiiJ+aram mais de mil contos de fumo impo1·tado. 

Esses algarismos merecem exame mais detido, pois evidenciam 
a importancia destinada á agricultura como poderoso factor de valo-
rização. 

Pesquizas mai;s remotas permittem constatar que, graças á la-
voura, a borracha fina vendida por 2$400 e 2$800 no Pará remune-
rava o productor sem acarretar ao commercio o desequilíbrio do_s 
preços altos, posteriormente obtidos. E' que a esse tempo, entre 1886 
e 1891, não sómente ·a producção de alguns cereaes bwstava .ás ·i:r0cessi-
dades da população como ainda outros productos de expoTtaç:iio Mn· 
tribuiam para sua riqueza. A actividade não estava, como agora 
acontece, limitada exclusivamente á borracha, más dividida na ex-
ploração de outras cult1uas, occupando, eptre essws, logaT de destaque 
a castanha e o cacáo. Com a ·alta dos preços começou a declínio .de 
ambas, tendo desapparecido a lavoura. A c.astauha, que na exportação 
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'de 1881 figura com o total de 71.114 hectDlitros, desceu em 19U a. 
37.924. Nada justifica, entretanto, o abandono em que deixaram 
essa industria, dada a sua crescente valorização, e de tal modo que a 
exportação de 1881, representando 392 :023$040, attingiu, para uma 
quantidade inferior de 49 %, em 1911, a importancia de réis 
871.830:334$000. 

Foi tam..bem notavel1 em igual período, o decrescimento das co-
lheita.s de cacáo, que baixaram de 5 .104. 9 02 kilogrammas em 18.81 a 
2.560.284 em 1911, accusando um deficit de 1.250:000$000. 

No Estado do Amazonas a producção da castanha si não tem re-
gredido tambem não tem feito progresso proporcional ás vantagens 
que offerece, alcançarrdo apenas 7 . 000 kilos mais em 1907 sobre os 
.10. 000 da estatística de 1898. 

A cultura do fumo . permanece estacionaria; e as madeiras_ de 
construcção não teem nenhum aproveitamento industrial systematico. 
A Madeira-Mamo:ré mandou vir doTmentes da Australia para sua 
construcção, e o que é mais e~tranhavel, as pro-prias caixas em que é 
exportada a borracha por Belém e. Manáos são feitas de pinho estran-
geiro, pelo qual o. productor paga annualmente perto de 2.000 :000$000. 
O guaraná, trepadeira selvagem existente em uma zona limitada do 
Amazonas, continúa inculto, apezar do seu extraordinariD valor. 
Na Bolívia esse producto tem sido pago excepcionalmente por 72$ o 
kilogramma e na Europa a mesma quantidade é vendida na :razão de 
80 franc01s, segurrdD informa o Dr. Julio Nogueira, na sua. in teres .. 
sante monographia sobre a "Madeira-Mamoré". 

* 
. * "" 

APPARELHAGEM ECONOMIOA 

Contrista assignalar taes factos, significativos da má orientação 
das classes laboriosas e dos governos da Amazonia, collaboradores da 
l'llina que pesa sobre uma ·das mais ricas porções do territorio na-
cional. Oustà crêr que não -tivessem podido ver com a precisa cltueza, 
no seu conjuncto, as causas responsaveis pela desordem economica e 
financeira daquelles Estados, erÍ'ada e teimosamente attribuida . á es-
peculação comme:rcial, despTezados os factóres peTmanentes de desva-
lorização do producto. Nunca , lhes acudiu remodelar o meio eco-
nomico, melhorando as condições da vida do trabalhador e diminuin-
do os precalços impedientes do desenvolvimento da região. Em que 
remediava, po1· acaso, soccorrer a praça prejudicada por essa espe-
culação, si a capacidade productiva do seringueiro continuava -dimí-
nuida de 6Ó %, já pelas lnol~stia:s reinan~s, já pela· alLmentação de~ 
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iiciente e corrompida, para não fa1lar no desfallecimento moral de. 
corrente da falta de soli.dariedade humana, de que é elle uma victima 
lamentavel ? ' 

Admittindo mesmo que o Governo canalizasse para as praças de 
Belém e Manáos os recursos disponíveis do Thesouro, na caudal de 
centenas ·de milhares de contos, com o fim de valorizar a borracha 
defendendo-a, , simplesmente, contra a insídia dos exportadores, não 
daria ao problema solução efficiente si não fossem modificadas as 
condições economicas. 

Si os aviadores assim amparados podiam desafogar-se momenta. 
neamente, adiando compromissos contrahidos, nem por isso os riscos 
das transacções entre elles e os aviados, e entre estes e os seringueiros 
seriam menores, vindo até, · porventura, succeder que uma maior lar-
gueza de CI·edito fosse causa de prejuízos maiores. Tudo que não fôr, · 
pois, resolver o problema sobre bases que importem em normalizar a 
producção e o commercio, é illusorio e em pura perda. 

Emquanto os centros productores co~tinuarem isolados d.o mer-
cado comprador, nem a situação .se modificaTá, nem a confiança será 
possível através as distancias que os embaraços naturaes alongam 
pelo tempo e aggrava:n:í: nas despezas. ' -

Encurtar essas distancias é medida inadiavel, para a realização 
da qual não devemos poupar sac1'ificios, si em ver:dade estamos since-
ramente empenhados em dar remedio ao assUmpto, objecto deste re-
latorio. 

Approximar os · centros pr:oductores das p1·aças compra·doras é 
essencial ·ao barateamento dos fretes despropositados que actualmente 
vigoram, tirando ao productor, em concurrencia com o fi sco, a melhor 
parte do seu lucro. Sem essa proy.idenei-a pouco ou qua·si nada será 
possível fazer neste particular; e de um modo geral podeT-se-ha talvez 
affirmar que de sua pratica resultaria a remoção das causas mais 
constantes da carestiá da vida naquella região. 

Ninguem ignora que os maiores tributarias do Amazonas, como 
os affluentes deste, estão subordinados a um regimen de enchente e 
vasante periodicas, regulador na navegabilidade de . cada um delles, 
conforme os accidentes naturaes do leito e a maior ou menor proximi-
dade das respectivas nascentes. 

Rios existem nos quaes durante os mezes de maior altura das 
aguas a navegação é franca em todo o curso para navio.s de grande 
calado. Em outros, porém, as corredeiras constituem mesmo nesse 
período obstaculo á navegação de maior tonelagem, apenas deixando 
que sobre elles fluctuem canoas e pequenO·S barcos, não sem grave pe-
rigo para a vida dos peritos que as tripulam. 

Estão nesse numero o Xingú e o Tapajoz, que atravessam régiões 
. riquissimoo, relativamente proximas do mercado ,exportador, mas onde 
as cachoeíras, que sã.o obstaculos a uma navegação regular, igual-
mente impedem o seu desenvolvimento industrial. .. 
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Estradas de bitola reduzida ao longo desses rios trariam grande 
proveito aos Estados do Pará e Matto (Grosso, contribuindo para in-
crementar a exploração dos vastos e abundantes seringaes alli exis-
tentes. 

A lei de 5 de janeiro do anno passado reconhece, aliás, a urgencia 
da construcç~o dessas linhas, tanto que as manda construir no menor 
prazo possível. · · ·. 

Infelizmente o diapositiva assim redigido não pôde até agora ter 
provimento, mas é de es-perar que a medida nelle recommendada seja 
das primeiras que o Governo haja de pôr em pratica. 

No que respeita a outras vias de communicação destaca-se, pela 
sua importancia, o caminlio de ferro desti~ado a ligar o Territorio 
do Acre com um poTto de franca navegação no Madeira ou no Purú.s, 
igualmente objecto daquelle ·decreto legislativo. 

Parece-nos, entretanto, que o traçado preferido pela lei citada 
não é o mais feliz, por não consultar as nece·ssidades economicas da 
região nem attender ás condições estrategicas indispensaveis á defesa 
nacional naquella afastada zona do paiz. · 
. A direcçã~ que se lhe deu, projectada sobre o mappa em uma li-
geira . curva que · vae da villa Thaumaturgo a um porto mais conTeni-
ente da Madeira-;Mamoré, ;n.as. proximidades da foz do Abunã, apenas 
offerece a vantagem puramente illusoria de atravessar o Territorio 
quasi meio a meio, ·de modo a deixar equidistantes as fronteiras limi-
trophes com o Amazonas, a Bolívia e o Perú. 

Ha, po1·-ém, a considerar a circumstancia de que, no seu per· 
curso, um largo trecho é de pro'ducção escassa e de borra.cha de má 
qualidade. Accresce que essa equidistancia, favorecendo a faixa do 
lado boliviano, cujos productos dem:mdariam a estrada descendo o 
Purús e outros rios menos importantes, serviria mal, ou não serviria 
de todo o outro lado, mais povoado e de maior e melhor producçã.o, 
pelas difficuldades de navegação, que nesSe caso teria de ser feita 
contr'a a poderosa correnteza propria das caudaes da bacia amazo-
nica. Não sabemos si a linha em questão foi devidamente estudada e 
si deste estudo terá resultado a preferencia que lhe deu o Poder Le-
gislativo attendendo á facilidade de construcção, menor distancia a 
percorrer, e orçamento· mais reduzido. A nosso ver, ainda quando 
taes· vantagens tivessem sido apuradas, que não foram, haveria a con-
demnar e a fulminar esse traça,.do a imprevidencia de fazermos de-
pender de uma estrada alheia ;uma linha não simplesmente commer-
cial, mas destinada a funcções estrategicas de maior responsabilidade. 

Pensamos que o Congresso deve modificar o dispositivo para 
autorizar a construcção da unica estrada que conjuga os interesses 
regionaes aos do paiz. 

Essa linha fenea é aquelb mesma vigorosamente defendida por 
Euclydes da Cunha, que a projectara na directriz approximada de 
!~ste a oeste1 indo ~ Crn·zeil'Q d9 Sul ao Aere~ devendo desse ponto1 
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eegundó nossa opinião,· demandar as terras altas que dividem as aguas 
entre o Madeira e o Ituxi, ou entre este rio e o Purús, buscando o 
porto de Labrea ou o de Huytanahan, conforme melhor índicarem os 
estudos que o Governo houve1· de ordenar . 

.A estrada de rodagem aberta entre aquelles extremos, na extensão 
de 648 kilometrós, ·ligando Cruzeiro do Sul a Senna .Madureira, e o 

. caminho que communica esta cidade a Rio Branco, afastam a objecç[o 
da impossibilidade desse tTaça·do, nlVda autorizando a suppôr difficu.I: 
dades maiores no seu desenvolvimento por qualquer dos divisores 
mencionados. Convém ponderar que os acreanos não Jesejam outra 
linha ferrea, com igual empenho pleitea:da pelo commercio de Manáos, 
pelo G?verno do .Amazonas e sua 1•epresentação nas duas Casas do 
Congresso. . 

.AlGm da construcçã·o indispensavel e urgente dessa e das es~radas 
marginaes ao Xingú e Tapajoz, de muita utilidade será a limpeza 
do~ ric-2 de navegação mais frequente para eliminar os ohstaculos que 
tanto-s damnos lhes causam, determinando naufragios numerosos, retar-
dando a marrha dos navios e produzindo encalhes que muitas vezes 
se prc>lougam até a Bnchente do anno seguinte. 

Occorre-nos a este proposito recordar que a inesperada e extraor. 
dinar[a vasante ile 1906 reteve no leito dos rios onde fôra roai·or o 
accuroulo de detrictos vegetaes·, nada menos de vinte e oito vapores 
carregados com borracha, •acarretando grandes prejuizó'S aü·s interes-
sados. 

o~ adversari0s rr:dicaes, que os ha, da limpe:r,a e da desobstrucção 
dos ric,e da .Amazonia, allegam entre outras razões, que não recebendo 
·os sulcos, por esta fórma beneficiados, uma maior porção de liquido, 
em vão Eeria desentulhai-os, f> em pura perda as despezas que pal'a 
tal fim viessem a ser realizadas . .Admittimos que seja procedente a 
objecç.ão relativamente ás cabeceiras -dos cursos de menol' caudal; roas 
nos parece fóra de qualquet· duvida que a medi·da intelligentemente 
praticada será de proveito incalculavel á í!avegação, que poderá ser 
feita por. tempo maior e condições outras de segurança, nas médias 
de enchente e Yasante dos ri03 assim melhorados. 

Sem um exame mais consciencioso da mat.eria é imprudente eou-
rleronar t aes beneficios . por _inefficazes, sendo preferível eonsic1En•al-os 
no pont.o de ' 7ista d0 seu custo, em C{)ncurrencia coro outras vias de 
commu-..1ieação porventura mais baratas. · 

Nos Estadns Unidos, cujo regimen hydrographico tanto se asse-
melha ao da bacia do Amazonas, o as::umpto tem sido objecto de estu-
dos especiaeR que determi1Íararo indicações, das quaes se não mostram 
arrependidos os americanos . .A esse respeito é. de inter~sse a leitura de 
algumas meroorias apr<>sentadas ao Congresso Internacional de Nave-
gação, rennido em Philadelphia ainda em 1912. Uma dellas firmada 
pela autoridade de Sir Williams Connor, está resumida nesses termos 



-469-
pelo Dr. Manoel B andeira, delegado do Brazil naquella reunião: "Ha 
apenas 50 annos, diz o Dr. Conn.or, os rios eram cheios de snags e as 
margens. c:obertas de Yegetações que avanç.avam sobre a agua. A navega-
ção era in terrompida por arrecifes e rochedos, r apidos e cachoeiras, 
os rios corroiam constantemente as margens e deslocavam o leito, 
produzindo intermittontemente derivações que reforçavam as corren-
tes locacs e encetavam novo período de erosão. 

''Não se póde melhor descrever o estado dos rios entre nós, prin-
cipalmente no Norte, onde são o meio quasi exclusivamente de ti·ans.-
porte. Os snags, troncos de aTVores que cahiram no rio e cujas raizes 
se fixal' um, adherindo fortemente ao leito; são mai3 abundantes nos 
nos&os r~ os do qne eram nos americanos; os troncos teem, como lá, o 
diametro de tre~ e quatro pés, e constituem o grande perigo para a 
navegação. De madeira densissima, presos por um lado ao leito, a 
outra l:'Xtremidade fluctua com as aguas e vae formando uma ponta 
afiada ao attricto dos outros troncos e dos detrictos que descem com a 
corrente. E' accidente cc:mmum nos rios do Amazonas serem os navios 
fura<.Íng por esse'.! pa7.L.S, suhmergindo-se ás vezes sem haver tempo de 
acudir ao carregamento que fica completamente perdido. 

O programma a realizar no Brazil ·é exactamente o que foi 
adopta0 o nos Estados Unidoq. Não é possível melhor modelo, pela 
seme11.ança dos rios e pelo brilhante resultado obtido. E' de tão grande 
importfmcia e actua1iJade esse assumpto para o nosso paiz que tomo 
a Jiherdade de deqr.er a algumas particularidades. A primeira cousa 
q1j.e fizeram os americanos foi ·limpar os· rios, tirando os 8nags e des-
cobrindo as margens em uma largura de 15 metros de cada lado, a 
partir elo nível da agua. Depois eliminaram os baixios e as cm·.re-
deiras, onde era possível fazel-o sem baixar o nível á montante, 
destrui rido as pedras, dragando paTa em seguida proceder á nonna,?i-
zaçãn 011 reg1JJ1,alriza.ção, ~uiando a colTente de modo a ohter o melhor 
eànal. ·_pa,.a tal f1m recorriam nos processos usados na Europa, mas. 
com grandes modifica~ões nas regras alli -· admittidas por causa da 
enorme Jifferen!}a da natureza das bacias hydrographicas e das varia-
ções rlo nível das aguas. 

·De 26.400 milhas de rios navegaveis nos Estados Unidos, em 
3 .100 fomm o~•rios canalizados, nas 23. 300 restantes o serviço foi 
sómeu.te de limpeza e Tegularização". 

Sabemos que presentemente naquelle paiz as estradas de ferro 
que empregam wagõcs ele grande capacidade conduzidos por locomoti-
vas de 100 toneladas, teem ven<'ido em algumas regiões a navegação 
fluvial; mas está em t0do caso verificado que o desenvolvimento dos 
Estado~ U ui dos, mesmo nessas zonas, foi devid9 no primeiro periodo 
de exploração, a esse meio de transporte gr.aças aos melhoramentos 
realizados nos seus rios, fossem elles de grande ou pequeno percurso e 
maior ou me.nor profundid.ade. • _.,. 
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l<'RETES FL UVIAES 

O nosso descuido tem sido neste caso de um só lance prejudicial 
ao dP.SCHvolvimcnto do extremo Norte (para. fallar apenas desta re-
gião) e a·os inteies~<ls do erario publico , continuanwnte sangrado em 
avultadas sommas, para subvencionar companhias de navegação, cujo9 
serviços não correspondem lis àotações recebidas. P.or conta, pois, de 
risco8 e obstar.nlos, qne já nos cumpria ter removido, vamos pagando 
indevidamente, sem resultado efficieute, quantias que pelo seu vulto 
terialfl. talvez ba:;tado á realização de uma g.rande parte dos melhora-
ment(}s mais urgentes em varios cursos da Amaz.onia. A subvenção que 
aind'a agora recebe a Amazon Steam Nãvigation Company, seria sud:fi-
ciente para fazer face aos juros e amortização do capital necessario 
a libertar a navegação dos perigos actuaes e mais constantes, motivo 
que tem 'sido do at1·azo em que &e encontra, razão justificativa dos 
fretes absorventes que em alguns casos saldam em uma unica viagem 
o preço de navio. 

Oito mil e trezentos e trinta e nove contos nos vae custar o decennio 
do serviço de navegação feit.o pela Amazon Steam, empreza que niio 
sabemos por que sortilegio obteve a approvação de fretes cujas tabellas 
são um doloroso attestado da levianda<'1ie com que os prepostos do 
Governo habitualmente estudam as questões mais vitaes á economia do 
paiz. 

E' assim que as tabellas permittem cobrar para o Xapury pelo 
transporte <Le uma tonelada de farinha, 103$, mas si a mercadoria 
é café l)tl sabão, o frete sobe a 175 e 274 mil réis respectivamente, sem 
outra explicação que a do mesmo arbítrio que lhe dá a faculdade de 
cobral' pelo fumo 505$, pelo phosphoro, 572$ e pelo kerozene 605$ 
para Rquelle mesmo destino e pela mesma quantidade. Si considerar-
mos extremos diversos, mas com igual percurso e condições de nave. 
gabilid:1de identicas, o principio regulador de fretes ainda mais accen-
tua a falta de cuidado no exame das tabellas. 

Tomemos, ao acaso, ainda o Xapury e a foz do Gregorio; e en,tão 
veremos que o assucar e o arroz, que pagam para o primeito destino 
26,8 por tonelada milha, pagam paTa a fóz do Gregorio, o assucar 
54,50 e o arroz 41,30. O absmdo ainda é maior em relação ao café, 
cujo frete é para este porto de 45,4 e para o Xapury de 94,6 pela 
mesma 11nidade. Si procurarmos o s.egreao de uma tal despToporção, 
encontrai-o-hemos na circumstancia de ser Xapury '!J.D;l centro com-
mercial importante, no qual a companhia vae buscar lucros maiores 
para cobrir~se, p9r essa fórma, de possíveis prejuizos de outros portos 
que, embora equidistantes, são entretanto menos productivos. 

·Ocmprehende-se qu<J, si a Amazon S'team não recebesse favores do 
Qov~ru~l · or~a,11izasse. os ~ua preços :de transporte s·ob as bases que. 
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lhe a prouvessem, por mais disparatadas que ellas fossem. A coneti.i'-
rencia naturalmente corrigiria os abusos, beneficiando o commercio 
e a producção. Ao Governo, porém, é. que não era licito pagar uma 
forte subvenção a essa empreza, .conceder isenções de direitos para. 
tudo que ella impoTta, e deixaT ao seu capricho ·a organisação das ta-
bellas .dos oous fretes, consentindo nessa;s e outras despropositadas ano-
malias. Sempre que encontramos nos -rriappas a.nnexos preços mais ele-
vados para o transporte de uma dada merca·doria, podemo.s desde logo 
affiJ·m 'tl' que essa mncadoria representa consideravel volume na im-
porta.~ão ou exportação do logar para o qual o frete foi calculauo. 
Itaitu1:·a, é um grande centro productor de fumo e logo veremos que 
o fumo sahido de Itaituba paga 253,9 por tonelada milha, em quanto 
que para essa mesma unidade o fumo que Manáos não produz e · sô 
accic1e~talmente reexporta para Belém, tem o seu frete na base de 77,3. 

O facto é constaJJte e generalizado a todos os productos. Accresée 
que, send-c as viagens contractuaes insufficientes, a companhia não S•3 

jnlgand·) obrigarla aos fretes das tabellas, :relativamente modicos em 
eonfront,o com os das congeneres não subsidiadas, faz-se pagar pelos 
preço~ (1estas, de cuja exorhitancia podemos dar uma idéa destacando 
das ta bellas da em preza Mello & .Comp. os fretes cob1:ados sobre àlgu-
mas mercadorias. 

As5irn é que a farinha paga por tonelada de Belém a Cruzeiro 
do Sul 224$; o assucar, 490$; o café e o xarque 344$; o arroz, 355$ ;_ 
a banha, 853$; o phospho.ro, 933$000. Si o destino fôr S. José, no 
Tarauacá, ou Caipo~·a, no J uruá, o frete cobrado pelo assucar, por 
exemplo, é de 588$ e 612$, :respectivamente, sendo para o phosphoro, 
na mesma orrrem, ·de 1 :127$ e 1 :120$ por tonelad·a. Para não descer-
mos a outras -minucias, passemos á região tributaria da Madeira-Ma-
maré, o11dre a borracha vinda do ponto extremo dessa estrada paga 800$· 
por tonc'lada, contribuindo para que o producto alcance os mercados 
de Londres e Liverpool onerado de 1$500 por kilo, ou seja 1:500$ por 
tonela'.ia. 

Segundo estamo3 informados, a companhia ainda não obteve d~s
pacho para o requerimento que dirigiu ao Governo pedindo autori-
zação parA :reduzir de metade os fretes actuaes. Para melhor patentear 
os prejuizos que trazem esses fxetes á producção1 é bastante assignalar 
que a bc-rracha extrahida em varias rios do municipio de S. Luiz de 
Caceres, em Matto Grosso, .sujeita a despezas de transporte em car· 
retas c cargueiTos em um percurso de 40 a 60 leguas. e a duas baldea-
ções, uma fluvial e outra marítima, até alcançar 1fontevidéo, chega 
aos mercados europeus, por 662$ a tonelada. 

Tratando-se de seringaes mais proximos, essás despezas descem 
a 475$ e 342$ até Londres e Liverpool, sem1n·e com escala ·pelo porto 
uruguayo. · 
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'' MEDIDAS DESAÇJERTADAS 

Esses dados demonstram comD as difficuldades de communicação 
perturbam a circulação da riqueza, reclamando solução immediata e 
criteriosa. 

Andaria, poT exemplo, · com mais acerto o Governo si, em vez de 
fazer o contracto Mollard, para melhorar as condições de navegabili-
dade do Rio Branco, tivera preferido empregar as quantias alli inutil-
mente despendidas adquirindo material economico que se destinasse á 
limpe~a do Purús, eru algum trecho mais urgente. 

A~. verbas autol'izadas teriam sido certamente applicadas 
com mais proveito si a administração houvesse delimiita~o D seu 
campo de actividade á zona mais directamente preju-dicada pela crise 
escolhendo dentre as multiplas medidas Telativas ao problema aquel· 
las que fossem de effeito .Jllais immediato e pratico. Não podiam es-
tar neste numero as que originaram o contracto Mollarc1, e bem assim 
as determinantes do que foi celebrado com .a companhia Port of Pará, 
sob ·a responsabilidade profis~ional do ST. O. ·E. Akers, para divul-
gação :p.a Amazonia do methodo de córte da seringueirrl adoptado nas 
plantações do Oriente, quando a esse tempo já eram conhecidas as 
duvidas lá mesmo levantadas sobre as suas vantagJem. 

Feiizmente as desintelligencias surgidas entre a companhia e 
o Sr. AkeTs permittiram ao Governo Tescindir o accôrdo pelo qual 
nos obrigaramos a pagar a importancia de 1.815 :250$, em seis pres· 
tações, te.ndo sido o preJuÍzo dD Thesouro apenas dd 125:000$, cor· . 
:r.espondente á quóta inicial do pagamento. . 

Outros ajustes foram concluídos para a realização de serviços, 
alguns realmente ne~Hssario.l:i e imprescindíveis, mas em todo cas~ 
inopportunos. 

,4s hospedarias de immigrantes, por exemplo, eram adiaveis; 
e, em qualqueT hypothese, a situação presente da região não reclama 
a amplitude que se lhes ·deu, orçaéJ.as, como estão em 3. 694:495$694, 
com detrimento, manda a Terdade que se diga, de outros ~en·;ços .dr, 
maior utilidade. Não estará, talvez, no mesmo caso, o contracto feito 
com o Dr. Oerqueira Pinto, para fundação em Belém e Manáos de 
laboratorio·~ nos quae·s devam ser manipu~adQs os ingredientes de 
sua invenção destinados á . conservação por longo tempo e _á coagula-
~ão quasi iinmediata do leite da seringueira dQ cauchD e da mani-
çoba. · .· , ·; ; r$;;i :(~Ú:f~\ [ 

:As informações das fabricas . que vulcanizaram varias amostras 
de borracha obtidas .pelo processo Cerquei r a Pinto e a ellas . dire-cta .. 
mente enviadas pelo Governo, levaram-n'o a ultimar esse contracto, 
muito embora os fabricantes considerassem o producto )um pouco 
inferior á borracha fina do Pará, mas igu·al, e,- 4tlVez, superior á 
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"crepe" d~r Malaia. Só o tempo poderá dizer si o Governo, sempre- n-o 
louvavel intuito de amparar e defender a industria periclitante, em· 
pregou bem ou mal os 60{) :000$ já pagos ao Dr. Cerqueirre Pinto 
c:omo a~xilio para moll:tagem daquelles laboratorios, e ao pagamen-
to de ig;ct.af importancia dentro ·do primeiro trimestre do anuo de 
191~-, além do premio de $100 por kilo de borracha produzido até 
o limite- de 1. 300 :000$, ou sejam, .ao tod-o, 2. 500 :000$000. Convém 
assignalar que taes favores bem podiam ter influído para fixar-9t' 
o preço maximo pelo qua1 o contractante poderá vender aos serin· 
gueiros nacionaes a dóse sufficiente par.a preparar um kilogramma dv 
borracha em menos ·de $200, certamente- excessivo, ain'da quando as 
s'üás' vantãgeri.'s' economicas venham a ser demcmstradas. 

SUPERIORIDADE DA NOSSA BORRACHA 

A esta hora os mais recalcitrantes est>hitos já devem estar con-
vencidos de que a industria da gomma elastica não constitue privilegio 
da Âmazoni'a. -

A illusão dissipou-se finalmente; e todo o mal proveiu (for· 
voso é repetir Y da teimosia dos interessados, em não terem escutado 
1 s ·COnselhos dos que em tempo :acudiram a denunciar a verda-de do 
rerigo que nos ·ameaçava, indicando os remed[os que na occasião po-
deriam ter actuado com algum sucoosso. 

M-otejou-se dos conselbJeiros e da aventura dos pobres inglezes, 
que, em terras do Oriente, pretendi.am acclimar a nostalgica serin· 
gueira. Arvore exclusiva do vallte do Amazonas, não admittiam, si-
quer,._ pudesse vingar e produzir em outras paragens do Brazil, e 
menos em tel'lias de outro continente·. 

Politicos e industriaes participavam desse· preconceito, aliás aco-
lhido por notavel naturalista·, nosso compatriota; que o amparou com 
a· aut'bridade do seu acatado saber. 

O clima, a· altitude, a humid8ide do sólo, o afastamento da orla 
littoranea, e até mesmo a. somb-ra protectora das florestas amazoni-
cas, eram razões frequentemente invocadas para tranquillizar os 
nlarmados com a-s plantações· orientaes, di·a a· dia maiores. Infeliz· 
rhen.te não lograram os optimistas ter a ·COnfinnação dns seus vati-
CLnlO-s. 

A producção que alli fôra, em 1905, apenas· ·de 145 toneladas, 
attingiu.L em 1912, a 31 mil, e nessa proporção as estimativas para 
J 919 estão calculadas em 302 .150 toneladas. 

Oomo se vê, a situação da industria ainda não é para os paizes 
productor'es' ai · da grande crise que se annuncia para tempo não re· 
moto ·; é ' a-extensão da catastrophe esperada· pôde bem avaliar~se pelo 
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que já está occorrendo em uma situaçã-o de relativo equilíbrio entre 
.J. offerta e a .procura, previsto para este anno um saldo favoravel á 
nolloéação do producto nos mercados consumidores. 

Oonsider~Vda, porém, a progressão do co.nsumo e a da producção, 
daro é que o excedente desta sobre aquelle determinará de. 1915 por 
deante uma baixa de preço de tal ordem que licito será prever -a 
eliminação dos concurrentes menos apparelhados para a luta. 8eriamos 
:::ertamente nós, e nada haveria a ensaiar .paTa defender o n()sso pTo-
ducto si não contassemos com a sua superioridade e possível reducção 
rio .seu custo de producção. 

Que é melhor a borracha brazileira, dil-o a insus:peita confissão 
2e quanto.s profissionaes tomaí:am parte no Congresso Internacional 
d-a lndustria da Borraoha, reunido em Londres, em 1911. 

Attribuida, ora a esta, ora áquella causa, foi conclusão inoonteste 
a superioridade da borracha brazileira sobre a .similar de outms pro-
cedencias. i 

O Dr. D . Spence attribue essa superioúdade ao processo de co-
agJUlação usad-o nos seringaes da Amazonia, dizendo "que este me-
1Jhodo é o que 'dá a melhor borracha que se encontra no mercad:o, 
e acredita que a fumaça do urucuri possue preciosos predicados auti-
septicos por conter pequena quantidade de creosoto e outras sub-
stancias que influem na conservação das quahdlacloo proprias da bor-
ra.cha brazileira; sendo certo que a sua superioridade é devida tanto 
á -coagulação pela defumação qua:n.to ás excepcionae!> qualiqades do 
leite" . 

Tiherry diz: "que a bDrracha de plantação é inferior á do Pará, 
mesmo quando é boa, o que se verifica a pen·as. em certas plantações. 

As fabricas raTamente encontra:m na borracha de plantação offe-
recida no mercado um producto uniforme, e por isso muita~ não usam 
bor.racha de plantação, o que não se dá com a da America do 
Sul, que, send-o sempre a mesma, inspira toda a confiança á vulca-
nização. A variedade de typos produzidos nos seringaes do Oriente 
muito tem contribuído paTa cada vez mais determinar a prefereD:cia 
que as fabricas dão á borracha do Pará". 

A unif-ormidade do producto tem tal importancia, que Banber 
recqmmenda aos plantad-ores que ella deve ser absoluta para produ-
.zir um artigo não só uniforme na apparencia, mas quanto á quali-
dade e propriedade de vulcanização. 

Emquanto isso não se conseguir, · accrescenta o not-avel SClen-
tista, grandes stock!s de borracha hão de ficar completamente perdi-
dos e as fa:bricas serão naturalmente forçadas a recusal-os para evi-
tar prejuízos infalliveis. Em relação ao processo de coagulação ada-
ptado no Brasil, diz ainda o Dr. Banber, "experimentámol-o em 
Ueylão e haveria certamente muito proveito a tirar delle si se po-
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desse executai-o por fórma pratica; mas até agora nào conseguimos 
obter com seu emprego result~tdD satisfa:ctorio". M·as quando mesmo 
essas opiniões de todo insuspeitas não houvessem sido por qualquer 
motivo divulgadas, bastatia por si só a circumstancia da borTacha 
nacional ter neste momento sobre a estrangeira um agio de 78 ojo para 
lhe marcar a incontestavel superioridade . O facto é tanto mais 
significativo quanto de 1907 a Abril de 1910, a borràcha de planta-
ção que obteve sempre cotações mais elevadas, começou daquella data 
em deante a baixar gradativamente de preço até chegar a valer em 
Setembro dü corrente anno 3$310 o kilo, emquanto o nosso producto 
alcançava 5$780 pela mesma unidade. 

Isto explica que alguma,s companhias -pudessem ter distribuído 
no período de cotações mais elevadas, dividendos ·de 237 e 375 ojo, 
como foram os de Selangor e os da London Asiati:C em 1910 a 1911. 

Essas mesmas companhias já em 1912 baixaram os seus divi-
dendos a 100 e 178 %, respectivamente. A' proporção que as fabricas 
têm verificado a vantagem de offerecer a consumo um melib.or pro-
dueto, ·consider.adas as q_ualida·des de resistencia e elasticidade, as bor-
rachas inferiores vão sendo eliminadas da concurrencia, não encon-
trando compradores por nenhum preço. 

Esta selecção tem contribuído para o hack de varias empl'ezas,. 
entre as quaes mencionamos a .Companhia Oassay do Oongo belga, 
que, a despeito de tod·os os favores e isenções do governo, entrou 
em liquidação . 

Prova-do que a borracna inferior está degradada, não encon-
trando mais emprego mesmo nas manufactm~as grosseiras, deante da 
offerta de melhor ,producto a preços mais reduzidos, parece evidente 
que a nDssa posição não é ·desanimadora e antes indica devermos 
organizar um plano de defesa efficiente, que permitta augmentar 
consideravelmente a producçãü da bonacha fina, reduzindo ao mí-
nimo o custo da mão de obra e os onus que gravam a sua expol'ta-
ção no Territorio do Acre e J10s Estados ·do Pará e Amazonas. 

Nada justifica, pois, incrementar a cultura da maniçoba, do cau-
cho e da mangabeira, qua;ndo a borra,cha que essas arvores produzem 
não faz concurrencia vantaj'Osa á borracha oriental, de boa qualidade. 

E' um en;o premiar, como se fez na lei ·de 5 de Janeiro, uma 
prO'ducção destinada a deHapparecer totalmente do meTcado, assumin-
do o Est·ado a grave responsabilidade de contribuir para a dispersão 
de esforços e actividades._mais pToveitosamente empregados em outros 
mistéres da vida agrícola do paiz. 

J ,á não é pequena a tarefa de tentar a valorização da hevéa bra-
zileira, atrav.és difficulda,des conhecidas, dentre as quaes é preciso 
contar com a legitima defesa dos capitalistas que comprometteram 
nas plantações do Oriente cerca de 100 milhões esterlinos. 
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Si a situação actual não é para . elles mais risonha do que para 
nós, licito é. recordar que nada impede a surpresa de' vermol-a em 
futuro, mais ou menos proximo, modificada contra os nossas inte-
resses ! 

·Estudando o custo de producção, que é ),Ja,ra B~lguma'S- e~pl'ezas 
do Oriente bastante elevado, como póde se vêr em um dos quadros 
annexos, <;lizi.a o Dr. Banber em discurso profel'ido nesse mesmo Con-
gresso Internacional de Borracha : 

"Lembro que a libra de chá era produzida por um shilling, e 
foi possível produzir por quatro dinheiros quando seus preços fica-
ram em baixa". 

Não é infundado esse vaticínio, principalmente contandlo' com 
a possibilidade do augmento de la:et,ação das arvores, quando attin-
girem dez annos, conqição tambem (é a convicção dos· plantadores), 
para que o leite .venha a se tornar tão rico como o da hevéa selva-
gem da Amazonia, permittindo o fabrico de um producto igual. Dir-
se-ha que veniham impedir esse resulta,d.o os processos chimicod dê 
coagulação alli empTega,dos, garantia de uma inferiorid·ade que Ee 
pensa ser irremediavel. Nem é certo que taes méthodos· não se aper-
feiçoem, nem impossível que a defumação possa ser manejada com 
successo, desde que o leite com a maior idlade das arvores perca a 
humida:de prejudicial a essa operação. Ao que presumimos, a questão 
mais séria das plant,ações do Oriente é a regeneração da;s seringuei-
ras prematuramente sangrad8Js pela pratica esgotanté da excisão, con-
demnada no Congresso de Londres pela:s autorida:des mais versaJ.as 
na matel'Ía:. E' assim: que Wickiham declara estar absolutamente 
·certo de que o methodo de incisão ha de substituil· o de exC'isão, e 
accrescenta ser uma cousa inconcebível parru o seu espírito que um 
vegetal da ordem da hevéa possa continuar a renovar os tecido.s da 
casca durante a vida inteira; e Ba11:ber, em accô:rdo com eS'Sa opinião, 
driz que o methodo brazileiro provavelmente se tornará de um uso 
commum. Aos que venceram maiores difficru1dades nã/, constituirá 
vbstaculo insu.pperavel trocar a goiva pela machadiüha do nosso se-
ringueiro; e ninguem dirá que o façam pelo preço que estivemos 
em risco de pagar á Companhia Port of p ,ará, em cumprimento do 
chamado ·COntract•:> }..ke._rs. 

Do exposto nestas linhas, resulta que, verificada a superiorida-
de da nossa borracha de seringueira, cumpre-nos impedir que a in-
dustria seja abandonada á mingua de protecção intelligente e ,pra-
tica. 

Si o não fizermo·s a. sua ruína será total entre tres e cinco annos, 
prazo que nos resta para agir com successo. 
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SYNTHESE DO PROBLEMA 

A coincidencia de estar em via de solução definitiva o pToblema 
das .secca:s {)Om a deca·dencia crescente da industria extrar~tiva qa bor-
racha, concorrerá para apressar o exodo dos trabalhadorrs que, mais 
ou menos, numerosamente irãv regressando aos Estado3, assim pro-
tegidos contra esse flagello, até o completo despovoamento da .Ama-
zonia, augmentando o vazio daquelle immenso e esquecido deserto, 
aguçando, porventura, -a cubiça dos ,povns fortes, que bem sabem 
quanto é facil {)Onquistar teuas larga;das pelo dono incapaz. 

O aspecto politico bastaria por si só para justificar uma acção 
mai.s energica e efficiente dos Roderes publico.s da nação lembrados 
de que a defesa de um paiz não é apenas constituída · pelo seu valor 
militar (e o nosso aind·a é bem mesquinho) mas principalmente pelo 
prestigio moral e auxilio material das populações onde as forças ar-
madas hajam de operar. Esta é, porém, questão para ter um desen-
volvimento mais largo fóm desse relatorio, chamado que fomos a 
dizer do assumpto ma:i.s na sua parte propriamente economica e fi-
nanceira. 

V ale a pena, concretizando as idéas esparsas nesta exposição, re-
affirmar que, saneada a Amazonia, melhorados os seus rios, construi-
das as linhas ferreas indispensaveis, é ter conseguido crear o meio eco-
nomico propicio a majoração da capacida;de do trabalho humano, per-
mittindo ao seringueiro trabalhar não 120 dias durante os sete mezes 
da safra, mas effectivamente 180 do mesmo period.o, fabricando não 
apenas 442 kilos de borracha fina, mas 665 de igual producto, resul-
tado que provavelmente augmentará com a generalização do tambor 
metallico aperfeiçoado pelo almil:ante José Carlos de Carvalho, pro-
cesso graça ao qual a · qualidade entre-fina desapparecerá do mercado, 
com apreciavel vantagem para o productor. Reintegrado na sua plena 
activida;de, a ·producção do seringueiro ainda será ;maior quand9 os 
seringaes de plantação puderem offerecer naqui,llla zona vantagens tão 
evidentes que independem de demonstração. 

Desimpedidos os rios, a navegação terá o seu natural desenvolvi-
mento e a concurrencia estabelecida entre as emprezas que surgirem 
determinará, certamente, uma grande reduc~ão sobre os fret~s actuae.B'. 
Combinado o trans•porte terrestre com o fluvial, a rapidez das commu-
nicações emancipará aviado e aviador, com: igual proveito para ambos, 
pois, a um facultará comprar ·o necessario, na occasião opport]J.n_a, e 
ao outro libertará dos risco-s de um commercio por prazos indefinidos. 
Accresce que a borracha pode_ndo buscar os mercados compra:dores á 
medida que fôr sendo fabricada, normalizará as 1·elações commerciaes 
entre os interessados, principalmente nos seringaes, onde a completa 
ausencia de numerario durante mezes seguídos creou um regimen de 
cr.edito altamente lesivo ao trabalhador. 
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Nas ilhas do Pará, onde a producção por operario é escassa e o 
producto de má qualidade, sempre se vendeu por menor preço, á pTO-
ximidade da praça, com a qual · estão em frequente contacto, as tem 
abrigado das graves peTturbações occorridas nas zonas impedidas de 
tal beneficio. · 

Este é o problema. Vejamos agora, summariamente, com que re-
curso-s se pretendeu resolvei-o. 

Os creditos votados para custear os serviços com a defesa . da 
borracha foram de oito e cinco mil contos, para os exercícios de 1912 
e 1913. Este ultimo credito elevou-se, porém, a 8. 339 :587$665 a;ddi-
cionado, que lhe foi, o saldo do exercício anterior, correspondente á 
importancia qe 3. 339 :587$665. Dado, como é provavel que no anno 

·decorrente as sobras destâ verba montem a 2 . 000 :000$, ter-se-ha gasto 
realmente até o fim deste anno a importancia de 11 . 000 :000$000 . 

Pam 1914, o credito foi de 8.593 :000$000. Na discriminação das 
despeza-s que devem ser feitas por conta desta verba, separada a parte 
que se destina ao pagamento de pessoal e ao cumprimento de obriga-
ções contractuaes, ver-se-ha que o saldo restant.e é irrisorio para tentar 
siquer iniciar os melhoramentos constantes da lei de 5 de janeiro . . 

Honestamente, não podemos assumir a responsabilidade de acon-
selhar o Congresso a incidir no erro de pretender dar solução a um 
plano· de tamanho V11Ito, e em cir cumstancias tão prementes, com re-
cursos orçamentarios reconhecidamente mesqui11hos e dentro dos quaes 
nenhum administr ador 1·ealizaria o milagre de traba14ar com proveito 
e utilidade . Gastar pouco, neste caso, é gastar mal ; e criminoso seria 
concordar com o sacrifício dos dinheiros publicos, contribuindo para 
uma · finalidade negativa, prejudicando esforços que hão de ser coroa-
dos do maior .exito, si ::iccionado-s com -a coragem que nos cumpre. E' 
mistér não occultar ao Poder Legislativo que o problema da borrachfl 
nos obriga a -despezas na importancia de 250 mil contos, dos quaes 150 
mil com serviços de natmeza inadiavel e m·gente, incluindo as obras 
a serem executa;das no E stado de Matto Grosso, altamente reprodu-
ctivas. 

Sabemos que a cifra é de fazer ·recuar aos que esta e qual?-ti as 
maiores vão concedendo, dynamizadas em orçamentos success1vos, 
muito embora sem os resultados collimados, como, aliás, já succede 
com varws serviços publicos. 
~~~-

IMPORTANCIA ECONOMICA DA AMAZONIA E SUA SITUAÇÃO F I NANCEIR.A 

Pondo á parte deveres morfles e nolitico-s, o que nos cabe examin:u 
é menos o quanto a ser despendido do que as vantagens a auferir com 
o que se houver de despender. 

Convém -desde logo 1·ecordar que a .Amazonia. só recentemente. e 
por força de um tratado internacional, recebeu da União um unico be-
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neficio: o da unica estra-da de ferro por ella construída ern terras do 
extremo norte, máo grado os impostos federaes alli arrecadad'Os repre-
sentarem um saldo liquido de 656 mil contos nesses vinte e tres annos 
de fraternidade republicana. 

E' justo, pois, que á mal tratada Amaz-onia se restitua agora uma 
parte da fabulosa somma com ql!e tem concorrido para o progresso de 
outras terras irmãs, pagando gene1·o.samente os caminhos de ferro e os 
portos que as fizeram pTosperas e felizes. 

O dever de todos, acudindo a remediar a angustia ·daquelles povos, 
é tanto maior quanto, no fazel-o, servimos o interesse geral daNação, 
o seu credito, as respons•abiliclades de cultura e civilização· com que 
tanto nos honramos. 

Sob o aspecto economico a materia tem o maiDr relevo na simples 
constatação da importancia que a ·borracha representa na balança doB 
nossos valores internacionaes, figUTandD no total da exportação com 
uma média de 35 %. 

Com este producto e o café pagamos, como se sabe, cerca de 8'0 % 
do no·s·so saldo devedor nD estrangeiro, o que dispensa gastos de palavras 
para demonstrar o profundo desequilíbrio na economia do paiz, si da 
sua desvalorização dia a dia maior, viesse a resultar o ·desfalque de 
centenas de milhares de contos, para os quaes não encontraríamos de 
prompto equivalente. 

Consultando os quadros de nosso commercio exterior no ultimo · 
quinguennio, veremos que a Amazonia expo1·tou em 1908, 183 856 :294$, 
em 1909, 287.314:925$; em 1910, 355.027:858$; em 1911, réis 
211.750:746$; em 1912, 234.307:212$, maior do (1Ue a exportação do 
Rio de Janeiro, e só inferior á do E stado de S. P aulo. · 

Comparando o saldo exterior daquella região com o de Santo•s 
teremos que, relativamente, o desta praça lhe tem sido, em média, 
inferior; e já o foi em absoluto quando, em 1910, o superavit da Ama-
zonia attingiu a 254.508 :481$ contra 140.346 :912$ apurados naquella 
praça. 

E' da maior importancia assignalar que o saldo total do commer-
cio exterior do Brazil foi, nesse mesmo anno, apenas de mais 1. 000 :000$ 
sobre o da Amazonia, representado pela importancia já mencionada 
contra 225.550 :306$ para todo 'O paiz. No quinquenni.o rl'\fericlo a re-
ceita federal alli arrecadàda foi 293.698 :763$ e o,s impostos de expor-
tação da borracha deram aos Estados do Pará e do Amazonas réis 
114.128:048$428. 

Os sup&avits a que nos temos referido, longe de serem, entretanto, 
expoentes de. prospel'Ídade, pÕem a nÚ a veraadeira ·SÍtuação creada 
para aquella região pelos pesadíssimos encargos que a oneram, expli-
cando a miseria economica e financeira em que se encontra, absorvidas 
toda~ as SJobras do seu commercio exterior pelos impostos, pelos ' fretes 
e outros vexames igualmente prejudiciaes ao seu desenvolvimento. 
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Exceptuados os 4Ô. 000 :000$, que paga aos Estados do sul -pelo que 
delles importa para alimentação e vestual'io, o restante vae directa-
mente para o fisco, para as companhias de navegação e outros felizes 
associados do productor indefeso. 

Os Estados interessados até agora nada fizeram pela industria. A 
orgia administrativa que lhes tem marcado logar indisputavel nesses 
20 annos de vida republicana, não a evidenciamos nós, mas a propria 
cifra de 600.000 :000$ arrecadados nesse período, e não bastantes para 
fazerem face ás suas despezae ordinarias, tendo sido mistér majorar a 
receita com emprestimos externos na importancia de libras 4. 908.780, 
cabendo ao Pará~ 1.961.470 e ao Amazonas 2.947.310, correspon-
dendo o serviço de juros e amortização desta divida á importancia dé 
5.150:138$, se;m fallar no.s emprestimos das municipalidades de Belém 
e Manáos, para cuja amorti2;ação e juros o compromisso annual é de 
2.182:500$000. . 

Como applicação de sommas tão consideraveis a'!'Fan<:adas a uma 
. população inferior a um milhão de habitantes, existem, além daquellas 
duas cidades, realmente aformoseadws e providas de conforto, a estrada 
de ferro de Belém a Bragança, e a mallog:rada tentativa de colonização 
elllprehendida pelo Estado do Pará. 

No Amazonas, construida a capital, os Governos se julgaram quites 
com o interior, ondE) não ha o mais remoto vestígio de qualquer bene-
ficio de ordem material ou moral. · 

A situação financeira destes Estados na hora presente, reduz-se a 
esse quadro expressivo e doloroso (não comprehendidas as responsabili-
dades municipaes) : no exterior, compromissos de quasi 5. 000.000 es-
terlinos, desfalcando a receita em mais de 5. 000 :000$ para pagamento 
de amortização e juros; uma divida fluctuante de vinte e dous mil 
contos e o· decrescimento na arrecadação dGs tributos em quantia su-
perior a dous mil contos, comparado o primeiro semestre deste anno 
com igual período em 1912. 

As rendas alfandégarías teem diminuído proporcionahnente e bem 
assim o imposto de exporta~áo da borracha no Territorio do Acre. 
Gotejado o valor oHicial da exportação nos 10 mezes de janeiro a 
outubrb deste anno, com o mesmo período em 1911, -encontra~se u-ma dif-
ferença para menos de 32.890 :560$000. A importação por cabotagem 
accusa um decrescimo superior a 18.000:000$, em relaç-ão ao que a 
Amazonia comprou aos Estados- do sul, no anno passado. 

MEIOS DE SOL VER .A CltiS;E 

Posta a questão nestes verídicos e precisos termos, quer a União, 
quer os Estados, serão compellidos a reduzir pelo menos de 50 % a 
taxa de exportação da borracha, sob pena d'o abandono total dos serin-
gaes e desapparecimento do producto brazileiro nos mercados de con-
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sumo, com todas as consequencias a que um tal desastre nos arras· 
taria. 

Esta providencia agora mais do que nunca se impõe deante da lei 
votada pelo Congresso da Bolívia em 13 de novembro proximo pas· 
soado, reformando a cobrança de sua taxa de exportação, que passa a 
ser maior ou menor, ou mesmo nenhuma, conforme as cotações de 
Londres estiverem abaixo ou Mima de vinte e cinco pfennigen por 
libra de borracha, mas de modo a em hypothese nenhuma o impo.sto 
exceder de 6 %, ad valorem. Si os Estados, de accôrdo com a União, 
reduzirem o imposto na proporção aqui suggerida, muito embora esta 
deva assumir a responsabilidade dos compromi,ssos externos que gra-
vam os seus orçamentos, providenciando-se ao mesmo .tempo para obter 
da Amazon Ri ver Steam N avigation que essa companhia, recebendo a 
subvenção total do decennio por metade desse prazo, se compromettesse 
a reduzir de 30 % os fretes actuaes, augmentando o ;numero de viagens 
ordinarias e não cobrando fretes maiores nas extraordinarias, é nossa 
convicção que o producto poderia defender-se galhardamente, até a 
completa execução do plano destinado a normalizar o meio economico 
da Amazonia. Para cobrir o·s compromissos dos emprestimos do Pará 
e do Amazonas e realizar as obras constantes da lei de 5 de janeiro, 
com as modificações e indicações adeante aponta·das, é a nosso ver 
indispens·avel uma operação de credito cujo Mrviço de amortização e 
juros deverá ser custeado com .os seguintes recursos que terão applica-
ção especial: renda de exportação da borracha do Territorio do Acre; 
50 % addicionaes .sobre o•s impostos actualmente cobrados pelo consumo 
de todas as bebidas estrangeiras, exceptuadas as aguas mineraes e arti-
ficiaes, gazosas ou não; as denominadas siphão ou soda e os licores 
medicinaes classifica·dos no n. 227, da tarifa; e mais 100 réis por litro 
de aguardente nacional; 200 réis por litro de alcool não desnaturado 
da !llesma procedencia, taxa em que tambem incidirão os licores e 
aguardente de fructws do paiz. 

P elos dados que nos foi possível obter esse augmento de 50 % 
addicionados ás novas taxa:s sobre o alcool e a aguardente nacional 
devem render no primeiro anno 10. 000 :000$, sendo provavel que antes 
do triennio a renda do Territorio do Acre possa ser devolvida ao orça· 
mento ordinario, sem prejuízo do·s 15. 000 :000$ necessarios· para pagar 
o juro e a amortização do emprestimo de 250. 000 :000$ destinados á 
solução do problema . As causas determinantes da situação economica 
da Amaz·onia já fonm apontadws neste relatorio e dellas se infere 
que para a crise da borracha ter remedio efficiente faz-se mistér baixar 
o seu custo de producção, e reduzir os exaggerados im:postos de expor-
tação, pare·cendo vantajoso organizar, á semelhança do que se fez na 
Bolívia, um systema de tributação mais racional, em que o imposto 
possa variar de accôrdo com a exigencia do mercado consumid-or, de 
modo que o Estado faça causa commum com o pr.oductor ao envez de 
ser, como hoje, um associado indifferente· aos riscos do industrial. 
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Para baixar o rusto de producção dive~sas providencias são indis-
pensaveis, tendo todas por principal objectivo a reducção do salario do 
trabalhad<Ol' e a diminuição dos preços ~e trans>orte e tapide.z de com-
nmi1Ícação, para evitar, entl'e outras razões, que os generos de primeira 
necessidade importados do sul do paiz cheg11em alli deterior~~os pela 
morosidade das viagens, quando é possível fazel-as. Assim como de 

· accôrdo com a lei de 'Gresham "a moeda má expelle a boa moéda", 
assiiQ. tambem .os producto.s, cuja exploração offerece grande margen:i 
de lucro, impedem a exploração industrial de outros menos rendosos. 
A imprevidencia dos governos não quiz ver nesse axioma uma indica: 
ção precisa para intervirem energica ·e sabiamente no sentido de fo-
mentar a creação de grandes nucleos de producção agrícola e pastDril; 
unico meio de se ter conseguido pôr ao lado da industria extractiva, 
no seu periado am-eo, os elementos que deviam garantil-a contm crises 
slilpervenientes. O que se não fez honteril temos C',.!le fazer agora, e 
neste sentido não hesitamos em aconselhar o auxilio directo ou indirecto 
do ~ poderes publicas, ás emprezas que se organizarem p'ara taÍ fím, 
cabendo ao Congresso e aD Executivo a determinação da fórma mais 
conveniente paTa esse auxilio e sua respectiv·a regulamentação, de 
modo a tornai-o praticamente. exequivel. 

Parece-nos, igualmente, vantajoso favorecer a organiz•ação de em-
prezas que 8e proponham á exploração intensiva da borracha, desde 
que se subordinem ás condições que houve1·mos de p:rescrever, além d•as 
exigencias relativas á pÍ·ophylaxia e assistencia medica ao trabalhador, 
conforme as regras estabelecidas no plano de saneamento traçado pelo 
Dr. Oswaldo Cruz, cuj a execução é demasia encarecer. Attenden:do ao 
exodo dos seringuei~os para os E stados do nordeste, faz-se mistér, desde 
já escolher o operario mais ad•aptavel ás condiqões do meio, importando 
até o asiatico, excellente trabalhador, habituado a menDr salario. 

Para reduzir os exagerados preços de transporte, devemos autorizar 
o Governo a construir .directa ou indirectamente, pela fórma que julgar 
mais util, as estradas de ferro indispensaveis ao desenvolvimento da 
região, das quaes, a nosso ver, devem ser indicadas como mais urgente~ 
as que no Pa1'á e Matto Gi.·osso hajam de marginar o Xingú e o T apajoz 
e a destinada a .servir o territorio do Acre, partindo de Huybananhan 
ou de Labréa, em direcção aD Cruzeiro do Sul, uniéo traçado, segu]ldO 
a nossa opinião, de facil e profícua execução pelos motivos discutidos 
neste relatorio. Ess•a medida tem de ser completada pela desobstrqcção 
e limpeza dos rios que servem á navegação da Amazonia .e Q.e Matto 
Grosso, convindo tornar effectiva a fiscalização da Amazon Steam, 
cujo contl·acto deverá ser modificado nos termos e para os fins já 
suggeridos . 

Seria tambem proveitoso estudar uma maneira pratica de subven-
cionar outras companhias ou vapores que se obriguem a aclopta·r ta-
rifas iguaes ás dessa em preza . 
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Summario de quanto dissemos nesse incomplet0 e defeituoso tra· 
balho, resta-nos apenas accrescentar como modificações que ainda 
devem ser feitas na lei de 5 de janeiro de 1912 a suppressão dos 
premias instituídos para as plantações de maniçoba, caucho e manga-
beila, e bem assim todas as medidas e favores relativos a essas especies, 
augmentado de dons contos e quinhentos para tres contos, o premio 
por grupo de 12 hectares de cultura nóva de seringueira, e de dous 
para dous contos e quinhentos, quando essa mesma área tive-r sido 
apenas replantada; suppressão das exposições triennaes e suspensão dos 
melhoramentos projectados no Ri.o Branco, sem prejuízo da estrada 
de ferro ou de rodagem, a ser opportunamente construi da. 

Executado este plano conforme melhor a Commissã:o poderá de-
talhar em projecto, si com elle estiver de accôrdo, teremos realizado 
uma obra de grande previdencia política. 

Quaesquer que sejam as reacções naturaes do organismo collectivo, 
e eUas são infalliveis e qu-asi sempre beneficas, quer se trate do phe-
nomeno puramente economico, quer de outras manifestações que lhe 
são cvrrelata:s, não acreditamos que, sem a intm-venção enm·gica e refle-
ctida dos poderes publicas, executando as medidas aqui alv~tradas e 
as outras já incluídas na lei de 5 de janeiro, pos,sa a Amazonia perder 
o aspecto de região invadida, expoente degradante de uma phase social 
de pura conquista penosa e longa. 

Não nos illudamos, nós legisladores, e não se illudam por igual 
os homens de GoveTno, sobre a sorte daquellas terras e -daquellas gentes, 
si as deixaTmos ao seu destino, embaraçadas na trama fragil de pre· 
ceitos constitucionaes meramente the0ricôs, sem a coragem e a virtude 
de fecundai-os, viole'lltamente, si tanto fôr preciso, no lucido cumpri-
mento do nosso dever de responsaveis pela prosperidade e tral!quilli· . 
dade da Nação . 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1913 .-Eloy de Souza, Relator. 





QUADRO N. 1 
Despeza de um seringueiro por safra 

o "' <! ; " l:l o 
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5 alqueires de farinha ... .... ... ... .. 20$000 17$500 1!0$0001100$6501 175$000 
40 kiloa de assucar . ... ••. •• ... •• •• •. 14$000 26$000 27$200 44$666 80$000 
:25 kilos de café ....... . .... .. .. ..... 23$750 25$000 25$000 34S37õ 100$000 
40 kilos de arroz ... •• .. ..••• . •••• . •. 20$000 20$000 24:',?000 36$056 100$000 
8 latas de banha (16 kilos) .. .. ... ... 16$000 20$000 23$450 34$144 96$000 

.50 kilos de xarque .. .......... ..... .. 40$000 40$000 57$500 7í$410 150$000 
50 kilos de feijão ....... ....... .. . ... 12$500 15$000 :25$000 50$875 100$000 

2 molhCJs de fumo . .. . •• ...••. .•. .• . 10$800 21~750 40$000 52$800 120$600 
5 galões de kerozene ...... ... . . . . . . . 4$000 4$000 4$000 11$220 30$000 

1/2 sacçAo de sal. . •.•......... .•... .. 1$000 1$500 1$500 8$332 15$000 
1!2 cai:& a de sabão ... •...• .. ••. .••• . . 3$000 3$625 45250 11$509 20$000 
30 litros de cachaça .... , .. .. . .. .. ... 15$000 15$000 22$500 45$787 105$000 
3 caixas de balas ..... .... " . ..... .. 24$000 30$000 30$000 33$264 45$000 

Medicamentos, roupas, etc . •.• . . . .• •. 120:$000 130$000 150$000 179$850 250$000 

- - - --- - --
.514 kilos. Total, • . •• .•.. • . • .. . • .. 354$050 389$3751 494$400 720$888 1:386$000 





QUADRO N. 2 

Tabena comparativa do preço dos generos de primeira necessidade 
no Rio de Janeiro e no Amazonas 

I .. 
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Farinha (alqueire de 40 litros) I 4$000 S$500 6$000 12$000 $300 20$130 35$000 
Assucar (barrica ele 40 kilos). . 14$000 27$000 27$200 12$00(1 1$360 44$616 80$000 
Café (sacca de 60 kilos)... . . . 57$000 60$000 60$000 12~000 3$000 82$500 240$000 
Arroz ( sacco ele 70 k.ilos) ..•.• 35$000 35$000 4:l$200 12$000 2$160 63$096 180$000 
Bunha (meia caixa, 30 kiloB) .. 30$000 - 44$000 12$000 2>-200 64$020 180$000 
Xarque (fardo de 60 kilos) .... 48$000 48$000 69$00 12$000 3$450 92$895 180$000 
Fumo (arroba 14,5 kilos) 4 me-

lhos .......•.••.•......... 21$000 43$600 80$000 12$000 4$000 105$600 240$000 
Kerozene (caixa, 10 galões} ... 8$000 - 8$000 12$000 :!:'400 22$440 6(1$000 
Cal (sacco de 30 kil s), ...•. . 2$000 3$000 3$000 12$000 $750 16~665 30$000 
Sabão (caixa de arroba .. . .• . . - 7$250 8$500 12$001• $42J 23$018 40$000 
Cachaça (garrafão de 20 litros) - 10$000 15$000 12$000 ~750 30$525 70$000 
Phosphoros (lata de uma grosa 

43i000 de pacotes) ................ 48$000 65:i)OOO 1::$000 3$~50 885275 290$00(} 
Feijão (sacco de 30 kilos) . .... 7$000 9$,,00 15$000 12$000 $7õ0 30$525 60~00 
Toucinho (barril de 15 kilos). 12$000 - 16$000 12~00 $800 31$680 120$GOO 
Manteiga (caixa de 50 latas . .. 100$000 - 100SQOO 12$000 5$000 128~700 375$00(} 





QUADRO N. 3 

Comparação de a.lguns preços no Rio de Janeiro e na Am.azonia 

Phosphoro, pacote . . . . ................ . 
Farinha, alqueire. . . . .. .. ............ . 
Xa;.que, ~i lo. . . . .......... .. ........ . 
Fe11 ao, kllo ............ .. ......... . .. ·' 
Toucinho, kHo. . . ...... . ... . ...... . .. . 
Assucar, kilo .......... -........... . . . . 
Café, kilo .................. . .. .. ... . . 
Kerozene, caixa com ·duas latas .... . .. . 
Arroz, kilo. . . . .......... . .......... . 
F·umo, molho de o·ito Hbras .. .. ........ . 
Banha, lata de dous kHos ... . .. . ...... . 
Mantei·ga Bretel , Hbra' . ... . . ... . ...... . 
Sal, sacca de 30 kilos ..... .. .... . . .. .. . 
Sabão, caixa de 15 kilos ............ . . . 

No Acre 

2$ a 
35$ " 

3$ " 
2$ , 
8$ 
2$ , 
4$ 

60$ , 

7$ , 
28$ , 
30$ , 

2$500 
40$000 

4$000 
2$500 

2$500 

100$000 
2$500 

60$000 
12$000 
8$000 

30$000 
35$000 

No Rio 

6$000 
1$000 
$300 

1$000 
$400 

1$100 
8$000 

$500 
6$000 
2$000 
2$000 
3$000 





·QUADRO N. 4 
Custo tda producção da bolTacha no Oriente 

~ . 

I I Ceylão Malaya Malaya Jr.va Java Java Malaya 

(Bul. Ass . Médias 
(Huber) (Akera) (Ufenast) E. Dubois (Weber) Plant.) (Rutherford) 

Por kg. Por kg. Por kg. Por kg. Por kg. Por kg. Por kg. Por kg. 

Colheita, preparo, embalagem . . . , ....... 1$371.77 1$244.44 $908.0õ 2S129.161 1$039.05 1$487.11 $691.05 1$267.23 

Despezas geraes e de administração .••. $166.50 S544.44 $495.83 - - 1$206.73 $353.88 $466 .25 

Adubos, capinação, rlreuagem, cami~ 

nhos ........................ . ....... $!l29.10 $<l66.66 $287.77 - - - $256.66 $360.05 

Transporte, armazeuagew, etc .......... $072.44 $058.83 $046.66 $054.44 $055.66 $074.21 $Ü'25.66 $055.34 

Frete, seguros, armazenagem , commisaão 

de veuda em Londres ................ $555.55 $520.83 $555.55 - - - $>.~8.33 $522.56 
--------- ----- ----

. 2$595.36 2$834.70 2$393.86 - - - 1$785.58 2$671.43 

l I 
1•hf8 por lib. 





QUADRO N. 5 

Custo da producção da borraêha no Oriente (1911) 

Companhias 

Sungei Krian. . . . . .. . .... .. .. ...... .. .......... . 
Riverside (:Se!angor). . . . . ............. .. ....... · 
Kom,bok ............. .. .. .. ........ · · · · · · · · · · · · · 
Py-re Rubbler. . . . . . ....... ....... .. ... .... .. ... . 
Sela:ngor Ri ver. . . . ........... .. .. . . ..... . .. .... . 
Demistown .. ..... .. . . . .. ......... · · · · · · · · · · · · · · 
VaUamb;osa. . . . .. . . ..... .. .... . . . . ...... . ·. · · · · 
Scottish Malay. . . . .. .... ..... .. .... .. · .. · · · · · · · 
Wert.on ....... ... . ... ................... .. ..... . 
Ledburg ... . . .. . .......... ... .... .. ... .... . ... . . 
Ullu Rantau .. .. . .. .. .................. 4 ... ... .. 
Conso!ida.ted Malay. . . . .... . ...... . .. . ...... ... . 
Klanbag .. .. . ............ • ...... . .... ...... · · · · 
Batu 'Caves. . . . .. ... ... .. . . .. .. . ...... ........ . . 
Ayre Panos ... ... .... .. ..... . .. ..... . ·. · ... · · · · · 
Kent. . . ... ..... . .............. . ..... . .. ....... . 
Serambam Rubber. . . . ...... .. ........... . ..... . 
Anglo Malay . . ... ... . .... ........ ... ... ..... · .. . 
Cumend·o.re. . . . . . ...... .... . . . .. . .... ... .. ... .. . 
St.raits Ru:bber ,co .. . . .. .. ... , ................. _ . . . 
Bukit Kajang .. . ........................ ...... . . 
Wardisburn . . ........................ . . ... · · ... . 
Pata!ing . .... .... . . .. . .... . . ...... .. ..... .... .. . 
Lanadron ................. ... ...... .. ..... · · .. . · 
West Country . ......................... ...... .. 
Pegu ........ . . . . .. . ..... . ........ . .... . . .. . .. . . 
Labu .. ..... ... .. .. .. .. . . · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kuala Se!angor. . . . .... . ... .. ....... . . ..... ·'· . . . 
Al!a.gar ... ... . . .... . .......................... . . 
Lauderdale. . . . . . ........ . . ..... .... ... ... . .... . 
London Asiatic. . . . ... . ..... . .............. .. ... . 
High and Low Lands ... . ... .. ... . . ..... . ... . .... . 
K.apa~ .Pará .. .. ....... .... . . ..... ... ... . ..... .. . . 
Lmgg1 .............. .. ..... .. ............ . .... . 
Sunge! Kapar. . . .. . ..... . . . ..................... . 
Bukit Rajah . . ........... ...... .... · .... . ........ . 
Sempah ... ... ....... . . .... . . ................ . . . 
M·édia .. . ... .... . .. . .... .. . .. ..... . .. · · · · · · · · · · · 

Custo de producção 

P or libra Por kilo -
shi!!i.ngs réis 

2 j 10.39 
2/ 7 .83 
2 / 4. 10 
2/ 3.36 
2/ 2.42 
2/ 1. 75 
1(.11.75 
·1 / 11.49 
1 ; 11.33 
1/ 10 . 5 
1/11.19 
1 ; to 
1 / lO 
1/ 9 .21· 
1/ 9 
1/9 
1/ 9 
1/ 8. 5 
1 I 8 
1/8 
1/8 
1/ 8 
l j 7.24 
1/ 7 
l j 7 
1/7 
1j 6 .52 
1/ 6. 8 
1/ 6 
1/ 5 
1/ 4.91 
1 I 4 
1/ 4 
1/ 3.55 
1 I 2 . 4 
1 I 1 
1/ 1 
11 8.25 

4$780 

3$300 

3$050 

2$500 

1$800 
2$720 





QUADRO N. 6 

:Producção das principaes companhias ·de plantação do Oriente (1911 ) 

Companhias 

Anglo Malay. . ... . ... . ... . ... . 
Johore Rubbler Estate ............ . 
Gula Kalumpreng .. . . . . . .. .. ... . . 
Kepong Ruíb rEstand . .... .. ... . . . . . 
Hig~Iands And Lowlands· . . .. . . .. .. . 
Damansara Selangor Rub c• ... ... . 
Consolidated Malay Rub Est. .. . .. . 
Kapar rPará Rub Est.. . . ....... . .. . 
Golconda (Malay) Rub c• .. . . . . . . 
Seremban Rub ESit . .. . ........ .. . . 
Sungei Kapar Rub c• . . .. . ..... . . . 
Kna.Ja Selangor Rub c• . . . . . .. . . . . 
Lanadron Rub Est ... . ... . ...... . . . 
Lirrgi Plantation Ltd .... . ........ . . . 
Bukit Rajah Ruhber c• . . .. . . . .. . . . 
Vallandrosa Rub ·c· ........ ... .. . 

Capital Poducção Área Preço de 
;!; (lb.) (asres) produsção 

150.000 

70 .000 

31.000 

943 .491 
106.261 
475.017 
151. 164 
900.908 
533.803 
486 .419 
508.052 
266. 195 
450.194 
466.271 
303 .740 
565 .355 

1.156 .344 
618 .374 
426.484 

4.318 
1.813 
2.350 

971 
4 .243 
1.679 

1. 183 
1.443 
2.583 
1.602 
3.487 
6 .254 
3.770 
1.252 

11 8. 78 
21 9.84 
21 1.25 
1 I 7. 13 
1 I 7 

11 8.25 
11 ·6 .23 
1/9 
21 1 
11 6 
1/ 4. 8 
1/10.25 
1 I 11.59 

1/ 5.49 





QUADRO N. 7 

Dividendos distribuídos pelas companhias do Oriente 

Companhias 

Allagor ........... . ......... . ..... . . ... .. .. . 
Anglo Ma:Jay .... .. ...... ..... ... ....... .. •. . 
Ba•tu Caves ..... ... ...... . .................. . 
Batu Figa .. . .. .. ........................... . 
Bikham . .. ... .. . · ....... .. ... . .... . .... . . .• .. 
B'uhit Radj.ah .. . .. . ... . .......... ... . . .....•.. 
Ciced .. .. .... ... .. .. ..... .. ... . ...... • • ••• .. 
Consolidad Malay .... ...... . .. · ..... . ...... .. . 
Damansara . ..... ...... .... .... ........ ••.. . . 
Federated Selengor ................. .. . .. . . ... . 
Golconda Ma·lay . ...... ....... ... ...... ...... . 
Golden Ho?e. . . . .......... . .. .. . . ..... .. ... . 
HLghlands and Lowlands . . ... ..... . . . .. .... .. . . 
Inch KeTmeth. . . . .. .... . .... ... ... .... . .. ... . 
Kami.ng . . .. . ... ... .. . .... . .. . .. .. ..... . .... . 
Kepong .. ... . . ... . .. . ...... ... ... .... .. ... . . 

