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Com a mais viva fé na vossa acção patriotica, venho cumprir o dever 
constitucional de prestar-vos informações sobre os negocios publicos durante 
o ·anno decorrido e congratular-me comvosco pela auspiciosa, regular e nor: 
mal reunião do Poder Legislativo da Republlca, affirmando-vos, ao mesmo 
tempo, o reconhecimento da Nação pela vossa co!Iaborad\.o efficaz e patriotica. 
no combate aos males de ordem social, política, economica e financeira, que 
assaltaram o Brasil neste grave e impressionante periodo da sua historia, 
Que Yamos transpondo com fervor e confiança no nosso futw-o . 

• 

Para podec render justissima homenagem a unr brasileiro illustre, seja-
mo permittido fazer uma pequena digressão. 

Auscultada a opinião do palz, por meio · de uma grande assembléa poli-
tica, reunida ·solemnemente nesta Capital; a 7 de Junho de 1917, ficoll · re-
solvido que se submettesse aos suffragios do eleitorado os nomes dos cidadãos' 
aos quaes deveriam ser conferidos os mals altos postos da Republica , no 
quatriennio de 1918 a 1922. Desde logo ·me convenci do acerto da escolha e 
proclamação feitas, quanto ao nome do preclaro e eminente compatricio Con-
·selheiro ·Francisco de Paula Rodrigues Alves, que, naque!Ie tempo, cheio 
ainda de· vigor, acenava-nos com o mesmo brilhante e · patriotico progra.mma 
realizado na ·primeira .presidencia. Trazia comsigo o -prestigio de um nome 
respeitavel na po!itica interna e externa do paiz; surgia laureado pela gran-
de somma de serviços prestados á Nação nas divers~t.s phases da sua vida 
po!itica, - neste e no passado regímen; apparecia, infundindo espera nças, 
naquelle momento de graves transformações no seio da humanidade. _.Toda 
a confiança publica se baseava na madureza do seu animo experimentado. na 
grandeza de sua organização moral; .nas suas luzes, nas suas virtudes civicas-
e privadas. 

Constituiu para mim honra insigne ver' o meu humilde nome. sem fo-
lhas de servi9os, ligado· ao do emerito estadista, para, juntos, percorrermos as 
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sinuosidades da mesma estrada e sustentarmos a forte luta que elle - o 
grande patriota - ia encetar novamente pelo bem da nossa querida Patria.. 

Adstricto, ha muito, á politica e á administraçü.o do meu Elstado, ao 
qual já havia dedicado algum labor e consumido parte consideravel da minha 
vida publica, conservei sempre o desejo sincero de não sahir delle, jámais 
ambicionando os la rgos e mais amplos scenarios ela politica geral. do paiz. 

Não poderia, porém, recusar a benevola e generosa indicação de meu 
nome, feita pela Convenção Nacional, para Vice-Presidente da Republica 
neste quatriennio. Era uma demonstração significativa de confiança ·publica, 
de elevada e dignificadora distincção, á qual não podia fugir. 

Infelizmente, es imp~netrav.eis tl.esignios da ProvJ.dencia Divina •não per-
mittiram que o Brasil gozasse de uma segunda presidencia do venerando e 
saudoso brasileiro. 

Não chegou a toma r posse do poder, por não o permittirem os seus in-
corrnnodos aggravados, que terminaram .Pelo seu fallecimento no dia 16 de 
Janeiro de 1919. . . 

• 

Verificada a vaga do cargo de Prnsidente da Republica, o Governo de-
signou para a eleição o dia 13 de Abril proximo passado, pelo decreto nu-
mero 13.424, de 17 de Janeiro deste anno. 

Correram dentro da melhor ordem os trabalhos eleitoraes. Empregou o 
Governo todos os esforços no sentido de garantir e dar plena liberdade ao 
vol/,o. de cida-dão. Nenhum facto se veriificou digno de mençã1> especial. 

Por emquanto, vai dando bous resultados o nova processo eleitoral. 
Por essa prova alta de melhoria dos nossos costumes politi.oos, dos· nossos 

devel'es civicos e moraes, congratul'o-rne eomvosco e com os nossos patricios . 

• 
• 

Aimila nos enconti·arnos, entretanto, sob ·o domin.io e acção do armisticio 
conced~do aos paizes vencidos para neUe serem fixadas ás condições da pâz. 

Apezar da nova feição dos acontecimentos e da ampla viotoria dos ama-
dos, o momento ê de ince;·tezas e cheio de ap,prehensões para todos os povos 
cultos. 

A po!;;içãJo que assumimos obrigou-nos a ·maiores compromissos, des-
de 1915. 

Não tinha.mos recei.ti:a parà cobri,r o' '"deficit" que se ia verificaml0 an-
nualmente e tivemos de recorrer, como a maior parte dos belligerantes, ás 
emissões avultadas do papel-moeda. 

P ·recisaimos compensar os gastos feitos e 31proveitar es recursos de que 
dispomos, as nossas 1!ente~ naturaes de ric1ueza, para que possamos· concorrer 
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com os OJ,rtros povos na ·remmstrucção economica e financeira· por que vai 
passar o munC).o <Resta ,phase de res.iwgimento .geral. 

E s,p_eramos que a paz .!!. ser e stabeleciàa seja calcada em bases solidas, 
estaveis, fraternaes e humanas, <'!e maneil'a a a<fasta·r ,para sen:ipre as pos-
sibJHdades de novos conflietos .in.ternacionaes. 

O nosso Delegado Senhor Epitacio Pessoa acaba de communicar ao G.o-
verne a ,appro:vação, em sessão .plenaria da Clo1'lfeveneia .da Paz, do proiecto 
que in._qtitue a Liga da s Nações . 

Transmittiu~nos ainda a boa neticia de ter s ido designado o Brasil para 
fazer parte -ào Conse1fuo Executiv.o .da mesma Liga. 

Sendo o Consel-ho formado a penas de. nol'e membros, foi uma .alta dfs-
tincçã.o:> 1Jai:a o nosso •paiz o :hruver sido contemplado ma sua compasição, agora 
que é organizado pela primeira vez . 

... 
• 

Encontrareis, nl!.s paginas ~gJ;!intes, na parte i~elativ.a a ead11- .mtiristerio, 
uma exposição pormenorizada dos trabalhos executados e a se executarem 
nos differentes ramos da administração publica. 

RELAÇõ·Es EXTERIORES 

Estou seguro de interpnetar o sentiment<:> do Povo e de Governo de Bra-
sil ae congrat'Ular-n1e co=osco pelo feliz termo da 'longa e desastrosa guerra 
em que, desde 26 de Outubro de 1917, tomamos parte ao lado dos Allia:dos, 
h,oje vencedores. 

'C:;tbe tambem aqui exprimir a nossa adm:iraçã@ -e enviB!r o nosso app'la:u-
s.o .mais caloroso · ás Nações he11eicas .!J.Ue pelejaram elo bom lado nessa 'luta 
tremenda, de q·ue satiira:m triump·ha ntes. a ifustiça -e ·e Direito. A participa-
ção elo Brasil nella, embora pela força clas .cir.cumstancias :l!osse de menor im-
IPOrta·neia mi!1ta1~. ·te:ve o valor pol·itico do q-ue repl'esentou como acto de 
solidariedade internacional .e fide:lddade aos princípios funclamentaes ela 'li-
berdade. Foi honra para a passada administra.ção, pelo orgão do Presidente 
àa Republica e ,de seu Ministro .das Relações El\'!teriores, o t el-o realizado 
·de ,pleno aceõrdo com a - opinião naciomlll, num momento ern que a victoria 
não sorria a.os Alliados . Essa m esma ha rmonia de sentimentos e a confiança 
,do po;vo brasileiro prestigiarão, sem duvida, a acção do ·Governo na negocia-
,ção dos ·actos diplomaticos que dev.em regular as relações entre os Estados 
no 11egimen da paz consec1:1tiva á r endição dos perturba:dores da ordem in-
tei·11acional . 

Entre as muitas pxovas de a mizade qu e àas -outras Nações tem r ecebido 
o Bi:asil dur~nte a guerra, convém assignalar agradecidamente a defesa dos 
inte.ves ses dos l!li-asileiros pelos representantes diplomatic0s da Hespanha e da 
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. Suissa, na Belgica e na Allemanha, respectivamente. A nossa Legação em 
Bruxellas já foi restaurada com a volta do Rei a esta capital ·em 22 de No· 
vembro ultimo . . Os interesses dos subditos allemães no Brasil continuam sob 
a guarda da Legação da Hollanda . 

De accôrdo com a lei n. 3. 393, de 16 de Novembro de . 1917, o Governo 
expediu durante o a nno findo os seguintes decretos; 

a) n . . 13 .110, de 9 de Julho, instituindo a ·fiscalização prévia sob1·e todas 
as transacções de cambio internacional; 

b) n. 13 .177, de 6 de Setembro, cassando a autorização pa ra funcciona-
mento do cabo submarino allemão lançado entre Perna;mbuco e Tenerlfe; 

c) n. 13. 235, de 16 de Outubro, retirando a autorização a todos os bancos 
allemães para funccionar no Brasil e marcando-lhes o praso · de seis mezes 
para ultimar a sua liquidação; 

d) n. 13 . 515, de 22 de Março deste anno, declarando nullas as con-
versões de acçõe.s nominativas em acções ao portador, feitas pela "Gebruder 
"Gcedhart Aktien Gesellschalft" depois do reconhecimento do estado de 
guerra entre o Brasil e o Imperlo Allemão. 

Os motivos deste a cto constam do texto do mesmo decreto. 

Para. melhor cooperar com os nossos Alliados contra a acção do i nimigo 
commum, estabelecemos serviços internacionaes· de censura postal e tele-
graphica, nos quaes as a utoridades brasileiras teem sido coadjuvadas por 
competentes e dedicados funccionarlos dos Governos amigos, especialmente 
dos Estados Unidos da America e do Reino Unido da Grã-Breta nha . 

O Governo Imperial Allemão expediu, em 10 de Janeiro de 1918, o de-
creto relativo ás medidas de represalia de caracter economico tomadas con-
_tra o Brasil. 

O Governo Federal interessou-se pela sorte dos prisioneiros de guerra 
brasileiros na Allemanha; abriu e poz á disposição <la Legação do Brasil 
em Berna um credito para occorrer ás primeiras despezas com a assi_stencia 
aos nossos pa tricios necessitados em cooperação com a Secção Franco-Belga 

. do "Bureau de Secours aux Prlssonniers de Guerre". 
Nã o é demais insistir aqui no tratamento dispensado a os allemães in-

terna dos no Brasil e mantidos á custa do Governo na Ilha das Flores e na 
cidade de Friburgo. 

O Governo Brasileiro não póde calar o seu r econhecimento a os seus 
nobres Alliados por todas as iniciativas tomadas afim de lhe facilitar a acção 
como bel!igerante . 

Ao ·Governo de Sua Ma jesta de Britannica devemos agradecer o forne-
cimento de armamentos para a nossa Ma rinha de Guerra; a acceitação, no 

. seu corpo de aviadores, de dez offici~es . brasileiros; o concurso de súa es~ 
quadra de guerra nos mares do Atlantico patrulhando nossas a guas e des-
afogando-nos o commercio, sem· falar nas innumeras licenças dadas para a 
exportação de mercadorias destindas ao nosso consumo. 

Ao Governo da R epublica Franceza somos gratos pela boa vontade com 
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que vem intensificando o seu interca mbio comnosco; pelo acolhimento dado 
á missão medica brasileira, á nossa missão militar de compras para o Exer-
cito e aos nossos officiaes e soldados, que voluntai:iamente combateram nas 
linhas de frente; pela Missão Militar do General Gamelln, e pela Missão 
Technica. de ·aviação chefiada pelo Coronel Magnin, conjunctamente oom o 
fornecimento de apparelhos necessarios á educação dos nossos officiaes ·e sol-
dados na quarta arma de guerra; pelas constantes provas de amizade· que· 
nos tem prodigalisado, das quaes não é' das menores a hospitalida de com que 
ora acolhe a Delegação Brasileira na Conferencia da Paz. 

Aos Estados Unidos da America é vivo o nosso reconhecimento, reflexo 
das nossas r elações sempre cordialmente mantidas , penhor de outras mais 
estreitas ainda, si possivel, pelo grande apolo da.do ao nosso commercio, 
pelo augmento incessante da sua exportação para o Era.si! e importação dos 
no:ssos productos; pelo carinhoso acolhimento aos nossos officiaes de Ma -
rinha e do Exercito que se foram educar nos seus meios militares ou alli 
estão em commissão de compras de armameP_tos; pela presença , entre nós, 
de va.rios de seus officiaes no desempenho de commissões technlcas; pela 
fidalguia com que receberam o couraçado brasileiro "São Paulo", ora em 
concertos nos seus estaleiros; pelo concurso de sua esquadra que, sob o 
commando do Almirante Caperton, dura nte dois annos esteve em constan~e 
contacto comnosco, angariando as respecti.vas offlcialidades e tripula<;Íões a 
sincera amizade do Povo Brasileiro; pelas facilidades . concedidas, . quando 
mais aguda se tornou entre nós . a crise do carvão de pedra; finalmente, 
pela forma corr;i que facilitaram o fretamento dos navios destinados aos por-
tos brasileiros . 

Muito nos teem penhorado o Governo de Sua Majestade o Rei da Italia 
e nobre Povo Italiano: ora fornecendo aviões para a nossa Marí'nha de 
Guerra; ora patrocinando a creação de uma, empresa ítalo-brasileira para o 
transporte aereo de passageiros e cargas; ora acolhendo officiaes aviadores 
brasileiros nas suas escolas; ora mantendo ã. custa de sa,crificios o seu com-
mercio comnosco; ora! finalmente, attendendo a todos os nossos pedidos, sa-

. nando dlfficuldades com o fito de a ugmentar sempre a amizade entre os 
dois paizes. 

EIJ:l 17 de Agosto o ÇÓverno Brasileiro, a pedido do Governo Francez, 
·fez o reconhecimento da Nação Polaca, nos t ermos da Declaração assignada 
pelos Alliados em Versallles no dia 3 de Junho ultimo, e em 30 de Novembro 
·seguinte fizemos junto ao Comité Tcheco-Slovaco em PSJris o reconhecimento 
da. sua Nação. 

O Governo Brasileiro não ficou insenslvel ao esplendor dos triumphos 
obtidos pel1;1.s armas dos nossos Alliados na linha occidental da Europa desde 

_'.fulho de 1918. A cordialidade calorosa se manifestou pelos telegrammas en-
tão trocados entre o Presidente da Republica •. Dr. Wenceslau Braz e Suas 
Majestade o Rei Jorge V, da Grã~Bretanha, o. Rei Victor Manoel II, da 
· Italia, o Rei Albert?, da Belgica, e Suas Excellencias o Presidente Wilson, dos 
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Estados Unid0s da .America, Poincavê, d3J França, e. Si'donio Paies, de :Pa11-
tugal. 

.A Divisão Na val É11asHeir<1J partiu para ·a Europa sob o commanão ao 
~optra-Almirainte Pedro Maximo de Frontin. 

_Aesignado º' arrnistieio vlsitdu• essa esquadra os portos das Potencias . 
.Alliadas na Europa, tendo o seu eommandante sido a l"o de . distincções por 
pa1·te de Sua Majestade o Rei · Jorge V , o Presidente Poincaré e Sua Majes-
tade o Rei Victor Ma.noel II. O Povo e Govevno Brasileiros nã o podem si-
lenciar os seus mais vivos agi:adecimentos aos Povos e GoV>ernos Britanni-
cus, Francezes e Italianos pelos acolhimentos feitos aos nossos marujos e que· 
tanto nos sensibilizaram. 

Em Janeiro do corrente anno, o Gove1,no Francez, em nome dbs Alliados. 
convidou o Brasil a enviar os seus representantes á Con-[erencia, que se· 
d'evia reunir em Par.is, a 18 do mesmo mez, e depois em Versailles, para as-
senta:r os termos da paz'. 

Em p17incipios de ]Dezembro, ~omos informados de que a nossa vepre-
sentação a-o Congi'esso da Paz seria, op-portunamente, chamada a tomar parte-
nos trabalhos do' rrresmo> . 

.A'.ctivad·os os serviços preliminares p elo respectivo Ministerio, tratámos. 
de' constituir a nossa Delegação, emquanto, como cumpria constitucional-
meti:te, o, Congr·e-sso votava a lei abrindo os cred1tos necessarios e autori-· 
zando o Poder Executivo a tratar· da paz, nos termos convenientes a os in-· 
teresses da Nação. ' 

A Delegação do Brasil foi constituida pelos Srs. Sena dor Epitacio Pes-
soa, que acceitou a sua cll:efia, Deputados .João Pandiá Calogeras e Raul'. 
Fernandes e Ministro Olyntho ele M>11?>1lhi'í<>li'. 1J•.H1 j!i ~" eneontJ•»v" P.m P"rl'< .. 
dirigindo a nossa Legação. 

Os membros .do Congressc, que nerla tomaram parte, obtiveram a µeces-
saria permissão pa ra se a fastar dos trabalhos parlamentares. 

·O desenrolar dos acontecimentos e a urgencia do tempo determinaram. 
medida s de caracter urgente, tendo-se feito seguir a Delega.çfLo em va por es-
pecial, o que não imped.iu, entretanto, que o seu Chefe e a maior parte dos 
seus meml:>ros r:hegassem á Europa depois de reruizada a primei!'a reunião' 
plenaria da Conferencia. 

O Brasi.l, attendeli.do-se o modo por que foi cons tituida a sua represen-
tação, grangeou posição saliente entre as Nações que enviaram emissarios â\ 
notavel Assemblêa. 

O Conselho das grandes Potencias m a nifestou toda a boa vontade pa ra.. 
comnosco, sendo isso devido, naturalmente, á sinceridade do nosso procedi-
mento anterior, quando nos collocámos, inteiramente, ao la do dos paizes· 
al.liados no momento mais critico· da grande guerra. 

Não devo occultar a profunda satisfação com que recebemos o expres-
sivo voto do Conselho da s g-randes Potencias. O l\finisterio elo Exterior si--
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gnif!cou áquelles que o apoiaram a expressão do valor com que o rece-
biamos. 

Só tenho motivos para louvar o m0d0 criteripsÇ> .e seg;uro po1: que es.tão 
sendo defendidos os nossos interesses em Paris. 

* 
* * 

·Desvaneceu-nos a presença entre RÓS do Embaixador de Sua Majestade 
J:!1'1tanníca, Sir Maurice de Bunsen, em Maio do anno passado; esse alta 
emissario do Governo amigo teve occas ião. de a preciar a solidariedade bra-
sileira á causa alliada e de promove~-, em nome do s eu Governo, as n ego-
ciações para a elevação á categoria de. embaixada das represeiita.ções diplo-
maticas entre os dois paizes. Em 16 de Setembro de 1918 receb.eu o Governo 
Brasileiro a communicação . official de que a Legação Britann.ica. no Rio· 
de Janeiro fôra elevada á Embaixada, e pelo decreto legislativo n . 3. 648,. 
de 2 de Janeiro ultimo, foi a Leg.açiio do Brasil junto ao Governo de Sua 
Majestade o.· Rei Jorg,e V elevada á categoria de Embaixada. 

Cumpro o dever de manifestar publicamente o contentamento do Go-
verno e Povo Brasileiros por essa iniciativa do Governo Britannico, penhor 
seguro da velha amizade e · de qµe são cada vez m el hores as relaç.ões entre 
os dois paizes. 

Opportunamente e em Mensagem especial terei ainda occasião de sub-
metter á vossa apreciação o Tratado que acaba de ser assignado nesta .ci-
dade, a 4 de Abril ultimo, pa ra promover amjgavelmente a soluçã.o pacifica. 
de todas as questões entre o Brasil e o Imperio Britannico, q.ue não puderem 
ser solvidas por via diplomatica. 

Esse Tratado é semelhante aos que o Brasil já celebrou com os Estados. 
Unidos da America em 24 de Julho de 1914, ]á ratificado, e com as Re-
publicas Argentinas e do Chile, em Buenos Aires, a 25 de Maio de 1915. 

Muito signlficativ.a foi aiitda a vinda ao Brasil, em Junho do anno pas-
sado, da Missão especii11 chefiada nelo Embaixador de Sua Majestade o Rei 
da Italia. Deputado Victor Luciani, que teve occasião de receber do Governo-
e Povo Braslleiros as mais cordiaes provas de af.Eecto e ele percorrer os 
E s tados Brasileiros, onde mais densa é a colonização italia na, apreciar a. 
operosidade de seus compatriotas e a sua efficaz collaboração para o pr.o-
gresso nacional. 

Sna Majestade o Rei Victor Manuel II não quiz dar sómente essa prov<a 
de apreço ao Brasil e ao seu Governo, e em 13 de Setembro o seu :r:ep:re-
sentante notificou officialmente a elevação á categoria de Embaixa da. de· 
sua Legação no Rio de Janeiro, e a esta alta e grata distincção o Governo· 
Brasileiro correspondeu elevando por sua vez, pelo decreto legislativo n . 3. 649, 
de 2 de Janeiro do corrente ª?no, á categoria de Embaixada a 11(1ssa Legação-
junto âquelle Soberano. 
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Já tive occasião de receber, solemnemente, en1 28 de .Janeu·o ultimo, as 
-credenciaes com que Sua Majestade o Rei da Ita.lia acreditou S. ·Ex. o 
.Senhor Conde de Bosdari, corno seu Embaixador junto a mim e. ao Governo 
Brasileiro. 

De accôrdo com o art. 24, n. 9, da lei n. 3. 674, de 7 de Janeiro de 
1919, foi elevada a Embaixada a Legação do Brasil junto a Sua Santidade 
o Papa Bento XV. 

Em Mensagem especial submetterei á approvação do Sena.do Federal a3 
nomeaçõe,s que fiz dos novos· Embaixadores Brasileiros. 

Teve o Governo Brasileiro a satisfação de acolhet· em Julho do anno 
passado. a Missão especial ' chefiada 'pelo Dr. Balthazar Brum, então Minis· 
tro ·Gie Estado das Relai;;ões Ex.teri'ores ·da Republica Oriental do 'uruguay. 

Aproyeitando aquella feliz opportunidade, foi asaignado o Tratado de 22 
de · Julho de · 1918, para fixação e liquidação da divida do Uruguay ao Bra-
sil, que ja foi approvado pelos Congressos Nacionaes das duas Republicas 
~ brevemento será ratificado. 

Em 1º de Março ultimo o Dr. i3althazar Brum assumiu o cargo de Pre-
sidente da Republica Oriental do Urtiguay, e, á sua 'posse, o Governo Bra-
sileiro se fez representar por uma Embaixada composta do Embaixador em 
Missão especial, Sr. Cyro de 'Azevedo, Mfnlstro do Brasil em Mon\evidéo, e 
·do Ministro Plenipotenciario ·em Missão especial Dr. Bruno Chaves, Minis-
tro aposentado, com pessoal adequado, e enviou o cruzador "Barros.o" para 
.saudar a bandeira da nobre Republica visinha e amiga. 

Devido á grande epidemia que irrompeu em Outubro do anno passado, 
simultaneamente ém quasi todos os paizes, e que tantas victimas féz, não 
'teve o Governo Braslleiro a satisfação de acolher as missões especiáes que 
.muitos Governos amigos jâ tinham resolvido enviar para assistir á posse pre-
sidencial, em 15 de Novembro ultimo. 

· E' com o mais profundo reconhecimento que consigno os agradecimentos 
do Governo e Povos Brasileiros por essa cortezia dos Governos amigos, como 
.ainda cumpro o dever de agradecer ao Governo dos Estados Unidos da 
AmeMca a · extrema bondade em fazer transportar ao Brasil, naquella occa-
sião; a bordo do cruzador "Pueblo", da sua matinha de guerra, .o Sr. Domicio 
·da Gama, nosso Embaixador em Washington, chamado a ' exercer o cargo de 
Ministro das Relações Exteriores. 

O Governo e Povo' Brasileiros, em tempo, agradeceram aos Governos 
·amigos e aos seus representantes diplomaticos as demonstrações de pezar, 
por c>ccasião ao infausto passamento do Presidente Rodrigties Alves em 16 
·de .Janeiro Ultimo, manifestações essas que não SÓ traduziam a sympathia 
ao Brasil, como o justo renome de que no estrangeiro· gosava a'quelle ve-
nerando estadista. '/I 

Em 14 de Dezembro do anno passado foi assassinado o Presidente da 
Republica Portuguéza, Sidonio :Paes. O Governo Brasileiro .lamentou con-
doido esse triste acontecimento, que mais uma vez velo enlutar a Nação 
Portugueza, já tão ferida nestes ultlmos annos, e · directamente pelo tele-
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.g1'B pho e -pelo seu Embaiixador em Lisboa expressou o seu pezar e o de 
todo o Povo Brasileiro. 

Em virtude de autorização constante do art. 26 da lei n. 3. 674, de 7 
de Janeiro do corrente anno, está. em estudos a reforma dos serviços do 
Ministerio do Exterior. 

Dentro em breve vos será distribuido o Relatorio do Ministerio das Re-
lações Exteriores no periodo decor-rido de 1 º de Maio c;le 1918 a 30 de Abril 
de 1919. 

JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Pelo decreto n . 13. 568, de 9 de Abril de 1919, foi reorganizado o ser-
viço de prophyla.."Cia rural. 

Anteriormente a esse acto, havia m sido expedidos os decretos ns. 13. 001, 
13.0õõ e 13.139, de 1° de Maio, 6 de Junho e 16 de Agosto de 1918, relativos 
a o m esmo assumpto. 

Pelo decreto n. 13.159, de 28 de Agosto de 1918, actualmente em vigor, 
foram modificados e ampliados os decretos ns. 13.000 e 13.055, de lº de 
Maio e 6 de Junho de 1918, sobre medicamentos officiaes no Brasil. 

T odos esses actos foram approvados pelo art. 15 da lei n. 3.674, de 7 
de J a neiro de 1919, em virtude da qual ficou o Governo autoriza do a dar 
a os respectivos serviços o necessario desenvolvimento, intvoduzindo as mo-
dificações convenientes, e aproveitados os elementos, tanto da Directoria 
Geral de Saude Publica, como do Instituto Oswaldo Cruz. No uso dessa au-
toriza ção legislativa expediu o Governo o alludido decreto n. 13. 538, de 9 

-de Abril de 19019, reorganiza ndo o serviço de prophylaxia rural, e, tambem, o 
.decreto n . 13.527, de 26 de Março de 1919, reorganizando o Instituto Os-
waldo Cruz. Amba s essas r eformas em muito vieram melhora r o srespectivos 
serviços, sendo que a do Instituto Oswaldo Cruz reintegrou esse estabele-

·Cimento n a sua verdadeira funcção, de modo qüe possa perfeitamente preen-
-cher os fins a que se destina. 

P ara a ttender ás despeza s com a defesa sanitaria· da Republica e com 
-a prophylaxia da f ebre amarella e de outras moles tias, que reinam em va-
rios pontos do pa iz, foi a_ber to ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 
pelo decreto n. 13.520, de 26 de Março ultimo, o credito de 2 . 000:000$, sup-
ple!Ilentar á verba n. 29 do art. 2° da lei de erçamento do exercicio de 1919 . 

. Expediram-se instrucções para o serviço de prophylaxia da febre ama-
rella nos E sta dos em que grassa essa doença, sob a forma endemica-espora-_ 
.flica . 

E' firme proposito do Governo Federal extinguir os diversos fócos dessa 
endemia existentes em alguns Estados do norte do paiz. 

Já está constituida uma commissão de m edicos da Directoria Gera l de 
:Saude Publica pa ra realizar a prophylaxla da febre a marella na capital do 

Sauda Publica 

Febre amar·ella 
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-Estado do l\Iara nhã <>, cogitando-s e, t a mb.,m, da organizaçi1o de outras para 
desempenhar identico ser viço nos Estados do Ceará e de_ Sergipe. 

Continuam em vigor as leis ns . 3 .139 e 3. 2Ó8, de 2 de Agos to e 27 
de Dezembro de 1916, e o respectivo regulamento e instl'ucções que acom-
panham os decretos ns . 12 .139 é 12. 391, de- 6. de Setembro de 1916 e 7 de 
·Fevereiro de 1917, com as altei·ações constantes dos seguintes actos: de-. . ) 

ereto legislativo n. 3. 424, de 19 de pezembro de 1917; lei n. 3. 454, de 6 
de Janeiro de 1018 (arts. 34 e 35), e decreto legislativo n. 3.542; de 25 
de 8etembro de 1918 . Pelo a.rt. 1º des te ultimo acto, foi revoga do o di~

posto no art. 13 da lei n. 3.232, de 5 de Janeiro de 1917, quanto ao emo-
lumento i;ixigido pela entrega dos titulos eldtoraes, nada percebendo, actual-
mente, os escrivães do alistamento pela aliudida entrega. 

Feio decreto n. 13 .-124, de 17 de Janeiro de 1919, foi de8ignado o ilia 
13 de Abril para a eleição ao cargo de Presidente da Republica, afim de pre-
encher o periodo pres idencial de 1918 a 1922, vago com o fali ecimento do-
eleito. 

Auxilio! para manuten- Regulando a concessão de a uxilios a escola s nos E s tados, expediu-se o-
ção de escolas nos decreto n. 13 .014, de-! de Maio de 1918, e para sua execução foram dadas ins-
Estados 

trucções, em porta ria de 5 de Junho seguinte. 

Conforme o eli>1posto no alludiclo decreto, o Governo Federal auxiliará 
com a quantia ·de 1: 800$, annuaes, a m anutepção ele cada escola fÚmln cla 

·pelos governos dos Estados, depois da publicação desse acto, e destinadas , 
precipuamente, ao ensino da lingua portugueza e da geographia e historia 
do Brasil, em municipios constituidos por antigas colonias de europeus, hoje-
emancipadas. 

l Tn1 inspector, non1eaêlo, em co1nn1issâo 1 visita as esc~la~ subvencionadas., 
e, e1n relatorios trimensaes , dá o seu parecer, circumstanciado, s obre a effl-
cacia ou cleficiencia ·do ensino ministra do em os novos institutos. Escusado 
ê encarece!' a importancia e o a lcance das medidas constantes do alludido 
decreto n. 13.014 ele· 4 de Maio ele 1918, expedido em virtude da auto-
rização contida no decreto legislativo n. 3.361, de 26 de Outubro ele 1917. 

Pelo art. 18 da lei n. 3. 674, de 7 ele Janeiro ultimo, ficou o Poder: 
Executivo autorizado a manter, durante o corl:ente anno, os serviços crea-
dos pelo decreto n. 13. 014, de 4 de -Mtdo de 1918, como auxilio á na.cio-
nalisação elo ensino prima.rio nos E s ta dos do Rio Gra nde elo Su1, Sa nta 
Catha rina e Paraná. ·o au:x;ilio ser(\, dado na proporçã o das escolas subven~

cionadas, no con·ente anno, em ca da um dos citados E stac1os, e mais a 60, 
que poderão ser accrescidas no proximo exercicio, sendo a subvençã o de 20.• 
para cada E stado. Foi concedido, pa.ra t al fim , o credito de 869: 025$, con-
forme o disposto no paragr~pho 2° elo dito art. 18 .ela lei n. 3.674, de 7 de: 
Janeiro de 1919 . 
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Com cllver sas m odificações , feltas pelo Poder Legisla tivo, cont in ua em 
vigor o decreto n. 11. 530, de 18 ele Ma rço d.e 1915, que reorganisou o en-
s ino super ior e o secundar io n a Republica. Par ece de u rg en te n ecessidade 
a a pprovação def initiva desse a cto pelo Con gTesso, afim de que se possa 
entrar em u m r egimen ele perfeita es tabilidade, qu e m uito concorrerá para. 
que ~e ob tenham t odos os p r oveitosos resulta dos ela a !Íudida reforma . 

Con tinua a. r eger-se pelos decr etos n s . 6 . 948 e 2 . 004, respect ivamente, de 
l 'k de Maio e 26 ele Novernbro de 1908, a concessã o. de natu raliza ções e de 
titulos declara torios de cida dã o brasileiro. 

Por mot ivo do estado de guerra , poucos foram os titulos expedidos , sen-
do r estringidos a os casos · em que, a bsolutamente, nã o era lici to deixa r de 
concedel-os . 

Ao Conselheiro F ra nci sco de Paula H odrigu es Alves, Presidente elel to 
da RGpublica, fallecido n o dia 16 de J a neiro ele 1919, fora m manda das prestar 
as h onra s de Chefe de E s tado, pelo decreto n . 13. 423, da m esma data, e em 
17 de Fevereiro celebi·a das solemnes exeq uias. 

Pelo decreto n. 3 . 679, de 8 de Janeiro de 1919; foi ma nda da publicar a 
r esolução do Congresso Na cional approvando a convençã o celebra da pelos 
E sta dos do P a rá e de Matto Grosso pa r a definição de seus lim!Le:. . 

lnstrucção Publica 

Natu ~alização 

Presidencia da Re-
publica 

Limites entre os \Esta-
dos do Pará e de 
Matfo Grosso 

Fixando o su bsidio para os m embros do Conselho Municipa l do Dis t r icto Municipalidade do Dia-
tricto Federal 

F edera l, f.oi sancciona da a r e::;olução legislativa constante do decreto n . 3. G37, 
de 31 de Dezembro de 1Hl8, em virtude da qual vencerão elles , a titulo de 
subsidio, a importan cia de 18 : 000$ a nnuaes, pagos em prestações mensaes 
de 1: 500 $, nã o lhe~ sendo permittido perceber qualquer outra somma , a titulo 
de r epresentação, ou out ro. 

E m vir tude do decreto n. 3. 604, de 11 de Dezembro de 1D18, foi in- Maternidade do Rio de 
corpora da ao pa trimonio da Faculda de" de Medicina a Ma ternidade do R io Janeiro 

de J a neiro. 

Depende de vossa r esolução, e se acha em est udos na CommiSsão de Con-
s tituição e Just iça da Camara dos Deputa dos , o projecto, do Sena do, orga -
niza ndo a a dminisfritção n o T erritorio do Acre. 

Sobre o a lludido projecto, e á req uisição da que!la Commissão, fora m 
p restadas, pelo Mini.s t erio da Justiça e N egocios Inter iores, em a viso de 9 
de Junho· ele 1918, a s informações solicit a das em officio do 1° Secreta rio da 
Caniara, de 11 de Dezembro de 1917. 

E ' assumpto u r gente e merece especial cu ida do a reforma da a dministra -
çã o do Acr e, 'onde se torna necessa rio estabelecer, definitiva mente, o regi-

Territorio do Acre 
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men da oraem e <to respelto .a_ lei, afim de que possa gosar da prosperidade a 
que tem direito essa importa nte parte do territorio naci.c>nal. 

Foi publicado o Decreto Legislativo n. 3.725, de 15 de Janeiro de 
ultimo, que faz diversas correcções no Codigo Civil e manda imprimir, do 
Codigo corrigido, u'ma edição de 5. 000 exemplares. 

Já está em a ndamento na Imprensa Nacional a revisão da nóva edição, 
da qual foi incumbida pessoa de reconhecida competencia. 

Justiça federal e loeal Pendem ainda Q.e approvação do Congresso Nacional os projectos de re-
do Districto Federal 
8 do Territorio do modelação das leis processuaes da Justiça federal e da local do :Pistricto 
ACN Federal, os quaes são de gra nde necess~dade, afim de ficarem de accordo 

Estado de sitio 

com o direito substantivo em vigor, tornando r apido o a ndamento dos feitos, 
sem prejuízo da segurança no julgamento. 

O Congresso faria nbra patriotica si approvasse os referidos projectos. 
As custas que percebiam os serventuarios foram r eduzidas, com a di-

minuição de 20 ºIº do antigo regimento. approvada pelo Congresso. 
O Governo tem escrupulosamente preenchido os Jogares de magistrados 

sendo as melhores recommenda ções para os candidatos a cultura comprovada 
e a honradez inatacavel. 

Na Magistratura e no Minister.io Publico prevaleceu ainda o criterio &a-
antiguida de nas promoções, o que seria de conveniencia que fosse n.ltera de, 
estabelecendo-se tambem a escolha p elo merecimento, que viria provocar o 
estimulo e a ' app!ica ção. 

Nas renomeações tem sido observa da toda a justiça , desprezada a praxe 
de reconducções systemat!cas .de juizes, na justiça do Districto Federa l e do 

·Territorio do Arire. 

O est ado de :;itio declara do no Districto Federa l e nos E s ta dos do Rio 
de J a neiro, S. P aulo , Para ná, Sa nta Ca tharina e Rio Grande do Sul, porque 
o exigissem as necessida.des da situação · em que se achava o pa iz, pela 
guerra que lhe impoz a Allem a nha , terminou em 31 de Dezembro do anno 
findo. 

Dura nte o período do estado de si t io, foi estabelecida a censura da · im-
pren~a. bem como a posta l e a t elegraphica , restrictas aos assumptos inter-
nacionaes e á s medidas ele car a cter militar. 

A critica dos actos administra tivos foi p ermittida desde que n ã o de-
generasse em in citamento á gr éve ou á desor dem. 

Requisioão de força O · Governo attendeu ás requisições de força federa l , feita s pelo . Presi-
federal para cumpr i- dente do Supr emo Tribunal F ederal, para gara ntir as ordens de habeas-
mento de «habeaa- cor,pus concedidas, pelo m esmo Tribunal, a varios membros da Ca mara Mu-corpus» 

nicipal de Canoinhas, no E st ado de Sa nta Oatharina, e ao P r esidente dp 
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Conselho Municipa l de Parnahyba, no E stado do Piauhy, afim de assumir o 
exercicio de intendente na ausencia do effectivo. 

Por solicitação do Presidente do E stado de Gqyaz, de intervenção federal, 
de accôrdo com o n . 3 do art. 6° da Constituição, para o fim de ser res-
tabelecida a ordem em uma parte da zona norte daquelle Estado, o Governo 
expediu ordens para que fosse posta á disposição do mesmo Presidente a 
força u ecessaria. 

Esta milícia passou a fazer parte do Ministerio da Guerra, com a de-
nominação de Exercito de 2• Linha, em virtude do decreto legislativo nu-
mero 13. 040, de 29 de Maio de 1918. 

Foi publicado o decreto n. 3. 6Q·5, de 11 de dezembro de 1918, que asse-
gura uma pensão aos guardas· civis que se invalidarem em actos funccionaes 
ou em consequencia delles 

Essa pensão, que tambem é concedida ás viuvas e filhos menores ou 
ás filhas solteiras do guarda que fa llecer nas condições alluclidas, é igual a 
dois terços dos r espectivos vencimentos. 

Tornando-se necessario o exame ·de invalidez pa ra a concessão daquella 
pensão e como este exame deveria ser feito pela Directoria Geral de Sauc 
de Publica, foi expedido o decreto n. 13. 435, de 22 de janeiro ultimo, tor-
J'ia ndo extensivo aos .guardas c1v1s o processo de invalidez, cujo regulamen-
to ·foi approvado pelo decreto n . 11.447, de 20 ele janeiro de 1915. 

Em vi'sta da autorização contida no art. 3'', n. XXI, da lei n. 3:.454, 
de 6 de janeiro de 1918, foi pelo dee~·eto n. 13. 0'95, de 10 de julho daquelle 
anno, revogado o art. 5°, primeira parte, do reg.ulamento do Corpo de Bom-
he!ros, approva do pelo decreto n. 9. 048, de 18 de 0Mtubro de 1911. 

De conformidade com os motivos expostos pelo Chefe de Policia, foi 
CY•P.edido o decreto n. 13.295, de 22 de Novembro proximo findo, declarando 
dissolvida a associação denominada União Geral dos Traibalhadores do Rio 
Jr~ Jan.eiro, poi· rser uma sociedade cujos actos se. tornam nocives á ordem 
publica e cujos membros, na maioria extrangeiros, constituíam um nucleo 
de agitadores, descambando para o teneno da anarchia. 

Intervenção federal 

Guarda Nacional 

Policia Civil 

Cqrpo- de Bombeiros 

União Geral cios Tra-
balhadorea· 

Regulando as obrigações resultantes dos accidentes no trabalho, foi Accidentes no trabalho 
expedido o decreto legislativo n. 3: 7'24, de 15 de Janeiro, sendo approvado o 
:;c•11 reg·u!amento pelo decreto n. 13. 498, de 12 de Março-. 

Ameaçando alastrar-se n esta Capital u Ín movjmento grevista e havendo Requisição de vehiculos 
receios da paralysação do trafego de vehiculos, fez o Governo baixar o de-



Finanças 

Exercicio de 1915 

Eit&l'cicio da 1916 

'Eitercicio de 1917 

-18-

c1·eto n. 13 .021, em ·vista do estado de guerra, decreto datado de 7 de Maio 
de 1B18, auto1-izando os Ministros de Estado da Guerra e da Marinha e o 
Prefeito do Districto Federal a fazer a requisição total ou parcial dos ve-
hlcul.os de cargas e mercadorias pertencentes a quaesquer indivíduos, fir-
mas ou companhias, existentes ·no Districto Federal. 

FAZENDA 

A situação financeira, pelas causas que vos são conhecidas e já indi-
;:adas em mensagens do meu antecessor, continua a se.r melindrosa, exigin-
do de vosso patriotismo e saber estudo accurado, para o estabelecimento de 
medidas seguras, que possam restaurar o equilíbrio entre a receita e a des -
pesa do paiz . 

De longa data os exercícios fina nceiros veem sendo liquidados com "de-
ficits" cónsideraveis, que vão avolumando os onus graves que pesam sobre 
o Thesouro Nacional. 

Nos tres ultimas exercícios liquidados, esse desequilibrio mais se ag-
gravou p elas circumstanchi.s anormalissimas da vida mundial, que obriga-
ram todas as Nações a utilizarem-se de recursos excepcionaes, para solu-
ção dos encargos publicos, que não encontravam mais na renda a natural 
compensação. 

Em 1915 a renda effcctiva importou em 48. 314: 935$594, ouro, e réis .. . 
299 .144: 424$6'67, papel e o despesa paga em 79. 022: 856$195, ouro, e réis . . . . . 
516. 628: 618$565, papel, resultando o "deficit" de 30 .. '707: 920$601, ouro e de · 
217. 484 :193$898, papel. 

Procedendo-se á conversão do ' "deficit", ouro, ao cambio de 12 d., o 
"deficit" total em papel é de 286.577:015$250, que foi liquidado mediante di. 
versas operações de credito, entre as quaes avulta a emissão de 160.000:000$ 
em notas de curso forçado. 

o exercício de 1916 accusa igua lmente um "deficit" de 22.860:382$743, 
ouro, e de 156.905:488$924, papel entre a renda effectiva de 61.272:953$243, 
ouro, e 399 .174: 760$210, pa.pel, e a despesa de 84 .133: 3~5$989, ouro, e réis 
496.080:249$134, papel, do que resulta o "deficit" em papel de réis ... .' ..... 
208.341:350$102, feita a conversão ao cambio de 12 d. da parte ouro, cuja 
liquidação demandou varias operações de credito, entre ellas a emissão de 
papel-moeda no valor de 140.500:000$000. 

A renda a purada do exercício de 191.7 foi de 66.438:487$482, ouro, e de 
357 . 870 :589$37 6, papel e a ;lespesa ati:ingiu a importancia de 105 .442 :964$799, 
ouro, e de 563.044:463$335, papel, apresentando o "deficit" de 39.004:477$317, 
ouro, e de 205 .173: 873$959, papel, dando como resulta do ·final do exerci cio, 
convertido o ouro ao cambi<J de 13 d., o "deficit" em papel de 286 .183 :1:73$002. 
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Neste exercicio, como nos anteriores, entre as operações de credito 
realizadas para attender a elevada differença entre a receita e a despesa e 
outras applicações, figura a emissão de 267 . 000:000$ em papel-moeda. 

O exercício de 1918 nflo apresenta melhores resultados. Embora ainda 
;ião esteja terminado o periodo. addicional para complemento das operações ~ 
a inda sejam deficientes os dados constantes da escripturaçã.o do Thesouro, 
mesmo para synopse do 9.nno financeiro, pôde-se prever avultado "deficit" 
~mtre a receita e a despesa. 

A receita arrecadada . durante o anno financeiro attingiu a réis ....... . 
103 . 519: 715$618, ouro, e 380. 995: 807$711, papel, accusando. a . differença de 
.32 .448 :641$582, ouro, e 67 .417 :192$289, papel, entre a prevista no orçamento 
e o. producto da arrecadação já apurada . 

Nestes tres ultimos exercícios tem s-ido possível attender a não elevada dif-
ferença entre os réditos a os dispendios da União, já pela emissão de ti-
t ul-0s da divida interna e Pxterna, já pela emissão do papel-moeda. 

Agora, porém, é preciso considerar novamente o problema para en-
~(mtrar soluções rnais opportunas e efficientes. 

'O problema financeiro· reside no aperfeiçoamento do nosso systema · tri-
butario, na diminuição impiedosa das despesas publicas e na remodelação 
''º nosos mecanismo de contabilidade, para assegurar melhor fiscalização 
<las rendas como dos gastos publicas . 

Parece chegada, com o termino da guerra, a ·opportunida de propicia 
para jlrosegu imento dos estudos sobre a reforma das tarifas alfandegarias, 
e conjuntamente do estabelecimento de out ras impos1çoes e a a lteração dos 
ü ·ihutos a<'tmtes, de modo a auferir a União renda bastante para occorrer 
a,~,. encarfgos ·de sua divida externa e interna, já elevada, e (1s despezas que 

\ 
·os serviços publicos demandam. 

A red.ucção dos gastos publicos deve provir· principalmente da simplifi~ 

cação do nosso apparelho administrativo, que é por demais complicado, exi-
g '.ndo para sua movimentação numeroso funccionalismo, com duplo pre-
j u izo pa ra a Nação, pela~ despesas çue acarreta e pelo desfalque de ener-
l?:ias individuaes disooniveis oara a ,exuloracão economica do paiz. 

U ma das lições c1a guerra, de que os paizes europeus estão tirando uteis 
.a pplicações, é a de que a administração publica pôde ser grandemente sim-
plifica da, e que os serviços publicas, em sua grande parte, são melhor exe-
cutados com pessoal menos numeroso. 

A contabilidade publica, como o appar elho a dministrativo, está impe-
riosamente reclamando raJical alteração dos seus processos morosos, que 
i·eirultam improficuos ou mesmo prejudiciaes ao Thesouro, pela €\emo1·a 
;1a liquidação das contas e a falta de temporanea vigilancia sobre a arreca-
dação das rendas. 

A vida moderna, intensa e celere, não permitte o desperdício de tem-
·j)o precioso E>m formalidades numerosas e improficuas. 

Exercício de 1918 
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Não seria ·- demasiado solicitar vossa attençã-0 par.a os projeetos de lei 
sabre a cantabilidade .. do .• EJstado, que ha longos, annos -dependem .da votação· 
do Congresso. · 

Pela decretação de taes medidas, e com o restabelecimento das con-
dições normaes da economia mundial, é de esperar-se que a situação do 
Thesouro se torne prospera, permittindo que não se aggr,i,ve mais a divida 
da União, de cujo estado passo a informar-vos. 

A divida externa proveniente dos varios emprestimos, que a partir , de 
1883 fora;m )ev11;1rt<tdes para. fins. diversos, at.tingia, em . 31 de Dezembro de 
l!il 8,- .á .. cifra de. f. ll(h432. 27.4-0-0, apl'esentando1 em , confronto · com a cifr~ 

ap1,u::ad~ em .-·31 de Dezembro--. de ia17-, a diffel'ença pana ,roais .de :E 984.058..,7--10' 
assim demostrada: 

DIVIDA EX'l'ERNA : 

Em 31 de Dezembro de 1917....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 .448-. 215-12- . Z 
Encampação da Estrada . d 1} Ferro .de Goyaz....... . .. . . 1.000.000- O- O 
Emissão de titulos do "Funding" d~ 1914, em 1918...... 47. 758- 'i-rn 

Resg\L.te. dos titulos do "l!'unding" de 1898 .. . . . ........ . 
116. 49'5. 974- O- <> 

63: 700- ·0- o 

116.432 . 274-· 0-0 

As operações finaes do "Funding" de 1914 tiveram Joga r no anno fin-
t.lo com a .emissão .. de .tit:ulos na somma já indicada de :E 47.758-7-10. 

Os títulos emi.ttidos de Outubro de 1914 a Dezembro di. 1918 irnpo:rtam 
em :E 13. 085 .. 756-10-3. 

Nos termos desse accôrdo re.assumiu o Governo Brasileiro os serviços 
de juros de. todo.s os empr,estinios externos a partir do 2° semestre de 1917. 

Ainda em virtude do mesmo accôrdo, proseguiu -se, dura nte o anno fin-
do, no resgate dos titulas do "Funding" de 1898. 

Em 31. de Dezembro de 1917 o debito proveniente dessa .operação accusa-
va :€ 8.245.957-9-9. Havendo sido resgatados titulos no va lor de . ......... . 
:E 63. 700-0-0 , ficarÇtm em circulação f. 8 .182. 257 -9-9. 

A amortização dos dema is emprestimos será r eencetada no 2° semestre-
de 1927. A 

Em 31 Dezembro de rn1 a divida interna funda da a ttingia a r êis .... . . 
l. 012 .137: 900$, ·. com o augmento de 7 4. 413 :.400$ sobre o total apurado em 
igual data de 1917 . 

\ 
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O accrescimo provém de : 

Apoiices pa ra pagamento de estradas de feno: 

Decreto n. 12. 771, de 27 /12/1917. . . . . . . . . . 12 . 9'10 : 000$000 

12 ~ 857, de 30/1/1918. . . . . . . . . . 4 . 000: 000$000 

Apoiices pa ra pagamento de compromissos de Thesouro: 

Decreto n. 11. 694, de 28/8/1915 

de 1:000\iOOO 

Decreto n. 11. 699, de 15 de No-

vembro de 1915 : 

16.948 

292 de 200$000........ . .. . .... .. . . 58:400$ 

136 de 500$000. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 68 : 000$ 

16. 948 :000$000 

126 :400$000 

Apoiices e cau telas · de .'\polices a o portador . 

A r t. 124 da lei n . 3. 232 , ·de 5 de Janeiro de 1(117 .. .. ... ... . 

J.!}rnittidas até 31 de Dezembro de 1917 .... .. ..... . ..... .. . 

16.940 :000~000 

17. OH: 400$000 

40.399:000$001'1 

7 4. 413 :.400$000 

937.724 :50 0$00!1 

Tota l em 31 de Dezembro de 1918 ..................... 1. 012 .137: ~00$000 
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·COTAÇÕES El:X.TRElMAS DAS APOLICEJS DA DIVIDA PUBLICA, NO ANNO DEl. 1918 E 1° 
TRIMESTRE DE 1919 

Avolic.es 

Geraes de 5 %, miudas, 
' 1 

1 1 
uniforn·iza~1ao; ; 

1 '. 
uniformizadas. 1 

1 
Geraes rle 1:000$, 5 o/o, 

Geraes de 1:000$, 5 o/o , provisori:cs .. i 
' 

· U niformizadas de 5 o/o, miudas . . . . · l 
U niformizadas de 1 :O OOS, 5 o/o . .... •. ' 

! 
Emprestimo de 1903, porta dor . . . .. ! 

1 

Emi8são para estradas de f erro ..... . [ 
i 

Sn.n eamento da Baixada . . ..... .... 1 

Lloyd Brasileiro . 
1 
1 

Sentenças Judiciarias . . . . ......... ! 

Comp~omissos a o Thesouro, 5 % .1 
m1u c1as . . . . .. . . . .. ...... ..... 1 

! 
Compr omissos do Thesouro, 1:000$000 . 

5 o/o , nominaes . . ......... . . .. 1 
1 

Compromissos do Thesou ro, 1:000$00 0. I 
5 % , portador . . ... . ... _. .... .. i 

•rratado da Bolivia . . . . . ......... . . 

Diversas emissões, 1: 000$, 5 o/o . ... . . 

Diversas emissões, 5 o/o , miudas . . . 

do :::::?::·81918 1 

Extreinas 
âo 1 ° t 1·i111.estre 

de 1919 _______ / ______ · _ _ 
1 

i'llaxima 1 
1 1 

l.\llinima 1 l.\llaxima \ Minima 
1 1 1 

1 
920$000 1 

950$0001 
1 

911$000 \ 
1 
1 
1 

1 
936$000 1 

1 
945$000 \ 

1 
912$000 1 

1 
800$000 1 

815$000 1 
1 

800$000 1 
1 

1 
1 
1 

820$000 1 
1 

813$000 1 

800%l0001 
1 

8808000 1 
1 

900$000 1 
1 

900$000 1 
1 
1 

947$000 [ 

1 
925$000 1 

1 
[. 
1 
1 

1 
800$000 \ 

1 
1 

780$000 1 
1 
1 

805$000 1 
1 
1 

807$000 [ 

1 
1 

li 
1 

1 
902SOOO I 880$000 

926$000 \ 912$000 
1 

910$000 
1 

927$00 01 905$000 
1 

950$000 1 924$000 
1 

924$000 1 905~000 
1 

920 ,000 1 898~000 

913$000 903~000 

f 
1 

915SOOO [ 902$000 

1 
925 $0 00 1 880 000 

1 
1 

920$0 00 1 900~000 

1 
924$000 1 890$000 

1 
940 ·000 1 918$000 

931$000 1 900$000 
1 

Para Iiquidaçilo dos compromissos anteriores a 1915 f oram emittidas : 

LETRAS-OURO : 

Na Delegacia em Londres .... . ... .. . . . ... , .. . ....... . ... . 
No Thesouro Nacional ...... . . . . . .. ..... . . .. ..... . ... . ... . 

Total. .. 

' .. 
3.417.968-18-7 
1.636.552-14-8 

5 .054 .521-13-3 
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LETRAS-PAPEL: 

No Thesouro Nacional 170.438:100$000 

No correr do exercício de 1918 continuou a se opera r o r esgate desses tí-
tulos, parte em moeda cori:ente e parte em apolices a diversos typos, sendo 
a circulação a 31 de Março ultimo a seguinte: 

L ETHAS- OU RO : 

Emissão ... 
Resgatadas até 31 de Março de 1919 ... .. ... .. . .. . .. . .. . 

Saldo em cir culação en;i 1 º de Abril de 1919 .. . ........ . 
q 11é confr ontado com o de igual data de 1918, apresenta a 
differença para menos de 29 . 756-5-0, correspondente ao 
resgate operado . 

LETHAS-PAPEL: 

Emissão . . '. . . . ..... .. . ......... .. .... . .. . . . . . . .. . ... . 
Resgatada s a t é 31 de Março de 1919 ..... ... . . ........... . 

Sa ldo em circulação ... . . . . . ... .. . ....... . ... . ....... . 

5 .054.531-13-3 
4. 995 .355- .6-2 

59.lGG- 7- 1 

170 .438 :100$000 
155 .805:600$000 

14 . 632:500$000 

A differença para menos das letras-papel em circulação corresponde ao 
resga te de 15. 737: 700$, effectua do no período de 1 º de Abril de 1913 a 31 de 
mez findo. 

T erminando no cor rente anno a prorogação do prazo pa ra o vencimento 
deasa.s letras, resolveu o Ministro da l!~azenda resgatar o saldo da emissão 
cm mo"'da corrente ou efh apelices a o typo de 90 o/o , o que se est á !'ealizan-
do a partir de 20 de Fevereiro dest e anno . 

Como já .ficou assignalado, ainda durante o anno de 1918 e 1° trimestre 
do corrente a nno, teve o Governo de lança r mão de emissões de papel-moeda 
para a ttender o desfalque das rendas publicas, bem como a diversas opera-
ções de caracter economico a utorizadas pelo Congresso. 

Foi o seguinte o movimento do pap el-moec1a, de 1° de janeiro de 1918 a 
31 ~e março de 1919: 

Ex!i<tencia em 31 de Dezembro de 1917 . ....... . . . .......... 1.389 , 414:967$000 . 

EMISSÕES: 

Emissõt?s de Janeirú de 1918 a 31 de Março de 1919 . ...... . . 320.000:000$000 

1.709.474:967$000 

Papel-moeô 
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RESGATJíi: 

De Janeiro de 1918 a 31 de Março de 1919: 

Por prata .. 
nickel .. 
bronze .. 

Descontos de notas. 
Moeda subsidiaria. 

10:384$600 
57:065$-000 
11:080$000 

222:927$750 
36$150 301:493$50() 

l!Jxistencia em 31 de ~farço de 1919 ................ 1. 709. ll:S: 473$50() 

J<-;m 31 de J ,ulho de 191:4 a circulação era dé 600.340:720$500, a ccusando, 
11ortanto, a circulação actual o augmento de L 108. 772·: 753$, cifra assaz ele-
va da, que causa justificada ancledade na previsão de funestas consequen~ 

cias de tão rapida ampliação de nosso meio circulante. Não preciso invo-
.::·lr a vos~a nttenção pa.ra tão serio problema, que exige immediata solu-
ção, pa ra que os inevitaveis effeitos do forçado inflaccionismo nã o venham 
àggravar ainda mais a situação fina nceira do paiz, nem embar;).ç>.; 1· o seu 
desenvolvimento economico. 

Mediante severa parcimonia nos gastos publicos, poder-se-á a ttender 
ao nesgate de uma: parte · das emissões e ao agumento do. fundo de ga ran-
fr1., es tabdecido em virtude do decreto n. 12. 963, de 10 ele Abril de 1918 . 

Para constituição desse fundo, foram transportadas as seguintes im-
portancias: 

1918 

Dezembro 14 - Ouro retirado da Caixa de Conversão equi -
valente a 60.000:000$ ao cambio de 16 d. convertido ao 
par. 

Dezembro 27 - Ouro retirado da Caixa de Conversão equi-
valente a 13. 648: 320$, ao mesmo cambio, convertido a o 
par ......... : ...... . . . .............. .. . . .. ... .... . . 

Dezembro 27 - Ouro amoedado retirado da Thesoura ria ·Ge-
ral do Thesouro Nacional. .. .. ... ........ .. ..... . . ·" .. . 

Dezembro 27 - Ouro em barra · retirado da mesma Thesou-
raria Geral . 

Owro 

35.555:565$55f> 

8. 087: 893$•333 

436: 806~070 

4. 310: 765-$29() 1 

. 48. 391: 020$248 

De conformidade com a lei n. 3. 546; de 2 de Outubro de 1918, e com · os 
dispositivos do decreto n. 12. 963, de 10 de Abril de 191 ~ . a emissão a ser 
feita , pelo fundo de garanti::t, é de cinco vezes o va lor do ouro depos ita do, 
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ou. seijam .241.955 :101$240. Dessa importancia já foi .emittida a de 190 .()00 :000$, 
ha,vendo o saldo a emittir de 51. 955: 101·$240. 

·Praticamente extincta está a nossa Caixa de Conversão, utilissimo appa- Caixa de Conv•ersão 
relho paira a estabilização das taxas cambiaes, que, infelizmente, por defei-
tos do nosso meio social e economico, não ·Pôde ,produzir os fecundos fru-
ctos que para riqueza de outras nações tem acarretada. 

A circulação das notas ãa Cai;xa em 1917 e 1918 era a seguinte: 

Em 31 de Em 31 de 
Dezemb.ro de Dezembro cVe 

1917 1918 

Ouro .em deposito - Cambio de 16 d. . . . . . . 75. 230: 952$691 1. 582: 634$379 
Responsa:bilidade do Thesouro - Ouro -

Cambio de 16 d .... . ... . ............. 19.339:776$016 19 . 339:776$016 

94.570:728$707 20 . 922:410$395 

Notas em circulação: 
Em 31 de Em 31 de 

D ezembro de Dezembro de 
1917 1918 

Com lastro em ouro. . . . .. .. .. . ..... . .... . 75.220:930$000 1 .582:630$000 
Sem lastro - Responsabili.dade do Thesou-

r.o . ...• . ... . .. . . ........ .. .... . .. . . 19 . 339:000$000 19.328:980$000 
Elracção-ouro em moeda subsidiaria ....... . 10 :798$707 .10:800$395 

94.570:7.28$707 20.922:410$39 5 

As cotações do cambio em 1918 offerecem média superior á apurada no 
correr do anno de 1917. 

Foram as segu intes, as médias trimestraes das cotações officiaes sobre 
Londres, a 90 dias de vista: 

1918 - 1º trimestre. .. .. .. . . .... ....... ... . .... 13 1/2 
2º trimestre. ... ... . . ... . .. . . .... . .. . .. 13 3/64 
3º trimestre. .. ........ ············ ... 12 13/64 
4º trimestre. ... ······ ······ ············. 13 1/4 

1919. - 1º trimestre .... ················ ... 13 5/32 

O Banco do Brasil conitnua prestando á publica administração e a todas 
as classes activas do paiz os melhores serviços. A's difficuldades que, desde 

cambio 

Banco do Brasil 
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1914, vieram aggravando a crise latente do nosso organismo economico, . tem. 
opposto esse estabelecimento, nesta e nas principaes praças nacionaes uma 
reacção constante, energica e ponderada, a uxiliando, dentrn dos limites de 
seu poder e recursos, o commercio e as industrias . Muito elevem ao seu con-
curso, largamente distr!buido em adiantamentos de fundos sobre os productos 
de exportação, valorizados pelas necessidades da recente guerra, os r esultados. 
animadores do nosso commercio com· o exterior. 

A creação de uma numero, já relativamente grande de agencias, crite-
riosamente disseminadas pelos centros' de mais intensa actividade de inter-
cambio col!lmercial ou expansão industrial e agr ícola, apparelharam o nosso 
:principal instituto de credito para, no período excepcional que atravessamos , 
levar o amparo do capital e do credito onde mais urgente e legitimamente 
eram reclamados. 

Ao iniciar-se o exercicio de 1918, contava o Banco 20 agencias. Nesse 
anno foi aquelle numero eleva do a 40, achando-se todas essas succursaes 
funccionando regularmente e da ndo os m a is prornissores .resultados, qúer no. 
que concerne ao lucro material e immediato, que au·ferem os accionistas, 
quer quanto aos beneficios, em que se traduzem para praças e zonas iinpor-
tantes, a que faltavam as. facilidades àe um serviço bancario regular. 

Ao movimento cambial · de 1918 pre~tou o Banco do Brasil os serviços 
que já tradicionalmente lhe incumbem, de discreta e constante intervenção, 
visando or·ientar e, quando possivel , r egular as tendencias naturaes ou força-
das , do mercado, no sentido de se evitarem as bruscas oscil!ações, fructos da 
especulação ou de outros factores de perturbação das taxas. 

A instabilidade é, infelizmente, da essencia dos intercambios baseados 
sobre· moeda precaria como a nossa, sendo exigida a acção vigilante e inin-
terrupta de um instituto regulador , que auxilie o Poder Publico na defesa do 
'meio circulante. Esta cooperação necessaria t em sido exercida pelo Banco, 
durante a longa crise que pesa sobre os nossos principaes productos de ex-
portação, com a permittida efficacia, evitando-se ao nosso mercado de cam-
bio os males incalculavei. ~, que lhe teriam advindo dos m anejos da especula -
ção, a uxiliada pelas circumstancias occaslonaes, resultantes da guerra eu-
ropéa. 

As taxas de cambio banca.rio em 1918 a ssignalam as seguintes cifras ex-· 
tremas : 

Maxima, em 5 de Janeiro .... . .......... . . ...... .... ......... .. . 
Mini ma, em 18 de Julho ......... .. ............ . .......... .. . .... . 

13 .29/32 
11·. 7/8 

Nesse periodo, comprou o Banco cambiaes de exportação. aqui e nos E~- ... ,., 
tados, no total de f · 11. 796. 557 e vendeu f 11. 790. 698, de onde se verifica o 
cuidado com que realizou essas operaçõ19s, agindo· sempre de modo a nivelar 
suas compras e vendas, a fim de que nunca o pudessem surprehender os im. 
previstos, sempre possíveis nos negocios dessa natureza. 



Reflectindo as condições de crescente prosperidade do Banco e a orien-
tação segura e ,Prudente, que tem imprimido â. gestão de seu s negocios a ad-
ministração do mesmo estabelecimeüto, as cotações das, respectivas acções 
se mantiveram sempre, em 1918, sensivelmente acima do valor nominal. Seu . 
minimo preço, cotado n a Bolsa, foi de 220$ e o maximo de 242$, sendo cada 
vez maior a procura desses titulas pelos que desejam um papel de suffi-
ciente estabilidade e renda compensadora. 

A emissão dos certificados -ouro, no a lludido perioc1o foi a que se segue: 

Nesta praça. 
Nos Estados 

sendo este o total dos r egates operados : 

Nesta praça . 
Nos Estados . 

:E 
3.552.873 
3 . 865.660 

:E 
3.433.391 
3.830.872 

7.418 . 533 

7.264.263 

Os supprimentos ãs delegacias fiscaes e a lfa ndegas ~ealizados pelo Ban-
co, por conta do Thesouro, ascenderam em 1918 a 31. 936: 000$ e as importan-
cias deli as recebidas, a credito do Thesouro, foram de 48. 846: 000$, elevando-
se os pagamentos dos cheques do Thesouro, emittidos sobre esta Matriz, a· 
83.373:000$ e as quantias pagas por ella por conta do Convenio Franco Bra-
sileiro a 117. 401: 133$980. 

As compras effectuadas pelo Banco e suas agencias, em notas conver-
síveis por conta do Governo, sommaram 24 .104: 000$000. 

A arrecadação pelos vales -ouro, nos tres ultimos exercícios, produziu as 
seguintes importancias: 

Em 1916. 
" 1917. 
" 1918 ..... 

56.946:431$970 
59.484:621$326 
66.227:062$881 

Vales-ouro 

Entre as operações executadas, com o auxilio efficaz do Banco do Bra- Convonio com a França. 
si!, es tão as concernentes ao accôrdo celebrado em 3 de dezembro de 1917 com 
a França. 

Em virtude do convenio, foram abertas duas contas, das quaes uma jâ, está 
liquidada. 
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E' a do fretamento dos navios, cujo preço foi fixado em Frs. 110. 000. 000, 
apurando-se o liquido de Frs. 104. 960. 633, que produziu, ao . ~mbio de 27 d., 
a quantia de 37 . 082:•696$599,. ouro, •incorporada, em virtude da lei do ol'çamen-
to, á nossa receita ordinaria de 1918. 

A differença de Frs. 5. 039. 367, entre o preço a justado e a impo11tancia 
entregue a os nossos agentes financeiros em Londres, teve a;pplicução no pa-
gamento de sello e de outras despesas oriundas do Convenio. 

A conta. B, aberta para attencler as operações da compra do café e de 
outras mercadorias de producção brasileil"a, ainda está em plena actividade. 

O total pago a té 31 de Março ultimo, pelo Banco do . Brasil, das merca-
dorias adquirjdas pela "Mission Militaire de Raivitaillement au Br~sil " at-
tingiu a 133. 442: 629$000. 

Convertida essa importancia ao cambio m éclio de $720 por 
franco, produz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 336. 984,81 

Os pagamentos autorizados pelo Governo Brasileiro so-
.bem em 31 de Março a............. . .................... . ... 138.989.465,31 

apurando-se o saldo de. 46 . 347 .519 ,50 

Este saldo, porém, está sujeito a a lteí·ação, . não só pelo proseguimento 
das operações como tambem pela deducção a ser f eita para pagamento dos 
reparos dos navios, . que, embora feitos pelo Governo Francez, correm -por 
conta do Governo Brasileiro . As contas desses concertos estão sendo exarmirm-
das por uma commissão especial, para esse fim nomeada. 

Pela commissão creada em virtude do decreto n. 13 .110, de 19 de Julho 
de 1918, para fiscalização prévia das remessas de va lores, dura nte o •período 
da guerra, foi organizada a demonstração das operações cambiaes effectua-
das ·no anno de 1918 em todas as praças da Republica, representadas pelas 
segutntes .cifras: 

Vendido . . 
Comprado. 

f. 
85.958. 061- 6-8 
64.205.526-12-1 

Para as operações effectuadas pelos bancos da Capital Federal, foram 
apuradas as importancias abaixo : 

1918 1º semestres 2º semestre Total 
f. E f. 

Vendido. .......... . 26. 610 .199 18.89 7 .182 45. 507' .. 381 

Comprado. . ...... .. 17 . 000.237 12.972.675 29.972.912 

•• 



1919 

Vendido. 
Comprado. 

. ( ~ . ' .... ... · .. . 
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l ." ~ríraestres 

~ 

9.888.332-14-2 
6. 4.81. 885- 7-9 

São os seguintes os algarismos do nosso commei;ci9 ex terior, !}OS ul9-
mos seis annos·: 

E czuivalente em; 
1.000 to1ieladas Contos de réis •;f 1,000 

.Al'!NOS -"-·-- .~.:::--· -,~ 

Exporta-\ lmporta- Exporta- Impor- Exporta-
li 

Impor-
ção 1 ção ção tação ç5.o tação 

1 1 ----- .:: 

1 
1913 . ... ' ... 1.382 1 5.873 981. 7671 1.007 .495 65,451 1 67,166 
1914 ....... ' 1.310 

1 
3.478 755.747 561.853 46,803 J 35,473 

1915 ..... ' .. 1.808 
1 2 . 799 1.042 .298 j 582.996 53,951 1 30,088 

' 1916 .. . .... . 1.869 
1 

2.641 1.136.888 I 810.759 56,462 
1 

40,369 
1917 . . ... . .. 2 .016 1 1.986 1.192 .175 í 837.738 .63,031 

1 
44,510 

1918 . • . ' . . .. 1.772 1 1. 736 1.137 .100 i 989.502 U,168 
1 

53,262 

1 1 

O Commercio Exterior do Brasil, em l!Íl8 foi o de menor volume . em 
relação aos ultimos cinco annos, o maior quanto ao valor em moeda-papei e, 
exceptuado o do anno de 1913, o maior tambem quanto ao valor . em .. libras 

-esterlinas. 
O menor volume justifica-se pela grande alta de preço nos artigos im-

portados, alta no custo das mercadorias nos paizes de procedencia e eleva-
ção exaggerada nos fretes m arítimos. 

o valor da importação vem crescendo desde 1914, ao. pass~ que a quan-
tidade de mercadori.as importadas decresce annualmente. Cada tonelada, que 
nos custav:a em 1913 172$, passou .a valer em 1918 - 570$000. Para e.ste · au-
gmento o custo da mercadoria contribuiu com 207 o/o e o frete com 370'o/o. 

As difficuldades de transporte que, no anno passado, mais se accentua-
ram e .as restricções adoptadas por . diversÔs ·paizes, restricções essàs feliz-
.mente quas! todas já, revogadas, impedira m que continÚasse a . nossa· exporta~ 
·ção . a sua marcha crescente que se vinha verificando desde 1914. 

Eata\iâiea 
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Os "stocks" existentes em nossos portos de embarque, grande par te j á 

vendidos para o exterior e a grande alta nas cotações de café permittem es-
perar que o valbr da nossa exportação no corrente anno seja superior á dm; 
ultimos annos. Os dados da nossa exportação já apurados para os tres pri-
meiros mezes deste anno justificam essa esperança . 

Foram os nossos dois principaes productos, o café e a borracha , que, em 
1913, representavam 78% da nossa exportação, os que soffreram maior de-
pressão em seu commercio devido á guerra; para ambos os productos foram 
creadas em alguns paizes medidas . que impediam ou limitavam sua importa-
ção, fazendo com que ~ percentagem desses productos na nossa exportação, 
em 1918, baixasse a 37'%. 

Antes da guerra tinhamos como factores principaes da nossa exportação 
as oito mercadorias seguintes: café, borracha, cacáo, couros, pelles, rugo-
dão, fumo e herva-matte; as demais contribuiam em 1913 com menoB de 
50·.ooo:·oo0$000. No decorrer dos cinco annos da .guerra foi notavel o desen-
volvimento da exportação dessas ·mercadorias, como se verifica pelos seguin-
tes algarismos: 

lllXPOP:rAÇ' ÃO 

\ ValM = ~n<°' do ...... 

1 
1 1913 1918 

1 

Oitp pr!ncipaes artigos. 936.871 644.996 

Diversos. . .. ... .... ... .. .... .. · I 44.896 492.104 

Total. 
1----- -----.... ...... .. ..... .. ... ...... · l 981. 767 1.137.100 

1 

Ao passo que os productos tradicionaes da nossa exportação d!minuiam 
de 301%, os demais productos, que no ultimo anno antes da guerra figura-
vam com cerca de 5'% do valor total , alcançavam, em 1918, a cifra de Rs ... 
492.104:0.00$ ~u sejam 43'% na nossa exportação . Mercadorias que já produ-
ziamos em grande escala, mas cuja exportação não nos era permittido man-
ter devido á concurrencia dos mercados onde o custo de producção ed. infél ,. 
rlor ao nosso, começaram a ser ·exportadas no primeiro anno da guerra e 
... m volume sempre crescente nos annos success!vos, devido á alta do preço 
e, principalmente, ã elevaçã.o do custo da vida nos paizes de producç.ão si-
milar á nossa. 
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Com a suspensão das hostilidades houve naturalmente receio que a nova 
corrente commercial que a guerra creara se paralysasse, determinando esse 
receio certo panico em nossos mercados .suppridos de "stock". A situação 
actual de desorganização economica dos paizes da Europa central permitte, 
iiorém, prever que, longe de ·restringir-se, será mantida a procura desses 
productos em nossos mercados. 

A alta actual do café, cuja cotação em Santos era em março ultimo de 
·12$900 por 10 kllos, quando em identico mez do anno .passado era de 4$900, a 
grande safra de a lgodão em expectativa e a relativa facilidade de meios de 
transporte no corrente anno farão com que se restabeleça o commercio de 
nossos productos, cuja exportação tinha sido reduzida pela guerra. 

Si deixámos durante quatro annos de exportar para os paizes da Europa 
central, em compensação desenvolvemos nosso commercio em muito maior 
escala com os paizes da America. Em 1913 exportavamos para a Amerlca do 
Sul 72 .308: 000$ e em 1918 - 296.523:000$000. Assim, com a guerra, deslo-
cou-se o nosso intercambio, tanto na exportação com6 na importação, da 
maneira seguinte: 

VALO!l lllM CONTOS OE RÉIS PAPlllL 

Importação Exportação 
CONTINENTES 

1913 li 1918 1 1913 1 

1 1 

1918 

Euro:Pa. 424.703 
1 1 1 

720.9921 349.045j 578.6491 

1 1 1 1 
America do Norte . . .. ....... · 1 171. 6901 390.2891 317.0921 401.786 

America do Sul. . . ... .. .. . . .. 1 99 .1631 230. 788 1 72. 3081 Z96 . 523 

Asia . .. ... .. . . . . . .. . ....... · I 9.4861 19.139j 3.101! 

Africa e Oceania ... . . . . . . .. . .. / 3.1641 1441! 10.6171 
1--1----1--

Total. . . . .. . .. . .... ..... li 1. 007. 495 JJ 989 . 405 ·1 981. 7671 

309 

18.779 

1.137 .100 

J . 
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Este estabelecimento, cuja renda estava orçalll.a nas leis de· receita an-
teriores, em 20:000$, rendeu em 1918 a quantia de 82:422$128 contra uma ren-
de. de 33:232$681 em 1916 e de 23:569$689 em 1917. 