~~~:~~· : : · ... : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
London A:siatk . . . . . ....................... . 
SeJ.angor : ..... .... . .... .... .. ... . ......... . 
Straits Setilement . . . . ..... ......... . . ... . .. . 
Fremelbye .. ... .... . ........... . . ... ...... · 
United Serdany ........ . .. ........ . . ..... .. . 
Vallambrosa . . . . . .. ........... . ............ . 

Média ..... . .. . ... ....... ... .. .. .... . . .. . . . 

Dividendo Estimativa 

1910-1911 1911-1912 

10 o/o 12 o/o 
100 o/o 40 o/o 
150 o/o 100 o/o 
20 o/oi 20 o/o 

!:l %. 25% 
150 % 125 o/o 
200 o/o 125 o/o 
100 % 60 o/o 
75 o/o 42 o/o 

140 o/o 90 o/o 
55 o/o. 44 o/o 
40 o/o 20 o/o 
50 o/oi 22 o/o 
55 o/o 65 o/o 
20 o/o 27 o/o 
40 o/o 100 o/o 
72 1 j 2 o/o 90 o/o 

237 1/ 2 o/o 100 o/o 
25 o/o 30 o/o 

37'5 o/o 178 o/o 
35 o/o 13 o/o 
25 o/o 36 o/o 
10 o/o 14 o/o 

175 o/o 75 o/o 

90 o/o 60 o/o 





QUADRO N. 8 
Fretes das principaes linhas de navegação 

GENE ROS 

Â ?'?'OZ: 

Bre ~es e Gurupá . .. .. . .. . .......•. , 
Santarém e Obidos . ... . .. . , ....... . 
Itaituba . .. . • .. ........... . .... . ... I 
Manáos ........................... . 
Cachoeira da Purús . . . ..• , . . ..... , . . ~ 
Bocca do Acre .... . ......... . ..... .. 
Emprez> . .. . .......... . .... ., .... .. 
Xapury ... . .. .. . . .... . ... . ....•.... 
Senna Madnreit·a .............. . ... . 
Santo Antonio .............. . .... . .. 
Bocca do J nruli . . . . .. . . . . ...•..•.. . 
Marary ... . ...... . .. . ...... ..... . .. 
Fóz do 'l'arauacli . ..........•. . .•••. 
Foz do Gregorio .. .......... . ••. ... . 
Cruzeiro dn Sul .... . ............... ; 

~~to:;:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.".::::::::::::::: 
Abuni'í ........ ••. • . ............. .. . 

ÂBSUCa?• : 

Breves e Gumpá ................ .. 
Santalém Obid·•s .............. .. . .. 
Itaituba ..••..... , •....•....... . .... 
Manáos . . ..... . ....••. . ............ 
Cachoeira do Purús .. , ........... .. 
Bocca do Acre .•... . •.... . . . ....... 
Empreza ................ . ........ . . 
Xapury .•.• • . .•......... . •..... . . . . 
Senna Madureira . . ............... . , 
Santo Antonio .. . .. . . . ......... .. . . 
Bocca do Juruá ...... . ...... .. ... .. 
Mar ary ....... . .. .. .....•.. . ..•.• 
F6z do Tarauaca ., ............ . ... . 
F6z do Gregorio . . . . . . .. ...... . .. . 
Cruzeiro do Sul. ....... . ... . . . .... . 
Caipora . • . .•... ... ........ . ..•...• 
S. J'osé . .. .... . ...... . ............ . 
Abuoã .. . .....•... . •.... . • .•.... . . · 

Café: 

Breves e Gurupá . . ...... . ......... . 
Santarém e Obidos . ........ . . . .. .. , 
Itaituba ...... . ...... . ... . ...... . . . 
Manáos . .. . ....... .. .•..•. , . . .•.... 
Cachoeir.; do Purús .. . ......... . . . . 
Bocca do Acre . .. . ....•.•.• .. ••. . .. 

s 
~ 

.~ &l 
" !;! 

~ c .,. 
<::! 

~ ~ 

"' 

208 $050.5 
550 $024.5 
657 $056 .3 1 1!15 $024.5 

1.139 8049.2 
1. 497 $U51.4 
1.665 $058.3 
l. 8'i0 $077.7 
2.580 $034.1 
1. 583 $038. 3 

511 $050.9 
1. 093 $038.4 
1.709 :j1033.9 
1.9~5 S04l.i> 
2.395 $042.1 

208 $047. 2 
550 $025.0 
657 $036,5 
815 $0"3.9 

1.139 l1049.2 
1.497 $051.4 
1.665 $058. 3 
1.850 l'ji078.8 
2.580 $034. 1 
J,58iJ lji038.3 

511 $057 .7 
1.093 $054.9 
1.709 $049 .0 
1.935 $054.5 
2.395 $055.1 

208 SOSl. 7 
550 $042 .7 
657 $056.3 
815 $040.5 

1.139 $059.7 
1.497 $062.8 

(por tonelada-milha) 

o .., 
-~ .. 

~ 
c 

" " ~ <::! 
~ ~ :;;;: 
.;J ~ -~ 
~ '1!1 "' ., 'tl 

~ ~ ~ '"-l 

$041.7 I 
I 
! 

i$090 .7 
$104.0 
S102.1 
$106.9 

$831 .9 

$041.7 

$121.4 
$139.4 
$137.1 
$147.5 

$831.9 





QUADRO N. 8 (Continuação) 

GBNEROS 

i Em preza.. . ..... . . . . . . ...... . . . .. l 
Xapury.. .. . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Seu na Ma.dureira. . . .. . ........ • ... . . 
Santo Aotouio . . •.. ... ....... . ... . . 
Bocca do Juruá . • . •. . · ... . .. · ·. · · · 

1 M.arc.ry . . ... , .......... .... . . ....... j 
Fóz do Tara.uacá .. . . . . . . .. . . . . .. . 
Fós do Gregorio ...•... .. . .. . . ... ... i 
Cruzeiro do Sul ....... ..... ... . ... ·1 
Caipora . . ...••.... ... ....... .. ... . . 
S. José . ••.....•....... ... .. . •... . 
Abunll .......... . . . . ... . . .... . . .. 1 

Fa,·inha : 

Breves e Gurupá . .... .. . . •.... . • 
Santaaém e Obidos .. .. . . . ..... . 
Itaituba, .. . .. . ........ . ........ . . 
:Manáos .. . ... . ................... . 
Cachoeira do PurO.s .. . . .. ... . ...... . 
Bocca do Acre . .... .. ..... .. ... . .. . 
Empreza ..• . . . ... .. ......•....... . . 
Xapury .... ..... ..•.... . .•..... . . . . 
Senna :Madurára . . . . . . . . . . . ...... . 
Santo Antonio .•... . ... . .. . . .... . 
Bocca do J uruá ... . ...... ... .. . •. .. 
Macary .. ..... . .•... ........ . .. , . 
Fóz do Taruuacá .. . ... ..... .... • .. . 
Fóz do Gregorio ...... . .•..... . . . 
Cru~eiro do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~~ir~;::.-:·.-:::.·::.-.-.-:.· :: :: : : :: ~ :::: 
Abung, ,.. ..... ...... . . . .. . ... ... . 

Feijão: 

Breves e Gurup!l:.. . . . . . . . . . . ..... . 
Sautarém e Obidos ..•. . .... . .... . •. 
Itaituba . . . . . ... . . . . .. . .. ... . . ... . . 
:Man:1os • . ..... . . ..• . . . .... .. .• ... . . 
Cachoeira do Purús .... . ... . . .. . .. . 
Bocca do Acre ... . . .. .... .. . ... . .. . 
Empre~.a. , .. ..... . . .. . ... . . . . 
Xapuq ............. .. ..... . . ... . . . 
Senna .Madure ira . , . . . .... . ...... . . . 
Santo Antonio ... . . . ... .. . 
Bocca do J uruá ..... .. ............ . 
Marary ... . ........ ........ . . . .. . . 
Fóz elo 'l'arauac:1. . . . . . . . . . . ..... , . 
Fóz do Gregorio ... ... . . .. .. .... , .. . 

1.665 
1.850 
2.5 ~0 
1.583 

511 
1.09:5 
2.395 

208 
550 
657 
81fi 

1.139 
1.497 
1.665 
1.850 
2.580 
1.583 

511 
1.093 
l. 709 
l.\l35 
2.395 

208 
550 
657 
81-:\ 

1 .139 
1 497 
1.665 
1,850 
2.580 
1,583 

511 
1. 093 
1.709 
1.935 

$070.3 
$094.6 
$0-!1.4 
$046.1 
$056 7 
$050.3 
$J45,6 
$045.4 
$051.3 

$0!7.2 
$()'>..A .5 
$034.5 
$024.2 
$035.4 
$037.U 
$U47 9 
$055.8 
$024 5 
$•J31.2 
$031.3 
$032.6 
$029.4 
$032.7 
$032.9 

$081 7 
$0!2 .7 
$056.3 
$040.5 
$059.7 
$062.8 
$070 .3 
$<194.6 
$041.4 
$ 46.1 
$056 .7 
$050. ll 
$045, 6 
$045.4 

$085.:! 
$097.9 
5096,1 
$103.6 

S055 .5 
$063 .7 
$062 .5 
iil067 .4 

$085.2 
$097.9 
$996.1 

$831.9 

$041.7 

$831.9 

$041.7 





QUAIDRO N. 8 (Continuação) 

QliNBROi 

Cruzei'o do Sul. . . . .. • .• . . . . .. . •... 2.395 $051. 3 $l03.6 
Caipora .... . .... . ..... . ...... . •.... 
S. José . . . ············· ···•······· Abunã . . . . . . . .. .... . .......... . •... $831.~ 

Xarque : 

Breves e Gurupá •. ....... ... •. .. . .. 208 $069 .4 
Sanfarém e Obidos . .. . ... . .. .. . . . . .• 550 $032.7 
Itaituba •• . ... . .. .. . .... . . . .. ... ... . 657 $056.3 
Manáos .. ... .... .. . .. . .... . . ..•• . . . 815 8031.9 $041.7 
Cachoeira do Purás . . . .... ..... ..... 1.139 $054.4 
Bocca do Acre ... . ..... .. ...•...... 1.497 $057.4 
Em preza ..••...... . ... .• . ········· 1.665 $064.2 
Xapury . .. ..•... . .. . . . . .. .•.... . . .. 1.850 $086.ô 
Senna Madureira . .. .. . . ......... ... 2.580 $037.9 
Santo Antonio •. . . ......... ... .. .. .. 1.583 $04V.3 
Boccn do Juruá . .......... . ..... . .. ôll $054.8 
Marnry ... . .. .. .. .. . .. . . . ......... . 1.093 $045.8 $085.2 
Fzó rlo •rarauacá . .... ... . . . .... .... 1.709 $041.5 $097.9 
Fóz do Grego rio. . . . . . • . . . . . ... . . . 1.935 $045.9 $096.1 
Cruzeiro do Sul .. . .... .•...•..... .. 2,395 $045.9 $103.6 
Caipora .... . .. . ... . .....••.•.. . .... 
S. José .. .. ; ... . . . . . . •..... : ..... 

$831 . ~ Abuoi!. .. . . . ....• ... ... ... . . •• .... •. 

Kerozene: 

Breves e Gurupç .. . . . .......... . ... 208 S560.9 
Santarém e Obidos .. .. .. ... . ..... . . 550 $213 .7 
Itaitu\ a .• .... . . . . .. . .. ········· .. 657 $205 .5 
M.anáoa ..••..•.. . ... . .. .... ..• . . . . . 815 ~ 144.2 $041.1 
Cachoeira do Purús . ....• • • • • • • o. o o 1.139 $206 .3 
Bocca do Acre ...... ..... .. . . . ... .. 1.497 $217$l 
Empreza ...• ... . . . ... . . .•. ... . ... . 1.665 $24l.4 
Xapury ..... .. .. .. ... .. . . . .. . .... .. 1.860 $327 .0 
Senna Madureira ... . ........... . •.. 2. 580 $086.4 
S11nto Antonio .... . . .... • . . ..... ... 1.583 $090.7 
Bocca do Juruá . . . . . . .. .. . ..... . . líll $210.3 
Marary . .... . . .. . . . . . ... . .... .. ... 1.093 $098.3 $123.8 
Fóm do Tarau cá . .. . .. . ... . .. ... . .. 1.709 $086.3 $142.3 
Fóz do Gregorio .. . . . .. . . .. . .•.. . . .. 1.935 $105.9 $139 .8 
Cruzeiro Sul. .. . . ... . ..• .. .. . .• . .. . 2.3116 $10!).4 $150,6 
Caipora .. .... ... .. .. ..........• .. . . 
S. J osé . .. . .. .. .. . . . .. . . ... .. . : .... 
Abunã ... ..... . ... . . , ......... . ... . 3$697 .4~ 



' <, 

.. \ 



QUADRO N. 9 
Fretes na Amazonia 

FRETES DA E.MPREZA MELLO & COMP> 

I 
Marary a Belém !Foz do Tarauaoá aiFoz do Gregori.o alQ1•uzeiro do Sul ai Oaipóra, ultimo ,S. Jo3é, 1t!timo ponto 

dist. fd.018 Belém dist. e.684 Belém dist. fd.860 Belém dliat. 3.3fd0 ponto do J'Wl·uá do Tarauacá 
Vo!. l'l'on.l'l.'onfm Vol. ITon.ITonfm Vol. l'l'on.l'l'onfm Vol. ll'on.l'l'onfm Vol. I Ton. l'l'onfm Vol, I Ton. l'l'onfm 

"arinha (alqueire, 4U litro•) 1< 
A 
c 
A 
B 
X 
F 
K s s 
c 
p 

3$360 112$$055,5 5$U4U 168$$063.7 5$375179$$062.5 6$720 224$$067,4 S$iUU 2~0$ - 8$U64 ~61!$ -asucar (barricB, 40 kilos ). 9$800 :l45$$t2l.4 14$700 367U139.4 15$680 392$$137 .119$600 49~f!)147 .5 24$500 612$ -- 23$520 588$ ~ 

'afá (sacca, 60 kilos) ., ••.• 10$320 172$$085.2 15$!80 258$$097.416$510 275$$096.120$640 344 $103 .6 25$800 430$ - U$768 413$ -
rroz (eacca, 70 kilos), .. •. 
anha (1/2 caixa, 30 kilos) . 
arque (fa~do, 6•) ki1os) .... 

•umo (arroba) ............. 
erozene (caixa, 10 gal.) ... 
.t (sacca, ao kilos) ...... . 
abão (caixa, arroba) .. .• .• 
achaça (garrafi!.o, 241itros) 
ho~phoro (lat .. , gt·oza) .. .. 

'eijão (aacca, 30 kilos) .• .. F 
T 
M 
M 
M 
B 

oucinho ·(barril, 15 kilos) .. 
anteiga (caiu, 50 libras) .. 
ilho (sacca) .•... , ........ 
édia ...................... 
orracha ... ............... 

12$800 183$ 
12$800 427$ 
10$32u 172$ 
2$580 1728 

10$000 250$ 
3$360 112$ 
2$580 lU$ 
6$350 254$ 

14$000 467$ 
5$160 172$ 
8$600 57$ 
6$400 256$ 
6$720 112$ 
7$822 - 90$ 

$090.7 19$200 274$ 
$211.6 19$200 640$ 
$085.2 15$480 :258$ 
$085.2 3$870 258$ 
$123.8 15$000 375$ 
$055.õ õ$040 168$ 
$085.2 3$780 258$ 
$125.8 9$525 381$ 
$231.4 21$000 700$ 
$085.2 7$740 258$ 
$028.4 12$900 86$ 
$126.8 9$600 384$ 
$055.5 10$080 168$ 

11$730 
- - 130$ 

$104.0 20$480 292$ $102 .1 25$600 365$ $106.9 
$242 .9 20$480 683$ $238.8 25$600 853$ $~56.9 
$097.9 16$510 275$ $096.1 20$640 344$ $103.9 
$097.9 4$130 275$ $096.1 5$160 344$ $103.6 
$142.3 15$000 400$ $139 .8 20$000 500$ $103.6 
$063.7 5$375 t79e $062.5 6$720 .224$ $150.6 
$097.9 4$130 275$ $096. 1 5$160 344$ $067.4 
$144 .6 10$160 406$ $141.9 12$700 508$ $103.6 
$265.7 22$100 747$ $261.2 28$000 933$ $153 .0 
$097.9 S$255 275$ $096.1 10$320 344$ $18l. (J 
$032.6 13$760 92$ $032.1 17$200 115$ $103.6 
$145 .7 10$240 410$ $143.3 12$800 512$ $034.6 
$063.7 10$750 179$ $062.5 ~B$440 224$ $154 2 - - - - $067.4 - - 160$ - ~ 260$ -

32 ~000 457$ - 30$720 439$ -
32.$000 1:060$ - 30$720 1:024$ -
25$800 . 430$ - 24$768 413$ -
6$450 430$ - 6$19:l 413$ -

25$000 625$ - 24$000 600$ -
8$400 280$ - 8$064 269$ -
6$450 430$ - 6$192 413$ -15$875 635$ - 15$240 609$ -

35$000 1: 167$ - 33$600 1:120$ -
l2$900 430$ - 12$384 413$ -21$500 143$ - 20$640 138$ -
16$000 640$ - l5$360 614$ -
16$800 280$ - 16$128 269$ -- - - - - -- 320$ - - 400$ -

Fretes da Companhia do Amazonas 

I 
B1·e11es e Gurupá a I Santarém e Obidos a I ltaituba. a Belém I Manáos a Belém ICaohoeim do Pur·úB a 

Belé·rn, dist. fd08 mil. Belém, dist. 550 •mil. distancia 657 mil. distancia 815 mil. Manáos dist.1139 mil. 
Vol . I Ton I Tonfm Vol. I Ton I l'onfm Vol. I Tou. I Tonfm Vo1 I 'l'on . I '1'onfm Vol. I Ton I 'l'onfm 

Farinha (alqueire, 40 litros) .... $21!5 9Ji833 $U·i7. 2 $405 13$500 $0~4 . 5 $680 22$666 $034.5 $590 19$666 $024. 21 1$210 40$333 $035 .4 
Assucar (barrica, 40 kilos) ... .. $395 9$875 $047 .5 $555 13$875 $025.0 $960 24$000 $036.5 $i80 19$500 $023.9 2$240 56$000 $049.2 
Café, (sacca, 60 kilos) . ........ 1$020 17$000 $081.7 1$410 23$500 $042.7 2$220 37$000 $056,3 1$980 33$000 ~040.5 4$080 68$000 $059 .7 
Arroz (sacca, 70 kilos) . ...... . . $735 10~500 $050.5 $945 13$500 $024.5 2$590 37$000 $056.3 1$400 20$000 $024.51 3$920 56$000 $049 .2 
Banha {1/2 caixa, 30 kllos) •..• $790 26$333 $126.6 1$090 36$33;! $066.0 2$260 75$333 $ll4. 7 1$560 52$000 $063. 8 3$220 10í$333 $092.3 
X~orque (fard.:>, 6L' kilos) ....... $810 13$500 $1)69.4 1$080 18$UOO $032.7 2$220 37$000 $056 .3 1$560 26$000 $031.9 3$720 62$000 $954.4 
Fumo (arroba) .. . ............. $485 32$333 $154.4 $660 44$000 $080.0 2$325 155$000 $235.9 $945 63$000 $077.3 1$785 119$000 $104,.5 
Kero11ene (caixa, 10 gal. ) ..... 4$700 117$500 $564.9 4$70! 117$500 $213.7 5$400 135$000 $205.5 4$700 117$500 $144 .1l 9$400 235$000 $206.3 
Sal (sacca, 30 kilos) ........... $295 •9$833 $047.2 $405 13$500 $024.5 $680 22$666 $034 .5 $590 19$666 $024 .0 1$210 40$333 $035.4 
Sabão (caix11, arroba) ...... . . ~ . $40.5 2í$000 $129.8 $548 36$533 $064.4 $885 59$000 $089.8 $795 35$333 $043 .3 1$635 109$000 $095.7 
Cachaça (garrafão, 24 litros) ... $940 37$600 $180.8 l$285 51$400 $093 .5 2$140 85$600 $130 .3 1$850 74$000 $090 .8 3$830 153$200 $134.5 
Phosphoro (latn, groza) ........ 3$240 108$000 $519.2 3$240 J08$00V $196.4 3$780 126$000 :i;\191.7 3$240 108$000 $132.5 3$600 220$000 $193 .1 
Feijão (sacca, 30 kilos) ..•.•... 1$020 17$000 $081.7 1$410 23$500 $042.7 2$220 '37$000 $056.3 1$980 33$000 $040.5 4$080 6~$000 $059.7 
Toucinho (b arril, 15 ktlos), ... $485 32$333 $154.4 $660 44$000 $080 .0 2$325 155$000 $235.9 $945 63$000 $077.3 1$789 119$000 $104.5 
Manteiga (caixa, 50 libras) .•. :. $810 13$500 $064.9 1$080 18$0('0 $032.7 2$220 '37$000 $056.3 1$560 52$000 $063 .8 3$720 62$000 $0M.7 
Milbo (gacca) ... .. •••.. , ....... 1$020 17$000 $081. 7 1$410 23$500 $042 .7 2$220 37$000 $056.3 1'1'980 33$000 $0<10.5 4$080 68$000 $059.4 
Média ..•••.•••••.••.••.••.••• - - - - - - - - - - - ~ ~ - -
Borracha .. . ••.•..• , ••....•• ,. - 26$500 $127.4 - 36$500 $066,4 - 57$000 $086.5 - 53$000 $065 .0 - 129$000 $113.2 





QUADRO N. 9 (Continuação) 

I

Bocca do Ac·re a Manáos,Empreza (V. Rio B1·anco)l Xapu1·y a Manáos I Senna l'rfad'WreÍ'ra a 'Santo Antonio a Belém 
distanc·ia 1 .49'1 mil. a Manáos dist.1665 mil. distancia 1 .850 mil. Belém, dist. S.580 mil. distancia 1 .588 mil. 
Vul. I 'ron. I Tun/m Vol. I 'l'on . 1 Ton}m Vol. I Ton. I Ton/m Vol. I Tou, I 'l'oufm Vol. I Ton. I 'l'onfm 

Farinha (alqueire, 40 litros) 1$660 55$:-133 $037.0 2$070 69$000 $047.9 3$100 103~~33 $055.8 ' 1$900 63$'.333 $U24 . 5 1$4 40 48$000 $031.2 
Assncar (barrica, 40 ki!os) .. :!$080 77$000 $051.4 3$840 96$000 $058.3 5$760 144$000 $077.8 3$520 88$000 $034.1 2$360 59$000 $038 .3 
Café (sacca, 60 kilos) .•• .' .. 5$640 94$000 $062.8 7$020 ll7$00U $070.3 10$500 175$000 $094.6 6$420 107$000 $041.4 4$260 71$000 $046.1 
Arroz (sacca, 70 kilos) ..••. 5$390 77$000 $051.4 6$720 96$000 $058.3 10$080 144~000 $077.8 6$160 88$000 $034.1 4$130 õY$000 $038.3 
Banha (1/2 ·c&ixa, 30 kilos, 4$420 147$333 $098 .4 5$480 182$666 $109.7 8$~20 274$000 $148.1 5$060 168$000 $065. 3 3$200 106$666 $069.3 
Xarqne (fardo, 60 kilos) ... 5$160 86$000 $057 .4 6$420 107$000 $064.2 9$636 160$000 1;086 .5 5$880 98$000 $037.9 3$720 62$000 ~ 040.3 
Fumo (arrobe.) ... . ........ 2$445 163$000 $108 .9 3$04/i 203$000 $128.5 4$575 305$000 $164.8 2$790 186$000 $1172 .1 1$695 113$000 $073,4 
Kerozene (cs.ixa, lO gal. ) . 13$000 325$000 f217.1 16$100 402$500 $241.4 24$200 605$000 $327 .0 8$880 222$000 $086.4 ó$580 139$500 ~090.7 
::la! (sacca, 30 ki!cs) . . .. , . . 1$660 55$333 $037.0 2$070 69$000 $041.4 3$090 103~ 000 $055.6 l $900 63$333 $G24.5 11:440 48$\JOO $031.2 
Sabão (caixa, arroba) ...... 2$250 150$000 $100. ~ 2$790 186$000 $111.7 4$111 274$066 $148.1 2$580 172$00ú $066.6 l$695 113$000 ~073.4 
Cachaça (garrafão, 24 litros) 5$260 210$400 $140.5 6$5'40 261$600 $157.1 9$810 392$040 $2Il.9 6$010 24(;$400 $091.3 3~870 154$800 $100.6 
Phosphoro, (lata, grosa) ... 9$050 301$666 $201.5 11$280 376$000 $226.4 16$860 562$000 $303.7 10$380 3'16$000 $134.1 6$4SO 216$000 $140.4 
Feijão (sacca , 30 kilos), ... 5$640 94$000 $062 .8 7$020 117$000 $070.3 10$500 175$000 $094.6 6$420 10711000 $041.4 4$260 71 $000 $046 .1 
'l'oucinho (barril, 15 kilos) . 2$445 163$000 $108.9 3$045 203$000 $128,5 4$575 305$000 $164.8 2$790 186$000 $072.1 1$695 ll3$000 $073.4 
Manteiga (caixa, 50 libras) 5$160 86$000 $057.4 6$420 107$000 $064.2 9$636 160$000 $086 .5 5$060 168$666 $065.3 3$20(i 106~666 $069. 3 
Milho (sacca) ..... . ....... 5$640 94$000 $062.8 7$020 117$000 $070.3 10$500 175$000 $094, 6 6$420 10í$000 $041.4 4$260 71$000 $04.6.1 
Média ....... , ... . :--.•... , . - - - - - - - - - - - - - - -
Borracha ..... . : . . ........ - 178$000 $118 .9 - 220$000 $132.1 - 330$000 $178.4 - 196$000 $075.9 - 100$000 $065.0 

l Fretes da Coro panhia do Amazonas 

I 
Bocca, do Ju1·uá a I Mam•·y a Manáos I Foz do Ta1·auacá a I Foz do G1·egoriq a I Oruzei1·o do Eul a 

Manáos , dist. 511 mil. distancia 1.093 mil. Manáos fZist . 1.709 mil. Mandos dist.1 .935 mil. llfa!láos,d·ist.l. 995 mil. 
VoL I 'l'ou . I Tonfm Vol. I Ton, I Ton/m VoJ. I Ton. I Ton/m Vol. I Tou. I 'ron/ m Vol. I 'l'on. I Tonfm 

Farinha (alqueire, 40 litros) ... $4ti0 16$000 $031.3 1$070 35$666 $0~2.o 1$510 50$333 $029.4 1$900 63$33::! $U32.7 2$370 79$000 $032. 9 
AssucRr (oarrica, 60 ki!os) .... 1$180 29$500 $051.7 2$400 60$000 $054.913$350 83$750 $049.0 4$220 105$500 $054.5 5$280 132$000 $055.1 
Café (sacca, 70 kilos) ......... l$740 29$0UO $056.7 3$300 55$000 $050.3 4$680 78$000 $045.6 5$880 98i0UO $045.4 7$380 123$000 $051.3 
AtToz (sacca, 70 kilos) ....••.. 1$8~0 26$000 $050.9 2$940 4~$000 $038.4 48060 58$000 $033.9 15$600 80$000 $041.3 7$070 101$000 $012.1 
Banha (l/2 caixa; 30 kilos) .... 1$340 44$666 $087.4 2$660 88$666 $i.81.1 3$500 116$666 $068.2 14$700 156$666 $080.9 6$880 196$000 $081.8 
Fumo (urruba) ............... 1$61>0 28$000 $054 .9 3$000 50$000 $045.8 4$260 71$000 $041.5 '5$340 89$uOO $045.9 6$660 110$000 $045.9 
Xa1·que (fardo . 60 kilos) . . ... .. $630 42$LOO $082.2 1$170 78$000 $071.3 1$666 lll$000 $064.9 2$100 l4C$000 $072.3 2$640 176$000 $073.5 
Kerozene (caixa, 10 gal.) ..... 4$300 107$000 ~210.3 4$300 107$500 $098.5 5$900 <147$500 $086.3 8$200 205$000 $105.9 10$200 255$000 $106.4 
Ral (sacca , 30 kilo·) .. .. ..... . $480 16$000 $031.3 1$070 35$666 $032.6 1~510 1 50 :~333 $029.4 11$900 63$333 $03~ . 7 2$370 79$000 $032.9 
s~bão (caixa, >lrroba) ......... $630 41$UOO $082.2 15170 78$66ôf$0$1.3 1$605: 111$000 $064 9 \!$100 140$000 $072 3 ~$64.0 176$000 $073.5 
Cachaça (garrafão, 24 litros) . l$390 55$600 $108.8 2$410 96$400, $088.2 3$460 138$400 00~0.9 4$240 169$600 $087.6 5$300 212$000 $088.5 
Phosphoro (lata, grosa) ... . ... 3$300 110$1J00 $215.2 4$260 14~$000 $129.9 6$0001200$000 $117 .o 7$5ü0 252$000 $130.2 9$480 316$000 $131.9 
Feijão ( sacca, 30 kilos) ....... 1$740 29$200 $056.7 3$300 55$000: $050.3 5$680 78$000 $045.6 5$880 98$000 $045 .. 4 7$380 123$000 $051.3 
Toucinho (barril, 15 kiloa) .. . . $630 42$000 $082 .5 1$170 ~8$000 $081.3 1$665' 111$000 $064.9 2$100 140$000 $072.3 2$640 176$000 $073 .5 
Manteiga (caixa, 50 libras) . • . 1$34() 44$666 $087.4 2$660 88$666 $081,1 3$500: 116$666 $068.2 49700 156$666 $080.9 5$880 196$000 $081.8 
Milho (sacca) ..... . .. , ........ 1$740 29~000 $0~.71 3~0 55~0001 $0~.3j 4$~01 78~00 $045.6 5$880 98$000 $0411 .4 í iit389 1'2'!'001$0~.3 Média ...•... . ..... . ......•.. - -'-

.Borracha .•. . •......... , ..... - 64$000 $105.7 - 81$000 $04 .1 -- 114$000 $066.7 132$000 $068.2 156$000 $065. 1 





QUADRO N. 10 

Fretes do Lloyd e da Estrada de Ferro Madeira Mamoré 

Farinha (alqueire 40 litros) . . .. . . . . . .. 
Assucar (b ~rrica de 40 kilos) . ... . .... 
l.'afé (sacca de 60 kilos) ....... .. ... 
Arroz ( s ~ cca de 70 kilos) ............ . 
Banha (1/2 caixa, 30 kilos ) • . ... . ... . . 
Xarque (fardo de 60 kilos) ...•. , . ... . 
Fumo (arroba) ...... . ........ . ... . .. . 
Kerozene (cai:x:a de lU galões) .... . .... 
Sal (sacca de 30 kilos) . . . . . . . . . . . . • 
SsN.1o (caixa de arroba) ........... . .. 
Cachaça (garrafão de 2-1 litros) . . ....• 
Phosphoro (lata de groza) . ... . . . ... .. 
Feij!to (sacca de 30 kiloo) .. . . . •. ..... 

oucinho (barril de 15 kilos) ... . ..... T 

M 
Manteiga (caixa de 50 -libras) • . .... .. . 

ilha (sacca) ... ... . .... ... .. .. . ..... 
Borracha . .. . . . ....... . .. ········-· 

-
LLOYD RRAZILEIRO -Belém a Mwnáo~ 

-
Distancio.: 815 milhas 

V o- j Tone-JT f 
lume j lada j on m 

1$020 34$000 $041.7 
1$360 34$000 $041.7 
2$040 34$JOO $041.7 
2$380 34$000 $011.7 
1$020 34$000 $041.7 
2$040 S4$0JU $ )41 7 
$510 34$000 $04l.7 

1$360 34$000 $041.7 
1$')20 34$000 $041.7 
$510 34$000 5041.7 
$850 34$000 $0.1.7 

1$020 3~000 $041 . 7 
1$\120 84$000 $041.7 
$510 34$000 $041 .7 
$850 34$000 $041.7 
- - -- - -

I MADEIRA· MAJIIODÉ 
-

I Porto Velho a Abunã 
-

Disliancia: 220 kilometro 

V o- 1'1; 1 d I T ' lume one a aj on.1m 

2$970 99$000 $831.9 
3$960 99$000 $831.9 
5$940 99$000 $831. 
6$930 99$000 $831. 
2$970 99$000 $831.9 
5$940 99$000 $831.9 
1$980 131!$000 1$109. 

13$20 I 440$01!1 3$697.4 
2 

6 

2; 

1$980 
1$980 
3$300 

13$:'00 
2$970 
1$485 
2$277 
-
-

66$000 
132$000 
132$000 
440$000 
66$000 
99$000 
fi9$000 
99$000 

220$000 

~ 654 . 
1$109.2 
1$109. 
3$697 . 4 
$831 . 
$831.9 

9 

9 

1 

$831. 
$831.9 

1$848 . 





, QUADRO ~. 10-A 

~etes da borracha entre os portos de exporta~ão nacionaes e os• 
portos estrangeiros 

Manáos : 

··Para Liverpool, Hamburgo e Antuerpia, borracha encm-
xotada, por 40 pée cubicos, 60 shillings . ... . . ..... . 

BorraclJa a graneÍ 130 shillings ..................... . 
'Para o Havre, por tii{tro cubico, 72,50 frs .............. . 
Para N ew Y ork, por 40 pés cubico·s; $14,20 .. . ........ . 

Mais 15-% de 'primagem. 

Pará: 

·Para Liverpool, Hambmgo e Antuerpia, borracha encai·· 
xotada, por 40 pés' cubicos, 60 shillings ........... . 

Borracha a granel, 120 shillings ............ .... ..... . 
Para o Havre por metro cnbico, 70,00 frs . . ......... . . 
:Par::o. Ncw York, por 40 pés cubicos, $14,0 .. ... . . .... . 

Mais 15 % de primagem. 

Maranhão, Tutoya e Fortaleza.: 

'Para a Europa: encaixotada, 50 shillin:gs . ..... ....... . 
A gra,wl ou em saccos, 60 sbillings ... ' ........ . ....... . 

Mais 15 % de primagem. 
·N ew Y ork: ensacada ou a granel, $15 ...... ..... . .... . . 
'Encaixotada $14 . ....... ............................ . 

ReJife, Bahia, Rio de Janeiro e Santos: 

:Para a Europa (Royal Mail) 45 shillings a tonelada .... 
0 mais 5 % quando o frete fôT pago no porto de 
destino. A companhia só recebe bc,rracha encaixo-
tada. Em Recife e Bahia o frete póde ser enca-
recido, conforme as condições elo serviço de em-
barque nas nlvaTengHs. 

48$750 
97$500 
43$500 
44$250 

45$000 
90$000 
42$000 
43$620 

37$500 
45$000 

46$740 
43$624 

33$750 



Para New York (Lamport & Holt) 40 shillings por 700 
kilos, o que equivale, por tonelada, a .... .... . . 

A companhia recebe borracha sobre qualquer fórma. 

Onrumbá (via Montevidéo) : 

Corurr:bá-Montevidéo . ... . .. . .. . ... ... .. ... ... . . .. .. . 
Montev1déo-Europa, 40 shilli1~gs, 30$ ... . ....... ... ... . 

42$85~ 

27$020 
57$020 

Fretes de borracha entre os portos do Oriente e da Inglater ra 

F eainsula de Malaya: 

Singapura e Penang a Londres, 52 shillings, por 40 pés 
cubic:os .... . . . ...................... . · ... . . ... . 

Outros portos a Londre~, 60 shillings, por 40 pés cubicos 

Ceylão: 

Colombo a Londres, 52 shillings, por 40 pés cu bicos .... 

Sumatr a : 
Medau e outros pontos da costa. a Londres, 60 shillings, 

por 40 pés cu bicos ... .. ......... .. . . . . . . ..... . . . 
c mais a taxa addicional de 2 shillings e 6 pence. 

Ilha de Java .. .. . .... . ...... . ... . . . ... . . ... . .. . ... . 

No ta - 40 pés cu bicos correspondem a uma tonelada. 

39$000 
45$00(} 

39$000 

46$876 

47$300 



Arroz .. . .. ... .. .. . ... . 
Assucar .. . . .. . ...... . . 
Bacanhâ.o ............. . 
Banha . . ....... . . . . ... . 
:Batatas ..... . . ... ... . , . 
C1110haça ..........• • .•• 
Café ................. . 
Cerveja .. ...... . . . . . . . 
Conservas .... . . ....... . 
Farinha de trigo ..... .. . 

· Feijão ................ . 
L eite condensado .. .... . . 
Manteiga .. ... .. . ..... . 
Milho .... . . . .... ...... . 
.Sal .. ....... .......... . 
V•lnho . . ..• ........... . 
Xarque .... . .......... . 
Calçado .... . . ..... . .. . 
Fumo ..........•....... 
Gado .... . ...... ...... . 
~€rozene . .. . .. . .•... .. 
P.hosphw·o~; ... .. .. . . .. . 
T eci.dos .. .. .. .. . · • · · ·· · 
Diversos 

QUADRO N. 11 
Importação do Pará e do Amazonas 

Unidades 

KHog. 
» 
)) 

» 
)) 

Garrafa 
Kilog-./' 

Garrafa 
Lata 

Kilog. 
» 
» 

» 
)) 

)) 

)) 

Pares 
Klloe:. 
CabE-ça 
Kilog. 

D. pacote 
Kllog. 

I 

Valor 
of!icial da 
·unid·ade 

$500 
$420 

1$200 

5$000 
1$100 
1$000 
1$200 

$420 

4$0.00 
$130 
$100 

$960 

3~000 
100$000 

4$000 
3~0·10 

$500 

1 Valor 
Unidades 1 official da 

I unidade 
I 

Quantidade 

Pará. 

I 
Caibotagem \.Estrangeira 

I 
I 
I 

11.424 . 55 o 1 
9.719.7481 

I 
121.6401 

I 
14.-1951 

4.490.5731 
1. 664.1151 

749. 69(}1 
I 

116.7661 
I 

45 .670 1 
3 . 666.1441 

134.400 
I 

1.191.2681 
97 .8 211 

151.8101 

2.015 .673 
2 . 925 

923.552 
136 .826 

S . 033.067 

152 .'65•1 
415.549 

11.081.465 
3 . 981.243 
l.O ü0.305 

439. 724 
1. 571.430 
6.813.960 
5 . 682.957 
6.837.157 

10.6351 l. G51 
1 7.230.949 

347.6131 
7 (}1. 8731 612 .•518 
199.630 1 1. 00·3 .149 

I 

Total 

I 
3 . 440.2231 
9. 722 .6731 

923.5521 
858 .466 1 

3.033.0671 
I 

4.490.5731 
I 

1.165. 2391 
11. 081.4'651 

4.098 . 0091 
'1. 050.305 1 

485.394 1 
5.237.5741 
6 . 948.36(}1 
5 . 682.9571 
8.028.4251 

I 
151.810·1 

12.2861 
7.230 . 9491 

347 . 6131 
•1. 314. 3·911 
1. 202 .779 1 

I 

Valor af!ic!a.J 

Pará 

I 
Caibot agem I Estrangeira 

I 
Tptal 

----------------------------------------------------
Arroz ..... , .. . •... . ... 
Assucar ..... .. ..... .. . 
·Bac!lllhã.o . .. . ... . . . ... . 
Ba'llha . .... ..... . .... . . 
·B!l.M.tas ... . ........... . 
Cachaça .. . ... . ...... . . 
CaJ'é . . ... . . .... .. .... . 
Gerveja , , , ..... .. .... . 
CoRserTas . .... ........ . 
Farinha de trigo ...... . . 
Ji'eijão .. ... . .. .... .. .. . 
Leite condeasado ....... . 
:t.<tanteign . . .. . . ... . • . .. 
Milho .. . . . . . .... ...... . 
~lll ........ --r ........ . 

V•lnho ............... . . 
Xarque .... . ......... . . 
Calçado ...... .. ..... . . 
Fumo . ..... ..... . ..... . 
Gado ...... . .... . ... .. . 
IKerozene ...... . .. . . . . . 
Pleosphoros ... .. .. ... • . 
T eci.dos ..... . .. . . ..... . 
Diversos .... .... ... .. . . 

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

KHog. 
» 
)) 

)) 

)) 

Garrafa 
Kilog. 

Ga:rrafll 
Lata 

Kilog. 

)) 

» 
)} 

» 
)) 

» 
Pares 
Kiloe;. 
CRbe(}a, 
Kilog. 

D. pacote 
Kllog. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

$500 
$-!20 

1$200 

5$000 
1$100 
1~000 
l $200 

$4~0 

4$1\00 
$BO 
$100 

$960 

?.~000 

100$0v 0 

4$000 
3 001 

:; ;;oo 

-----1---
1 
I 

I 
713:271$1 

4.830 :76 5$1 
I 

865 :969$1 
I 

70 :976$1 
4 . 97·5 :804$1 
1. 664 :115$1 

8•99 :630$ 1 
I 

48 :908$1 
I 

1R2 :679$1 
4Sõ :742$1 

13 :H0$1 
I 

1.1 dfi :071S 1 
1 . 260 :772$1 

4r.O :430$1 
1.061:500$1 

I 
I 

2 .<105 :6 20$1 
99 :814$1 

I 
-------- 1 
22 . 273:960$1 

I 

·536 :9 88$1 
2 :417$ 

586:629~ 

142 :482$ 
457 :518$ 

36 :195$ 

142:193$ 
618 :354$ 

2 . 56·6 :121$ 
179:059$ 

1.0?.2:039$ 
942 :209$ 
170:465$ 
2õ4:R~O~ 

2. 4S4 :7 51\. 
4 . 381:117$ 

334:380$ 

12-8 :011$ 
876 :955$ 

2.109:421$ 
33?.:610$ 

27.920 :59 3$ 

47.377:541$ 

I 
1. 249 :262$1 
4.8~3:182$1 

586 :629$1 
1.008:451$1 

457 :!i1.S$ 1 
47:350$1 

4. 975 :804$1 
1. 806 :308$1 
1. 517 :9 84$1 
2.fi66 :121$l 
1. 29 :967$1 
1. 03~ :0?.9$1 
1. 124 :888S I 

656 :207$1 
26~:32n.$1 

2 . 4:>4:750$1 
5. 526 :188 $1 
1. 595:152$1 

4 6 •J :430~ I 
1.1 89 : 5·11~1 

s ~s :9 5n$ 1 
1. 39~ :4·52$ 1 
4.21;:041$1 

4?.~ : 424~1 

2-'7. n o :593$1 
I 

69.651 :501$1 
I 

:Ma nâ.o.s 

Cabotagem 

I 
I E-strangeira I 
I I 
I I 

656.600 1 
4 .11-1.1 50 

I 
[. 68·5. 298 1 

8141 
393.8021 
96.2 271 

2 . 127.6411 
148.0911 

I 
27-1. 9771 
~00.2751 

4.856.1011 
2.676.1411 

72 6.892 1 

565.930 

9.470 
1. 753.050 
2.<517.650 

544.080 

74. 000 

32 . 50 0 
3.444 . 850 

320 . 960 

497.400 

171. 375 
7.883 

103 . 000 
533.200 
164.910 

-170.7171 
382.4921 

2.649 . 8551 
4.778.7551 
2 . 305.757 

I 
I 

1HI 
3 . 514.11941 

272J 
159. 5161 
639.4671 

I 

Manã.o.s 

I 
I 

·Cabotagem E-strangeira I 

328:3005 
1.928: 355$ 

667 :116$ 

94:700$ 
·1. 928 :35·5$ 
2.517:650$ 

652 :860$ 

31 :08(}$ 

130 :0~1} 
447 :830$ 

32 :~96 

447:504$ 

514 :125~ 
788 :300$ 

442 :000$ 
1.599:600$ 

82 :455$ 

12.662 :326$ 

I 
I 
I 

4-54 :54 5$1 
530$1 

275:822$1 
107:046$1 
34 1 :479$1 
245 :103$1 

I 
269 :485$1 
435:8~8$1 

1.213 :735$1 
765 :585$1 
689 :23 3$1 
402:483$1 

39 :529$1 
123:707$1 

2.23:í :178$1 
1. 418:795$ 1 

228:176$1 
I 

41 :441\$1 
426:325$1 

2~0$J 
1.49õ :474$ 1 

217:220$1 
11.513:188$ 1 

-I 
22.940 :H6$I 

I 

Total 

2 . 341.898 
4.1-11.964 

393.802 
652. ·157 

2.127.641 

1.753.05() 

844.325 
4 . 856.101 
2 . 749 :141 

736,892 
203.217 

3.837 . 343 
2.970 . 81ã 
4.778. 7-55 
2.802.157 

171.375 
7.999 

3.514.094 

692.716 
804.377 

Total 

728: 845 $ 
1. 928 :885~ 

275 : 822~ 
774 :062õ 
341 :-179$ 
339 :803$ 

1.928:355$ 
2 .787:136$ 
1.088:698S 
1. 213 :7 35$ 

796:6653 
R89:23 3$ 
532:483~ 

4-87 :359$ 
155:803$ 

2.235 :178~ 

1. 896 :299~ 
228:176$ 
·514 :1 ~3~ 
829:740$ 
4 26 :325~ 
442 : 23!'~ 

3. 095 :074$ 
?.99 :670<: 

11. 5<13 :188$ 

35.6 02:4 72$ 







Acidos .. ........ .... ... . .. . . . 
Aguardente (litros) .......... . 
Aguas miner.a1es (caixa;s) .. ... . 
Alcool (ganrafão) ........... . . 

· Al1god·ão em rama . . ..... . . . . . . 
Alambiques .. ........... . ... . 
Alhos . . ... . ........... . .... . . 
.tunendolm ....•..... . .• •.. ... 
Armari.nho .................. . 
Arreios ...... . .............. . 
Arroz (kilog1•amma) . ... . .... . 
Ar·tigos pa·ra sapa tei·ro ........ . 
Art1go.s para ,pho'tographia . ... . 
Assucar . ...... . ...... .. .... . 
Aves . .. ..... . .............. . 
Azeite doce . . .. .. . .. ........ . . 
Ban.ha .... . ... . . ....... . .. . . . 
Barbante ... . . .......... . . . . . 
Biscoutos (kilogramllla) ... .. . . 
Cacau ..... .. .. ............ . . 
Cachaça (garrafão) .......•.. . 
Café ... . .. ..... ............ . . 
Cai'xM de papel. .. . . ... . ... . . . 
Cal ........ .. .... . ... .. ..... . 
ca.Jç.ados ..... ... . . . .. ... .... . 
Ca,marão .. ... . ... . .. ... ..... . 
Camisas .. ....... . . . ... .... . . 
Cangalhas . ................. . 
Carne eJn con-servia . .. ... .. . .. . 
Caroços <1'e ®lgodão ...... . .... . 
Carteiras para cigarros ...... . 
Carvão vegetal. ........ . .... . . 
Castanha ela t erra ... .... . .. .. . 
Castanl1a de ca,jú . .. . . .. . .. . . . 
Cebolas (ki.lo.gramma) .. . . . ... . 
Cêra de .carnaúba .. ....... . . . . 
Cerveja (.garrafas) ...... . .... . 
Chapéos .................... . 
Charuto.s .. . .............. . .. . 
Chumbo ....... . .. . .. . . ....• . 
Cigarros .. . .. ... .... . . . . • . ... 
Côcos ... . . . .. . .•. .. . .. .. .. .. 
Kola ......... . •........ . ... . 
confetti ..... ... . . . ... . •... . . 
Couros .... . . . .... . ... . ... .. • 
Doces . . , . , , . . ... ....... .. . . . 
Escovas .... . . .. ..... . . . .. .. . 
Espana;dores ....... . .... . ... . 
Enxofre . . . . .... .. . .... .. . .. . 
Esteiras ....... . . . .......... . 
Estopa .............•......... 
Estopilha . .. ... ... .... ...... . 
Farello ... . ..... .. ...•..... . . 
F .a:rtnha d' agua . .... . ...... .. . 
Farinha secca ......... . .. . ... . 
Fazienda.s (lülo1gramma) . . .. .•. 
F etjão .. ......... . ..... ... .. . 
Feijoada . ... ............... . . 
F erragens . . .. .. . .. .. . . ..... . 
Fio . . ...... . ..... . ..... . .... . 
Fogos ................ . . . ... . 

~ Folhinhas ... . . ... . .... . .. ... · 
Fôrmas para dhau>éos .. . . . .... . 
Fumo ... . .. .. .. ........ .. ... . 
GaJd·o v.accum .............. .. . 
Gado cavallar ... . . ... . .... ... . 
Gado caprino, etc ............ . 
Ger.ge!Jm . .. ... . . ... ....... . . 
Ga.zolina . . ....... . . . . ....... . 
Gomma . ... . ..... . .......... . 
Graxa ... .. ....... . .... . .... . 
Grude ...... . ... . . . ..... . ... . 
Guaraná . . . .. . . .. .. ..... . .. . . 
Imagens .. . ...... . ..... . .... . 
[mpressos ............... . ... . 
Instrumentos de musica . . ..... . 
LiCÔl' . . .. . .. • . .•........... • 
Linguiças .... . ... . .... .. .. .. . 
Livro.s em branco ... . .. .. . . .. . 
Livros impressos . . ..... . .. ... . 
Louças ..... . . . . .. . . ...... . . . 
Machinas .. .. . ..... ......... . 
Mant1eiga ................ . .. . 
Massa de tom~de . . . . . . ...... . . 
Matte ... .. ....... . ...... . . . . 
Med.icameJJ.tos . . ...... ... ... .. 
M<iias ..... . . . . . .. . .... . .. .. . 
'.Mel .. . ............ ·· ····· ·· · 
Milho . . . . . ... .•. . . . ... . ..... 
Molduras . ... .. ... ...•.... .. . 
Mo'V'eis ... . .... .. .... . ... . . . . 
Obras de folha . . ...... .. .. . .. . 
Oleo ......... . ........... . .. . 
Oleo de copahyba ........ .. . . . 
!Palha ..... : ........... . .... . 
Prupel ... . ...... .. .. . ..... . .. . 
·Peixe ....... . . .. . . .. . ... .. .. . 
PeL"\'.·e secco ..... . . ..... . .. . .. . 
Berfuma;ria .. .. . . . . .... . . . .. . 
·Pbosphoro (duzia ide p·acot e ) .. 
Pi:assava ......... .. ......... · 
Plumas e pen nas . . . .......... . 
Polvora . . ........ .. .. .. . .• . . 
Queijo . . ... . ............ .... . 
P..a.p-adura . ... ... .•.... .. ... . . 
R:apê .. .. ..... . .. . . .... . . . .. . 
Raspas de sola ......... . . .... . 
Redes ........ ' · . .. . .. . ..... . 
Rolhas . ... .... ... .......... . 
R-0u•pas feitas .... . ........... . 
S•aibão ............•.....•... . 
Sabonete .............. . ..... . 
Sn.J .......... . .. . . ... ... .. . . . 
S bo .. . ...... . . ..... . ..... . . 
SeJ.las ......... .. ...... .. .... . 
.Sola .... . .......... . ...... . . . 
Stearina . ..... . ............ . . 
Ta.bolnhas . . ....... .. ..... . .. . 
Ta;petes ..... . . . ....... .. ..• . 
Telhas d1e barro .......... .... . 
Tintas ... ............. . ..... . 
Tijollos ... . . .. .............. . 
Toucinho ........ . ....... . .. . 
Vaiquetas ...... .. ...... . ..•.. 
Vermouth .. . . ....... , ... . . . . 
Vidros ..............•..... . .. 
Vinhos d<i fru ctas . . . . . . ..... . 
Xarcrue ....... .. .. ... · · · · · · · · 
Diversos . . .. ... . ............ . 

lRio Gr-ande do Sul 

1 
Q.uan- 1 

.t i- 1 Valo~· official 
da;de J 

1 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 :520$00•0 
3:289$000 

1 847:327$000 
1 

23 .. 1-681 
1 
1 

1.500J 
1 
1 

1 
1 
1 

34 :752$0·00 

.1°:350$ 000 

498 .. 8·631 598 :6 36$0·00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.3131 
' 1 

1 
1 
1 
1 

1.8101 
1 
1 

1 
1 
1 

25.2001 
1 

·6. 0•23 I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

424 I 
i 
1 
1 

li 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 .•l .52 I 
1 

415 1 
.2. 0105 I 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
71.2391 

2. 4901 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

36 :385 $000 

16 :116$000· I 

3 :620$000 

2 :520$000 

18 :069$000· 
18 : 974~000 

-+ 
15 :738$000 

2 :582$000 

1:272$000 

1:708$000 

300·$000 
2 :658$000 

8:978$000 

7·56$000 

13 :367$000· 

2 :07 5$0 00 
18 :020$000 

20 0$0 01} 

35 :619$000 
4:98 0$ 000 

2 :406SOOO 
1 :50•0$000 

755. 323 I 755 :323$000. 
1 r-----
1 2.440 :040$000 
1 

Espírito Santo 

1 
1 Quan-

ti-
da-O.e 

1 Valor official 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13. 8001 
1 
1 

3. 0001 
1 
1 
1 

496$'!00 

j) :90 0$00•0 

1: 500$000 

1:230$000 
1 

8201 
' 1 

1 
.154 . 1001 .169 :5 10$000 

1 

1 
2001 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

· I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

.17. 5001 
1 

121 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

475.4'101 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 :400$000 

185$ (}00 

,i :750$000 

36$000 
4:205$000 

2'79$0·00 

970$000 

7 :131$00·0 

761$000 

l--·---
1 197 :353$000 
1 

Rio de Janeiro 

1 
1 Quan-

. ·ti-
dade 

1 Valor official 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

401 
1 
1 
1 
1 

- 1 
2·4.150[ 

1 
.159.534 J 

1 
1 
1 
1 

3 . '513 I 
1 

36$000 

43 :989$000 

80$000 

300$000 
62: 309$000 

6: 252$0 00 
1.2 : 075$000 
22 :269$00·0 

80$000 
69 :370$000 

18:642$000 
7:635$000 
5:269$000 

- 1 
3.749 . 3751 4.1161: 806$00 0 

1 5:390$000 
1 

72. ·5101 960 :2·68$000 
1 
1 
1 

18 :217$000 

136 . 226 1 163:471$0 00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. 6'64. 1·15 I 
1 

1. 824 I 
1 

2. 7501 
1 
1 
1 
1 

6. 660·1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

971 . 4001 
1 

3 . 2E9 I 
1 

67.3741 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20.9751 
1641 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·195 . 0401 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4·901 
1 

1 3.~191 
203.521.1 

901 
1001 

1 
•5. 33 7 1 

1 

1
351 

- 1 
1 
1 

- 1 1 
39.8801 

8201 
134. 40•01 

4021 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

301 
1 

5101 
2'86.4HJ 

1 

1:470"$"0.00 

1.664 :11 5$0 00 
35 :.122$000 
21:888$000 
19 :779$000 
20:625$000 

•5 :048$0·0~ 
464$000 

6 :660$000 

2 :200$000 
97:140$000 

11:406$000 
1.61 2 :574$000 

20:212$000 
1:800$000 

'55 :749$000 
9:5 99~000 
2 :625$000 

928$000 
6·2 :925$000 
22 :400$000 

7 :728$000 

150$000 
17: 665$000 

·6 :306$000 
19 :464$000 

171 :2·54$000 
540$000 

1:148$0 00 
"113:652$090 

29 :256~00-J 
3 :066$000 

34:686$000 
340$ 000 

4 :834$ 000 

280$()100 
·6 :0·26$000 

539$000 

69:095$000 
814:084$000 

63$001) 
1:000$0 00 

10 :674$0·00 

280$000 
6 :803$000 

120$000 
39 :528$000 
19 :940·$000 

1:640$000 
1 3 :440$00•0 

402$000 

6 :.9'91$ 010 o 
63 :347$000 

6 :980$000 

7:666$000 

75$00·0 
66$000 

·510$000 
229:131$000 

1------
110.940 :756$000 
1 

QUADRO N. 12 (Continuação) 

.Santa Catharin a ___ M_ar_a_n_h_ãº ___ / 
PiauhY 

Qu•an-
iti-

daide 

1 
1 
1 Valo1r 
1 
1 

.Quan- i ,. -~ua~- 1 
officirul \ tl- 1 Valoa· Qofficirul ti- [ Valo.r 

_d_,_~cl-·e--:-----1--0-·a_d_·e--:-----
officiall 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 .16·501 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

683$00·º 

4 :04°1$000 1 

982$000 . 

230·$000 

14:600$'000 

l'------
1 20:536$000 
1 

I I 1 

1 1 1 

1.073! 2:146$0001 i 
1 600$00·0 1 

1 1 1 

1 ' 1 1.374.9751 687:487$000 11.6251 
1 174$000 1 
1 1 

9 . 40·01 3 :948$000 1 
2.070J 4 :140$000 li 
1.236[ 1 :236$0-00 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

-
2. 8501 19 :950$000 1 

2501 
121.671 1 133 :838$000 1 

1 1 
31. 3091 3 :130$00·0 1 

1 1 
1 209$'000 1 

1 1 
1 1 :250-$000 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

500$000 

·5 :812$00·0 

3 :00·0$000 

1 1 
1 1 

31. 9661 7 :932$000 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 11 5 :122$000 1 

148. 0•501 H :805$000 1 
1 1 

9. 971J 29 :913$000 800[ 
1 17 3 :416$00 0 1 
1 1 
1 1 

1 10 :169$000 1 
1 1 

2 :400$000 

1 1 
667 I 2 :001$00·0 1 

2. 3.g.21 230 :200$000 
11 150$000 1 

4.0161 120:480$000 1 
1 716$000 1 

1 '198$0 00 1 
1 1 
1 25$000 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 320$000 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2.2 :525$000 1 1 

1 1 
1.10.S . '6001 1'66 :290$000 1 

1 50$000 1 

1 1 
1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 

,59. 3571 25 ;.293$000 1 1 
1 1 

23. soo ! 95 :200$000 1 

10 01 1 :000$000 
1
1 

1 1 
1831 366$00Q 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 15 :078$000 1 

1 1 
1 700$000 1 3 :000$000 

21. 68"11 10 :840$00·0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 238$00·0 1 
1 1 
1 '164$00 0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

4.5791 ·5 :495$000 1 
1 1 
r~---- 1------
1 1.9 19 :340"$000 1 21 :712$000 
1 1. 

S. iPaulo Total (Pará) 1911 Total (Manáos) 1912 

-- ·-- -------
1 
1 

1 
1 

1 
Quan- J 

,1Ji- J Val011· officiail 
Qu·an-

tl-
d ade 

J Valoq· officiail 
Quan-

·ti-
dad-e 

1 Valo.r ofriciail 
dad·e J 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10.16 2J 

1 
3. 0001 

1 
1 

1. 280J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

751 . 5001 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

3371 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7:5 27$00 0 

1 
1 

1 
1 

3. 0001 
1.·8321 

241 
2. 033 J 

1 
1 
1 
1 
1 

1. 424. 5501 
1 
1 

9.719.7481 
2. 01701 

• l.3'971 
721.6401 

15:243$ 000 
1 

42.5951 
271.0281 

14.1951 
3:300$0-00 4.490.5731 

1 

15:360$000 

4 :558$00.0 

2.8501 
97.6211 

121.671 1 
1 
1 

749 .6921 
4~8991 

1 
2.7651 

4801 
50.6001 

430 1 
1 . 664 . 1'151 

1 
31. 575 J 

1 
·5 .149J 

18 . 4501 
1 
1 

·l. 0101 
74.5 241 

1 
1 

4 . 0001 
1 

·100 1 
1 

75:150$000 2.101.1.SOJ 
1 

61 :418$000 

1:976 $000 

13:772$0C.0 

1: 250$000 

598$000 

981$000 
3 :821$000 

2:896$000 

1 :348$0·00 

1 :8.00$000 

628$000 

21 : 5451 
701 . 8831 

1 
1 
1 
1 
1 

- _.,.. 1 
- 1 

151 . 811101 
10 .6 351 

7°6 I 
8.9 401 

1 
1 

_ 1 1 

- ' 1 
1 

20.7321 
1 
1 

' 1 
1~01 

9. 7'."E I 
1 
1 
1 
1 

45.6 ~01 

1 
1 
1 
1 

31;51 
3.-666 . 144 1 

1 
1 
1 

18.9 881 
6391 

- 1 r 
- 1 

7 3.9°'91 
469 . 2131 

16 . 3511 
347 . Bjl. 31 

28. Si\ 71 
2DO 1 

8. 4\1 01 
71. 6)1 I 
l.H41 

~51 
_ 1 1 

- 1 1 
1 
1 

199.6301 
3 . 3101J 

134.4 001 
4021 

1 
1 
1 
1 
1 

·107. 0001 
1 
1 

4201 
1 

301 
1 

48 . 6 ~61 
l. 191.'26,S 1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1. 738 J 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

41:712$0-00 

36$000 
4:50 0$0 00 

43: 989$000 
31l ú$000 

4:066 $000 
'150$00() 
•600$000 

1:820$000 
79: 322$000 

6 :72"2$00(} 
712:274 $000 

52 :389$000 
80$000 

4.830 :7°65$000 
4 :140 $000 
1: 397$ 000 

865:969$000 

656.6001 328:300$000 
1 
1 

4.111.1501 i. 726 :683$oa o 
1 
1 

555.9301 667:116$000 
1 

57.9601 
1 

86 :940$000 
7:6 35$000 

63:892$000 
·135 :514$000 

701 :975$00 0 
4.975 :804$000 

5:390$000 
19 :950$0-00 

'l.260 :77 2$000 
133:838$000 
18:217$000 

7 :117 $000 
899:631$000 

4 :254 $0010 
800$000 
289$000 

71 :172$000 
240$000 

40:485$000 
480$00 0 

1.664 :115$00.0 
52 :030$000 

378 :852$000 
19:779$000 
37 :418$000 

1 :845$0010 

18.9401 94:700$000 
1.75 3.0<iOI 1. 928 :355$000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

544.0501 652: 860 $000 

1 
1 
1 
1 

57.9901 
1 

46: 392$0 00 

2 . 517. 6501 2.517 :650$000 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

683$'000 
5:048$000 
1 :212$000 

86:388$000 
1 :554$C100 

185$000 
6 :800$000 

840$000 
6 C1$000 

115:122$000 
210 :118$000 

90 . 4321 1 04 : 9 ~1$000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

425.4501 
156.·5731 

66 :274$000 11. 963 I 
2.105 ·:620$0•00 533. 2001 

48:908$000 74.000J 
17 :538$000 1 
71 :443~000 1 
19 :7 68$000 1 

2 :625$00·(} 1 
279$000 1 

42:545$000 
626 :292$000 

35 :389$0•J0 
1.599 :600$0010 

31 :080$000 

928$000 1 
460:430$000 171 .3751 514.125$000 

1.061 :500$0100 1 
11 :400'$000 7. 883 J 788 :30 0.$00~ 

268 :200$000 1 
71 6$000 1 

34 :2 36$000 1 
664$000 1 

9 :4365000 1 
251000 1 

41 :464 $0 00 1 
.1 :141$000 1 

35 :3 21$000 1 
320$000 1 
480$000 1 

39 :10 0$000 1 
46 :669$000 1 
19 :660$000 1 

598$0010 1 
1 :50 0$000 1 

182:679$000 32.5001 130 :000$000 
15 :141$000 1 

2 :720$000 1 
169 :518$0.00 1 

230$000 1 
375$000 1 

485 :742$000 1 3.44 4 .85 01 447 :830$ 00 0 
4 :097$000 1 - 1 

39 :268 $00 0 1 
340$000 1 

18 :988$000 1 
639$0 00 1 

11 :197$000 1 
,3 :9 22$000 1 

41 :377$000 1 
·516 :134$000 1 

79 :890$000 1 
1.390 :452$0•00 103. ºº'º 1 442 :0 00$ 000 

20 :17 2$ 000 1 
2 :0 0-0$ 000 1 

25 :200$0·00 1 
142 :662$000 9 . 4601 

5 :67 0$000 1 
28 0·$000 1 

47 :746$000 1 
81 :673$000 1 

120$000 1 
55 :385$0.00 1 
99 :814$000 16 4 . 9101 
'6 :620$000 1 

13:4 40$000 320 . 9601 
402$000 1 
713$000 1 

44 :249$000 1 
64 :847$ 010 0 1 
42 :137$000 1 

238$000 1 
:17 :930$00·0 1 
9:330 ~ 000 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

18:920$000 

82: 45 5$000 

32 :096$0 00 

420$00.0 
7 :466$000 

75$0 00 
66$000 

48 :6 8650 00 
1.145 :071$0100 . 497 .40·0J 47 7 :'504$000 

,57. 395 I 3.400 :0 00$0 00 
1----- l->--·-- -- 1-.-----

Jl6.864 :245$000 1 213:180$000 
1 

1 26.126 :20 3$0 00 
1 1 



QUADRO N. 13 

·Qua:dro demonstrativo da exportação de borracha do Estado do Pará, 
de 1827 a 1912 

Anno'S 
1827 . . ... ... .. . .......... . . . ... . 
1828 .. .. . ..... . . .. . ... . . . .... . .. . 
1820 . . .. ... . .. .. ........ . . .. .... . 
1830 .. . .. .... . .... .. . . . . . .. .... . . 
1836 . .. .. . . .. . . . .. . .... .. . . ..... . 
1837 . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . ...... . 
1838 .. .. .. .. .... .. .... . .. .. .... .. 
1839 . . . . . .. .. . .. . . .. .. ... . . .. . . . 
1840 .. ... ... . .. . .. .. . .... . . . .... . 
184 1. .. . .. .. .. .. .. .... ....... .. .. 
1842 ... ... : . . ........ .. . ... .... . 
1843 . . .. . . . : . .... .... . ... .. . . .. . . 
1844 . . ...... .... .... ..... .... .. .. 
184-.. .. ....... . ...... .... ..... . 
1846 .. ... . . . . . ...... .. .. .. .. ... . . 
1847 . . . . . . . . ... . .... .. .. .. . .. . . . 
1848 .. .. .. . : .. ........... .. .... .. 
1849 . . . .. . .. ... .. . ... .. . . . ... . ... . 
1850 . .. ... . ..... . . . . .. . . . .. .. . . . 
185 1. . . . .... .. .. .. ........... .. .. 
185~ .... .. .. .... . . . ... . . .. . .... . 
185~ .. . . .... ... .. . .. ..... .. .... .. 
1854 ... . ... .. .. . . ............... . 
1855 ... . . . ... . ... .. . . ..... .... . . . 
185fl ... . ... .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . 
1857 . . . . .... . . .. .. . . ... . . . . . . . .. . 
185r. ... . ...... .. ......... .... .. . 
1859 . . .. .. ... . .. . .. . .. . ... . . .. . . 
1860 .. . . ...... . . ...... ' . . .. . . . .. . 
1861 . .. . .... . . . ... . .. .. . .... .. · . . . 
186? .... ..... ... ....... . . . .... . . 
186;< . . . ... . .. .. .. .. .. .... .. . . .. .. 
1864 . . . . ....... . .. .. .. .. . .. . ... . 
186S . ... .. .. .... . ..... .. ... . . .. . 
1866 .. .. ..... ...... .. . .... .. . .. . 
1867 ... ... . . ... . . .. . . . .. ...... . . . 
1868 ... .. ..... . . . . ... .. . .. ..... . 
186Q . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .... . . . . . . 
1870 . . . . .. ... .. .. . . ... ... ... . . . . 

Kilo~ammas 

31.365 
50.820 
91.020 

156 .060 
189.225 
283.920 
243.630 
391. 770 
388.260 
339.240 
270.360 
340.215 
451.215 
56'1 .465 
673.725 
624.690 
90Í . 125 
978 .. 360 

1.466.550 
1.582 .050 
1.6-32. 930 
2.365.285 
2.682 . 165 
2.111.250 
1.665 .900 
1.596 .060 
1.745.310 
2.557.830 
2 .. 463.525 
2.262 .975 
3.060.960 
3.484.320 
3.413.565 
3.545.&SO 
4.810.505 
4.956.127 
4.661.225 
4 .779.411 
5.241.051 

Valor official 

9:361 $000 
19:975$000 
56:518$000 
69:865$000 

102:800$000 
114:747$000 
118:971$000 
258 :727$000 
230 :340$000 
251 :042$000 
153:468$000 
183:340$000 
256:428$000 
343 : 810$000 
340 :339$000 
272 :448$000 
324 :366$000 
423:243$000 

1.667:314$000 
846:279$000 
402:774$400 

3.369:332$000 
2.713:981$000 
2 .260:440$000 
1.591 :581 $000 
1 . 224 :290$000 
1.880:920$000 
3 .402; 235$000 
2.863 :946$000 
2.408:895$000 
3.233:386$000 
3.69-5 :373$000 
3.619:978$000 
3.628:562$000 
5.844:005$000 
7.598:507$000 
7.836:847$000 
7 . 083 ; 120$000 

10.205:807$000 



Annos 

1871. . . ..... . .... .... . ......... . 
1872 .. . . . .. . .. . ............. . . 
1873 . ........ .. . ... . . .. . . .. . . . 
1874 ..... .. ..... . ..... .. .. ... ... . 
1875 . ........ . ................ . . . 
1876 .. .. ..... . .. ......... .. . . .. . 
1877 .. ......... . .. . . . . ..... .. . .. . 
1878 ... ..... ...... .. .......... .. 
1879 .. . .. . .. . . ... . .. . . . . .. . . . . 
1880 ............... . ... ........ . 
1881. .. ............ . ............ . 
1882 . ................. ........ .. 
1883 . ....... . .... . .... . ... . . .. . . 
1884 . . . ......... .......... . .. .. . 
1885 . ... . .... .. . .. ...... .. .... .. 
1886 ... . ......... ............. .. . 
1887 . ..... ... . .... . .......... ... . 
1888 . .... . . . . . . . ....... , . 
1889 .. ... ...... .. .... .. ........ . 
1890 ... . . . . ...... . . . .... . .... .. . 
1891. .. ..... ....... ....... ...... . 
1892 .. ....... ... . .. . . .. . .... .. . . 
1893 . ......... . ............. ... . . 
1894 ..... . .. .. . . .... . .. . ..... . . . 
1895 .. .. ..... .. .. . ..... . . .... .. . 
1896 ... . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . 
1897 .. .... .... ...... .. ........ .. 
1898 .. ........ .. . . ........ . .. . . . 
1899 .. . .. . . .. .... . . .. . . .. ..... . . 
1900 .. .. ... .. ...... . . . .. ... ..... . 
190.1 . . ' . .. . . . .... ............. .. . 
1902 . .. .. . . .... . ... .. . ........ . . 
1903 ............. . . . .. . . . . .... . . 
1904 .... .•.... . ....... • . . ...... .. . 
1905 . . .......... . ...... . . .. .... . 
1906 .. . . .... . .. . ........ .. .... . . 
1907 ... ... ........ .......... .. .. 
1908 . . .................... . .. ... . 
1909 .. . .. . . .... . ... . ... . . .. . . . . . 
1910 . . . . ........ . . . ....... .. . .. . 
1911. . . .. .... .. ... .. ... .. .. 
1912 .. . . ...... . .. . .. .. ..... .. .. . 

To·tal. . . . . . . . . ..... .......... . . . 

Kilogrammas 

5.394.587 
6.206 .395 
6.384.779 
5.522 . 444 
5.565.663 
6.175 .920 
6 .641.980 
6.454.7·16 
6.889.482 
5.317.008 
5.317.009 
5.713.605 
5.470.304 
5.610.029 
6.273.216 
6 .51e.947 
6.645.886 
7.345.886 
8 . 17<1.300 
4.644 .187 
7.304.461 
6 . 474 . 157 
8 .240.512 
8.048.621 
8.209.885 
8 .870.232 
9 . 235.281 
9.307.351 
9 .548.835 
9.719.576 

10 .05! .579 
10.501 . 437 
11 . 134 .537 
11.428.715 
·11.325.115 
11.746.704 
10.415 .121 
11.015.650 
11.586 . 109 
10.247.017 
10.309.087 
11.632.447 

407.995.783 

Va' :JT official 

1 o. 043: 169$000 
10.583:906$000 
10 .176:637$000 
9.982 :617$000 
9.962:433$000 

1·1. 033:929$000 
11.742:110$000 
11 . 366 :400$000 
11.242:500$000 
11 . 499:709$000 
11 . 499 :709$000 
13.561:279$000 
17.858:821$000 
13.912:240$000 
11.818:410$000 
14 . 312 :099$000 
15.739:261$000 
16.286:306$000 
13.440:843$000 
9.00'5:670$000 

19.067:927$000 
Q 1 . 420 :066$000 
30 (38 : 500$000 
M . 729: 134$000 
37.447:373$000 
38.638:692$000 
64 .676:720$729 
73.689:940$737 
84 . 517:739$842 
64.195:430$108 
44 .664 :118$676 
39.459:936$740 
50.813:808$068 
58.373:058$946 
52.944 :998$070 
52 .495:090$980 
44 . 1 09 :945$642 
38. f}7.2 :546$765 
65.371:178$494 
66.826:895$189 
43 .266 :892$106 
43.666:641 $799 

1.226 .011 :942$882 



QUADRO N. 14 
Exportação de bonacha da antiga Provincia e Estdo do Amazonas, dq 

1852 a 1912 

IMPOSTo DOS GO-
QOANT!- IMPOSTOS • PROV!NOJAL E ESTADO A-L VEBNOS GERAL 

DADE 
VALOR EU RÉIS E FEDERAL EXEROIOWS 

~M KILO · 
GBAM:IIAS % I V alar em •·é·is % I V alo r em 'l'éi3 

-- -~ 

1853/54 . . : ... -· ·- . 13.307 9: ~ 96$660 5~ 474$<583 7% 664$7!!6 1855 .. : ........... 12!.217 86:0915'606 5% 4:304$580 7 % 6:1'26$312 
1856 .... . . .. . " ." 234 .863 203:349$850 10 lo 20:33~3985 7% 14:234$489 1857 . . . .• . .. • .... . 208 .268 13;) :989$072 lll% 13:398$907 7 ~ 9:379$2il5 1858 .............. 112.340 113:102$910 10 % 11:3108291 7 % 7:917S\!03 18:>9 .. .. .. .. . . •... 123 .895 11!7:738$460 10 ~ 10:77~$846 7 % 7 :,j41S692 
ISSO .•..•. • . .. . . . 204.646 229: 792$250 10 % 22:979$225 7 ~ 16:085$457 186! . . . . ..... . .... 246.459 222:689$382 10 % 22:268$938 7 % 15:588$256 
186~ . . . : ....•.•.. . 288.337 323:315$524 lO % 32:331$552 7% 22:632$086 1863 (tO seruestrc1 314.350 284 :5465344 lO% 28:454$634 7% 19 :918 '244 
1863/61. . . - .•.... . 549.375 512 :575$000 10% 51:25GS;JOO 7 '/., 35:880$250 
186J/6i ..... ". ". lO % 7 % 

63 :3i8$ôl2 Hs65/tlG.. ....... .. 15% - 7 ~ l86ô.'67 .......... . 775.170 90 j : 408$7 50 12 % 103:649$050 7 ~ 79:837$783 1867/68 . . ......... 870.675 1. 14'): 539$760 12% 136: 8Ci4$772 7 ~ 105:907$101 1868/69 ... . ... .... 990 .030 1.512:9.,8359.\ 12 181:555$030 7% J 44: 9U7$7>H 
1869/70 .• . .... . - .• 1.096.278 2.069:496$881 1'2% 248:339$625 9 ~ 207:453$952 
1870/71. .......... 1.360.575 2.31)5:04:1$915 10% 230:504$391 9 ~ 242:948$665 
1871/72 ... . .. . .. . . 1. 588.136 2.699:421)$613 12 % 323:931~55::1 9% 318:815$201) 
1872/73 .. . .. . - .. . . 2.0ll.137 3.542:391$Jt1 12 % 425:08669:13 9 % ::85:262$961 18i3/U ........ .. 1.906.587 :~. 1 6~: 581l$439 12 % 380::J50S615 9 % 267:70:2s;i70 1874/75 ........... 2.193 .196 2.974:4735000 lO% 297:447$300 g ~ 254:563;:'967 HHf>/75 ... . . ...... 2.16!.3:.:4 2.828:488$53::1 12 :, 339:418-$624 9% 289:608$608 1876/77 .... . • . .... 2.366 .684 3.217:873$425 12% 386:144$801 9 ~ ~86: 882$650 1877/78 ....... . ... 2.573 .396 3 .18 7; 585$000 12% 382:510$200 9~ 327::217$532 1878f79 . . ....... . . 2.77il . 803 3.635:750$161 12% 436 .290$U43 9 o 592:308$237 1579/80 .. . .... .... 2.805.4'25 6 . 581 : 2u2$635 10% 658 : 120$26:{ 9t9 583:694$516 1880/81 .•. . . . .• . .. 2.917.420 6. 485:494$625 9 % 583:694$516 

~ ~ 
859:095$765 1881/82 . • . ........ 4.347.358 9 . 545:508~500 9% 859 :095. i65 1.1U6: 506$246 1882/83 • • . . .. ....• 3.686.666 12.294:513~8l6 9% 1.106: 5U6$'246 9 ~ 1.065:2965052 1883/84.. . . .... . .. 3.953.252 l3.U63:999Sl9b 9 %- l.l75:7il9$927 g o 967: 80i$800 1884/85 ........... 4.547. 971 lO. 753 :420$000 9% 967 :807$800 9 % 933:573$6()(, 1885f86 . .. ... ... .. 5.508.784 10.373:040$000 lO% 1.037 :304$000 9 ~ 1.221:38ts$650 Hl86f.>7 . ••• . •. ... . 6.177.053 13.570:985$000 10 % 1 357:098$500 ~~ 718 : 65~$700 1887 (2° semestre) 3.372.052 7.985:030$000 10 % 798: 503$000 1.259:302$230 1888 . ..• . .. . •. ...• 6.01 1. 432 13.992:247$000 10% 1. 309:224$700 9% 1. 156: 8541J;780 1889 •• • . •.• ....... 7.818 .700 12.8:13:942$000 10 % J .285:394$200 9% l. 630:913$940 l89J .•.. ... .. . . . .. 10.710.813 18 . 121: 266$UOO 10,6% 1. 368: 4 70â500 

{ 10,6 % 1° semes~re 9 % 2.195:366S941J 1891. . . . .. ... ..... 9.345.539 24 .391:855$000 
20,17% 20 semestre 3 558:64rJOO 9 % 3.505:903$920 Io92 _ . ... . . .. .... . 11.775.843 38 .954:488$000 20,17% 5. 268:34 ' •240 1893 . . ......... - •. 10 .809.488 40. 222: J 04$000 20,17% 7.249:54!$320 189-1 .... .. ... . . .... 11. 661. 379 50. 307: 189$000 20,17% 7.583:98 :$,!18 l89J (1° semest1·e) 

1895/96 ........ .. . 19.583.904 85.249:937$513 20,17% \4.450:837$319 1896/fl7 ..... .. .... 12.385.768 70 ,101 :297$000 21,18% 13.420:819$·'í l8 lb97f9L ..... .. .. 
1898 (2 ' semestre) 12.905 .346 105 .616:924$000 21,18,5% 25.893:418$982 1899 . .• ....•.•. •.. 11 .241. 302 1!5 .012:247$934 21,18% 22.368: 6:{tl$830 1900 . .. . .. ....... 14.581.880 102.440: 139$666 21,18% 2() .188 :204$101 190l . ......... . .. . 15.694 .041 97. 033: 198$U00 21,18 % 15.130 :9GO:i 153 1902 . . ..•.. . . . .... 1:L 711.061 75.256 : J90$000 20 " 12.115:619$076 1903 . ........ . .... 16 .509 .677 ll2.889:91i>$UOU 20% 16 .(!69:608$784 1904 . . ...... . .... 13.554.652 83 .558: 211$-!48 20% 16.760:980$543 1905 . •. •.... .. •... 11. 165.937 66. 2Hl : 60ll$1:55 20,7 9. l2.í46: :?8S;)ill 1906 ....... 10.283 .674 59 .703:46;'>$132 20,7 o 11 .::197 :5i4í:i223 1907 ..... . ....... . 10.2:U.628 60.899: 7g3$784 20,7 ·, 11 . 374.:7~6$475 1908 .............. 9.975 .664 49.495:8~4$390 20,7 1. 8.35S:LI40$572 1909 .. .• . . .. . .. .. lU. 193.079 79 .266 :115$290 18 ,7 ~. 13 . 316:487-~569 1910 . . ..... . ...... 9 .879 .68!! 85 .752:4.49$199 18,7% 14.629:~2$543 19\i. ........... .. . 8.765.427 58.710: ::1'78$1)58 18,10,7 % 9.999:0:31$526 1912 • . ... . . •• . . • . • 10.756.256 57. 458:582$855 18, 10,7% 9.824:010$705 

N. B. Além d~s t1x '" acima, de export~çib, foi ijempre a borrach~ Rujeita a ídeutico im-
posto municip :1l. Este imposto não era uniforme, cohrando cada município a tax~ que aunu•lmente 
con3 Í~!:UIIV<\ em seu orçamento. Assim, de 1852 a 1896 variava de l a 3 % un iformizadoJ os impos-
tos, f •i esta1~elecid> a t ••xa médõ.a tle 2,25 %; em 1908 e 1909 b1ixou a taxa para 1 %; em 1910 foi 
nova:nente creada a taxa commum a todos 03 municípios de 2,26 %, 11 qual vigora até hoje. 

Commissariado Geral de M~míos, 18 de Julho de 1913. - hsé A. M. Oa?·do.w, aju hute. 
ere- .Mar conde3 , 
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QUADR!O N. 15 

Q.ua:dro da exportação Ida borracha effectuada pelo Estado de1 Matto. 
Grosso no periodo d·e 1904 a 1912 

Quantidade Imposto MédilS 

ANNOS 

Kilos Réis Réis 

1904 ...... . ... 285.063 21!3:616$7 ~6 

~ . 1905 .. ···· · .. 544.901 349: 1398436 150:008$918 1906 .. . . . •. . 371.405 345: 11l4$214 
1907 .......... 1.114.933 886:045$288 
1908 ....... . . . l.9!H .989 1.190:372$692 l 1909 ..... . .. .. 2.0\!1.415 2.105:077$307 

2 . 237:284$312 1910 ... . .... 2.0~5.033 3 .143: 795$926 
1911 ..... .. ... 2.247,1.107 2.145:372$824 
1912 .. ... . . ... 3 .305 .122 2 .601: 801$814 

Somma ... . ..• 13.984.768 12.990:417$2::)7 2.688 :!?83$230 

Não foi possível obter estatística de confiança sobrfJ a exportação nos anno s 
anteriores a 1904, a qual foi todavia diminuta. 
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QUADRO N. lG 
/' Exportação da hevea e caucho, pelos portos da Amazonia, por safras e annos, conforme os manifestos fornecidos á Estatistica Commercial 

,Mezes 

Jftnci ro . .... . ... .... .. ... .......... . ... . 
F evereiro ..... . ..... ......... . . . . .... . .. . 
Março . . . ...... . ... . .. . .. . .......... . ... . 

Total dos tres mezes do anno ... . ..... .. . 

Abril. . . .. . .. .. ......... ... .. . .. .. ...... . 
Maio ............. . .... .... .. . . . .... .. .. . 
J·unho ................ ..... . . ... .. . . , ... . • 

Tota l dos seis mez.es do anno ......• . .... 

Julho . . ........... . .... .. .. .. . . . ........ . 
Ag·osto ........... .......... . . .... ...... . 
Setembro . .. . . .. .......... .. ..... .... .. . . 

,o 

Total elos nove ·mezes do a nno . ......... . 
\ 

Outubro ..... o •••••••••• •• ••••• • •• • • • ••• 

Novcm])ro ... 00 •• • • • •• •••• o • •••• • ••••••• • • 

Dezembro ......... .. . 00 ................ .. 

Total dos doze mezes do anno ........... . 

'Resumo da safra : 

1 • trimestre .............. . .... . . ...... . . . 
2c •trimestr.e ........ . ...... . . .. ... . .... . . . 

1• semestre .. .......... ... ... . ......... . 

3° ~ri m estre ... .. . .. .. .. ... . ....... . ..... . 
4• t rimestre ...... .. ... . . .. . ............ .. . 

2• semes tre ......... . ..... . . . .. . ..... . . 

12 mezes da saf·ra .. . ................ . . .. 

Q.uanliclade em lcHos 

1913 1912 

I I 
4 . 003 . 63.91 3 . 528.0431 
4.733.0061 4 . 717.3551 
3 . 742.7851 4.547.4241 
----1- -----1 

12.479.4301 l2.792.8221 
I I 

3. 382 .0·361 2.430 .11491 
2 .·538 o 2761 2 o 588 o 2111 
1. 82•5 . 89 11 2.713.2081 

----1-----1 
20.2215 . 6331 20.524 .·390 1 

I I 
1.544.2 261 2.058.1921 
1. 90·9 .·9491 2. 427.3101 
1.943.9 801 2.6·68.50·31 

----1-----1 
25.623.7881 27.678.3951 

I I 
1 2.989.2o67l 
I 3 . 441.4841 
1 3.730.0·531 

·---1-----1 
1 37 . 83-9. •1991 
I I 
I I 
I I 

5.398 .15151 7.1'54 . 0051 
1 HU•60. 8041 

---1 I 
1 17.314.8091 

---1-----1 
I I 
1 12.479.4301 
1 1 .746.203! 

---1-----1 
1 20.22·5.6331 

---1 I 
I 

37.540.4421 
I 

1911 

2.894.171 
3.458.431 
2 o 614.744 

8 . 967.346 

2 .. 60.0·. 328 
2.336.414 
1. 879.15•6 

1-5.783·.244 

2.027.115 
2 .148'. 947 
2.065.986 

22 . 02·5. 2·92 

3.018.238 
3. 25 2.627 
3.686.032 

31.982 ' 189 

6. 2·42. 048 
9 o 95-6.897 

16.198.945 

12 . 792.822 
7 o 731.568 

20.524. 390 

36.723.3~[) 

Valor em mil réis, pape] 

1913 1912 

I I 
22.119:887$1 21.383 :989$1 
24 .721:175 $1 28.396:317$1 
17.1509:231$1 27.892:178$1 
·----1-----l 

1911 

19 o 458 :857$ 
27 . 623:779$ 
22 ' 109 :1592$ 

69.192:228$ 64.350 :343$1 77 o 672 :484$ 1 

13 o 2·68 :96·5$1 -15 o 000 :692$1 18 .0 97 :.266$ 
10.570 :800$1 15.059 :495$1 14 o 318 :481$ 
-~~o :665$1--=5 o 490 :•589$1 __ ·9_. 5_4_'5 :651$ 

95.170:773$1 123.223:251$1 111.153:626$ 
I : 

6.12 3 :787$1 11.90fr:4S8$I 11.396:078$ 
7. 565:748$1 14. '506:995$1 13.1•56 :465$ 
7.732:494$1 1.6 . 477:6·39$1 13.013:433$ 

-----1- I 
116.592:302$1 106 . 108:323$1 148 . 724:602$ 

I I I 17.617:311$ 1 17.966 :404$ 
1 18 . 627 :·568$1 18 . 2u :·554$ 

-- 1 21.813:307$1 21.517:435$ 
-----1------1 

1 224.1-66:509$ 1 
I I 
I I 
I I 

21 . 422 :029 $1 42. 88•5 :07°$ 1 
1 5s. 0 58 :186$1 

2-66 o 469$995$ 

37. 57~ ·.a76$ 
57.Hó:393$ 

------1-------1 ---- I 100.943 :258$1 Só o 316 :369$ 
------1- ! 