A repartição forneceu em 1918 ás alfandegas, collectorias, Recebedorias e 
mais estações de arrecadação as sommas seguintes: 

Eim formulas para a arreca dação do imposto de consumo . . 
Em sellos adhesivos para a cobrança do imposto do sello . . 
Em formulas de franquia de diversas especies e valores á 

Repartição Geral dos Correios . . ....... . .. .... . ... . . . 

A cunhagem de 1918 foi a seguinte: 

FJm moedas de ouro de 20$000 ... . .. . ........ . ... . .... . .. . 
Em moedas de nickel dos valores de $400, $200, $100, $050 

e $020. . . . . ...... . . . ........ . .. . . .. ........ . ... . 

108 .424: 730$430 
~8.580:753$400 

10.298:530$000 

157.304:013$830 

24:320$000 

416:850$000 

Existem ainda cunhadas, na officina de laminação, mais de 300:000$ em 
moeõ.as de nickel do novo cunho, que aguardam escolha e separação, afim 
de serem entregues á Thesouraria. 

. ..... 



RECEITA E DESPEZA DO EXERCICIO DE 1917 

RECEITA 

1 
Direitos de importação ............. . 1 
Imposto de consumo ................ ! 
Imposto sobre circulação ... .. ....... 1 
Imposto sobre a renda . . ............ ·1 
Imposto sobre loterias . . ............ . 
Outras rendas . . ........ . .......... . 

(tendas patrimoniaes . . ............ . 
Hendas industriaes . .......... .... . 
Renda extraordinaria ............. . 
.Renda com applicação especial 
Fundo de garantia do papel-moeda .. 

OURO 

1 
50.039:097$7421 

13:090$952 
234:299$218 

1. 751: 121$398 
2.638:909$679 

11. 761: 488$595 

PAPEL 

47.862:977$833 
114.376:330$839 
37.562:677$633 
25.934:585$016 

1.253:700$000 
5.061:961$052 

828:396$549 
84.091:095$573 
21.511:522$658 
15.380:616$374 

Renda a classificar ...... ' . . . . . . . . . . 479$798 4. 006: 725$849 
1-------1-------

6 6 . 4_3 8: 487$382/ __ 35_7_._87_º_: 5-8-9-$3_7_6 2.862:343$343 Depositas (Saldo) 

Operações <k credito: ; 

Emissão de papel-moeda . . .......... · I 
Emissão de letras da Thesouro . • .. .. . 
Emissão de apoiices . . .............. -1 
Emissão de títulos do "Funding" . ... .. . 1 

Conversão de especie •••••••••••••• 

66.438:487$3821 360.732:932$719 

5.454:148$133 

28.653:581$771 

100.546:217$286 

83.745:173$318 

184.291:390$6041 

267.000 :000$000 

101.619:000$000 

11.150:316$935 

740.502:249$654 

274.980:479$792 

1. 015. 4·82: 729$446 

DESPlilZA 

1 
Ministerio da Justiça . . .. . ..... .... . · 1 
Ministerio das Relações Exteriores . . . 
Mlnisterio da Marinha . . ............ . 
Ministerio da Guerra . . ............. · 1 
Ministerio da Viação e Obras Publicas .. 
Ministerio da Agricultura Industria ej 

Commercio . . . . .... .. .. ........ · 1 
Ministerio da Fazenda . . ....•....... 
Despeza a classificar . . .............. . 

Depositos "Deficit " 

Op erações de credito: J 
1 

Resgate de letras do Thesouro . . .... · / 
Premios •de apoiices . . ... .... , ..... . 

Resgate de moeda subs1diar1a . . ... . .. . 

OURO 

1 
12:521$949 

2.535:554$028 
896: 302$277 
48: 042$·252 

30.198:329$172 

45:663$294 
70.866:288$227 

824:263$600 

105.442:964$799 

10.941:418$011 

116 . 384:382$810! 

12.022:812$561 
-

4. 310 :·934: 350 
--

Conversão de eS'Pecie . .. :-· ._ ........... ·1 
--------

1 
132. 718: 129$721 

Saldo para o exercício de 1918 . · 1 51. 573 :2~0$883 

184.291:390$604 

PAPEL 

50.496:876$858 
1.082:136$818 

40.032:223$824 
67.074:817$702 

174.034:049$657 

12 .814:056$376 
214.153 :087$440 

3 .357:214$660 

563.044:463$335 

563.044:463$335 

' 10. 408: 600$000 
5.866:073$000 

--
6:000$001) 

5'79. 325: 136$335 

436 .15-7 :593$111 

1.015.482:729$44& 
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RECEITA E DESPEZA DO EXERCICIO DE 1918 

RECEITA OURO PAPEL 

Direitos de importação /I 45. 754:090$9201 
Imposto do consumo . . '. . .' .. : : : : : : : : : : 
Imposto sobre ·circulação . . . . . . . . . . . . . 4:268$9991 
Imposto sobre a renda . . . . . . . . . . . . . . . 67: 29 6$494 
Imposto sobt'e loterias . . ......... . .. . 
Outras rendas . . ... . .. . ............. . 
Rendas patrimoniaes . . . . . . . . . . . . . . . . - / 
Outras industrias (*) . . . . . . . . . . . . . . . 440 :.279$634 
Rendas extraordinaria . . . . . . . . . . . . . 216: 367$5751 
Renda com a ppUcação especia l . . . . . . . 9. 081: 840$-399 
Henda a .classi.ficar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 : 951$376 

'1 56.511:095$3971 
F undo de garantia do papel-moeda . . . 48.$9 1 : 020$2481--------

\ 104.902:115$645 303.609:079$319 
Depositos 

Operações de credito: 

Emissão de pa pel-moeda . . .......... . 
Emissão de 1'etras do Thesouro . . ... . . 
Emissão de Apoiices . . .. . ..........• 
Emissão de titulos do "Funding" . . . . 
'Conversão de especle . . ..... . .. . .... . 

1 32.225:998$925 
1- ---- --1-------
1 104.902:115$6451 335.835:078$244 

29 0.000:000$000 

30.185:500$000 

119. 845: 734$83 5 
1----.--- - /-------

Saldos de exerci cios anteriol'es . . . 51. 5713 :260$883 436 .157: 593$111 1 
104.902:115$6451 775.866:313$079 

1 
1 , 156 .475: 376$528 i1- 212. 023: 906$190 

DElSPEZA OURO 

Ministerio da Justiça . . . . . . . . . . . . . . 14: 761$778 
Ministerio das 1Relações Exteriore 1. 083: 788$947 
Ministerio da Ma rinha . . . . . . . . . . . . 81 :4·60$724 
Ministerio da Guerra . . . . . . . . . . . . . . 52 .124$034 
Ministerio da Viação e Obras Pu licas. I 10.315:455$164 
Ministerio da Agricultura, Indus ria el 1 

Commercio .. ... ..... . ..... j 1 

PAPEL 

43.842:878$157 
836:841$595 

36.471:872$291 
66.981:474$416 

134.995:834$070 

~11ini sterio da Fa~e.nda . . ...... • . . .. ·1 27: 694$1•841 9. 695: 583$004 
J?espeza a classs1f1car . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 059: 434$187 170 .192: 011$185 

276: 55'7$736 51. 494: 113$703 
----------------
1 35.911:276$7541 514 .510:698$421 

Despeza com a acquis1çao do Fundo dei 1 
Garantia (Papel-moeda ) .. .. j 4.757:744$720 1 73.648:320$00t} 

1--4-0 .-6-6-9-:0_2_1$_4_7_4 , 588 .159 :018$421 
Depositas .......... - · . . .... ·/ 6.584:114~124 / ______ _ 

Operações de credito: 
1 47.253:135$5981 

1 1 
Resgate de letras do Thesouro . . . . . , 100 :977$7761 
Premias ele apoiices . . ... . . . .. ..... . 
H.esgante de moedas subsidiarias .. j I 

588 .159:018$421 

12.239 :400$000 
2.12jl:934$000 

Conversão de especie .... ·/ 5•6.817:372$561/ _______ _ 

Sal'do deste exercido 
1 

104.171:48-5$9251 
..... 52.303:890$603 

,1 156.475:37·6$5281 

60·2. 522: 352$421 
609.501:553$76[) 

1.212:023:$906191 

(*) Não foi incluida a renda proveniente do arrendamento dos navios á França , na importa ncia de frs. 104.960.633, ou 'iO cambio de 27 d., 
37.082.696$599. 
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A renda geral da Republi:ca , no . período de 1913 a 1918, foi a seguinte: 

Annos: 

1~13. ·.· . . . .. .. .. . •. .. .. . . . .. 
1914 ... . . .. . ........ . . .... . 
1915 .... . . .... .... . . . . .... . . 
1916 .. ... . . 
1917 . . .... ....... .......... . 
1918 ... . ................... . 

Ouro 

150 .595:482$918 
.75. 767: 717$641 
48.931:835$523 
62.872:969$602 
67.155:954$723 

103.519:715$618 

IMPOSTOS ADUANEIROS ARRl!lOADADOS 

A.ntws: . 

1913 .. . ... . . .... . .. .... .. . . . 
1914 ............ . . .. .. . ... .. . 
1915 ". . .... ... . ...... . 
191f; ............. · .. . . ' ... . 
1917 . ... . . ................. . 
1918 ....................... . 

Ouro 

99.840 :211$489 
60.564:485$982 
41. 025 :349$029 
53.017:139$480 
56.002 :582$020 
55.219:607$060 

IMPOS'J'OS DE CONSU MO ARRECADADOS 

Annos: 'l'a.xa Registro 

1913 ..... ..... . . . . . .. . .. . ...... .. ... . ....... 
1914 .... .... ... . . . 45.938:327$635 6.302:195$000 
i9 15 '~ ...... . . ... . 61.173:431$517 6.602:145$000 
:1'916 .. .... .. . ... . . 71. 298: 787$725 12.529:140$000 
1917 ............. . 102.543:991$879 12 .275:473$000 
1918 .... ... ...... . 103.154:644$554 12.852:961$000 

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

· Papel 

. 385. 910:158$501 
268.992:658$925 
313 .159: 829$G2tj 
316.187 ;516$7?3 
341.070:891$692 
380.995:807$71:! 

Pap.el 

176.547:557$50:: 
97.657:914$97"1 
76.934:168$067 
80. 373 :.652$378 
48 . liz: 068$891 
52.567:921$9 78 

Totaes annuri-:1s·. 

65.242:219$553 
52.240:522$635 
67.775:576$517 
83.827:927$725 

114. 819 :464$875.l 
.116 .007:605$554 

o accrescimo, que tem tido Ultimamente o movimento da.a corresponden · 
das, reflecte, na repartição postal, os resultados da cessação da grande 
guerra. Restabelecidos os serviços de encommendas e vales internacionaes, 
logo que melhor se regularize a situação européa, voltarão os Correios a 
exercitar todas as suas funcções, e aquelle movimento ainda mais a vultará . 

O Governo cuida <).e remediar as necessidades mais prementes 9-a adminis-
tração postal, que vai se orientando segundo um regimen de severa e bem 
inspirada economia e, sem quebra da justiça, chamando o pessoal menos ex-
acto á observancia do compromisso de bem servir. 

S&Mliçc> postal 
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A reforma autorizada pela lei da despeza do corrente exercicio está sendo 
objecto de estudo por parte do director geral dos Correios, que deve na res-
pectiva elaboração ter em vista: maior descentralização de serviços pelas 
administrações; ampliação da capacidade fiscalizadora da directoria geral, 
adjudicando-se-lhe para este fim maiores attribuições; e simplificaçã.o do 
processo de prestaçi'i.o das fianças, que poderão passar a ser feitas nas thesou-
rarias das Administrações e sub-administrações, ao menos para os ag1mtes de 
3° e 4• classes. 

Estuda-se ao mesmo tempo uma revisão geral do serviço de conducção d"-> 
malas, serviço relevante por sua natureza e que já se resente de uma granel~ 
füfficuldade para ser executado, pelo facto de escassear o pessoal encarregado 
da conducção, á vista da. sua exígua paga, agora que os salarios se acham 
elevados em todo o paiz. 

Perturbado está, outrosim, o funccionamento da.s agencias de 3• e 4ª elas·· 
sas, já pela insignificancia da remuneração dos serventuarios, já pela dii'.Ci-
culdade no processo de constituiçãb da · fiança, tantas vezes motivo de aban-
donarem elles os respectivos cargos, Jogo que dessa garantia se lhes exige a 
prestação. 

Muito importa desenvolver os serviços dos correios ambulantte terrestre11, 
melhorar os que já existem em linhas marítimas e fluviaes e creal-os noutras 
destas linhas; outrosim, dotar os Correios de certas officinas que, bem con-
stituidas, permittirão grande economia, cÓncorr-endo ao mesmo tempo para a 
execução segura e rapida dos encargos vartos e complexos da administração 
postal. 

Estão em via de reorganização muitos servicos principaes, taes como O!I 

de registrados, encommendas postaes, expressos e o de estati,stica, no sentido 
·de tornal-os mais promptos e efficientes. 

Nesta remodelação visou-se, para minorar os gastos, µm melhor regimen 
de supprimento, utilização e conservação dos materiaes que mais avultam 118. 

despeza de custeio do trafego postal . 

A directoría geral, as administrações de Pernambuco e do Paraná e !tl-
gumas outras 'continuam· a funccíonar em edificíos publicos e particulares, 
sem accommodações sufficientes, tornando o serviço, sobremodo, penoso. 

Urge serem as administrações dotadas de ed!ficios apropr\ados, a exem .. 
plo do que já se estã fazendo em relação ao Estado de S. Paulo, onde já 
foram iniciados os trabalhos· precisos para a construcção de um predio ada-
ptado ao funccionamento do Correio, por conta do credito aberto pelo decreto 
i.. 13. 506, de 12 de Março ultimo. 

A renda do Correio do anno proximo findo pôde ser avaliada em rêls ·•- . 
l0.636:258i102, entrando nessa importanc!a a estimativa de 700:000$ para o 
"quantum" ainda a apurar no período addic!onal. 

Nesta demonstração não estão incluídas as rendas provenientes da metade 
do sello da taxa devida, e dos sellos officiaes e ordinarios,. fornecidos a cre: 
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dito ás repartições publicas federaes, produzindo irnportancia superior a réi::1 
900:0003000'. 

Deve merecer a vossa elevada attenção o .facto de ter sido concedi<ht a 
franquia postal .a um avultado numero de .associações e emprezas particula· 
res e semi-officiaes, o que muito concorre para que seja annualrnente des-
falcado o Correio · em mai~ de 1. 000: 000$ das suas rendas. 

Importa, senão extinguir, ao menos limitar essas concessões para que 
possa o Correio apresentar de facto a receita correspondente ao trabalho que 
execut:a, impedindo que mais se avolume o "deficit" ~ deixando, portanto, !t 

repartição de figurar como um crescente ·sorvedouro dos dinheiros publicos. 
A extincçã.o elo sello official é uma medida que se impõe e da qual resul-

tará grande economia . de material e pessoal. Data de 13 annôs a creação 
do referido sello, e durante esse periodo, sufficientemente longo para expe-
riencia, chegou-se á evidencia ele que elle não corresponde de modo algum 
aos fins que se tinhain em vista, por isso que as repartições publicas nunca 
forain dotadas com as verbas suff!cientes para adquiril-o, tendo, sobremod(), 
a ugmentado a correspondencia postada como officia l, mas de assumpto exclu--
.sivamente particular. O systema de entrega por meio de protocollo, com c:i- · 
rimbação propria, é mais simples e menos oneroso .para os cofres publicos . 

A despeza j á apurada com os diversos serviços postaes em toda a Repu-
blica, até 31 ele Dezembro, foi ele 19. 962 :590$748, sendo 13. 062 :991$747 com 
J)essoal e 1. 88D: 599$001 com material. 

' i 
A extensão da rêde telegraphica que, em 1917, era de 39. 666•m ,821, com o 

desenvolvimento de 72.0llkm,661 de conductores, elevou-se em 1918 · a 
41. 996'"',102, com o desenvolvimento de 75. 909km,529, havendo um accrescimo 
de 2.329'1t"' ,281 n:i linha de postes, e de 3.897k"'6,68 no desenvolvimento dos 
conductores. Acham-se em construcção mais 1.223k"',269 de linhas, que serão 
6Jm breve incorporadas á rêdc existente; e em projecto e com estudos defini-
tivos já promptos, diversas linhas, com a extensão total de 3. 675 kilometros . 

O grande circuito, tendo por fim a segurança de communicações pelo 
interior, ligando os Estados de S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, está 
em via de proxima conclusão. Acham-se completamente promptos, dando 
malor amplidão á rêde telegraphica: a duplicação dos conductores entre Re-
gistro do Araguaya e Cuyabá, com o desenvolvimento de 514 kilometros; os 
importantes serviços de quadruplicação dos conductores entre Joinville o · 
Ita.iahy, Flo11anopo!l's e Tubarão, Mo:rretes e Joinv.ille, Parahyba e Itambé-; 
e Fortaleza, e Curú; e a duplicação de Itajahy a Inclayá. 

O numero de estações attingiu a 850, havendo sobre o anno anterior um 
augmento de 49, inauguradas, quasi .na sua totalidade, nas linhas construidas 
em execução do plano de defesa nacional e de soccorrp ás zonas flagelladas 
pela secca. 

Transitaram pelas linhas federaes 5. 350. 606 telegrammas, tendo havido 
um accrescimo de 9,45 .156 sobre o anno anterior. O numero de palavras tran~-

Repart.iOão Gerllt d11s-
.T9'egl'ap001" 
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mittidas, entretanto, decresceu de 1. 979 ."112, facto que ó· recente estabeleci• 
mento de telephone entre o Rio de Janeiro e B. Paulo pôde atê certo pontr> 
expÚcar; .Pois, só no serviço d~ imprensa, 'houve em 1918 a extraordinaria 
dÚninuição de 10.000.000 de palavras eri:i reiação . ao anno anterior. 

" A censura telegraphica, estab'elecida em virtude da entrada do Brasil no· 
grande conflicto europeu, foi modificada depois de 31 de Dezembro ultimo, 
i:i~ndo apenas man~ida erri rela.Ção ao trafego internacional, de accôrdo ·com 
os Governos interessados : 

o se_rviço semaphorico, feitas as restricções que o estado de gut;irra im-
pôz, tem funccionado com a necessaria regularidade . 

. A rêde telepb01'.ica . apresenta i..ctttalmente 406. 965 metros de e~terisão, 
com um desenvol:vlmento de 4. 663km ,245 de conductores, tendo recebido um 
accresclmo no decurso de 1918 e melhorado as condições de seu funccio.na -
mento. 

O serviço• radiotelegraphico .dia a dia accenttía os seus progressos, f ome -· 
cendo communicações a grandes distancias,. não só com o interior como com 
o exterior. 

As estações costeiras, que tinham passado pelo decreto .n. 13 .124, de 7 de . 
Agosto do anno ultimo, á jurisdicção do Ministerio da Marinha, ficando ad-
strictas ao serviço de guerra, de accôrdo com a Convenção de Londres, volta-
ram ultimamente a ser dependentes da Repartição Geral dos Telegraphos, en1 
virtude do decreto n. 13. 554, de. 26 de Dezembro ultimo .. 

O .serviço terrestre, executado .[Jelo grupo de estações .que cons titue o Çl is ·-
tricto .de ·Amazonas, melhorou sensivelmente pela adOJ)Ção de a perfeiçoa -
rrientos systematicos de que as estações careciam, sobretudo as s itu adas no 
Territorlo dw Acre,. 

Exc'Elllente tem sido" o ·prestimo da vêde pneuinatica desta Ca pital na dis-
tribuiç'ão de telegrammas, cartas expressas (serviço postal) e car~as pneu-
maticas .. Com economia bem notavel de tempo e pessoal, propria do systema, 
foram por ella: feitas, . no ultim.o anno, 1.192 .105 transmissões de varias es-
pecies de ·correspondencia, apezar dos accidentes occorridos, por não ser pos·· 
sível, ha trPs annos, importar o material necessario 1i. reli.ovaçã.o do que já S(' 

acha impresta:vel .. para o trafego. 
Em 1918 occórreram nas linhas telegraphicas .1. 523 accidentes ou . m enos 

333 do que no ·anno anterior, não obstante o augmento havido no desenvolvi-
mento dos conductores. 

Em virtude não só da expansão da rêde telegraphica e de serviços, que 
nem s'empre produzem resultados remuneradores, mas das restricÇões e diffi-
cuidades de toda sorte creadas pel& estado de guerrl>'., avultou' em 1918 & des· .•• , 
pezá sobre a receita da Repartição Geral dos Telegraphos, fazendo elevar-
se o "deficit" que, em 1917, foi de 1.968:917$324, a 3:461:809$300 no anno 
prcix!mo findo, em que a renda é representada por 16 . 835: 843$450, contra 
17.298:351.3189 no anno anterior. 
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A commissão de · linhas telegra.phicas estrategica.s de Matto Grosso ao commisllão Rcndon' 
Amazonas tem dirigido, .desde a inaug·uração da linha telegraphica do No- , 
roéste Brasileiro, em Janeiro de 1915, o serviço dessa via de communicação 
~·estràda e linha- como já o vinha fazendo em relação á parte em trafego 
emquanto se occupava de ·sua constrilcção. A Repartição Geral dos Telegra-
pbos apenas recebeu a parte ·construida ligando povoações: ramai de. Caceres 
a Matto Grosso, com um desenvolvimento de 300km,955, e trecho .da linha 
tronco"entre Cuyabá ·e Biamantino, com 183m,771. A extensão a conservar 
excede de · 1. 000 kilometros. São 25 as estações · em trafego, das quaes seis no. 
rámal' de Guu:jará-Mirim, o qual acompanha a Estrada · de Ferro Madeira-
Mamo:ré e serve de ligação com a rêde telegraphica da Bolivia. 

·'o pes>;oal em serviço no trecho eia linha telegraphica e estações· à.o ser-
tão, formando um extenso 3° distrlcto provisorio de Matto Grosso, é todo ellc 
nomeado p~la . Repartição ·Geral dos Telegraphos, sob proposta do ·chefe à.a 
commfasão telegraphica, apezar dessa repartição não haver recebido · e in-
corpo,rado a linha construida. 

A . cpmmissão dispõe de um contingente militar que, além de fornecer 'os . 
destacamentos fixos para as estações mais centraes, on.de ha ainda perigo de 
agg::-ess?es dos selvicolas regionaes, mantém conservada uma loriga estrada de 
rod2.gem que liga os dous Estados de Matto Grosso e Amazonas, recorrerido, 
para essa conservação, ao plantio em larga escala de gramíneas cujo cresci~ 
monto .perturba , a reflorestação, a lém de fornecer pasto aos animaes de tropa 
em l!ervico constante através da zona da matta amazonica. Por essa estrada 
começa agora a trafegar o gado qui; a Amazonia preciza de importar de 
M;a.tto. Grosso . . 

A' custa de . preciosas vidas e com o sacrificio .de todos os que verdadei- . 
ran1ente .se. e1npenharam na .grande obra, a commissão resolveu o " problem<t 
do s01·tão" com a abertura da communicação de Matto Grosso e Amazonas 
e com a pacificação de todas as t ribus de indios (cerca de 30.000), que ha-
bitam a região atravessada. Além de suas descobertas e assignalados estudos 
geographicos e de historia müural, é de notar que, na ordem economica, um 
dos resultados da commissão Rondon tem sido dilatar a área em que ê ex-
plorada a .borracha nos val~s dos rios Aripuanã, Roosevelt, Gy-Paraná cu 
Mac~ado.._ Jamary, Jacy-Paraná e Juruena, occasionando, por isso, o augmen-
to .das r·endas f~deraes. 

São empregados 41 telegraphistas nas 25 ·estações telegraphicas acima 
referidas. Elias constituem pequenos riucleos que, tal como se passou no caso 
da linha telegraphica Goyaz-Cuyabá, virão a ·ser, dentro de alguns annos, po-
vóações ·de vida propria e relativa. prosperidade, ga rantindo aos dous .Estados 
interessado" urr. do" meios pa.ra a expansão economica e administração dos 
seus vastos tei·ritorios. 

Com a mesma commissão o Governo do Estado de Matto Grosso con-
. tractou e preparo. do mappa desse Estado, trabalho para cuja conclusão o 

. ;. ., ... . · 
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Governo Federal, por intermedio do Ministerio pa Viacào, concedeu .o auxi-
lio de 150: 000$, ,ç.e accõ1·do com a lei. 

Sendo uma das necessidades maiores da Estrada de Ferro Central do 
Brasil o estabelecimento da tracção electrica n_o serviço dos suburbios e no 

·da linha do Centro até Barra do Pirahy, resolvi providenciar para o inicio. 
immedlato do emprehendimento, approvando por decreto de 16 de Abril pro-
ximo findo, "ex-vi" da autorização constante do art. 130 da lei n. 3.674, .de 
7 de Jf'lneiro do corrente anno, os planos e orçamentos para o completo fecha· 
mento do leito da linha e estações entre Central e Deodoro, serviço esse pre-
liminar e infüspensavel á electrificação e que attencle desde logo á necessi-
dade imperiosa de fazer cessar o grande numero de desastres pessoaes nas 
passa(Sens de níveis existentes. Demais disso, deverá o fechamento ·trazer 
consideravel augmento de renda pela possibilidade de melhor fiscalização . 