1 r I 64.3M:3~:5$I 
1 30.820:430$1 

-·---1- -1 
-- 1 9·5 110 :773$1 

-----1-----1 
I I 

196.1>14 :031$1 
I 

77 .•672 :484$ 
45 o 5•50 :767$ 

123.223:?51$ 

218.639:620$ 

Equivalente em :E 
Valor médio em 

-por tonelada 

1913 19-12 1911 1913 1912 1911 

I I I 
1.474 . 65 91 1.42·5.'5991 
1.648.0781 1.893.088 

1.297 .2·57 
1. 823 o 601 
1. 458o 133 

3•631 4041 448 
34 8! 401 1 527 

1.1~7.2 85 1.859o4791 
----1-----1 - - ---

4.290.0221 '5,178.16·61 
~~~-~~ 

4.578.996 34 ·1\ 4051 511 
I I 

884 . 5981 1.000.0461 
704. ~ 20L 1.oo3.96G 
4615 o 9781 1. 032 o 70•5 

·1. 206.184 
9'54 o 565 
636.37 8 

----1------1 -----
1.344.7181 8.214.8831 

I I 
408 o 2521 793 o 3621 
504.383 &67.~33 

115.500 1.098.5091 

7.376.423 

769.7 38 
87'7 o 098 
86•7 .896 

7. 772. 53
1,'------U. 073 ~871 --;-:-;;31 . 155 
I I 
1 1.174.4871 
I 1. 241. 8381 
1 1. 4·5 4. 22·11 

1.197 o 760 
1 .217.437 
1.434.49 ' 

·...----,:---T-1---- --1 -----
1 14.944.4331 
I I 
I I 
I I 

1.428. U3'5T 2.859.0041 
1 3 .870 .'5461 

13.730. 848 

2.504.732 
3.849.693 

----1 . I -----~ 
1 6.729.-5501 6.354.42·'i 

262 4121 
277 389 1 
255 380 

-----1 
314 4001 

I 
2641 336 1 
25'7\ 398 

--~~~~ 
3031 4001 

I I 
- 1 3931 -- I 3611 
- 3901 

---1--1 
1 3951 
I I 
I ! 
I I 

265 1 399 'i 
-- 1 381 -=- J----;g.;l 

----J--1 
I I ---,-,- 11-------: ---~ 

- I 4.290.0221. 5 .. 178.16.6 ~ I 34'41 
_ 2 . 0·54 .-69·61 3.036.717 --I 2651 

----,--1----'--1 ---->--- - - --1 __ -=._1_
1

1 s. 344. '7181 __ 8_. ~2:!~ -=-~-~14 11 
I I I I I -- i 13 . 074.26 81 14.569.30& -- 1 3481 
I I I I 

464 
408 
389 

467 

375 
408 
420 

449 

397 
374 
389 

429 

401 
387 

392 

400 

397 
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QUADRO N. 17 
Exportação da borracha de origem nacíona.l, por cftasse; quantidade, vrulor ·e porto de procedencia, nos oito 

primeiros mezes de 1911, 1912 e: 1913 

H evea . ..... . . . .. . ..... . 

M~anáos ............ , . 
Itacoatíara ... . ..... . . 
Belém do ·Parâ. ....... . 
S . Luiz do :Maranhão . 
Ilha do Caj·ue irD ..... . 
COl'Umbâ. ... . ... . . ... . 

Caucho . . .... .. .. . .... . 

M +a11á-os ............. . 
Itacoatia.ra ....... . .. . 
Belém dv ·Par:l. .. ,. .... . 

Sorva ....... . ........ . 

Ma,n:l.os 

Maniçoba 

:Ma·nâ.os ......... . .. . . 
S . ·Luiz do Ma ranhão .. 
Ilha do ·Cajueiro . . ... . 
·Ama rração .......... . 
Camocim ..... . ..... . 
(Forta leza . ...... . ... . 
:Natal . . ......... . ... . 
P ernambuco . . . . . ... . . 
B a-hia .... . .......... . 

Mangabeira ........... . 

.Belém do P·ará ....... . 
iS. Luiz do :Mm·anhão .. 
J:lha do Cajueiro . .. .. . 
.Arrnarra.ção .......... . 
FDrtaleza ... . ... . ... . 
Natal ... . ..... . ... . . 
Cabedello . .... . ... . . . 
iP.annambuco .. . .. . .. . 
:Màceió . . ........... . 
:Alraca,jú .......... . . . . 
Ba;hia· ... . ...... . ... . 
iRio d e Janeiro ..... . . . 
1Santos ........ . . . ... . 
Porto Mu-rtinho . ... . . . 
Corumb:l. . ...... . .... . 

IHevea o •• • ••• • • •••••• 

Caucho ...... . . .. . .. . 
!Sorva .......... ······ 
Mamdçoba .... .. ... . .. 
. Mangabeira ••• • o ...... 

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

!Hevea ........ .. ... . . 
üaucho ....... .. ..... 
1Sorva ..... . .... ······ 
Ma111içoba ........... . 
Mangabeira ... ... .... 

Total ••••• • •• • •••••• • o o 

Quantída l{l em kilos 

1913 

i17 .554.560 

7 . 498.519 
102.485 

9.804.376 
10.979 
41.744 
96.457 

6.274.428 

3 .'538. 946 
20.840 

2. 7-14 .·642 

14.900 

1912 

20.230.177 

8.504 . 654 
91.U5 

11.377 . 558 
6.418 

23 . 061 
227.371 

5. 0·36 .•565 

2.472.87.1 
U.C60 

2.552.034 

11.972 

1911 

16.196.345 

8 . 302.657 
74.044 

7.045.561 
H.49.1 

6.576 
4·56. 016 

4.237.044 

2. 470. 4·52 
1. 863 

11.764. 72·9 

6.770 
·---------< --- -·----

14' 9~0 ---
9·60.668 ____ .. ___ _ 

795 
5.861 

293.625 
10 .:109 

30·0 
1·8·5. 668 

1.473 
62.639 

400.198 --- -
172.373 

---· 
525 

5.758 
23.475 
1. 370 

4.264 
3 .1•59 
2.024 
1. 386 

4•6 .470 
44 . 74õ 
27.233 
2. 93.1 
9.033 

17 .•554 . 560 
·6.274.428 

14 . ·900 
960 . 6·68 
172.373 

--------
24.976.9219 

70,28 
25,-12 

0,06 
3,85 
0.69 

- ---·---
·100,0() 

1·1.972 

2.380.134 

7 . 874 
398.334 

468 . 960 

37.504 
!1..467.462 

30·1·. 629 

1. 55ã 
4. 0•67 

26.468 

1.878 
12.492 

4.299 
11.108 
1. 481 

2-6-1 
80.279 

104.743 
34. 9•56 

7 . 77õ 
10.266 

6 . 770 

i1 .-64•6. 069 

•5. 949 
373 . -638 

242.046 
847 

28 .·900 
994 .·689 

293. •560 

87·5 
5 '944 

46.737 

•5. 410 
8 . u'o 
8 .4·82 

17.906 
2.590 

700 
17.481 
86.904 
48.722 
1. 500 

47.169 

Resu.m o p o·r classe 

20.230.177 16 .. 196. 34·5' 
•5.036 . 565 4 . 237.0•44 .. 1-1.972 6. T7 
2 '38.0. 1·34 1.646.069 

301.. 629 293.560 

27.960.477 

" 

<C oeffi c ientes 

72.25 72,37 
18,02 18,9.3 

0.04 0.03 
8,61 7,36 
1,08 1.31 

·- -- ----
100,00 ·100,00 

·' 

H 

~ 

li' 
• 

lf 

Valor em m11 Téís, p a pel 

8•6. 612 :074$ 

41. 6•56 :610$ 
'542 :930$ 

43.685:989$ 
•56:50·8$ 

16·5 :282$ 
504 :755$ 

22 '974 :77"9$ 

13.-564 :970$ 
88 :815$ 

9.320:994$ 

37:249$ 

37:249$ 

3.089 :988$ 

3 :000$ 
19 :4.86$ 

:975 :80'0$ 
33:612$ 
.1- :·5()!0$ 

638 :600$ 
·3 :277$ 

191 :27·5$ 
11 ' 223 :438$ 

443:403$ 

1 !287$ 
13 :7·80$ 
·56 :427$ 

3 :273$ 

6 :5.15$ 
4:607$ 
2 :857$ 
2:0"77$ 

107:910$ 
138 :229$ 

85:226$ 
5 :129$ 

.15 :98·6$ 

86.612 :074$ 
22.974:779$ -- 37:249$ 
3. 089 ::988$ 

443 :403$ 

113 .1·57 :493$ 

76 ,-54 
2·0.31 

0,03 
2.73 
0,39 

--- -
·100,00 

T 

1.912 

-124' 484 :381$ 

58 .•1:90 :7·5·5$ 
•595 :118$ 

64. 048 :07-1$ 
38:607$ 
97:248$ 

1.'5114 :582$ 

26.796 :740•$ 

13.703:725$ 
66:683$ 

13.026:332$ 

29 :92·9$ 

29 :929$ 

9' 20•4 :489$ 

2•5 :97.1$ 
1.207:166$ 

1. 806 :•500$ 

:157 :401$ 
6. 0·07 :45'1$ 

---- · 
86'9 :706$ 

-'----· 
3:404$ 

J.2 :190$ 
•50-:815$ 

4 :00·0$ 
18 :434$ 
·6 :532$ 

•1·6 :091$ 
2:098$ 

745$ 
2<214 :459$ 
360:862$ 
122 :911$ 

23:269$ 
23:896$ 

124.484:381$ 
26.796 :740$ 

29 :929$ 
9.204:489$ 

86'9 :706$ 

161. 38·5 :245$ 

77;1.3 
16,61 

O,Q2 
·5,70 
0,54 .----

10.0,00 

1911 

11.5 .'563 :294$ 

65 . 7.14 :0·23$ 
•566 :556$ 

45. 80·8 :186$ 
66:849$ 
31 :964$ 

3.375 :71-6·$ 
----

23.617 :404$ 
----

14.032:-547$ 
>11:460$ 

9 . .573 :397$ 
---'----

17 :074$ 
---'-- --

17 :074$ 
- - --

6.958:642$ 

20• :880$ 
.1. 313 :219$ 

1 . 114:360$ 
2 :57.1$ 

·101 :6·59$ 
4 . 40•5 :9·53$ 

----· 
848:220$ 

2 :223$ 
15 :6·54$ 

119 :275$ 

16:200$ 
4:350$ 

12 :542$ 
2q :4·08$ 

3:492$ 
952$ 

54:919$ 
277 :429$ 
170 :6.8.4$ 

4 :42·5$ 
138:667$ 

115.563:294$ 
23.617 :404$ 

1.7 :074$ 
6. 9.5.8.:642$ 

.848 :320$ 

.147 . 004 :6 34$ 

78,61 
1·6,07 
o.oi 
4,73 
().58 

----~---

.100,00 
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QUADRO N. 18 
Exportação da bonacha de origem nacional por ohsse, qu<l.l1t1dade, v lor e pniz de de:~tino 11os oit6 primeiros 

mezes de 1911, 1912 e 19l'G 

Qu~ lidndes e des tinos 

--- ----- ~~-- ------- --

. I 
I 

Hevea e caucho .. ... . ... . · · .................... . 

Allemanha ...... .••... .... . .. . .. . ...... · · · · · · 
Belgica ... .. .. . . ....... . ........ · · · · · · · · · · · · · 
Estadoo Unidos .. ... .. . . ........... · . · ... · · · . · . 
França ..... ...... .. . . .......... · · · · · · · · · · · · · · · 
Grã-Bretanha ...... ..... .' .. . .. .. ..... .. · .... .. 
Uruguay, ....... . . ....... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Sorvia ..... ...... . ................... · ...... .. 

Allema.nha. . . • . ........ .. . . ... . ..... . . - .. · · · · · 
França...... . . . . .... ..... . . ... ·'· .. · · · · · · · · · 

MariÍçoba .. . .... .. ................... .... .... . 

Allemanha. . . . .... ... .. ..... . 
Argenti,na .......... . .. . ... _ . ......... ... . . · ··· . 
Belgica ...... . ....... . ... .. . ....... · . . . · · · · · · · · 
E;tndos Unidos .. ............... . 
França , . ... . ..... ... .. .. . . . .. . . . ·'· . . · · ..... . . 
G rã-'Bretanha ..... . . . . . •...... , ....... . · · · ... . 

Húllnnda. , .. . .. . , ... . , .. .. . ..... .. . . .. .. ~ · .. 
1Jruguay .. . ... ........... ..... ...... ......... . 

Manga-bel ra. .... , . . . . . . 

Allemanha . .... ....... . .. . .................. . 
Ar.genti<na .. . . ................. .. . ......... . · · . . 
B elg ica . . ......... , . .... . •.. . ...... . ..... .. . . . • 
E& ta elos Unidos ....... .. .. . ....... · ..•. . ... . .. ... 
França...... . . . . .,_ ... . ........... , . .. · · ... . .. . 
Grã-\Bretanha .......•. . . , ... . . . .. .. . ...... .... . 
Portugal. ............. . . . ............ ......... . 
Uruguay .. . . .. . . . . .. ... ......... · · ·. · · · • · · · · · · 

Allemanha ..... . . ........ . ............... .. . . . 
Belgicn .... , .... . .. ..• .. ... .. .... .......... . .. . 
Estados Unido .... , .. ............ , ............ . 
França .............. . . ... .... . ... ........ . ... . 
Grã.JBretanhn . . ......... . . , , . ... ..... 1. •••.•••• 

Uruguay ..........•... . ... .. . . . ............... 

Total. .. . .. . ... .. ..... . ..... ·'· ........... . 

Qu.antldadc em 

I 
1913 1 

I 
- ·- --- 1 

23. 82S. 9881 
--- 1 

526.082 1 
1G7.H7 1 

11.292.6721 
1. n47 . 895 
v. 841.3101 

53.882) 

1912 ! 1911 

·------1·---'-----

25 .266. 7421 0.<33.389 
-----1-·----

397. 9001 
76.777 

13.620.414 1 
2 . 244.852 
8.926.799 

330.251 
90.498 

s.4n6.774 
1. 411.641 
9.877.426 

226.798 ____ ____. _ _ I 
14.9001 11.9721 6.770 

-----1 I 
9.3551 6.606 j 3.760 
5.5 451 -5.3661 3.010 

-----!----.,...--~ 
960.6681 2·~3 80.134 -1.646.069 

-~--1 I 
18 1.2991 411.799 1 

i 143 1 
1 14 . 2&o 

172.4251 7 28 .~46 
204 . 9201 596.165 
401.8771 629.131 

I 
I 

1471 
--~-1 

172. 3771 301.629 1 -----·-- 1 ----~--
77 .0831 

2371 
I 

:[2 .1891 

174.452 

4.6191 
73.0461 

1.000 1 
4.1991 

I 

42.606 
4.79~ 

70.6661 
HO 

8.466 
I 

136.89'9 

1.146 
436.414 
422.003 
647. -592 

2 . 01·5 

293.560 

153. 0·03 

6·53 
16.756 

6.369 
89.460 

2.780 
24. 5391 

C-oefficientes -de Hnvea e cal ho 

2,2 
0,7 

47,4 
8,2 

41,3 
0,2 

100,0 

1,6 
0,3 

53,9 
8,9 

3-5,3 

100",0 

1,6 
0,4 

41,6 

1
6,9 
8,4 
1,1 

Valor em m'l 1•êls, papel 

1913 
I 
I l-'12 1911 1---11 I , 

iú9 .-586 :853$0001 151.28 :121$000 139 .180 :69 8$000 

2.292:751$000 1 2.33 :934$0 00 2.256:175$000 
7Vfi :2 30$0001 464: 212$000 650:192$0 00 

48 .938 : 689~0001 79. 28:>':80-2 $000 53 . 915 :81-1$ 000 
n.666:406$000I 14.639 ' 734$00~ 10.994:243$000 

47 . 620:360$0001 5{..555y l.39$0 00 69.743:168$000 
273 :n 7$0001 ____ -___ 1_1_. ~21 :106$0oo 

37 :2-19 $0001 29. :929$000 17 :074$ 1>00 
--·--1 

23 :388$0001 
13 :861$00 0-l 

16 :514$000 
13:415$000 

- a. o89:;~o ~--9-.-2-0..,.....4:4_8_9_$ _ oo_o_ 1 

566 :477$000 1 
I 
I 

506 :G37$ 000·1 
626 :40-1$000 1 

1.389:968$0001 
I 

502$0001 

1 . 463 :595$000. 
563$000 1 

60:330$0001 
2. 993:652$0001 
2.216:272$0001 
2 .470:077$000 

I 
------ 1---'-----1 

443 :403$ C.OO'I 869 :706$000 

9:549$000 
7 :525$000 

6.9ã9:642$ 000 

547:864$ 000 

6:042$000 
1. 908 :7 89$000 
1.888 :472$000 
2.599:754$000 

8 :7 21$ 000 

8'18 :220$000 
- ------ 1-·------,-------

228:623$00 0 j 541:010$000 473:067$000 
746$0001 

I 
26 :253$000 1 
11:453$000 1 

166:218$0001 
3:150$0.001 
6:960$000! 

2,1 
0,7 

44,7 
8,8 

43,-5 
0,2 

100,0 

I 

109 :317$000 
12 :135$000. 

180:140$000 
2:333$0001 

24:741$000 
I 

1,5 
0,3 

52,4 
9,7 

36,1 

100,0 

1:673$00 0 
46:804$000 
20 :631$0·00 

220:227$0 00 
10·:611$000 
75 :207$000 

1,6 
0,-5 

38,7 
7,9 

M,l 
1,2 

100,0 





QUADRO N. 19 

Borracha Hevea e caucho boJiviano expedidos pela pmça do Pará - Quantidade em kilos 

Fina 

Mezes 
I 

1913 1 19 12 
I 

------~ ------

Janeiro . . ........... . . , ... . . .... . . . . . . . .. . ........... -. . . 1 
~3 . 0 'i-'- l 149.3 2~ 

Jf'eV ~l~i l' O. , . . .. . . , . , . .... . , · · .. · · • · · · · · · · · · • • · · · · • • • • • • 
Março ... . .. . ... - . .. . . - . .. - - - - .--- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

3 8 7 .1 ~~1 74 . 1 >2 
Hti . 9~~~ 109.GtiJ 

1° trimestre ..... . . . . . ... . . .. . •........... . . . . . . .... . . 
-------~-----

üG7 .1 321 332 . ·520 

Abril. .. . ... . ..... . . . . ................ . . . .. .. . . .... . ... . 
------~------

219 . 9MI 1 98 . 6&5 
iMaio . . . . .. . . . . . . ...... . . .. . ..... .. ............... .. . . . . 17 2 . 99 UI 144.73 8 
Junho . ................... . . . . . . .. . . . .. ... . ... ... .. . . •.. , 5 0-.7 111 157.40U 

------~-----

2° trime~tre .. . ......•. . . .... . .... .. .... . .. . •. .. . . . ... 443 .6 021 500.8U2 
------- ~ -- - ---

1 o s·emestre . .. . ........ .. ... . .•.. - - • • - - - - · · · · · · · · · · · · 1.110.7341 83 3 . 322 
------l-----

Julho .. . . . .... . . ... .. . , .. . . . ....... . . . .. . . ... . . ....... . . ·60 . 03rll 53.63 2 
Agosto . .. . . . . •... . . . ..... .. ..... . ... . ....... . - - .. - - · .. · . 107.7601 78.11~ 

Set embro . . ... . .. ... . . .... . . . .... .. ... . ........... . .... . 120.6911 33.361 
------1--~--

3° trimestre ...... , .... . . . ....... . . .. .. . .. . ..... . .. . . • 288 . 4821 165.105 
- - ---1-----

':l'otal nos 9 m czes . . . . . . . . . .. . .. ... . _ .......... . . . . . .. . 1.399. 2161 998.427 
I I 

Entrefina 

1913 I 1912 
I 

- ---1- -- --
1 

11. 2671 619 
29 . 2661 4.465 
18 . 2091 7.048 

-------1 - ----
68. 741 1 12 . 132 

-----1-----
·9.9481 2 .67 2 
3 .6 56 1 6 .024 
a.om41 3.824 

-----~1-----
16.6181 12 . 520 

------1-----
75 . 3591 24.662 

- - - --1-----
5.1021 1.6 33 
3.9311 2.7 21 
4 .6011 1.720 

------1------
! 3 . 5341 6.~74 

--- ---- 1------
88. 8931 30 . 726 

I 

DESTINO-S 

E stados Unidos 
~1ezes 

I 
19.13 I 1912 

I 
----- -- 1-----

J'aneiro ..... . . . . .. .. .. . .. . .. - ...... - - . - - .. - . - - . - - - - - - - · - - - - · · - - - . - - - . - - . . - · -
F ever eiro .. . ...... . . ... .... .. .... .. ... . . • .... .. .. . .... . .. . ... . .. . . . .. . . .. . .. . 
:Março . .. . . . . . . ..... . . - - - . - · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

I 
67.-602\ 
86 . 6791 9 . 294 
16.4831 <J3 .622 

1° trimestre . .... . . . ... ... . .. . . . . . . .. . . . . . . .......... . ....• .. . . . .... . .... . 
--- ----1-----

17 0 .. 76 41 42.81 6 
---- -- [--- --

Abril .. . ... . .. . .. . .. .... . . . . . .. .. . . . . .... . . . .. . . . . .. . . ... . . . . .. .... . . ·•· ... . 
Maio . .. ..•. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . ..... . .... . .. . . . . . .. .. . . . .... . .... . . •. . ... .. 
Jun'ho .. . . . . .. . ....... - - - - - . . - - - · · - - · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 

75.2241 92.19 0 
1 05 .·G-951 45.429 

'79' 6491 61.487 
------- 1- ----

2° tri.m e.stre .. . .. . ........... . . . ... .. .... • •. . . . ... . .. .. - . . ....•... . . . . . .. . 260.5681 1.99.106 
-----1- ----

1 o s•emestre ... .. . .. .. . . . ... · . .. . . · · - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 431.3321 24.1. 922 
I 

Julho ... . .. . . . . .. - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3. 0141 19.11 0 
Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . ... . . - - . - - - - - - .. - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Setembro ....... . .. . . . . ... . . -- .....•.. --.- ·-- - ---- - · · · · · · · · · · · ·•· · · · · · · · · · • · · · 

77.8l1 1 21.000 
38 . 572 7.005 

-----1- ----
3° trimestre ... . ... . . . . ... . .... .. .... . . - . . . ... . .. . . - - - - - . - . . . - - . - - - - - - ... -

• Total nos 9 m ezes .... . ....•.. . - . - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1il.9.397l 47 '11 5 
----- --1 -----

550.7291 289.037 
I 

Semamby Caucho 

± 
I I 

1913 1 1912 1913 1 191 2 
I I 

------- ~ ------ -----~-----

1 
20 .5 611 3 . ~65 

- I 
7ti.3 HZJ 50.1 2 ~ 

36.5401 2u .39ü 117 . 48ll 4G.381 
32 .d781 14 . 143 4 1.60 ~ 1 2i.H9h 

----~---- - ---<-----1-----
89 . 27 4 1 41 .6 04 235 . 4221 125 .0uti 

- ----~ ------- --- ----1 - -- --
39 .274 1 1:1.722 1 85 . 6081 72. 76~ 

6 7.9 591 5t . 717 
37. 0441 4 • . 027 

184.302 1 52.5>~ 
55 .7411 -56 .5-50 

----- 1----- ------~~----

134.27.71 113 .4 66 425 . 6511 181. 85ü 
-----1--- -- - -- ---1- ----

223.6511 15 7 . 07 0 661. 073 1 306 . 862 
------ 1- --- ------ ~ ------

2. 3641 11.267 
46.8201 7 .7 50 

78 .5 911 27 . 801 
79.0491 11 .B4ti 

i1 0 .833l S.787 - 62.5421 29 . 6(;6 
---- 1--- --

60.0171 27 .604 
-----1----

283.5681 1 8 ~ . 674 

------1--~-
220.1821 69.3·53 

-----~1 ---..:.... 
88 1 . 2551 376.215 

I I 

G rã.,Bret anh a. Outros rpa-izes 

I I 
1913 I 19 l2 1913 ) 191 2 

I I 
--- ----1--- -- ----~1 -----

I I 
133.629 1 203 .6 34 I 
483 . 7311 14 ~ -080 I 
262.4451 12•t.132 I 

----- 1- --- - -----~1 ------

879.8051 470.446 - I -
- - ---1----- ----- --1-----

379.507\ 195.627 I 
313.2121 20.9 .·588 I 

66.86t11 203.323 I 
------1--- -- ------1- ----

759. -5801 60 8 .538 I 
----- -- 1--- -- -----1--- --
1.639 . 3851 1.0 78 .984' I 

I I 
143.07 41 7ü . 22 3 I 
159.74 91 79.329 I 

53.113\ 59 .484 106. 8821 6. 985 
------1----- ---'-·- 1---- . 

355.9361 214.036 10·6 . 8821 6.985 
------1----- ------1-----
1. 99•5. 321 1 -1. 29 k. 020 l.0-6.8821 6 . 985 

I I 

'l'ota l 

1913 1912 

------ ~ -----

1 
201.2311 208. 604 
fi iV . 4l v l 15 ! .H•~ 
~í ti . H~~ ~ lb6.~ Õ 4 

- ------~ -----

1.05 0- . -56 ~ 1 513 . ~ o z 
- -----~-----

45 4 . 73 1 1 287 .S·l 'l 
41 8 .HU1 1 Zoi . U!7 
146 . 51U I 2ü4 . S!u 

----~ -----
1.02G.148 1 8 U 7 .8~4 
~----1---
2 .07 0 .7 17 1 1. 320 . 906 

------1 ------
146.0881 94.33o 
237 .5-tiO·I 100.329 
1~ 8 . 567 [ 73. 474 

-...:....---1- ---
582.2151 268 .1 36 

-----1---
2.652.9321 1.689 . 042 

I 

Total 

I 
1913 I 1912 

I 
------1------

I 
20-1.2311 203 .6 34 
570 .. 4ü0 151 . 374 
278 .9 281 158.254 

--- --1-----
1. 050 . 569\ •513 . 2·62 
-----1----

454 . 7311 287.817 
41 8 .9071 25-5 .017 
146 .·510-l 264. 8J10 

__ : __ 1 -----~ 
1. 020'.1481 807 '64-1 

- -----1-----
2.07 0 .717 1 1. 32 0.90r. 

I 
14-6.0881 94 .33 3 
237 .'5 60·1 i100.329 
19 8.5 67 1 73.47 4 

-----1-----
582.2151 268 .1 36 

----1- ----
2.652 .9321 1. 589.042 

I 



"' 



QUADRO N. 20 
Exportação da borracha de origem nacional, por classe, quantidade, valor e porto de destino ( *) 

SERINGA ( HEVEA) 

Quantidade em kilos Valor em mil r éis 

191 0 1911 1912 1910 1911 1912 

Manâ.os . .. ..... . ... . . . .. ... .... , ..•.. . 
Jta coatl:iara. . . . . . .. . . .. . ... . ... . . . . . ... . . 
Belém .. ....... . .. . . . . .. . .... . .... . .... . 
S. Lu-iz (Maramhão ) .. . . .. . . .... . . . . . . .. . 
Ilha do 'CR!l·ueiro . .. . ... .. .... . . ... . . . .. . 
Porto Mu rtin ho ......... . .. .. . . . . ... . . . . . 
Corumbil. . ... .. . . ....... ... . .. . . . ..... . . 

I I I I 
1-6 . '670 .4841 1•6.'536.7411 17. 272 .326 181. 970• :<570$1 :L17 . 33 9 :0 4~$1 112 . 275:137$ 

10•1..1'5 1 1 141.0001 202 .931 1.1<5 0 :44 0·$ 1 ·985 :39.1$1 1.273 :22 7$ 
16.687 .0·571 15. 304. 4481 20 . 363 . 942 163 . 603 :73·5$1 •88. H 15 :•5•62$1 110.618 :!145; 

6.2071 14.2191 10 . 294 3~ :88·6$ 78 :-6.5-8'$1 o54 :007$ 
26.4~2· 1 1>. 9401 ~.5 .•509 130:133$1 33 ~518$1 10~:418$ 

380 1 I 12 :26·9$1 I 
646.4261 649.•6351 2'7'6. 784 7. 09 6 :023$1 4. 665 :·860•$ 1 •1. 86 0 ~23 2 $ 

-----J- - 1 -----1 ---<---1 
34. 138. 1371 32 .•652. 9·8'31 38 .1/!i l. 786 3•53. 989 :056$1 211 . 248 :031 $.1 226 .1 8'7 :166i 

I I I I - ··- -------
SORVA 

I 
12 . 458 1 Manáos. ....... .... ...... ... ...... . . 9.54151 

I i 

MAN<IÇOBA 

-~------

I I 
B elém. . . ...... ···· · . .. . ............. I 3001 
S. Luiz (·Maramhão) . ... . ... ...... . . . . . . . 9. 797 1 10.4341 
Ilha -do CR!l•uei ro .......... . . . .... . ...... 566.6841 •686. 2951 
Camocim. • • • ••• o • •• •• ••• • • • • •• •••••• I I 
Fortaleza. . . .. . . ..... . ....... ·· · · ··o 1. 0217 . 8381 949. 87•61 
Natal. •• •• • • • o • •• •• • • •• • •• •••• • • • • • • • 

' 
11. 8711 847 1 

Caibedello. ... . ...... ... . ... . ....... .. 3 . ·9 50 1 -
Pernambuco. . . .... .. ..... ....... ... . . 49 . 462 1 48.9111 
Bahia. . .. .. .. .. ....................... 1.948.·6041 1.747 . 8681 

----1 
3.444.53.11 3. 618.20-61 

I I 

•MANGA<BEIIR.A 

I 
Belém. . .......................... .. ' 3401 
S . Luiz ( Mararuhão) .......•.... . . . .... .. 9 .'7971 
Ilha do Caijrueiro ... . . ..• . ... .. . ......... '54.3271 
Fortalezfl.. .... . .......... . ..... . . . . . 26 .3 921 
Natal. ............. . ..... . .. . . . ... . . 11 .'530·1 
Crubedell o. .. ... . . . . ...... . .. ... ... . .. ·18.2631 
Pernambuco. . . . . .. . . . ...... . .. . .. ... . 72.3511 
Maceió. .. . . .. ....... .. .. ... . ....... . 7. 8li21 
Aracajú. .... .. . .......... .. .. . ... I 
B·ahia. ... . . . . ··· ·· .. . . . .. ..... .. . . .. 188.2841 
Rio de J antiro ......... .. .. . .. . .. . ..... . '182 . 3441 
Santos. .. .... ... .. ....... ..... . .... . 94 . 4451 
Porto M urtin h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 4 . 4351 
Corumibá. ... . . . . ... .. . .............. ~5 .& 87 1 

-----1 
7 ~1.0821 

I 

I 
S·eringa (hHea e caucho).. . ........ . .. . . 31.1. 38 .13'71 
B.orra·cha -d•e 2orv&.. .... . ......... ... . .. . 9 .'54•!í I 
Maniçoboa .. ......... .. ..... : .. .. .. .. .. .. 3. 618 . 20'61 
Mangabeira. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 781.D 32 I 

I -----·- 1 
1 38.154>6.97().1 

I 

I 
<1. 3841 

10.4341 
58.4691 

•5 . 4101 
3 . 140 

11.40•11 
22 . 9•761· 

•6 . 06-91 
7001 

44. 740·1 
1 31.1341 

o64 . 2841 
1. 83 7 1 

76.3!61 
I 

43 7. 163\ 
i 

I 
32. ·652 . 9 831 

12.4581 
3-.444 .'5311 

437.1631 
I 

36.547. 1361 
I 

20 .6031 
l 

1-4.815 
609 . 772 

398 
1.088.52-5 

4.358 , 

77.428 
1. 929 . •533 

3.724.829 

2 . 472 
7 . 4'57 

35.-818 
1. 878 

15.091 
6 . 319 

12.604 
3.37ii 

261 
9.951 

135 117 
47 .70 9 
14 .7 9~ 
96.034 

I 
24:099$1 

I 

I 
I 

36 :481$1 
2 . 032 :9 81$ 1 

I 
5. a60· :7 84$'1 

36 :433$1 
11 :258$1 

168:270$1 
12.060 :405$1 

- --·--1 
19. 706: 612 $1 

I 

I 
919$ 1 

79 :•59 5$1 
171:238$1 
147 :900$1 

2.1 :7·61$1 
33 :.80·7$1 

14-6 :608$1 
16:675$1 

I 
17:S41$I 

910 :537 $1 
494 :730$1 
42·6 :667$1 
783 :90•5$1 

----1 
3 . 25~:183$1 

I 

I 
. 353 . -9~9 :05•6$1 

24 :009$1 
19.706 :612$1 

3. 252:183$ 1 
-----1 
376.971:860$\ 

I 

I 
31:293$1 

I 

I 
1 :5 00 $1 

3•5 :340$1 
2. 32·1 :22·6$J 

I 
3. -948 :092$1 

2 "5"71$ 
I 

íl71 :248$1 
7. 393 :13 8$'1 

I 
13 .·873 :115 $1 

I 

I 
3 :337$1 

22 :7 66$1 
144 :9•5 6$1 

16 :20e$1 
4:350·$1 

1'6 :•71 8$ 
34:008$1 

8 :26-4$1 
9'52$1 

5:419$1 
407-:906$\ 
227 :345$1 
n4 :·681$1 
!1216 :0·78$1 

I 
1. 242:980$1 

I 

I 
2H. 248 :031$1 

31:293$1 
13.sn :J.115$: 
11.242: 980$1 
--~-1 
22·6. 395 :41 9$\ 

I 

~ 1 :.5 04$ 

48 :145 $ 
:1 .. 841 :2•70 $ 

1 :796$ 
4.039:951$ 

13:301 $ 

3317 :878$ 
'7.7 82:094$ 

14.064:535$ 

5 :40·2$ 
21 :7r64$ 
·65 :333$ 

4: 000$ 
22:261$ 

9:966$ 
18:642$ 
'5 :199$ 

745$ 
28:774$ 

464 :944$ 
167:933$ 

35:251$ 
272 :14as 

1 . 122 :36 7$ 

22-6.187 :16 6$ 
li1 :50~ $ 

14. Oi-4 :231'i $ 
1.122 :3.ll 7$ 

241 . 425 :372$ 

ti . 1 
(* ) As. quantidades correspondem :§.s deel arações f eitas nos m a nifestos . A d ec araç§.o de valor ~ em moeda n acwnal paps · 

livre a -bordo (f. a b . ) e, pol't·anto, incJ;u·e 0 Clli'1o p osto no ·porto de sa.hid·a, cliore\to,1 d e sabida ·e despezas de embarque e de 
€IDbalrzefu, mas em n enhum cas'O os ,fr etes >< em seguros e~Jtramarinos. 
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QUADRO N. 21 
I 

Exportação da bonacha ~de origem nacionail. por classe, quantidade, valor e paiz de destino 

Allemanha .......... . ...... . ........... . 
Belgica ....... . ............ . ... .. ..... . 
Estados Unidos .......... .. .. . ........... . 
Fna'!1ça ..... • ... . .................... .. . 
Grã-Bretanha. . . . • . . . . . . . . . ........... . 
Uru·guay . . .. . . ........... : . . . .. ~ .. . .... . 

Allemanha .... ..... . ... ... .............. I 
França ................... . ......... . . .. I 

i 
I 

Allemanha ..... ..... .... ... .... ........ . 
Argentina ............................. . 
Belgica..... . ......... . . .......... . .. 
Estados Unidos .... ................. .. ... . 
Fnamça. .... .... .... ............ . .... . . . 
Grã-Bretanha .... . ........ . ..... ..... . . . 
Hollanda ... . , . .......... . ......... . .... . 

I Allemanha. ..... . ... . . . .. ······· ... .. 
Belgica ............... . ...... . .... . 
Estados unidos ........ · ............. . ..... 
FM'!1Ça. . ................ .... .. .. ... 
Grã-Bretanha . ... . . .. . .. . •.. ••• •• . • o. 
Hollanda . . .. . .. ......... ......... .. . 
Italia ... . ... : . • • o •••• •• •••• • •••••••• 

Paragu:ay. . ........... .. ............ 
Portugal. . .. ... . ... • •••• •••• •• • ••• o 

Uruguay. .. .. .. . ............ . ..... . .. 

SERINGA ( HEVEA) 

QUANTIDADE EM KILOS 

1910 1911 

I I 
952.á921 489.5971 
112.847 137.647 

14 . 373.4861 15.461.0-10 
2.498.2631 2.036.3261 

15.721 . 7491 14.277.5211 
479.2 001 250 . 882 

1912 

735.781 
111. 894 

20.486.200 
3.049.583 

13 .7 68.318 

--·---1-----1-----
34.13 8 .137 1 Z2.6fi2 .983 1 38.151.786 

I I 

SO<RVA 

I I 
2.3271 8.113 ! 
7.218 1 4.345 1 

---1-----1 
9.5451 12.4581 

MANIÇOBA 

I I 
272 . 4241 ~2.3551 

1.1541 16.3301 
908.7431 653 . 6951 
905.6901 1.172. ~55J 

1. 516.1951 1.226 .1 401 

1
1 23.6561 

--------1 
3.618.2061 3.444.5311 

13.247 
7.35:j 

2\1 .603 

686.499 
143 

14.25ry 
77:>.1:i0 

1. 3SS ~n 
879.896 

3 724.829 

VALORES EM MIL Rll:IS 

1910 19H 

I 
10.098:463$

1
1 3.201:985$1 

1.193:170$ 906:687$1 
1 3 7.439:G81~1 94.072:745$! 
32.67 0 :20·0$1 15.046 :524$1 

167.029 :568$1 96.246 :0 48$ 

1912 

4.228:487$ 
662:224$ 

118.2515 246$ 
20.009:888$ 
83.031:321$ 

_5 ~~7 :074$·1--1. 7~4 ~~1------
~53. 989 :056$1 211.248:031$1 

I I 

I I 
5:833$ 1 20 :4'31$1 

18 :17 6$1 10:862$1 
---1-----1 

24:009$1 31:293$1 
I i 

226.187:166$ 

33 :115$ 
18:389$ 

á1 :504$ 

--- -

1 . 220:860$1 1.279:851$1 
I I 

94:675$1 66:173$1 
5 . 600:198$1 2.746:572$1 
5.010.;221$1 4.704:745$1 
7.780:6158$1 4.974:555$1 

1 1 01:219 $1 
----1-----1 

19.706:612$ 1 13.873:115$1 
I I 

2.451:937$ 
563$ 

60:330$ 
3.171:023$ 
4. 9.52 :695$ 
3.427 :787$ 

14.064:335$ 

---·-------------~ 

·MANGABEIRA 

I I 
224.7081 

I I 
326.991 1 20·8.0221 1.478:026$1 628:455$! 701:434$ 

3.1901 1. 77 41 
6o.z4o I 11 :193$1 4:980$1 

167.63á l 31.2941 623:848~ 1 8.5 :462$ 1 158:792$ 
33.5571 8 . 4141 10.634 135:939$1 25 :702$ 1 24:081$ 

189.7611 158.2011 80.043 '723 :592 $1 406 :2 70$1 19 8: 418$ 
I 1"50 I 426$J 
I I 1. 480 I 'I 4:933$ 

1. 4031 I 7:559$ 1 I 
I 2. 780 1 1.225 I 10 :611$ 1 4:463$ 

58.5451 26.-5281 10.641 272 :026$1 81 :074$ 1 30:246$ 
1--- , _ _L __ 

-~--! 1-·--
781.0821 437.1631 388.871 3.252 :183~1 1. 242 :98o; 1 1.122:367$ 

! ! I I 
. I 

Discrimi.nação por qua'lidade da borl'acha seringa exportada da Amazonia 
I 

'-----·------~----------------

1910 1~11 1912 

- ------------· ---- .. .. 
:1 

l)t~antidcu!e ·.11!m1 lorlrrrlc ' . . IBntidade 
Po1·centagem Porcenta r; em PCYroentagen• 

em kilos em 1cilos em kilos 

Fina . .•.. ... . ...... .. ... . ....... . .. . . ... 
Entrefl na ... . . . .. .... . .. . ........... ... . 

I 
17.216.6281 51,46 

2.801.8811 8,37 

I 
17. Q38.745 j 53,28 

2 . 926 .1557 1 9,15 

I 
19.405.8901 51,29 

3 . 205.240·1 8,47 
Ser·namby ... . . ............ . . .......... . . 
Caucho .......... . .... . . . . . ... .... . .... . 

7. 366.5841 22,02 
6 . 073.5991 18 ,15 

7 . 133 . 6071 22,30 
4.884.280 1 15,27 

8.653.4861 22 ,8 7 
6.-574 . 5831 17,37 

Total ..... . . . ... . ....... . . ..... . .. . 
-~----1-----

33 . 458.692 1 100,00 
'------1'-------

31. 982.1891 100,00 
--- --1'-----

37 .839.1991 100,00 
I I ! 

I 



· DIAGRAMMA das cotacões médias da Borracha em Belém nos Annos de 1907-1908-1909-1910-1911 e 1912 , 

;CIITAÇÕlS I JAN. FE\'. MAR ABRIL MAIO u UN. JUL. AGT. sn. OUT. [ No.v . [DEZ. [ JAN FEV. MaR nRRII I MAIO I JUN. JU L. AGT. [SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABRIL[ M.\lo 1 JUN . .;u~ . ;T. ;n. ouT. ! Nov. [ DEZ. I JAN. FEV. I MAR.lABRIL MAIO JUN. JUL. AGT. sn. ouT.[ NDv. [ DEz. [ JAN FEV. [ MAR. [ABRI L [MAIO JUN. [ JUL.[ AGT. [sn. OUT. NOV. DEZ. I JAN. 'EV. [ MAR A:~R. IIL [MAIO I JUN. [ JUL. AGT. SET. i ouT. NOV. DEZ.~ 

rt !± • :t + 
H- . • tr+ :t- . ± 

~ 

t 

I 

1907 1908 1909 1910 1911 19 12 
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I 
f-!' e gf!-
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·;;~ . 
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FEV. MAR. ABR. MAIO. ..JUH. VUl. AGO. SET OUT NOV. 

-t -!- f-+-+-
- j_ ~ 

...;::: 

:j. 
tf'l'tP NAC I OI'fAL 

1904 

DIAG RAMMA· dos preços de borracha fina do Amazonas na Inglaterra em 1904-1905-1906-1907-1908-1909 
DEZ. 

123+ 

+t-
t 

JAH. 

+ 

FEV, ,.,AR. ABA, ~AIO, UUN. ..JUL. AGO. 
I a ~ <t I 2 .:11 4 

1905 

SET. OUT. 
1 a ~ • 1 .a.:~~ • 

ttov. oez. 
I •-' <t 1 ~ .:11 4 

úAN. FEV. MAR. ABR. MAIO. JUN. \JUL . 
1 z""" 1 a a"" 1 a :a"" 

1806 

AGO. SET. OUT. NOV. DEZ . 
I .2 .l 4 1 2 .:11 4 I Z .:11 4 + ''~ 

'-'AN. FEV. MAR. ABR. MAIO. ..JUN, JUL. AGO. SET. OUT. HOV. DEZ. JAH. frEV. ABR. r-fAlO. "'UN. ,JUL. AGO. SeT. OUT, HOV. oez. 
1 a a • 1 •' • 

-+ 

1907 1908 

VAN. F!V. MAR. ABR. 

H- · 

-j-

MAIO • .JUH. ..JUL. 
, • .:~~ • , ~' 4 1 • a • 

1909 

AGO SaT. OUT. HOV DEZ fllqtd 
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-m-
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F~.[D -j-
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PARA 
CULTº 

· 1907 

DlAGRAMMA das cotações da Borracha do Pará e cultivada na praça de Londres de 1907 a 1912 
JUL • .AGO. 8E.T OUT N O V 

f-

-+-
- H+H-;:+· ~--+~~H--, .tt.1.-:1.-:'..4':.. ..... t+-+ 

' 

'' 

-rr -r-r-nr-rrr- • 

r+ ·. ~ 

PAR A 
CULT'? 

1908 

AGO. 
1 t .J. 

SET. O UT H OV. D EZ.. JAN. F EV. M A R. AB R. 
ta-= .. IZ.S4 l:t3 ... IJJ4 1~.J. 4 1,.;:i ... 1&3• 1111;;r4 

t-H 

MAIO. J UN. J U I... A GO SE.T. OUT. NOV. DEZ 
t lil õJ4 1234-1314 13.l• 1;r3• 123 • 123 • IJJ• 

1 -1-~-t-t-t++-t-t-t--t--t·-HH- t-t-!4-t-H-

t-t-+-+-+-t--t-t--t-+..,...,.·+ 

PARA 
CULT'? 

1909 

+H--

J A N. FEV. MAR. AB R. MA I O • .JU N. 
1 2" • 1 .. .! " 1 a 3 • 1 '" ... 1 :;t ;s.,. 1, .:i • 

J UL A GO. SE.T O UT. NOV. D EZ 
'".:I" l.l..J+ t•Jloll l•J1• 1l!J4- 14134 

;__ '-f-i-+ -r_,--;-r;--;--.-r-;1 -t---t-i-;-+;-+-t~t-'-+ 

• T++-1+ L . TTH-,.......t--1!-+ 1-~,...._I ,_,±+,..,·_, - >- =i-rl- Fl 1-t+ 
t-t++r-t1~ril -'- ' +-+- r+ t r+- ++ 

H H + ~ 
-~ 

+ 
· t-+++-t...;-H 

L ··, 

H 

_j ' 

+ 

+ 
1910 

PARA 
CU LT~ --~-----

JAN. FEV MAR. 
1. :J. 1 lil :1.. 

ABR. MA I O JUN. JUL. AGO. SET. OUT. HOV. oe:z. JAN. flEV MAR ABA. MAIO JUt4 JUL AGO Se.T. OUT. NOV. DEZ "1'Çm 
,..,,. .. ta;1• 12.s• llil.S" 1&3• 1•~• lt.S4 1a.s+ tJ:i• tZ.l• t><:i• tt'J• 1.t.i• 1•11 .. 12'14 1;ra• 1.t.J"- 1,?J• tJ~• tt.s• 1a.1 4 

~ +- ·' tt 
-H-+-t-rrl-++r--r..,...,.· ti:-r 

PARA 
CULT'? 

1911 

.;.. 
'. 

--
J 

. t · 

1 

PARA 
CULT'?' 

1912 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA SUPERI·NTENDENCIA DA DE'FESA DA B OAR~C I·IA RIO DE JANEIRO 
DIAGRAMMA DEMONSTRATIVO DAS OS CI LLAÇOES DO PR~ÇO DA BORRACHA FINA DO PARA' EM LONDRES 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO J O LHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

5/ s 8 $ 956 
15/4 8 $ 818 

• Of'J 8 $ 68 '1' 
5 / 2 I' ô !S5 43 ' . -
'!5/1 I 

' / ' 8$405 
':5/o I I A ·,' -, , ' ' 8 $267 ' ' '"/,, ' ' .... _, ' / ' I ' 8 $129 ' "'/,o . i I . I \ - ' ' . ' ' 7$892 I . I 

4/e ·~ I ~~ ' ' ' - ' 7 $ 85 4 J ' I ' -- - ' ' 4 / a I .... -- ' 7 4716 . A I 

4f7 ' A ' ~ ' -- . ' -- ' , J --, , \ 7 $ 578 I \ . I \ ' ,_ -. 
4/a N 171 I ' -- y ' : \ 71440 \ -
4 J s '"*i -.. ~ ' 1\ ' I,_ J -' 7 !S 303 
'"! .. -- _, ~ , ' / 7 s 165 
4/3 .,IA- ~ ~- ' 7 li> 0 2 7 
4J2 ' ~L\. 6 $ 889 
4/1 l.. 8 $7 52 
•jo u ~ t'\ 6$ 614 
:Jj,, .... #I 6 &476 

. "/1.n. ....._, r h 6 $33 8 
"/s 11 rv "l ~ / I"\ I"" v ~"". 6 .zoa 
:l/a r.. .. ~ MV [V '\. / ......... 6 s 063 
3/; I .~ / r- 1\ 17 ~ 1/\. 5 $ 925 
"/e . I - li 5$787 
3Jo . ~ 11\-1-./ ) ' ~ 5 l\649 
3/4 ~ !-;( I ~ \ 5 95 f 1 
"/3 I~ 1\. \ 5 ~374 
3/e ""' i"oo.., lf' ~ ~ 5 41236 
3j, "" '"I-- 5 !1098 - 3/o "~" 4 11>960 
2j,, , ..,... 4$823 
2 /•o ' 4 $ 6 8 5 
2jg .. I \A. 4$547 
2 /a ' 4.469 
2/7 i' 4 $271 
2 /A r-""" 4$134 

'2 /o ~ I \ 3 8986 
2j,~. " ~ $858 
2j.., I ::l $720 
2 /2 1\ IJ\. L- 3Jii 582 
2J 1 rT -,...;;. , 3 $445 
2/o v ~ 3 130 7 
, /t1 - 3$ 169 

· 1 / ro 3 it 0.31 
1fCJ 2 $893 
'7a 2$756 
1/7 2 ~ 6 1 8 

'f e 2$ 460 . 
FfNA 00 PAR.P: 1912 ________ 1913-'--- PLANTAÇAO, 1913 IMPR.NACIONAL 
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QUADRO N. 22 
Cotações de fechamento da Hard Fine Pa1·á e plantação, em Londres, em 1913 (Shillings e pence por libra) 

ABI\IL MAIO JUNHO JULHO AGOS•ro SETEMBllO OUTUBI\0 

D IAS 

s. d. l s. d. ls. d.ls. d. I 8, d. l B. d.l e. d. l s. d. I B . d.l d. d. I 8. d. IB· d. I 8 . u. \s. d . 

l...... 3 7 1/2 3 7 1/4 3 5 3 2 l/2 - -
2...... 3 6 3 8 3 51/4 3 2 l/2 3 8 1/4 3 

3 9 1/4 2 10 1/2 3 8 3/4 
3 9 1 }2 2 10 l/4 3 8 1/4 

3...... 3 6 3 6 3/4 3 5 1/4 3 2 l/4 3 8 1/4 3 
4..... . 3 5 3/4 3 5 3/4 - 3 8 1/4 3 
5,... .. 3 5 3/4 3 5 3/4 3 5 3/4 3 1 3/4 3 8 1/i 3 

2 
11/2 
1 li~ 
11/4 
1 1/2 
11/2 

3 9 210 -
3 9 2 9 3/4 -
3 9 21C 3 8 

6...... - - 3 6 3 2 3 8 1/2 3 
7...... 3 5 1/2 3 5 3 6 3 2 1/2 3 9 3 

- - 3 81/2 
3 8 3/4 2 9 1)4 3 9 1/2 
3 8 2 9 1/4 3 10 !L.... . 3 5 1/2 3 4 3/4 3 7 3 3 lf4 -

9 . ..... 3 5 3 4 1}2 3 8 3 3 3}4 3 8 1/2 3 
10...... 3 4 1/2 3 4 3 9 3 5" 3 9 1/2 3 

3 8 2 8 1/2 3 10 1}2 
3 8 1/2 2 9 1/2 -

1 
1 1/ ~ 

11 ...... 3 4 3 31/2 - - 3 91}2 3 o 3/4 3 9 1/4 2 9 3 10 
12...... 3 4 3 3 1/2 Hohday 3 9 3 o 1/4 3 91/4 .2 9 310 
13 ...... - - 310 3 61/2 3 81/4 3 o l/4 - - 3 93t4 
14 ...... 3 3 3 21/2 3 9 l/2 3 J 1/2 3 8 1/2 3 o 1/2 3 9 3/4 2 9 3}4 3 10 
15..... - - 3 9 3 4 112 -
11i .. .... 3 3 3/4 3 3 3 9 l/2 3 4 1/2 3 8 1/4 
17...... 3 4 1/2 3 3 1/2 3 9 l/2 3 41/2 3 8 
18 ...... 3 4 3/4 3 4 - - 3 8 
19 ...... 343/434 391/2341/238 
!!0...... - 3 9 1/2 3 0/4 3 8 
21.. .... 3 51/ . 3 5 3 91j4 3 31/2 3 81/2 
22...... 3 5 1/4 3 3 3/4 3 9 1J2 3 3 1/4 -
23...... 3 5 l/4 3 3 3/4 3 9 3 2 ;·/4 3 8 
24 ...... 351/4331/239 323/438 
25...... 3 4 3/4 il 2 3/1 ·- - 3 8 1/2 
26 ...... 3 43/4 3 23/4 3 81/2 3 21}2 3 8 lt2 
27 : .. .. - - 3 8 3,4 3 2 3/4 3 9 
28... . .. 3 4 1/4 3 2 1/2 3 8 1/2 3 2 1/4 3 9 
29 .. .... 13 4 3/4 3 21/2 3 8 1/4 3 2 1}4 -
30...... 3 4 3/4 3 2 1/2 3 8 1/4 3 "2 310 
31.. . . . . - - 3 8 1}4 3 2 -

3 !) 3/4 2 9 1/2 3 10 1 ).> 
3 3 9 :l/4 2 9 3j4 3 u 
3 il 9 3/4 2 9 1/4 -
3 o 1/4 3 9 l/"2. 2 9 3 10 1/2 
il 01/4 310 2 91/4 311 
:Hl 1/2 - - 311 
2 111/2 3 9 2 91/2 310 

- · 3 8 l/2 2 9 1}2 3 10 
211 3 81/2 2 91/:2 310 
2 111/2 3 8 1/4 2 9 l/4 -
2 11 l/4 3 7 1/4 2 9 1/4 3 10 
2 10 3/4 3 8 2 5 1}4 3 8 
2111/4 - 3 9 
2111/4 3 71/4 2 91/4 3 91/2 

3 6 1/212 8 8/4 3 9 1/2 
3 7 1/2 2 8 1/2 3 9 1}2 
3 8 1)2 2 81j2 -

210 

2 9 1/4 3 6 
2 9 1/4 3 7 1/2 

- 3 7 
- 3 7 

2 9 1/2 3 !; 
2 91/2 3 7 

2 71/2 
2 71/4 
2 7 
2 6 3/4 
2 7 
2 7 

2 9 l/2 -
291/! 37 2 
2 9 1/4 3 7 3/4 2 

7 
6 3t4 
e 1/4 
4 1/2 
4 

- 3 7 3/4, 2 
2 9 1}4 3 7 S/4 2 
2 9 3/4 3 7 3/4 2 
2 9 1/2 3 7 3/4 2 
210 -

4 

210 3 7 2 3 
2 9 3/4 3 7 2 2 1/'2 

- 3 7 2 11}'! 
2 9 l/4 3 7 2 
2 9 1/4 3 7 l/i 2 o lt2 o 3/4 2 9 3 7lj4 2 
2 8 3/4 -
2 8 1/2 3 7 1/2 
2 8 1/~ 3 7 1/2 

- 3 7 1t2 
2 8 3 61t2 
~ 7 3 7 

2 11/2 
2 03/4 
2 13/4 
5 13/4 
2 3 

3 5 lf'l. 2 11/2 
3 41/2 2 1 3f4 
3 5 2 1 3f4 
3 5 2 11/2 

Hohchy 
3 4 2 1 1/4 
3 4 2 11/4 
3 4 2 1 1/4 
3 4 ~ 11/2 
3 4 2 11[2 
3 3 1/2 2 1 3/4 

Holiday 
3 4 1/21 2 11/4 
3 41/'2 ~ 1 
3 3 1/2 2 o l /2 
3 3 2 o 3j4 
3 I 1/2 2 O 1/2 
3 1 1/ "2 2 o l/2 

3 11/<l 
3 1 1/4 
3 11/!. 
3 1 lJ4 
3 2 
3 i 

2 l 
2 11 /4 
2 2 
2 2 
2 2 
2 1 l}·! 

2 7 1/2 3 7 2 3 3 2 
11}2 
1 1J'2 
1 1/2 
1 1/4 

2 1 3/4 
2 11/2 
2 1 lj2 
2 11/2 
2 2 

2 7 3j4 -
2 7 1/4 3 7 
2 71/2 3 7 

- 3 
2 2 l /4 3 
2 11/2 3 

- 3 
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QUADRO N. 23 
Importação Geral de Mercadorias 

VA LOR EM MIL RÉ IS, PAPE L 

1903 .. .... . ....... . .... . 
1904 ... . .•. . ....•.... ... 
19 05 ... . .. . .......... . . . 
1906 ... .... .. . . ... • .. .. . 
1907 . ...•... . ........... 
1908 .... . .. . . . . .. ... . .. . 
1909 ...............• •. .. 
1910 .. . ......•.....• . .. . 
191::. .. . ....... . ... • ..... 
J.912 ... . •.. . .. • . .... . ... 
t913 ..... . ..•. .. . • . .. . .. 

1903 ..... . ... . ....... • .. 
1904 ....... . . . . . ..... .. . 
190<5 ... . . ... • ... . . .•. ... 
1906 . . .... . .... .. ... . .. • 
1907 ... .. .... .•.. 
190 8 .. . . .............. . . 
1909 . . ..•.....• . . .. . . . . . 
1910 ...... .. .... . . . . ... . 
1911. .. . ............... . 
1912 . .... .......... ... . . 
1913 . . ........... .. . . •.. 

1903 . . .. . .. . . .• .. .. . . •.. 
1904 ........ . . .••.. . ..•. 
19r5 ...........•. . . . : •• · 
19C6 .......... · ·. · · · · · • · 
1907 .. . . . ... . . . •..... . . . 
1908 .. . .... . ..... . . . ... . 
1909 .. . ....... . ........ . 
19110 . . .. .. ... . .• ..... . .. 
1911 ................... . 
1912 .......... . .. . ..... . 

PARA' 

10 seme.stre 
(!5. 679 :•498$ 
42.392:364$ 
·64. 787 :087$ 
55.639:378$ 
63 .-642 :42'1$ 
41.727:167$ 
64. 462 :299$ 

114. 2i5 5 :796$ 
42. 958 :371$ 
62.285:423$ 
48 . 727:013$ 

2° emootre 
45.701:262$ 
49. 856 :715$ 
41. 733 :94 0$ 
43 . 994:799$ 
32. 0.52 :206$ 
43.296:318$ 
68. 843 :09 8$ 
63. 817 :304$ 
49.095:947$ 
52.907 :3;15$ 

M A NÃOS 

1 o semestn, 
73 .•582 :213$ 
76 . 055:055S 
67 .177 :5\)5$ 
58 ... 14 :653$ 
75.288:440$ 
51. 097 :3 40·$ 
73.236:85 1$ 

122. 243 :006)S 
71. 62'5 :196$ 
65. 7·60 :739$ 
48 . 823:023$ 

2° seme.stre 
41 . 666:001$ 
46.948:020$ 
42.104 :112$ 
40.066:699$ 
37.408:790$ 
46.091:652$ 
77.604:168$ 
61.995:385$ 
47.726 :463$ 
49.715:982$ 

ITACOATll:A·RA 

1° semestre 
138 :363$ 
188:886$ 
157 :0•30·$ 
30.1 :068$ 

1.124: 860$ 
7&1 :312$ 

1. 469 :9 04$ 
1. 415 :608$ 

549:520$ 
1.5 37 :679$ 

2° semestre 
161 :154$ 
202:309$ 

25 :780$ 
537:975$ 

1.148 :000$ 
752:528$ 

1. 264:6 10$ 
622:813$ 
602:470$ 

1.180 :660$ 

Tota l 
81. 380. :•760$ 
92.249:079$ 

106.521 :027$ 
99.634 :177$ 
95.694:627$ 
85.023:485$ 

133. 30·5 :397$ 
168.073:100$ 

92.052:318$ 
115 .192 :738$ 

Total 
115. 248 :2il4S 
123.003 :075$ 
109.281:677$ 

98.541:352$ 
112.697:230$ 

97.188:992$ 
150. 841 :019$ 
184.238:391$ 
119 . 351:659$ 
115.476:721$ 

T otal 
299 :363$ 
391:195$ 
182 :810$ 
839:043$ 

2.272:860$ 
1.513 :840$ 
2. 734 :514$ 
2 . 038:421$ 
1.151:99 0$ 
2. 718 :339$ 

PARA', MANÃOS E ITACOATIARA 

1902 . . ..... . . . . . . . ..... . 
1904 ...... .. .. . . •.. . . . . . 
1905 .... ...... . ..... .. . . 
1906 . . .. ............. .•. 
1907 ........ . ......... . . 
1908 ..... . •............. 
1909 .. . . • . . . .. . . ..... . . . 
1910 . .. .. • .....• . . .. .. . . 
1911 ......•........ . .•.. 
1912 . ..... . .. . . . . ... . .. . 

1913_ .. _ .. _, ...... . ....... . 

1° semestre 
109.40 () :074$ 
J.18.636:3 05$ 
13-2.121 :682$ 
114 .<!15 :099$ 
140 . 055 :721$ 

93. 585 :&19$ 
139. J.69 :054.$ 
237.914:410$ 
115.133:087$ 
129.583 :841$ 
97 . 550:036$ 

2° seme.str e 
87 .·528 :517$ 
97 . 00·7 :044$ 
83.863 :83 2$ 
84.599:473$ 
70. 608 :996$ 
70.140:498$ 

147. 711 :876$ 
116. 435 :502$ 

97 . 42'4 :880$ 
103. 80 3:957 $ 

Total 
196.928:491$ 
215 . 643 :349$ 
21·5. 985 :514$ 
199. M4 :572$ 
210.664:717$ 
163.726:317$ 
2·86. 880· :930$ 
354.349:912$ 
212 ,1557 :967$ 
233.387:798$ 

f 

4 . 497. 3'1'>. 
4.681.184 
6.804.219 
6.659 . 424 
6.020.897 
5.319.503 
8.354.642 

10 .980.266 
6.123 . 835 
7. 679 .<516 

f. 

5.710.605 
6. 239.1 75 
6.927.327 
6 . 593.~oo 

7 .095. 703 
6. 080 . 640 
9.456.0·18 

12 . 021. 864 
7.935.970 
7.698.448 

f 
15.097 
19 . 421 
12. 05 1 
55.113 

142 . 851 
94.714 

171.272 
134.HO 

76. 614 
181 . 223 

10.223 . 014 
10. 939. 783 
13.743 .5V9 
13.30 8 :237 
13.259.451 
11. 494. 8{; 7 
17.981.~3~ 
23.136.570 
14 . 136 . '119 
15.559.187 





QUADRO N. 24 
Exportação Geral de Mercadorias 

1903 .......... . . . . .. .. . . 
1904 ...... . . .... . ..... . . 
1905 . . ... .. ....... . .... . 
t906 ..... . . . ... . .. . . . .. • 
1907. .. ... .. .. . .. ....... • 
190S .. .. .. . . .. . . .. ..... . 
190 P . .. .. . . . . . ....... . . . 
19 10 ...... . . . . . ........ . 
t911 ... . . ...... . ....... . 
191 2 ..... .. ..... • . . . .... 
19H . ......... .. . . . . . . . . 

1903 .. . . .... .. ... .... •.. 
19n4. . . .. .... . ....... 
1905 ... .... . ... . . . .. .... 
19 0G .. . . . . .. . ... .. ..... 
t9n ..... . .. ·· ··· · ·· ... 
1908 ..... . .............. 
190 ~ .. . ... . . .. ... .. .... • 
19 10'. ....... .. ....... . . 
1911 ..... . .. . . .. . . •... .. 
t912 .... . ....... .. .... . . 
191 3 .... ..... .. . .. .. .. .. 

190-3 .............. .. •... 
1904 ....... . . . ....... . .. 
1905 ....•.. . .••...... .. . 
1"06 ...... . ' ... .. . . .. . • . 
1901 .. . . . .... .... ..... .. 
1908 .. . .. . ..... . ... . ' . . . 
1909 .... . ... . . .... . . .... 
19H ...... . ...•. . ...•... 
1911 ..... . ...... . ....... 
1912 . . .. . ............... 
19t3 .. . ... . .... . . . ... . .. 

VALOR EM MIL RÉIS, PAPEL 

MAN Ã'OS 

l v semestre 

8.49.4:013$ 
11.069 >112$ 
9.118:278$ 
8 . 311:798$ 

t2.038 :655$ 
9 . 481 :661$ 

13.538:437$ 
16 .•372 :7 42$ 
13 . 877:261$ 
10.910.:528$ 
12.043 :501$ 

2o semestre 

12.002:050$ 
13 . 056 :081$ 
10.329:331$ 
t0 . 511 :841$ 
14.048:888$ 

9.8t7:349$ 
16 . 698:335$ 
t8 . 726:654S 
11 . 230 :893$ 
12 . 029:61 8$ 

PARA' 

t o semestre 2° semestre 

18.521:383$ 24 .'1·35 :179$ 
25.039:701$ 28.350 :538$ 
22.423 :298$ 22.558:048$ 
18 . ·532 :246$ 21.93t:795$ 
24 . 146 :576$ 26.275 :0.45$ 
19 . 447 :400·$ 17 .261:645$ 
20.898:241$ 28.110 :23'5$ 
28 . .8·59 :11.4$ 33. 1.28 :9·29$ 
27.478 :317$ 20 .11 3 :590$ 
22.411:909$ 24.96·5 :632$ 
22.590:352$ 

PA·RA' E M ANÃOS 

t o semestre 2o semestre 

217 . 015 :396$ 36 . 1137:220$ 
36.108:813$ 41.406 :619$ 
31-. 3•41 :576$ 32 .·8•87 :379$ 
26.844 :0 44$ 32.443:636$ 
36.185:231'$ 40 . 323:933$ 
28.939:061$ •27. 078 :994$ 
34. 4·36 :678$ 44.808 ;.570$ 
45.231:856'$ 51.855 :-583$ 
41.355:578$ 31.344 :483$ 
33.322 :437$ 36.995:250$ 
34 . 641:853$ 

Total 

20.496 :IJ.63$ 
24.125:193$ 
19.447:609$ 
t 8.823:639$ 
26.087:543$ 
19 . 299:010$ 
30.236 :772$ 
35.099:396$ 
25.108:154$ 
22 . 940 :146$ 

Total 

42.656 :5513$ 
•53. 390:239$ 
44.981 :,H6$ 
40.464:041$ 
50.421 :621$ 
36 . 709 :045$ 
49.00·8 :476$ 
'61 . 988 :043$ 
47.591 :90·7$ 
47. 377 :541$ 

Total 

·63.1·52 :616$ 
77 .·51-5 :432$ 

·64. 428 :955$ 
59.287:680$ 
76 .•509 :164$ 
56.008 ;0155$ 
79.1245 :248$ 
97 . 087:439$ 
72·. 70 0 :0·61$ 
70.317:687$ 

1. 0.20. 297 
1. 220. 447 
1. 273. 29! 
1. 250 .. ·582 
1. 638.745 
1. 207 . 445 
1.935.t88 
2.357.276 
1.670.415 
1. 529 .3 43. 

f. 

2.124.264 
2.698.64() 
2.946.839 
2 . 700.2 78 
3.167.711 
2.269.705 
'3.069 . 721 
4 . 16 2. 1H 
3 .165. 817 
3.158.503 

f. 

3.144.-56 t 
3.919.093 
4. 22 0..1 38 
3.950.860 
4.80.6.451) 
3.477.150 
5.504.909 
6. 5·19 . 470 
4 . 836.232 
4.687.846 



.. 



ANNOS 

., 

1908 . ..........••..... ' . •... . . . • . .... . .. 
1909' .. .. . . ..... .. . . .. . ...... ... .... . •. 
1910 .. . ... .•. • . . . . ...•.. . .. .. ... .. . . •. . . 
1911 .. ... • .. • • • .. . . . . ... .. . • . .. .. . • •..• 
191 2 .. . ................... . .. ... . . .... . 

QUADRO N. 25 
R:enda dos Esta~dos do Pará e do Amazonas - Periodo de 1908 a 1911 

Pa-rá Amazonas I 
.... !.! • ~ 

I I 
Imposto I D iversos Imposto I 

I Total I 
Diversos 

'fotal 
de ex.portação I impostos de e:x.portnção I impostos 

I I 
I I I I 

8. 974 :113 $1 3 . 440 :1115 $1 12.414 :·2·28$ 7 . 696:258$1 
14.911:494$1 4. 09 8:21 5$1 19.039:709$ 13. 452 :190$1 
15 . 088 :501$1 5 . 166 :56 9$1 20. 25•5 :070 $ 14 . 838 :079$1 

9 . 919 :778$1 4. 560 :93 8$ 14.480 :716 $ 9.966: 079$1 
I I 9. 838 :09•5$1 
I I I 

1.73 0 :3912$1 9 . 426 :650$ 
1. 566 :456$1 15.391:3 23$ 

•553 :244$1 15.391 :32 3.$ 
386 :2 54$1 10.35 2 :33 4$ 

1 . 702 :838$ 1 11. 540 :9 33$ 

,. 

f. 

I 
Impo. to I 

I 
de ex.po dação I 

I 
I 

16 . 670 :371$ 1 
28 . 393 :684$1 
29 . 926 :580$1 
19 . 885 :857$1 

I 
I 

.. 
Amazonia 

I 
Div.ersos 1 

I 
impostos 1 

I 
I 

5.170 :507 $1 
•5 . 664: 671 $1 
5. 719 :813 $1 
4. 947 :192$1 

I 
I 

T otal 

21 . 840 :878$ 
34.058 :355$ 
35.646:393$ 
24 . 833 :049$ 





QUADRO N. 26 

Quadro da divida externa e interna dos Estados do Pará ~ Amazonas e 
externa das municipalidades de :Belém e de Manáos 

;mstados e !Mu-
nidpalidaod es 

Par~ . . ... . .. . . 
Amazonas . ... . . . . . 
Bel-ém (munici•Pio) . . 

Manáos (município) 

EMPRESTIMOS EXTERNOS 

Capital .em 
lihras .e; terlin,as 

1 . 961 . 47 0 
2.9 47. 31 0 
2 .142.420 

350. 00 0 

Juros e amor-
tizações aJIJ.n uaes 

·em papel 

2.378:138$000 
2.772: 000$000 
1.815 :000$000 

367:500$000 

Divid-a inter·na 

Totaes 

Pará e Belém: 
4 .•193 :138$0 00 

Amaz001a;s e Ma-
rráos : 

3.139:500$000 

7 .332:638$000 

Interna consolidada Int-er.na fluctuante 

Pará .... .. . ... . .... . ... . .. . .. . ..... . 
Amazonas .. .. .•. . .....•.. , .. . . .... . 14 . 00 0: 000 $000 13 . 364 :591$221 
Bel-ém .......... .. . . ... . . ..... . ... . .... . 
Manáos .... . .. . ..... . ... . . .... . ........ . 

F'··· ·~ 

"· 





ANNOS 

1890 . . ' • ' ' . ..• '.''.' ' .. '. '.' ... . . . . . • ' . 
1891. ' '.' .• ''. ' . . . ... ' .. . ' ' .. .. .. . ....• 
1892. ' ' ' ' .......... • ..... . ............. . 
l. 89 3' ' . ' ......•..• . . . ' .•... ' ' .... . . .. . . 
1894 .. ' .•... . ...... ' . . .. . ..... . • .. ..... 
1895 ... ' . . ...... ' . . . .. ......... . ...... . 
1896 ....••. . .... . ...•...... ... . . . . ..... 
1897 . ... . • .. ....•... . . . . .... .. . . .•... • . 
1898 . ..... . ..... ' . . ........... . . . . .. .. . 
1899 ..... ' .... . .. ' . .. ' .. . ... . .. ... .... . 
1900 . .. . . .•. . . . . .. .... •... . . . . . ... . .... . 
1901 .......... ' ............... .. ..... .. 
1902 . .. . ' .• . ... ' .. ' ... . ....... .. ....... . 
19 03 ' ' ... . '.' ' . . ' ' . . . . •..... . . . .. . . .. .. 
1904 ...•. .. '.' . .. .... . .... . .. . ... .. .... . 
190 5 .... .... .. . ' . • ' ...... .. .......... .. 
19 06 ... ' .. . ' ..... . .. ' .. . . . ... • ........ .. 
1907 ....... ' ............ . . . .......•.. . . 
1908 ..... ' .... . . . . ....... . .. . .......•... 
1909 .. ......... . ................... .. .. 
1910 .. .•... .. . . ... ' . .. . ...•. .. .... . ..... 
1911. ...... . ......................... .. 
1912 ...... . . . .. .. ..•... . .... . . . . ... . •.. 

QUADRO· N. 27 

Contribuição do Estado do Pará para a receita da União 

R eceLta 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 

1 
1 
1 

G.9154 :599$ 1 
6.643 :966 $ 1 
7. 657 :810$1 
9 . 387:172$1 

11 .. 2s7 :732$1 
9.875:984$1 

13.701:948$1 
16. 757 :656$1 
11. 989 :33 0$1 
16.365 :150.2$J 
15. 8V•2 :653$ I 
10.. 531 :828$1 
11. 796 :010$1 

1 

Ouro 

1 
Des·peza J 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

322$\ 
1 

301$1 
1 :H5$1 

57 :317$1 
18 :005$1 

9 :996$1 
3 :892$1 

730$1 
79 $\ 

1 :4.99$1 
1 :5012$1 
3 :1 27$1 

1 

Saldo 

6.954: 277 
6 . 643:966 
7.65 7 :509 
9. 38 6 :0157 

11. 230 :415 
9.857 :979 

13.691 :95 2 
16 . 753 :664 
11. 988 :6 00 
16 '36·5 :423 
tl.5. 801 :154 
10.530:3 26 
11. 792 :8 83 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

: f 

P api;l 

1 1 .ReceLta 1 Des·peza 1 Saldo 
1 1 

1. 1 
9.764 :3515 $1 3.05 0 :420$1 6 . 713 :93,5$ 

10.376 :97.7$\ 3.5 81:240$ 6 '795 :7 3ú$ 
10 '3·57 :73 7$1 3.492:088$1 6 . 865 :54U$ 
12 .164 :43G,$ \ 3.392 :506$\ 8. 771 :930$ 
14.056:0.17$ \ 3. 685 :0·90$ \ 10. 370 :9 27$ 
14.228:966$J 4.878 :26 2$1 9.350:70 4$ 
19 .1228 :966 $\ 4 . 510:816$ 14 . 718 :15 0$ 
23.516 :798$\ 4 . 518 :394$ \ 18.998:404$ 
23.411:094$\ 4. 39.1 :186$ \ 19 . 0.19 :9 08$ 
29.848:622$\ 4 .265 :063$\ 25. 583 :5"1í 9$ 
18.069:543$1 4.396 :162$1 13 . 673:381$ 
1 2 . 337: 455$ 4 . 244 :883$ 8.092:57~ $ 
13.859 :297$\ 4.313:453 $ 9.5 ·1·5 :8 44$ 
16 .1228 :181$ I 3.827:067$ \ 12. 401 :11 ~ $ 
19 .1500 :879$\ 4.428:268$1 15. 072 :6Hl$ 
25.169:364$\ 4 . 236:209$\ 20.933 :1'5p$ 
19 .469:166$1 3.876 :377$1 15 . 592:789$ 
·23 .19 4 :861 $1 4. 346:227$ 1 18. 848:63 4$ 
lG .197 :168$ 1 4. 486 :-586$1 11 . 71 <> :582$ 
23 .. 210 :267$ 1 '5. 027 :Õll8$I 18.182 :75 Z$ 
30.620:217$ 5. 654 :415 $\ 24. 965 :803$ 
19.307:467$\ 6.272:374$1 13.035:093$ 
21 . 570:6 85 $ 1 6.655:508$1 14.915:177$ 

T ot a·l 

1 1 R ecel.ta 1 IDe&peza 1 
1 1 

1 J - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 29.848 :6 22$\ 4. 265 :063$1 
25 . 024 :14 2$J 4.396:4 84$ 
18 . 981 :421$J 4.241 :883$\ 
21.517 :107$\ 4.313:754$\ 
25. 615 :3-53$J 3 . 828:182$1 
30-. 788 :611$\ 4.485:5 85$ 
3-5. 04'5 :348$1 4.254:214$ 
33.171 :11 4$1 3.886 :373$ 1 
39. 952 :417$1 4 . 350 :119 $ 
28.186 :498$1 4.487:316$1 
39 ,.5715 :769$J 5.027:587$1 
46 . 422:870 $1 5.655 :914$\ 
29.839:295$1 6 .273 :876 $1 
33 . 366:695$1 6.65 8 :635$1 

Saldo 

6 '713 :9 3õ$ 
-
-
-
-
-
-
-
-

25 .•583 :559 
20.627:658 
H.73 6 :5 38 
17 .203:3 53 
21.787:171 
26' 303 :026 . 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

30. 791 :134. 
29 ' 284 :741 
35 .6 02:298 
23.699:182 
34..548 :182 
40 '766 :9156 
23.565 :419 
26.708:060 





QUADRO N. 28 

Con1/ribuição do Estado do Amazonas e do territorio do Acre para a receita da União 
"' . 

Ouro Papel Total 

ANNO.S 
I i, 

I I I I I I ' 
R eceUa I [)e<;·peza I SJLldo Receita I Des·peza I Saldo neceLta I Des·peza I Saldo 

I I I I I I 

I I I I I I 
189 0. o o o •••••••• •• ••• • •• • •• • •• ••• • • - I - I - 3 .131 :897$1 797: 483$1 1. 333 :414$ 1. 131 :897$1 798:48 3$ 1 1. 333 :H .f$ I 
1891 .... .... .. . .... . ······· ...... .. . - I - I - 2 .311 :995$1 899 :018$1 1.412 :977$ I I 
1892 ... . . .... .... .. .. .... .. .. ..... .. .... - I - I - 2 .1lo5 :246$1 1.066:5 412-$1 1. 048 :7 04$ I I 
189 3 ....•... . .. . ..... . .. . ... . ...... . - I - I - - ~ . 67 4 : 099$1 815 7 :013 $1 1.817:0 86~ I I 
1894. - I - I 

. - 3.929 :957$1 961 :262$1 2.968:69 5$ I I ........... . . . ......... ... ... . . 
189·5 . .... • . ... . •• .. .... .. . . ... . ..... - I - I - 3 . 796 :907$1 1.4 07: 967$1 2.388:940$ I I 1896. . . . . .. .. . ..................... -- I - I - 5. 493:033$1 1. 372 :29 1$ 1 4.120:742$ I 
1897 ..... . ..... • ••••• •• • • • •• ••• • • •• o - I - I - Ç.G60 :2 46$1 1 ,186:0127$ 5 . 474:219$ I I 
1898. ................. . ... .... .. .. . -- I - I - 6.769 :533$1 1.191:879$1 5.577 :65H I I 
1899 .. ....... . . . ' . . . .. ... . . ... ....... . - I - I - s .~76: 0 49$ I 1.150:532$1 7 .125 :617$ 8.276:049$ 1 1.150:632$ 1 7.125:617$ 
1900 . . .. .. . ..... . ..... . . ....... . . ... . . . .. 2.808 :1 68$ 1 - I 2.808:168$ G.616 :942$ l 1. 037 :2159$ 1 5.579:683$ 9.425:110$1 1. 037: 259$ 1 8.387:851$ 
1901. . . . . ........ .................... . 2 . 653 :7157S I 264$1 2 . 653:493$ 4.559:759$ 1 1.155 :42H I 3.404:332 $ ?.213 :516$ 1 1.1·5.5 :691$ 1 6.057:825$ 
190 2 ..... .. . . .••.... . .... . • .. . . .... ... .. 3.088 :812 $1 - I 3 .088:812$ 5.2 26:682$1 1. 074: 367$ 1 4 . 152 :215$ 8.315:394$ 1 1 . 074:S67$ 1 7. 241 :027$ 
190 3 . ... .• ..... • 04 • • • • •• •• •••••• •• • • 4.260 :599$1 377 $1 4.26 0: 222$ 7.809:589$ 1 6.670 :7·51$ 1 1 .138 : 838 ~ 12.070:188$1 6.671 :128$1 15.899 :060$ 
1904 . . .. . ... . .• ..... •... ...... . .. .... •.. •5.051 :2 88$1 - I 5 . 051: 288 $ 10 . Ó45 :0-16$1 7. 043 :·230$ 1 3. 001 :78r 15.096 :304$1 7. 043 :230$1 8.015 3:074 $ 
1905 .. ... . . .. . . ........ . . . .. .. ···· · ' o .•. 4. 220 :0•48 $1 1:947$1 4 . 218 :101$ 13 . 141:111$1 6. 969 :781$1 7.17í.:33 $ 17 .3 61:1 59$1 5 . 971 :7 28$1 11. 389 :01$ 
190 6 . . ... . . . . . . . . . .. . •. ' .. • .....• . . . . . . . U.308:6 73 $l 299$1 6,308 :374 $ 11 .983 :288$1 4. 268 :864$ 1 7.71 4:42 $ 18.291:961$1 4.269:163$1 14 . 022:798$ 
1907 .. . . ...... . . . . ...... ... . . . ..... .. . 8.295 :822$1 _.: :232$1 8 . 293:390$ 15. 542:·003$ 1 6.223:819$ 1 9 .31 8:18~~ 23. 837 :825$! 6. 226 :051$1 17.611 :874$ 
1908 . ....• . . . . •• . ........ . . .. . . : . ... . . .. 6. 019:544$1 6.019:544$ 13.241:834$1 6. 794 :211$ 1 6.447 :623 $ 19 .·2611 :378$1 6. 794:211$1 12.467:167$ 
1909 ....... . .. . . . .. . ... ..... . ..... . . . 8 .336:339$ 1 36 :383$1 · 8.299:956$ 16.133 :13 0·$1 5.945:936$ 1 10.187:194$ 24. 469:469$1 5.982 :31 9$ 1 18.487:150$ 
1910 . . ..... . . .. . • .. .... . ..•....•.. . . .•.. 9.~ 2 6:5 50 $ 1 354$ 1 ~.4 2 6:196$ 21.782:304$ 1 8.153:797$ 1 13.6.28 :507$ 31.208:854$1 8.154 :151 $1 23.0.54 :70 3$ 
1911 ..... . .... . ..... ···· · .. .. .. .. ... 1 . 118 :081S 1 2 :188$ 1 7 .115 :893$ 14 . 3e1 :438$/ 10 .352:993$ 1 4 . 038 :4.46 $ 21 .•5 09 :619$ 1 10 .3 55 :181$1 11.154 :338 $ 
191 2. .. . ..... . ...... . .... .. .... . ... 7 . 062:764$ 1 - I 7.062:764$ ] 2. 795:55 2$ 13.220:9 79$ 1 425:427$ 19 . 858:316$ 1 1~. 220 :979$ 1 6.637:337$ 

I I I I I 
___ ___.. 

I I I I I I 18 3 . 231:4 81 $ 

I I I I I I . = -~ -





Annos 

!890 .. . ... . . 
1891. .... ... . . . 
1892 .. ....... . .. . 
!893 . .. . .. ..... . 
!894 . . . . .. . ... . 
!895. ·-· . . ... . 
1896 . ..... . .... . 
1897 . .. . . ...... . 
!898 .. . ... . ... .. 
1899 ...... . .....• 
1900 . ... ... ... .. 
1901. . ... ..... .. 
!902 ...... . .... . . 
1903 . . .. ...... .. 
!904 . . .... . . . .. . 
1905 .. . .. ..... . . 
1906 ...... . ... .. 
1907 ... . . . ... > •• 

1908 .........•.. 
1909 .. .. ... . .. . 
1910 .......... .. 
1911. ....... . .. . 
!912 . ......... .. 

QUADRO N. 29 

Receita e despeza federal da Amazonia 

Receita 

11.896:252$000 
12 ."688 :972$000 
12.472:983$000 
14.838 :535$000 
17.985:974$000 
18.025:873$000 
24.721 :999$000 
30. 177:044$000 
30.180:717$000 
38. 124:671$000 
34.449 :252$000 
26 . 194:937$000 
29.832:501$000 
37.685:541$000 
45.884:915$000 
52 .406:507$000 
51 .463:075$000 
63.790:242$000 
47.447:876$000 
64.045:238$000 
77.631:724$000 
51.348:814$000 
53.225:011$000 

Despeza 

3.848 :903$000 
3.480:258$000 
4.558:630$000 
4.249:519$000 
4.646:352$000 
6 .286:229$000 
5 . 883: 107$000 
5 .704:421$000 
5 .583:065$000 
5 .415 :595$000 
5 .233:743$000 
5.400:574$000 
5. 388:121$000 

10.499:310$000 
11.528 :815$000 
10.225:942$000 
8 . 155 :536$000 

10 .576:170$000 
11.281 :527$000 
11.009:906$000 . 
13 .810:065$000 
16.629:057$000 
19 .879:614$000 

Saldo 

8.047:349$000 
8.208:714$000 
7.914:353$000 

10.189:016$000 
13 .339$6-22$000 
11.739:644$000 
18.838:892$000 
24.472:.623$000 
24.597 :562$000 
32.709:076$000 
29.015 :509$000 
20.794:363$000 
24.444:380$000 
27 . 186:231 $000 
34 . 356 : 1 00$000 
42.180:565$000 
43.307:539$000 
53. 214 :072$000 
36. 166 :349$000 
53 .035:332$000 
63 . 821 : 659$000 
34.719:757$000 
33 .345:397$000 

656.015:784$000 





QUADRO N. 30 

Saldo da Amazonia 
_':_ 

Annos Pará ~ Amazonas Total 

i ~. 
,_ 

1890. •••••• o 6.713:934$000 1.333:414$000 8. 047 :348$000 
1891. . .. ....... 6.795:737$000 1.412:976$000 8 .208:713$000 
!892 . . ........... 6.865:649$000 1.048:704$000 7.914 :353$000 
1893 ...... ... . . . 8. 771 :930$000 1 . 81 7 :086$000 10.589:016$000 
!894 . . ......... 10.370:927$000 2.968:695$000 13.339:622$000 
!895 ...... . .. 9.322:389$000 2.388:940$000 11.711:329$000 
1896 .. .. . .. .. . .. 14.718 :149$000 4 . 120:742$000 18.838:891$000 
1897 ..... ....... 18.998:404$000 5.474:219$000 24.472:623$000 
!898 ..... ....... 19.019:907$000 5.577:653$000 24.597:560$000 
!899 . ........ .... 25.583:559$000 7 . 125:517$000 32 .709 :076$000 
!900 . ... ..... . .. 20.627:658$000 8.387:851$000 29.015:509$000 
1901. . .......... 14.736:538$000 6.057:825$000 20.794:363$000 
!902 .. . . . ........ 17.203:353$000 7 . 241 :027$000 24 .444 :380$000 
1903 . . .... ...... 21.787:171$000 5.399:060$000 27.186:231 $000 
1904 ............ 26.303:026$000 8.053:074$000 34. 356 : 100$000 
1905 ... . ..... . .. 30 . 791 : 134$000 11.389 :431 $000 42. 180:565$000 
1906 . . ..... ..... 29.284:741$000 14.022:798$000 43 .307:539$000 
1907 . .. ......... 35.602:298$000 17.611:774$000 53 .214:072$000 
1908 . ...... . . .. . 23 . 699 : 182$000 12 . 467 : 1 ·67$000 36 . 166 :349$000 
1909. ••• o o • • • 34 . 548 : 182$000 18.487: I 50$000 53.035:332$000 
1910 . .. ......... 40.766:956$000 23.054:703 000 63.821 :659$000 
1911. ........... 23.565:419$000 11.154:338$000 34.719:757 000 
1912 . .. ......... 26.708:060$000 6.637:337$000 33.345:397$000 

472 .784:303$000 183.231:481$000 656.015:784$000 
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QUADRO N. 31 
T·E RH1ll" ORIO DO ACRE 

Receita e despeza, segundo os ba\a,nços ·definitivos do Thesouro 
NaciOILal 

Exercicios Receita Saldo 

1903 ••••••• •• • o 510 :502$000 

1904 .. .. . ... ... 2.376:[}32$377 2 .987 :224$225 

1905 •••• o ••• . . 8.700 :959$140 1.871 :449$119 6.829:5 10$021 

1906 ... . ... ' . .. 9.173:953$000 1.308 :35 1$466 7 . 865 :·60 1 $534 

1907 •• • • • • o ••• o 13.566:831$000 1 . 088 :335$489 12.478 :495$511 . 

Receita apurada e despeza orçada para os exercicios de 1908 a 1912 

1908 ...... . . .. ·. 9.484 :369$000 2.833:800$000 6.650 :569$000 

1909 ...... .. ... 14.079:202$000 3 . 156:200$000 10.923:002$000 

1910 ...... ... .. 19 .867:529$000 3.456:200$000 16.411:329$000 

19 11 •• •• o o • • • • • 9 .·67 1 :705$000 3 . .256 :200$000 6.415:505$000 

1912 .. ... .. . .. . 12 .389:612$810 3 .256 :200$000 9 .. 133 :412$810 

99 . 821 : 595$327 23 .213:960$299 76.707:424$876 

Deficit de 1904... . .... . . .. .... . ...... . . . .. . . ... . ..... 610:291$848 

Saldos dos exerddos .. . . .. .. . . ... .. . . .... . .... . ·. . . . . . . 76.097:133$028 

TJ~atado de PetropoHs : 2. 000 .000, réis 32.000:000$000. 
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Tribunal Arbitral Boliviano-Brazileiro: 

Moeda hrazileira ........................... . . . 
Idem boliviana, B. 122 .184 . .................. . 
Bolivian Syndicaiio, ;J; 110. 000 ................ . 

Total despendido ............. . 

Saldo total .................. . 

' \ 
Observações 

737:304$212 
244 :368$000 

1.700:000$000 

34.681:672$212 

41.415:460$816 

Na despeza estão incluídos 3.196 :618$211 gastos pelo Ministerio 
da Guerrà durant~ o período litigioso e 1. 832 :978$465 pelo Minis. 
terio rlo Exterior com os dous tribunaes arbib,aes Boliviano e Peruano 
e commis8ões de limites. Em 1903 a arrecadacão da receita foi feita 
pelas Alfandegas do Pa1'á e Manáos e a despeza acha-se incluída 
na da Alfandega de Manáos. Durante o periodo da luta anterim a 1913 
o imposto de exportação foi arreca·<1ado, parte pelo governo do Ama-
zonas, período Galvez . e Braga, e parte pelos revolucionarios, período 
Placido Oastro, cabenào á Bolívia apenas o curto período da admi-
nistrar;ão Sativanez. (*) 

( *) A >Co·mmlssão não prosegul u nos seus tralbalhoe. 





SEISSÃO DE 13 D,E N'OVE,MBRO (1914) 

O Sr. Luciano Pereira - Sr. Presidente, não tive a ventura 
de ouvir o discurso que o meu illustre collega por S. Paulo, Sr. Üar-
doso de Almeida, pronunciou na sessão de 11 do cor-rente; apenas 
hoje, p<'la leitura do alludido discurso publicado, na integra, na_ edi--
ção do J orool à o O ornme1·cio, pude ter a opportunidade de conhecer o 
que disse S. Ex. 

Mas, Sr. Presidente, como nessa notavel peça oratoria do meu 
illustre collega ... 

O SR. ÜA.RDORO DE ALMEIDA - Muito agradecido. 
O Su. LuciANO PEREIRA -- . . . ha referencias injustas á reg1ao 

que represento, encontro-me na obrigação de restabelecer a verdade 
sobre os pontos injustamente tratados pelo meu illustre collega. 

O S1t, CARDoso DE ALMEIDA - Não fiz a menor referenci,a ao 
E stado t~ue V . Ex. representa. 

O SR. L ucrANO PEREIRA - V . Ex. vae ver que fez. Ao respon-
der em seu discurso a um aparte do illustre representante do Rio 
Gran.Uc do Sul, Sr. Simões Lopes, o meu nobre colkga por S. Paulo, 
fazendo a apologia da cultura elo café no Brazil, proferiu as seguin- ' 
tes palavras : "A cultura. do café, Sr. Presidente, não se póde com• 
pal'ar com os scringaes, com os hervaes e com as grandes pastagens 