Conhecida é a grande dlfflcul·(1ade com que luta á administração das nos-
·sas estradas para obter a permaneneia de empregados nas zonas insalubres, 
vendo-se, ãs vezes, na contingencia de substituil-os semanalmente e de ficar, 
frequentemente,. sem o numero indispensavel ao ·serviço do trafego e outros. 

P 0sto agora em relevo, para a sua solução, o grande problema. naclona~ · 
do saneamento rural, tornou-se manifesta a conveniencia de fazer que as 
nossas vias ferreas, de penetração, entre as quaes se destaca a "Central do 
Brasil", cooperem efficazmente para o exlto almejado de tão considera.vel 
empreza. Neste empenho, está sendo pelo Ministerio da Viação e Obras Pu-
lalicas determinada a adopçã.o, nos serviços das estradas de ferro federaes, 
de medidas systematicas de prophylaxia que, afór'd. os beneflcios de ordem 
collectiva., e os .grandes resultados de caracter permanente, virão augmentar 
o coefficiente de producção de cada empregado ou trabalhador, elimina.não 
a necessidade de substituições: frequentes nas zonas assoladas pelas grandes 
endemia.a -

• 
• 

- Estrada de Ferro Central do Brasil - Esta estrada em 31 
rle 1918 media a extensão de 2 .402•01 ,505 em trafego, assim 
i.073<m,991, na bitola · larga de. l"',60; 1.264km,740, na bitola. 
l"',00 e 63•"',774, na bitola mixta. 

de Dezembro 
distribuic\os: 
estreita 1 de 

Houve, pois, um accrescimo de 52<m,12s em relação ao auno de 1917, o 
qual terminara com a extensão de 2.350.377 kilometros. 

Estavam em construcção na mesma data os seguintes trechos: no ramal 
de Paraopeba, 35tm,067; no de Marianna a Ponte Nova, 25•~.000 e de Montes 
Claros 50,000 kilometros. 

Continuaram Interrompidos os serviços do cadastro da linha, pelo facto 
de haverem sido as respectivas turmas de campo occupadas .com trabalhos 
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avulsos de natureza urgente, proseguindo, com toda a regularidade, a orga -
nização da carta geral da estrada. As obras mais importantes concluidas du-
'rante o anno foram: a reconstrucção da estação de Mogy das Cruzes, no· 
kilometro 449,061 do ramal de S. Paulo; a efltação para Usi.na Siderurgica 
Mineira, no k!Jo1netro 587 do ramal de Santa Barbara; e a represa no kilo-

. metro 480 da linha do Centro para abastecimento de agua á estação de Joa. -
·quim Murtinho. 

Pelo decreto n . 13.206, de 25 de Seteni.bro de 1918, resolveu o Governo, 
-de accôrdo com a lei n. 3. 533, de 1918, occupar a Estrada de Ferro do Ba-

. nanal, com a extensão de 28 kilometros, afim de que fosse mantido com 
regularidade e segurança o seu trafego, que foi posto sob a administração 
·da Central do Brasil. 

Apezar .de difficuldades oriundas da conflagração mundial , que havia ne-
cessariamente de se reflectir sobre as varias divisões dessa via ferrea, foi 
executado em geral, com bastante regularidade, o serviço do trafego, ainda 
.que se fizesse sentir, durante o anno, a mesma escas::ez de m a terial roda nte 
para o ü·ansporte de passageiros, verificada no anno a nterior. 

Os dados apurados até ag·ora mostram um a ugmento superior a 1.·000 .000, 
no movimento de viajantes em relação a 1917, sendo approximadamente 
·750. 000 o a.ccrescim.o dos de suburbios e de pequeno percurso . 

Houve na tonelagem transportada uma certa diminuição, á conta exclu-
·:;:iva do minPrlo do manganez, cujo total das expedições foi da .50 o/o menos 
<lo que o de 1917; em compensação, cresceu o numero de toneladas das ou-

t ras mercadorias em geral. 
Decre:!ceu o consumo de carvão em 1918, devido ás difficuldades de tran11-

porte maritimo, assim como diminuiu o consumo de oleo combustível, ha-
vendo triplicado o de lenha, para supprir a grande falta dos dous outros 

-combustíveis . 
Ma nteve-se em vigor o augmento de 20 o/o no preço dos transportes, me-

dida posta em pratica a partir de 5 de Junho de 1917, tendo sido excluidos 
-desta t.a..'La a ddiciona l os generos de pequena lavoura, os cereaes· e as pas-
sagens nos trens de suburbios e pequeno percurso; outrosim, continuou em. 
vigor, par,a, o minerio de manganez , a tarifa adoptada em 17 de Abril de 
1917, do systema differencial, .que t.ambem foi applicado á lenha desde 1 de 
Dezembro do mesmo anno. .,. 

T_eve pronunciado accrescimo a recéita de 1918, que a tting iu a réi2 
61.964: 706$948, produzindo m a is 5.960:510$948 do que em 1917, cuja receit11 
foi de 56.004:196$ e mais 15.763:032$948 elo que em .1916, que teve a receita 
de 46.201:674$000. 

A apuração até agora feita nos dá a importancia. de 73.449:183$188 como 
dispendida em 1918, h avendo sido de 78.732:538$944 e de 66.278: 031$885 11 

despe~ de 1917 e de 191!1, respectivamente. 
Na despeza de material figura a de combustivel, que foi de 25. 614 : 808$55~ 

' 
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em 1918, achando-se ineluida na despeza do pessoal a parcella de 3.499:753$421 
relativa ao pagamente de domingos e feriados ao pessoal jornaleiro. 

A despeza de custeio, por co11ta da veDba o~·dinaria, foi de 66. 695: 867$339, 
tenda sid<> abertos creditos especiaes na importancia: de 6. 753: 315$849 . 

. Não foi possivel attender á necessidade de augmento do material de tra.-
cção durante o a nno, havendo sido encommendadas seis locomotivas para a 
bitola larga e quatro pa ra a estreita, as quaes estão promptas. para em-
barcar. 

Desta fórma o numero de Iocomótivas existentes é o mesmo de 1917, isto 
é, _31'1 para a bitola de ,1m,60 e 150 para a de um metro, não computadas as 
tres desta bitoll:l. pertencentes á Estrada de Ferro do Bananal. 

O numero de carros e vagões é de 6. 922, ou 5 .163 da bitola· larga e 1. 759 
da bitola estreita, tornando-se necessaria, no corrente anno, a acqu isiçã<> de 
n;iaterial de tracção e de transportes para. satisfazer convenientemente á re-
c;ularidade do trafego . dessa estrada . 

Pelo decreto n. 13 . 557, de 16 de Abril do corrente anno, foram approva-
dos os planos e orçamep.tos das obras prelimii:iares .. de feçhamento da linha.. 
da. estacão Çentral a Deodoro, para o fim de· electrifical-a . 

- Estrada de Ferro Oéste de Minas - As linhas em trafego desta es-
trada nen'hum accrescimo têm ultimamente soffrido, continuando a apre·· 
sentar, desde princípios de 1918, a mesma extensão de 1.768km,947, em que 
sà · a.eh~ càmprehendidos 208 "kilometros de na vegação fluvià l e 1.56o•m,9 n 
de vias fen·eas, das quaes 725kn',~17 de bitola de om ,76 e 836'1D ,520 de bitola 
de um metro. 

Resc.indidos em · 1916 os respectivos contractos de ·construcção, foram pa-
ralysadas as obras dos ramaes de Itapecerica , com 49km,629, de Barbacena 
cóm '.1.o•m,500 e de Abaeté, com 3l•m,520. tntimamente foram reencetados O!! 

trabalhos da linha de Capiva ry a Angra dos Reis, havendo-se tambem, no 
a nno findo, iniciado os estudos da linha de Turvo a S. João · d'El-Rey. 

Além dos trabalhos de conservação do materia l roda nte, effectuou-se 
mais, nas officinas da estrada, a construcção de uma locomotiva pa:ra a bi· 
fola de um metro, tendo havido sensível economia entre o seu cu sto, que foi 
de 79 :393$800, e o de uma de igual' typo importada do estrangeiro, que seria 
li.à occasião adquirida por cerca de 120:000$000. 

:A r eceita total já a pura da da estrada, no ultimo a nno, attingio a ·réis 
õ. 626: 495$694. Comparada á despeza ordinaria, effectuada no mesmo periodo. 
que foi de· 4' .864:070$310, resulta ó saldo de 762:425$384, que não ê· definitivo 
J)"or depender ainda da computação de algumas cifras, durante o periodo ad-
dicional do exercicio. 

Foram, além disso, effectuadas as despezas de 1. 051: 689 $335, por conta 
de creditas extra-orçamenta11ios concedidos á estrada, e de 5.675:415$792, em 
a poiices, proveniente esta ultima de trabalhes de construcção e fornecimen-
tos de .material em virtude dos contractos dos empreiteiros Humberto Sa-
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boya & C. e Emilio Schnoor, cujos serviços ficaram concluídos em 1918, ex-
cepto os da linha de Henrique Galvão ao kilometro 48 da Estrada de Fen·o 
de Goya.z. Para conclusão das obras e entrega de materiaes contractados foi 
aos primeiros dos mencionados empreiteiros concedida, por decreto. de 9 de 
Abril ultimo, ·prorogação atê 30 de Junho proximo vindouro. 

A região percorrida pela Oêste de Minas muito soffreu com a>i u)timas 
enchentes, que interromperam ou dlfficultaram o trafego e muito damnifica-
ram o leito da estrada, suas obras de arte e material rodante. Pa1a acudir 
ás despezas urgentes do serviço da reparação, foi ultimamente :oiberto um 
credito de 1. 200: 000$000. 

-E. F. Noroêste do Brasil - O Governo, em 10 de Julho de 1918, re-
cebeu ·da antiga Companhia Estrada de Ferro Noroêste do Brasil, a linha de 
Baurtí a Itapura, com 437 kilometros, encampada por escriptura. de 15 de 
Mai"o de 1918, "ex-vi" do decreto n. 12.746, de 12 de Dezembro do anno an-
terior, e constituiu, em 31 de Outubro daquelle anno, com a Itapura a <.:o-
~·umbá, a Estrada de Ferro Baurti a Porto Esperança, cuja extensão total ê 
de . 1.274 kilometros. 

Esta estrada, de grande futuro e excepcional importa'ncia, exige ainda 
algum dispendio para seu completo apparelhamento. 

Na - ~rde~ de relevancia e de urgencia, constituem actualmente suas 
maíores necessidades a acquisição de material rodante e o l<inçamento da 
ponte ·sobre o rio P aral\á, vindo depois as seguintes: duas pontes sobre o rio 
Aquidauana e outra sobre o rio Miranda, de vão superior a 100 metros; cerca 
de 200 pontes de vão variavel entre 10 e 30 metros no trecho" entre Campo 
Grande e Porto Esperança; l~vantamento do "grade" dos pantanaes, appro-
Ximadamente numa extensão de 100 kilometros por um e meio metro de a!'-
tura; apparelhamento de Porto Esperança no rio Paraguay; construc\;ões de 
estações, armazens, abrigos para materiaes, casas para operarios, officinas 
modernas em Baurtí, etc. 

Todos estes trabalhos e outros de menor vulto constituem obJe·~to de um 
plano de serviços em via de emprehendimento, e que pôde ser exeruhdo ~m 
quatro exercícios, findos os quaes a linha se achará apparelhada convE:nien-
temente pa ra satisfazer aos seus fins e provavelmente já no regimen de sal-
dos, como · se deve esperar do admiravel florescimento das regiões por ella 
servidas. 

O total das obras complementares acima referidas é esÜn--.ado e1n i·isis . . . 
20 .000:000$000, cabendo, portanto, para cada exercício mais on menos réis 
5.000:000$000 . 

. A renda da Noroêste do Brasil foi em 1918 de 3. 812; 401$423, :.en.lo s ·idO 
fortemente prejudicada pela geada, pel~ grippe, que durante dous •ncz'iis re-
dul!l!u de 40 o/o o movimento do · trafego, e, ultimamente, pela prar;a . de ga~ 
:ranbotos, que devastou as plantações de algodão. 

Tão. extraordinario ê, entretanto, o desenvolvimento da zona, que nt·vos 
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productos appa.receram, determinando, apezar de tudo, o augmento 1Je trafego, 
de fórma que a previsão de re<:eita contida no orçamento vigente, na. lmpor-
tancia de 6,000:000$,. é pel'f.il><Ulmoente accteitavel. 

A cifra da despeza não pôde ser apresentada por depender de apu:i--.i.ção 
de varios elementos, entre- os quaes o valor dos materiaes do almoxarifaf!f1 
adquiiidos ã Companhia Noroéste do Brasil, dada a dlvergencia suscitada a 
respeito_ entre esta e os representantes do Governo. 

- Estrada de Ferro S. Luiz a Ca.i::ias - Pe~o decreto n. 13.120, de 24 
de Julho de 1918, o Governo, obedecendo á disposição do art. 152 da lei or-
çamentaria de ' 6 de Janeiro do mesmo anno, declarou rescindido o contracto 
de 24 de Outubro de 1908 com a Companhia S. Luiz a Caxias, para a cons-
trucção do leito da 'Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias e fornecimento do res-
pectivo material. 

Proseguiram-se por administração os trabalhos de conclusão da estrada ~ 
os de reparações das obras de terra e de arte, aquellas muito damnificadas 
pelo abandono da conservação desde 1916, por p~te da empreiteira, e tam-
bem em virtude da grande cheia do rio Itapecurü, em 1917. 

Pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas foram expedidas em 9 · de 
Outubro do anno proximo passado as instrucções regulamentares para o ser-
viço a cargo da commissão nomeada para proceder ãs medições fina~s ele 
todos os trabalhos executados pela Companhia e dos materlaes importados, 
"ex-vi" do seu contracto, e para dirigir os serviços de conclusão da constru-
cção e abertura da linha ao transito publ!co. 

A extensão com trilhos assentados e que está sendo reparada e consolidada 
para poder ser entregue ao trafego é de 25zkm,557; em construcção, com leito 
quasi acabado, m as sem o preparo para o a1>sentamento de trilhos, estão 
llSkm,284. 

]_)evem ·importar em 7 .989 :584$849 as obras necessarias á conclusão na 
estrada, i~cluindo-se o material metallico a importar e a custosa ponte, com 
um vão gyratorio, sobre o canal do Mosquito, a qual ponte foi excluída õo 
alludido contracto, mas ê necessaria para ligar a Capital do Estado á vasta 
e fertil zona do interior . 

- Rêde de Viação Ceará-Piauhy Desde que por decreto de 25 de 
Agosto de 1915 foi declarada a caducidade do contracto de 10 de Maio de 1911 
com a "South American Railway Construction Company, Limite,d", o Go-
verno assumiu a administração da Rêde de Viaçã o Cearense, que então con-
ui.va 760km,102 de extensão a funccionar, e providenciou sobre a continuaçã,o 
das obras dos prolongamentos e ramaes, cuja construcção se achava paraly-
sada e completamente abandonada pela companhia ex-arrendataria . Dess'L 
data em. diante foram promptificados mail! 13lkm,Ú4, que actualmente elevam 
a sua parte em trafego a 891km,266_ 

Prosegu em, actualmente os trabalhos de construcção da rêde em uma ex-
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tensão total de 1oo•m ,140 , As obras em geral não puderam t e1· o desejavel 
desenvolvimento, dpdaa as. difficuldades que se depararam, produzidas já 
pela carencia quasi absoluta de pessoal operaria, já pela falta de materiaes 
que a crise de transportes impediu de serem adquiridos a tempo. A admi-
nistração, entretanto, uma vez vencidos os obstaculos que motivaram o r e-
tardamento dos trabalhos, conta no decurso do corrente anno eritregar ao 

· trafego os diversos trechos ora atacados. 
O movimento financeiro, sempre em escala ascendente, a partir da de -

claração de caducidade, apresentou no anno findo. um saldo de 1. 209: 623$660, 
tendo a receita att!ngido á somma de 3~286:121$850, demonstrando a crescente 
intensidade do trafego, que mais subiria de ponto se estivesse as linhas me-
lhor apparelhadas ae material de transporte e de tracção. 

Por causa do máo estado em que foi · deixado esse material pela compa .. 
nhia e apezar do esforço feitó para melhoral-o, de modo, porém, a não serem 
excedidos os meios d-isponiveis, não foram os resultados apresentados tão sa -
tisfatorios, como era para desejar, nem deixou em geral o funccionamento da 
rêde de apresentar lacunal! e deficiencias que terão de em breve desapparecer 
com as providencias ultimamente tomadas. 

- Estrada de Ferro de Piquete a Itajubá - P ara a construcção desta 
estrada foi posto á disposição do Ministerio da Viação e Obras Publicas o 1°· 
batalhão de engenharia, cujo commandante dirige, como engenheiro-chefe, ns 
trabalhos dessa construcção, tendo o seu escriptorio teclmico installado em 
Lorena. 

A iniciação do serviço fez-se em Julho do anno proximo passado, sendo 
começada a locação da linha em Agosto seguinte, e correndo até esta data os 
trabalhos com regular andamento, apezar de sérias difficuldades motivadns. 
jâ pela epidemia da grippe, já pelas chuvas excepcionalmente frequentes e· 
abundantes. Está tendo andamento a construcção dos primeiros 10 kilometros 
do treeho Soledade de Ita juhá a Itajubá. 

Determ!.110u-se empregar nessa via ferrea a tracção electrica, para o que 
se está procedendo de modo a ser feita a acquisição das quédas de agua que 
melhor se prestem ao fornecimento da força necessaria. 

Em 29 de Maio de 1918 foi aberto, pa ra a construcção, o credito de rêi~ 
8.253:631$754, que ê a importa.ncia do orçamento primitivo, segundo os es-
tudos approvados pelo decreto n. 9. 638, de 26 de Junho ele 1912; e que estão. 
sendo revistos . 

- Estrada de Ferro Santa Catharina - Acha-se em trafego n '.t extensão 
de 69"",700, tendo estado _arrendada a uma companhia a llemã até 8 de Ma rç°' • 
do anno findo. Por prejudicial, sob va rios ,aspectos, aos interesses da Nação. 
foi o r espectivo contracto declarado sem effeito pelo decreto n. 12.907, de ii 
do dita m ez, " ex-vi" do art. 2º da lei n. 3.393, de 16 de Novembro de 1917. 

Depois da transformação por que devia necessariamente passar a adml--
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nistração da estrada, entrou ella a funccionar con~ normalidaqe, cessana,o, 
.entre outros inconvenientes, as alterações de fretes feitas irregulat'mente 
pela administração allemã, como se veio a verificar .. 

A estrada está bem longe de produzir saldo, porque, se por um lauo a 
receita total que lhe ê propria se elevou a 176 :389$644 em 1918, por 0ucro a 
despeza de custeio, só no período de 1 de Abril a 31 de Dezembro do :nesmo 
anno, attingiu á somma de 285 :048$038, que foi coberta pelo credite de re;s 
200:000$, aberto a 29 de Maio do a.uno findo, e por 85:048$038 retirados da 
renda da estrada em virtude do decreto n. 13.015, de 4 do mesmo mez. 

Contribuiu para a desproporçãq entre a receita e a despeza o estado g.eral 
da linha e das estal;ões que, no tempo da entrega feita pela companhia. al-
!emd., se deparava sobremaneira precario, exigindo promptos dispendios afim 
ue poder a estrada com certa regularidade continuar a funccionar. H.oje, o 
estado de quasi completo abandono em que se achava dE-sapp:.r~•:lfü, offere-
cendo a linha, em geral bem · conservada, na medida dos seus caracteristico:'J 
technicos, melhores condições de tracção e tendo sido convenientemente repa-
,radas e melhoradas as suas 11 estaçõe:i. 

A Estrada de Ferro de Santa Catharina, que hoje nã.) pa;:;sa d .• urna sim-
ples e dispendiosa estrada colonial, ligando Blumenau a Hansa, estã natural-

. mente destinada a ser uma via ferrea de primeira order.1, quando se ~stender 
·do porto de Itajahy á foz de Pepiry-Guassú, servindo de escoadouro aos r·ro-
ductos dos prosperos municipios de Blumenau, Coritiba1tos "' Lages e de qua$i 
todo o territorio das Missões . 

De accôrdo com autorizações constantes das leis ns. ·~ . 533, rle 3 ele Se-
tembro de 1918, e 2.674, art. 120, de 7 de Janeiro do corrente anno, "foram, 
por decreto de 9 do mez findo, requisitados todos os materiaes pertencentes á 
Companhia de Navegação F luvial a Vapor Blumenau-Itajany, afim . de s"rem 
incorporados á Estrada de Ferro· Santa Catharina, que passou a executar, 
como era conveniente, o serviço dessa navegação. 

- Estrada de Ferro, de Cruz Alta a Santo Angelo - Continua a cargo do 
·6º batalhão de engenharia, cujo commandante dirige os r·espectivo!> trabalhos 
como seu engenheiro-c.hefe. 

Acha-se prompta a extensão de 109 kilometros, para ser definitivamente 
entre~e ao trafego publico. 

Tendo em v :ista alcançar o seu objectivo - o rio Urugua y - estão em 
·preparo os trabalhos para ser continuada a construcção de mais :w ldlo-
metros, a seguir de Santo Angelo. Os estudos desse trecho que vai até o rio 
Commandahy, foram approvados pelo decreto n. 13.523, de 26' de Ma rço do 
corrente anno . 

Em trafego p'l'ovisorio desde Novembro de 1917, mas em condições · um 
tanto precarlas em vista do material rodante ina.dequado, que na occasião foi 



utilizado, esta "'estrada, melhor apparelhada agora para um trafego normal, 
poclerâ com o seu prop,rio rendimento, se não cobrir completamente as eles .. 
pezas ele constru cção, ao menos aJJiviar, ele a lgum modo, a importancirt dos 
01~us que tem corrido directamente por conta da receita geral da Republica . 

As Ji.nhas sob a fiscalização da ' Inspectoria Federal das Estradas .têm a Estrado de fei•l"o d~ 

extensão tota l de 21.149,212 ldlometr os, sendo: 14 . 619•"' ,029 em 
1. 447•m ,666 em construcçãc; e 5. 082~"' ,517 em estudos approvados. 

trafego, 

As extensões elas linhas . em trafego e em construcção em lll18 são infe-
riores aos algarismos corresp.ondentes de 1917 pelo facto de terem sidQ reti-
rada.s ·da f iscalização ela Inspectoria as seguintes estradas: do BanaD<'l.l' em 
trafego, Z.8°'"' ,000, para ser administrada pela Central elo Brasil; Baurú a 
Itapura, com 436."',480 em trafego, para ser incorporada á Itapura-Corumbá: 
e a S. Luiz a Caxias, com 37o•m ,941, toda em construcção . 

O anno ele 1918 foi desfavoravel ao incremento ela viação ferrea elo pa iz, 
não tendo ti elo os trabalhos de construcção dos prolongamentos ·e r amaes a 
iptensidacle proporcional ás exigencias creaclas pelo desenvolvimento eco-
nomico de i~portantes zonas do alto sertão bras ileiro, o que se explica em 
parte pelas difficulclades .ele acquisição dos materiaes inclispei1saveis. 

Ainda assim , concluiu-se .. a construcção de 270"",492 ele es tradas de f erro, 
QS· quaes foram entregues ao trafego provisorio e fa zem parte das seguinies 
Têdes: Viação Ba hiana, 116""' ,610 ; Goyaz, 60""' ,450; Soro cabana 21•"' ,870; Sul 
Mineira 41""',562 . e Tocantins 24""',000. 

- Estrada ele Ferro Macleira-Mamoré - Apezar de trafegada desde lnl~ , 

ainda não se havia feito a m edição fina l das obras de sua construcção, •por 
falta dos recursos indispensaveis para tal fim .. Concedido, finalmente, o cre-
dito ele 150:000$000, o Ministro ela Viação e Obras Publicas, em 3 ele Abril, 
nomeou uma commis~ão para procedei· {Lquella medição, que e;stá. concluida e 
ora se acha em processo nas repartições competentes, .tendo sido extincta a. 
commissão em 7 ele Dezembro. 

Por acto de 24 de Agosto ficou approvado, com caracter definitivo, o 
accõrdo de trafego mutuo entre essa estx·aela e "The Arnazon River Steam 
Navigation". 

- Estrada ele Ferro do 'l'ocfüüins - Apenas conseguiu entregar ao tra-
fego u 'ma extensão de 24 kilometros, quando estava obrigada, pelo respectivo 
contracto, a concluir uma secção de 100 kilometros. Attendendo ao que so-
licitou a companhia cessionarüt, o Governo, pelo decreto n. 13. 096 , de 1ü d0 
Julho de 1918, prorogou por mais de um anno o prazo contractual para a con-

conceHlo ou a.rnm-
dadas 
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s t r ucção e ~•b.ertura ao 'trafego publico ela 2• secçã o da estrada, ele Alcobaça 
ao kilometro 100, a contar de Alcobaça, sendo essa, pror ogação contada de G 
'do mez anterior. Foi, outrosim, declarado, pelo decreto n. · 13. 312, ele 4 de 
Dezembro ultimo, qu"'. c omeçará a correr de 7 de Junho proximo vindouro o 
1irazo, que estava suspenso, para inició da construcção das secções de Cametá 

·a AlcobaÇa e de Alcobaça a um ponto situado na m a rgem esquerda elo rio 
Araguaya, nas proximidades de.· Chambioa.z, as qua es secções deverão ser 
construidas simultaneamente, fazendp-se em ambas o total minimo de 60 kilo-
metros po1· anno. 

- Estrada de Ferro Central do Rio Grande <lo Norte - Da linha tronco 
achít·Se em construcção um trecho de 51 ldlometros da 1 • secção da. linha 
de Lagel'! a Caicô. DQ ramal ele :Macau, cujos estudos definitivos, inclusive 
a ya.riante de Carapebas, forarn approvaclos e demons tram uma extensão de 
nlkm,978, estão com a construcção atacada 82 ki1ometros , dos quaes 14km,972 
com trilhos assentados e 15Jun,OOO com leito prornpto. 

- Viação da Ba hia - E ncampada por escriptura ·de 8 de J~•neiro do 
anno passado, foi a Estrada de Ferro 'Centro Oeste da Bahia recebida pela 
lnspectoria Federa l das Estradas que, em cumprimento ao disposto do § 5° , 
dn clau súla P, do co11trato approvado pelo Decr eto n. 9.029, e1\) 11 de Ou-
tubro de 1911, entl:egou-a á companhia arrendataria, O máo esta.Çlo de con-
servação dest;;i, linha determinou desde Jogo, por parte da mesma Inspectoria, 
a s medidas indispensaveis pa ra ga rantia da segu rança e normalidade da 
circulação dos trens. A ligação desta. E strada a Central da Ba hia,, com a 
extensão de 54km,512, está orçada em 3, 240: 878$408 , de a.ccôrdo com o de-
creto n. 13 -440, de 16 de Agosto de 1918, que a pprov ou a revisão dos es 
tudos definitivos do trecho comprehendido . ·enfre Burahem e Conceição da 
ltteira. 

Os serviço,<> do trafego da.s linhas arrendadas e que compõem a Rêcle 
de Viação da Bahia não foram mantidos com a indispensavel regula1·idade; 
e deram lugar a numerosas e frequentes reclamações, á vista das quaes foi · 
determinada, "ex-vi ,, . do contracto, uma inspecção extraordinaria, de que 
foi assigpado o respectivo termo, pelo qu a l ficou a companhia obrigada a. 
executar-, nos prazo.s marcados e ainda não decorridos inteiramente, as obras 

·e melhoramentos exigidos .a bem da regularidade e segura nça dos trans.-
portes. 

Attendendo a que as ta.rifa.<; em vigor não remunerava.m sufficientement e 
os serviços pres tados, o Governo a..ssentio em examinar a proposta de r e-
visão apresentada pela companhia e detidrunente estudada na Inspectoria 
:Feder-.i1 das Estradas. Tratando-s~, entretanto, ele assumpto a set· r esolvido 
com prudenc1a e cautela, deliberou-se conceder á companhia, a titulo pre-
r.ario , uma elevação de 2Jl ·1· sobre as tarifas a ppr ovadas pelo decreto ~1U-
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mero 9 . 251, de 28 ele Dez.embrn ele 1911, atê que se r esolva definitivamente 
sobre a alluclida revisão. 

Continmtra.m os trabalhos de r epai:ação do leito da Estrada de Ferro 
Bahia e Minas, tendo sido approvados os projectos e orçamentos das obras 
ão trecho que vai de Presidente Bueno a Theophilo Ottoni. 

Os trabalhos de construcção dos prolongamentos e ramaes não tiveram 
o progresso, que era licito esperar, tendo sido a penas entregue ao traJego ft 
extensão de 116km,610. Da extensão to tal em construcção, que atting·e a 
313km· .. 066, a.cha,m-se com o °Jeito prompto 159J{m,717 e com trilhos assenta-
dos 51km,726. 

- Rêde Sul 1\iiinéirn - A ex.tensão das linhas em trafego a ssentadas ;:l 
Companhia. de E s tradas de Ferro Federaes Brasileiras - Rêde Sul-M.ineira 
foi a ugmenta da no a nno de 1918 com a conclusão da construcçá o e abertura 
a o trafego provisorio de 4lkm,õ62 do rama.! de Tres Corações e Lavras, 
.:,omprehendendo as estações de Campo Limpo, Salto e Ca.1·mo da Cachoeira. 

A extensão em tra fego que, em 31 de Dezembro de 1917, era .de l.048km,240, 
elevou-se assim a 1 . 089km,8,1)2 . Comquanto tenham proseguido os trabalhos 
J e construcção dos prolonga mentos desta. rêde na parte que está a cargo 
(}a Companhia. Mogyana de E stradas de F erro e Navegaç.ão, durante o anno 
de 1918 nenhun1 trecho ficou concluido, p elo que a extensão em. trafego das 
mesmas linhas se manteve em 20lkm,569. 

A extensão total elas linhas em trafego é ·actualmen te de 1. 29lkm,371; 
e·m const1·ucção, 127km,318; com estudos approvados e por estudar, 158km,329, 
não estando incluído o ramal de Paraizopolis, com 51km,998, de concessão 
estadua l. 

O serviço elo trafego nã o foi mantido nas condiçõés normaes qu e seria 
pa,ra deseja r , por _varios motivos, entre os quaes avulta o mão estado geral 
<le conservação elas linhas, que se resentern da falta de substituição, assim 
dos accessorios elos trilhos, como dos r espectivos dormentes . Não foi possi-
Vf'l conseguir regula ridftde nos horarios dos trens de pas:saie·eil·os, cvmo se 
t orna indispensavel, m.a iormente pat·a as linhas que servem. ás estancias de 
a guas mineraes . No anno de 1917 havia C? Governo determinado uma inspe-
cção extraordina ria para o fim de prescrever as obras e melho1•amentos que 
a companhia deveria executar p4ra completa regularização do serviço elo 
1.l'afego; não havendo ella conseguido cumprir as obrigações esta belecidas 
na laudo daquella inspecção, foi-lhe, pelo decreto n. 12. 961, de 10 ele Abril 
j.:, 1918, concedida, ·mediante condições, prorogação _dos prazos que n.o dito 
fa udo tinham sido fixados. 

No _intuito ainda de a ppa relhar a compa nhia com os recursos necessarios 
11iora melhorar o estado de suas linhas e cumprir as obrigações do r eferido . 
termo de inspecção, o Governo concedeu, pelo citado decreto ele 10 de Abril, 
:"lém de outros favores, um elev~ção de 20 o/o nas tarifas em vigor; uma das 
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obrigaçõ.es principaes consigna das neste decreto foi, entr·e ta nto, disp ensada. 
pelo decreto n. 13 . 240 , de l,6 de Outubro ultimo. 

O m ateria l de fra c(;ão e de transpod:e actualmente exis tente não é 
~uff.icient.e para occorrer ãs necess.iàa aes· do serviço do trafego com a indis-
pensavel segurança, r egularidade e preste:.1a: 

- Hêcle de Viação Paraná.-Santa Catharina - Pelo sobreclito decr eto nu 
mero 13. 312 , ele 4 de Dezembro de 1918, foi tambem declarado- que se con-
tari'i.o éje 7 de .Junho proximo vindouro os prazos pa,ra construcção o.u con-
clusão de diversas linhas fe1Teas ou trechos, cujo · ca.pita l em ouro jã VEmce 
;Jur·os garantidos e, b em assim , ela linha de S. Francise;o a Porto Alegre, 
,;uja coiicessão, conjuntamente com os cont ra tos relativos ã Elstrada de 
FePro D. Thei·eza Christina e ã .construcção e arrendamento da linha de 
•ruba rão a Ara ra nguã, foram transferidos ã Compa nhia Brasileira Carboni -
fora de Ara1·anguã. Com esta, foi assigna do, na conformidade elo decreto 
n. 13 .179, de 6 de Setembro u_ltimo, contrato para a constru cção elo pro-
longam ento ela Estrada de F erro D. Thereza Christina a té Treviso, e a de 
um ramal pa r a a zona. carbonifera da15 cabeceiras do rio Urussanga; e, se, 
g·undo as clausulas que ba ixaram com o decreto n. 13 .192, de 11 .do mesmo 
m ez, o contrato de consolidação, que fôra previs to no >i.rt. 4° do decreto nu-
mero 12. D33, de 20 de Ma rço do m.esrno a nno . 

Com, o ( im de servir ã exportação do carvão extrahido das minas do 
valle do rio do Peixe e de Barra, Bonita, o Governo contratou a constru cção 
eh linha do rio do Peixe com um ramal pa,r a Barra. Bonita. Est a linha parte 
,;lo kilometro 70 do ramal de Paranapanema e tem a extensão total de 
156km,540, ramal ü1clusive, achando-se a construcção a tacada, do ponto de 
or;gem atê Thomazina, na extensão de 28krn ,780. 

O dficreto n. 13 . 533 , de 2 elo m ez proximo findo , declarou r escinclido o 
contrato de 31 de Dezembro de 1911, celebra do com a Companhia E strada de 
Ferro S. Paulo-Rio Grande, na parte referente ã enca mpação ela Estrada 
de F erro Norte ao P a ranã, construcção e arrendamento da linha de Curityba 
a Santo Antonio do Juquiã e modificação da linha de Curityba . a Rio 
Branco , 

Com fundamento na l ei n . 3. 316 , de 1918, que obedeceu , entre outros 
dcsignios, a o ele a mparar e fomenta-r a producçào naci'ona.J, foi feita á Com-
pa.nhia do Gandarella, pelo decreto n . 13. 340, de 18 de Dezembro ultimo, a 
concessão de privilegio por 30 a nnos para a constr ucção, uso e gozo, sem 
onus para a União, de uma via f errea que, partindo da regiào das mina!' 
do GandaJ·elja, municip\o de Santa Barbara, Estado de Minas Geraes, vá 
entroncar: na Elstrada .. de Ferro Central do Brasil, nas proximida des da es-
tação Aguiar Moreira. 

N a quas.i tota lidade das outras vias ferreas concedidas ou a rrenda das, 
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houve anorma licla cle's elo t1:afego pela deficiente conservação da via perma-
nente e insufficiencia e mão estado elo m ateria l el e tracção e ele tra nsporte. 

A Inspectoria Federal elas Estradas estu da presentemente mediclus sys-
le"l'laticas que se fazem mister pm·a o me~boramento elos serviços sob a sua 
f 1s calizaçã.o. 

A revisão das bases elas tarifas pa.ra a ttencle r, ele um modo hannonico, 
:io m esmo tempo a o desenvolvimento ela p1:oclucção e á. necessida de rle ser em 
as compa nhias ha bilitadas com os insdispensa\reis recu1·sos pa ra p oder fa-
zer o serviço de tra nsporte com segura nça e p1:esteza , convém set· pl'ecedicla 
de uma codificação t·aciona l das classificações e pautas ele rnerca dorias, tra-
baJho que p1·eciza ser elRborado em 'novos moldes, mai s ele accôrdo com as 
boas r egra s da. t echnica. 

De rf'fe rencia á impor ta ntíssima questão da segurança, policia e conser-
v '.1ção das estra das de fei-ro, é forçoso confessar que nos achamos muito 
distan'ciados do. progresso, j ã a lcançado em outros pa izes, do que é prova 
irrecusavel o facto ele ser a inda a ma te1·ia regida pelo regula mento appr-O·· 
-;ado p elo dRcre to n. 1. 930, de 26 de Abril de 1857. 

A este r espeito, como em relação á codificação elas pa utas e classifica-
ç'ilo das m er cadorias, está senclo preparada. a t'eclacção elos competentes pro-
jectos . 
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ESTA'l'ISTlCA 

BSTADOS R0f..\1~'3 Pi.'t'i.N (...,,-P AES 

Por ordem do total de s1w·s 1 
estradas • Po1· ordent de extensãú 

1 i~1.- !" 

--~1 

1 S. Paulo .. 

2 Minas Geraes 

3 Estado do Rio de Ja-
neiro . 

4 Rio Grande do Sul. .... 

5 Pernambuco . 

6 Bahia ... 

7 Matto-Grosso 

8 Paraná . . 

9 Santa Catharina . . ... 

10 Ceará 

11 Espirito Santo . . . . ... 

12 Pará .. 

13 Parahyba 

14 Alagôas . 

15 Rio Grande do Norte .. 

16 Ser gipe . 

17 Districto F ederal . . . . . 

18 Goyaz . 

19 Ma r a nhão 

20 Amazonas 

21 Piauhy . 

k. m. 1 

6.705,742 1 1 Leopoldina . 
1 

6. 527 ,100 ! 2 E. F. Central c1o Bra sil. 
i 
1 3 Viação do Rio Grande 

3 .131,128 l do Sul 
1 

2. 755 ,584 1 4 Mogyana . 
l 

2 . 097 , 7 45 I 5 Rêde Bf\,hiana . 
i 

1. 838 ,952 I 6 Sorocaban a . . 
1 

1.168,281 7 

i. 06S,:l3s /. 

G-i·eat W estern 

Oeste ele Min as 

1. 018,260 ' 9 S. P a ulo-Rio Grande . . . 

890 ,825 \ 10 Baurú~Porto Esperança. 

651,95 8111 Companhia Paulista ... 
, . 1 

450 ,372 ~ 12 Rêde SuÍ Mineira 

367,903 ' 13 Viação do Ceará . 
·I 

364,016 1 14 Viação de Goyaz 
1 

312,438 i .15 Victoria-Minas . 
' 

293,066 [ 16 Viação do Paranft 
\ 

187,lOf! ' 17 Madeira-Mamo1·é . 

179 ,363 ; 18 Quarahim-S . Borja 
\, 

91,400 : 19 E . F. Bra gança . 

6,ooo : 20 E . F. Norte de S. Paulo. 

0,000 ' 21 E. F. Dourado . 
1 

k. rn. 

2. 963 ,~l34 

2 .415,182 

2 . 282.541 

1. 889,034 

1. 185,984 

1. IJ'iii ,437 

1. GlS,200 

1. 558,87t 

1 . 444,434 

1 . 273,480 

1. 251,30!) 

1.141,805 

890,825 

391 ,1 ·:; 

590,678 

450,398 

364,281 

299,2i!7 

295,373 

279,136 

273,368 
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REGIMEN DOS CONTRAC'ros 

Proprieda;de e administração da União ...... .. .. ....... . 
da União e arrendadas ... . ......... .. . .. . .... ... . . 

Concessão da União com garantia de juros ... . ......... ... .... . 
sem garantia de juros . . . . . .. . .. . ...... . 

dos Estados. 
Rropl'ieda de particular. 

Tota l. . . . 

k. m. 
6.366,474 
8.747,990 
3.669,253. 
2.098,271 
7.452,866 
1.766,726 

30.101,580 

Em virtude do art. 99 , n. XXXIV da lei da despesa pa ra o exercício 
do corrente anúo, foram transferidos para o Minis terio cln, Viação e Obras 
Publicas os serviços do Lloyd Brasileiro, que estão sendo reorg.anizàdos 
commercial, financeira e .'l.dministrativamente. 

Acham-se em actividade na.S suas diversas linhas, em regular estado de 
conservação, 66 vapores, representando 167. 874 toneladas brutas e 97 .327 
toneladas liquidas, sendo 1.?. destes vapores ex-a llemães, com 84. 293 tonela-
das brutas e 47 .440 toneladas liquidas . 

Estão e1n reconstrucção, ou em reparos, quatro navios que representam 
8. 421 toneladas. brutas e 5. 527 liquiclás. 

Sem accidente algum, digno de nota, foram reaiiza das em 1918 - 481 
\•hgens redondas, nas quaes attingio a 1. 961 . 69 8 o n.umero ele milhas per-
corridas, tendo sido transportados 87. 030 passsa geiros das tres classes e 
lG.344.231 volumes ele mercadorias, pesando 949.631 . 347 kilogramma s e 1.284 
a nimaes . 

A receita total ela exploração da navegação , no decurso do mesmo anno, 
foi de 92.329:620$900 e a despesa ele 04.131:730$146 , h a vendo urn saldo ve-
rificado de 28 .197: 889$954 . Mas, no mesmo per iodo, a receita tota l do Lloyd 
Brasileiro foi de 109. 393: 7~•3$360 e a despesa gera l de 101. 662 : 91 8$350, h a-
vendo sido applicada a quantia de 30.921:904$663 na reconstrucção e res-
tauração do material fluctuante , na reserva naval , na· con1pra de "stocks" 
de carvão, materiaes · e generos existentes em deposit o no a lmoxarifa do,' en1 
dragagem e no ensino profissional. 

Pa.ra o a nno ele 1919 p~ssou o saldo liquido ele 7. 730: 874$992. 
Continuam á disposição do Governo Francez os vapores que lhe foram 

entregues em 4 de D ezembro ele 1917, t endo sido, porém , cedido o "Tauba-
té " em substituição ao "Benevente" . 

As officinas do Lloyd Brasileiro presta ram gra nde a uxilio nas tr.e- · 
quentes obras ele conservação, r epa ros e obras geraes elo material flu-
ctuante. Para execução destas obras foram empregados 1. 833 operarlo~, 

despendendo-se 9 . 103: 650$888. As obras de maior" vulto foram as elos vapo-

V iação marítima 
e fluvia! 
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res " 0\inda " e "P1·udente de J\!Ioraes" , que estão em condições de prestar 
s erviços po1· long os a nnos, e o inicio da reconstrucção dos vapor es " São 
Snlvll.pm·", " !l!l;aranhão " o " Dia mantino". 

Acha m-se actua lmente sob a fi.s·cali:.oação da In spectoria F edera l ô,. 
inação Mwritima e Fluvia l, ' ~m virtu'de de .subvenções e favores que ~·ece
bem , as seguintes companhias e emprezas de navegação. 

" The A 111azon Stearn Nav ig a ti o n , :Limi ted " o ser viço toi e~c-
cuta do de accôrdo com o contracto; com ex cepção dto uma viage1n incom-
pleta realizada na lin ha do Oyapocl;: , devido a encalhe COITl aval'ias do va-
p or que a effectua va . 

Esta e a linha do Solim ões foram, 'com. a utorização do Gover n o, provi · 
s oriall).ente prolongadas a.t é ·c ayenn'iL e I qui tos , resp ectivamente, produzm-
do 1;es ul tados va ntajosos pa ra o tra f ego . 

Além das v iagens contra ctuaes, effectu ou a inda a compan hia, outras 
extra ordinarias , pa ra dive•:sos rios, realiza ndo ta mbem a lgudms via gen" 
costeiras entre Belém e R ecife . 

Compa nhi a das E strada s de 'Ferro do N orte do B rasil - O contra ct" 
desta compnhia, na pa rte r ela tiva li. navegação fluvia l, esta belece o tra fego 
nus r ios 'l'oca n t ins, Ara gua ya e das !11:ol'tes, sendo as linhas d.iv i(lidas em 
tt·echos, pelas cachoeiras, · cu;ja ligação será feita por v ia ção fe r1·ea, de qu e 
t a mbem é cessiona ria a . c0mpanhia. 

Da nav ega çã o contra cta da com a compa nhia , está eni. trafego actmtl -
m ente a do B aixo Toca ntins , ent r e B elém e Alcobaça, dependendo o inicio 
do serviço nas demais linhas da con.clusão elas secções de v ias fe rreas de 
ligaçã o. 

As via gens contra ctua es na llnha do Baixo Tocan tins, cuja subv enção 
annüal é de 30: 000$, fora m feitas com regula rida de . Além dessas, r ealizou 
a compa nhia outras extraordinaria~ . 

-- E mpreza de N a,vegação de Nicola us & Comp . - Execu ta esta empre-
sa, em virtude do contr'acto , gozando a penas de regalias de pa quetes para 
os vapores, o serviço de n avegação pa ra os r ios Juruá e seus affluente:S, 
•.rarauacá e E nvira . 

·- E mpresa de Navegação de Couti nho & Com p. - Com esta empresr. 
foi lavrado o contractO em 13 de no~rembro de 1918, p or força do , decr eto 
n. 13 .227, de 9 de Outubro elo mesmo a n.no, para fa zer , media nte os m f!ll m os 
f aivores da pr ecedente, a navegação dos · rios J ur uá , P urús e aff!uentes . 

O serviço foi iniciado n o corren te a nno, sendo emprega dos no trafego 
tre!! vapores, com o deslocamento de 1. 842 tonela das br utas ·e 600 liq uídas . 
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- Empresa de Navegação de R. P. Brasil - Gozando dos mesmod 
favo1·es das ante1·iores para um va por de sua propriecla de, esta empresa 
executou a navegação regular no .r io Ta pajós a té março, passa ndo, dahi 
até Outubro, as v iagens a serem feitas com outro vapor fretado . O vavor 
primitivo foi retirado da Hnha , com a devida a utorização, em ·vista de pre~ 
tender a empresa destina i-o á na vegação oceanica, e1n linha posteriot'mente 
estabel ecida . 

- Emprnsa ele Navegação Mosqueiro e Soure· - Gmm:vam ta mbem de 
regalias de paquetes os t r es vapores ele sua propriedade, que faz iam via -
g en s entre Belém e Soure ·e Belém e Mosqueiro, m a ntidas a té Abl'i! elo anno 
findo . 

Como a prnceclente, esta obteve autorização pa ra retira.1· do ser·viç t>, 
que, p01· isso, fo i suspenso, os citados vapores, para serem a da pta.elos á na -
vegação ocea nica. 

- Compa nhia el e Nav.,gação a Vapot· elo Ma ra nhão - O serviço ccm-
tractual dessa compa nhia está a cargo do Governo do Ma ranhão, como 
credor, po1· a ntichrese, e f• subvencionado com a qua ntia ele 270 :000$000 
annuaes. 

O trafego na linha do Sul foi irregular, qua nto ao inicio das viagem!, 
devido ora á diffi culdade ele abastecimento de combu stível, na volta, ora á 
maior dura.ção das viagens r edondas, occasionada. pela necessida de de 
a.g uarda t• maré pa.ra accesso em a luguns portos da escala . 

Por motivo r econhecido ele :força maior, deixaram de ser effectuacla:!! 
dl!a.s viagens contractuaes, em OutubroJ · uma na linha do Sul e outra 11a 
do Nol'te . 

- Companh ia de Navegação a Vapoe do Rio Parnahyba - No tercei-
ro trimestre elo anno o tr'afego_ foi frregular, devido, como causa pdncipal, 
ao então ·reduzido numero de vapo1·es em coMlições de navPga bilidade, es-
tando pa rte ela. frota encosta da po1· falta de concertos, 1;ara a realização 
do.'i' quaes a l!egou a ' companhia difficuldacles na. obtenção dos materiaes. 
Em Outubro foi obtida a normalização do serviço. 

Deixaram de ser realizadas quatro viagens contractuaes da linha elo 
Norte, e a inda outra não fo i concluida pela necessida de de ser reparado o 
na vio. 

--:- Empresa Fluvia l Piauhyense - O serviço contractua l elo a lto P an1a-
hyba e rio das Balsas é subvencionado com 75 :000$ a nnuaes e foi f eito com 
regularidade, sendo executa das todas as viagens do ·contracto e a lgumas ex-
traordinartas. 



-' 62 -

- Empresa de Navegação Fluvial elo Baixo S. Francisco - Realiza 
viagens no Baixo S. Francisco, entre Penedo e Piranhas, com . a subvenção 
de 50: 000$ annuaes. 

A empresa, que era ne propriedade da Companhia Pernambucana de 
Navegação, passou â firma Peixoto & Comp. ; ela praça de Penedo, á qual 
foi entregue o material fluctuante e transferido o contracto, por decreto 
n. 13341, de 18 de Dezembro de 1918. 

As viagens contractuaes foram integralmente effectuadas; uma dellas, 
porém, por tel-o sic1o com embarcação inadequada, deixou de se1· subven-
cionada. 

- E1npresa de Naveg1ção Bahíana - O serviço contractual dessa em 
prosa, que pertence ao Estado da Bahia, cesf'ionario r1o contracto. é sub-
Yencionado com 270: 000$ annuaes, abrang·endo as linhas do Norte, entre 
S. Salvador e Recife; do Sul, entre S. Salvador e Mucury, e do Centro, 
entre S. Salvador e Belmonte. 

Com excepção de duas viagens ela linha elo Centro, não effectuadas, 
por motivo reconhecido de força maior e da reelucção de escalas em uni:a 
à.as viagens da linha do Sul, foram feitas todas as outras contractadas, além 
de algumas extraordinarias. 

- Empresa de Viação do São Francisco - O contracto de que tambem 
é cessionario o Estado da Bahia, proprietari,o ela empresa, provê â execução 
qe viagens no alto S . Francisco, entre Joa zeiro e Pirapõra ~ entre Pira-
nóra e Januaria, sendo para issú subvenciona do com 300: 000$ annuaes, . ef-
fectuanclo ainda a empresa o serviço para os rios Grande, Corrente e Pret.o. 
affluentes elo S. Francisco. 