com que Deus dotou alguns E stados da federação brazileh•a! Os café-
saes de S. Paulo representam justamente a substituição das mattas 
virgens pelo trabalho. do homem. " 

O SR. ÜARDoso DE ALMEIDA - Quer V. Ex. contestar esta pro-
posição? 

O S1t. L uCIANO PEREIRA -· Absolut-amente uão, porque na Ama-
zonia se exploram seringaes nativos. Mas, das palavras de V . Ex., 
parece-me qne se póde deprehender que na Amazonia, para se pro-
duzir borracha, nfio se precisa mais do que entrar no matto _e colhei-a! 

O Sr~. C.umoso DE A.LMÉmA - O que eu quiz constatar foi que 
em S. Paulo a base dia riqueza é a industria agrícola, o café, no .Rio 
Gl'ande do Sul a industria pastoril e na Amazonia a industria extra-
ctiva. 
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·O SR. LuCIANO PEREIRA - Berfeit·amente; mas, pelo senti'do 
das palavTRs de V. Ex., parece g_ue não ha grande merecimento na 
exploração, o que é uma clamorosa injustiça feita aos nossos deste -
midos patrícios que alli trabalham, a custa de sacrifícios inenar-
raveis, eRcrevendo a mais bella das nossas epopéas! 

O SR. CARDoso DE Ar.MEIDA - Não ha plantio, como em São 
Paulo; S. Paulo planta e explora, o Amazonas apenas .explora o 
que a natureza lhe deu. 

O SR. J .. uCI.aNo PEREIRA - Ahi é que está o engano do meu 
illurstre collega. 

S. Ex. suppõe que é ba~tante chegar aos seringaes e colher a bor-
racha, porque desconheee o trabalho prévio que é necessario para 
que essa exploração se faça, e que é muito maior do · que aquelle que 
é exigido pa'ra a cultura do caféeiro. 

. . O SR. CARnoso DE Ar.MEI-DA - Nã.o houve plantio como no 
Oriente. 

0 SR. LuCIANO PEREIRA - Mas só o trabalho de exploração no 
.Amazonas é maior do que o de plantação e exploração no Oriente, 
si tivermos em vista que no Oriente o trabalhador já estava locali-
zado, dando a sua mão de obra por preços ínfimos, ao passo que no 
Amazonas foi necessario tra-zel.os de regiões longínquas, não adapta-
dos ao meio e obrigados a despezas colossaes com o transporte. 

As terras da .Amazonia que possuem a héve·a braJrifl'iensis, por 
si sós na·da valem, e este facto póde ser verificado pelo preço ínfimo 
por que antes de exploradas são vendida-s as respectivas ·unidades 
mt)tri()as; quando, porém, começa a exp1o:r:ação o · seu valor se mul-
tiplica talvez por mil d·o qne era primitivamente. Isto por que? por, 
que para se conseguir explorar um seringal é p:t·eciso muito traba-
lho, nf..o raro sacrifício de vidas e despezas talvez superiores ás que 
são feitas com o plantio do café. E' preciso primeiYo desbravar as 
mattaJ para localizar as estradas de se·ringueiras, para depois entre-
gal-as aos se1·ingueiros, o que exige dispendio tão grande, que podem 
ser calculado.s, sem exagge:ro, em 1 :000$ a despezas• necessarias 
para apparelhar uma estrad'a. 

, O SR. CARDoso DE .c'l.LllfEIDA - Mas, para explora:r uma riqueza 
natural. E' differente da industria caféeira, em S. Paulo, que não 
é uma riqueza natural, mas feita pelo homem. Foi sob este ponto de 

· vista que encarei ·a questão; sem diminuir· em nada o trabalho dos 
Estados do norte na exploração dessa industria extractiva. 

0 SR. LuciANo PEREIRA - V. Ex. ha de conco.rd·ar commigo 
que maior merecimento ha na exploração de uma industria natural, 

' 'mas que ·custa muíto ~1'abal):10 e requer capitaes avultados, do que 
n.a de UJha outra que é feita pelo homem, mas que exige menor esforço 
e sacrHicio. 
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O Sn. CARDoso DE ALMEIDA - O t1•abalho na e:xplora:ção da 
industria caféeira é tambem grande e penoso. 

O S.a. SILVA CA~JTRO - Basta lembrar que o lavrador gasta 
durante cinco annos para só ent,ão colhe1'. 

O •SR. CARDoso DE ALMEIDA -- As florestas de S. Paulo, e de 
outroB E stados, que os lanadores substituíram pelos cafésaes, eram 
iguaes ~s do Amazonas. Logo, a creação dessa industria caféeira foi 
mais trabalhosa do que a de exploração da borracha. 

O <SR. LuciANO PJ<JREIRA - - Não estou, absolutamente, negando 
merecimento aos paulistas no ·desbravamento de suas florestas .. . 

O SR. CARDOSO DE .AI.MEIDA - Não me refiro só aos paulistas, 
ma-s aos lavradores ele café em geral. 

O SR. T .. uoiANO P EnEIRA - O que desejo é que se faça justiça 
áquelles que trabalham na selva amazonense, com sacrifício maior 
de vida, de energias, .de capitaes, dü que os que .exploram o plantio 
de café, nas regiões Jo sul. E o nobre Deputado comprehenderá per -
feita~nente a pToposição que avanço, quando, estud ando bem as con-
diçõe.s em que as duas riquezas se Cl'e-aram, verificar que pa1·ra os 
600 . 000 brazileiros que vivem actualmente na Amazonia da extracção 
da borracha, teem morrido outros tanto·s nü prepaTo dessa riqueza. 
I sto V. Ex. não observará nq que diz respeito ao café, em S. Paulo 
e em outros Estados. O sacrifício de vidas que a industria da bor-
r acha tem custado ao Br:azil é infinitamente supeTior ... 

UM SR. DEPUTADO - Neste ponto V. Ex. está com a verdade. 
O Slt. LuciANO PEREIRA - Queria rectificar isto, porque das 

palavras do digno collega, podia parecer que na Amazonia, para se 
obter a borracha, nada mais era preciso do que ir ao matto, sangrar 
a arvore e apanhar o latex .. isto com a mesma facilidade com que se 
colhe uma flôr de um jardim ... 

O SR. CARnoso DE ALMF.IDA - A extracção é penosa, mas .. . 
O SR. LuOIANO PEREIRA ·- E' mais penosa do que a cultura do 

café em. S. Paulo. · 
O SR. O.umoso DE Au,mmA - . . . mas, a industria caféeira em 

S. Paulo não é exclusivamente obra da natureza, como são os serin-
gaes; é uma cultura feita pelo braço do homem, e foi o que quiz 
assignalar. · _ F1' 1" i' 

O .SR. LuCIANO PEREIRA - O nobre Deputado sabe que as minas 
tamhem são Tiquezas naturaes ; no emtanto, apezar do Brazil ser pela 
natureza privilegiado qunnto a mi.nas, essa riqueza não pôde ser ex-
plOl'ada até hoje, por falta de capitaes. 

Poderá V. Ex. eomparar o trabalho que exige o plantio do café 
com o que exige a explo.ração das minas de mercurio ou mesmo de 
carvão? 

Não foi a natmeza que deu as riquezas que existem no Amazonas, 
porq111; ·essas riquezas não consistem ·unicamente nos pés de seringa. 
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Ha o trabalho para o preparo da exploração, e esta mesma é penosa 
e exige grande somma de energias e de capitaes. Não é justo, pois, 
que V. Ex. dê ás suas pala·rras o sentido com que as pronunciou, tl 

foi por isto crue me srnti na obrigação de vir á tribuna rectifical-as. 
O SJ;. ÜARnoso DE ALMEI!JA - V. Ex. está me emprestando uma 

intenr:5o que não tive. 
O SR. LuciANo PEREIRA - V . Ex. disse que a cultura do café 

não pódc ser comparada á exploração da hévea. 
O $n. ÜAiwoso DE ALMEIDA - Como a esta tamhem se não póde 

comparar a cultura do milho, do feijão, do arroz, dos cereaes, emfim, 
que são {l producto elo trabalho do homem. 

O Sn. LuciANo P EREIRA. - V. E x. qu.er comparar o esforço em--
pregado para se cultivar o milho ao que é despendido na exploração 
da bor ··acha? 

O SR. CARDoso DE ALMEIDA - Não se póde comparar 0 traba-
lho do Rio Grande para produzir os cereaes. O esforço é maior, é 
preciso substituir a matta por essas culturas. 

O SI> .. L uciANo' PEREIRA - Neste pO'Ilto, estamo-s divergentes. 
O SR. CARDoso. DE ALMEIDA- No caso a que me acabei de referir, 

o homem crêa a riqueza, para depois a explorar, ao passo que nos se-
ringaes do Nor te, não ha m-eação de riqueza pela mão do homem, ha 
a exploração da riqueza com que a natureza dotou essa região. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Si a exploração desta riqueza exige 
muito mais trabalho do que a creação daquella outra, V . Ex . ha de 
convir que o merecimento, em ultima analyse, é maior no primeiro do 
que no segundo caso . 

E' ou não verdade ? 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA - Em compensação, si o custo da 

producção no Amazonas é grande, o resultado na venda do producto é 
muito mais remunerador do que a indust6a de cereaes, por exemplo, 
no Rio Grande do Sul . 

O SR. LuCIANo PEREIRA - Perdão . Já foi . E' out ro engano de 
V. E x. Já houve momento, na vida economica brazileira, em que o 
valor representativo de um kilogramma de borracha era extraordinario, 
ma.s, presentemente, em cada kilo de borracha vendido, pelo preço 
actual do mercado, o productor perde apenas mil réis em cada kilo . 

O SR. CARDoso DE ALMEIDA- Como está perdendo o lavrador de 
café . O preço da venda não compensa hoje o custo da producção. 

O .SR.. LuciANO PEREIRA - V. E x . talvez não conheça o modo 
por que se explora a riqueza no valle do Amazonas. O íllustre collega 
de V . Ex., o Sr. Bueno de Andrada, já residiu naquella região, co-
nhece perfeitamente quanto é necesaario de esforço para se conseguir 
explorar-essa riqueza a que V. E x . alludiu com tanto menospreso. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - A borracha pó de não dar resultado, 
mas a culpa é do alto co:n:nnercio que explo-ra esse negocio . 
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O SR . CARDOSO DE ÂLMEIDA - Não comparei as duas explorações ; 
comparei unicamente a natureza da industria. 

O SR . LuCIANO PEREIRA - Sr. Presidente, € uma das maiores 
injustiças que se fazem neste paiz aos habitantes do valle do Ama-
zonas . . . 

O SR . BuENO• DE ANDRADA - Não é ao valle do Amazonas. V. Ex . 
falla .de uma região quando se trata a:e uma classe especial, da explor a-
ção por um pequeno grupo. 

O SR. LuciANO PEREIRA- V . Ex., ainda assim, é injusto para 
esse pequeno grupo . 

O SR . BuENo DE ÀNDRADA - Não sou . 
O SR. LuCIANo PEREIRA - E' esse pequeno grupo que tem creado 

a riqueza da Amazonia, porque é elle que fornece o capital para se ir 
buscar o trabalhad or no'B sertões do P iauhy, Mar anhão e Ceará e de-
mais E stados do nordeste, o que não acontece no sul, para çmde o 
trabalhador ou vem espontaneamente ou por intermedio do Governo . 

O SR . BuENO· DE ANDRADA - De que Governo ? 
O SR. LuciANO P EREIRA - Do Governo federal ou d'o estadoal. Ao 

passo que no Amazonas o t rabalhador vae por conta d o particular . 
UM SR. DEPUTADO - Qual é o auxilio do Governo da União aos 

E stados do Sul? 
~ O SR. LuCIANO PEREIRA - No sentido de mandar para os Estados 

do Sul os immigr antes que aqui aportam ou espontaneamente ou con-
tractados pelos seus delegados nos centros europeus, sem que os parti-
culares que lhes vão aproveitar o traba lho precisem despende1' um 
real. .. 

O SR . CARDoso DE ÂLMEIDA- Nesse problemá de localizacão de 
immigrantes não se podem contrariar 11s leis na.turaes . Não s~ póde 
manda1' um immigrante que vem da Hesnanha, de Portugal, ela Italia, 
para o Amazonas que não está prepara do para recebei-o . 

O SR. LucuNo PEREIRA - Não está, mas devia estaJ•. E por que 
não está? Porque o Governo federa l tem descurado esse problema. 

O SR. CARDoso DE ALMEIDA - Si S. Paulo está prepar ado par a 
receber esses immigrantes é devido aos seus propri os esforços. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Ao passo que o Governo p;asta aqui 
milhares de contos• pnTa receber immigrantes e·strangeiros, deixa com-
pletamente abandonados os nacionaes que se dirigem para o va lle do 
Amazonas. E sta é a questão. 

UM SR . DEPUTADO - E ' este modo muito odioso ele encarar a 
questão . 

O SR . SILVA CASTRO - Ha tambem a. questão do clima. Como 
um immigrante da Emopa póde ir pàra o. Amazonas? 

O SR. LucrA NO PEREIRA - V . Ex . está enganado; existem no 
Amnon.<~ s muitos emopcus que lá estão perfeitamente acclimados. E 
a opinião dos competentes estrangeiros que visitam é que com uma 
assistencia mesmo rudimentar até europeus do centro pudiam localiz-ai'· 
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se na região com todas as condições de successo . Nesse sentido o sabio 
austríaco de Ludwig Schwennaghen fez até uma conferencia em Ma-
náos. (H a div.er~os apartes. ) 

Sr. Presidente, não ficam ahi as injustiças do nobre Deputado 
paulista; ha ainda outra maior no proseguir do seu discurso. 

. .S. Ex . mais adeante, qua:si ao terminar a sua brilhante oração, 
adduziu como suas as palavras do Sr. Julio Brandão Sobrinho, e que 
são estas : 

"Feitas as necessarias operações, verifica-se que a cada 
habitante de S. Paulo cabem 82$568 de importação, 176$005 
de exportação ou 258$573, do commercio total, e que a cada 
um dos habitantes dos outros Estll!dos tocam 37$361, na im-
portação, e 31$349, na exportação, e 68$710, no commercio 
total . Quer is,to dizer que, si em uma das conchas da balança 
commercial do Brazil se collocar um paulista, na outra se 
deverão collocar 2,2, 5,6 ou 3,8 habitantes dos outros, con-
forme se trate de im,p.ortação, de exportação ou de commer-
cio total. " 

O 8R . CARDOso DE ALMEIDA - Servi -me do quadro publicado pelo 
Boletim Oomme1·ciial, de S. Paulo. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Perfeitamente, mas elle conteve uma 
inj.ustiça clamorosa. Na transcripção do quadro que V . Ex. fez, aliás 
erradamente, porque ha um accrescimo de 100 mil contos a favor de 
S. P.aulo, dando para a importação desse E stado, no anno de 1912, 
348 mil' contos; augmentando assim em i 00 mil contos esse valor ... 

O SR. CARDoso DE 4-LMEIDA- Trata-se de um erro de impressão. 
· Eu não augmentei co usa alguma. -

O .SR. LuciANO PER:i:IRA- Eu sei que V. Ex. n~o augmentou. 
Trata-.se de um engano. 

O SR. BuENo· DE ANDRADA - V. Ex. tambem, quando fez os cal-
culos das despezas do norte e do sul, collocou no sul o seu subsidio. 

O SR. LuciANO PEREIRA- Perfeitamente, porque o meu subsidio 
é gasto aqui no Rio de Janeiro·. Mas não procure V. Ex. levar-me 
para outro terreno. Tenho aqui o qua·dro official da importação do 
Brazil do anno de 1912, extrahido do relatorio do nosso illustre collega 
o Sr. Homero B'aptista, onde os calculos estão feitos com o maioP 
rigor pelo quadro do nosso collega ·a importação de S. Paulo foi de 
248 mil contos. 

O SR. CARnoso DE ALMEIDA - E a exportação 1 
O SR. LuciANO PEREIRA - A exportação foi de 530 mil contos, o 

que concorda com o quadro por V. Ex. publicado. 
Sr. Presidente, na supposição de que o erro estivesse no quadro, 

dei-me ao trabalho de sommar todas as parcellas e verifiquei pelo total 
a.presentado que o engano .está no quadro por S. Ex. trazido. 



651 

O SR . CARDoso DE ALMEIDA - Qual o valor da exportação de São 
Paulo apresentado por mim~ 

O SR. LuciANo PEREIRA - 530 mil contos. 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA- E a importação~ 
O SR . . LuCIANO· PEREIRA- 248 mil contos, e não 348 mil conto:s. 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA - O engano está na publicação; ha 

um saldo ainda maior, a favor de S: Paulo, da exportação sobre a im· 
portação. Agradeço, por conseguinte, a V. Ex. o ensejo de me per-
roi ttir esta rectificação. 

O SR . LuciANO PEREIRA - V . E x . não me deixa chegar ao que 
quero. Quando V . Ex. fez o calculo da producção pe-r capÜa . . . 

O S:&. CARDOso DE ALMEIDA - Não fui eu quem o fez. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Perfeitamente, mas V. E x .. acceitou 

ou não as conclusões . a que chegou o Sr. Julio Brandão Sobrinho? 
O Sn. CARnoso nE ALMEIDA - Acceitei. 
O SR. LuciANO PJ<~REIRA - Como V. Ex. fez suas essas conclu-

sões e eu as eston. commentando, posso dirigir-me á V. Ex. O Sr. Julio 
Brannão Sohrinho apr~.sentou de urro lado o Estado de S. Paulo, e 
de outro os demais Estados do Brazil. 

O SR. CARDoso DE ALMEIDA - Dando a S. Paulo 37 %~ do 
commercio internacionnl. 

O SR. LuciANO PEn.EIRA - Si · V. Ex. fizer o calculo para o 
"l·alle do Amazonas, verá qtw elle representa, relativamente, uma pro-
duccão de riqueza muitíssimo superior a que apresenta S. Paulo . 
V. Ex. quer ver? 

"O Amazonas. em 1912. irnportoru mais de 22 mil contos e o 
PaTá 47 mil, so~mandto 70.000 cont'Os; exportou o AmazO'D.as 
118 mil contog e o P:ná 116 mil , ou um total de 234 mil contos." 

O SR. CARDoso DE A.r.METDA - São dous Estados. 
O :SR. LucrANO PEREIRA ~ E o;tou 1faUando sobTe o vialle do 

Amazonas. 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA ·- Compare separadamente o Ama-

zonas ou o Pará eom S. Paulo. 
O SR. LuciANO P EREIRA-Eu fallo ·do valle do Amazona,s, porque 

elle, apezar de comprehenrler os Estados do Amazonas, Pará e parte 
de Matto Grogso, constitue uma região unica, soh o TJOnto de vista 
economico, cuja principal riquezn. é representada pela borracha. Aliás 
não inclui nos algarismos que apresentei a quota d.a borracha de 
Matto Grosso. N em noeso dizer com cer teza si a. do Territorio dn 
Acre est:í. tambem incluida. 

O SR. BuENO DE ANmtADA - ·E' que . sa.he pelo P.a.Tá e por Ma-
náos. e ainda a· Manrios Har'bnnr cobra 2 %. 

,O Sn. LucrANo PEREIRA - V. Ex. vae ver qne si o Estado do 
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S. Paulo importa, por cabeça, 82$, o valle do .Amazonas importa ape-
nas 70$000. Já é demasiado esse coefficiente, po:rque a população está 
nelle representada por um milhão de habitantes, que, talvez, não 
exist.a, pondo de parte os indígenas, que não representam valol' eco 
nonnco. 

Na exportação, a cifra ainda é maior, porque os dous Estados 
exportam 234$ por habitante, ao passo que o paulista exporta ape-
nas 176$, pelo calculo de S. Ex. 

E si eu fizer o calculo só em relação ao .Amazonas, a differença 
será ainda maior, po.rque, com população menor do que a do Pará, 
exporta mais do ·que este; mas faço o calculo conjunctamente, porque 
estão os interesses dos dous grandes Estados tão intimamente ligados 
que se não podem separar. ' 

O Su. CARDOso DE ÂLMEIDA - Qual o coefficiente do commer-
cio internacional que t.oca a S. Paulo em relação ao .Amazonas e 
P ará ? 

O SR. LuciANO PEREIRA - Vou chegar lá, 
V . Ex. fez muito bem (rligo entre parenthesis), mas é preciso 

notar que escolheu precisamente par a sua argumentação o anno em 
que a exportação de S. Paulo attingiu o seu maximo, o de 1912. 

O Su. CARDoso DE ÂLlliEIDA - P orque não t inha a estatística 
de 1913. 

O SI~. I .. ucrANo PI~REIRA -- Si eu , quizesse fazer o mesmo, che .. 
garia a uma dífferença mais assombrosa. Si escolhesse, por exemplo, 
o anuo ele 1910, em que a exportação da borracha attingiu a 3'76 . 000 
contos, contTa 385 .000 do café, em um total de expoTtação de 939 . 000 
contos, acharia para a borracha mais de 39 ~~ sobre- o valor total 
da exportação do Brazil e 42 % para o café. V. Ex. escolheu o anno 
em q11e a exportação do café attingi.u o seu maximo, ao pa·sso que a 
expor; açiio da hol'I'a~ha do .Amar.onas foi das menores, pois que em 
1912 j ft o producto estava em plena crise. · 

O SR. CARDOS6 DE ALMEJDA - Não esco.lhi, tomei o ultimo tra .. 
balho estatístico feito em S. Paulo; não podia argumentar sem apre. 
sentar dados positivos. · 

O S1t. LuCIANO PEREIRA - V . Ex. está tomando minhas pala -
vras em um sentido que ellas não teem nem eu lhes quero dar; fez 
muito llem . .. 

O SrL CArmoso DE .çi.LMEIDA - Não escolhi, serv1-me do que 
erwon trei. 

O SR. T .. ucnNo Pl':REIRA -- V. Ex. fez muito bem, mas eu não 
poderia deixar pass:u- sem esta observação; e estou cumprindo um 
dever 1ão sagrndo como o de V. Ex. quando respoJJdeu ao nosso col-
1ega pelo l~io Grande do Sul, Sr. Simões Lopes. 

Vê V. Ex. que, si formos investigar com quanto cada um con .. 
cone _para o valor total da exportação do Brazil , ve.r:ificaremos que 
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\. no anno de 1912, que foi Lum anno de crise para a borracha, em que 
'( o va lor ela exportação da mesma attingiu quasi o limite mínimo, ainds. 
~ assim, pe1· capita., o habitante do va1le do Amazonas figura na. expor--
\tação total com a quota de 234$, ao passo que o habitante de São 
Paulo, . no anuo em que a ex11ortação do Estado foi maior, segundo 
o 'calculo de V. Ex., é representado pela quota de 176$000. 

\ Ha pouco, quando assignalei o engano havido na citação do 
nobr Deputado, de rem mil contos a mais na importação do E stado 
de S. · )aulo, S. E x. fez sentir, e muito bem, que isto ainda vinha em 
seu fv':vor, porque é certo que tanto mais rico é um Esta-do quanto 
maior. '<ôr o saldo du sua exportação sobre sua importação. Nestas 
condi<;õ~: a rectificr..ção qu,e eu fazia, longe de prejudicar de qual-
quer m~\o a argumentação do distincto collega, servia pre-cisamente 
para r forçai-a. · 

O Bn. CARDoso,· nE ALMEIDA - E' isto : a differença entre a 
CiXportaÇio e a impoTtação ·de S. Paulo, o saldo em favor dos produ-
ctores pa\ listas é muito maior do que o que resultaria dos algarismos 
com o en em questão. 

O .Sn. LuciANO PEREIRA - Agora, voUJ mostrar, com as cifras 
extrabides o pareeer do nosso digno collega, Sr. Homero Baptista, 
ele accôrdo om os dados officiaes, que não podem ser postos em du-
vida, que e 1911 e 19J2, o saldo na balança ccimmercial do B:r:azi l 
foi produzido quasi exclusivamente pela borracha. 

O Sn. ÜA noso DB .ALMEIDA - Si S. Paulo contribuiu para esse 
saldo com maL de 200. 000 :000$, como V. Ex. diz que elle foi devido 
qLLasi todo ú b Taeha?! 

O Sn. L uCI N O P EREIRA - Diz o relataria do Sr. Homero Ba-
ptista que os sa os de nossa exportação sobre a importação fm·arn: 
em. 1911, de 210 . O :000$; em. 1912, de 168.000 :000$000. 

Ora, os saldos deixados pelo cornrnercio da borracha foram, por 
seu lado: em 19 1, de 141 .000 :000$, papel, correspondentes a 
82.000 :000$, ouro; m 1912, de 163. 000 :000$, papel, qu,e correspon-
deram a 97. 000 :000, ouro. 

Assim, para os 2 O. 000 :000$ do saldo geral em. 1911, a bouacha 
concorreu com 141. 00\] .000$, ou mais de 2j3 ; em. 1912, o saldo dei-
xado pela borracha cor spondeu, mais ou menos, a todo o saldo geral 
do Brazil - foi de 63.000 :000$, o primeiro algarismo, e de 
168.000 :000$, o segan havendo, pois, a differença, apenas, de 
5. 000 :000$000. 

O 81~. CARDOso DE A rEIDA - V. Ex. perdoará: quanto ao erro 
typogn>phico, o caso está erfeitarnente esclarecido, pois que, em se 
tratando de um. total de /?8 . 000 :000$, para o commercio de São 
Paulo, e r::endo a parcella l'el tiva á expor tação igual a 530. 000 :000$, 
a da importação só pode ri ~r de 248 .000 :000$000, e não de 
.348. 000 :000$

1 
como foi iropr so. A.gora, si V. Ex. quer comparar 
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os ooeffioientes d-0s varias Estados no commercio intel'nacional do 
paiz, verificará que S. Paulo figura com 37 %, o AmaZ-Onas com 6 '1c 
e o Pará com 7 %, havendo pois, entre o Esta.do de S. Paulo e 0 d~ 
Pará ou o do Amazonas a enorme differença <le 30 %· 

O S:1<. L ucIANO PEREIRA - Jámais contestei que S. Paulo ex-
porte niais do . que: o valle do Amazonas. O que sustento é que, per 
ca.pi,C(b, o habitante do valle do Amazonas concorre para a rique~ 
publií'a com somma superior á produzida pelo habitante de S. Pa"Qlo. 
D e facto, aquclle valJe terá, quando muito 1. 000. 000 de habita~tes, 
ilo passo que S. Paulo tem ::i . 000 . 000; pois bem, em 1912, quahd{) 
a borracha já estava em plena cTÍse, quasi pelo preço m~ninw, o 
Amazonas e o Pará ti-veram 234. 000 :000$ de exportação; m1ytipli-
cando este algarismo por tres, pois que a população de S. P aulo é 
tres w·~3s maior que a daquelle valle, vemos que. para guardar a 
mesma proporção, S. Paulo deveria ter exportado mais de .. 1 

•••••• 
700. 000 :000$, quando exportou apenas 530. 000 :000$000. f . . 

Isto, assignalo ainda, quando o preço da borracha era in/imo e 
o <lo cnf P. era o maior dos ultimas tempos. / 

'U:i\r S:s. DEPUTADO - Parece que V. Ex. devia citar só/ o Ama-
zonas. 

O SR. LucrANO PEREIRA -- Ainda seria mais desfavmfvel para 
a argumentação <lo nobrn Deputado, pois que o Amazonas, tendo 
sómente 300. 000 habitantes, muito men_Qs do que o Pa1á, exporta 
mais do que este; de modo que o facto de serem engloba)os os dous 
Estados só concorre para diminuir o 'Coefficiente daquely ~ 

Por tudo quanto acabo de dizer, vê o nobre Depu/ado que não 
foi justo para com as populações do valle do Amazonas. , nglobando-as 
com 2s das outras regiões do 13razil, afim de fazer repar uma diffe. 
rença extremamente favoravel para o Estado que re esenta. 

O SR. CARnoso DE ÁLMEIDA - Não trouxe opi ião pessoal mi-
nha : citei a apreciação de um commentador. 

O Sn. LuoTANO PEREIRA - Creio que V. Ex. i ão me negará -
já não o direito - mas a obrigação de contradict r, neste ponto, a.s 
affirmações que prodnziu, e que veem em detrim to das populações 
que r.~prerento nesta Casa .. Si V. Ex., para justi ca1· o seu pont-0 de 
vista, lança mão de taes argumentos, é natnr que nós. represen,. 
tantes dv extremo Nm·te, ap1·eoontemos a d ·da Jiectifica'Ção;, na 
paTte que nos diir, respeito. 

O SR. CARDoso D.E ALMEIDA - Eu não e ava pleiteando medida 
alguma. / o SR. LVOIANO PEREIRA - Mas v.fj,x. p ara defender s. Paulo 
de. criticas que lhe endereçou o illustre colle a do Rio Grande: ~o S.ul, 
foi per seu turno, quanto ao Pará e a.zonas, ele uma mJustiça 
que não posso deixat· passaJ', sem protest 

O Sn. CARDO o DE .A.LME!DA ~ Fiz )reci::ições ge1•aes, sobre um 

/ 
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·assumpto que só póde ser de inte'resse para todos·, qual o da neces-
sidade de se fome·ntar a producção. Não tive outro intuito· sinão 
este : todos os Estados devem animar a sua producç.ão, concorrendo 
dest'<al' te J5ara a riqueza nacional. (Apoi)(idos.) 

O SR. LuciANO PEREIRA - Não ha duvida, meu distincto cal-
lega; mas tenho notado que, sempre ·que se allude ao vaHe do Ama-
zonas. isto é feito com injustiça, negando-se o esforço coLossal dos 
seus heroicos habitantes. 

O Sn.. Üd.Rnoso DE A.LMEIDA - Devo accentuar que, por minha 
parte, fall ando aqui sobre o auxilio devido á .producção nacional, não 
fiz l'estricções : disse quA era mistér adaptar medidas a favor de toda 
a producção. E estoru disposto a offerecer projecto, no sentido de que 
o poder publico auxilie a producção em todo .a paiz, porque só assim 
elle lle 3alvará da actual crise economica e financeira. (Mwito bem.) 

O SR. LuciANO PEREIRA - Perféitámente, e só lastimo que 
V. E x. não tenha, ha mais tempo, com o prestigio do seu nome e do 
Estado de. que é digno representante, cooperado para o salvamento 
da região do· extremo-norte, que e-stá atravessando uma ph ase . de 
verdadeira miseria, necessitando o concurso de todos os bTazileiros, 
pois 1n·azileiros tambem o somos nós e não é justo que, tendo o valle 
dó Amazonas, por longos annos, contribuído poderosamente para a 
riqueza do Brazil, fique em abandono, sem o mais insignifiCJante 
auxilio, na primeira vez que o invoca. 

'Ü •SR. IJARDOSO DE ALMEIDA - 0 abandono não é SÓ para aqueUa 
região : é para to dá a producção nacional. 

ha duvida: acho que 
abandono por aqui ·é rela-

O SR. Luci ANO PEREIRA - Não 
V. Éx. tem razão·; com a differença que o 
tivo, e par a nós absoluto. 

O SR. ÜARDOso DE ALMEIDA - E a culpa é dos govern.os federaes, 
que teem descurado da producção n acional. 

·Não devemos attender apenas ao E stado A ou B. O f acto é que 
nada se tem realizado nesse sentido, por imprevidencia dos governos 
da União. 

O SR. LuCIANO PF.REIRA - Quanto ao valle do :Amazonas, devo 
assignalar que o systema administrativo da União tem sido este: ar-
recadar, sugar tudo quanto póde, e, no momento em que se torna 
necessario e imprescindível um auxilio, negai-o em absoluto. E foi 
especialm~nte para que não perdurasse, sem protesto, esta iniquidade, 
que vim á tribuna1 mostrar com que somma.s aq,uella região tem con-
corrido para a r iqueza nacional. , 

O SR. CARDoso DE ALMEIDA - Agora, não devemos desconhecer 
que é preciso que os Estados cumpram tambem o seu dever, auxiliando 
a producção em seus territoTio.s . 

O SR . LuciANO PEREIRA - O não cumprimento dos seús deveres 
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pelos governos estaduaes não justifica procedimento igual por parte 
da União. 

Um erro não justifica outro. 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA - Seria de desejar uma acção con-

j uncta dos governos dos Estados com o da União·. 
O SR. LUCIANO PEREIRA - O Governo da União nuncn teve e 

parec13 não quer ter ainda e.ssa iniciativa! Mas vou terminar, Sr. 
Presidente. 

Com as palavras que acabei de proferir, não tive em mÍTa, absolu-
tamente, fazer alguma censura ao meu digno collega. Absolutamente. 
Acho que S. Ex. cumpriu religiosamente o seu dever. Como, porém, 
S. Ex., pelos calculos que apresentou .. . 

O SR . CARDOso DE ALMEIDA - Já disse a V. Ex. que houve um 
erro typographico; não foi meu, nem da estatística. 

O SR . LuCIANO PEREIRA - O engano a que V. Ex. se refere 
não tem importancia . O ponto mais importante do discurso de V. Ex., 
é o calculo p~er cap'ita. 

Para mostrar quanto o Estado de S. Paulo contribue para a ri-
queza publica, V. Ex. e:l.'lhibiu um quadro, oollocando de um lado, 
aquelle Estado, e,, de outro, os demais Estados da Federação Hrazi-
leira. 

O .SR. CARDOso DE ALMEIDA - E' possível que estudando cada 
um Estado de per si, haja differença, mas no conjuncto não . 

O SR. LuciANO PEREIRA- Mas permitta V. Ex. que eu conclua 
dizendo que houve de sua parte injustiça cla~orosa e para que não 
ficasse de pé a sua affirmativa, tomei a mim a tarefa de contradictar 
o discurso proferido por V. Ex., na parte em que essa injustiça 
nos attinge. 

Que se negue ao valle do Amazonas aquillo que elle tem o direito 
de exigir da N a'ção, vá; mas que se recuse até reconhecer aquillo com 
que elle contribue para a riqueza publica do Brazil, é que brada aos 
céos. Neguem-nos o que lhes pedimos, mas confessem a-o menos o que 
de nós recebem! (Mruito bem>· muit'o bem.) 

'-

RELA.TOR•I•O DO SR. CA•R1LOS PEIXOTO (*) 
r . 

i 
BORRACHA - Mais ga:ave, porque mais directa é a responsa-

bilidade da União no que diz respeito a-o problema da borracha e aos 
meios de resolvei-o; com effeito, em relação a este não póde a União 
esperar obter o concurso dos Estados productores, por ser notoria e 
incontestavel a sua fraqueza, consequente á propria desvalorizaç.ão 
desse seu prin,cipal producto de exportação. 

(*) Trecho do •P·arooer ao orçamento da r.ecelta geral da Republlca para o 
ex~rclcl.o de 19.1~ . 
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Em relação ao café encontra a União o concurso forte do grande 
Estado de S . Paulo, mas em relação á borracha não (} podem offerecer 
os Estados do Pará e do Amazonas. 

Entretanto, do ponto de vista do nosso commercio internacional 
e, pois, da nossa política economica, o problema da valorização da bor-
racha a exportar não interessa menos do· que o outro, sendo certo, 
aliás, que são ainda. mais apertadas as condições a-ctuae-s e mais diffi-
cil é encontrar a solução. 

A borracha, sendo hoje uma mercadoria de consumo generalizado, 
dêspertou a attenção de outras gentes mais disciplinadas e emprehen-
dedoras do que as nossas, com as quaes estamos talvez empenhados em 
um verdadeiro duello de morte. 

E' realmente extraordinario admittir a possibilidade Cl.e 15ermos. 
vencidos, nós, que temos sobre vs nosso.s contendores vantagens im-
mensas e quasi inapreciaveis; é todavia o que está parecendo que se 
dará e, daqui a algum tempo, ha de fazer-se talvez em relação á bor~ 
racha o mesmo commentario doloroso que hoje se faz em relação a 
outros productos naturaes, cuja cultura no estrangeiro tornou-se intel-
ligentemente systematica e constitue larga fonte de renda para outros 
povos, ao passo· que entre nós continúa a ser mero accidente. 

Ainda quanto a, e:ste producto não ha ·de certo sinão um só e 
unico meio de {)Oncorrer ·com outros nos mercados mundiae.s de con-
sumo e esse vem a ser - baratear o custo da nossa producção : é, sem 
duvida, um truismo, mas, ainda uma vez: é do esquecimento dessa 
verdade rudimentar e incontestavel que proveem directamente os 
nosso.s erros e o nosso abatimento economico . 

Oomo, porém, chegarmos a produzir mais barato, nós que temos 
encontrado a arvore nrus nossas florestas, para concorrer efficazmente 
com o producto das plantações~ Em linhas geraes só ha um meio e 
esse consiste em - produzir cerea:es e criar gado in w:co por meio de 
nucleos coloniaes bem distribuídos na região, - importar, sendo pos-
sível, mão de obra menos cara, regularizar decididamente o problema 
do transporte barato e rapido. ~ acudir ao lado sanitario da questão, 
hoje mais facil de ser atacado depois da victoriosa experiencia feita 
em regiões ·Congeneres aqui e no estrangeiro . 

Esses são os factores que, parece, devem ser examinados e estn-
dados e de cuja realização prompta i=l em conjuncto julgamos depen-
der a solução integral do problema. Antes, porém, desse exame, re-
cordemos o trabalho e o esforçp já despendidos nesse sentido entre nós. 

Ainda o anno passado, o Congresso Federal, provocado pelo Sr. 
Deputado José Bonifacio, delegou a uma Oommissão Mixta o estudo 
da questão da "defesa da borracha'', tendo o relator da mes.ma com-
missão mixta - o então Deputado e hoje Senador Sr. Eloy de Souza 
- apresentado um longo parecer, que encerra excellen~es elementos 
aos quaes nos reportamos. 
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Alludiu esse nosso brilhante collega á nossa "incapacidade admi-
nistrativa, culminf).nte no facto verificado de havermos permittido a 
concurrencia do producto similar estrangei-ro em condições taes, que 
difficil será estabelecer agora um justo equilíbrio, dentro do qual a 
offerta da borracha nacional encontre nos mercados de consumo mar-
gem que compense os gastos de producção". ·Linhas abaixo, alludiu 
aos e·sforços dos Srs. Miguel Calmon, Alcindo Guanabara, Passos de 
Miranda e Euclyde.s da Cunha, recordando que "o echo dessas vozes 
perdeu-se no amplo ·deserto da indifferença nacional". 

O Sr . E loy de Souza descreve com eloquencia e sentimento, o 
estado de dervidão e:rt+ que vive o seringueiro, comparada. á relativá 
independencia de outros habitantes do sertão; estuda o problema do 
transporte, o problema sanitario e em geral o do custo da producção, 
offerecendo á no.ssa consideração dados preciosos e bastante sugges-
tivos; por ultimo, affirma que, saneada a Amazonia, melhorados os 
·seus rios, construídas as linhas ferreas indispensavei.s, conseguir-se-ia 
crear o meio economico propicio á majoração da capacidade do traba-
lho humano, permittindo ao seringueiro trabalhar 180 em vez de 120 
dias durante os sete mezes da safra, fabricando 665 em vez de apenas 
442 kilos de borracha fina, resultado que, diz ainda, augmentaTá pro-
vavelmente com o emprego generalisado do tambor metallico aperfei-
çoado pelo almirante José Carlos de Carvalho. 

Infelizmente já não teem applicação neste momento as considera-
ções elo notavel pare-cer que veTsam sobre o exame dos· recursos finan-
ceiros disponíveis para a solução ·do problema: forçados a reduzir a 
nossa riqueza, julgando-nos, porém, impedidos ou impossibilitados de 
evitar· .Q dispendio de mais de metade da nossa escassa renda com a 
remuneração pura e .simples do pessoal da . administração, deveremos 
talvez reconhecer que o Brazil não póde dispor em 1915 de verba 
alguma para impedir a morte da industria seringueira, a ruína defi-
nitiva dos Estados productores e a completa e consequente desorga-
nização do nosso commercio internacional ... Sic itur rid astra . .. 

O proprio imposto novo .sobre ·o alcool e a aguardente . nacional, 
suggerido pelo parecer para ter applicação especial á solução do pro-
blema, vel-o-emos talvez instituído apenas para acudir ás despezas 
ordinarias da manutenção daquelle numeroso pessoal e, .si isso não 
chegar ainda, viveremos proximamente ·sem exportar borracha, mas 
emittindo papel-moeda para pagamento claquellas mesmas notaveis e 
imprescindíveis despezas . 

. Quanto á tentativa de 1913 ... não mais ouvimos f aliar dos tra-
balhos da Commissão mixta, da qual, entretanto, ficará bella noticia 
nos nossos archivos parlamentare:s, graças á iniciativa do Sr. José 
Bonifacio e ao talen to Iitterario do Sr. Senadqr Eloy de Souza . 

Como, porém, na qualidade de relator da &ceita, _sou obrigado 
a dizer o que penso acerc;t da nossa :politic;t ~conomica, cumprirei ' 
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ainda até o fim o meu dever, expondo á Commissão e á Camara os 
elementos nece,ssarios e as indicações que me parecem acertadas . 

Sustentando que devemos resolver com decisão e energia o pro-
blema do equilíbrio mçamentario, reduzindo corajosamente todas as 
despezas publicas, penso justamente que essa orientação deve .ser des-
envolvida de modo a deixar-nos recursos sufficientes para acudir aos 
grandes problemas economicos, cuj a não solução determina essencial-
mente a ruína do paiz e a sua consequente desorganização financeira. 

Alludimos, como re:medio, á produ<;ção de generos alimentícios 
na região da bolTacha, á reducção do custo da mão de obra, á regulari-
zação do problema do transporte,, tudo isso tendente á diminuição 
effecti v a do custo da producção da borracha . Serão de t al modo caras 
para os cofres d a U uião essas medida:s que elles lhe, não possam sup-
portar o onus neste momento de e·scassez de recursos? Bem examinados 
estes pontos, o resultado será talvez, de certo modo, animador. 

O primeiro e o segundo daquelles dous remedios estreitamente stl 
conjugam e entrelaçam na sua execução: si encaminhassemos para a 
região seringueira colonos oü immj grantes aos quaes pudessemos of-
ferecer immediatamente terras proprias para a \ cultura dos cereaes 
ou para a criação de gad9 e offerecessemos desde o primeiro momento 
as vantagens e commodidades que habitualmente liberalizamos aos 
que se d irigem a outras regiões brazileiras, teríamos evidentemente 
prepara·do elementos para, dentro ·de menos de um anno, conseguir-se 
o abastecimento directo da zona por preços infinitamente infer-iores 
aos que são alli correntes para os generos alimentícios . 

Ora, despendemos annualmente alguns milhares de contos com 
o •serviço da immigmção não espontanea, ou t ros tantos com a ·C1'eação 
e manutenção de nucleos coloniaes e não sabemos porque não fazer 
taes despezas encaminhando de preferencia o.s colonos p ara a região 
seringueira, uma vez que repetidamente se nos affirma a existencia 
alli de zonas ferteis e ricas, capazes de servir á cultU'ra ·dos cereaes e á 
pecuaria . Maior f acilidade ainda offereceriamos ao colono, que po-
deria encontrar ao mesmo tempo remuneração prompta e não pequena 
na propria exploração da gomma elastica, bem .como na exploração im-
mediata de outros generos de facil venda. 

Lendo os relatarias publicados pelos que conhecem e . descrevem 
aquellas regiões, t od·a ao gente se conven ce de que ha alli facilidades 
para a realização desse proposito, mas quando mesmo fosse necessario 
recorrer a i:mmigrantes de resistencia physica especia l ou eX'Cepcional, 
não vemos bem porque não .se poderia f azer na zona da borracha o 
ensaio que· o grande E st!lido de S. P aulo iniciou e mantem na sua 
'!•;ona adequada á cultura do arroz. 

Si assim conseguíssemos a creação, tão depressa quanto possível, 
de seis ou oita nucleos coloniaes e ainda que ella nos custasse fortes 

. somm as., o beneficio directo e immediato compensaria de sobra a des-
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peza: o eucareeimento ·da producção da gomma provém em grande 
parte dos preços immensos por qNe alli se pagam· os generos de pri-
meira necessidade, de sorte que a analyse comparativa dos numeras 
respectivos justifiea a no.ssa presumpção. 

A producção in loco de cerea.e.s e de gado determinaria por sua 
vez forçosamente o menor preço da mão de obra e o desenvolvimento 
progressivo dessas culturas e da pecuaria fariam talvez da região, 
em tempo relativamente curto, urn va-sto celleiro, capaz até de pro-
duzir sobras que seriam exportadas. 

O problema do tr ansporte não offerece, por sua vez, difficuldades 
que se nos afigurem insuperaveis : esse é um dos que facilmente en-
contram solução, uma vez conhecidos os dados numéico.s relativos á 
massa de merêadorias transportaveis, ás despezas do trafego e ao ba· 
lançó respectivo das duas column as. 

Essa questão. do transporte por agua é tão geralmente conhecida 
e tem sido tão amplamente ventilada pela decomposição systematica e 
cuidadosa dos set1s elementos em todos os paizes do mundo, que real-
mênte parece impossível deixar de encontrar, pelo exame e adaptação 
desses dados geraes, a. solução adequada e conveniente ao caso especial 
do Amazonas. ' 

Tudo depende dre nos decidirmos a examinar o problema sem pre-
conceitos, como quem pretende resolvei-o definitivamente. 

Conhecido o custo do material fluctwtnte nece.ssario para o 
.t r ansporte e as despezas do respectivo custeio de um lado e de outro 
·lado o volume app1·oximado ou médio da massa de ' mercadoriás a 
transpor tar, não é clifficil verificar qual seria o frete necessario para 
cobrir aquellas despezas e deixar a margem indispensavel de lucros ao 
explorador da industria de transportes; feito isso, e uma vez que ee 
verificasse que tal frete fôra, nesse caso, insupportavel pela merca-
doria, seria o caso de estudar e encontrar a medida do mesmo frete 
que correspondesse 'á necessidade ele baratear o custo da mesma mer-
cadoria para a exportação; a differença que porventura seja encon· 
trada representará o ibeficit a cobrir por meio da subve~ão pecuniaria 
que desde tanto tempo damos naquella região ás companhias de na-
vegação. 

O que não parec-e absolutamente razoavel é o que temos feito, 
isto é, subvencionaT em prezas . de navegação e transporte da borracha 
ou em medida in.&ufficiente para a reducção do frete respectivo ou 
pormitt.indo que em vez de tal reducção haja lucro desmensurado para 
o empT·ezario . 

Desde que a União delibera subvencionar a navegação para o 
transporte da borracha, deve resolver-se a fazel ·o na medida que se 
verificar ser necessaria para tornar o respectivo frete supportavel 
pela mercadoria: é uma questão de algarismos, que não podem deixar 
de conduzir a resultados exactos e precisos e mal se cornprehende 
como ate hoje isso 11ão tem sido feito. 
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Não é seguramente essa a face do problema ·que offerece difficul-
dade para a sua decifração. 

Restaria examinar o que diz respeito ao aproveitamento efficiente 
e economico do factor - homem-, uma vez que as condições locaes 
reduzem bastante o coefficiente daquelle aproveitamento em relação 
ao valor physico medio normal dos individuas empregados no traba-
lho da industria seringueira. 

O parecer do Sr. Senador E loy de Souza, ao qual nos reportamos, 
deixou- perfeitamente elucidado esse lado da questão, mostrando ser 
relativamente facil resolver esse ponto e a victoriosa experiencia do 
Panamá e da Madeira e Mamoré demonstra que já não se trata de uma 
solução simplesmente theorica, mas sim de um problema praticamente 
resolvido. 

Evidentemente não é possível sinão alludir aqui ás linhas geraes 
do problema da defesa da borracha: á administração publica, pelo 
seu ramo executivo, incumbe natur·almente o exame completo e por-
menorizado da questão sob todos os seus aspectos e elementos essen-
úaes e accidentaes . 

De um estudo feito por um dos nossos mais distinctos . parlamen-
tares, obtivemos permissão para transcrever a pagina que adiante 
segue e nos parece palpitante de verdade no estudo desse seria pro-
blema. 

"A crise da borracha já se crystallizou, ao que parece, em mo-
lestia chronica a cujos soffrimentos de tal modo nos habituamos, que 
das proprias regiões seviciadas só a longos intervallos chegam agora 
vagos queixumes resignados ou indifferentes . O appello desesperado 
do primeiro momento, sem écho efficiente na atmosphera dos poderes 
publicas nacionaes, amorteceu o clam or das populações a um tempo 
victimas da incuria dos governos locaes e de uma política que o pre-
conceito proteccionista teima em conservar. Tudo fazia crer entre-
tanto que, depois do relatorio apresentado á Oommissão parlamentar 
em dezembro do anuo passado, Congresso e Governo agiriam no sen-
tido de melhorar uma situação, não apenas afflictiv.a par a os que no 
extremo Norte se entregam áquella penosa industria, mas tambem, 
e sobretudo, desastrosa para os grandes interesses nacionaes alli gra-
vemente compromettidos : a licção dos factos honestamente expostos 
naquelle relatorio merecia alguma cousa mais do que o silencio que, 
após a sua divu lgação, se fez em torno de um assumpto que desafia 
a meditação da Legishtura c do E xecutivo para UJ.\la finalidade 
iclonea e bemfazeja. Estudado devíd·amente o. problema em conjuncto 
e nos pormenores, naquelle documento parlamenta1· ficou evidenciado 
que pai:a resolvei-o temos de consider ar uma serie de providencias 
neces~rias á valorização da borracha nacional em face do producto 
similar de outras proceclencias . Salientando ser o clima alli ingrato 
e mortifero a ponto de reduzir de 60 % a ca.pacidade do trabalho 
humano comparado com a de outras regiões do :paiz, ·assignala o re-
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latorio que nos seringaes do Oriente o quadro nosologico accusa a 
presença de todas as doenças que flagellam a Amazonia e mais - o 
cholera e a peste bubonica. Apenas cuidados que não temos e que 
no Oriente existem systemaiizados numa prophylaxia intellig:_ente e 
tenaz, asseguram aos trabalhadores asiaticos condições sanitarias, que 
permittem uma producção normal e constante . Com o coefficiente 
de lethalidade exced·ente ao limite da dos ambientes mais insalubres, 
claro é que a mão -de obra, independentemente de outros factores, ha 
de por força onerar o producto, multiplicando o nu~ero de trabalha-
dores na razão do. esforço reduzido por causas que a hygiene tem 
conjurado no Oriente sem maiores despezas. O exemplo dos centros 
rivaes da região amazonica demoni)tra que a iniciativa ·privada basta 
para assegurar aos nossos seringueáros um est ado physíologico pelo 
menos igual a•o dos operarios das plantações do Oriente: uma prophy-
la:xia bem orientada que lhe pre~rvasse a saude contrà o impaludismo, 
causa originaria, na opinião dos profissionaes de maior competencia, 
de todas as molestias ali reinantes, permittiria ao seringu-eiro dar uma 
·producção de volume superior a mais de 60 % da actual. Aos aggr·a-
vos do clima hostil ainda. se juntam, contra a saude do trabalhador, 
os damnos da pessima alimentação importada, num valor que excedeu 
em 1912 -a 105 mil contos de réis. Aquelle relato rio demonstra que 

· essa fabulosa somma sahiu, na ·sua quasi tot-alidade, dos seringaes 
para pagamento de generos de primeim necessidade e que nesse se-
gundo factor está talvez o motivo preponderante do encarecimento 
da vida naquellas regiões. Terra fertilissima, onde as colheitas das 
lavouras de eleição da zona não •Se interrompem por crises clíma-
tericas, é realmente espantoso que seus habitantes vão buscar a outras 
procedencias todos os cereaes que consomem, assim como por igual, 
e com o mesmo justificado pasmo nosso, populações ribeirinhas dos 
cursos d'·agua mais piscosos do mundo onerem o custo da su-a alimen-
tação importando annualmente milhões de kilos de bacalháo e outros 
peixes inferiores ás es.pecies que povoam a infinidade dos seus rios 
e igarapés. A mesma imprevidencia que os habituou a taes desperdí-
cios fe.l-os indifferentes -á possibilidade da cr·eação, porventura diffi-
cil e cara no inicio, mas em todo o caso menos . cara e sobretudo 
menos nociva á saude do que o xarque alii vendido a preços exorbi-
tantes, quasi sempre em mão estado de .conservação. Essas providen-
cias repre.sentariam immensa economia para o seringueiro, a quem o 
patrão explora na venda de taes mercadorias, escravizado e escravi-

. zando-os nas malhas de uma especulação commercial, cujos males ainda 
não procuraram remediar, máo grado a experiencia de tantos annos, 
devido talvez á grandeza dos lucros assim mesmo percebidos. 

· fi<~' que naquell-a.s terras aiuda uma vez se renovam -as desordens 
economicas das industrias extractivas na sua phase precípua e de 
valo,ri<:aç:ã-o arbitraria, qne a illusão conquist,adora não quer vêr sUJb-
ordinadã á lei regt~ladora da offerta e da procura, desviando ·assim 



os intercss,ados de precauções indispensaveis a uma reacção oppor-
tuna e vantajosa . .A.lli como alhures o preço alto do producto relega 
para plano infel'ior ou proscreve mesmo o exame do custo de produ-, 
cção, desprezando elementos economicos que devidamente conjugados 
teriau n;;tenuado, senão evitado, a imminente e dolorosa liquicração 
dessa i11Justria, que já custou o sacrifício ~ tantas vidas e o naufra-
gio de tantas actividades. E' qne, do seringueiro ao patrão e deste 
ao aviador e ao exp-ortador, e por ultimo os fiscos municipaes, esta-
duaes e federal, todos se congregaram para essa obra commum de 
crimiuol'a imprevidencia, accionando os maleficios que cedo deviam 
detenninar no paiz a agonia de mais uma industria, inestimavel 
riqueza nacional si fosse entregue a povo e governos de maior capa-
cidade; os seringaes ribeirinhoH de cursos accessiveis a qualquer nave-
gação em todas as épocas do am1o foram destruidos e o tl'abalhador, 
por sua propria culpa, teve de ir mais longe descobrir novos, creando 
novas penas ao martyrio natural daquellas paragens, isolando-se 
durante 5, 6 e até 7 mezes de qualquer convívio com a pooca gente 
incerta e errant{3 no immenso deserto amazonico; quanto mais distan-
tes os seringaes maiores .as difficulda·des de transporte, maiores 08 
fretes a pagar, mais longo o afastamento d·as praças compradoras de 
Belém e M·anáos, cujas communicações com o interior mais remoto 
as vasantes peTiodicas impedem durante alguns mezes do a-q.no. Estu-
dando em seus pormenores o modo pelo qual é feito o fornecimento 
dos generos alimentÍcios a·OS seringueiros, mostra aquelle relatorio 
que a quantidade de mercadol'ias entregue nos barracões e comprada 
no Rio de Janeiro por 354 mil réis lhes é factUTada por 1 :386$638, 
quando é certo que o dono do seringal, com todos os onus de carreto, 

' frete e commissões, -por ella pagou ao aviador de BeléinJ ou Manáos 
apenas a importancia de 720$000. Os quatrocent-os e vinte kilos de 
bo.rracha fina vendidos a 4$600 -"- média do preço apurada até 1912 
- deviam grangéar ao productor 1 :932$; es'Sa importancia fica, en-
tretanto, reduzida a l :400$280 pelo abatimento de 531$720 distribui-
dos com as despezas de frete fluvial, arrendamento das estradas, trans-
porte rla bor.racha até o porto de embarque e commissão paga ao 
aviador em Belém e Manáos. Estes numeres mostram que o custo de 
fabricação da bonacha é de 3$333 por kilo correspondentes mais ou 
meno-; á importancia referida pelos seringueiros em mercadorias fa-
ctmadas, como acima se mostra, po1· 1 :386$638; por essa demonstra-
ção entendia o relator daquell a commissão mixtà ser insuf.ficiente á 
propria subsistencia do seringueiro qualquer preço inferior a 4$600 
por kilo nos mercados exportadores." 

E ssa a deploravel situaçãp a que a nossa incuria ou incapacidade 
deixou que chegasse a industria da borracha, para mutÍtos já defini-
tivamente liquidada e sem possibilidade de salvação .. , 

Entretanto, info1·mações recentes por nós obtidas certificam que, 
além de iodos os defeitos já por nós indica<Los e concorrentes para 
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elevar o custo da producção da mercadoria, a verdade é que a nossa 
ertrema fraqueza commercial concorte ainda relevantemente para 
aggrantr essa má situação, entregando indefesos os pr-oductores á 

· :t;apacid:ade dos intermediarios, que explm·am systematica e friamente 
o 'Il'O~so desespero. Impo~sibilita:d·os ou incapazes de x·esistilr, :não 
podendo siquer tentar neste m-omento dispensa1· o intermediaria ex-
plora :lor e offerecer directamente o nosso producto ·ao consumidor, 
ópprimidos no proprio transporte d.a borraoha aos mercados de con. 
suíno pela exorbitancia dos fretes da companhia ingler.a que mono-
poliza o serviço, somos obrigados a verifioar, por exemplo, que a nossa 
mercadoria chega sempre a Liverpool ou a N ew Y ork ma-is car·a, como 
frete, do que a bouacha para os mesmos portos enviada do Oriente; 
nem resta o recurso ao ·transporte pelo Lloyd Brazileiro, porque este 
acompanha os augmentos de frete' da companhia inglez.a . . . 

Tndo isso, apezar de sabermos que, a despeito da guerra, de 
Hamburgo se tem pedido remessas de honacha a entregar em New 
Y ork, assim como que a Russia mai;J:dru indagaT si' é possivel o forne -
cimento de 300 toneladas mensaes remettidas por via Panamá para 
Vladivostock. 

Realmente, inteiramente desperoebidos eomo nos a,chamos de 
qnaesr;uer meios de reacção e resistencia, parece querermos dar razão 
aos pessimistas, quando aconselham o abandono definitivo do· pro-
blema, que, entretanto, interessa sem duvida superiormente a-o nosso 
commercio internacional e, pois, ao desenvolvimento economico da 

·União. · . · 
Saberá a Oommissão, saberá a Oamara que, do Estado do Pm·á, 

é quasi impossível exportar madeira, porque até o frete do P araguay 
é mais baixo que o que d'alli teria de ser pago 1 Que por igual é 
impossível remetter fructos da região amazonica para a Europa , por-
que os fretes respectivos são mais ~aros na proporção de 300 % do 
que os das Antilhas inglezas? 

:São factos todos esses bast·ante suggestivos e cuja consideraçã-o 
deve levar-nos a uma acção energica, prompta e decisiva tendente a 
remo'í'er, seja cpmo fôr, todos esses absurdos entraves ao nosso desen-
v-olvimento economico; mas evidentemente é indispensavel ter recur-
sos pecuniarios paTa acudir a esses males e por isso mesmo, repeti-
mos, torna-se indispensavel reduzir impiedosamente neste momento 
todas as despezas mais ou menos a.diaNeis, para obter as d'isponibili-
dades indispensaveis e applical-·as intelligentemente na direcção indi-
cada. 

Por isso é que vimos sustentand-o a· neoessida.de indeclinavel de 
reduzir ao mínimo "o peso morto" dos nossos orçamentos de despeza, 
para conseguir, a despeito d·a formidavel de-pTessão das noss,as recei-
tas, r élservar alguns l'ecursos, que possam, em 1915, ser directamente 
applicados a acudir aos desfallecimentos da nossa producÇão. 

/ 
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Agora que seremos forçados a despender no futuro exerc1c1o pro-
vavelmente menos de 400 mil contos, .será dobrado o nosso crime ai 
nào aproveitarmos uma parte dessa escassa renda para impedir, sen-
sata e prudentemente, a . morte, de grandes industrias como a da bor-
racha, a paralyzação das grandes obras reproductivas iniciadas contra 
as seccits do nordeste brazileiro e a perda de outros esfoTços já intel -
ligenremente iniciados. 

Determinllidamente em relação á borracha, de que nos vimos 
occupando, o interes;;e d:a União em atacar immediatamente .esse tão 
grave problema sobe de ponto desde que se considere na existencia 
de compromissos externos por pa1·te dos dous grandes E stados do 
norte, cuja ruína financeira, consequente á da industria seringueira, 
determinará fatalmente a nossa propria responsabilidade na satisfa-
ção daquelles encargos; mais vale, portanto, evitar esse resultado em-
q,uantc é tempo. Para isso apwremos todos os nossos recursos fin an-
ceiros e destinemos uma parte delles á immediata CI·eação de nucleos 
éoloniaes para produc~ão de generos . alimentícios in loco e á regula-
rizaçiio efficaz e systematica do pToblema dos transpo.rtes; isso junto 
ás medidas Telativaruente faceis de adoptar no sentido de estabele-
cermos relações directas entre os productores e os centros de c<Jnsumo 
evitará pelo menos a de.finitiva morte ·da industria, que, ou desappa-
recerá ou, com<J já tantas outras, passaTá a ser definitivamente fonte 
de lucros e proveitos apenas para o estrangeiro. 

SESSÃO DE 8 ·D·E DEZE•MBRO 

O Sr. A1ntoni'o Nogueira (*) - Sr. Presidente, perdoará V. E x. 
'que, nesta hora do expediente, eu tome tempo á attenção da Oamara, 
para explicai" um caso de que se occupa o Jornal do Oomm~er01}1 de 
hoje, e que, passado em silencio, talvez, de futuro, servisse para fun-
dadas accusações, á representação do Amazonas nas duas Casas do 
Congresso N acionai. 

Pela noticia da conferencia que, com o honmdo Sr. Presidente 
da Republica, tiveram illustres caV'alheiros, mandatarios daR associa~ 
ções commerciaes dos Estados do extremo norte, para o fim de sal-
vagual"d!l!:r sagrados interesS<>s da Tegião amazonica, poderá parecer 
que era essa a primeira vez em que se cogitava de solicitar dos pode-
res publicas attenção demor&da e providencias efficazes para minorar 
a crise aophyxiante •JUe opprime a Amazonia. 

Foi tal a eópia de detalhes desta conferencia, a que allude o 
JornaL, Sr. Presidente, que eu mesmo tive dUJVida sobre si as medidas 
apontadas no memorandum ·apresentado teriam oecorrid-o já a qual-
que!· de nós outros, que, por dever do mandato que nos- foi confiado 

( 0 ) Discm~so IPl'IOferido na. hora •do ex·pedd&nte. . ,. 
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pelo povo daquellas terras generosas, somos obrigados a defender os 
interesses ela região, empregando nesta defesa a melhor somma de 
nossos esforços. 

Felizmente, Sr. Presidente, a nossa consciencia ficou tranquilla: 
são velhas as provi.den<:ias solicitadas pelos honrados representantes 
das associações commerciaes e todas merecem, de . ha muito, o nosso 
estudo e por nós tambem foram ininterruptamente defendidas perante 
os Poderes Executivo e Legislativo da Nação. · 

Quando a crise da borracha mal se desenhava ainda, a represen-
tação f~deral se preoccupava já com a diminuição do imposto de 
exportação, ·de modo a baratear o ~usto ·da producção, e nos orçamen-
tos enUio votados era consignada a diminuição do imposto da borra-
cha do Acre e autorizado o Governo a entrar em accôrdo com os 
Estados pro·ductores, para a realização do mesmo fim. 

E.ra hem de ver, Sr. Presidente, que, vivendo exclusivamente da. 
renda arrecadada peh exportação de um unico producto, não seria 
possível, sem graves e profundas desorganizações de serviços, reduzir 
de modo sensível o imposto cobTado. Para attendnr, porém, á situação 
que se aggravava dia a dia , mas que pode11ia ainda com efficacia 
ser minora ela em seus effeito~, lembrou-se a representação de propôr 
ao Governo Federal a reducção total ou parcial do imposto, respon-
sabilü:anci.o-se o Thosouro pela differeiÍÇa na arrecadação da renda 
estadual, no Pará P 'no Amazonas, durante um prazo préviamente 
fixado, de modo a dar tempo a que os sel'Viços publicos alli fossem 
l'eorganizados, com economia para os cofres, e outras fontes ele receita 
fossem, com segurança, desenvolvidas. 

Prcgámos no deserto, Sr. Presidente. As idéas não foram repel-
lidas, mas ficfl:ram guardadas para um estad-o que não termina nunca. 

N r.quelle momento a penuria não invadira ainda o · Thesouro 
N acionai, e não era demais que a União prestasse um auxilio directo 
aos Estados que pr0curavarr;: salvar a sua producção, quando por 
effeito della, nos bons tempos, foram incalculaveis os lucros auferidos 
pelos cofres da União. (Àpoi'aàos.) 

Recla,ma-se agora novamente a diminuição em larga escala do 
imposbo de exportação; mas, que eu saiba, não se procura estud·ar 
qual o meio mais effic:az de levar a termo semelhante dleside'f'(atum, 
sem desorganizar por completo o apparelho economico dos Estados, 
que yj:vem exclusivamente, póde-se assim dizer, da renda que elle 
produ?:. , 

O SR EDUARDO S.AHOYA - A diminuição progressiva .do imposto 
do Acre e o accôrdo coro os Estados já estão consignados em lei. 

O SR. ANTONIO N oGUEIR.A. - E isto mesmo já affirmei, ao come-
. çar esta desalinhavada m·ação: · 

.Quando
1 

Sr. PreSidente, a crise estava fra·ncamente declarada) 
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os representantes d·a Amazonia solicitaram do honrado Sr. Presidente 
da Republica uma C{lnfereucia, na qual se estudassem as niedidas que 
pudessem minorar os effeitos della. E a ess·a conferencia, uma das 
mais solemnes a que tenho assistido, compareceram todos os membros 
do Govemo, inclusive Ministros militares, toda a representação fe-
deral dos Estados interessados e, na troca de idéas, que então se esta-
beleceu, não escapou á perspicacia dos advogados da Amazonia a 
série de pTovidencias que se quer dar, nesse fim de legislatura, como 
lembrada ago.r.a pela primeira vez. 

O honrado Sr. Marechal Hermes tudo prometteu ante á narração 
minucL:sa que lhe fnzi~mos da afflicção que vinham soffrendo as 
duas praça'S do extremo norte, embo·ra sentisse a impossibilidade de, 
no momento, DOr medifl as de auxilio immediato, acudir. aos nossos 
appellos. 

E vem a proposito, Sr. Presidente, recordar que dessa memoravel 
confen:ucia, a . despeitq das promessas do honrado Sr. marecha1, sa-
himos, nós os representantes do Pará e do Amazonas, convencidos 
da inefficaciá dos nossos esforços, ante o estribilho com que o Sr. Mi-
nistro da Fazenda de então, Dr. Rivadavia Corrêa, enchia ·as pausas 
de nossas ugumen tações: "E o café? Não temos como acudir ao 
café ... " 

Esta insistencia com que S. Ex. desnorteava as nossas orações, 
levou a té o illustre Sr. Sena·dor Lauro Sodré a pedir-lhe que, por 
obsequio, deixasse o café para o momento em que a representação de 
S. Pau 1o viesse trat,n das necessida:des de seu Estado e procurasse 
encontr:n, como homflm de GoYeTno, um meio de salvar o segundo 
prodneto ele nossa exportação, assumpto unico de qwe estavamos a 
cogitar. · 

Não desanimou, porém, a representação no cumprimento de seu 
dever e em varias outras occasiões diversos de seus membro~ voltaram 
a tratar dos assumpt.os referentes á navegação e a outros, concer-

- nentes to.dos á minoração d·os effeitos da crise actual. 
Nunca pedimos, Sr. Presidente, cousas desal'l'azoa:das, porque 

nunca ouvimos repulsa formal ás nossas idé.as; pelo contrario, pala-
vras de conforto e muitas promessas sempre fomm resposta ás nossas 
solicitações. Mas. . . palavras, palavras, palavras . .. 

:E' verdade que uma medida foi proposta pelos honrados repre-
senta tltes das associações commerciaes a que não havíamos recorrido 
- a ado.pção de uma tarifa differencial para a importação de generos 
de primeira necossidade - na região a'mazonica. 

Mn.s, Sr. Presidonte, não nos havíamos lembrado da medida por-
que não estavamos esquecidos de que o § 2° do art. 7°, da Oonstitui-
ção, 'l.íspõe taxativamente que "os impostos devem ser uniformes para· 
to9o~ Oi? EstítQO§," _ ; •. _ ·-- . .. __ ... _ _, _ _: ____ , 
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E si de fa-cto não pleiteamos, agora, medida que a Constituição 
repelle, em outra occasião demos mão f.orte a um projecto do laure·ado 
parlamrmtar Sr. BaTbosa Lima, no qual se attendia ás necessidades 
do extremo norte, libertando-o do proteccionismo feroz que o asphyxia. 

Nesse pTojecto, Sr. Presidente, de cujos termos estoU! esquecido, 
se ensinava o modo de pr.otegerem os Estados a sua producção, re-
unindo-se em convenios para o fim do 1§: 3° do art. 9° da Constituição, 
com o que não viriam a soffrer .as ·consequencias de taxas elevadíssi-
mas os Estados que houvessem de importar mercadorias não produ-
zidas em seu territorio. Insurgir-se alguem naquella época contra as 
absurdas tarifas alfandegarias era perder tempo e prégar no deserto, 
e o projecto até hoje nem estudado foi ·ao que me conste, pelaa Oom-
mis.sõe9 respectivas. . 

Está a ver, V. Ex., Sr. Pres·idente, que temos cumprido o nosso 
dever, embora sem conseguir os resultados que deveríamos es·peTar 
dos Poderes Publicos, de cuja parcialidade na distribn:ição dos favores 
ternos sido victimas de todos os tempos. 

Ultimamente, qutlndo se fez a emissão do papel--moeda, voltámos 
a pedir a nossa inclus·ão no ról dos favorecidos, e pleiteámo.s com 
calor o emprestimo •aos productores da borracha, sob a garantia effi-
cientc de w.ar'l'an.ts, para livral-o·s do anocho das casas exportado_;ras, 
que jmpunham o preço por falta absoluta de transacções bancarias, 
d-e onde elles pudessem retirar o numenrio sufficiente para se defen-
derem da gananciosa exploTação. 

Infelizmente, Sr. Presidente, na praça de Manáos não ha bancos 
naci.on?.es. Ha agencias de bancos estrangeiros, que não accei1aram 
os favores d·a lei de emissã0. E, como o Banco do BTazil não podia 
a esse tempo distrahir ca-pitaes para as praças do norte, porque o 
café era a preoccupação exclusiva do honr&do Sr. Ministro da Fa-
zendla, nada conseguiu a 1·epresentação do Amazonas, além das pala-
vms -le promessa pronuncia-das em um tom d,e apparente sinceridade, 
que já nos não illud1·a. 

Vlvrmos assim até aos 15 de novembro. 
Na visita que, Ínctn·porados, fizemos ao honrado Sr. W P.ncesláo 

Bl"az, dous dias após a sua posse, para .apresentar a S. Ex. os nussos 
votos de felicidade no elevado posto que a. Nação lhe conferira, pedi-
mos desde logo que nos marcasse dia e horlli para ·ouvir de nós as 
necesaida·des prementes do Amazonas, que f!ãÓ as de to•do o extremo 
norte. · 
• Comparecemos a essa nova conferencia e trocámos com o illustre 
Sr. P.residente da Republica idéas sobre a situação afflictiva da bor-
ra-cha, ·de S. Ex. ouvindo a declaração formal de que já se vinha 
occupando do assumpto, mesmo ·antes de assumir o Governo. Ga-
rantia nos foi dada de que em uma proxima remodel·ação do Banco 
do Braúl ficaria elle •apparelha-do para auxiliar a producçãô da 
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de certo amparo da administração fe -
de sua contribu:ição para a nossa balança 

Eis, portanto, demonstrado rapid'amente que os honrados man-
datariC's das associações commerciaes do Pará e Amazonas não fizeram 
obra nova. Si louvavel é o esforço que despendem e valiosa a contri-
buição qne nos trazem, certo é tambem que andaram por caminhos 
por nó~ já percouidos. 

Defenderam id~as, suscitaram alvitres, que nós já havíamos sue-
citado e defendido. E para que não pareça que tendes entre vós, como 
represe11tantes da Nação, collegas que deixam periclitar os interesses 
economicos das regiões que os escolheram para a defesa desses mesmos 
interessts, foi que tomei a palavra, e usando-a neste tom com que 
vos fallo, quero significar bem alto que os Deputados do Amazonasl 
si não abusam da tribuna e da vossa paeie.ncia, sabem, entretanto, 
cumprir o seu dever. (Ap'oiados.) Temol-o cunwrido ininterrupta 
e sinc,~ramente. Que os honrados mandatarios das associações com-
merciaes sejam mais felizes do que temos sido, é o que peço a Deus 
para a Ma realização do mandato recebido. (M1âto bem,· mu·i~o bem. 
O oraclor é Tivamente cumprimentado.) 

SESSAO D·E 29 D'E DEZEIM·BRO 

O Sr. Luciano P·er·eira (*) - Sr. Presidente, a operosidade 
do nos;:o illustre collega Sr. Deput'ado Corrêa Defreitas, occupand'o 
nestes ultimas dias consecutivamente a tribuna da Camara, impe-
diu-me de responder com a presteza que o caso exi~ia ao notavel 
discurso pronunciado pelo nosso ilhwtre collega Sr. Cincinato Braga, 
na seR.são de 22 do corrente, em que S. Ex. estuda com a eompetencia 
e o bTilhantismo que lhe são característicos a sitUJação dos nossos prin-
cipaes pro·ductoq, tendo palavras que não podem merecer os meus 
applan sos, com relação á borracha, principal Tiqueza da região que 
tenho a honra de repre-sentar nesta Casa. E , justamente porque a 
opinião do illustre representante paulista cala profundamente no 
espirito de todos aqnelles que se occupam da situação economica do 
paiz, é que a mesma. quando se revela de modo tão desfavoravel em 
relação á bonacha, parA. que não se,ja, sem mais exame e na simples 
fé do seu brilhante anto.r , acceita por quantos a leram, é que me vi 
na necessidade de trazer ao not.avel discurso de S. Ex. as controversia! 
que vou expôr á Camara, si os meus honrados collegas me honrarem 
com a. sua attenção. 

Sr. Presidente, parel',e que o eegundo genero da riqueza nacional 

( •) Discurso . 'Pl'•Oferiçlo n a; hora do ex'J)ed1.ente. 



-570-

tem muito pouca sorte, todas as vezes que tem de ser objecto da11 oogi-
tações dos illu·stres representantes paulistas; assim, sempre que algum · 
delles se refere · á borra.cha, é com palavras injustas'; para o provar, 
Sr. Presidente, n·ão precisamos ver mais do que a oração produzida 
pelo iJlustre Deputado paulista, uma das mais notaveis que se teem 
proferido no PaTlamento Brazileiro no decorrer da actual sessão. · 

Examinando, Sr. Presidente, a situação da borracha no momento 
·actual, S. Ex. chegou a dizer, em synthese, que os poderes publicas 
devem al;andonar este producto ás .suas proprias forças, porque delle 
nada mais poderemos espei'ar; e, paTa sustentar esta proposição, 
valeu-se de argumentos que, sem a competencia do distincto Deputado 
paulista, venho tentar contraelictar. 

Disse S. Ex., discordando da opinião do illustre Relator ela re-
ceita, q11:ando este apontava as medidas que entende elevem ser toma-
das pdo Governo para melhoTar a situação precarissima em que se 
encontra a nossa bol'i',<!Cha: 

"Infelizmente, porque é sempre lamentave1 divergir de um espí-
rito superior, como é o do autor destas palavras, não comp·a1·tilho 
do optimismo de S. Ex. nas soluções apontadas. Praticamente, o ponto 
fundamP.ntal do problema está no saneamento da região amazonica, 
onde a seringueira é sylvestTe. Sem a eliminação das febres palustres, 
do beri-beri, dos rheumatismos violentos, é impossível conseguir e é 
quasi uma inconsciencia tentar a immigração naquella região. 

E o problema do saneamento da bacia do Amazonas demanda 
tr.abalho e dinheiro, que, durante um ou dous seculos, não seriam 
poT nós sufficientemente dispensados, dada a escassez <,le ambos esses 
elementos em nossso paiz. Um simples aceno á difficuldade do pro-
blema; a seringueira vive alli de preferencia nos alagadiços periodi-
cos, que fôra preciso supprimir. Mas estes são por milhões de kilo-
metros qu adrados. Basta dizer que em uma bacia quasi totalmente 
plana 0 colosso que é- o rio Amazonas apresenta um desnivelamento 
de 14 metros, das seccas ás enchentes. 

Que despeza seriu precisa para .supprimir, nessa vastíssima região 
. annnahnente inundada, a decompo·sição das materias organicas, a 
humi.dade, o leito de proliferação das bacterias que matam o homem? 
A renrla annual inteira do Thesouro do Brazil, canalizada para alli, 
seria insufficiente para esse trabalho, durante dezenas e dezenas de 
annos." 

Vemos assim, Sr. Presidente, que o illustre representante paulista,. 
encarando as difficuldades ao saneamento do :valle do Amazonas, 
chega. a dizer que para podermos resolver este problema será necessa-
rio gastar dezenas e dezenas de annos e empregar as Tendas do Tho-
sou'ro, de muitas dezenas de annos tambem ·; entretanto não foi isto 
o que .disse a commissão de notaveis medicas brazileiro·s encarregados 
pelo Govel'rro de estudar as condições sa:nitarias daquella região. Essa 

/ 
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commissão, como V. Ex. sabe, foi confiada á alta competencia elo 
Dr. OswHldo Cruz, auxiliado pelos não menos competentes Drs. Pa-
checo Leão, Carlos Chagas e J. Pedroso, 

Tendo estudado a região in looo, no relatorio apresentado ao 
Ministro da Agricultura, conclue a oommissão de modo diverso da-
quelle enunciado pelo illustre representante paulista. Este relatorio, 
Sr. Presidente, foi publicado nos jornaes de maior circulação do Rio 
de J aneü·o, além do D·iario O.ffic?:az, e foi entregue ao illustre Sr. Mi-
nistro da Agricultura, devendo estar entre os papeis que pertenceram 
á antiga Superintendencia da Defesa da Borracha. Nelle o Sr. Dr. 
Oswalclo Cruz declat·a que a solução do problema sanitario do valle 
do Ar:.,azonas est.á nas mãos do Governo dal-o no momento e na hora 
que qu:zer, porquanto não se trata, diz S. Ex., de sanear a região, 
que isto seria realmente tarefa quasi impossível, visto como a região 
amazoniP-a, composta de milhões ele kilometros quadrado·s, consumiria 
para seu saneamento ·capitaes tão grandes e um pr.azo de tal modo 
dilatado, que nem os nossos netos chegariam a vêr realizada esta 
obra; mas, simplesmente, de dar ao trabalhador assistencia medico-
sanitaria. 

O Sn.. BAPTISTA Aociou - O Deputado paulista tinha toda a 
razão. V. Ex. o ·confessa. (Apoiados.) 

O S;t. LuciANO PEREIRA -- Perdão; o representante pauÍista 
pretendeu demonstrar que o Governo devia abandonar o valle do 
Amazonas aos seus proprios recursos, porque a primeira condição a 
observar para o amparo da industria seringueira seria o saneamento 
da região, e isto só seria possível si o Governo canalizasse para lá 
quantias colossaes, sendo necessario um prazo de tal fórma dilatado. 
que só muitos annos depois se chegaria ao resultado desejado. 

Ora, eu estou mostrando que para o trabãlhador do valle do 
Amazonas poder resistir ao meio hostil. .. 

O SJ{. BAPTISTA .Accior.Y - E' preciso o saneamento. 
O SH. I ... ucrANO PEREIRA -- . .. não é necessario que se faça o 

saneamento da região - é bastante que se o assista. 
Segundo o relatorio do Dr. Oswaldo Cruz e seus auxiliares, as 

molestias que grassam com mniR intensidade no valle do Amazonas 
são o impalooismo e a ankylostomiase. 

Dizem elles que para evitar a propagaÇão dessas duas molestias 
bastarft urna obra de assistencia medico-sanitaria ao trabalhdor, con-
v-indo a esse proposito, e para provar que a verdade deve ser essa 
mesma, chamar .a attenção da Camara para o que se deu com telação 
á Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. No principio, as primeiras 
commis~ões que tentaram levar a effeito o trabalho tiveram de nau-
fragar por ser quasi impossível a vida na região; quando, porém, o 
Gov~rn~1 em virtude -de um tratado oolebrado com. a Bolivia e dos 
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.. compromissos a·ssumidos por esse tratado, entregou essa construcção 
a uma <'Ompanhia norte-.americana, esta conseguiUJ realizar o grande 
emprehendimento, adaptando antes de iniciar os seus trabalhos deter-
minadas medidas, de maneira que o trabalhador pud!;J<sse evitar as 
molestias características da região ou tratar-se com successo quando 
por ellas affectado. Essas medidas a1cançaram o maior exito, sendo 
hoje a vida relativamente facil em uma zona em que se dizia que 
o assentamento ·de cada dormente correspond:ia a·o fallecimento de 
um tr::tbr~lhador. Lembro isso, para mostrar a situação daquella re-
gião, quando a companhia americana começou seus .serviços; entre-
tanto, devido á assistencía medico-sanitaria que a companhia soube 
crear em torno do seu pessoal, não só foi concluída a constTucção da 
estrada, como se conseguiu transformar, de fatídica que era, em l~e 
gião de salubridade quas'i normal. 

_tO nobre collega de S. P aulo chega á conclusão de que a resolu-
ção flo problema sanita1·io do Amazonas é impossível sem despezas 
colossaes de tempo e de dinheiro ; a opinião de Oswaldo Cruz, de 
P acheco Leão, de Carlos Chagas, de J. Pedroso e de outr os, uacio-
naes e estrangeil'os, que teem estado na região, é, porém, em sentid'o 
inverso, sustentando todos que sre trata de um problema de solução 
relativamente muito facil. Tudo se resume, repito, á assistencia me-· 
dico-sani taria. 

Para avaliar as despezas a fazer com esse serviço de assistencia, 
mandou a Superintendencia da Defesa da Borracha projectar as 
installações necessarias, encarregando desse trabalho o Dr. Domingos 
Oun:ha, lente da cadeira de construcções da Escola Polytechnica, enge-
nheiro especialista em installações hygienico-sanitarias. 

O illustre Deputado por S. Paulo fallou em centenas de .milhares 
de contos e centenas de annos. . . · 

Pois, segundo o apurado pelo Dr. Domingos Cunha, para se pôr 
em pratica o que aconselha o Dr. Oswaldo Onlz, o prazo é de cinco 
anr. os e n despeza çle 12.000:000$, o que dá uma média para cada 
anno de 2. 4:00 :000$, evitand·o-se com essa qúantia a perd-a de 10.000 
vidas por anuo. 

Proseguindo na apreciação .das difficuldades que encontra o tra-
balho no valle do Amazonas, o illustrado Deputadü paulista refere-se 
tambem ao clima e diz: 

"Dentro mesmo do nosso Estado, cujo peor clima -é ainda para o 
immigrante superior ao melhor clima da Amazonia ... " 

Ora, Sr. Presidente, é commum ouvir dizer que o clima do Ama-
zonas é dos peores. 

E ntretanto não ha injustiça· mais clamorosa, contra a qual se 
insurgem todas as estatísticas. 

Eu não contesto que na imlllensa região que constitue o valle do 
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Amazonas haja zonas insalubres; ma,s o commum é encontrarem· se 
regiões tão salubres como as mais salubres do Bra~il, 

Basta examinar o coefficiente da mortalidade da {)idade de 
Manáos. 

Sabe V. Ex. que Manáos é o centro· para onde convergem todos 
os que habitam á maior parte da:quella região, quando s~ sentem 
gravemente doentes. 

E', pois, natural que mostre um coef:ficiente de :qtortalidade 
muito mais elevado·'Xl·o que outras cidades, em condições não identicas. 

Eu já não o quero comparar ao coefficiente da cidade do Recife, 
que é de 40 por mil habitantes . Lembrarei o do Rio de Janeiro, que 
é de 35 por mil,. ao passo que o de Manáos é apenas de 31. Em .Ma-
náos, eu ;mesmo t ive occasião de verificar que ha dias em que não se 
dá um só obito, para uma população de mais de 50 .000 habitantes. 

Vê 1 V. Ex. que um:a cidade assim não pó de ser considerada em 
más condições sanitarias . O mesmo acontece com muitos logares do 
interior. ' 

Eu mesmo tive occasião de distribuir aos meus illust~es collegas 
a conferencia fei ta pelo sabio austriaco, Dr. Ludwig Shwennaghen, 
sobre a vida no valle do Amazonas, em que elle declara o clima do 
Amazonas geralmente bom, capaz de permittir a vida a colonos 
mesmo do centro da Europa . 

As condições sanitarias do Amazonas são em geral ignoradas no 
sul, porque o nosso paiz é immenso. Não se sabe, por isso, que h a 
Jogares no valle do Amazonas para onde correm os doentes, em pro-
cura de melhoras para os seus soffrimentos. 

O rio Madeira é hoje considerado muito saudavel ; o proprio 
Acre nã·o é tão insálubre como se suppõe . Sim, porque é preciso que 
se note que no valle do Amazonas a mortalidaJde é maior, nã·o tanto 
devido á insalubridade da região, mas principalmente á falta de re-
cursos e de 'conforto que teem os trabalhadores. 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que trabalhadores atirados 
na floresta, entregues a si proprios, sem Tecursos sanitarios, dormindo 
ao relento, alimentando-se mal, de conservas estragadas, geralmente, 
não podem ter as condições de resistencia de outros que vivem em 
outras condições de conforto . Esses organismos combalidos por todas 
as necessidades, nutrindo-se mal e ingerindo grande quantidade de 
alcool que suppõem um preservativo para as molestias que dominam 
na região, quando todo mundo· sabe que o alcool concorre para tornar 
menores as condições de resistencia organica, estão mais aptos para 
receber a molestia do que os que vivem rodeados de conforto em 
outras regiões. Pois, apezar de todas essas difficuldades, elles resistem 
perfeitamente e a prova está no proprio facto . da colonização da re-
gião ter sido fe ita espontaneamente pelo~ nossos patrícios do nordeste, 
que ·a desbravaram, a conquistar am palmo a palmo, escrevendo essa 
epopéa que honra sobremodo a 1iossa raÇ·a ! 
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Comparando, Sr. Presidente, as condições de vida do valle . do 
Ama-zonas com as das regiões orientaes, onde se está cultivando a bor-
racha, o nosso illust're ·collega, Sr. Oincinato Braga, disse que não 

' e~tavamos em condições de poder concorrer com os trabalhadores do 
Oriente, porquanto eHes habitavam regiões que dispunham de clima 
muito superior ao nosso e ' onde po·~iam trabalhar com mais 'segurança. 

Essa asseveração não é verdadeira, permitta-me que o diga o 
nobre collega . 

.Si no valle do Amazonas, para o trabalhador poder resistir, lj.a 
necessidade da organização da assistencia medico-sanitaria, tambem 
da organização do mesmo serviço precisaram e ainda precisam ·os 
trabalhadores das plantações do Or;iente. 

Sabemos que as gi·andes emprezas que exploram as plantações da 
seringueira no Ori~nte gastam quantias fabulosas com o sérviço me-
dico-sanitario, porque as condições de vida da Malasia, de Oeylão, 
emfim dos lagares onde se planta ' a borracha, não são superiores 
áquellas que existem no valle do Amazonas; pelo contrario, são in-
feriores. ' 

UM SR. DEPUTADO - A unica superioridade que elles nos levam 
é da 'barateza do preço da producção. 

O SR. LuciANO PEREIRA- Diz V. Ex. muito bem: a unica van· 
tagem que os plantadores do Oriente levam é a do custo da producção, 
dev~clo ao barateamento do braço. O trabalhador lá custa realmente 
menos do que o nosso; ma;s isto porque todos sabem que as grandes 
plantações de borracha do Oriente não são feitas pelos trabalhadores 
locaes, mas pe·lo·s cooVif!IS ·Chinezes. Ora, podeJ.1iamos tambem obter no 
valle do Amazonas a mão de obra pelos mesmos preços baixost si nos 
dispuzessemos a levar p11ra lá o braço chinez. Mas essa medida, que 
já tem preoccupado varios estadistas, eu não me animaria a aconse-
lhar, por diversos motivos que não vale a pena agora re-cordar. 

O SR. PRADO LoPES - E' umà grave questão de sociologia . 
. O SR. LuciANO PEREIRA - E' uma grave questão de sociologia 

que não' desejo ab.ordar neste momento; o que quero agora é apenas 
dizer · que, ao fazer aquella asseveração, está o nobre Deputa.do em 
desaccordo com o que de facto se verifica, porquanto as condiçõe·s 
de vi·da, no que diz respeito ao clima e salubridade das regiões orien· 
taes, são pelo menos iguaes ás do valle do Amazonas; .quanto ao 
custo da producção, ·si elle realmente lá é mais barato é porque os 
trabalhadores emprega.d-os nas plantações são corolies ·chinezes, impor-
tados justamente para isto, o que podemos fazer · tambem, si qui· 
zermos dar este passo . 

Lembrou ainda o nosso illustre collega por S. Paulo a carestia 
dos transportes, entre nós, pftra mostrar que não estamos em condi-
ções de poder lut:ar com os competidores do Oriente. 

Diz S. Ex.: 
"Mas quando estivesse no praticavel 9 Sl:lneamento da região e a 



nucleação, alli, de agricultores que pudessem abastecer de alimentaç[ó 
os operarias dos seringaes, teríamos então de esbarrar com o problema 
do transporte ba.rato dos generos alimentícios a cada uma das estan· 
cias de extracção da borracha, assim como do ·transporte barato da 
borracha extrahi.da. 

Para dizer da quasi invencível difficuldade desse problema, basta 
encarar a situação do Lloyd Brazileiro, que serve aos portos mais 
Ticos e mais povoados do Brazil para onde as estradas de ferro cana-
lizam toda a producção do int•erland brazileiro, e que, não obstante 
servir as regiões em que é mais densa a população, está sempre a 
debater-se em crise permanente, sacrificando a cada passo o Thsouro 
N acionai. " 

Ora, Sr. Presidente, o argumento do nosso illustre collega não 
póde absolutamente servir para a discussão, porque sabemos que o 
Lloyd Brazileiro dá d:eficit, _não porque não encontre carga e passa-
geiros para os seus navios, mas devido exclusivamente á má adminis-
tração que t-em tido durante quasi toda a sua existencia. Os navios 
que segliem para o norte levam, como todos nós sabemos, os seus 
pm·ões abar'rotados, não raro ·deixando no cáes as cargas, para que já 
não teem praça ... 

Qualquer linha de navegação, de qualquer parte do mundo, que 
tivesse os privilegies do Lloyd, certamente não deixaria de dar os 
maiores resultados. 

Si o Lloyd dá iJJeNcit não é devido á falta ·de mercadorias o-q de 
passageiros, mas sim devido á sua má administração. O mesmo se 
póde dizer das nossas estradas de ferro e a prova é que dando deficits 
colossaes nas mãos do Governo, passam a offerecer dividendos com-
pensadores quando arrendadas. 

Vê-se, portanto, que o argumento adduzido pelo nobre Deputado 
não pó de levar a convicção ao animo de quem quer que seja. 

Lembro a S. Ex. a este respeito a opinião do illustre Sr. Dr. 
Carlos Peixoto. No seu notavel Relatorio ao Orçamento da Receita, 
S. Ex. encara o problema do transporte no 'Amazonas. E', Sr. 
Presidente, perfeitamente possível o seu barateamento. N ecessaria-
mente, dadas as condições actuaes em que -se encontram os rios, em 
certas épocas do anuo, o transporte tem de ser caro. 

Para conseguirmos 9 barateamento basta que se façam certos 
melhoramentos que, estou certo, partiTiam da propria iniciativa par-
ticular, sem o menor on11s para o Thesouro, mediante certas conces-
sões a quem os realizasse. Sei mesmo que nesse oontido foram dirigi-
dos ao Governo alguns requerimentos, uns sendo logo 'indeferidos, 
sem mais exames e outros não chegando mesmo a merecer essa 
honra ... 

Adaptando taes normas administrativas é evidente que revelamos 
pouca vontade de progredir. 
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Mas voltemos ao parecer do nosso illustre collega, Sr. Carlos 
Peixoto, sobre o orçamento da receita, no qual S. Ex . propõe, para 
que os fretes no valle do Amazonas possam ser supportados pelo 
commercio, idéa.s que me parecem bôas e fr ancamente viaveis . 

Aconselha S. Ex., por exemplo, que se calcule o maximo 
do custo de transporte que pód~ ficar a cargo do productor da 
borracha no valle do Amazonas, e por outro lado se cal-
cule 0 mínimo daquillo que as companhias de navegação podem co. 
brar, de fJ •ete, dando margem a pequeno resultado; si o preço maximo 
supportuclo no t r ansporte não fôr compensado pelo preço minimo do 
frete, se estabelecerá a sua differença e o Gove:rno entrará com essa 
differença a titulo de subvenção. 

F' o que t.em feito o Governo com a companhia do Amazonas, 
com a differença de que a subvenção em vez de ser paga de uma só 
vez, por uma quota annual fi xa, sei-o-·ha poT quotas moveis, de 
accôrdo com aquelles ca lculas. 

Tenho assim mostrado, Sr. President'€, que as suppostas diffi-
culdades do saneamento da região e as decorrentes do clima e do 
tra1tsporte que o . nosso illustre collega acha. de tal natureza que de-
viam levar o Governo da Uniii.o a abandonai' a seus proprios recursos 
a industria extractiva da borracha, são muito menores do que se afi-
gural'am a S. Ex. · · 

Felizmente, para nós outros, que vivemos na região do valle do 
Amazonas, não é a opinião do nosso illustre collega partilhada pelo 
digno Presidente de S. Paulo, o Sr. Rod1'igues Alves. Effectivainente, 
dous dias após o discurso do nosso illustre collega, Sr. Cincinato 
Braga, o venerando Presidente d-e S. Paulo, l'esponde·ndo a um dis-
curso de saudação que lhe fazia o Sr. Senador Glycer io, decla:rava 
que a borracha e o café não podiam ser abandonados pelos poderes 
publicas. Ahi está, portanto, a opinião do illustre Presidente dro Estado 
de S. Paulo em desaccôrdo com a do nosso collega, Sr. Dr. Cincinato 
Braga. 

O Sn. BuENO DE ANDRADA - Discordo de V. Ex. quanto á re-
gião do alto Amazonas. 

O Sn. LuciANO PEREIRA - Perdão, V. Ex. estava ausente e por 
isso não me ouviu. ·Eu mostrei que -para se viver no valle do Ama~ 
zonas não · er.a _preciso sane al-o por completo, era bastante ardo·ptar 
certas medidas prophylaticas ... 

O Sn. BuENo DE ANDRADA - Na parte do baixo Amazonas q 
saneamento não daria resultado. 

O Sn. LuciANo PEREIRA - Como não dava? V. Ex. está enga-
nado; com certeza não leu o relatorio do ST. Dr. Oswaldo Cruz. As 
medidas que elle aconselha são. tão simples, que S. Ex. chegou a de-
clarar que esse problema da saude publica no Amazonas só não será 
regolvido si o Governo não quizer. As molestias que assolam a região 
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são o impaludismo, a: ankylostomiase e outras molestias parasitarias 
muito Ú!<::<:is de combater, segundo a opinião do Sr. Dr. Oswaldo Cruz, 
pela .siTn pies assiste ncia medica ao trabalhaàor, isto é, o Governo 
inicia o serviço, ensina ao hahit::mte de lá como elle se deve precaver 
da moL~sli a, e D.epois o proprio trabalJ1ador se dirigirá dahi em deante. 
Eu nâC' posso discutir o aólsnmpto por mim, mas estou argumentando 
com a opinião do" mais reputados bacteriologistas, como Oswaldo Cruz 
e seus auxiliares Carlos Chagas, Pacheco Leão e J . Pedi'O'SO. 

Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que o nosso illustre collega, Deputado 
por S. Paulo, foi injusto nos pontos em que tratou da producção da 
borracha em nosso paiz. S. Ex., com a autorid~1·de que lhe dão suaJ 
v~sta ill ustração e r~mpet.encia, e, ainda mais, pela situação que gosa 
no .seio desta Camara, como le'ader de uma das suas principaes banca-
das, attrahinoo a opinião de varios coilegas, havia de deixar, como de 
fecto deixou, no espírito dos que leram sua notavel peça oratoáa, a 
impressão de que o problema do amparo da borra•cha não te.m soluçã·o, 
contra o que eu não podia deixar de protestar. Solução tem elle, certa-
mente ·difficiJ, porque já deixamos passar as melhores occasiões que 
tínhamos para isso, mas ·ainda possível, assim fossemos nós um po.vo 
capaz de atacaT e resolver problema dessa natureza. ' 

O nosso illustre collega, para justificar o seu pensamento, com o 
qual al15 s estou de perfeito accôrdo, de que a salvação da paiz está 
no de.scnvolvimento da pecuaria, não pTecisava chegaT a conclusões 

- tão radicaes como chegou no tocante aos demais productos que consti-
tuem a nossa riquez~ . 

Quanto ao algodão, S. Ex. já teve uma resposta perfeita e com-
pleta, que lhe deu o illustre representante ·da Parahyba, o Sr. Ser•a-
phico da N obrega, cujo nome declino com a devida venia. 

O SR. SERAPHICO n_~ N OBREGA - Muito grato a V. Ex. 
O SR. I,ucrANO PEREIRA -· Precisava tel-a tambem no que disse 

sobre a borracha e dahi a minha presença nesta tribuna. Fomentemos 
o desenvolvimento da pecuaria entr~ n6s, que ·dahi muito temos a es-
perar; mas não abandonemos aquillo de que vivemos agora e que aind·a 
no~ póàe daT muitas probabilida-des futura-s. 

Acho tambem um pouco optimis.ta o calculo feito por S. Ex., 
sentindo não dispor de t0mpo para tratar desse assumpto sobre o qual, 
aliás, c• nosso collega da P arahy'ba já fez os repar·os que a sua larga 
experieucia de criador lhe ensinou. 

Sr. Presidente, Yendo ·que está quasi esgota;da a hora do expe-
diente, IJâO quero deixa.r a tribuna sem dizer ainda algumas palavras 
a respeito de uma phrase injusta, profundamente injusta de S. Ex. 
Já quasi ao termina1· o seu notavel discurso, Teferind·o-se á tentativa 
que se fez para amparo da nossa bor racha, disse S. Ex.: 

"E' exacto que P-r:rta feita elle sahiu d·a quitanda para um grande 
emprehendimento: --'- a defesa da borracha. Mas, francamente, a 



êmenda ficou peior do que o soneto. Antes tivesse esse Ministerio fi0ado 
<mde estava· ... '' 

Oc'mo vê V. Ex., Sr. Presidente, a conderimação não podia ser 
mais radical nem .. . mais simples. Em tres rapidos períodos, que não 
chegam a conter 50 pHlavras, o illustTe leader paulista reduziu a nada 
o que se fez entre nós para amparo da borracha. 

E' contra isto que eu qu2To protestar. O plRno da defesa da bor-
racha, no seu vasto desdobramento, podia conter erros; mas S. Ex. não 
distinguiu nuances, lançando a sua excommunhão maior sobre tudo 
qua-:1to uelle se continha, aliás sem dar uma só razão por que se enfi-
leirou S. Ex. entre aquelles, e isto o noto com a mais profund'a magoa~ 
tal a considera~ão em qne t~mho a opiniã'O de S. Ex., que se fizerã:m 
inimigos daquelle plano, sem estudai-o e conhecei-o convenientemente. 

D.iz S. Ex., f aliando genericamen:te: "antes tivesse esse Ministerio 
ficado ond-e estava". 

O SR .. BuENO DD: A_T\'DRADA - E tem toda l'azão, porque o que 
se chamava a defesa da borracha foi antes um ata-que á borracha, foi, 
em vez Je . defesa da borracha da Amazonia, animar a producção da 
borracha em outras zonas do paiz, creando assim novos concurrentes á 
industl'ia amazonica. - · 

O SR. 1.uoiANO PEREIRA - O aparte de meu nobre colleg,a 
Sr. BUimo de Andn.tc~a me obriga a repetir, talvez pela oontesima vez 
nesta Casa, que o plano da defesa da bol'l' a-cha foi organizado por um 
Oongres.-o, em que se rcpresentaTam todos os Estados do B'razil, menos 
Santa Oatharina e Rio Grande; esse plano, sob a fórma de um proje-
cto, te1-e larga discussão no Congresso, sendo estudado, além da Com-
missão de Finanças da Camara, por uma Commissão Especi·al,_ formada 
por membros de todas as Commissões permànentes; a esse tempo V. Ex. 
já honrava a Camara com a sua pres-ença, devendo, pois, ter dado a 
sua npini.ão, que, de certo, seria recebida com o acatamento que 
merece . . . 

O Sn-. BuENO DE ANDRADA - Não seria, porque eu era contra o 
Miniatn, e con-1Ta Ministro ninguem tem razão. 

O SR. I,u0IANO PmrnmA - Não q]lero dizer que o plano não 
tenha defeitos; mas os culpados desses def·eitos não foram os seus exe-
·cutores, m.as sim aquelles qne o votaram, entre os quaes estã-o os dous 
illustcc:o: representantes paulistas. 

E' vé8o nosso, todas as vezes que se trata da defesa da bor-racha, 
dizcr-Sf' que não se fez eousa nenhuma. Sou talvez um pouco suspeito 
porque quem diTigia esse seTViço da defesa ela borracha era um irmão 
meu; mas podem me fazer justiça de acreditar que não é por se tr-atar 
de um irmão meu quo defendo o servigo, mas sim porque na sua exe--
cugão vejo a sal'vagão da Amazonia, de outro modo condemnada 'ao 
anniquilamento. 
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O SR. BuENo DE ÀNDRADA - E si .fosse estava no seu direito, 
muito rospeitavel. 

O SR. LuciANO PEREIRA -- Mas essa não é a minha cogitação; 
o que desejo é que o nosso principal producto não fique abandonado. 
Quero a aBsistencia; qu.!tl a maneira, não faço questão. Si o plano não 
era bom q-&e se adopte outro: mas não se fique de braços cruzados. 
Tambem não posso deixar correr mrundo, sem protesto, a injustiça que 
se faz ii Repartição da. Defesa da Borracha. Em geral se exaggera 
tudo: quando se falia em despeza, dão-se algarismos fantasticos, e 
quando se falia em resultado, nega-se tudo que foi feito. 

E.u vou mostrar á Oamara que é uma injustiça affirmar que a 
Defesa ·da Bornteha não fez cousa alguma. Tenho ouvido dizer que 
e lia ga~tou quantia superior a 30.000 contos. Absolutamente não é 
exacto. A Defesa da Borr.!tcha, durante um anno, cinco mezes e 18 dias, 
de 13 ele junho de 1912 a 31 de dezembro de 1913, gastou: 

Em 1912 ...... ..... ........................... . . 
E1n 1913 ...................................... . 

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

4. 600 contos 
4.500 contps 

9 .100 contos 

E' uma quantia insignificante, em relação ao que se gasta por 
anno na Estrada de Ferro Central. 

O SR. BuENO DE ÂNDRADA - Estão ahi incluídos os fiscaes? 
O SR. LUOI.il.NO PEREIRA - Está incluído tudo. 
Com relação ao pavilhão da exposição chegou-se a dizer que tinha 

desper1dido a quantia de 300 contos, quando é certo que no pavilhão 
se gastr.rftlll apenas 20 contos. 

Ul\J SR. DEPU'l'Ano - Affirmam que não, que se gastaram cerca 
de 200 tontos. 

O SR. J~uciANO PEREIRA - Posso affirmar a V. Ex. que no pa-
vilhão, que era feito exclusivamente de madeira e coberto ·de lona, nãn 
se gastaram mai-11 de 29 contos, quantia que ainda foi reduzida porque 
o material depois foi vendido e o Governo apurou assim ainda alguma 
cousa. 

UM SR. DEPUTADO -- Na exposição gastaram-se mais de 200 contos. 
O Sn. LuciANo PEREIHA - Eu estou me referindo ao custo do 

pavilhão e não á quantia despendida na exposição. Tem-se negado o 
resultado de,gsa expo~ição; mas si os nobres Deputado.s que assim pro-
cedem a tivessem visitado, estudando com imparcialidade o que nella 
Be exhibiu, não viriam dizer o que disse o nobre Deputado por São 
Paule, Sr. Cincinato Braga, com relação ao problema da assistencia 
ao trabalhador, de que tanto earec.e aquella região. 
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O Sr. Dr.. Carlos Chagas, distincto especialista, tendo estudado 
o assumpto in loco, fez sobre eile nesta mesma sala em que ora estamos 
reuni-dus uma bellissima cbnf<.'rencia, para .demonstrar a necessidade 
da organização desse serviço de assistencia, servindo-se, para melhor 
comprehensão, de pTojecções luminosas, por meio das quaes o assis-
tente vh .o trabalhador atacado dos males da regi'ão e ~ogo depois esse 
mesmo trabalhador completamente curado. 

A exposição justificou-se pela necessidade de que todos os brazi-
leiros pudessem bem cornprehender ú que era o problema do amparo 
do · segundo pT·oducto da riqueza nacional, por todas as suas faces. 

o sr~. 1YIAR'l.'IM :FRANCISCO - EntãD vallJ-OS repetir a exposição. 
(Ris10.) , . .' ~J.tr-i'~.,- '~ 

O SR. LuCIANO PEREIRA -- Não; não prec~amos repetir a expo-
siçãú, emquanto a situação actual fôr modificada. s~ o conseguisse o 
plailO em execução, então siEJ., seria o caso de repetil-a, pa1·a que o 
paiz rÍSS() O que se tinha Conseguido, a exemplo do que fazem OS paizes 
mais adeantados que o nosso. 

O Sn. PnESIDEN'l'lll - Peço licença para pDnderar ao nobre Depu-
tado que estamos em sessão nocturna e S. Ex. já excedeu a hol''a do 
expediente, que, como sabe, é improrogavel. 

O Sn. LuCIANO PEREÍRA - · Obedeço á intimação de V. Ex., e peço 
que me considere inscripto para a sessão noctUil'na de amanhã, si hou-
VC1', p1Üs que para a diurna já se acha inscripto o nosso collega Sr. Cor-
rêa Defreitas. (.~fwito bem,· muito b'em.) 

SESSÃO DE 30 DE ·DEZE•MBRO 

O Sr. !Luciano Pereira (*) - Nas considerações que tive hon-
tem a honra de fazer nesta Clamara sobre o discurso pronunciado pelo 
nosso illustrado collega Sr. Cincinato Braga, na sessão de 22, e em que 
S. Ex. estudava a situação de noss·o.s principaes prodructos de exporta-
:ção, tive occasião de demonstrar á Oasa quanto S:· Ex. fôra injusto na 
parte que diz respeito á producção da borracha no Brazil. 

Tinl1a. cu mostrado, em ligeiras obseTVações, que S. Ex., no seu 
notavel di~cur•so, ~tendo aconselhado ao Governo Federal a que não 
cogitasse ,da borra·cha, pelos obstaculos com que teria de lutar, devido 
á impossibilidade de saneamento da região, difficuldadés de transporte 
e da adaptação dos trabalhadores ao local em que se extrahe e prepara 
a borraeha, fôra injmto e não tinha razão, porquanto as difficuldades 
pelo nobre Deputado apontadas, si bem que gran.des, eram perfeita-
mente removíveis. Ao terminar o seu discurso, o nosso illustre collega 
Íez únia referencia que reputo p1·ofundamente injusta á repartição 

( •) Discurso proferido na hora -do expedi·ente. 
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creada enire nós com o nome de Superintendencia da Defesa da Bor-
racha·. Disse S. Ex. que, quando pela primeü·a vez no nosso paiz se 
passara de pequenas tentativas em prol das nossas fontes de riquezas 
para um grande emprehendimento, sahira pe~or a emenda do que o 
soneto, porque a repartição organizada com aquelle nome tinha sidb 
completamente inUJtil. 

Ora, Sr. Presidente, isto é uma injustiça clamorosa, que não p-osso 
deixar paBsar sem reparos, em pl'imeiro logar porque os tra-balhos 
executados por essa Superintendencia são por demais relevantes, e em 
segundo logar porque minhas relações de parentesco com o chefe da-
quella repartição me obrigam a fazer a defesa do mesmo, nesta Ca-
mara, quando elle é accusado de um modo tão impiedoso. 

O SI{. SERAPmco DA N OBREGA - V. Ex. o faz com toda a since-
ridade. 

O SR. I,ucrANO PERÉIRA - E' a reparação de uma injustiça. 
Vou ter a honra de fazer o estudo de todos os serviços prestados 

ao pv,iz pela Defesa da Borracha. Elles são muitos, conforme tenho 
f ' t . I ,,,,,~· -~·· j e1 o ~1otar. 1 , 1~;u i!.-rn,rl:l~ 

À repartição que funccionou no Brazil c-om esse nome teve apenas 
a existencia de um Rnno, cinco mezes e 18 dias. Findo este prazo, por 
ter sido negada a dotação orçamentaria, teve a mesma de ser encenada; 
pois bem, mesmo nesse curto período, ella prestou, como vcou mostrar, 
grandes serviços ao nosso paiz. . 

Antes de tudo, foi nccessario orga-nizar e montar uma repartição 
central aqui na c·apital da Republica e outr.as nos Estados d-o Brazil, 
porque em quasi todos ellés os interesses da borracha, or'a de serin-
gueira, m·a de mangabeira, ora de maniçoba, eram representados,. po-
dendo-se dizer que d0 todos os Estados do Brazil, com excepção apenas 
de dous, teem interesse na producção de~sa fonte de riqueza nacional. 

Bem se comprehende que só montar uma repartição que, por assim 
dizer, constituía um novo ministel'io, com ramificações em quasi t-odos 
os E~tados do Brazil, excepção do Rio Grande do Sul e Santa Catha- _ 
rina, organiza1· esse appaTelho e expedir os respectivos regula'mentos, 
era um trabalho penosíssimo. Pois, elle foi executado perfeitamente_, 
de rnado que, poucos mezes aepois de instituído o serviço no Brazil, 
estavam essas repartições funccionando regularmente. . 

O ~egundo beneficio, e esse maior, feito pela SupeTintendencia da 
Defesa da Bm'racha, foi a diminuição do imposto de exportação do 
producto, obtida por iniciativa della. 

Todos sabemos que o mal da indust.ria seringueira no Brazil está 
justamente no preço elevadi~1simo por que ella fica ao productor, para 
o que muito concorre o exage1>adissimo imposto de exportação, que 
onem o artigo, no Acre, no Amazonas e no Pará. Esse imposto era 
de 22 ~( .. Pnr menos do que isto, pel-o imposto do quinto do ouro, se 
fez a J'evoluçílo de Minas Geraes, que ia dando em resultado a nossa 



independeucia. l?ois ai o imposto éobrado, que era apenas de 1/5 ou 
20 %, provocou uma re:volução, que di-7-er .deste, de 22 % ? ! ... 

Por .iniciat.iva da Superinterrdencia da Borracha se re:conheceu ·que 
esse ÍUJ.posto n~.o podi..a eontinuar no Brazil e ·o Govemo Fe.deral entrou . 
em ac'!~rdo com os g0vernos estaduaes para a redueção progressiva ela 
taxa. Em vista do accôrdo celebrado com os E.~trudos do Pará e Ama-
zonas e )ogo dépois eom o Estad.o ·de Matto G1,osso, em vez de 22 %, 
que P"'·gava primitivamente, passou a borracha a pagar o imposto de 
20 ~~. No exercício actual já está pagando 18 %, e, si nós permanecer-
mos ·na: obediencia d~sta salutar disposição legal, pa'J:a o e~(;lrc~cio vin-
douro, já o impost-o da exportação da borracha será de 16 %, e assim 
iriamoR 1·etirar do productor da borracha, no Erazil, esse imposto pesa-
díssimo. 

Niio era possível retü~al-o de uma vez só, porque os Estados do 
Amazo:ws e do Pará teem esse imposto como a sua principal fonte de 
renda e não poderiam, abolil-a de uma só vez sem se desapparelhar 
para as despezas normaes da administração. · · · 

·Teve-se, portanto, de recorrer á eliminação progressiva do imposto, 
e foi isso sabiamente determinado na lei da defesa da bor.racha, segundo 
a qua] a diminuição se deveria dar na razão de 10 %, de anno para. 
anuo; c assim ·foi que, tendo a principio, sido o imposto de 22 %, 
passou." depois a 20 ~-~ e está reduzido presentemente a 18 %. Para o 
exercício vindouro, a proseguir a reducção progressiva, o imposto de-
verá estar reduzido a 16 %, o que é de esperar se dê, pois a lei da 
defesa da borracha não está revogada. 

Esse f<Ji o segundo servi.ço prestado ao paiz pela Defesa da Bor-
raéha. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - V. Ex. não informou á Oamara 
que, no _Territorio do Acre, além do imposto da borracha, não havia 
mais imposto algum onerando o productol'. 

O SR. Luc~ANo PEREIRA - Não estou discutindo isso. Estou mos-
trando ... 

O SR. SERAPHICO DA N OBREGA - O apa1·te vem em auxilio de 
V. E;x. 

O SR. BuENO DE ANDRADA- Estou completando a· informação qu.e 
S. Ex. estava dando á Oamara. Ao passo que os proÇI:u.ctores do Amazo-
nas e do Pará pagam .outros impostos esta·dnaes e federaes, o productor 
do Acre não está sujeito a imposto estadual de natureza alguma, nem 
a outra taxa federal, sinão essa, sobre a borracha. 

O Sn. LuCifo.NO PEREIRA - Não ha duvida. ·alguma; V. Ex. vem 
reforç:a'I' a minha argumentação, com seu aparte, que agradeço. 

Note ··a O amara que não estou def(;)ndendo a cob1·ança do imposto, 
pois ache que os Estados do· A.mazonas e do Pará lançam uma taxa 
e'x:orbitn.nte. 
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Tendo sido negados pelo Sr. Cincinato Braga os serviços prestados 
ao paiz pela Defesa àa Borracha, eu, convenci·do de que esses serviços 
e;Xistem e, além disso, movido por laço de1 estreito parentesco que me 
hga ao chefe daquella repartição, oonsidero do meu dever defender 
quem foi tão injustamente accusado em uma das Casas do Congresso 
Nacional . 

Já demonstrei que a reducção progressiva do imposto, tal qual· foi 
adoptada pela Defesa da Borracha, constituiu poderoso elemento de 
defesa do producto. 

Todo o mundo .~abe, a Camara inteira reconhece que a inferiori-
dade da nossa borracha, no mercado, em face da do Oriente, provém dos 
impostos excessivos que a esmagam. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Ninguem reconhece isso. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Ninguem? Não ha quem tenha estu-

drado o assumpto ... 
O SR. BuENO DE ANDRADA - PerdãÓ; a questão se cifra no se-

guinte: a pmducção dÓ Oriente é muito mais bara1ia, porque a mão de 
obra o é. 

O malaio não exige salario tão elevado. Quanto á borracha, é da 
mesma qualidade da nossa. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Si nós não tivessemos tão pesado im-
posto de exportação, poderíamos competir com elles. 

O Sn. BuENO DE ANDRADA -- Não apoiado. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Em que pese á valiosa opinião de 

V. Ex., estoll' convencido do que acabo de dizer. 
V. Ex. sabe que um quarto do preço do producto, send<J aqui entre-

gue ao fisco, fica o concnrrent.e oriental em condições de superioridade 
incon(c5tavel. E' uma Yerdade que V. Ex. não p!'lderá nega1·. 

O Sn. BuENo DE ANDR.A.DA -- Não é isso. Ainda que o Governo 
intervies~e, coneedendo favores, deixasse de cobrar impostos sobre o 
prodr,ct.or de borracha; nem assim este pod'eria competir em preço com 
o productor do Oriente. Basta dizer que aqui os productores vivem quasi 
sempre em deficil, ao passo que as companhias do Oriente teem alcan-
çado 125 a 140 % de lucr<ls annuaes. 

O SR. LuciANo PEREIRA - Já se foi o tempo disso. As compa-
nhias davam esse lucro, quando a borracha era vendida a 12$, a 14$ o 
kilo. Desafio que me indiquem, neste momento, qualquer companhia do 
Oriente com dividend·'.lS dessa ordem. Si o nobre collega que me aparteia 
indicur uma só d.ellas, darei a mão á palmatoria. 

V. Ex. não está discutindo a questão ao tempo em que os preço!! 
eram os que acabo de cit.aT. 

O Sn. BuENO DE ANDR.A.DA - Permitta um aparte. 
O SR. LuouNo PEREIRA - Quem está com a palavra S<lU eu . . ' 

(Riso.) 
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O SR. BuENo DE ANDRADA - Mas ha a to1erancia do aparte. Não 
me refiro á actnalidade, mas á situação do mercado da borracha no 
temp? em que funccionava a commissão. Então, o lucr o em de 125 % 
e mais. 

O SR. LucIANo PEREIRA - No tempo em que funccionava a Swper-
intendencia já o producto estava a preços ínfimos, não obtendo mais as 
companhias do Oriente os dividendos a que V. Ex. se. referiu. Quando 
estas os • btiveram, elles entre nós tambem foram enormes. 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Não apoiado. 
O Sn.. LucIANO PEREIRA - Posso gar·antiT que, com o pt·eço de 10$ 

e sem o imposto de exportação, a boITacha no Brazil dá mais de 100 %· 
O Sn.. BUENO D.E ÃNDRADA - Aqui a producção não custou jámais 

menos de 50 % do preço de venda; V. Ex. deve saber se é, e que, quando 
a borracha dá 10$ ao kilo, o extracto1' recebe 5$000. 

O Sn.. LucIANo PEREIRA - Mas V . Ex. sabe que, sendo esses 5$ 
pagos ao extractor, por outro lado o dono do seringal tem os lucros de-
correntes do fornecimento de mercaidoTias a pessoal, lucros que dão 
para pagar todas as despezas, de sorte que os 5$ ficam como lUJCro 
liquido. 

UM SR. DEPUTADO - 5$, sobre 10$, representam 50 %· 
O SR. LucIANo PEREIRA - O dividendo é calculado sobre o capi-

tal que se emprega e não sobre o preço do producto. 
Tomemos para exemplificar um seringal de 200 estradas, ao preço 

médio cl.e 2 :000$ cada um, preço que só é attingido em alguns rios do 
Amaznnas. 

E' preciso observar que uma est1·ada de seringal no valle do Ama-
zonas só se considera assim, em condições de ser negociada, quando está 
aberta, com pessoal localizado, isto é, sendo explàrada. Do contra1·io, não 
é estrada de seringueira, é matto, e só tem valor da terra, pago ao Es-
tado. Era nessas condições que uma estrada de seriugal valia na média 
2 :000$, que era o preço na região do Rio Madeira, onde ellas são mais 
caras. 

O SR. BuENO DE ÂNDRADA - Mais caras do que no Acreª 
O SR. LucIANo PEREIRA - Sim, senhor; mas V. Ex. permitta que 

eu cor1tinue. Isto é uma questão de nonada. 
O SR. BuENO Dl!l ANDRADA ·- Não é questão de nonada, porque 

ha grande differenga. Basta dizer que para o Madeira a viagem é de 
oito ou JO dias ... 

O Sn. LuoIANo PEREIRA - Perfeitamente, mas V. Ex. sabe que, 
emquanto uma estrada na região do rio Madeira dá uma producção 
média de quatro kilos por dia, uma estrada na região do Ãcre dá uma 
producção média de 10 kilos diarios. A prodwcção média no ri.o Madeira, 
nesse seringal de 200 estl·adas, é de 800 kilos por dia; abatendo-se <1 

tara de 10 %, fica ella reduzida a '720. 
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O SR. BuENO DE ANDRADA --.Ainda ha em :Manáos, a espaàJa, 
mo V . Ex. sabe ... 

O SR. LuouNo PEREIRA - Desses 720 kilos de borracha, a metade 
é de qnam os produziu. Ha, portanto, para o productor o lucro repre-
sentaJo pelos outros 360 kilos a 10$000. Levando-se em conta que o 
fabrico dura seis mezes, o seringal teria uma producção annual de 
64.000 kilos, correspondentes a 640 contos de réis líquidoS', isto é, 
mais de 150 % de lucl'O liquido sobre o capital empregado. Era este 
o l'estdtado, em um seringal cujo valor, conforme exemplifiquei, 
montava a 400 :000$, que, aliás, não eram pagos á vista pelo com-
prador, porque não havia quem pagasse assim 400 :000$ no Ama-
zonas; á vista, mesmo nas melhores épocas·; parte do preço era sempre 
a prazo, para ser pago com a pl'opria producção do seringal. Com 
o preçc, de 10, o seringueiro tinha um lucro liquido de muito mais 
de 100 %', como o nobre Deputado poderá verificar pelos dad.os que 
acabo de apresentar. 

Uu SR. DEPUTADO - Mas o preço agor.a é de 10$000? 
o SR. LuorANO rEREl:_RA - Estou ~rgumentando com o.s preços 

daquella época em que as companhias do Orient-e davam os ·dividen-
dos fabulosos a que se referiu o illustre Depurtado. 

O terceiro serviço, Sr. Presidente, pre.stad·o pela Superiutenderi-
cia da Borracha áquella região, foi o de dotar de uma lei de terras 
o Territorio do Acre. 

Sabe V. Ex. que, por causa da questão de terra, já se deram 
tres revoluções nó Territorio do .Acre. Os que viviam na.quellas re-
giões, os que conquistaram pam o Brazil, além de privados de direi-
tos polí ticos, nem ao menos gozavam da garantia ·de seus direitos 
civis, no que dizia respeito á proprie·dade territorial, porque não 
havia uma lei d'e te:rras. 

Sei bem, Sr. Presidente, que o regulamento da lei de ter ras do 
Territorio do Acre foi duramente combatido pelo honra:do collega 
que me dá · o prazer da sua attenção, o Sr. Bueno de .AndTada e pelo 
não menos digno coilega, Sr. Nicanor N ascimento. 

O SR. BuENO D.E ANDRADA - Perdão! Eu 11ão combati o regu., 
lamento; limitei-me a ler algumàs disposições e a dizer: "Isto é do 
regúlamen to." 

O SR. LucrANoi PEREIRA - V . E x. reputou mal collocadas 
tres ou quatro disposições. V. Ex. as 1·eputou erroneas, não foi assim? 

O SR. BuENo DE ANDRADA -- Absurdas, e tão absurdas que 
bastou essa leitura para que a Oommissão as combatesse. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Mas veja, V. Ex., Sr. Presi.den.te, 
o que é a contingeucia humana: a lei ele terras do Acre fo i organi-
zada depois de te1·em sido ouvidas pessoas que perfeitamnte conhe-
ciam a região. 
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O SR. BuENO m1 .ÂNDRADA ·-- Pessoas ínteressR das em · ficarem. 
donas de terras, não é? 

O SR. LuciANO PEREIRA - Inte;·essadas· não; ou por outra, sim, 
interessadas, porque interessados na materia devem ser tbdos os brazi-
.leir0s. Debaixo desse ponto de vista, não ha, portanto, duvida. Mas 
V. Ex. diz que encontrou quatro ou cinco disposições absurdas, e a 
lei de terras do Am-e não continha -apenas tres ou quatro disposições 
e sim dezenas de lias. Portanto, não custava nada ... 

O SR. BuENO DE ANDRADA - V. Ex. está me obrigando a vir, 
no proximo anno, á tribuna para responder-lhe. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - . .. ao Governo corrigiT essas dis-
posições que V. Ex. acha absurdas. Aliás, a lei não foi suspensa; 
felizrriente essa impatriotica autorização não foi cumprida pelo Go-
verno, dependendo apenas a execução do Regulamento de ser aberto 
o credito ner-essario. 

O SR. BuENO DE ANDRADA Ora! Era o tempo d_o marechal 
Hermes; nã@ era Governo -! 

O SR. I,vciANO PEREIRA -- O facto é, Sr. Presidente, que a l(;li 
de terras ·do Acre ... 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Do Acre, não; da Bolívia, pois 
que se mandava executar a lei da Bolívia. 

O Sn. LuciANO PEREIRA - Não apoiado; não mandava tal. 
O SR. BuENo nr; Âl~?'JRAD.~ - E' o que estava escripto lá. 
O SR. LuCIANO PEREIRA -- O que se mandava era Teconhecer 

obriga~:õe.s decorrentes de tratados; eram disposições que importavam 
compr0missos a que o Brazil se havia obrigado com a Bolívia; com-
promissos decorrentes de tratados e aos quaes se devia execução. 

Era essa lei, Sr. Presidente, .a maior aspiração dos nossos patrÍ-
cios que habitam aquelle região, tanto que elles, por . falta de lei de 
terras, pol' tres vezes estiveram revolwciona.d<Js. Havia, po~·tanül, 
necesõidade absoluta de se _garantir o direito de propriedade da-quel-
Ias populações. 

Sr. Presidente, V . Ex. sabe e todo.s nós sabemos que as disputas 
gerad;as pelas questões de tc1'r as são, em geral, as que mais apaixo-
nam ()S ho-mens; isto quer se tratem de nações, quer de particul-ares. 

As grandes lutas que a historia registra quasi sempre teem essa 
origem, ·V . Ex . e todos aquelles q_ue conhecem ' o nosso sertanejo 
sabem que elle, acima de tudo, colloca a sua propriedade territorial. 
Por um palmo de terra que seja, é capaz de chegar ás ultimas. O 
nosso illustrado collega, Sr. .Stockler, está alli a fazer signal de 
"não"; mas posso garantir que .assim é. 

O SR. GA.Rç.Ã.o .STOOKLER - O que estou é ponderando aqui a 
meu nobre collega o que dizem toÇlos os brocardos: o que leva o homem 
aos extremos são o jogo e as mulheres. ( RV.So. ) 



-587-

O SR. LuciANo PEREIRA - Eu não queria chegar até lá; mas o 
facto é que as terras são tambem grande causa de disputas; e posso 
garantir que, si no sul os proprietarios não lutam, nas regiões do 
Nordeste e no Amazonas e Pará, as questões de terra provocam ver-
dadeiras guerras de família, que se prolongam durante annos e annos . 

Vê V . Ex . que havia necessidade absoluta d.Q Govemo Federal 
attender ás exigencias daquella região, fazendo votar uma lei que 
viesse reconhecer a propriedade dos nossos com patrícios . 

Essa lei até então não tinha sido feita. Foi organizada devido á 
iniciativa da Defesa da Borracha. 

O nosso collega Sr. Bueno de Andrada fez objecções contra 
certos pontos dessa lei. Quero dar ·de barato que S . Ex . tivesse razão, 
muito embora a lei fosse feita de accôrdo com todos aquelles que co-
nheciam as necessidades daquella região, e depois de ter passado pela 
critica de um do.s nossos mai01;es jurisconsultos, o abalizado Sr. Dr. 
Clovis Bevilacqua, professor de uma das escolas superiores do nosso 
pa:iz e consultor jurídico do Ministerio do Exterior . 

Foi depois cuidadosamente revisto por esse jurisconsulto que o 
regulamento foi apresentado para ser posto em execução . Si e11e 
continha defeitos, Sr. Presidente, a nossa obrigação não era suspen-
der a sua execução, continuando a privar o territorio do Acre dessa 
garantia, mas sim couigil-o, expurgando-o de taes defeitos, porque 
assim é que .se faz obra duradoura; não é destruindo simplesmente pelo 
desejo de destruir. 

O quaTto serviço prestado ao , paiz pela, SuperintendenCÍ'a da 
Defesa da Borracha foi o regulamento da marinha mercante de cabo-
tagem. 

Era outra necessidade que se fazia sentÍT no paiz; as reclamações 
choviam de todos os la·dos . 

Por iniciativa da Defesa da Borracha foi feito esse regulamento, 
levando a assignatura ·de cinco ministros, depois de serem ouvidos os 
interessados, e, principalmente, as associações commerciaes das pTaças 
de Belém e Manáos, de onde partiam as principaes reclamações. Na 
regulamentação desse seTviço, Sr. Presidente, tomaram parte os Mi • 
nisterios ·de Interior, da Marinha, da Viação, da AgTicultura e da 
Fazenda, por seus delegados, constituindo estes com um outro, da 
Superintendencia da Borracha, a commissão que organizou o regula-
mento, este, felizmente, ainda em pleno vigor, merecendo sempre os 
applausos ·de todos, a não ser uma ou outra reclamação de caracter 
secundaria, e em pontos de pequena importancia, ·impossíveis de evi· 
tar em trabalhos dessa natureza. 

O quinto serviço, Sr. Presidente, foram os estudos completos do 
Rio Branco. Esses estudos se dividiTam em duas partes - a primeira 
comprehendendo o estudo ·da navegação daquelle Tio, e a seg11nda, o 
estudo das fazendas nacionaes que existem na região. 

H a muitos annos, Sr . Presidente, todas a.s vezes que no AmazQ-
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nas se cogitava de qualquer melhoramento, apontava-se logo como o 
principal e o majs urgente delles uma estmda de ferro que procme o 
Rio Branco, porque naquella região se suppunha que o problema da 
colonização seria facilmente solvido, por se prestar a mesma não só-
mente ao desenvolvimento da industria pecuaria, em alta escala, 
como tambem á agricultura intensiva. 

Diversas, Sr. Presidente, teem sido as tentativas para se con-
struir uma estrada de ferro indo de Manáos até o valle do rio Branco. 
O Governo· Federal já fez uma concessão ao Sr. engenheiro Huet 
Bacellar Pinto Guedes; o Estado tambem fez uma, e, tendo esta ca-
ducado, fez outra .. Entretanto, a Defesa da Borracha mandou fazer ' o 
estudo da navegação do rio Branco, partido do principio de que de 
preferencia devia ser aproveitado o caminho fluvial, em vez de ter-
restre, pOTquanto naquelle, os transportes .são mais baratos e por 
outro la·do a via ferre·a, atravessando grandes regiões alagadiças, como 
teria fatalmente de succedeT, havia de custar -a quantia fabulosa de 
80,000 contos, inteiramente fóra da capacida·de financeira do paiz, 
na occasião. Sendo mais facil a communicação fluvial, para este lado 
se dirigiu o estudo da Supei:intendencia da Defesa da Borracha. 

UM SR. DEPUTADO - O rio não dá navegação durante todo o 
anno. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Isto 'é actualmentj3, mas os serviços 
consistiram exactamente em encontr.ar meio de tornar possível a na-
vegação durante o anno inteiro. 

1Sr. Presidente, para diTigir e.stes trabalhos, procurou a Defesa 
da Borracha o grande engenheiro francez Sr. Maurice Mollard, pro-
fissional de alta competencia, que acaba·va de ser nomeado pelos Go'-
vernos do Brazil, da Agricultura e do Uruguay, para fazer à barragem 
do rio Uruguay. 

Este engenheiro foi escolhid0 pela Defesa da Bor~·acha para leva1· 
avante os estudos naquella região, e do modo por que se conduziu dá 
testemunho perfeito o despacho que acaba de exarar em uma petição 
sua o actual Ministro da Agricultura. A petição é no sentido de ser 
reconhecido u mresto de divida pelos serviços prestados á Superinten-
déncia da Defesa da Borracha, e o despacho é do teôr seguinte: 

"De aooôrdo com os documentos e pareceres, se verifica que o 
engenheiro Mollard cumpriu seu contracto com a extincta Superin-
tendencia da BmTacha, S!'Jgundo as instrucções dadas para essa com-
missão, e fornecendo trabalho além do que havia estipulado . (Vide 
contracto de 6 de setembro de 1912 ;· officio da Superintendencia 