O serviço foi executado , com excep\;ã.o füt quarta via gem mensal da 
primeira claquellas linhas, 1ue ainda não ~stâ funccionanclo por falta de 
material fluctua111te · que satisfaça as exigencias contractua es . Essa quar -
ta viagem depende da acquisição de duas novas unidades, cujos planos jlf 
foram a pprovados, mas cuja entrega a o trafego tem sido proroga cla, devi-
do âs difficuldades da sua construcçã.o, por motivo de guerra. 

Tendo appareciclo reclamações sobre a f a lta de transporte pa r a car-
gas existentes nf1- zona trafegada pela empresa, principalme1ite em Janua-
ria, determinaram-se viagens extraordinrias, ele a ccõrclo com o contracto, 
para dar vasão ás 'nrnrcadurias accmnuladas. 

Collimanclo o mesmo fim, foi permittic1o, por decreto n. 12 . 892, de 27 
de fevereiro de 1918, que os vapores levassem a reboque lan chas ou outras · 
embarcações, emquanto perdurasse o estaclo ele gúerra. 

Por decreto n. 13. 503, . de 12 ele março elo corrente anno, foi fransferi-
do para o Ministerio da Viação e Obras Publica:i o contracto celebrado em 
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31 de Outubro de 1918, pelo Ministerio da Fazenda, com o engenheiro 0cta-
vio Barbosa Carneiro, para a navegação elo rio S. Francisco, em virtude 
da resolução n. 25 do Commissariaclo da Alimentação Publica; decla,1'ou-se, 
outrosim, ficar subordinado ao mes1uo Ministerio, o contracto as::iignado 
tambem no Ministerio ela Fazenda em 13 de Novembro ele 1918, com a fir-
ma Teixeira & Nunes, pará concerto fü, cinco vedeta!'! . e construcção de seis 
saveiros destinados ao mesmo serviço de navegação. 

- Companhia Nacional ~le Navegação Costeira - O serviço a cargo 
da com1mhia de accôrdo com o itinera1·io em ~>igor, consta elas linhas: Sul-
Norte, entre Porto Alegre e Recife; Subsidiaria Sul, entre Rio e Porto Ale-
gre; Subsidiaria Norte, até Mossoró e Macáu, em continuação ás viagens 
da linha Sul-Norte; e Auxiliar, entre Rio e Pelotas, além elas viagens das 
linhas de cargas. 

D essas linha s , a pena s é subvenciona da a Sul-Norte com 20.:000$ por 
via gem redonda . 

As viagens do contracto foram effectuada.s com regularidade, havendo , 
enti·etantG, a mencionar a interrupção, no trecho ele Pelotas e Porto Ale-
gre e mesmo de Rio Grande e Porto Alegre, por effeito ela bajxa elas aguas 
na Lagôa elos Patos, do trafego dos vapores ela carreira, que fizeram trans-
·borclo pai·a navios menores e embarca ções a.uxiliare!l e reboque. 

Essa interrupção, porém, occorreu a.penas até o mez de Ma rço, qua n-
do foi restabelecido o serviço integral elas linhas até Porto Alegre . 

. - Companhia Commercio e Na.vegaçãc - Não tem contracto com o 
Go-.:ei·no, mas os seus vapores gozam 01e reg-ali<tl5 e vantagens de paquetes. 

Fez o trafego principatmente para os portos de Macau e Mossoró, ten-
do, a lém disso, enviado vapores para os port os exfrangeiros, especi'almente 
o Havr e e Genova. 

- Compa nhia de Navega ção S _. João cl& Barra e Campos - O contra· 
cto ela companhia estabelece, mediante alguns favores, a realiza ção de um 
serViço ele navegação costeira r egula r, quli\ foi feito principalmente para os 
portos de S . João da B arra, S. Ma tneu.s e Ponta d 'Areia . Fora m effectua-
das t ambem algumas viagens para Buenos Ayres. 

- Companhia de Viação S. P a ulo-Motto Grosso - Foi f eito com re-
gularidade o seu serviço conti-actual de na vegação no r io P a raná e seus 
a ffluentes - Pardo, Anha mcluhy Ivinheíma e Brilhant e , 

Funccionaram tambein com normalidade os .serviços das empresas ele na -
veg·ação Hrnpcke e Paul & C. e da Compa nhia. de Naveg·ação Fluvial· a va -
por Ita ja hy Blumenau. 



-- 64 -

Eeta.- ultima fo,i, em vir•tude do decreto de 9 ele a,bril ultim.d, inco,rporad;i. 
á Estrada de Ferro Santa Catharina, nos t ermos ela aNtorização confel'Wa 
velo art.. 120, parte 3', da tei orça mentaria d.% despesa elo exercicio v.igente. 

Attendenelo-se a iJ~teresses de ordem ·supe rior, foi ··pelo d_ecre to n. 3.521, 
ele 26 d~ · março deste anno, revogada a permissão que 'pelo ele n . .12. 734, ele 
[, de dezembro de 1917, 'fôra dada aos na vios estrn.ngeiros pa ra fazer em o sel'· 
viç_o de cahotage!i1. 

Com a seguinte demonstração po!'lereis apreciar a. tonela gem el e c<ergas 
tuansport.adas, e a receita aufericl<L pelas companhias de rnLvega ção· fi scali -
zadas pela Inspe,otoria Federal ele Viação Ma ritim ::i. e Fluvial. 

J)es'io1wçcío das co1nva.1\.hia .. s 

"The A.m a zon R .ive1• Ste~w1 Navigation Com -
pany, Limited". . . . ... . . . 

Companhias das Estra das de l<~erro elo Norte 
do Brasil .... . ...... . . . . . ..... .. .... . 

Empresa de Navegação de Nicolaus & C . . . 
Empresa de Navegação de R. P. Brasil. . . 
Empresa de Navegação Mosqueiro e Soure. 
Companhia de Navegação a Vapor elo Mara-

nhão_. . . . . . . . .. .. . .... . ......... . . 
Companhia de Navegação a Vapor elo Rio 

Parnahyha. . . .... . ........... . 
Empresa Fluvial P iauhyense. 
Empresa de Navegação Fluvia l ao Baixo São 

Francisco . 
Empresa de Navegação Bahia na ... . .. . 
Empresa de Viação ·do S. :F'rancisco .. 1 ••• 

Companhia Nacional de Navegação Costeira 
Companhia Commercio e Navegação . . .. . 
Companhia Navegação S. Joã·o ela Ba rra e 

Campos. . , .. , . . ............ ... . 
Companhia de Viação S. Poulo-Ma tto Grosso 
Empresa de Navegação 'H<é.Pcke ..... .. ... . 
Companhia ele Navegação F luvia l a Vapor 

Ita.iahy-B!umenau . 
]<,;mpresa de Navegação ele Paul & Companhia 

Totaes. 

P eso elas car- R eceUa. total 
giis em. I.:ilo-
gnwrnuis 

81. 037. 380 

777. 791 
2.326.369 
1.338.122 

·s. 00<:1.192 

5 . 243.233 
691. 246 

17.906 
35.370.658 
11 .156.152 

420.166.223 
175.540.448 

19. 525 .634 
536.530 

25. 839.427 

6.856.263 
3 .055:950 

797.479.524 

rl,o ·traie.vo 

5.535:9a6~630 

38:209$781 
633:987~150 

126:616$450 
22: 21.BUOO 

310:822~320 

343:611$720 
63 :784,440 

12:514$450 
1. 359 : 173:1:580 

597 :088$!Hifl 
33.544:415$'2« 
2~. 254: ·162$1'19 

l. . 201: 367$-~70 
51:4"1:7$%0 

842:D75$3SO 

100:225$140 
60:J.3í$?10 

74.099:02(j$816 
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Foram feHas as seguintes concessões, sem privil egio ou monopolio de 
especie a lguma: 

Ao engenheiro' J'oão Teixeira Soares e Antoni'o Rossi, para montárem 
e custearem o serviço ele aviação e transporte por meio ele aeroplanos, li-
gando e1~tre si as principn.es cidades do Brasil (decreto n. 13. 244, ·ele 23 ele 
outubro de 1918); 

A João Baptista elos Santos e ao bacharel Augusto ele Ara ujo GÓes, 
po!' decreto n. 13. 504, ele 12 de Março elo corrente anno, para se utilizarem 
elos appa relhos aereos m ais aperfeiçoados, inclusive os hydro-aviões , no 
transpo1·üi de ' passageiros e mercadorias, tambem entre as cidades prin-
cipaes do Brasil . 

E~t~ sendo elaborado o regulamento a que clevel'á fi car sujeito o serviço 
da navegação · aerea . 

Navegação aerea 

Ainda continm.1.m a pesar sobre o serviço . elos portos a s condições de Porto•, · rios fi canaes 
ordem geral que determinaram a. dElpressão do trafego e a escassez das ver--
ba s 01·çarnenta,rias destinadas á execução de obras ele m elhoramentos. To-
davia ha uma tendencia pronunciada de augmento de J'eceita e m alguns dos 
portos em trafego. 

- Porto de Ma.nãos - Não foi executada obl'a nova, m a ntendo-SE> e> 

.capital reconhecido em 18 . 408 : 316$333 . 
A renda attingiu a 1.610:511$799, cerca de 30 o/o menos da que ~oi ar-

reca dada em _1917., 
Por decreto de 26 fü: Março ultimo concedeu-se á "Manáos Harbour 

JJimited" prorogação por cinco a nnos do pra zo f ixa do para a conclusão 
das obras constantes elo projecto approvado pelo decreto n. 10. 833, de 1914, 
ficando, porém, ella obrigada a iniciar taes obra.s antes de findar o pri-
meiro semestre do terceiro a n no dessa prorogação. 

0 capital l'econhecido elas obras do porto do P a rá se eleva1·á, com a 
ultima tomada els contas feita em 31 ele Dezembro ·de 1918, ainda em pro-
cesso, a 60.649:845$876. A receita total foi ele 5.126:584$076 (papel ) com e 
augrriento ele 12 '7o sobre o anno de 1917. 

- Pelo clcci·eto n . 13 .133 , de 7 ele Agclsto ele 1918, foi a pprovaclo o pla-
110 geral elas obras de melhoramento do porto ele S. Luiz do Maranhão, na 
importância total de 10.398:835$920. Pelo decreto n. J3.2-70, de 6 de No" 
vembro de 1918, foi concedido ao Estado do Maranhão. a utorização para.· 
construir essas obras e bem assim o uso e gozo das mesmas. 

Continua m a ser feitos pela commissão, emquanto não são entregues a o 
Estado, os serviços no mesmo porto. 
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- Nos portos ele Amarração, Fortaleza, Cabedello e Aracajú prosegul 
ram os serviços permittidos pelos fracos recursos concedidos . 

Foi approvado pelo decreto n . 13 .282 , de 13 de Novembro de 1918, o 
plano geral ele Cib1·as de m elhoramento do J?Orto de Natal que a Inspectot·ia 
Federal de Portos, Rios e Canaés organizara, no desempenho de suas at-
il'ibuições. 

'l'endo sido a.berto pelo decreto n. 12.874, ele 6 ele Fevereiro ele 1,918, o cre-
dito concedido para· o porto de Ta,tnbahú , no Estado da ParaJwba, foran1 
feitos os estudos necessal'ios ao projecto Cttl6 está sendo elaborado .na Inspe-
ctoria Fi:<'!eral de Podos, Rios. e Canaes. 

- No port o de Recife fo1·a m inaugui·ados, a 12 ele Setemb1·0, os servi-
Ç(\S do trafego do novo cáes, contractados com a "Société de· Constr1;1ction 
clu Por·t de Pernambuco" ele accôrdo com o decreto n . 12. 904, de 6 ele Mar-
ço de 1918. 

O primeiro vapor que atracou foi o paquete "S. Paulo", do Lloyd B1·a-
sileiro, calando 6m,1)5. A ~·eceita, de 12 ele Setembro a 31 de D ezembro de 
1918, montou a 593:995$190, tocando ao Governo 348:060$960. 

Este contracto tel'minou em 30 de Abril elo anno corrente . 
E virtude do decreto n . 3 . 697, ele 8 de J a neiro ele 1919 , a exploraçãv 

co.mme1·cial do porto continuará a ser feita ou pela prorogação ~lesse con-
trácto ou directamente pela Fisca lização do Porto elo Recife. 

- No porto da Bahia a s obras consi stiram em dragagens. O capital 
reconhecido até 30 de Junho da Compa11hia d~ Doca"' d:!> Bahia eleva-se ~ 

21.146:626$013 (ouro), sendo a receita a pura da nó primeiro sem estrn de 
1918, 1.600:756$000. 

- No Porto da Victoria continuam par'fLlysadas as obras. 

N No porto do Rio ele Janeiro foram executados. os serviços de augtnen-
to das linhas ferreas, extensão das rêdes ele galerias de aguas pluviaes e 
~onservação de todas as obras existentes. 

Â receita total em 1918 foi de 9.868:7 68$537 (papel·) e 3.132:599$9711 
(ouro), sendo essa u l t ima proveniente elos 2 o/o (ouro) , a rrecadada pela Al-

fanrleg-a . 
A receita arrecadada pela "Compagnie elu Port de Rio de Janeiro" foi 

de 8.447:020$917·, da. qua l coube ao Goven10 4.608:254$500, com augmento 
sobre o anno anterior . 

Para attender ás recla mações j u stas do commercio e da navegação, 
acli.a-se quasi terminado, na Inspectoria, Federal de Portos, Rios e Ca naes, 
um projecto de obras urgentes a realizay para augmentar a linha de atra-
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c.'.lção e a área dos armazens e para libertar o ·cáes do minerio, carvão e 
O\ltras mercadorias que exigem um manuseamento especial. Para esse fim 
se projecta construü· o primeiro molhe do projecto Bicalho, appl'ovado pelo 
-:J.ecreto n. 6.786, de 19 de Dezembro de 1907 , e concentrar na Ponta do Caj ú 
o serviço ele minerios, carvão e inflammaveis . 

Está dependente de a pprovação o pro.iecto ele um tunnel atravessandc, 
o mono da Saúde, o qual. evitará o congestionamento de tl'Mego das U-
nhas pelo caes e na avenida daquella zona. 

- No porto de Santos foram construidos a rmazens, concluido o friga 
rifico, ampliado o armazem de infl:;,mmaveis e montado um tanque para 
oleo combustivel. 

O capital da Companhh Docas de Santos fixado até 31 de dezembro ul-
timo é de 135.101:155$000. 

- O Esta do do Pai·aná abriu concurrencia para a. con_strucção da" 
obras do porto de Paranaguá, que lhe foi concedido pelo deci·eto n. 12.477, 
de 23 de M:aio de 1917. 

O prazo desta concurrencia foi proroga do até 15 de Abril do corrente 
anno. 

- Nos portos de Itajahy, Flor11tnopolis, L_agun:.. e 11'J canai de J_,aguna 
a Ara ranguá, as obras limi tai-am-se a os serviços de- conservaç;.ão, dentro dos 
recursos das verbas· votadas . 

- No porto do Rio Grande do Sul proseguiram com regula ridade as 
uhrn.s do porto e da baaa a cargo ela "Compagnie Française du Port de 
Rio Gi-ande do Sul" . Na barra, pela acção elos molhes construidos, forma-
ram-se dois canaes, sendo um na direcção elo O S O com 10 metros de pro-
f undidade e o outrú na direcção E S E com 8m,60. 

O capital r econhecido no porto foi até 30 de Junho de 1918 de réis 
27 .174:754$713 (ouro). 

A receita geral do porto em 1918 , elevou-se a 2 . 817: 386$158 (papel), 
- P elo decreto n. 13. 089, de 3 de julho de 1918, foi a berto o credito de· 

270 :000$ concfM.lidos pelo Congresso para as obras de restabelecimento do canal 
de Macabé a Ca mpos. Essas obras, de g ra nde utilidade para aquella zona , 
fora m começadas em fins de agosto, ~chando-se ·em actividade. 

Grande numero d(l portos, _ no not·te do paiz, taes corno os de !líacau , 
1\ifossoró, A.racaty, Cn.mociln, Tutoya, etc., lutam , para o seu accesso e na -
vegação, com enormes embaraços, que, entretanto, podem ser vendidos pela 
execução de ,serviços faceis e cotTentes a saber: dra,gagem, tixa~ão de du~ 

n3s, Rrrehanta.mentos de rochas e outi-os trabalhos congeneres. 
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Para essa execução é indisp en savel não só que se clispenh a de um a ppa-
relhamento apropria clo de dragas, na vios-officinas, derrocadeiras e pontões 
11ecessarios !?a ra o arrebenta mento de rochas subrryarinas, corno de pessoai 
à,otado de COJ'\1petenci:;t t echnica muito especial. 

Esse pessoal e esse m ater:üt1 não podendo ser obtidos e cu st eados com as 
exiguas consignações votadas nos orçamentos pa ra os pequenos portos 
geralmente dispendidas em pura perda no pagamento de pessoal que não 
presta serviço - é ele conveniencia .a con cessão de cr editos sufficientes pai:a 
a realização elo seg·uinte ·plano ele serviços, que tem sido su ggericlo por di-
versos engenheiros responsaveis por taes obras: forma r dois nucl eo~ de pes-
soal e 'materia l ele dragagem, arrebentamenio de rochas e serviços semelhan-
tes, um a o norte e outro ao sul do paiz, com o pessoal e material a dequados. 

Qualquer trahalho n ecessar io em diversos portos, requisita do pelo en-
genheiro chefe do porto ou zona em que está situado um elos nucleos. >tlluclí-
<'ios, e ordenado pe la Inspectoria, seria então reaHzaclo com Glecisão e ra-
pidez. 

E' de advertir que a grande cópià. de rnateriftl de dragagem e fluctuante 
existem em ' diversos portos, geralmente parado e sem serviço, poderia ~r 
vanta josamente utilizado desse mod~. Condensado ell e nas duas secções e 
dotado o serviço de um cr eclifo de certa importancia para acquisição de mais 
algum material e reparo do existente, poder-se-ia, com o aproveitamento de 
um grande capital empatado em pura perda, realizar g rande numero de ser-
viços de inapreciavel a lcance, po,is iriam desenvolver zonas importan tes ora 
c ompleta m ente improd.uctivas. 

Outro ponto que, pela sua relevancia, tambern cu111p1·e cha mar a vossa 
a ttenção, é o relatiYo ao regímen de concessão e exploração ele obras de por-
tos. A União, pai:a efficazmente a ttender ás· necessidacles do commercio e da 
na vegação, precisa de acompanhar o movimento de trafego elos portos, mo. 
cl ificando as t axas conforme fôr n ecessario. P a ra isto é mister qµe chame a 
si a constru cção das obras m elhora mentos e, no que toca á sua explora-
ção, faça contractos de arrendamento p or um numero reduzido de annos, 
media nte concurrencia publica, conforme ~s c:;i,sos dos portos do l'tio ele J a-
neiro e l'tecife. 

Hoj e, que já está até demonstra do o grande a lcance economico e f inan-
ceiro que poderia ter a enca mpação das concessões já feitas , do que ainda 
viria a resultar a regularização e unificação de toda a legislação de porto~. 

de·\xara m de ser aconselhav eis as outorgas autorizadas no art. 90 , n. X; 
da lei ela despesa, de 7 de ja neiro ultimei. 

No que toca ás obras de saneamento ela Ba ixa da li'jurnin en se, está sendo 
estuda do o accôrdo com o E stado do Rio de Janeiro, a utorizado n a vigente 
lei orçamentaria ela despesa, afim de serem ellas proseguidas; tendo sido, 
pelos fundamentos do decreto n. 13 . 515, de ·22 de março . do corrente a nno, 
1;equestra dos, n a fõrma da lei n. 3.393 , de 16 ele n ovembro de 1917, todos os 



-69-

n1ateriaes qu<' nas ditas 'obras eram empreg·ados pela ex-empreit'eira "Ge-
b rueder Goedhart A . G." 

O Governo, pela Inspectoria de Obras contra as Sêccas, m órmente depois Obras contra as Si!c:eairn 
de dedarada a actual crise climaterica no Nordeste brasileiro, está impri-
mindo a estas obras a actividade que as penosas circumstancias requerem, 
-e o espirito de systematização e continuidade indi.spensaveis ; bem assim, 
cuidando do regimen mais consentaneo a que h ão de ficar sujeitas, depoib' 
de concluidas, para que" 1!1aior beneficio, pela sua efficiencia, resulte da exe...' 
cução dellas para as populações e, de facto, venha a ser conseguida a so-
·Iução elo magno problema nacional: a eliminação das sêccas. 

A exiguida de rdas dotaçõe~ orçamentar-ias foi sério embaraço a o progres-
so dos tra ba lhos em 1918, dura nte o qual se continuou, ~10 Ceará, a constru-
cção dos grandes açudes publicos Acarape do Meio (a ca pa cidade de 47 mi-
Jbões de metros cubicos e profundidade ele 30 m etros ) e Tucunduba (capaT 
cl·.l ~de de 32 milhões de metros cubicos e profundidade e 12 metros e meio). 
Iniciaram-se os serviços preparatorios para o proseguimento das obras do 
açude publico Santo Antonio de Russas. Completaram-se as sondagens ne-
cessaria s ao projecto de um açude publico e de outro fizeram-se estudos 
complementares. Foi completada a construcção de dois açudes pa rticulare;, 
premiados, proseguindo a de tres outros e foi iniciada a de mai" dois . Fora m 
·estudados va rios outros açudes particulares. 

No Rio Gra nde do Norte, continuou interrompida a construcção do grande 
açu de publico Gargalheira (capacidade de 75 milhões de metros cubicos e 
profundidade de 25 metros). Foi tambem interromP.ida, no curso do anuo, a 
construcção de . uma barragem submersível. E studaram-se varios açudes 
pubiicos e particulares e projectaram-se barragens submersíveis. 

Na Parahyba foi prosegu ida, mas muito vagarosa m ente, a c onstruc ção 
do grande açude publico Soledade á cerca de um kilometr o da villa desse 
nome (ca pa cidade de quasi 33 milhões de metros cubicos e profundidade de 
15 metros). 

Em Pernambuco fora m feitos os estudos de um açude pa rticular e os de 
Tevisão de um açude publico. 

Na Ba hia foi proseguida a construcção de dois açudes publicos; foram 
·estuda dos outros dois e effectuados os estudos novos de m a is um; foi conclui-
·cla a construcção de um açude particula r premia.do e continuada a de outro. 
F'izera.m-se os es tudos de um açude pa rticula r, os complementares de outro 
e dois reconhecimentos, tendo em vista a procura de local, que não foi en-
1'.:ontrado, para um outro, foram projectados o segundo trecho (da villa de 
Monte Alto á de Bella Flõr), .com a extensão tota l de 44km,500, e o terceiro 
·e ultimo (da villa de Bella Flõr á cidade de Caetité), com a extensão total de· 
48km,486, da. estrada de rodagem de Malhada a Caetité. 

Oito estações pluviometricas foram lnstalla das, das quaes · tres no Es-
tado do Ceará, uma no do Rio Grande do Norte e quatro no ela Bahia. Foi 



supprlmil'l.a uma estação pluvlometrica no Rio Grande do · Norte. O numer() 
e'!·~ estações pluviometricas da Inspectoria ficou elevado a 341, das quaes· 23 
no Esta do do Piauhy, 119 no do Ceará, 45 no do Rio Gra nde do Norte, 38 
no da Para hyba, 28 no de Pernambuco, . 19 no de Alagôas, 18 no de Sergipe 
e M no da Bahia. 

Nos cinco E s ta dos, Ceará, Rio Grande do Norte, Perna mbuco, Sergipe e 
Ballia., foralrn, ao todo°, perfurados 73 poços, dos quaes 22 publicos e 45 par-
ticulares . De moinhos, bombas, r eservator ios ou chafarizes, foram appare-
lhndos 19 poços, dos quaes oito publicos e 11 particulares. 

O numero de poços perfurados pela Insp ectoria já subio a 629, dos quaes 
óeram excellente resulta do 455 . Com a 13erfuração dos ·poços, publicos ou 
varticula res , foram, até ao presente, beneficiados 90 municipios do nordest e 
brasileiro. 

1l>aneamei:to da baixada Dispõem ª·" duas leis orçamentarias, pelas quaes se r ege a gestão fi-
fluminen&e !1\l nceira do presente exercicio, sobre um problema de largo alcance eco 

, úom!co, que é o saneamento dl1 bai:l11ada fluminense . 
Os trabalhos technico,. destinados á execução desse notavel serviço ini-

ciado n·o anno ele 1911, mediant e autorização legisla tiva e de aecôrdo com os 
<il"cretos· ns . 8. 313 e 8. 323, ele 1910, tiveram andamento e começa.raro a bene-
fir.iar as terr.as da baixada ná. â:rea que verte para a b a hia do Rio de Ja-
nc·iro, quando, em m eiados .do a nno de 1916 , esgotando-se a verba que lhes 
foi consignada e terminando o prazo assignado para a vigencia do contrato-

_. Por ·que se regia a empreitada das obras, r esolveu o Governo Federal di'<-
so~ver a commissão que as. superintendia e fiscalizava . 

F".>1 fa.vrado o decreto n. 12. 112, de 28 de Junho desse a nno, e , comv 
o assumpto envolvesse questões cuja decisão escapava á competencia do 
Executivo, o Governo trato\'.. lugo de submettel-o ao Congresso Nn.cional 
p elas me1rsa:gens de 28 de Junho e 10 de Out!lb r o do mesmo anno. 