.sobre a suspensão dos tra:balhol?; os relatorios, plantas; cadernetas e 
orçamentos apresentados pelo engenheiro Mollard; o parecer da com-
missão ·de profissionaes incumbida de examinar os trabalhos technicos 
do mesmo engenheiro .) Nessas condições, e de accôrdo com o parecer 
da Contabilidade, fez jús ás prestações de julho a dezembro, á razão 
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de 1;3 :500$ cada uma, previstas na clausula V de seu contpwto, e 
mais a 50 :000$ pela conclusão dos trabalho.s encommendados." 

Esse despacho foi exarado pelo nosso illustre ex-collega, Dr. 
Calogeras, cuja competencia, honestidade e criterio não podem ser 
-postos em duvida pela Camara. (Apoiados . ) 
·· E' preciso assignalar que esse notavel estadista, quando occupava 
uma cadeira na Camara, foi um dos que censul'aram, entre outro<s 
serviços feitüs pela Superintendencia da Defesa da Bonacha, o que 
estava sendo realizado no Rio Branco. P ·ois bem, é S. Ex. mesmo 
que, no caracter ·de Ministro da Agriculturà, Teconhece, no seu des-
pacho,. não só o valor technico do1s estudos do Sr . Mollar.d, como a 
honestidade com que foram executados. 

Está .a me ouvir um distincto engenheiro, o Sr . Simões Lopes, 
que .se acha em condições de dizer si, pelos relatorio;s, plantas, ca-
dernetas de campo, não é possível avaliar da importancia e cmTecção 
dos trabalhos realizados. 

O .SR . .SIMÕEs LoPES - Pe1·feitamente, desde que haja boa fé e 
seriedade na elaboração desses documentos, como aliás é natural 
tenha havido no caso . 

O SR. LuciANo PEREIRA - As plantas, cadernetrus e outros ele-
mentos fornecidos pelo Sr. Mollard foram .examinados por uma com-
missão de profissionaes competentes, que os estudou detida e cuidado-
samente, tendo achado tudo em ordem; o ST. Min:üstro Calogeras, 
por seu lado, lavrou o despacho depois de ter tambem estudado o 
assumpto . 

Por esses estudos do Sr. Molla1:d, ficou provado que a solução 
do problema da navegação do Rio J3ranco é o que ha de mais ·sim-
ples; para garantil-a franca durante o anno inteiro, basta uma bar-
r agem no leito do rio, obrigando as aguas represadas a descerem pelo 
furo do Cujubim, canal feito pela natureza e que só precisa ser apeT-
feiçoado pela mão do homem, afim de permittir seja transposta a 
região encachoeirada do rio. 

O SR . MoREIRA BRANDÃO - Quanto custaria esse serviço? 
O SR . LuCIANO PEREIRA - Apenas oito a nove mil contos. 
O SR . MoREIRA BéRAND.Ã.o - V . Ex. acha pouco ? ... 
O SR. LuCIANO PEREIRA - Sim, em relação aos 80. 000 contos 

que deveria custar a estrada de ferro, ligando Manáos ao valle do rio 
Branco, estrada que, além dessa despeza, demandaria muito tempo 
paTa ser construida, e que poderia ser supprida, com economia de tempo 
e da somma de 70. 000 contos por meio da barragem a que me acabo 
de referir. 

A despeza com as obras do rio representam a decima pal'te das 
que sel'iam exigidas pela estrada de ferro. O rio Branco tem um 
trecho que não póde ser navegado, por ·causa das pedra:s que alli exis-
tem; derivativo natural é esse furo do Cujubim, que sahindo do rio 
um pouco acima-da parte encachoeirada, a elle volta um pouco abaixo 
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dest a; de modo que, desde que se possa augmentar o volume de agua 
desse furo, como indica o .Sr. engenheiro Molli Td, o problema da 
navegação do r io Branco durante o anno inteiro estará resolvido . 

.A barragem no rio Branco represará .a agúa. 
O SR. J ACQUES OumQuE - Mas, então, ella· se estenderá. pelas 

planícies que são enormes . 
O SR. LuciANO PEREIRA -V. Ex . está enganado . 
O SR. J ACQUES OuRIQUE - Eu conheço perfeitamente a região 

e acho que essa barragem é impo·sSivel. 
. O SR. LuCIANO P EREIRA ~ Os estudos foram feitos, levanta~ 
menta e nivelamento, com os precisos detalhes. V. Ex. é muito com~ 
petente, não ha duvida, mas de certo fez na região um simples exame 
visu al, que não pócle ter o mesmo valor de um trabalho realizado 
daquella maneira. 

Pelo trabalho do Sr. Mollard, que o Sr . O alo geras reconheceu 
perfeito, fica . verificado que o Rio BTanco não precisa sinão daquella 
baTragem para ser navega:do francamente. 

O SR. J ACQUEs OuRIQUE - Em engenharia, é verdade não ha 
trabalhos i.mpossiveí<s; mas o facto é que tambem as obras da barra do 
Rio Grande foram resolvidas por um notavel engenheiro estrangeiro 
e até agora ainda não estão promptas . São pToblemas de solução díf-
ficilima e que ·demandam despezas extraordinarias. 

O SR. LuCIANO PEREIRA - MandaTam-·se fazer os estudos do rio 
Branco, como accentuo, por uma commissão de technicos, a qual se 
desempenhou cabalmente de sua tarefa; os estudos apresentados por 
ella foram, por sua vez, reconhe_9idos perfeitos por profissionaes com-
petentes, designados pelo Ministro da .Agricultura . Não podem deixar 
de meTecer fé esses documentos . A commissão reconheceu que o pro-
blema da navegação do rio Branco se resolve pelo represamento do 
rio, melhoria do furo do Oujubim e trabalhos complementares; este 
serviço, ao todo, importava, na. exígua despeza de oito mil contos, 
infinitamente pequena pela impoTtancia do melhoramento e em rela-
ção á despeza com a constmcção da E strada de Ferro de Manáos ao 
Rio Branco, que foi o sonho dourado de muita gente, mas que hoje 
já não deve mai's ser. 

O SR . J ACQUES OumQUE - A estrada de ferro é a unica solução, 
penso eu. 

O SR. LuciANO PEREIRA - V. E x . tem a sua opinião; mas · foi 
justamente para resolveT a duvida, isto é, para saber o que mai<s con-
vinha, si rectificar o leito do rio Branco, pela maneira que acabo de 
indicar, para tornai-o navegavel durante todo o anno, ou si construir 
a estrada de ferro, que o Governo nomeou uma commissão de techni-
cos e ella declarou que a construcção da estrada de ferro exigiria 
oitenta mil contos, poi,s, atravessava regiões onde o preço do kilo-
metro seria muito elevado, sem fallar no tempo que consumiria, ao 
passo que, em um inteTvallo de tempo pequeno, com clespezas muito 
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durante o anuo inteiro. 

Por isso mesmo que a con:strucção da estrada exigia capitaes 
muito maiores do que o necessario para tornar o rio navegavel, o 
transporte nessa estrada deveria ser muito mais caro, e, portanto, 
mesmo no intereiSse da região, havia mais conveniencia em tornar o 
rio navegavel. 

O SR. J ACQUES OuRIQUE - E' um problema de solução quasi 
impossível. 

O SR. LucuNo PEREIRA -Isso diz V, Ex., mas não foi o que 
affirmou a commissão technica. 

A segunda parte dos trabalhos procedidos no rio Branco coniSistiu 
no exame completo do local: foram feitos estudos mineralogicos e 
topographicos, estudos sobre a flora e fauna do rio Branco. Dessa 
commissão foi chefe o engenheiro Roderick Orandall, que já no No r-
deste do Brazil dera prova de sua competencia. (Apoiados.) 

Esse engenheiro apresentou relatorio ao Ministerio da Agricul-
tura, relatorio que ainda não foi publicado, porque, quando chegou 
ao Rio de J aneirD, já o Congresso tinha, em sua sabedoria, di,ssolvido 
a Superintendencia da. Borracha. 

O problema dessa região é o da pecuaria em alta escala e da 
cultura intensiva. To,do o mundo a julgava um El-dorado e a com-
missão veio acabar com a lenda. Embora possuindo bellas pastagens e 
terras feracíssimas, não é, comtudo, a região maravilhosa que se acre-
ditava. Agora, afastado esse caracter um tanto fabuloso, não resta 
duvida que é zona aP.roveitavel e que deve ser aproveitada. 

O SR. J ACQUES OumQUE - Lembre-.se V. Ex. 1 que se trata de 
pastagens excellentes, tanto que o gado, mandado pelos portuguezes, 
se reproduziu alli em uma proporção quasi igual á do gado enviado 
para o Rio Grande e para os Pampas. Eu mesmo, em meu trabalho 
sobre o Rio Branco, citei as estatísticas. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Não ha duvida nenhuma: estou 
mesmo dizendo que o Rio Branco dispõe de campos de primeira ordem 
e de lagares que se prestam perfeitamente á cultura intell'siva. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - Que é que V. Ex. chama cultura 
intensiva ? 

O SR. SIMÕEs LoPEs - E' a que dá o maximo de productividade 
por unidade de superfície. · 

O SR. LuciANO PEREIRA - Isso mesmo. 
O SR. GARÇÃO STOCKLER- Perfeitamente; logo, em um terreno 

grande, não se exige a cultura intensiva. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Mas foi o que se fez na Argentina: 

CUJa riqu13za proveiu em grande parte da cultura intensiva dos seus 
campos. 

UM SR. DEPUTADO - A cultura na Argentina ainda não é in-
tensiva, porque lá e~ geral não usam adubos·. 
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O SR. LuCIANO PEREIRA - Para discutir esse assumpto, confesso 
não ter com'petencia, e o que quero é dar, apena·s, uma idéa do que se 
pretendia fazer no Rio Branco : desenvolver a pecuaria e a agricul-
tura em grande escala. Para fazer isso, era necessario conhecer o 
terreno, estudar sua composição, para saber qual dos generos de cul-
tura a elle se podia adaptar. 

O SR. GARÇÃo STOOKLER - Mas em que consiste esse estudo ~ 
O SR. LuciANO PEREIRA - Consiste em saber si a terra te;m certas 

propriedades chimicas, si a·s chuvas são constantes, :si a agua existe 
em abundancia, etc., e foi, justamente, o que fez no valle do rio 
Branco, com a competencia já provada por estudo.s similares, o enge-
nheiro Roderic Crandall. Seu relatorío está no Ministerio da Agri-
cultura, e acr!'dito ·que o actual 'Ministro, com o alto descortino de 
que dispõe, ha de ;mandar imprimil-o e distribuil-o pelo Brazil, que só 
terá a lucrar com isso. 

Já enumerei, assim, cinco ou seis dos grandes serviços ... 
O SR. G.ARçÃo STüOKLER - Foram projeétos. 
O .SR. LuCIANO PEREIRA- Acabo de dizer que a Defesa da Bor-

racha funcciono'u a penas um anno e cinco mezes. Como quer V. Ex. 
que nesse curto lapso de tempo ella apresentasse maiores resultados? 
Seria impossível. 

Diz-se, entretanto, que a Defesa ·da Borracha foi uma repartição 
que só serviu pa.ra gastar dinheiro . .. 

O SR. BAPTISTA AooiOLY- E' uma grande verdade, infelizmente. 
O SR . LuCIANO PEREIRA - V. Ex. não deve dizer isso, sómente: 

deve provar. O grande mal do Brazil é esse . Para destruir, todos 
nós estamos promptos, mas quando se trata de reconstruii', muito 
poucos, em geral, são os que se .apresentam .. . O illustre collega não 
tem razão ·no seu aparte . P'ara responder ao que venho dizendo á 
C amara, não é sufficiente affirmar o que S. Ex. acaba de avançar; 
.é necessario que S . Ex. traga, como eu, documentos officiaes, de-
monstrando que a Defesa da Bor:racha não prestou os serviços que 
indiquei. Do contrario, não ha discussão possível. 

O SR. 'BAPTISTA AooiOLY- Estou em muito boa companhia. 
O SR . LuciANO PEREIRA - Em boa companhia? Quem conti-

nuará com essa opinião, depois das pro.vas que estou adduzindo da 
tribuna, abusando da benevolencia dos collegas? (Não apoia:dos.) 

Alguns dos seTVÍÇOS prestados ao paiz pela Superintendencia da 
Borracha foram aquelles que acabei de enumerar. 

Fez ainda o estudo das condições medico-sanitarias do valle do 
Amazonas, que constituiu já assumpto do meu discurso de hontem, 
em que me referi ás palavras injustas proferidas com relação a esse 
assumpto pelo digno representante de S. Paulo, Sr. Cincinato Braga. 
Dizia S. Ex. que a solução desse problema exigia· capital colossal e 
um lapso de tempo :tjo _grande, que não haveria quem se atravesse 
a tentar a em preza! Ora, Sr. Pre-si·dente, nós sabemos que no valle do 
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Amazonas, como em qualquer parte do mundo, nada se poderá fazer, 
sem, em primeiro logar, tornar o meio em que se vae tTabalhar apto 
para isso . Pondo em pratica uma disposição do regulamento, que 
dizia respeito á nomeação de uma commissão para estudos medico-
sanitarios na região, a Superintendenc~a da Defesa da Borracha en-
carregou dessa missão o maior profission.al da no·ssa terra, o Dr. 
Oswaldü Cruz, ·que chamou paTa seus auxiliares os Drs. Carlos Chagas, 
·P acheco Leão e J. Pedroso, tambem dos mais competentes e estudiosos 
especialistas no assu.mpto . 

O SR . GARÇÃO .STOOKLER - Muito competentes. 
· O SR. L:_uoiANO PEREIRA - Essa commi·ssão foi ao Amazonas, lá 

demoro·u oito mezes, estudou toda a região e chegou á conclusão de 
ql\e dous grandes males impediam o desenvolvimento daquella zona, o 
impaludismo e a ankilostomiase . Esse relatoTio .do illustre sabio foi 
um trabalho notavel, sendo tTanscripto em quasi todas as revistas 
scientificas 'do mundo, e entre nós publicado no Jovrnal !l;o Ciomm·ercio 
e Diario Official. 
·- E' S. Ex. quem diz que a solução póde ser obtida logo que quei-
ramos, pois que ella está em nossas mãos. 

O Dr . Oswaldo Cruz sustenta que não .se deve pensar no sanea-
mento da região, o que seria por assim dizer irrealizavel, e, sim, tratar 
de dotar o tra:balhador de assistencia medico-sanitaria, como foi feito 
r elos ameTica(llOS no Panamá e em Cuba, e mesmo entre nós, nos 
trabalhos da Madeira-Mamoré, como foi feito ainda em Madagascar 
pelos francezes . São medidas que teem por objectivo collocar o tra-
balhador ao al;?rigo das molestias, em condições de resistiT a estas . 
Exemplos disso ainda se encontram em Bornéo, em Sumatra, na 
Malasia; as regiões onde se cultiva a seringueira no Oriente são muito 
mais doentias que as do valle do Amazonas; mas é que lá t iv(lram a 
compTehensão nítida e exacta do problema, não se mandando traba-
lhadores para determinada zona sem que se lhes proporcione alli a 
assistencia medica neces:sal'Ía . 

Ainda uma vez assignalo que, não sendo medico, não me acho em 
llOndições ·de discutir este assumpto; limito-me a fazer referencias ao 
relatorio do Dr. Oswaldo CTuz, que dá as precisas indicações quanto 
ás providencias a serem adaptadas. 

Eu mesmo, aqui neste salão, tive occasião de assistir á .conferencia 
do Dr. Carlos Chagas, acompanhl_l,da de projecções luminosas, e na 
qual elie estudava o assumpto e mostrava o que se deve fazer. 

Outra molestia que gra:ssa no Amazonas e que se reputava in-
cm·avel é a leishmaniose, mas, segundo a descoberta do joven sabio 
paráense, professor Gaspar Vianna, infelizmente já roubado á scien-
cia medica, com uma simples iujecção de emeti co torna-se perfeita-
mente cm·avel, e, assim, u.m ·doente, que até pouco tempo se julgava 
soffre-dor de um mal sem remedio, fi ca completam§nte restabelecido . 
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O illustre Deputado, Sr. Garção Stock~er, está discordando do 
que digo ? 

O SR. GARÇÃO STOCKLER - Sou profissional e tenho certos me-
lindres ... 

O SR. LuciANO PEREIRA - Estou, por minha parte, a pedir des· 
culpas aos profissionaes por entrar neste asSlJ.!ll.Pto; porém não estou 
argumentando com palavras minhas e sim com as de um medico cuja 
reputação o nobre Deputado tem obrigação de Tespeitar e reconhecer. 

O SR. GARÇÃO SToCKLER - Tenho obrigação, não! Tenho prazer 
em reconhecei-a. 

O SR. LuciANO PEREIRA - O certo é que a reputação do Dr. 
Carlos Chagas é uma dessas que se impõem. 

O SR. GARÇÃo STOCKLER- E eu não a ponho em duvida. 
O SR. LuciANO PEREIRA - Estou apenas me refeTindo a traba· 

lhos de profissionaes, e este que cito está até publicado, pelo gue me 
dispenso ·de fazer outras considerações a respeito, sendo bastante in· 
dical-o. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 01·ador que está a terminar a 
hora destina·da ao expediente. 

O SR. LuciANO PEREIRA - Vou concluir, Sr. :Presidente, mas 
V. Ex. vê que teem sido tantos os apartes dos meus honrados colle-
gas, que fui forçado a me desviar em considerações que não desejav·a 
fazer. 

O setimo serviço prestado pela Defesa da Borracha foi constitui· 
do pelas estações experimentaes, creadas tres para a cultura ·da serin-
gueira, rio Amazonas, Pará e Matto Grosso, e tres para a cultura da 
maniçoba, no Piauhy, Bahia e Minas. 

Essas seis estações experimentaes se destinavam a realizar o que 
se faz em toda a parte: collocar os que vão trabalhar em determinada 
zona em condições de conhecerem os processos concernentes áquillo que 
vão explorar. , 

A Defes·a<·da Borracha creou esse serviço, e para o mesmo expediu 
regulamentos, adquiriu material e iniciou a-s respectivas installações. 

A Estação Experimental de Manáos está ainda funccionando, 
porque o Congresso, felizmente, resolveu mantel-·a. A do Pará tambem 
fqi mantida, mas o Sr. Edwiges de Queiroz, quando l.Enistro da 
Agricultura, determinou que não continuasse com os trabalhos. A de 
Matto Grosso não chegou a ser installada. 

Quanto ás de maniçoba, a do Piauhy chegou a funccionar, o que 
já não se dá porque o Congresso supprimiu a verba que lhe era desti-
na·da: inaugUTada a 24 de dezembro, teve de ser fechada a 30, isto 
é, .seis dias depois ! 

O oitavo serviço foi representado pelos estudos e projectos para 
as hospedarias de immigrantes de Manáos e Belém. 

Sobre este assumpto, Sr. Presidente, poderia reiterar uma da· 
quellas queixas que aqui tenho feito e que sempre hei de repetir, em-
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quanto tiver a honra de merecer a confiança do eleitorado amazonense, 
representando-o nesta Casa . 

E' a queixa contra a injustiça com que é tratado o norte. Todo 
o mundo não cessa de dizer que as condições do sul são muito supe-
riores ás condições offerecidas pelo norte; mas a verdade é esta: os 
colonos estrangeiros que veem para o sul, estipendiados ou não, en-
contram todo o conforto, hospedarias onde são acolhidos com todo o 
conforto e propmta collocação, ao passo que na Amazonia e nos Es-
tados do norte em geral não ha a menor assistencia para os traba-
lhadores, nacionaes ou estrangeiros, que para alli vão, com o seu es-
forço proprio. 

O SR. G.A.RçÃo STOCKLER - Os nacionaes são abandonados, tanto 
no norte ·Como no sul. 

O SR . LuciANO PEREIRA - V. Ex. tem toda a razão . O nosso 
systema de povoamento é interessantíssimo; emquanto damos· toda a 
protecção aos estrangeiros, abandonamos os nacionaes . . 

Ora, Sr . Presidente, i.sto é uma injustiça clamorosa . 
Além do simples dever de humanidade que nos obriga fazer essa.s 

hospedarias de immigrantes para os trabalhadores que procuram o 
Amazonas e que vão enriquecer os cofres do paiz com o producto dos 
seus esforços, ha ainda a necessidade de ordem social de não se deixar 
ao .abandono o trabalhador nacional, emquanto se rodêa de todo o 
conforto o trabalhador estrangeiro, que vem para o nosso paiz á 
custa dos cofres publicas . · 

Attendia-se, em primeiro loga.r, a uma necessidade social, não 
collocando o nacional, em nosso paiz, em inferioridade de situação 
ante o estrangeiro; e, em segundo logar, ao facto de que, sem a assis-
tencia prévia, que evite ao trabalhador o naufragio logo no inicio de 
seus esforços, o trabalho não póde ser regular no valle do Amazonas, 
como effectivamente não tem sido até hoje . 

Era isto que tinha em vista a Superintendencia da Defesa du 
Borracha, com a creação de hospedarias para immigrantes naquella 
região. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao orador que está finda a hora 
destinada ao expediente·. 

O SR. LucrANO PEREIRA - A observação de V . Ex . , Sr . Presi-
dente, me obriga a interromper as considerações que vinha fazendo, 
e ás quaes muitas outras poderia accrescentar . Vou concluir, mas, 
antes de o fazer, direi ainda que, afóra os serviços já. enumerados, 
prestou a Superintendencia da Defesa da Borracha muito;; outros, 
entre os quaes assignalarei : 

Oontracto Oerquéira Pinto, para a montagem de usinas e ar-
mazens para a venda dos productos da sua invenção, com os quaes se 
obtem o preparo da borracha por processos chimicos superiores ao da 
propria depuração, segundo o parecer de todas as grandes fabricas 
européas e americanas consultadas a respeito ; 
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Estudos, projecto e concurrencia para fabrica de artefactos 'e 
usinas de refinação da borracha; 

Reconhecimento de grandes reservas de sermgueua em Matto 
Grosso. 

Não posso deixar de dize1· duas palavras, reclamando a attenção 
da O amara sobre este ultimo ponto. 

A secção da Superintendencia da Borracha, com séde em Matto 
Grosso, destacou uma tuTma para explorar o rio. Xingú, turma que 
desceu de Ouyabá até Belém do Pará, tendo 'verificado, durante a 
viagem, a existencia de formidaveis reservas de sel'ingaes em Matto 
Grosso, com uma capacidade de exploração muitíssimo rri.aior do que 
as mais Ticas do Acre, po:Ls que se acham em zona, ·saudavel e, em-
quanto no Acre a ITJ.édia é de dezoito arvores por hectare, na região 
de que se trata .a média é de trinta e cinoo madeiras na mesma 
unidade. 

São reservas colossaes, aguardando apenas a exploração para se 
tl'ansformarem em nova fonte: de riqueza, situadas em terras altas, 
gosando de um clima tempera-do e saudavel, o que demonstra não ser 
de modo algum vel'dadeira a a.ffinnação do illustrado Sr. Oincinato 
Braga, de que as seringueiras só dão bem nos alagadiços, cousa, aliás, 
que ninguem ignora na Amazonia, onde ha tambem magníficos serin-
gae.s em terra firme. 

Teria ainda muito a dizer, mas, como não quero interromper a 
v.otação do orçamento, vou sentar-me, certo, entretanto, de que cumpri 
o meu dever, não permittindo se continue a fazer em ·nosso paiz o 
juizo que alguns fazem d-o que foi a Defesa -da Borracha, deixando-se 
guiar tão sómente por informações, quasi sempre prestadas de má fé, 
sem o ;menor estudo do assumpto, o que é devéras lastimavel quando 
se trata de homens de responsabilidade. 

Não se gastaram alli 30.000 contos, e sim 9. 000; a repartição 
prestou relevantes serviços, e, si estes não foram maiores, é porque 
não estamos affeitos a emprehendimentos de certa grandeza. 

Por conhecerem isto, diziam os inglezes, commentando o regula-
mento da Defesa da B'Orracha: "E' muito bom, realménte, mas que os 
nossos trabalhadores do Oriente não se inquietem: o que alli está é 
trabalho muito grande para ser realizado por um povo tão pequeno 
como o do Brazil !" (Não apoiailr;,s.) E a lição dos factos veio :;~inda 
uma vez dizer que os inglezes tinham razão ... 

Tenho concluído. (Mu!ito bem; muito bem: O o1·ador é vivanwnte 
felicitado.} 
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DECRETO N . 2 .543 A- DE 5 DE JANEIRO DE 1912 (*) 

Estabelece medidas dest inadas a facilitar e desenvolver a eultura da seringueira, do caucho, da 
maniçoba e da mangabeira e a colheita e beneficiamento da borracha extr ahida dessas ar· 
vares e autoriza o Poder Executivo não só a abrir os creditas precisos ll. execução de tae~: 

medidas, mas ainda a fazer as operações de credito que para isso forem necessarias. 

O Presidente da íRepu-bl'tca à o~ .Estados Unidos do Braz i!: 
IFaçc saber que o Con·gresso Nacional decretou e eu sancciono a :~eguinte 

r esol-ução: 
Art. 1. o :São d ecla rados isentos de quaesquer impostos de importaçã.o, inclu-

sive oo ·de expediente, todos os •utensil'íos e mat er.iaes dest inados á. cultura da 
seringLlci-ra, do caucho, •da maniçoba e da m angabeira e á. colheita e beneficia· 
mento da borracha extra.h!;Ja de.ssas arvores, quer se trate de exploração p ura-
m ente extract'tva, quer de eX!ploração pela cultura. 

Paragrapho un~co. A l~enção se rã. requerida aos inspectores d e alfandegas, 
que a -concederão -depoiS de !Processo rapido, verificadas as condições d·os preten-
dentes a t al ftlVor . 

. Art. 2. o .São i.nstitu'idos premi os em beneficio dos que fizerem plantações 
r egulares (' inteiramente novas da seringueina , do caucho, maniçoba ou manga-
beira ou replantio de seringueiras, cauch•a.es, man'lçobaes ou mangabaes, desde 
que fique 'O t erreno convenientemente utilizrud-o . Os pr-emiçs serão pagos nas 
condigõe;c; seguintes : 

a) por .grupo de 12 hectares · de cultura nov•a : 2:500$, quando se trat !l1r da 
ser1ngueira; 1 :500$, quando se tratar de caucho ou maniçoba; 90-0$, qua-ndo se 
tra.tar de mangabeira ; 

b) !POl; .grupo de 25 ·hectares de ·r eplantio dos seringaes , cauchaes, m:miço-
ba>es ou mangabaes nativos: 2 :000$ para o pr~meiro, 1 :00·0$ vara os segundo e 
terceiro e 720$ .para o qu arto ,o;lso. 

§ 1 . " Ess·es .premios serão exig'iveis um anno antes d-o da !primeira co1heita, 
IVerifi.cado .que o terreno toi inteiramente apr-oveitado a que as arvores se acham 
convenientemente trat adas . 

. § 2 . o Serâ. conc-ed1d·o um accres~"lmo de ,5 o/o a:nnuaes sobre o valor dos pre· 
mi.os .ktstituLdos para os .pla ntadores de iborracha sering·a , a contar do inicio 
do pl2.nt'io, aos q.ue ,pr(Jv.arem t er cultivrud-o parallelam ente, 'em to·do o 
t erreno •beneficiado, de sua propriedade, plantas de alimentação ou de utilidade 
ind ustri•al. 

·Art. 3. 0 O Governo estabelecerá, em .ponto conven leut emente escoLh ido, um!!. 
estação <Jxperimemta l ou campo de demonstração para a c·ultu11a da S{)r'ingueirà 
no 'Territodo do Acre il em cada um dos !Estados d!e Matto Gr.osso, Amazonas. 
Pará, :Mar&.nhão, IPiau,hy e ·Bahia e para a cultura da maniçoba, conjuntamente 
com .a <la m runga:beira , <>m ca·da ·um dos !Estados do iPiauhy, Geariâ., RiQ Gra.ndo 
d o Norto cu [Pernambuco, Bahia , Mim.•as Geraes, S. 'Paulo, Goyaz, Paranlá e }.1atto 
Grosso. 

!Estas estações fomecerão gratu'Jtamente a todos os interessados que o soli· 
citarem sementes escolhidas , ·instrwcções sobre o modo mais !Pr atico e economieo 

( *) Publicado no Diario Official de 16 de janeiro de 1912. 
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de ser feita a cultura e informações sobre os resultados geraes que forem sendo 
veri.flca·1''" no fim de oa·da am·no. 

Art. 4 . 0 ALém dos favoTes 'indirectos a que se r efere o art. 1• e dos que 
ainda lhe varecerem raz.oaveis. e necessar·i·os, o Gover.no concede1•á., a titulo de 
.premias de animação, até a .quantia de 400 :000$ á. primeira usina de refinação 
de borrac11a scr'Jm·ga que <reduza as diversas qualidades a um typo uniforme e 
superior de e:x;portação e que se esta·belecer em cada uma das cidades de B elém 
e .M•an4.os; -aM a quantia de -100 :000$ á primeira usina de r efi'nação de bor-racha 
de maniçoba e de mangabeira que se d•estine ao mesmo fim e que se estabelecer 
em ca:da um dos Esta<Ios do P'ia·uhy, Ceao·á., Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Bahia, Minas Geraes e S . !Paulo, e a t€ a quamtia de 500:000$ á primeira fabrica 
de artefactos de borracha que se esta·belecer em ·Man•á.os, em \BeN!m, no Reci-fe, 
na Bahia c no Rio de Janeiro, 

:paragrapho unico. Para ter <I'i.'reito ao favor deste artigo, ê preciso que a 
fabrica tenha, de .facto, empregado ·capital equivalente a quatro veze.s o valor 
do p·rBmlo. 

Art. ii. o O 'Governo mal!lldal:'á. constru~r tres hospedarias de immigrantes, de 
suf.ficicnte lotaç;ão ·e de organização e .fins identicos â .rJa !lha das !Flores, em 
iBe1ém, em Manáos e em ponto ap<ropria:do do Territorio do Acre e, nos ponto~ 

q.ue julgar de mais neccs~tila;de illO v-nlle do Amazonas, hospitaes inteTiores cer-
crudos <Ie pequenas colonias agrkolas e nos quaes possam ser recebidos d<oentes 
a trat-amento, .Praticada a vaccinação g r.atuita, posto.s á. venda medicamentos ue 
primeira (jna.Udade, e~pe~ialmente sulfato .dre ' qUimno, e ' largamente d"lstribuidos 
Impressos contendo ·conselhos. sobre a hygiene .preventiva ·das molestias da região 
e sobre os me"los praticas a a.ppJl.car em .falta de medico. 

A direcção E: o custeio dos serviços d'as hospedarias ficarão a cargo da União; 
os <Ies hospitaes, iJOiiém, serão confiados a profisslonaes de <reconhecida 'idon.el-
dad'e, med-iante uma subvenção e outros favores que o Governo ju!glue Tazoav>els 
e obrigações .que determinará. em regulamentação opportuna. 

Art. 6. ° Com o fim de .fa~llltar os transportes e d<iminuir o seu custo no 
valle do Amaz-onas,- o Governo favll. executar no menor prazo possivel os seguin-
tes mt'lhoramentos e medi·das üomplementares: 

I. 'Construcção de eõtradas de bitola reduzida, ao lo.ngo dos rios X!lngú, Ta-
pa.iós e outros no Pa·râ e Matto Gross-o e do rio Negro, rio Branco e outros no 
Amazonas, ou de penetração nos valles .por elles banhados, mediante concurren-
c!-a pubi!ca e pelo reg:Imen da ~e i n. 1. 126, de 15 de dez·embro .de 1903, ou preços 
l'iJ.ometrieos, a juizo do Governo, segundo as ·difficulda'Cles da região. 

No caso de haverem os Esta;dos do .Pará. e Amazonas comtraotado a con.stru-
ccão d'a algumas nessas estradas, o Gove rno, para mais ra'Pida conclusão do scr-
.,·Jço, J.bea concederá um augmento <1e 15 ·c.ontos por •k!lometvo, 

II. Construcção de uma estra-da <Ie fer.ro que, ;partindo ·de um !!JOnto conve-
niente da estra;da d;:, ;ferro Madel·ra e Mamm•é, nas proximidades d:a fóz do r!o 
Abunan, passe por ·Villa Rio Branco e por um p-onto entre Senna Ma.dureira e 
Catay e termine ;:,m Vill:t T-haumaturgo, com um ramal ,para a fronteira d.o Perú, 
pelo valle do rio Pnrüs. 

IA construcção desta est<ra<Ia ob;:,decená. ao regimen est abelecido pelu. lc! 
n. 1.126, d:e 15 de . dezembro d e 130~. 

Logo que se.ia inu·ugu.mda a primeira secção da estaçã;o de entroncamento 
atê .Yilla Rio Branco, o Governo fariã. dnstallar uma alfandega em Porto IVclllo 
do tRio Madeira e declara•l'â aberto ess·e ·porto ao comniercio das· nações amigas. 

I-H. 'C.o.ootru·cção rJ.e uma estrada de ferro parti:ndo do porto <Ie Belém <lo 
!Pará. e li·gando-se á rêde gt>ral d·e v'iaç:ão ferrea em Pivapora, no Estado de Minus-
Gera<l<5, e Em 'Coroatá., no Estado do Maranhão, <Com os ramaes mecessarios á llstt-
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" çã:o cl.os pontos inlciaes ·ou termin aes da navegação dos rios Araguaya, Tocantina, 
Pa·rna hyba e S. 'Francisco. 

A ~trada será constru'lda pelo reg imen da lei n. 1 ,126, de 15 de dezembro 
de 1903, C( arrendada m~diante conêurl'encia publica. 

TV. 'Execução d·as obras necessnrins ,para a . navegabl!1dade. effectiva, em qual-
quer estação ·do a nno, por vapores .calando até· tres p·és: d·o rio Negro, entre 
Santa Isabel e Cucuhy; {!-o r io Branco, da fóz até o forte de S . .Joaquim; do rio 
Purús, de (Hyuta.nahan at>é Senna Ma;d'll:reira, e do ri o kcre, desde a fóz até Rio-
sinho das Pedras. 

O Governo poderá. contractar a execução destas obras mediante concu-rrencia 
publica ou independente '<lB concurrencia, com 'Uma ou mais emprezas suffic'len" 
t emente idoneas, •apJJlicanJo o r egimen estabelecido pelo decreto n. ô. 368, de ·14 
de .fe 'lereirc· de 1907, o1; outros 11 ue não importem em ma'!ores onus e que lhe 
pareçam mais 'Proveitosos para ca:ãa caso. 

Art . 7. 0 -Com o mP.smo fim previsto no artigo anteriO'r, são declaradas isentas 
dos impostO€ dB importação, 'inclusive· o de expediemt<:, as embarcações de qualquer 
genero destinadas á navega~fto .fluvial, revistos, para maior simplifkação e redu-
ação do" onus ·que estab01ecem, os respectivos ll'egulamentos da marinha mercante 
d·e cabotagem. 

Art. 8 . 0 Ident'ica wenção concederá o Governo, a lém di: outros favores ind i-
r ectos que julgar necessarlos, .â, empreza que se obrigar, em ·COncur r-erLCia publica, 
a estabelecer depositas de car vão de pedra em pontos do val!e do Amazonas pre-
viame'l t~ ·designad·os e .fazer o abast ecimento d-os vapor es e laJnc·has a preços 
approvados pelo Governo. 

Art. 9. 0 O Governo promoverá e auxilia:r<á a creação de centros productores 
de gene~os allment'icios no valle d·o Amaz·onas ·por meio das providencias seguint eS 
e d·e outras que a ind·a jul,gue .necessar}as e de resultados compensadores: 

'!:. Arrendamento d-e d-uas da s fazendas nacionaBs do :Rio Branco, por OOJllcur-
r ellcia p ub:ica ou 1nd·ependentemente d-e concurrencia, a uma em'Pr eza suffldente-
me·nte 'idOl1ea ·que ee compromBtta a: d·esen volver e a prati.car, em larga escala, a 
eriaç:ã,.) de gado das diversas especies, a .cultura ·dos ·cerBaes de alimentação u sual, 
e a estabelecer xarqueadas, packing-lwuses, ·fabricas od e lac ti'CI:nios, engenhos de 
beneficiar arroz e outros <:ereaes e fabricas de f a:rinha de nmncrioca. 

II. Colonização odi•rBct a , feita QBlo !Governo, das tenas, ·Que aind·a possuir 
a Urúão, <la fazenda .S. :!lfarcos, na parte situada entre os rios Mahú, T alkutú, 
Surumú e Cotlngo, com .famillas de agricultores e criadores nacionaes, tBndo em 
' ista o <lesenv.olv'tmento da 'JlrOd·ucção dos mesmos .generos 'de alimentação das 
fazemdas a.rrendrudas e mais especialmente a de gadü cavallar e muar. 
' IH. Concessão a em prezas que se propuzerem a estabelecer grandes fawndas, 

111.as coudi~ões pTecedentes, uma no 'Terr'i.torlo do •A:cre ( entre >Rio 18l'amco e 
X apury), u ma no Es t ado do A.mazo<n.as (na região -do rio Autaz) e uma no Estado 
do Pará (na Uh a de Maraj6 ou outro ponto mais conveniente do baixo Amaz-onas), 
dos 1av<JreB seguintes : 

á) isenção dos Impostos de importação, indusi.ve os de expediente, para todo 
o materia l importado n ec-essariü â completa monta:gem -da fazenda, oomprehen-
c end-o ed'ificios, ·curraes, pMtos, cercae, a:gurud·as, f err amentas e m~t;chinismos p·ara 
a cul tura , colheita e ben'=üc1amento de cerea:es e lnstallação das frubri('.as de la:cti-
clnios e conservas de ,ca rne B 'oem ass}m pa·ra os goad9s e sementes que lorem 
dmportadüs dentro ·dos primeiros cinco annos, depois de installada a fazend·a; 

b) premios de 30 :00·0$ por grupo .de m11 hectares de pastos artifidaes, pl-an-
tados e convooientemente ce·r·caclos, -e -de 100 :.00 0$ .por grupo de mil 'hectares de 
terr e:nos ·beneficiados para a cultura e effectiYamente cultivados com arroz, feijão, 
milho e mandioca ; 

o) premio de 100 :OúO $, pago por grupo de -500 toneladas de generos manu-
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facturados d·e laoct'icinios -e de conservas de carne ou xarque que forem prod·uzidos 
dentro <ie .um qulnquennio. 

LV. Isenção rloo impostga de importação, lnclusive os de ex•pedj.ente, pal'a as 
embarcações, instrumentos, machinismos, drogas e ingred'l·entes, n ec-essarios a. 
installação e custeio, dnronte 15 annos, de uma empreza de pesca, saJ.ga e cO'IlServa 
de peix•) que se estabelecer no~ rios da ·Amazonia, e concessão de um .Premio de 
10 :000$, durante cuo ann.as consecut1vos, quan.do a pro.d11cção de peixe em co·n-
s erva e salgado se mantiver annualmente acima de 10·0 to·neladas. 

Art. 1 O. O Governo manda!'á ·proceder á discriminação .e conseqüente reco-
nhecimento dofls posses <las terras do Territorio Federal .do Acre, para a expe-
d1ção dos r espectivos titu los de :propriedade. 

§ 1. o Na verificação deverão ser attend!dos, tanto quanto .possi:~el: 

a) os titulas expei!idos palas Gover.nos do Estado do Amazonas·, da BoU.via 
e do ex-Estaxl.o Independente <lo Acre antes •do tratado de Petropolis ; 

b) ·P.s posses mansas e .pac'ifioas, adquiridas por oceupação primaria ou havi-
oas do ·primei•ro occupante, que se acharem em effectiva exploração ou com prln-
cipios delia e morrud'<l. habitl!·al do posseiro ou de quem o represente. 

§ 2. n ·A firea maxima de c.:tda lote serlá de dez lrilometros em quadra de 
terras. 

§ 3. o O Governo re1•corá. as· dispos'ições d.a lei n . . 601, de 18 de setembro de 
18·5(), e uecreto n . :1.318, de 30 ·d'e ja.neiro -de 1854, ex·pedindo mocvo regulamento 
de terras C{Jm ,as modHicações ·da >presente lei e as .que mais convenientes parece-
·rem â .nctllal situação de,;; territorios fe-de'l1aes. 

Art. 11. IJ)e tres em tres annps, o 'Governo promover<â. a r eal'ização, . no íRio 
de J am·i!'O, de uma exposição abrangendo tudo que se relacione com a ind.ustria 
da borracha nacional, por occasião oa qual coneederlá premias de animação, na 
im óurtancia total que fôr autarizada pela lei oo orçamemtó ·em vigor, aos mel h o· 
r·es p·rocessos de cultura e beneficiamento e a·os prod.uctos de mais perf.eita manu-
factura.. 

·Art. 12. E' o Poder Executivo a.utorizrudo a entrar em accõrdo com os Esta-
dos do Parâ., Amazonas e Matto G:-oss6, .no sentMo de obter a red·u·cção a nnua de 
10 % até o Umite max'imo de 50 % do 'Valor actual :dos impostos d,e exportação 
cobrados ,p&los Estados F;ohre a borracha seringa produzida nos seus t erritorios 
e a isan\~ão de qualquer imposto de exportação, ,Pelo v razo de 25 annos, a con.t ar 
da !(]ata ..:J.esta .lei, sobre n borracha od·a mesma qua!i.dade e procecrenc~a que fôr 
colh,da de seringae'l cultivados. 

Logo que fôr effectuado o accôrdo, o rPoder E xec·utivo expedirão decreto fazendo 
a ·r ed.uocção que os mesmos Estados fizerem do imposto ode exportação cobra.d·o &obre 
a bor:aclla do 'Territorio Federal do Acre e concedendo igual isenção .quanto â. 
borracha cultival(]a. 

Art, 13. E' ain:da o Governo a.utorizado a entrar em accorclo coro os r efer'idos 
Estadqs uarn o fim de estf'Jbeleccr, e m relação é. borr.acha ·d·O Territorio do A•cre, 
as medidas d·e protecção e amparo que elles adaptarem em relação ·â. sua produ-
cção, on outras medidas ·que .forem .iu!ga:das mais ·convBnientes, ·podendo pa·ra este 
fim expedir os •decretos necessar'ios. 

cArt. 14. ?ara .J.nteim execução desta .le'l . oe reali.zaçã.o das medidas decretadas, 
o .Pod·"lr .Executi·Vo expedirá, com •tngencia, os ~·egulamentos n ecessarios , abr'it~ 

caàa a.n.no os cr·ed!tos que forem ~endo >precisos, dando conta ao Poder Legislativo, 
n~ a n:no segui•nte, ·das sommas despendi<'Las, •dos trll!halh{ls executados e dos resul-
tados colhidos e faz endo as operações •ele cred'ito que taes serviços e vrovidencias 
rreclamarem. 

Art . 15 . R evog•am-sc ons disposiçõe. em contrario. 
R io de Janeiro, 5 de janeiro de 1912, 91• da Independencia e 24° da ·Republica'. ,. . 

!HERMES R. DA FONSEICA. 

Pedro ele Toledo. 
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DÍ::CRETO N. 9. 521 -DE 17 DE ABRIL DE 1912 (*) 

Approva o regulamento para a execução das medidas e serviços previstos na lei n. 2.5:!3 A, de 5 
de janeiro de 1912, concernente li defesa economica da borracha, exceptuados os acco•dos 
com os Estados que a produzem, a discriminaçilo e legalização das posses de terras no 
Territorio do Acre e a revisão e consolidação dos regulamentos da marinha mercante de 
cabotagem. 

O Pre~;idan1e da Republica J{)s Esta'<ios Un'Jdos. do Brazil, tendo em vista o 
dis·post·J na primeira parte do art. 14 da lei n. 2. 543 A, de 5 de janeiro de 1912, 
·resolve approva·r o regu.láménto que a est e acompanha, assignado pelo Ministro 
de Esta-dG dos Negocias da Agr'icultura~ Industria e Commercio, e 4'.eferente á. 
execução das medidas e serviço~ concennentes ;à de.fesa economica da borracha, 
excei>tuailos os accordos com {)S Estados Que a produzem, a discriminação e leg·ali-
zação das ·posses ·de terras no Territorlo od o Acre e a revisão e consolidação dos 
r.egulamfntos da marinha mercante de cabotagem, dependentes de· ulteriores pro-
videncias. 

Rio ele Jameiro, 17 ci~ abril .de 1912, 91° oàa Indepen dencia e 24° da iRepubl1ca. 

HERMES R, DA FONSECA, 

Pedro de Toledo. 

•RElGULAM~'\ITO A QUE SE RllJF]}RE O IDECR]}TO N . 9. 521, lO ESTA DATA 

Art. 1. 0 As medidas e serviços c·:·eados pela lei n. 2. 543 A, de 5 de janeiro 
<:lo corrente anno, pa,ra a õefesa economica da borraoha, têru por fim: 

I. A animação á industria extractiva e á. cultura das ;pr·inc>p.aes arvores .·pro-
ductoras ,d.e borracha .. 

II . A creação das industrlas .d.e refinaç:ão e de fabrica~ão de a rtefactos-de 
bonacha. 

!li. A a.ssistencia aos 'lmmigrantes na.cionaes · e estrangeiros r ecem"chegados 
e aos trabalhadores j'á .estabeJ.ecidos no vaUe ·{lo Amazonas. 

IiV. 'Facilit ar os transportes c dim'in'uir o seu custo no valle do A:mazonas. 
V. Crear centros procluctores {!e ·generos alimenticios no v alie do Amazonas . 
VI. Di·scriminar e legaliza.r as 'J)osses das t erras no Territorio Federal odo 

Acre . 
.VII. Realiza·r exposições trienm.aes no Rio de Janeiro, abrangendo tudo que 

se rel'.tcion~ com a industria nac'ional da ·borracha . 
.VIII . ,Permitti.r acconlos ·Com os Estados prodtlctores il.e bol'l'acha seringa 

para a diminu içã;o dos impostos ·de ex.portação e protecção e amparo ao commercio 
da bo~racha. 

Paragrapho un'Jco. Serão objecto ele providencias e·n separa;do as. medidas 
teferentP.s ao ltl. VIII e de r egulamentos especiaes, que serão opportwnamente pu-
blicados, as r .efere.ntes ao n . 'VI e á parte do n. •IV que diz respeito á. revisão e 
~onsolidação dos regula:mentos da marinl1a mercante de cabotagem. 

(*) Publicado no Diario Official de 23 de abril de 1912. 
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Tl'l'ULO I 

Das 1nedidas de a.n:imação á im:l1tstria extntctiva e á aultn1·a daa principaes arwores 
procluotoras cve bo,~·aoha 

CAPITULO I 

Da t!'educcão du custo dos utensilios e materiaes empregados na exploro.ção 
da ~ndustrla da borrach-a 

Art . .2. • São' livroo de quaesquer impostos de importação, incl-usive os de 
expediente, os rutensiJ.los ·e materla.es constantes da relação annexa a este regu.Ja-
mento, .quando dootinados â cultura .da seringueira, do cau cho, da man'içoba e da 
mangabe'iro. e ~ col-helto. e benefici.amem.to ·da borracha extra-hida dessas arvores, 
quer se trate .de exploração puramente extvactiva, quer de exploração pela cultura. 

Paragrapho uni co. !Gozarão de identica isenção de impostos os utensilios, ma-
t eriaes e .ma·chlnismos que ·na vigencJ.a do régimen estabelecido neste regulamento, 
ven·harr. a ser descobertos ou .i-nventados com applicaçã·o es·peci'al á industria da 
borrachfl. 

Art. 3. o A Isenção seroâ co.ncedida, mediante processo r ap'J.do, pelos iMpecto-
res -das al·fan1degas, aos quaes os pret en.dentes deverão requerel-a, juntando todos 
ou sórr,ente os <1 ue forem necessarios, conforme o seu- caso, os ·documentos se-
guintes: 

1°, ultimo recibo do imposto dE> 11rofissões da municJ.pal'i.dade ou prefeitura a 
cuja .jurlsd}cção perten~er, pelo qual se prove que o ·requerente -explora em pro-
priedade sua ou arrendada a industria ·extract'iva ou a cultura da •borracha ou 
ah1da que oé commcrciante estabeleciuo c.om casa aviado·ra d, gEmJe r·ós l])ara serin-
gueiros, quand-o se tratar ile o.bjectos ·co.nstan.tes do primeiro grupo; 

2°, attestado da muni·cipalidade ou prefeitura a cuja jurisdicção pertencer, 
de que o pretendent e possue t erras apropriadas e vae effectiV'amente emprehemder 
a cultura de qualquer das arvores ac ima citadas e o beneficiamento da respectiva 
borracha, ou cópia authentica de concessão · especial P·a r a estes fins que porventura 
t enha obt'ido do Ministerio ela Agricu.Jtu·ra, n.o caso de s·e tratar tambem de obje-
ctos constnntes do segul!ldo, do terceiro e do quarto grupo; 

~o, relação detalhada da espec~e "' da ·quantidad·e uos objectos ou materlaes que 
pr·ecisa importar ou, si importou, .que precisa despachar. 

Parag-rap.h o unico. Ficará o 'Importador, ·em todo tempo, responsave! perante 
o fiaco pelos abusos que houver commettl'do. 

Art. 4. o Não gozará da isenção dos impostos r eferidos o producto, droga ou 
objecto que tiver simila:- produzido no pa!z, qururudo o custo deste no mercado 
e!!\ .aue tiver de ser adqu\•ri,do fôr igual ao da mercadoria Importada, .éli'~!Jn uido 
ào valor d·os impostos que ·a mesma t eria de pagar nas a!.fand'egas. 

CAPITUIJO Il 

Ilos premias em clinheuo ·'-Os cultivrudores das principaes arvores productoras 
de borracha 

Art. 5 .n A todo aquelle qun fizer cu·ltura inteiramente nova d€ serimgueira, 
de caucho. de manicoba 0U .de man.gabeira, ou o replantio de ~;;eringaes, man'iço-
·ba·es, cau<'haes on mangabaes nativo.s, serão conc·edidos, no prim·eiro caso e por 
grupo de ·12 hectares, os ·premlos de 2 :500·$ quartd'O se tratar d€1 seringueira, 1 :500$ 
quand·J se tratar de caucho ou de man1çoba e 900$ quando se tratar ode ma•nga-
beira, €\ no segundo caso e por grupo de 25 hectares: 2 :000$ quando se tratar de 
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seringacs, 1 :000$ quando se tratar de cauchaes ou maniçobaee e 720$ quando se 
tratar <1e mamgabaes, desde .que observ.e as seguintes condições: 

-1.• ·Enviar previamente ao ~lnlsteTio da Agncultura a pl:anta da propriedade 
em que pr.ttende fazer a cultura, com indicação doa r e-spectiva ·ár-ea, ·dos cursos de 
agua navegavei.s .por va::>ores , por lanchas ou sómente por canoas e d•o -caminho 
dtl accessc ·da sêde ao porto (fluvial ou marítimo) ou á estação de estrada de 
ferro mais proxima, mencionada a respectiva dist·an.cia, caso a ·propriedade se ache 
situad·>t no interi-or. 

A planta ser~ a·companhada de .um memor1al descriptivo com informações tão 
detal•hadas quanto possivP.l sobrtJ a naturtJza das terras e sua aptidão para a cul-
tura orincinal e para as que lhe possam ser vrurutajosamente subsidiarias, sobre a 
produc~:ão ·de borracha nns ultimos tres annos, caso se trate de proprtedade em 
eXJploração, e sobre as respectivas condições de salubndade. 

2: • ·Declarar ·si ·ê cultura nova ou ·r eplanti-o -que se pr-opõe ·a fazer ·e, no se-
guncl o caso, o numero d.e arvores ·em •exploração que a propriedade já tem. 

3." Quando •a •cultura fôr de sen:ngueir as, declarar si pret ende ou não fazer 
cultur.as par allelas, especifi-cando qual ou _quaes e s! occuparão o t erreno das plan-
tações da borracha ou terreno á parte. 

4 . • Commun'tcar ao funccionario incumbido da fiscaliz-ação o inicio e a t ermi-
m.ação das -pla-ntações e, <:om a necessaria antecedencia, o a.nno em que vae .fazer 
a .primeira colheita, fatcilitando-lohe o exame -da propr iedade em qualquer t empo, 
todas ll.S vezes que em S·P.rviço o deseje fazer. 

Art. 6. o O numer-o mirnmo de arvores por hectare ·oara ·as culturas n0vas 
será de 250 para a seringueira ·e para ·o -caucho e de 40.0 para a maniçoba e para 
a mangabeira. No caso d e replantio deverão e;er guardadas, tanto qua'l1t0 possível, 
entre as arvores a àlstanc.ia de Gm,O a 6m,50 para seringue1ras e para caucho e de 
5m,o par3. a maniçoba ou -para a manga·beka. 

Art. 7. o Aos cultivftdore.s de serin-gueiras que cultivarem plantas de a limen-
tação ou de ut'ilidad•e industrial, em t Qd·o o t erreno beneficia·do, conjuntamente 
com as seringueiras, ou em terrtJno ·á :parte, e ~rea pelo menos Igual á t erça parte 
d:a -do pri.mtl'ir.o, •serlá -conferi-do annualmente, desde ·o ~nlcio ·da cultura até o a111no 
da prim3ira colhe'! ta de borracha, um premio supplementar, correspon,d-en-te a 5% 
do valor .do pr-emio principal. 

Art. 8 . • -Não serão pagos os premlos ás culturas pri·nc!paes ou s ubsidiarias 
que, '!las Jnspeccões J'inaes para as orimeirru;; e annuaes para as outras, se apre-
sentem pouco •con.vemlentemente trate.:das ou t-e·nham mais dtl 15 o/o de falhas . 

·.krt. :9 . o Os premi os serão •pagos directamente :pela J)elega;cia F-iscal ·do 
'Estado onde es tiv-er si tu<tda a propriedade, '!lo a nno anterior ao da primeira co-
lhei ta de borracha, mediante requerimento do pretandente, com attesfado do fiscal 
õo Govecno declarando que todas as condições exigidas neste r egulamento foram 
ficlmen te satisfeitas. 

Paragrapho unlco. O fi,s·cal q,ne -passar o attest ado fat'á delle immediata com-
munieação ao Minister-lo ·e .f.icará r e.s.ponsavel <em qualqu-er tempo pelo v·alor do 
premio pago, caso se ver lt'.ique, no todo ou em parte, fals idade na sua informação. 

Art. 10. A' <vista d•ns documentos de que t rata o art. 5° e após . o seu exame, 
serrá ;> .pretendente inclu-i<'lo ex-o!Jioio no r egistro .ger-al dos lavra-dores existtJn te 
na Dirc~tori·a Geral de "~gricultura, com as vamtagens e garantias .qu-e este lhes 
of.!erec~. 

CAPITUIJO UI 

Das estaçõt'S experimentaes para a ~ultura da borracha 

Art. 11. As estações experimentaes para a cttltu ra .d·a seringueira, no Terri-
torio do Acre e nos Estados d.e Matto Grosso, Amazonas, Parlá, Mar-anhão, iPi.auhy 
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e Bahia, e para a -cultura âa tnaniçoba, conju!Iltatnemte com a da mang<~Jb e'ira, nos 
Estados -do PJauhy, .Cear.%, Pernambuco, Bahia, Minas Geraoo, S. P aulo, Goyaz, 
Paran:\ e Matto Grosso tfm por objecto o estudo experimental de to-dos os f·actores 
relacionados com a cultura r.egional .d·e cada uma dess·as arvores de modo a for-
necerem aoo cultivadores os dad·os precisos para a adopção .de methodos e proces-
sos qu~ tornem possível a p·rodTicção economka e aperfeiçoada doa respectiva 
borracha . 

Art. 12. As estações experimentaes serão estabe!'ecidas em terrenos que re-
unam os seguintes requisitos: 

1. n Situação climaterica e conoições agrologi·cas eXIgidas pela naturcaa ou 
qualidade •da planta a ·ser cultivada. 

2. o ·Con stituição physlca e C·omposição ch'imi·ca natural, que permittam a cul-
tura coniwn.ta ou oarallela dos prindoaes generos de alim<mtação ou de plantas 
de utilida{l.e industrial. 

3. o Local'ização em .pontos facilmente accessiveis por vi.ação aper,feiçoada, 
de modo a pod-erem ser visitadas, verificados, assim no campo como nos -livros de 
registrOG ·c'los trrub alhos e de contabilidade agrícola, os resultados praticoo e eco-
nomlcos dos diversos serviços e operações. 

4. o .Existencia de cursos permanen·t es d·e a•gua ou de açudea com suf.fic1ente 
capac'idade, para .garantirem a irrigação, quando precisa, e as necessid·adles dós 
outros serviços agricolas. 

Art. 13. A área total de cada estaç·ão -ex·perimental d•everá <~er ode 80 -a 10() 
hectares. d-e maneira a ·po.{l•erem ser feitas simultaneamente, em ·áreas parciaes · 
disti!Ilctas, as culttwas :tas parcellas destlmad·as ·á<;; e:xlperienc'ia-s relativas a cada 
especi·e ·de arvore e a .demonstração d-a exploração sy.stematica norma-l da respe-
ctiva ct•.Itura, para comparação dos ;productos e de seu rendimento. 

Art. 14. Na •área reservaõ>a ás parcellas de demonstração serão comprehendidas 
as qu~ •deverão serv1r de testemunhns, s en:do as prime'iras cultivadas mediante os 
processos {')Ue se ttvér v eri.fioado .serem os mais VaJntaiosos e que se procura vul-
garizar e as ultima,~; pelos <::ommumme.nte ad:opta;dos Jl!a regiã-o . 

Art. 15. Em ·ca<'la estação serão reserva.dos os terren'Os precisos para o esta-
·b elecimentG> de v'iveiros '<l.e plantas fructlferas e ·producção de sementes se!ecciona-
das das plantas de l!lJimentação DU de -utiJ.idade •industri-al cuja cultura simulta n ea 
com a da planta pri~ci·pa l seja consid·era:da vantajosa .. 

Art . .16. Ca:da estação experimentai. teiJá as seguintes _installações: 
1° labol'atorio ·de ph,ysiologia vegetal, en.saio de sementes e phytopathologia; 
2o, Jaboratorio de entomolo.gfa agricola; 
3o, lahpratorto de cbim'icll. agrícola, vegetal e bromatologica; 
4o, laboratoric d e miDrobio.Jogia e technologia agrícolas ; 
5°, museu a:gricola e florestal; 
6°, galel'Í·a de Dlachinas; 
7°, posto meteor-olog'ico . 
Paragrapho •Unico. A estação que for estab.eledda em região ol).de jâ, exl:sta 

institu to d'·edera:l ·congenere, visando a agricultura geral, Fed•uzfm as ipstailações 
a:cima aos ns . 5, 6 e 7 e •s~>rá provida apena.g de 11m pequeno 1aboratorio para a 
annlyse m ecanrca d.as >terras e •dos Titensilios e in,strumBntos precisos para o enswio 
de •sementes dos vegetaes uteis, .a.f-im de .se p-r-o·ceder li. escolha -e selecção das 
mesmas e verificar,se sua identidade, pureza, faculda·ce e energia germfnativas, 
i,ncluindo-se nessas experimentações as que se referirem ás sementes das plan,tas 
damnin·has. 

Art. 17 . Para prean>C·himento ·dos >fins -à que se ·propõem devem as est ações 
experimentaes: 

1 . o Attender â;s consultas que lhes forem feitas sobr.e qualquer questão rugri-
ccla ua sua •competencia . 

2. o Executar gratuit a,moo.te analyses de estrumes, adubos, pl<~Jntas e aguas, 
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r equisit am·do essas !l!nalyses dO instituto feder ll!l mais !Proximo, quan do• não dis-
ponha, dos laborrutorios .necessarios; 

3 . o Distribuir pla,ntas e s<ementes .seleccianrudas; 
4 . 0 Estudar as moles tias communs lás !plantas cultivadas e os meios de as 

combater , vulgarizando-os arutre 01s interes·sados ; 
15. 0 Publ-icM" todos os am·nos . e d·istrtbuir .gratuitamente um boletim desUna do 

é. divulgação dos trabalhos e conhecimentos uteis -r elativos a -assumptos de agri-
. cultura e i!llodu stria xural -e espec!atmente dos resulta:dos que >f'õr •colheDJdo sobre 
o modo mais !Pratico e ·eco.nom.!co de ser .feita a cultura das arvores p.r-odu ctoras 
de .borracha ·e •das <pla:nt as •subsid iarias mais va.ntajosas, be m como dos melhores 
methodus de beneficiamento, conservação e emba:lla:gem d•os .productos . 

Art. 18 . Serão admittldas :nrus estações ·eXlperimem~taes !Pessoas que qu<eiram 
:praticar em qualquer das secções, a ãuizo do d i rector, q ue fixará o numero de 
!llraticamtes de accoDdo ·Com o chefe da .res·pectiva ·secção . 

Paragrapho uni co . Serâio igualmente admoittidos a]'}rendizes de 115 a 1 8 annos 
d e idade, em n.umero determlna.do !pelo res·pectivo d!rector, -com a;:p']'}rovação do 
•Mrrnstro, o·~ quaes ven•cerão a dia~·ia correspon!dente â. sua c&paocida.de de trabalho 
e al]'}tid ão, ex.pedindo o director, em .nome do Miml:stro, um attestado, no qual 
serão lmldicados os trabalhos ·a que •se d edicaram, a todos aquelles que tiverem 
completa.do o seu tirocínio JJratico. 

Art . 19. O plano •de -cada est ação ,serâ. or-gamizrud-o ·d·e m odo a satisfazer as .ne-
cessidll!des ;peculiares â. zona em que 1f{) r estll!beiecida, con serWLnd-o, entretanto, os 
princt']'}!os ·fundamenta~s d a sua or ganização. 

Art. 20. O •cargo •de ·directo1· só poder'â. ser exercido ']'}Or \pes·soa especialista 
em q ual-quer da;s secções technicas, .que será simulta.neamen.te ·chefe de uma dellas, 
sendo <:ond-ição in•dispensavel .que, a lém Ido ']'}reparo t echnioo, tenha tirocLnio 
pratico . • 

Art. 2:1 . Os carg~s t echnicos •serão -pr eenchidos por proflss ionaes nacionll!e<! 
ou estrangeiros, •contraciados, de r eco!Ilhecida compet encia. 

Art. 2.2. Para cada uma das •est ações será eXJpedido r egulamento especial 
deterrni..nando-lhe as 'Pl"O;porções, .caruforme as n eces sidades d·o caso, f ixa·nd•o-lhe 
o quadro e os Yenclmentos do r espectivo pes·soal e ']'}rovidencia:ndo sobre as 'lleces-
sldades es;peciaes a atten der . 

T[TUILO li 

D a creaçào da11 in.cZustrlas de re/ftna.çãà e de f ab.rõcação de al·tefa.ctos ele borr.acha 

CAPITUL O UNICO 

Art. 2 3 . A' .primeira usi:na d e ·refinação de Jlor racha ser inga que se esta-
bele-cer em cada uma ·da;s .cidades •dle iBelém e •de Man'áos e de borracha de ma-
niçoba e de ma.ngabeira que se ·est abelecer em .cada u m do·s E stados de Pi.auhy, 
Cearâ., Rio Gran d•e do 'Norte, Pernambuco, 'Ba hia, \Mtna:s Geraes e S. P a ulo, 
bem como â. 'Primeira fab rica de a r tefactos ·de •bornicha que se estabelecer em 
Mamâ.os, em [Belém, no !Recife, •na Bahia e no iRio de J amei ro, serão concedidos 
os seguiln,t es p.remios e ·favores: 

·a) a'lê 400:000$ em dinhéiro para as u sina.s. de r efinação de borrach a se-
ri•nga; 

até 100 :OtOO$ ·em -dinheiro para as u sinas •de refinação de -bor racha de man i-
çoba e de mam-ga:beira ; 

até 50·0 :000 $ em d inheiro :para as fabricas de art efactos de borracha; 
b) isenção dos impostos de importação, i•nclu sive os de expediente, .na fôrma 
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e pelos ;pro.cessos descriptos •nos arts. 3° e 91, com binadaman•te, conforme o caso, 
para todos os materiaes, mach~nismos, utensillos e ,ferramentas necessarios á 
construcção e completa mcmtagem da .fabrica, tbem como para ·todas as cSubstan-
clas .chimicas, ·tecidos e materiaes diversos, combustível e lu.brificantes, ind~spen. 

saveis ao custeio ·e ;tu,nccfo,namento da fabrica, dura.nJte o ;prazo de 25 arunos; 
c) d ireito de -desaproprl·ação •POr utmdade publlca, na fórma da legislação 

V·igente, dos terrenos e bellllf•eito rias :pertencentes a •pa,rUculare.s, que forem julga-
dos apropriados e necessarios á ·montagem .da fabri·ca e ás suas dependencias; 

a) pre.t'erancia da-da ;pelo •Governo .para a compra dos productos usados ·nos 
serviços do ·Exer·cito, l(!a /Mwri•nha e das repartições publicas federaes que !for·em 
manufacturados pelas ifa.bricas, quando .possam com;pefir em qualidade com os 
similares estrangeiros, sendo o co.ntracto de forneclmantto adjudi-cado trien,nal-
mente a cada fabrica, para aquelles ·d'os seus pro·ductos que if·or·ern clas·si'flcados 
em .primeiro Iogar o11as exposiç,ões ode que tra ta o •art. 9:5; 

e) isenção de todos os impostos estadoaes e munici·paes .pelo mesmo !Prazo dO 
favor da ·lettra b, •por ser a fa·brica considerad-a um. serviço federal. 

Art. 24 . .Para !fazer jús a este.& favores, o in·dustrial ou sociedade que ,pi·e.. 
t ender montar uma ou mal:s fabr·icas devel1á sujeitwr-se ás seguintes formalidades 
e condúções ; 

1.• kpresentar ao iM,JmJstro da Agricult·ura requerimento pt1évio acompa-
nhado {los documentos abaixo: 

a) .projecto de •C<mj.unto, d·etaJ.hado, das fabricas; 
b) orçamento das despezws de ;primeiro estabelecimento; 
o) memoria de·scriptiva •na qua1 se declare a cwpwcidade de .producção da 

fabri·ca, -os princitpa·es objectas 'Que se pretende f·a·bricar, o ;preço minimo pelo qual 
se ,pro.põe a lavar ·e refinar a :borraoha, .que deverá ser reduzida, ·para Dada qua-
lidade, a um .typo 'ltnico e superior de ex:portação, e sejam em ,geral oprestadas 
todas as Informações· que ,possam hab-ilitar o Cloverno a fazer um juizo seguro da 
natureza e impo.rtancia do estabelecimento •projectado; 

·cl) attestwdtos e referendas que {!emonstr em a .completa idoneidade profi-ssio-
nal e :financeira do pretendente. 

2. n Obrigar-se, no contracto .que .fizer com o Mimds·terio da Agricultura, á 
clausula da reversão, ifindo o tpraz•o combinado. 

3. n FJ·anquear ao func<lionarlo ·nomeado pelo Govenn.o para a .fiscali zação 
a visita das obras, ·DO !l)eriod•o da construcção, a·fim de ser verif.lca:do o custo real 
das des']leza;s {!e primeiro estabelecimento e determinado o valo.r do .premio ,pe. 
cl.llntiarlo, q ue será, em qualquer dos tres casos, igual á .quarta tparte desse custo, 
não excedendo os limites rf'lxa:dos na lettra a do art . . 23, ·bem como a visita do 
estabelecimen•to, dC~Pois {la inaugur.ado, para que elle possa constatar, quan do o 
julgue convemdente, ·que os materiaes importad·os com isenção de impostos são 
effecttvamente •u.tiJ.i:mdO"s eni uso e .ser·V'iços exclusiva111ente da fa:brica. 

4. • Eo11vla·r .amnualmente ao ·Ministeri-o, tpor ·i•nterm1:1dlo do referido fiscal, um 
quadro estatistico, ·no .qual •S<'Üam ·especi-ficados : 

a) a q uantidade, a quaUd-ade e a procedenda da .borrwcha utlliza:da ·como ma-
t eria prima ; 

b) .a especie, a quwn.Udade e o valor dos :prodtuctos sahidos da fabr!r:a .para o 
consumo Interno e para a ·exportação ; 

c) o numero de operarias ·naci·onaes e estra:ngeirãs effectivamente em serviço 
dura,nte o anno, com especificação das -re-spectivas catego.rias. 

tArt. 25. O premio em {!inheiro será pago, ,Jogo depoi.s dé inaugurada a fa-
biíéã, no Thes"Ouro Nacional ou na Delegacia Fiscal do Estado e.m que ella estiver 
situada, mediante •autorização 'do Ministro da Agricultura. 
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TI'.I1ULO III 

Da a;Jsilltenoia aos itntnigrw~D,es naoionaes e est?·angei?'os a'eoe·m-c•hegados e aos 
trabaUUaldO?'es já es~abeleddJos no vaUe d,o A~nazonas 

CAPITULO 

Das hOSiPedarias de immigrantes de Be]ém, de IManáos e d o Territorio do Acre 

Art. 26. As hospedJarla,s -de immigrantes -de Belém, de IM:anáos e do Territorio 
Federal do A<:re serão estabelec-imentos llnstallados e mantidos .por <:onta da 
U!n,ião, des.tLnaJd'Os á hosp•edag-em d·os immigrootes •na·cionaes e estra;nge!ros, •che-
g-a-dos -espontaneament e, ou com pas-sa.g·em ·paga pela União ou pelos Estados, 
áquelles portos. 

A:rt. ·27. A ho,svedaria de •Belém terá .capacida·de para acol-her no minimo 
l.líOO, a de Manáos 1.•200· e a do Acre 80 0 ·immigrantes. 

Art. 28. O plano dos respec·tivos edi1'tcios· e .as diversas installações das hos-
,pedaria:s obedecerão rigorosamen•te â.s co-ndições exigidas pelo <:lima da região e 
prescrlptas pela;s necessidJades especiaes do ser viço a que .se destinam. 

A:rt. 29. A <:onstrucção os·erá feita med-iante con<:urrencia publi<:a . 
Paragrrupho uni.co . Não daJI11do resultado a primei!' a concurrencia aberta, o 

Governo mMrdará <:onstruir a hospedaria projectada .por administração. 
Art. 3·0. Annexo a cada hos.pedaria, haverá: um edif·l<:io apropriado, no qual 

será mruntido um almoxarifado eSiPecial de fer·ramentas de operarlos·, empregadas 
nas ind•ustrias a,grico-Ia ·e •extrructiva ·e ·ind-Is·pensaveis ao exercicio ·de cada profis-
são, para serem vendida,s, iPelo ·estricto preço do custo, aos immigrantes que 
desejaJrem a<lquirir as que lhes forem pess-oalmente necessarias·. 

Paragrapho unico . Aos i!'nmigrantes n acionaes .que, •nas ·épocas de secca nos 
Estados do <nordeste e delles procedentes, c hegarem ·âis hospedarias desprovidos 
de •quaesquer recu.r.sos, serão forn!lcidas gratuitamente, com auto.riz·ação do ~i'!listro, 
as in dispensa v eis ferramentas de trabalho. · 

Art. 31. A•s familias ode immigrantes, nacianaes e estrangeiros, chegadas ás 
hospedar-ias de Be'lém e d•e Manáos, .que não declararem expressamente -preferil' 
outro •destino, serão t·ran-~portadas·, por •conta da União -óu da empreza ,arrenda. 
taria, .para as ·fazoend.as .nacionaes do Rio Bra:nco, onde, de accõPdo com as suas 
aptidões e habili-<lades, -serão localizrudas .nos ll!Ucleos coloniaes, por esta ou aquella 
fundados. 

Art. 32. Inaugurada ·cada ·hospedaria , ser-lhe-ha ap.pUcado, com a:s modifica-
ções exigidas pelas ·condições es.peciaes -de ca-da cas o, o regulamento da Hospedar:a 
da Ilha das F.lores. 

CAPITULO rt 

Dos hos.pitaes i•nteriores 

Art. 33. •Com o fim de reduzir rus distan<:ias e o t em po de viagem para os 
habitantes do imterior -d·o valle do Amazonas que necessttam de procurar um 
cent ro de recursos <mele !Se possam tratar qua:ndo >elll·fermos ou abastecer de me-
-dicamentos de confiança ;;>ara as suas ambul-andas domesticas; •de •p roporciona:r 
a todos -que o desejem meios de ose immunizarem contra as molestias contagiosas 
e de crear um serviço d'e .propaganda dos habttos e praticas de hygiene ll'l()Ces-sa-
rios a quem preci·sa viver e trabalhar no meio amazonico, será construido um 
hos.pita-1, cercado de pequena colonia agrícola, em Boa Vi.sta do Rio Branco; 
S . G:libriel do Rio Negro; Teffé ou Fonte Boa, ·no .rio .Solimões; S. Philippe, no 
J'uruá; Bocca do Acre, no rio P•urús; confluen cia dos rios Arinos e Juruena, no 
a.lto Tapajoz<; •Conceição ·do Rio Araguaya e' <Montenegro, no Amapá. 
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Art. 34. Os hospitaes serão .c0111struidos em Jogares que reunam os seguintes 
req ulsitos : 

1. o Possuir uma esplanada de pequena elevação, convem.dentemente ventilada, 
para as construcções dos edificios <lo hospital propriamente dito e suas dcpen. 
dendas e <las {)asas de residencia do pessoal. 

2. o Existenc1a, e m roda ou illas proximid·!l!des da esplamaJda, de t errenos e'nxu-
tos, providos de bo81s e abun<lantes aguad1as, q ue se prestem á agricultura e â 
criação, e -de área s uflficJ.ente .par·a a /fundação d·e um nucleo l!lgrlcola de 100 fa -
millas, pelo menos. _ 

3. 0 U!'acilidade <lo estabelecimento de {)omm unlcações rapi d81S com o porto 
fluvial que o deverá servir . 

Art. 35. ICl!lda ·hosrpital terá capacidade para 100 doerutes. 
Art. 36 . .Cada hospital possuil'á as seguintes installações: 
a) {)inco pavilhões separados, p!lira 20 (l.oentes cada um, devendo cada doente 

dispôr de ·5 metros cu bicos d•e ar e de uma área de 12 metros qua<dr!lidos. 
Um dos ·pavilhões deverá ser ins"tallado com os requiSitos necessarios .para 

isolamento de molestias infectuosas, devendo ;para isso ser dividrdo em quartos 
de isolamento, independentes e fa{)ilmente desin.fectaveis, com arppare1ho.s sanita-

. rios proprlos. 
Tod·os os .pavilhões hospitalares . deverão t er as janelltts protegidas por te-

cido de arame, de malhas •nunca superiores a 1 1112 millimetros, e a.s portas muni-
das -de tambores de téla; 

b) desinfectorio provido de um apparelho para desinfectar pela ebulição em 
lixivia e ·<'te uma estu.fa de esterilização pela acção combinada do calG>r, vacuo 
e formo!. 

Annexo ao desinfectorio estarâ a lavanderia; 
., a) um iaboratorio ,para diagnosticas .cliln•icos e microbiologicos; 

d) sala de intervenções cirurg'Lcas; 
e) consultoria clinico; 
f) sala de autopsias; 
g) pharmacia; 
h) installação sanitaria, na qual deverão t ermlmar as canalizações de esgoto 

do hospital, destin.a.(!a 810 rtratamtmto ba'Cteriologico <das aguas usadaJS, as quaes só-
mente depois dessa operação serão l·a·nçadas ([lOS cursos .naturaes .(!o.s rios; 

i) depenàencias para · a administração e habitação do .pes·soal. 
Art. 37. Em .ca·clJa .hosrpital será feito, no •es,pectivo laboratorio ·pharmaceu-

tico, um estudo preliminar de todos os remedios usados ·pelo povo contra as mo-
lestias da região, !Para que, verifi.cados os que são prejudi!ciaes ou mesmo im-
offensivos, o respectivo d!rector mo·stre á. população, em drculares im.p1:essas e 
profusamente <d-istribuid as com frequencia, os inconvenientes da s ua appliccação, 
e, vertficados os que são ef.ficaZ<es e susceptivei·s de aperfeiçoamento, os envie a 
estudos mais completo.s !!lOS laborator.ios chimico.s e pharmaceuticos ofederaes, dando 
igualmente conhecimento á população dos resultados obtidos. 

Art. 1l8. T erminada. a installação completa de {)ada hos·pital, serão contra-
ctados por concurrencia publica ou independentem~mte de concurr.ea1.cia, a juizo do 
Governo, corri· profissional de reconhecida idonei<druàe, a direcção e o custeio dos 
respectivos serviços, incluidas no contracto as seguntes obrigações : 

1•,' reserva de uma hora !por dia no consultoria medtco para serem attendidos 
gratui.tamente, com o exa.me e o fo:mecime nto <dos respectivos medi·camentos, os 
doentes .conhecidamente sem recursos; 

2•, manutenção de um .posto vaccintco contra a V'ariola e outras mo1estias con.1 
tagio.sa·s em que esse meio pl'eservativo lé. consider·a.do efficaz, .para attend·er gra-
tuitamente a ~odos que .(!elle se que iram utilizar; · 

3•, submetter á •ap.provação do •G·overno o regimento intel'no do estabe!ectmento 
e -a tabella dos preços para os doentes inter'naàos, a .qual 'deverá ser revista de tres 
em tres MlJnos ; 

~·. expôr á venda na pharmacia sõmente medicamentos d a melhor qualidade. 
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especialmente o" sulfato e outros saes de quinina, <~ob pena de ser i-nutilizado todo 
o .sortimento da .droga ,reconhecid·a .fmpura, além da multa que para o caso seré. 
fixada no con traeto. 

16'•, -Prestar uma fiança, em dinheiro ou apolices da dlvMa .publica federal, 
que possa responder pela boa conservação do estabelecimento dura111•t e todo o 
t empo do contracto ; 

6•, distribuir semestralmente e em profusão impressos contendo conselhos 
sobre a hyg!ene preventiva das molestias da r egião, mostr ando em linguagem bem 
cla.ra, ao alcance de to·dos, os, inconvenientes e o :per lg·o do uso ·de bebidas alcooli-
cas e ensinando quaes as providoo•clas a tomar e os remed!os êommuns que devem 
ser a·pplicados nos differen tes casos, em falta de medi·CO ; 

7•, " sujeitar-se !í fiscalização do Governo, que seré. especialmente minuciosa 
e severa quaruto ao estado de asseio e conservação do estabelecimento, â qualidade 
dos medi·ca:mentos . empregados e vendidos ao publico e aos cuida dos com que são 
tratados os doente!. 

Art. 39. Os hos,pitaes e todas ,as suae dependencias e secções não estilo 
sujeitos a imposto a lgum estad oal ou mu·nicipal, por serem de propriedade da 
União e constituirem serviço publico federal. 

Art. 40. A cad.a hospital serâ concedida uma subvençã o IPCC·Un!aria annual, 
proporc!onaJda !í importa·nc!a dos serviços a que tiver de attender, at é que a 
renda do estabelecimento, comprehertdi•das todll!s as suas dependencirus, dê um 
lucro de 10 o/o durante tres !l!llúlos c()lll secutivos sobr e o r eSIPectivo ca.p.!tal de giro, 
cuja iÍnportanci·a serâ rec~nhecida e préviamente approvada pelo Governo. 

êAPITULo III 

Dos nucleos agr!colas a djacentes aos hoepltaea 

Art. 41. 10s nucleos agricolas ad~acentes aos hospitaes interiores serão fun-
dados .pela União e terão :por fim: 

1°, a ,producção de genews de alimentação necessarios ao abastecimento dos 
ditos hospitaes; 

2•, a cultura e a criação intensivas da·s plantas e dos animaes de alimentação 
geralmente consumMos pela população drcumvizinha; 

3•, a constituição de centros de população fixa, economicamente rup"parelha-
dos, que sirvam de .ponti:l de [partida para ·Colonias àJe maior vulto, capazes de 
attender ·gradualmente âs 111ecessida;des que o crescente povoamento da região for 
creando. 

Art. 4.2. Os estudos prelimina·res, o projecto, os ·t raba lhos •prepar·atorios e as dl-
versas LnstaUações 111ecessarias !í fundação de cad a nu·cleo, .bem como a colonização 
dos lotes e a sua ·administração em geral, serão feitos d·e accôr·d·o com ll!S diSIPOsiçõe.s 
dos decretos n . 9. 081, de 3 de novembro e n. 9. 214, de 115 de dezembro de 1911, 
observadas as segui>ntes alterações: 

l•, o preço de venda dos lotes ruraee e ·urbanos ser·á ·Calculado tendo por bruse 
os preços estabelecidos nas le!:s de t erras dos· E stados do Par.ã e .ao Amazonas 
e applica:dos aos nucleos situa dos r espectivam·e·nte em cada Est3;do; 

2•, em f.a!:ta de trabalho r'emunerado, ou quando est e n ão ba,ste, a juizo 
da ll;dministração, IPara manter familias numerosa,s, fornece,r-se-hão viveres a de-
bito aos chefes de fam!lia, calculando-se esse fornecimento !í raz,ão de 2$ a 3$ 
dãarios no maximo, por aJdulto ou por maior de sete annos, e de metade por 
menor de sete até tre.s annos. 

Art. 43 . Os indios e trabalha·dores naclonaes localizados nos nucleos a·gr i-
colas participarão das vantagens e obrigações constantes do decreto n . 9. 214, de 
115 d,e dezembro de 1911 . 

Art. 4,4. Terminados os trabalhos pi'epararorios de cada nucleo, serão colo-
nizado.s primeiramente os lotes d•estinados á producção dos generos necessarios 
ao abastecimel!lto do hospital que lhe ficar vizinho, afim de que este possa 
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contar, desde a sua inauguração, com o supprimento r egular e .suff.idente desses 
generos. 

TI'l'UiLO IV 

Do3 melhoramentos e rnecUclas te?~de,uPes a faoili tiUr os transportes e diminw/;r o seu 
o'I.Uito no valle do Amazoovas 

CAPITULO 

Das rêdes de viação ferrea 

Art. 45. Serão ·con•struida;s n o va,lle do Amazona.s rêdes de viação ferrea de 
duas categorias: 

1•, rêdes de g.rande viação, fazendo pa rte integrante da rêde geral de vias 
ferreas federaes, com identicos caracteristicos e obedecendo &os mesmos prin-
cipio.s; 

2•, rêdes de viação econom!ca, de bitola reduz•ida, es•tabelecidas pr-ovisoria-
mente com o caracter de simples caminhos de penet-I,ação, qualquer que seja o 
seu ·desenvolvimento, e a;penas su.ffidentes para facilitarem o access.o e permitti-
r em a exploração dos .seringaes v irgens e das boas t erras de cultura sit uadas no• 
altos ~ran•cos dos ·rios Xingú, Tapa,j6s, Bra·n.co, Negro e outros nos Esta dos do 
Pará, Matto Grosso .e AmaZ!Onas . · 

Art. 46. Per-tencendo 'á primeira cat egoria, serão inidadas desde já e con-
strul<ãas no menor prazo possivel as segui·ntes rêdes : 

1", parti·nd-o do porto de Belém d-o Pará e ligando-se á ·rêde .ger al de viação 
ferrea em Pira;pora, no Est ad-o d e M;inas Geraes, e em Coroatá, no E stado do 
lll!faranhão, com os ramaes necessarios á ligação dos pontos iniciaes ou t erminaes 
de navegação dos rios Araguaya, Tocantins, Parnaihyba e S . F.rancisco; 

2•, t endo por origem um ponto con veni•entemente escolhid o da estrada de 
!erro Madeira e Mamoré nas proximidades da foz do rio Abunã, passand·o por Villa 
Rio Branco e pelo ponto m ais apropria do entre Senna Madureira e .Catay e t er-
minando em Villa Tha uma turgo, com uin ramal a té á fronteira do Perú pelo 
v•a lle do rio Purús. 

Art. 47 . O r egimen para a <Jonstrucção destas r êd·es é o es ta belecido pela lei 
n. 1. ·126, de 1•5 de dezembro de 1903, e ambas sei!'ão arrendadas .por <Joncurren<J!a 
publica. 

Ar.t . 48. O Ministerio da Viação ê o .competente para mandar fazer os es. 
tud•os, cont ractar a con st r u<Jção ·e fi~a!izar o trafego destas estradas, mas for-
'n ecerá ao Ministerio da AgricultuO"a cópia das p lantas relativas ao traçado e da 
m emoria descr·li)Jtiv'<i do projecto e na occasião de redigir os editaes de concur--
ren.cia. incluirã as c1ausulas que est e julgue n ecessarJ.as e opport!Unas para a 
colonização dos t errem.os marglillJaes e desenvo lvimento das· i·ndus.frias da zona tri-
butaria da r êde, bem ·como para attender a eventuaes n ecessidades do com .. 
me rdo. 

Am . 49. A <JOnS<Il!'ucção e a concessão para a con.strucção das estr.adas de 
s egunda categori·a pod•erão ser .feitas pela União OfU pelos E stados interessados. 

Art . 50·. O Min~sterio da -~Fi·cultura ê o <Jo mpetente para construir ou ·con-
ceder a construcção ·da-s qu e o Governo resolva levar a e:M-eito ·por conta da 
União, bem com.o .para autor izar o pagamento da s ubvenção de 15 :000·$ por kllo-
m etro ás que forem contra-ctadas pelos Estwdos. 

Art; \5 1 . As <JondJ<,;ões t echnã,ca-s das estradas de que ·trata -o art. 4•5, 2• 
paa·te, ·são as segui-ntes: 

·Linha do t ypo DécauvilLe port atil . 
Peso dos trnhos, 1•5 kilos vor m etvo. 
Bitola, Om,6 O entre trilhos. 
Raio minim.o d€ curvatura, 40m,O. 
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Rampa maximo, Om010. 
P eso das locomotivas, 18 a 20 toneladas em oi'dern de marcha. 
Art. 52. A coiiJCess·ão destas estradas poderá ser feita, .por concurrencia pu-

blica, segundo o r egimen estabelecido na lei n ·. 1.126, de 1903, ou indepen-
temente de concurrencia, a pessoa ou empreza su·ff>cienteme·Ilite idooea, medlaJHe 
o pagamento da subvenção max~ma de 215 :000·$ por kilometro, ·segundo as diffl-
culd.ades do terreno a atravessar, paga !por secções nunca menores de 30 kilo-
metros, completamente promptas e apparelhadas com o necessario material ro-
d•ante dentro de 9(} dias da datà das re.spectivas Inaugurações·. 

Art. 5.3 . A conces-são destas estradas não poderá ser felt:j. a quem as pre-
tenda ;;onstrui·r como simples emprezas de transporte, mas tão s6mente ·aos que se 
obrigarem a colonizar e a e~plorar, em proporções que as justifiquem, os respe-
ctivos terrenos margi-naes. 

Paragrapho uni co . E' ;;ondição essencial para a validade da ;;oncessão que 
o contractante apresente a.o Ministerio d·a AgricuHmra, dentro do prazo maxlmo 
de um runno, a prova de que dispõe dos terrenos a colonizar e uma memoria 
descriptiva das espedes e da extensão das l·ndustrilis que pretende explorar. 

Ar-t. .54. Aq uenas das estra das deste t;"po que de futuro se ligarem a uma 
linha qualquer da viação geral serão obr1gad•aS, Jogo que a sua renda. bruta 
attinja a 10 :00·0$ por kilometro, a uniformizar com a desta a sua bitola, ficarulo 
desde então, para todos os ef\feitos, fazendo parte da r êde geral da viação !federal. 

Paragrapho unico. Independen1emen,te d~ Ugação com estra;d'a da viação 
geral, as estrrudas economicas .pasMrão para a jurisdicção do Ministerio da 
Viação e Obras Publicas e serão obrigadas a alargar a bitola para um metro, 
s·em outros favores do Governo a não ser um supplemento de p!'azo do seu con-
tracto, s i faltar para a termi·nação deste menos de 6·0 aonnos, quando a renda 
bruta 1iver atttn.gido, durante tres annos ;;onsecuti'vos, a 1:5 :000·$ por k!lometro. 

Antes disso a estrad·a podetlá ainda passar para o Mlnisterio da Viação e 
alargar a bitola por co'nta propria, quando o jul.gar do seu interesse ou, mediante 
novo contra;cto, qua,ndo o Governo entender que predsa mandar !azel-o, para 
attender 'á necessi-dade da adminis tração o·u da d.efesa do paiz. 

Art. 5:5. AJ!ém a subvenção ldlometrica, serão concedidos a estaos es-tradas 
todos os· favores indirectos de que gozam as outras vias ferreas do .paiz. 

Art , 56 . O prazo maximo ,para as concelwões será. de 90 annos, findos os 
quaes a estrada reverterá para o dom!nio da Uni Ao. 

Art .'57. A titut1o de e~perienc~a. o Gov,erno promoverá desd·e já. a con-
strucção d•as duas seguintes rêdes de estradas econom1cas: 

1•, partindo de «An-tiga Souzeh ou de outro ponto mais ccmveniente da 
margem esquerda do Xingú e sub~ndo o flanco esquerdo .do valle até á margem 
do rio 1Ca·riahy, com um ramal que, parUndo de um .pomto conveniente, se dirija 
!para o II'apaj6s e suba o tranco direi•to do vO:Ile até encontrar o rio S. Manoel 
ou d·as II'res 'Barras e ·com os ~ub-ramaes que forem reconhecidos vantajosos, ·SU· 
btndo os valles secundarias e se dLrigindo para o divisor de agua·s dos dous ·rios 
principaes ; 

2•, partindo da oonfluencia do rio Negro com o rio Bra;nco e, pelo valle do 
rio Ser.uiny, ganhando o flanco direito do val!e do rio Carat!ma:ni e dirigindo-se 
.para o alto Urari-coera, com um ramal pa1·t!ndo de um ponto c<>nveniente em 
demanda do a lto .Padulry e um rannal em direcção á villa da Boa Vista: 

CAPITULO II 

Dos melhoramentos da navegabilidade dos rios Bra.nl:!o, Negro, Purús e A.cre 

Art. 58. Os melhoiramen•tos necessa.rios para a n avegabilidade effectíva, em 
qualquer estação do anno, por vapores ;;alando até tres pés, do rio Negro, entre 
Santa Isabel e Cucuhy; do rio BraJICco, da fOZ atlé S. Joa:quim ; do r lo Purús, entre 
Hyutanahã e Senna Madureira, e do rio Acre, da. foz at'ê Riosinho de Pedras, 
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serão contractB!dos por concurrenda publica ou, independentemen te de con.cur.retl • 
.;:la, com emprezas sufficientemente idon<Jas, sob o regimen estabelecido peio de-
creto iiL 6 . 36•8, de M od·e fevereiro ·de 1907, ou outros ·que .não lhe sejam mals 
onerosos e permittam assegurar com maior rapidez a abertura â, navegação das 
sec~.ões fluvlaes a melhorar. 

Art. :59. Em nenhum <'los contra,ctos será- concedi·do â. empreZIB. contractante 
prazo maior de sete B~nnos, a contar da data da resvectiva assignatura, para que 
seja dada .passagem segura e franca, em toda a extensão contra,cta;da, aos vapores 
de ca:lado até tres pés. 

Art. 60 . .Os melhorlliment·os a fazer ·no rio Bra;nco terão começo pela des-
obstrucção e regulariza<,;ão do f'uro d·o Cujubim, de modo a ser desde logo asse-
gurada a navegação de inverno até á villa ·da Boa Vista. 

Art. 61. Os estu·dos, o vrojecto, a construcção e a fiscaliza<,;ão ou a conser-
vação directa destas obras são da competendá do Ministerio da Viação ; mas, 
antes de ser assign~Xdo o respectivo •con'lracto, serão for.necida,s ao Ministerio da 
Agricultura cópias das plantas e da memoria descriptiva referentes ao pTojecto, 
afim de q'lle seja elle ouvido sobre a O·pportuntdrude e a or.dem em que deverão 
ser executa,dos •taes trabalhos, no i·nteresse do desenvolvimento economioco da região, 
e possam ser convenientemente attenodidos interesses eventua($ d·e colonizaÇão e ex-
ploração das industrias dos t errenos ribeirimhos e ·d·o cCYmmercio em geral. 

Paragrapho uni co, Caso .se verifiqu e que a d·esobstrucção e regularização dei 
furo do Cujubim não possam ser feitás em ufua só estação de vasa:nte do rio, o 
Ml·nisterio da Agrlc'llltu.ra, mediante a,ccordo com o Estado do .A.mazonas, man-
darâ. as·sentar uma linha Décauville, ·do typo descripto nos arts. 4.5, 2• parte, e 
51, na estrada de rodagem canstTuida por B~quelle Estado ao longo das cachoeiras, 
afim ode que não sotfram maior demora o ar.ren·damento e a colonizacão das fa-
:z>endas Tlll!cionaes do •Rlo Branc·o. 

CAPITULO III 

M;edidas complementaras 

Art. 62. São livres de quaesquer direitos de Lmporta<,;ão, inclusive os de 
·ex·pediente, as emfbarca<,;ões de qua.lquer ,ge,nero .d<'lstlnadas á na.v<'lgação fluvial no' 
valle do Amazonllis, 

PB!rll!grapho u.nico. A ise·nção se.râ. concedl!da :pelas alf~Xn.degai d·e Belém e 
iMB~nâos, mediante req'llisição do Mintsterio da Agricultura, do qual o importa:dor 
dey.erá solicitai-a, -d·eclarando no seu requerimento o numero, a ·especie, a tone,lagem, 
o calado, o custo e os tfit1s a que se destina çada uma -das embarcações. 

Art. 63. A embarcação importada com o gozo deste favor .que for vendida 
para f6ra do v.alle do Amazonas ou mesmo d·e·ntro deste, vara paiz estrangeiro, 
pagal'â. os impostos devMos segundo a lei do orçamento em vi.gor no anno em 
.que f·oi imvort~Xda. 

Art. 6·4. Serão es•tabelecid.os deposites de carvão de ped·ra pllil'a abasteci-
mento dos vapore-s que navega;m nos rios da Amazonia e que àelles se queiram 
uti1izar, nos Jogares seguintes, ou em outros que a pratica demoostre serem mais 
convenie.ntes: Belém do P·ará, •Cametâ., Breves, Chaves, iMazagão, Gurupá, .Souzel, 
Prai~rha, Santarem, Ponta Nova iBrazoileil,a, Obidos, ParLntin.s, Ha;coatiara, Ma-
n·â.os, Carvoeiro, Moreira, S~Xnta Izabel do Rio Negro, Oarmo do Rio Branco, 
Caracarahy, Bocca do 1Canuin·ã , Haet~Xs, Booca do Rio MB~chado, Bocca do Purús, 
CampiJna, !Nova O.Ji.nda, Gamutama1 Cachoeira de Hyutan~Xhã, Boeca do Pauhiny, 
Bocca do .A!cre, Rio Bra;nco, Sen•na Mad·ure-i:ra, Co!lirY, T.effé, Bocca do Jurnâ., Ju-
ruapeca, M,nrary, Bocca do Taraua,câ., Cruzeiro do Sul, Bocca d.o Jutahy, São 
Paulo de Oliv.ença, Benjami-n •Constant e Santo Antonio de iMaripl. 

Art. •6•5. Os deposites serão f.iuctuantes, aftm .d.e •Poder'em ser mudados de 
um log.a r vara outro, con·forme o i·ncr emento aue for tomand•o a navegação neste 
ou n acn;elle pont{): terão a capaci·da;de sufftcien.te par1a o movimento de vapores 
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na ;,stação a qu;, estilver.em servindo e <possmrao apparelhos rpode rnos de baldea-
ção no combu.stivel que reduzam ao minimo ·O levantamento do p6 e façam perder 
o menor tempo possivel ao v·apor a abastecer. 

Art. 66. IN os ::;>ontos em que Re f·or fazend.o sentir a necessW·ade, os depositas 
serão <providos de reservatorlos de oleo combus ttv el, os quaes poderão ser feitos 
na pro[lria embar·cação que armazeruar o carvão {le pedra ou em pontões fluctuantes 
separados. 

Art. f7. O estabe1ecimento dos depos1tos e o commercio de fornecimentos úe 
combustivel aos v·a.por es serão feitos por contra:cto, assignado, d·epois de concur-
rencia publica, ·COm o Minll;terio da Agricultura. 

Art. 68. Q materia l fluctuante para os depositas e o combus tível importado 
são isentos de tod\Qs oo direitos de importação, inclusive os d·e ex·pediente. 

Paragrapho unico. O despacho nas al1'andegas se11á ordena,do mediante requi-
sição do >Ministerio da Agri·cultura ·do ctual a empreza contractante o soltcitarâ, 
para cada carregamento, com a n ecessaria antecedencia. 

Are 69. O combustiv e1 importado pela emprez·a não poderá ser vendido . si não 
exclusivamente para o serviço da navegação fluvial. 

Ar t. 70. Os preços maximos .pelos quaes a empreza cOilltractante vendem com-
bust'ivel aos vaJpores constarã.o de tabellas, approva,das annualmente pelo mio:listro, 
as quaes só poderão ser altera;da,s, dentro do aJTI•no, por motivo absoluto de f.orça 
maior, a. juizo do Governo. 

Art. 71. A em preza contractaJnte não ·fi.cará sujeita ao pagamento de 
cstad·ua,es ou mun~c1paes, por ser objectivo do seu. contracto serviço 
federal. 

impostos 
publico 

Art. 72. Nos lagares em que a empreza t'iver e o Governo não tiv·er <iepositos 
de ·combustivel, se.r-lhe,ha druda a preferen cia para o .fornecimento da qua·ntidade 
d.e que ,precisarem os navios de guerra nacionaes, pelos preços !POr que estiver 
fornecendo aos YaJpore~ particulares. 

An. 73. Em circumstancias extraordinar'ias e á rectuislção do Governo, a 
empreza porá lá sua disposição tod9s os depositas -de combustivel que então pos-
suir, sendo desde 'log·o in·d€mnizada do va,lor da parte ou do total do combustlvel 
entregu e e, posteri·ormente do valor dos d·epos\tos que se inutilizarem, mais uma 
somma corres'l)ondente &JS lucros cessantes durante o tempo d•e intenru.pção do 
seu negocio, calcula•dos .pelos de -ignal período do anno anterJo.r. 

Art. 7 4. A concurrenda versaná sobre os prazos ·para a ins tallação dos depo-
sitas e rev,ersão destes â União e sobr.e os .p·reços de venda do combmstivel para 
o primeiro anno. 

TITUIIJO V 

Da creação de cent1·oa pro·cluct01·es de generos al>mentioios no vatle 
elo Amaionas 

CAPITULO V 

Do arrendamento das ·fazendas nacionaes do Ri·o Branco 

Art. 75 . O ·Ministerio da Agri·cultura pode~ contractar o arrendamento d·as 
du!U! fazt:!ldas na·cionaes .São Ben,to e Sã.o Mar.cos, menos a parte desta situad·a 
entre os rios Ma•hú, ·Talmtq, Surumú e Cotingo, 'POr con.currencia publlea ou inde-
pendentemente de concurrencia, com empl'eza sUlf.ficientemente ido·nea, obs ervando 
os seguintes disposições, que ser ã o explicad:a;; e assegura;das naJS clausulas de deta-
lhe do contracto. 
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A em preza obri-gar-se-hn: 
a) a desenvolver e a praticar em lar-ga escala, pelos metllodos mais modernos 

e >wer.feiçoados, a criação de gado das diversas especies e a cultura dos cereaes 
ele alimentação usual; 

b) a estabelocer uma xarqueada para o preparo da carne secca e uma fabrica 
para conservas d-e productos alimentícios animaes e vegetaes; 

c) a montar uma fabrica d" lacti-cinLos, na qual, aoom· dos queijos e da miiJil-
teiga, se.ia prepa.raào lei-te pelo systema 1Pasteur ou outro mais vantajoso, em con-
dições ele poder ser fornecido para consu mo aos seringaes e propried-ades do inte-
rior; 

d) a monta1· um en~enbo central de beneflciar arroz e ou-tros cereaes e duas 
fabricas aperfeiçoadas de farimha de mandioca, l-ogo que o numero ele colonos Ioca-
liza.dos -faça pl·-ever uma producçãJo que possa fornecer materla prima a taes esta-
belee'imenros; 

e) a a colher e loc-alizar os immigrantes que d.esejarem estabelecer-se nas 
terras das f-azendas, de accorclo com as disposições deste regulamento e com as 
dos decJ'eto.s ns. 9 . ·08'1, de 3 d>e nov>embro de 19.11, refeJ'ente ao povo.amento do 
sólo, e· 9. 214, de 15 de dez~mbro de 1911, referente á Dro.tecção aos illlJdios e loca-
lização de trabalhadores nscionaes, nas partes qu., lhe forem app!icaveis; 

f) a apresentar á ap.pr<)va ção do Mi-nistro os vrojecto.s e as memorias descri-
·Ptlvas, tão detalhadas quanto DOssivel, do nuoleo ag>ricola que será obri•gada a 
fundar e de toda:s as iasta llações referentes ás ct:a,bricas e serviços n ecessarios á 
complata mcntagem das fazend-as, dtlntro d·o L}ral'io maximo de d-ous annos, a contar 
da data da assignatura à o contracto; 

g) a su'jeitar-se á .fiscalização do Governo, para a fiel execução do seu con-
tracto, nos termos que serão n este estabelecidos. 

Art. 7·6. A' em<preza •Poderão ser -concedidos os seguintes favores: 
a) ·isenção dos impostos d-e importação, inclusive os de expediente, a1a fôrma 

e pelo ·processo referido no art. 91, para <t-odo o material importado n-ecessario á 
completa mon-tagem das fazendas, comprehendendo edificios, -curraes, pastos, cercas, 
aguadas, ferramentas e ma,chinlsmos .para a cultura, colheita e ·benefici·am,ento dos 
cereaes e installações dos en.genhos e fabri-cas, gados de raça e sementes de planta,s 
de alimentação ·ou 1-ndl\lstriaes, bem .como para os ma•teriaes e a;dubos chimicos de 
que necessitar o custeio das f·abdcas e lavouras, durante tado o tempo do seu 
contracto ; 

b) direito de desapro·priação, por utilidrude publica, à'as propried ades e bem-
feitorias pertencentes a parti•culares, que sejam imprescindiveis, a juizo do Go-
verno, a qualquer dos serviços da em-preza . 

c) todos os .fav·ol'es especifkados nos arts. 131 e 132 do -decreto n . 9. 081, 
de 3 de novembr.o de 1911, equipara;dos, para esse effeito, os colonos nadrynaes aos 
es tran,gei r os ; 

d) prefe'rencia para o contracto das obras necessarias ao melhoramento da 
navegação do rio •Branco, de&de que os preços fol:em consi-derados acceitaveis pelo 
Govel'no e o prazo para a termi•nação das obras não seja superior a seis ·annos. 

Art. 77. O ·prazo '(]o contracto de arrendam ento será d-e 60 annos , -findos os 
quaes todo o grudo de ·criação e todas as bemfeitorias que en·tão possuir a em-preza 
reverterão para o domínio da União. 

Art. 7 8. Dentro do prazo de um anno, a contar da data da wssignatur-a do 
contracto, o Governo entregará á emprez,a cópia das. plantas das d'azendas, nas 
quaes serão assignalados os cursos de agua, com esp-ecificação dos que são nave-
gaveis, as zonas de matta e de campo ., as situações dos occupantes que porventura 
forem encontrados. 

Art. 7·9. A entreg-a das fazendas será feita mediante invent~·rio das bemfei-
torias e do numero d-e cabeças de .gwdo de cada especie, existentes na occasião. 
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CAPITULO II 

Da 1:olo:nização das terras da fazenda de S. Marcos situad&s entre os rios· Mahú, 
TaJkutú, Surumú e Colimgo 

Art . 8 o.. A i:!Olo·nização das terras da fazenda de S. Ma·rcos situadas entre os 
rios Mahú, Takutú, .Surumú e Cotingo, -na fronteira da Guyana Ingleza, será feita 
directamente pelo M;inisterio da Agricultura, qu·e ma;ndai•á sem demora levantar-
lhes a planta, com os !ndi,spensaveis detalhes, e em ·seguida ·nellas estabelecerá, á 
medida que forem sendo necessarios: 

a) uma povoação indigena; 
b) um centro agrico'la ; 
o) um 'nu cleo colonial ; 
d) um curso ambulante de agricu'ltura; 
e) um aprendizado a~ricola; 
f) uma escola pratica de agricultura; 
g) uma estação exper.ilnen tal . 

. Art. 81. A coloniz,aç·ão dos terrenos, quer do centro· agricola, quer do nucl€o 
colonial, será feita de modo que a cada lote ocoupaclo j}Or colono estrangeiro cor-
respo.ndam, pelo roemos, dous occutpado's por familias de colonos na;cionaes, que serão 
escolhidas de preferencia entre as que· chegarem 'ás hospedarias ele Belém e de 
Mamáos, pl'oced·entes dos Estados do novd·es.te. 

:Art. ·82. tGra:dual e op.portunamen.te serão !nstallados nas terras colonizadas 
engenhos e fabricas, t endo em vista o beneficiamento e a producção, em larga 
escala, dos cereaes e outros generos de alimentação. 

Art. 8.3 . Em local apro.priado será mo.ntada uma fazenda-modelo de criação 
de ga:do cavallar e muar, na qual será f·eito o estudo comparativo das raça.s na-
cion,aes e estrangeir&s mais resistentes ao clima da região, para, verifica•das quaes 
as mais v&ntajosas, serem melhoradas pelo methodo de selecção e cruzamento e 
formação de typos aperfeiçoados. 

CAPITULO III 

Dos premios e !favores aos que pretendam fun•dar grandes fazend'RIS de agricultura 
e criação 

Art. 84. A's grandes fazendas de agricultura e criação que se fundar·em, uma 
no Territorio do A·cre (entre Rio Bran co e Xapury ), uma no Êstado do Amazonas 
(na região do rio Autaz) e uma no Estado do Pa-rá (na ilha de Marajõ ou em. 
outro ponto mais ,conveniente do baixo Amazonas), o Gov·erno Federal concedei'á 
os seguintes favores: 

a) isenção dos impostos de importação, inclusive os <de .expediente, na fôrma 
e pelo processo descripto no art. 91, pa;ra to'd·o o material importado, necessario á 
completa montagem da faz<OITda, comprehendendo edificios, curraes, pasto•s, cercas, 
aguadas, ferramentas e machinismos para a culttura, colheita e beneftciBJmento de 
cereaes e installações das fabrica:s de laciticinios e de conservas de carne, e, bem 
assim, para os gados e sementes que fo.rem importados, dentro dos primeiros cinco 
&nno.s, depois de instal1!!!da a fazenda ; 

b) premios de 30 :00•0·$ por grupo de mil hectares de •pastos arti:ficiaes . plan-
tados e ·co·nv-enientemente cercados e de 100 :000$ vor grupo de mil hectares de 
terrenos beneficia:dos para a cultura e effectivamente cultivados com arroz, feijão, 
mllho e mandioca ; 

c) premio de 100 :000$ pago por grupo de 50() ' tonela:clas de generos manufactu-
rados de lactic!nios e de conservas de carne ou xarq·ue, que forem .prodÚzidos den-
tro de um quinquennio. 

Art. 8·5. Para ter 'dir·eito a estes premios, o prete11dente deverá fazer con-
traoto p·rêvio com o Ministerio da Agricultura, .no qual se obrigue: 
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1•, a apresentar, dentro de um anno, a planta da fazenda, na qual sejam assi-
gnalados o porto fluvial que a deverá servir, os cursos de agua que a banham, 
com a especiti<:açã.o dos que são navegaveis por vapores, por lwn<:has ou sómente por 
canõas, e as zonas de matta e de campo, acompan hada do projecto da ínstallação 
a ser J'elta, de uma m emorla descript!va dos serviços e industrias que pretende 
explorar e uma r elação detalhada indicando a qualida,de, a quwntidade e o custo 
dos materiaes que precisar!!. importar para o p rimeiro anuo de trabalho ; 

.2•, a frwnquear a fazenda e todas as suas depen.dencias â. vis ita d o funccio-
nario incumbido da fiscalireção, quando este em serviço o desll\iar fazer, para veri-
ficar o fiel emprego dos objectos e ma teriaes importooos com isenção de direitos, 
a á r ea, o estado e a especie das culturas e a quantida de , especLe e quali(lad e dos 
g eneros manufacturados destinados â. alimen tação. 

Art. 86. Os premias serão pagos no Thesouro N acional, ou nas Delegacias 
Fiscaes de !Belém e de Mamãos, mediante requisição do •Ministro da Agricultura, 
do qual o pretendent e deverâ. solicitai-os, juntando ao seu requerimento ai testado 
do fi scal do Governo, de que foram cumpridas J'lelmente· as disposições des te regula-
mento, e um maJp.pa estatístico dos operarias empregados d urante o a nno em cada 
industria e da l}roducção da safra a nnual, com especificação da quantidade de 
cada genero. -

Art . 87 . O •contractante pO'derá .colonizar as terras da fazenda so·b o regimen 
estabelecido no capitulo XII .ao r.egulamento que baixou com o decreto n. 9. 081, 
de 3 de novembro de 191'1, equi.par3Jdos os colonos nacionaes vindos d·os Estados 
do nordéste aos colonos estramgeiros, para o ef.feirto dos pr.erulos de que 1tratam os 
arts . 132 e 133 do sobredioto regulamento. 

CAPITULO IV 

Dos favores a uma empreza de pes<:a 

Art. 88. Pelo Ministerio da Agricultura serA contractado, com pessoa, syn-
dicato ou companhia offerecendo garantias de suflfi<:ien te idoneidade, o estab eleci-
mento de uma emPTeza de pesca que, com séde em B eMm do ParA ou em ManAos, 
se apparelhe convenientemente, no menor prazo posstvei, para exercer essa indus. 
tria e seus derivados, em larga escala, nos rios da Amazonia. 

Art. 89 . Serão concedidos A empreza os s eguintes favores : 
a) isenção .aos Impostos de importação, inclusive os de expedi·ente, para as 

embwrcações, instrumerutos e demais material m aritimo; .para todÓ o material ne-
cessario ·á. in<S taJ.Iação e completa montagem e estabelecimento da empreza em con-
dições de .poder exercer a industria em todas as suas phases, bem <:orno para as 
drogas, ingredientes, latas e caixas, ou materiaes para fabrical-as, e em .geral para 
tudo o que precisar importar do estrangeiro indispensa'Vel ao custeio de suas em-
barcações e fabricas, duran te o praoo de 1t5 annos, a centar da data dO inicio das 
suas operações ; 

b) premio de animação em dinheiro, da imiJortancja de 10:000$, durante 
cinco annos consecutivos, quando a producção de peixe em conserva e salgado se 
mantiver wnnualmente acima de 100 toneladas; 

c) dh·eito de desapropriação por utilidade publica dos t errenos e bemfeitorias 
pertencen•tes a parÚeulares, julgados apropriad·os e indispensaveis A insta!lação 
de qu a lquer -dos estabelecmentos que precisar construir em terra; 

à) isenção de t odos os impostos e stadoaes e municipaes, por ser o objectivo do 
oontracto serviço publico fede ral. 

A.rt. 90 . Todas as propriedades da emPTeza reverterão A União, fin do o prazo 
que for accordado no conrtracto. 

Art. 91. As isenções de direitos serão concedidas pela Alfandega de Belém 
ou pela de Ma.nâ.os, mediante requisição ao Ministro da Agricultura, do qual 
serão solicitadas, juntando a empreza uma relação dos objectos, com especificação 
das quallda'<les, quantidades e !ins a que se d estinam. que importar para os servicos 
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de primeiro estabel~cimento e, terminooos estes, dos que precisar importar llara 
o >Custeio. 

Art. 92. A emp•reza ficará sujei·ta á fLscalizacão do Gover.no, quanto á se-
guranca dos V!llpores e processos empregados na pesca, ao fi e<! emp·rego dos objectos 
importados, á fabricacão das conservas, a1a qual não poderão ser empreg!lldas sub-
stancias nocivas á saude publ!·ca, e ainda quanto á producção annual de peixe 
salgado e em conserva, para o effeito do pagamento dos premios em dinheiTo. 

Art. 93. Das especies .pescadas que não forem m<Jtoriamente conhecLdas, a em-
preza mandará um exemplar, devidamente conservado, ao MinJsterio da Agricul-
tura, acompa.nh!lldo de um pequeno relator'lo. ' descrevendo o logar e as condições 
em que foi apanhado e quailCJ.uer particularidade nota.d·a que possa ia1teressaT ao 
seu estudo. 

Art. 94. eada commandante ou patrão de navio da empreza fará communica-
ção el:'cripta á directoria, para .esta levar ao conhecimento do Governo, dos pantos 
en1 que tiver verifl:c.ooo a existencia de quai.q·uer 0 bstaculo á na.vegacão, indicando-
lhe a posição em ligeiro esboço de trecho do rio, e descrevendo-lhe a naturezta e o 
roteiro a seguir para evitai-o. 

P!llragrapho unico. E ssas communicações serão transmi1tLdas ao Ministerlo 
da Viação, para que este mande assig[lalar o obstaculo e, I9go que seja •possível, 
removei-o. 

Das exposições Pr-tenil11aes abran.ge·nwo tudlo o que se relaciona com a ·i~trila da 
bo?·'liacha nacional 

CAPITULO UNICO 

Art. 95. As exposições de borracha serão effectuadas no Rio de J!llneiro. de 
tres em tres annbs, sendo a primeira a 13 de maio de 1913, e terão por fim · dar 
o bala·nço trien(!lal do movimento da indus•tria nacional da borracha, em suas varias 
modalidades, comparadamente com a 'Situação da mesma industria nos outr·os 
paiz.es . 

ATt. 96. As exposições tri.ennaes, abrangendo a industrla da bOl'racha em 
todas as suas manifestações, comprehe·nderão as seguintes classes: 

I, cultura; 
II, ext.racção; 
III, beneficiamento; 
IV, fabricação de artefactos. 
Paragrapho untco. As classes serão .subdivididas em grupos, ·comp·rehendendo 

as plantas n ativas ou cultiv.ooas, machinismos, utensilios, proces·sos, ty.pos de 
commercio, estudos e estattsticas. 

Art .. 97. Serão ·confeTidos premi·os de 111nimaçãu aos melhores processos de 
cul1ura, extracção e beneficiamento e aos prod11ctos de melhor .fabricação, quer 
como materia prima, can•stitu~n.do ty,pos de commercio para ex•portação, quer oomo 
artefactos. 

AT\t. 98 . O Gover.no solicitará opportnna.mente d<J Congres.so Nacional as 
verbas necessarias para a effectivida.de desses pl'emios. 

Art. 99. As exposições de borracha serão verdadeiras ~x.posições-feiras .em 
relação a machinismos e utensilios e productos de borracha de qualquer natureza, 
·de''endo, por·êm, ser r.egistrauas a.s vendas em livro especial, mediante o paga-
mento de uma porcentagem fixada pela commissão organizad•ora, que applical'á 
essa renda aos inte-resses àaJS mesmas exposições. 

ATt. 10<r .. Nestas exposições de borracha poderão ser admitttdos productos es-
trangeiros, {)Offi o fim de ,permittir a comparação e o aperfeiçoamento da \ndustria 
nacional, mas sem direito a premio. · 

§ 1. o Os pToducto's estrangeiros destinados ás exposições de borracha gozarão 
da f•ranquia plena alf~ndegaria estabelecida na lei n. 2. 6 44, de 4 de janeiro de 

J 
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1912, art. ·89, n . 6; mas., si <forem vendi-d·os, deverá ser pago o respectivo imposto de 
impo.rtação na occasião da entrega aos . compradores . 

§ ·2. o Os .productos estnvngeiros não vendidos deverão ser reexportados por 
conta dos respectivos expositores. 

Art. 101. Os transportes dos productos nacionaes destinados ás exposições 
de borraoha serão @ratuitos·, 

Art: 102. Para essas exposições serão preparados quadros estatísticos e r ela-
torios especiaes relativos ao ;:>eriodo anterior, a respeHo da industria da borracha 
no Braz11, comparativamente com o movimento mundial. 

Art. 1 ()13. Du.rant·e atS exp osições serão effectuados : 
1°, congressos nacionaes, especializados sobre a in·dustria da borrBccha; 
2°, confeTenclas sobre assumptos prêviamente estabelecidos, lllustradas ·com 

projecções luminosas. 
Paragrapho unico. Para a execuçãio do disposto neste artigo, a commissão 

orgatnizadora providenciará sobre o.s respectivos programmas e demais medidas 
para s·eu inteiro exito . 

Art. 104. 'De todos os principaes productos .expostos serão escol·hMos alguns 
eXJemplai'es para ·constituir um mostruario permanente, que ficará exposto no 
Museu Comme!'ciw1 do Rio de Janeiro, a cargo do qual flcarão tambem algumas 
reservas .para remessa a museus cO!llgeneres no Brazil e no estrangeiro. 

'111!'.NJ!!JO VII 

Da dtreoçà<o e !i&ca!ização aos siM'Viços 

CAPITULO UNICO 

Art, 105 . A direcção e fiscalização de todos os serviços para a defesa e·co-
nomica da borracha ficarão a cargo de uma repa-rtição provisoria do Ministerio 
d·a Agricultura, Ind1.1·strta .e Commercio, i-ntitul!I!(]Ja SUiperintendenoia d·a Defesa da 
Bor·racha. 

Art. 10·6. A' Superin,ten·denda incumbe: 
•1. 0 Receber, :protocol'lar, ,prepwrar e :Lnfo.rmar os papeis que dependam de 

despacho do Ministro. 
2. o Velar pela execução effectiva e integral das medidas de caracter adminis-

trativo previst~~;s neste regulamento. 
3. o O estudo, projecto, orçamento e execução das obras que tenham de ser 

feitas por ll;dmlnistração , 
4. o O estud·o, .projecto, orçamento e fiscalização das obras que tenham de ser 

realizadas por contracto. 
5 .o A celebr ação, com approvação do Ministro, de contractos e acoordos, re-

lativos ao concul1So dos Estados e ·das municipali'da.des, para as obras e medidas 
que os mesmos resolverem auxilliar. 

§ 1 . o Catda serviço que for ficando definitivamente installado e t>ID condições 
de funccionar normalment e será entregue á secção do Ministerio da Agricultura á 
qual convier fi·car incorporado ou subordinado . 

i§ 2. o A' medtd!a que for .sendo executa:do o disposto no § 1°, o Governo pro-
videncia'!' á para que as com.pett>ntes verba,g orçamentarias sedam .dotrudas dos re-
cursos precisos para o custeio, ·conservação e desenvolvimento de novos estabeleci-
mentos. 

Art. 107. A .Superintendencia da Defesa da Borracha será constH·uida por: 
Urna secção centra>l fu:rtccionando na Capital F.ederal; 
Uma secção dtstrictal com séde n as fazendas nacionaes d.o Rio Branco ; 
Commissões parciaes para os serviços que as tornem indispensaveis ; 
Distrf.ctos de fiscalização abrangendo um ou mais Estado:s, co:rtforme o nu-

mero e a importanc!a dos serviços nelles em andamento. 
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Art. 10·8 A secçã-o central ·Se ·comporá ·de um SU1JE>rintendente, um secreta-ri~ 
um engenheiro-constructor, um engenheiro agronomo, um engenheiro de 2• classe, 
dous d~senhistas, dous dactylographos, um escripturario, .dous escreventes, um 
continuo e dous s·erventes. 

A secção districtal se comporá de um engenheiro-chef<l, um engenheiro de 1" 
classe, engenheiros de .2• classe, engenheiros agronomos, conductores de 1• e de 
2• classe, um desenhista, um escripturario, um pagador, um almoxarife, auxiliares 
technicos, diaristas e um medico . 

As commissões parciaes se comporão de um <Jngenheiro-chefe e ·do .pessoal 
technico e administrativo que !or .necessario, ·conforme o s<lrviço de que se tratar, 

·e de ·Um medico. 
Os districtos de fiscalizaçã.o serão constLtuidos OJOr um eng®heiro-chefe, um 

engenheiro de 2• classe, um a~·Tonomo e auxiliares em numero necessario e suff.i-
ciente. 

Paragrapho unico . O quad.ro do pessoal não será 'fixo, mas variará á medida 
do desenvolvimento dos serv.iços e ·constará, ·bem como a distribuição dos ·res·pe-
ctlvos trabalhos, de l:nstrucções esp<Jciaes, opportunamente expedidas. 

Art. 109. Os serviços .relativos ás exposições triennaes de borracha serão. 
dirigidos por uma commissão <Jspecial ·P·r<esidid·a pelo Ministro e composta do superin-
tendent<l, que será o substituto daquelle nos seus impedimentos, e dos membros da 
Commissão P ermanente das Exposições, creada pelo .art . 89 da lei n. 2 . 544, de . 
4 de ja·neiro de 1'912. 

Art. 110. Todo o pesso~~;I da superintendencia será ·considerado <lm commissão 
e dri·spensado logo que terminem os tr·abalhos de que ~oi incumbi·do . 

Art. Hl- Serão nom<Jados: por decreto do Presidente da Republica, o superin-
tendente ; por portaria do Mimistro, os engenheiros-chefes·, o secretario da secção 
eentra;I, o eng<ln'heiro d·e 1• e>ra>Sse e o Q:>·agador da secç'ão districtal; pe1o s.uperin-
t enden1e, os engenrheiros de •2• classe, os a.gronomos, os m edicos, os desenhistas, 
os diiJCty!ographos, os escr!Q)tu:rarios e os almoxarifes ; e .pelos engenhei·ros-chefes, 
o demais pessoal q·ue tenha de rtrabalhar s'Ob a sua direcção. 

Art. 112 . Os vencimentos dos emprega;dos serão os fixados na tabella amnexa. 
Paragrapho. unico. Para· os empregados dos serviços que fo rem incidindo .no 

disposto no § 1° do al't. 10•6, os vencimentos serão marcados de accôrdo com as 
tabelas dos serviços <:!Ongcm<Jres·, já existentes, do Ministerio, augmentados de 50 
a 80 o/'o para os que estiverem situados no valle dO Amazonas, emquanto persistirem 
as diff!nuldades de subisistencia no res·pectivo 'logar. 

Art. 113. Para os serviços que julgar de v:mtagem, "' quando o repute con-
veniente, o Gove1mo pod·erá contractar pro.fis sionaes especialistas, nadonaes ou 
estrangeiros, pagamdo-lhes vencimentos a:nnuaes não superiores aos da tabella ou 
preços globaes pelo serviço feito, conforme julgar mais conveniente para ca.da <:!aso, 

Art. 114 . P.!llra attender a.o .~~;ugmento de trabalho da Dir.ectoria Gel'al de 
Contabilidade, em consequencia dos serviços previstos neste regulamento, poderão 
ser addidos á mesma directoria empregados do Th<lsouro e de o·utras rep:utições 
de Fazrenda, de reconhecida competenc.ja, e adm!ttldos dactylographos em commissão, 
sob proposta do director gera;! ; executando-se fóra das horas do exp<Jdiente, sempre 
que houver necessidade, d·e accôl'do com os arts . 68 a 71 do decreto n. 8. 899, 
de 11 de agosto de 1·911, o:s trabruJ.hos de tomada de contas dos r<lsponsaveis, exame, 
fiscalização e escripturação <1e despezas, distribuição de creditos, adeantamentos e 
outros de natureza u rgent<l. 

·Paragrapho unico. As despezas resultantes do disposto neste artigo serã.o 
attendidas pelos creditos que· forem ~~;bertos d~ accôrdo com o art. 14 da lei 
n. 2. 5 43 A, {!e 5 de janeiro {!e 191.2, cabendo ao Minis·tro fixar ·as gratificações 
dos dactylographos e dos funccionarios das repartições de Fazenda a que s·e refere 
o mesmo artigo. · 

Rio de J aneiro, 17 de abril de 19·1'2 .- Pedro de To!eào. 
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TABELLA DOS VJDNCIMEiNTO:S DO PESSOAJL DA SUPIDRIN'I\EY.N•nEJNCI A DA 
DEFESA DA !BORIRAJOHA' 

. Categorias 

Superintendente ... . ............. . . . · ....... . ......... . . . . ..... . . . 
Engenheiro-chefe àa. secçito do Rio Bramco .. .. . . .. • ... • ..... • ....• .. 
Medico ......... . . . .. . . . . . .. . ..... . . . ...•. . •. .. • .. • . . . . . .... . ... 
Engenheiro constructor, ..... . .....• ...•......... . •. .. ..•. . ...•.... 
Engenheiro-chefe de commissão parciwl. . . . ..................•....• 
Engenhelro-chef& dé d!stricto de fiscalização ... ........ . ........• . . 
Engenheiro de 1• classe da secção do Rio Bramco ........ . ......... . 
E·ngenheiro agronon1o ............ . .. .. . . .. . .... .. .. . . . ..... . ... . 
Engenheiro de 2• clwsse .... . . .. . . ......... . .. . . . . .. .. ........ . . .. . . 
Secretario do superintendente ......... . ....... . .....• . . . . . .. .. .... 
Pagador da secção do Rio Bramco . . .. . .• •...•.. . .......... . ....... 
Cmiductor de 1• classe ......•.... . .. . ....... .. . . ...•.•. . ........ . .. 
Almoxarife da secção do Rio Branco .... . . .. ... . ... . ....• ..... . .••.. 
Con ductor de 2• classe ..... . .•... . ..... . .... . . ... . •.•..... ...•.... ·. 
Desen•hista. . . . . . .. . .. . ..• · .......... . ... . ............ .......... . .. . 
Escriptu rario. . . .......•. .. .... . .. · •.. . ..••.... ..... . • .. •.....•. . . 
Auxiliar technico ..... . . .... ..... ... ......... . ........... , . • .. ... 
Es·crevente . . .... .. .. , .. .. ........ . ........ .......... . .... ... ..... . 
Dacty!ographo. . . , . . .............. . ... . ............. . ........ . ... . 
Con tin uo. . . .. ....... . . . .......... .. ... . .. .... . ... . ............. . 
Servente ..... . •....... . . .. . .•..•.... . •. . . . .•... .. ••. .. . . • . .. • •.. 

Vlencimemtos 
memsaes 

5 :00•0·$00 0 
2:700$000 
2 :1500$000 
1 :50·0-$00·() 
1 :·250$000 
1 :2>50$000 
1 :2150·$00() 
1:000$000 
1:000$000 
1 :Q•00$000 
1 :000$000 

750$000 
7.50$00•0 
600•$00 0 
600$000 
600$00{) 
450$ 000 

.350·$000 
350·$0 00 
200$000 
150$00•0 

O .pessoal em ser-vlç.o no vaNe do Amnzollilis, exceptuando -l!!penas o engenhe-iro-
chefe da \Secção do Rio Branco, terá um augmento sobre os vencimentos da tnbella, 
varümdo de 50 a 80 o/o, a j)liZ'O do superintendente, co:nforme as dif.fkuldades de 
subsistencia no respectivo Jogar. 

Uma terça parté do venolrrnento an.nua! será con\Sid-eraJda !l'ratificação de exer-
cicio . 

Ao pessoal technico, ao pagador e aos medicos será arbit-raJda pelo superin. 
tendente uma dia;ria de 5$ a 30•$000. 

!Rio de J aneiro, 17 de abr-il de 1M-2 -Pe&ro ã:e To!edo. 

RELAOÃO DOS UTENS[LIOS E MATERIAES ISIIINTOS DEl QUAElSQUElR IMPOSTOS DE 
IMliiORTAOÃO, A QUE SE REFIDREl O AJRT . Jl-0 DESTE Rl!lGULA.!M'l!liNTO ( *) 

Primeitro {!'I"U4JO 

•Ferramenta d uten'.!l'lios do seringueiro: 
Machados. 
Machauinha.s. 
Foices. 
Terça.dos . 
F.a,cas e appareJ.hos espec!aes para i·ndsríes das arvo-res. 

. I 

Tigelinhas, baldes, tinas, ba!Cias de folha de- F landres, de zinco ou de outro 
metal . 

Boiões defumadores. 

(*) Esta relação foi publicada, com as devidas correcçõ-es, no "Diario Official" de 11 de 
maio de 1912. 
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:M,a-chinismos destinados â coagulaç1l.o do latex. 
Cylin<dros de compress1l.o. 
Coadores e seus pertences. 

Seu·undo gru,pc 

•Ferramenta e materiaes para cultura: 
Detonrudores electr~cos e seus access-orios. 
Dynamite. 

1 Polvora de mina e outros explosivos. 
Estopim e espoletws. 
Serras, moveis e fixas .. 
L inha Dêcauville, mamoraiJs, trans-porta-do-res a\lreos e seus accessorios. 
Locomoveis e semif-ixos . 
'Instrumentos e machin-ismos de lavoura. 
Adubos chimicos, desinfect antes e insectl<Jidas . 

Terceiro g'I'Ulpo 

Materiaes e ute:nsHios destinados â cultura das a-rvores e ao beneficiamento da 
bolor acha, comprehendendo: 

Materiaes para as insta!lações necessarias â mont agem de fabricas, construc-
ções de galpões, edifícios, barra<Jws e casas de operarias, fabr-ico de caixas e fabri-
caç1l.o de a,rtefactos de borracha. 

Qutl1'to grup,o 

IS<Ubstanc!a-s ch!mtca·s, 1llater~as prJ,ma,s, tecidos e outro.s objeotos emprega,dos no 
benef-iciamento da borracha e na ·ra·bricaç1l.o de arte!actos: 

a) Ooa.guZa.ntes : 

Acido acetico, 
A c ido fluorhydrico. 
Ac'ido formico, 
Acido sulphn!'ino. 
Acido chlorhydrico. 

b) Dissolventes: 

Acetona. 
Alcool ethylico. 
Alcool methylico (·C H• 0), 
Benzina, 
Ben zo!. 
·J3ortlX ou bora to de sodlo (Na2 B• 0 7 -\--

+10IH2 0) . 
·Cblorureto de caTt>ono. 
Cblorolf·ormio. 
E t her. 
Essencia cte terebentl1ilna. 
Methylbenzol ou toluol ( C7 H 8 ), 

Na:phta solvente. 
Oieo de cam-phora (-essendal) . 

Oleo de iDippel. 
Olw de -parai'ln·a. 
'Suiphureto d-e carbono . 
Tetrachlorureto de carbono. 

c ) Desoclorant'es e clesi.nfecta.ntes : 

Camphl:na ou camphene. 
Carvã o animal . 
Creosoto. 
Cresolina. 
Essencia de Lavande · (alfazema). 
Essen c!a de limão. 
Essenc'ia de hortelã pimenta. 
E ssencia cl e eucalyptus. 
E ssencia de llrio de Florença. 
E ssencia de mos t arda, 
Essenc ia de musgo . 
E ssencia de rosmaninho. 
Essencia de ouregão ou ourego. 
E~sen<Jla ele tomilho. 
Formo! ou formaldehyde ou torma.l!na.. 
Menthol (C'• H'0 0). 
Nitro ben-zo!. 
Thymol. 
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ll) Mate?'ia8 colo1·amtes: 

Amarello de Casse!. 
Amarello de uva espim . 
Ani!Lnas e seus derivados . 
Arsenitos, arseniatos e s eus derivados. 
Aureoline . · 
Azul de cobalto. 
Azul de rn<>thyleno. 
B'istre . 
Bran.co fixo ( saes de baryo, etc.). 
Brun de Van Didk e de Blsmark. 
Brilhantina am!l!rella . 
Bronze e seus derivrudos . 
Bleu d'orange , 
Brooksite (mixto de resina e oleos). 
·B ukaramn gu!na . 
Branco de Pattison. 
Brrunco de Par'!s. 
Cera para. cabos (cera, asphalto e re-

si-na) . 
Cate. 
Cores de resina tos. 
Mass!cot. 
M!·nio ou zarcão. 
Muxer!de (·purpura). 
Negro, de Paris. 
Negro, de fumo (.fumaça). 
Negro, de marfim. 
Negro, de uranio . 
Negro, de vide'lra. 
;r.;-Jgramlne. 
Ocres de todas as cõres. 
Orange neutro. 
Saes de mercurio . 
Sulfopone. 
Terre d'ombre. 
Ve·1•melho de pa!ladio. 
:Vermelhão (s ulphureto de mercurio) 

(IHg S). 

e) Hyd4'0CU?,bwreto,q e corpos g1·aa:os 
e oleosos: 

Acido stearico. 
Azeite de peixe. 
Fichete!Ho ( C18 H"'). 
Fibra de lamina vegetal. 
Glyce·rlna . 
iHeptruna . 
,JdrHWne (•c•• H" O•). 
Lanolina. 
Li,noxirne. 
Manteiga de M-aritó. 
Na'!)11tal"lna. 
OI e o de a<rach!de (amendoim). 
Oleo de colza. 

O!eo de madeira, chinez e japonez . 
Oleo de algodão. 
Oleo de Layos. 
Oleo de Baúba . 
Oleo de lã (gor.dura d:e lã de carneiro). 
Oleo de linhaça. 
Oleo de m1!ho. 
O!eo d·e fi·gado de .bacalháo . 
Oleo de noz. 
O!eo de ol!ve"!ra. 
Ol·eo de palma (Attalea ea:oelsiS, Ber-

tholetia excelsis, Maa:imiliana régia) . 
Oleo de pinho. 
Oleo de rícino. 
Oleo de soja . 
Oleo de mocot6 de boi. 
Oleo de Tung. 
Oleos vulcan'izados. 
Oleos nitrados. 
ParM!na. 
Pentana. 
Petroleo e todos os seus derivados. 
Stearina . 
Vaselina. 

f) ReS!inas, gommas 1·esvnosas e lacas : 

Ambar amarello . 
Ambrolde. 
Balsamo natural. 
Balsamo de Cam,ad~. 

Balsamo -de Chypre. 
Balsamo d.e enxofre. 
Balsamo do P erú. 
Balsamo de terebenthtna. 
Bal•samo de Tolú . 
Benjoim . 
Colophon1o. 
Copa!. 
Estoraque. 
Gomma de banana. 
Gomma laoa . 
Gomma kauri. 
Lacns isolantes. 
Lacas de esmalte e todos os seus de-

rivados. 
L acas de Rhus. 
Mastique ou almecega. 
Oleo de resina . 
Resina de ammoniaco. 
Resina de Bourgogne . 
Resina de Damar. 
Resina de Elemi . 
Res'ina de Hymenéa Courbaril (copa!) . 
Resina de Jalapa. 



626-

Resina de myrrha. 
Resina de xanthorrêa. 
Sand·araca. 
Terebenthina. 
T erebenthina .de Ven<Jza e seus deri-

vados. 

g) Agentes de vwlcanização: 

i) Mate1··ias isolantes: 

Asbestos e t odos os seu~ derivados. 
Alexite , 
Algina. 
Amianto. 
As.phalto . 
Ast rictum. 
Alcatrão da Russia. 
Alcatrão de betu<la, 

Antimon.io metall'ico <J todos os 
derlv.ados. 

s eus Alcatrão amima!, vegJetal, ·d'e Ugnlte, 
de hulha <J todos os seus derivados. 

'Bromuretos e tod.os os seus derivados·. 
·Calc.io e seus deriva,dos . 
Cal caustica. 
Ohloro (·Cl) e t odos os seus d&rivados. 
Chumbo e todos os s·eus derivados. 
Enxofre e todos os seus der ivad·os. 
Iodo e todo.s os seus de.rivados . 
Sodio e seus deriva,dos. 
Zinco e seus derivados. 

h) F ib1·as e tecido>B : 

Algodão. 
Aramina. 
Asbestos do Cabo. 
Baptiste de Moselig. 
Canhamo. 
Ganhamo de banan eira. 
Canhamo da India. 
Ca·nhamo de S'isal. 
Canhamo de Madrasta. 
Canhamo de Manilha. 
iFibras de todas as especies d·e origem 

animal e v·egetal . 
!Fibras v ulca,nizadas . 
F i·b'l'as de Raphia. 
Fil6. 
Fio de linho . 
Juta. 
Lã. 
Linho. 
Luffa. 
.Lacas d·o Japão. 
Na·nki•ng. 
•Panno de al•godão. 
Panno de asbestos, 
.Pa nno de linho. ' 
Papier machê. 
Parameta. 
Rami. 
Sed·a animal e vegetal. 
T affet âs. 
Zaputtine e .~eus •der'l:vrados, 

B it'ite . 
Betum e. 
Calorifugos e todos os seus deriv·ados. 
Cerasin e. 
Cortiça . 
C'elluloses e tod·os os seus derivados. 
Esbetine. 
E shalite. 
Fermant ine . 
Fassil'ite, 
Fucas~ne. 

Gazolina . 
Gela tin-a. 
Gilsonite . 
Hermetine. 
Karphite. 
Lava . 
L edereri te. 
Lithine. 
L'ithocarbono. 
Manja:k . 
Marloide. 
Mica. 
Mecanite. 
Oleo de a lcatrão. 
Okonite. 
Ouralite. 
Ozocerite. 
Ozotere . 
Pasta vegetal . 

1) Elementos di'Ve?'llos: 

Acido cítrico (C' :a:• o•) . 
Acido azot'ico (IH N O' ). 
A ciclo saHcylico . 
Acido sebacico. 
Addo oxalico (C' H• 0'). 
A c ido oletco (ClO 
Acido tartarico. 
Agalmatolit he. 
Ar<Jometros . 
AlcaUs. 

H .. o•). 



Ammonlaco. 
Ammonlo (si!.es de) 
Alumlnio e seus derivados. 
Alun. 
Amido. 
Anbydrite. 
A111tlbenzine pyi.'lne. 
Astral!ne. 
Atmold. 
Azeite de balela . 
BaJenlte. 
Balons. 
BaTYO ( -s!l.es de). 
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Fustão. 
Galallthc . 
Gaz. 
Gaze. 
Grude de peixe. 
Glucose . 
Glutlna. 
Grap.hite. 
Gorduras ( oleOiS m'ineraes de). 
Gypso. 
IIematlte. 
Hatschetine . 
Hydrofugtne. 

Branqueadores (mater las ·para bran- Kaolin. 
Klsselguhr . quear). 

Bolus. 
Camptulilcon. 
Cera de Afrldl. 
Cera do Japão. 
Cera de carnatíba. 
Oarborundum. 
Charge rmaterias para). 
Creosoto de fala . 
10hlorydrato de qulnina. 
ICyan u reto de potassfo. 
Caselna. 
Ceramyl. 
Carvã.o vegetal. 
CaTvão em !PÕ. 
Chifre. 
Colla de peixe. 
Ceras (m'ineraes e vegetaes). 
Corallna. 
Corkallne. 
Couro. 
Cornlte. 
Cobre e seus derivados. 
[)extrlna (H20 010). 
.Dextrose. 
Diamante. 
[)ichlorhydrlna. 
Dielectrlcos. 
iD'ielectrine. 
Eburlne. 
Esponjas. 
Estanho e seus derivados . 
Eternlte. 
Farinha. 
IFeculn -ae batata. 
F eldspatho. 
Flbroleum. 
Fios metall1cos. 
iFolhas de estanho. 
'Formas . 
Fuller. 

K.lrrage compound . 
!Jactoleum. 

Ledertne. 
Llmelte. 
MagnaJium. 
Lactoite . 
Lact'ites. 
Lustre (mnterla para dar). 
Mag.neslo e seus compostos. 
Magnesia. 
Magnesta calcinada. 
Ma rmore (·PÕ de). 
Morocoline . 
!Niokel. 
Nlpa (sal de). 
Nltronaphtallna . 
Ongandim. 
Ossos. 
Pagod~te. 

IPantasote. 
Petrlfüe. 
Pipe (terre de). 
Pedra pomes. 
Phosphoro • 
Plomba,gtna . 
Pluviosine. 
Potasslo (sães de) 
Poudre rouge. 
Anti-roullle. 
Areia. 
Salitre (nltl'ato de potassa) (K 'N o•). 
Sabão. 

erragem de madeira. 
Silicatos -de alumin!o. 
Siliclo (bronze de). 
Sola. 
Suber~ne. 

Sube'l'it e . 
Sulphureto metall!c-0. 
T alco. 
Tanino . 



Tecidos metallleos. 
Tur!a. 
Trichopiese . 
Tripol! . 
Verniz de hulha. 
Vinagre de made1r&. 
Vulcoleina. 

627-

"'~llosine. 
Wat erproot (v·ernlz ), 
WJJaleboline. 
Xylolithe. 

Rio de J·aneiro, 17 de abril de 1GlZ . 
- Ped,·o de Toledo. 

DEC·R.ETO N. 9 . 917- DE 7 D'E DEZE,MB,RO DE 1912 

Modifica as disposições constantes das lettras b e e do art. 23 do regulamento approvado pelo 
decreto n. 9.621, de 17 de abril de 1912 

O Presidente da Republi>ca dos Estados Uni!d·os do Bra~il, a,tteJI!dendo ao que 
expoz o ministro de Estado d·OS N egocios da Agri·cult ura, I ndust rla e Comrnercio 
sobre a conveniencia de serem modifica,das as d isposições constantes das lettras 
b e e do ar t. 23 do .regulamento approvado pelo decreto n. ,9 .'5 21, de 17 de abril 
de 1912, resolve que as refer.idas disposições sejam substitu ídas pelas seguintes: 

b) isenção dos impostos de importação, inclusive os de expedient e, na fôrma e 
.pelos processos descriptos nos a rt-s . 3° e 91, combinadamente, conforme o 
caso para todos os materlaes, mruchin ismos, u,tensü ios e ferramentas necessa- / 
rias á construcção e completa montagem da fabri·ca, bem como para todas as 
s-ubsta:ndas chimicaJS, tecid'Os e materiaes d·iver.sos , combus1iveJ ·e lubrifi· 
cantes ind·ispensaveis ao custeio e fu:nccionamento da fabrica, durante o prazo de 
25 annos, ex ceptuados os produ·ctos que tiverem similares no paiz, em perfeita•s 
condições de identidad·e e em quantidade suffidente para abastecer o mercado. 

Paragrapho unico. O Governo F ed eral intervirá junto aos dos Estados no sen-
tido de ser co-ncedida á s fabricas e ·suas .cJeperuden·cias a isenção dos impostos e sta-
àuacs c munlcipaes pelo prazo mencion a do na lettra b. 

Rio de Janeiro, 7 de l.lezembro de 1Ql.2, 91• da Incl.epenclencia e 24• da Re-
pu bll ca . 

HERMEs R. IDA FoNSECA. 
Pedro ele Toleclo. 
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