Nos termos da lei da despeza n. 3.674, de 7 de J aneiro do corrente a.npo" 
art . 111, n. IV, o Governo Federal ficou a utorizado a continuar as obras 
p>i.ralysadas desde Junho de 1916, entrando, para este fim, em accôrdo com 
o E stado do Rio de J aneiro, pela ma neira que julgar m a is · convenients '! 

abrindo os necessarios creditos. A a utorização, como se vê, foi ampla, dsl -
xando ao critP.rio do Governo escolher a m elhor fórma dos ajustes. Sobre o 
.a~sumpto, a lei da despeza deste anno deve ser interpretada de accôrdo corJ». 
a disposição do art. 2°, n. XI, da lei da R eceita, n . 3. 644, de 31 de D·~

ZP.mbro de 1918 . E sta lei a utoriza o Governo Federal a contratar com o do 
Esta do dr, Rio, para o fim de ficarem consignadas, num contrato, as basc11 
pa.ra ser a União ind.emnizada das despezas feitas com a valorização e mf!-
lhora.mentos das terras situadas n a baixada fluminense, salva ndo sempre O:!· 

interesses federaes. 
Combinadas, deste modo, as condições do accôrdo nos termos previsto.i. 
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pelas ~eis arnnuas referidas, ficou combinado que o Sr. Minis tro da. Viaç:ão e 
Obras Publicas mandasse proceder a o estudo das clausulas confractuaes. 

O estudo já foi feito, conforme a orientaç:ão adoptad<', h.ltandfJ sómente 
a assignatura do -documento of-ficial pelas partes . inter,essadas. 

Vai, assim, ter começ:o de execução uma obra fecunda e de real proveito 
para a Capital da Republica e pàra o Esta do do Rio de Janeiro, sob o ponto 
.de vista ecdtiomico, hygienico e huma_nitario. 

Ce>Uocada nas v isin ha nças da Ca pital da Republica, entregu e a•, uba n-
dúno, em cont!'adicção completa com o que era em épor.a a nterior, tendo dado 
demonstrações de fertilidade e de prosperidade extraordinarias, - a baixada 
11uminense preciza; ser san eada , drena da e fertiliza da pela m ão do homem 
e: p~les meios artificiaes que o progresso humano offerece para solver estes 
problemas. 

. Ha ain da a considerar o caso grave da sanidade da população que h'.l.-
tJ:i:a essa r eg ião actualmente. E!la já conheceu os tempos prosperos da abas -
;ança e da saude; agor.a s offre as agruras da pobreza e das molestias ende-
micas . O ex terminio desses m ales se tenta ria em vão, se n ã o fosse baseado na 
rPctificação systematica e na methodica regularização da rêde fluvial , qus 
deriva e corre P"las terras da inhosp ita região . 

A Uniãe- já despendeu cerca de 17.000 :000$ nos traba lhos de saneamen to 
e certamente grande seria o desgosto causado pela inut ilidade de t ant01 
e:;forços e enormes despezas, se n ã o fosse possivel proseguir e leva r a term çi 
a obra sanita ria. Os rios, cujos melhoramentos a penas ·se esboçara.m, ~s tã1.

él.'1andonados a os caprichos da. natureza e voltam á a ntiga pos ição de obstru-. 
C'ção; aggravada dia a dia . 

'!.'erras que já g ozavam do desafôgo das aguas e iam, graças a o eri.xugo, 
u;mseguindo os benefwios da cultura e da producção orgàniza.da; voltam á 
e on~inge:m.cia de brejos est ereis e intransitaveis . 

Alli leva o homem uma vida enferrria, perseguido pelo a nkylostorno, pel s 
h ,.,m atozoario e outros inimigos, qae a acção do Governo swbe, sem tregoa , 
combater . 

Para debei!ar males, transformando a charneca pa ludosa em campinr. 
fertil , o Congresso resoiveu oonceder ao Governo as autorizações indispen-
saveis, de que elle se vai u 1lilizar, convencido -de qu e a obra, que va i ence-
tar, contribuirá para a riqueza desses lugares e a felicidade do povo. 

Nes t e proposito de ataca.ir, no mais cqrto prazo possível, os trabalhos, deter-
minou, em harmonia com o titular da pasta da Viação e Obras Publicas, que 
se preparassem, sem. demora, os planos e as ins trucções a que obedecerá o 
serviço do sameanrnnto ela ba i'Xada , reunindo-se e r epa ra ndo-se o m a teria l já 

r,xistente, que esteve a ça r go da extincta com missão f edera l . 
Cumpria, a.ssi·m , fcsolver sobre uma questão importa nte: a que entende 

com o a pparelha mento uti'1izaele desde 1911 até 1916, por "Gebruder Goedhart 
A . G . ", sociedade a nenyma , a que fôra cenfia da, nos t.ermos elo contracto 
de 1:0 de Nov:embro ele 1910 , a execução, duranite o praso de cinco annos, das 
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obras de saneamento e dragagem dos rios que desagua m na bahia do Rio 
de J aneiro. Apresentara a sociedade aa Governo uma proposta para a ven-
da de todo o material que ainda tinha disponiv~l. Assumindo o encargo 
c,m cujo desempenho me acho, cumpria-me resolver sobre a questão. Ficou 
verificado, após cuidadoso exame a que procedeu o Ministro da Viação ·e 
Obra Publicas, que, nem a p r oposta respeitava o estatuido p elo contracto 
de 10 de Novembro, nem era ao Governo possível adiar uma providencia de 
cara cter imperioso, que a salvaguarda dos interesses nacionaes impunha : a 
do sequestro de todo o mater ial, que a sociecla.de conservava em seu poder. 
Gra ndes razões, que se encontram expos tas no t exto do decr eto n. 13.515, 
da ta do de 22 de Março do corrente anJ?O, e r eferendado por todo o minis -
t<?.rio, convenceram o Governo, a que presido , de que a grave m edida e.r a , 
não só util, mas n ecessaria. L evo agora ao vosso conhecimento que a dili-
gencia. decretada foi levada a effeito, na devida forma, cumprindo-se, assim, 
em relação á sociedade ex-empreiteira das obras de saneamento da ba ixada 
flumin ense, que é uma pessoa juridica de nacionalidade allemã, os patrio-
tices desígnios da lei n . 3. 397, ele 16 de Novembro de 1917. 

Do material sequestrado está sendo feito minucioso arrolamento, sob 
a direcção de a lto funccionario do Ministerio da Viação e Obras Publicas. 

A'quelle material serão reunidos os apparelhos e machinismos que, 
sendo de propriedaôe da União, e acha ndo-se entregu es a varias dep<>ndencias 
dos serviços federaes, ma ndei pôr, desde já, á disposição do m esmo func-
cionario, para que, após as repa.rações de que carecem, possam entrar em 
a cção nos traba lhos de saneamento que o Governo, uma v ez celebrado o 
accôrdo com o Esta.do do Rio de J a n eiro, vai restabelecer . 

No decurso do anno tra.nsa.cto foi menor do que. em 1917, a presenta ndo 
o decrescimo de 15. 72 8 . 950 litros, o volume médio diario fornecido pelos 
mananciaes captados para o abastecimento de agua a esta Capital. 

No que toca aos serviços de distribuiçã o, na.da houve, entretanto, de 
anor mal, tendo sido executados os trabalhos ma is necessarios de revisão e 
'tmpliação da rêde distribuidora. . 

O castello de agua alimentado por derivações provenientes do r eser-
vatorio do Engenho de Dentro gara.ntiu de modo efficaz a nermalidade de 
forneclmento a.os pontos altos dos suburbios 

Continüa, como é natural, em vis ta do desenvolvimento da s constn.i 
cções novas, o augmento de concessões de pennas de agua, e <le hydrometros,, 
cu jas installações no anno ultimo tiveram os accrescimos respectivamente 
de 843 e 113. Para o serviço de extincção de incendios acham-se installados 
mais 10 hydra.ntes em varies pontos da cidade. 

Faz-se mister realizar quanto antes trabalhos de consolidação das linhas 
a rl<'!uctoras, sflm os quaes estará 1mpendente a ruptura. de continuidade no 
abastecimento normal. Demonstra o mau esta.do de conservação aessais 
!inhas, malormente a 4ª e a 5", o exame dos accidentes que nellas occorre-



-73-

ram dw·ante o anno de 1918, posto o seu numero seja inferior aos dos dous 
annos anteriores, pela circumstancia de terem sido estes mais chuvosos. 
A Repartição ha deixado de executar aquelles trabalhos por lhe não terem 
sido consignados os indispensaveis credites. 

O serviço de florestas precisa ser melhorado de geito a poder produzir 
torlos os resultados que delle se deve esperar. Por nimia escassez de re-
cursos orçamenta rios, têm deixado :de ser feitos varios trabalhos, cuja 
utilidade o tempo se tem encarregado de demonstrar, taes como: constru-
cção de casas para guarda e deposito de materiaes; revestimento do 
fundo da bacia á montante da represa do rio João Pinto e construcçã o de 
uma caixa de decantaçã o para as suas aguas; revestimento do fundo do 
reservatorio do rio do Ouro e uma pequena installação hydro-electrica deS·· 
tinada a illuminar este reservatorio, o tunnel, as represas e ca sas p el'ten -
tentes á 2" divisão; col'l.c!usão da caixa de decantação de Ma ntiquira e 
montagem de uma estação meteorologica; reconstrucção e construcç.'io de 
pontes e de um grande trecho de estrada de roda gem, etc. 

Em ordem a obstar c'lesperdicios de aguas e prevenir r eclamações re-
sultantes de installações hydraulicas defeituosas e incompletas, fora m em 
1918 vistoria dos 30. 291 predios, motivando a expedição de 2 . 255 intimações 
com muitas, que tambem foram impostas , em numero de 136, p or infra -
cções ao regulamento approvado pelo decreto n . 3.056, de 24 de Ou-
tubro de 1898, havendo estas ultimas dado Jogar ã cobrança da qua ntia 
total de 14: 600$000. 

Tendo a principio a missão exclusiva de servir aos trabalhos de con-
servação do abastecimento de agua, a Estrada de Ferro do Rio d'Ouro, da 
bitola de um metro, faz hoje parallelamente o trafego de passageiros e mer-
ca dorias em toda a sua. extensão de 144 Iúlometros, o qual tão intenso 
se ha tornado, que, em verdade, se acha esta via ferrea destituída de meios 
para o seu funccionamento regular, quando já se lhe imprimiu decisiva-
mente o destino de servi.r a zona que atravessa, onde a producção agrícola 
e a população muito se teem desenvolvido nestes ultimes a nnos. 

Conforme autoriza a lei da despesa para o exercício do corrente anno, já 
foram da das providencias no sentido de mudar-se a estação inicial da Ponta 
do Cajú para <• Praia Formosa (Alfredo Maiê~) . 

Pelo D ereto n . 13. 513, de 19 de Março ultimo, foi aberto o credito 
de 702 :064$ pura a reparação do leito e obras de arte de toda a Estrada. 

- , .... 
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Os effei to;; da guerra mundial fizeram-se tambem sentir nos serviços llluminação publ ic3 do 
referentes á illum~na,ção publica e particular. Conseguíu-s~. entr etantoi, Rio de b.neiro 
fosse m a ntida uma certa r egularidade, mesmo em relação ao gaz, que, em 
virtude da escassez de t ransporte e das restricções impostas á exportação 
do carvã o, ficou em mui prPcarias condições quanto ao seu fabrico. Agg1·a -
vou-se de ta l modo a situação, que o Governo teve de tornar providencias em 
ordem a evita r a fa lta completa desse produ cto, resolvendo perrnittir a fabri -
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cação elo gaz mixto, sob certas condições, e a suppressão da luz dos com-
bustoreis publicos a gaz, na área onde houvesse illumina.ção eleC'trica. 

Em cada uma das consignações orçamentarias, ouro e papel, para os 
serviços da illuminação P,ublica, verificou-se o saldo de 137:074$430, sei~do 
que posta em confronto a despe.za de 1917 com a do anno proximo findo, 
;,i,presentou esta uma diminuição <te 86. 594$933, papel, ·e igual quantia em 
ouro, ou, reduzido tudo a mo.eda corrente, a diminuição total de réis 
311 :74'8$770. 

Por força ' das clifficuldades que se depararam de 1914 a 1917, foi su s -
pensa a reforma da illuminação desta cidade, e deixaram de ser a ttenclidos 
varios pedidos pr ovenientes de' logares que não estavam ainda gosa ndo de 
illuminação . Graças, entretanto, ao criterio de parcimonia na distribuição 
da luz, pud'eram ultimamente ser providos desse beneficio diversos logra-
douros publicos, e mcl'horada a illumin:;i,ção de varios outros. 

A menos, poeém, que sejam modificadas certas condições do contracto 
vigente, que contribuem para aggravar os pesados encargos da União com 
este serwiço - municipal pela · sua natureza - ou então consinta o Ccm-
gresso Nacional no crescimento extraordin.ario desse onus, !ê.erá difficil dota r 
de illuminação publica os ~o:vos bairros e E:uburbios mais afastados. 

A Companhia Brasi'leira . de Energia Electrica no Estado elo Rio de 
J'a .nei-ro mandou começar em Maio de 1918 os estudos do rio F agundesA 
affluente do J!>iaba.nha. 

Até agora foran• obtidas para alturas ele agua maxima e mm1ma, acima 
da soleira de vertedouro, l-m,40, em dezembro e Om,183, . em Julho. 

Dão ainda os estudos para a quéda a aproveitar a altura de 120 me- _ 
-~ros, comprehP.nclida em um trecho de 1. 500 metros de C'Omprime.nto. 

1 
E' llensa.l!lle1'110 da compa:nhia installar a futura usina a pouco mais 

ou menos 260 metros ela foz cl0 Fagurrd'es . e a barragem a 1. 760· e fazer uma 
grande bacia d·e· armazerram~nto. 

Com rel'a:ção á insta.Ilação em Alberto Torres, a companhia não se 
utilizou de nenhum ·dos favores que lhe são dispensados pelo Governo. 

A Companhia Brasileira de Energia Electrica eTYI S. P a ulo , orgain~ada 
ern Junho de 1909, por tet: obtido a concessão feita a Guinle & Cnm.p., em 
virtude do Decreto n. 7 .052, ele 30 'de Julho ele 1908, afim de serem apro-
veitadas as quédas elo rio Ita panha ú, para fornecimento de luz e e.nerg irt 
electrica, acha-se ha quasi nove annos impedida de continuar nos tra-
balhos necessarios á sua installação e consequente fID1ccionamento , por for-
ça elas questões qu1t su rg·iram ~mtre ella e a "S. Paulo Tra mway Light anel 
Power Company. 

A companhia, entretanto, não obstante os embaraç:os que lhe teem sido 
oppostos, já fez varias desapropriações e acquisições na extensão ele mais 
~e 20 kilornetros, iniciou o assentamen~o de torres a partir do a lto ela serra 
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ilo Cubatão, e está preparada para ·prosegui-r nos seus ~rabaJ.hos, logo que 
tenha solução definitiva o litigio em que se acha. 

A revisão das taxas ele esgoto, que são pagas á "The Rio de Janeiro 
City Improvements Company, Limited", trouxe como resultado, pelas de-
duc.ções feitas, verificar-se um saldo de 83: 382$129, ouro, na respectiva con-
signação orçamentaria de 1918. 

A esta revisão t('m procedido, desde 1917, a Inspectoria de Esgotos da. 
Capital Federal, pela incumbencia que teve no lançamento da - taxa de 
saneamento - , creada na lei da receita daquelle anno, mas cujo producto 
apenas inaen'iniza a União de uma pequena parte da despesa oriunda dos 
serviços contractados com a mencionada companhia. A propria renda esti-
m ada n.o orçamento está longe de ser attingida, porquanto a produzida em 
1918 foi tão sóm ente ele 2. 736: 780$, conespondendo a 62, 894. preclios ins· 
criptos. 

O modo de taxação a dmittido é susceptivel de ser alterado no sentiOo de. 
elevar a taxa 111inima e permittir, para compensar, um maior numero de. 
apparelhos dentro da mesma contribuição. 

No decurso do anno findo houve installações de esgoto em 530 casas 
11ovas e 225 reconstruidas, tendo-se estabelecido em umas e outras o - rt>· 
gimen separador absoluto - que é ele toda a conveniencia applicar-se nn 
mais curto praso aos 47 .000 predios ainda não dotados de tal melhoramento . 
"fazendo-se que para isso contribua o proprio interesse dos seus proprietarios, 
p ela imposição de uma taxa addicional, que pôde ser ele 20 ºIº, sobre a 
contribuição de t ae8 predios até qu6 venham a ficar sob o designado re-
ginien. 

GUERRA 

Do exame detido e cauteloso dos factos que se desenrolam presentemente. 
no continente eu r opeu, após a tremenda conflagração, que convulsionou 'qua-
s i todos os paizes da Europa, fazendo surgir os complexos problemas so " 
ciaes, cujas soluções ainda não puderam ser encontradas, resulta a convi-
-0ção de que ainda é muito cedo para se cogitar de abandonar as precauçõel!I 
necessarias afim de garantir a segu1·ança do nosso territorio e defesa da 
soberania naciona l. 

N ã o é possível deixar pa ra segundo plano a organização militar 'do paiz .. 
Ella representa papel importante na . manutenção da ordem, da paz interna 
~ externa e da integrida de do territorio patrio. 

E' necessario o patriotico concurso de todos os brasileiros bem intei; , 
cionados para que se possa obter uma boa organização mUitar, que nolil 
livrará de surpresas futuras . 

O Exercito nacional é composto de oinco divisões, distribuidas por sete> 
regiões militares. 

Eagot<> do mo de. 
.!imeiro 
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]';(essa di"l'isão territoria l observam-se algumas falhas, que convém cot· -
r • 

righ·. 
Assim, por exemplo, a 4n região, que comprehende: 

Minas Geraes com. . 
Ri!; d.; Janeir., com. 
Espirita Santo Com. 

Total. 

Habitante~ 

4.628.533 
1. 325. 929 

362.409 

6. 316. 871 

não dispõe de uma divisão completa, ao passo que o Districto Ftderal , com 
uma populaçã o approximada de 1. 000 . 000 de almas, comporta uma divisâG 

inteiri.. 
Disso resulti:.. que ou o Districto Federal ficarâ. muito sobrecarregado 

com o sorteio para obter os 7. 339 homens, que constituem o effectivo de 
paz de uma divisão, ou será obrigado a receber e incorporar homeris de 
todas as regiões, como succede presentemente. 

A solução dada não é a m,ais acertada por dual!> razões: primeira, por-
qutl é a menos economica, visto obrigar ao transporte de centenas de sor-
teados de pàragens longinquas com despesa" de viagem por m a r e por terra;. 
segunda, porque não se harmoniza com oi. intereso;es dos sorteados, afa stan-
do-os para muito longe de seus la re!i. 

E' indispensavel, pois, a modifica ção dessa divisão territ orial, d8 modc. 
que se tornem equivalentes as populações das differentes rtgiões . 

Assim é que Minas Geraes constituirá uma só região comportando uma 
divisão inteira e dispensando-se de fornecer sorteados para fôra do Estado; 
emquanto que a o Districto Federal ficariam incorporados o R io de Janeiro· 
e Espirito Santo, na formação de uma outra região. 

I-Ia ainda a observar que, apezar de ser o Exercito cons tituído por cinco. 
divisões, apenas duas estão realmente organizadas: a do Dis tricto F ederar 
e a do Rio Grande do Sul. As tres outras acham-se mais ou menos disse:-
minadas pelo territorio nacional, sem oi~ganização effectiva . A nova di-
visão territoria l permittirá organizar effectivamente quatro divisões, ficando-
ª quinta para guarnecer os Estados dt1 Norte, dada a impossibilidade d& 
distribuir uma divisão a cada região, em face das nossas ·difficuldades fi~ 

nanceiras. 
Modificada a .repartição do territorio e. organizadas as divisões conve-· 

nientemente, é urgente cogitar de bem alojar os homens que as constituem, 
os quaes, abandonando seus labores e seus lares, accorrem. pressurosos a0> 
cumprimento do seu dever de patriotas . 

. Dahi, a necessidade de recursos para accommoda.r, com o necessario con-
:t'.orto, a esses nossos patrícios, cujas vidas são tão preciosas para o paiz,. 
porque elles affluem cheios de energia e de boa vontade, promptos a sacr:J-

1 
1 
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tícal-as em su a defesa, e é. em ultima analyse, delles que depende sua se-
gurança. 

Em geral os nossos quarteis precisa1n de reparos, ·assim corno faltam 
ainda outros· novos, achando-se. algumas unidades em casas que nã o satis -
fazem as condigões exigidas para tal fim. 

F al tam tres quart eis no Rio· Grande do Sul, sendo um para o 4° regi-
mento de cavallaria, um para o 7° e um para o 15°, cujo quartel actual deve 
pertencer a o 9. 0 

Em S . P a uio faltam dois quarteis, sendo um para um regimento de 
artilhar ia , e um outro para um batalhão de caçadores. Em Minas Geraes 
faltam dív.ersos: tres em Bello Horizonte, um em Ouro Fino, um em Ita-
jubà, um em Tres Corações para o 14° cie cavallaria, que está m al aquar-
tela do, um para o batalhão de engenhar ia e um para o corpo de trem, visto 
ter- se c1e organizar nesse Estado um divisão. 

Faltam quarteis no E spírito Santo e na P a ra hyba, além de grande nu-
mero a reconstruir e r eparar nos dema is E s tados . A importancla total des-

:sas obras, orça das pela Directoria de Engenharia, monta a 20. 000: 000$, e 
como o orçamento ordinario nã o comporta essa despeza, urge que o Con-
gress o a a utorize, votando o necessario credito ext raordinario. 

A orga nização da nossa industria militar , do traba1ho productív o de no~·· 

sos arsenaes e fabricas deve ser tambem um dos noss os objec tos principaes 
e que é mister attingir, .quaesquer que sejam os sacrificios exigidos. 

'J~emos nos submettido até agora â industria militar estrangeira no 
que diz respeito ao fornecimento do variado material de equipamento, ca-
nhões, fusls, munições, cupolas, projectores, apparelhos telegraphicos ·e uma 
vasta sér ie de s obresalentes e accessorios diversos concernente âs neces i-
dade da guerra. 

Em geral recorremos sempre desde tempos immemoriaes â nomeação 
de commissões de compras compostas de officiaes do Exercito, que vão adqui-
rir esse material, ora na Europa, ora nos Estados Unidos, ao· sabor das 
circumstanclas do momento ou de accôrdo com as necessidades mais pre-
mentes . 

O Governo passa.do enviou j ustamente duas dessas commissões, uma 
para a França, não só com o encargo de a'companhar as operações 'de g u erra, 
con10 de adquirir certa especie ele material, e outra para a America do Norte, 
con1 o flm de comprar machinas e artigos differentes para os a rsenaes e 
fabricas . 

A primeira adquiriu o material de aviação que já acha entre nós e a 
segunda varias machinas e m a.teria s prima s não existentes no paiz. 

Por ter a ultima quasi esgotado a verba de úm milhão de dolla rs posta 
á sua disposiçã o, naquellas compras, entendeu o Governo conveniente re-
tirai-a, cha mando-a a esta Capita l, visto não dispor actualmente de mais 
nenhuma vel'ba destinada âquelle fim, si bem que ainda não estivesse com-
JJleta mente satis.felta13 todas as necess idades desses estabelecimentos. 
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Quanto á outra commissão, apenas a àquil'iu o materia l de avia ção, não 
realizando mais nenhu ma compra, por não dispôr dos recursos necessanios. 
Entretanto, ê mister declarar que nos faz premente falta, o materia l de arti-
lharia . de campanha, e metralhadoras, cuja acquisiç?.l!l se imp©e embora ;á. 
cus ta de sacrificios. 

Attendendo, porém, á grande somma a que attinge esse importanne ma-
teria l -- cerca de 30.000:000$ -, ·é evidente que sô uma concessão especia l 
do Poder Legislativo poderia permittir que se preenchesse essa grave .1'a-
cuna. 

Todas essas diffücuidades veem avigorando a nossa convieção· do dever 
que t emos de nos libertar gradaqvamente da . industria militar .estran-
gei1~a. 

A guena européa a inda mais solicitou a nossa attenção para esse as-
sumpto delicado de abastecimentos. · 

Sem industria organizada na paz, actualmente, nenhum p,aiz estará em 
condições de conduzir convenientemente urn<~ campan.ha. 

Onde ir buscar a somma. consideravel de muniçi:ies necessarias a d·ms 
ou tres a nnos de guerra, quando não temos fabricas que as forneçam CQ.lln 
a abundancia precisa ou, si as temos, escasseiam-lhes certos elementos e1n 
materia prima que dependem dé fornecimentos estrangeiros? Recebemos, por 
exemplo, as pyrites, de que precisamos, do Chile e dos Estados Unidos, qu::m-
do em nosso rico solo ellas existem nas grandes j azi<las de qualquer dos I,Js-
tados que possuern o ferro. O. ferro gusa a propriado ao fabrico <lo aço, ade-
quado a os projectis de artilharia, ainda nos vem da America do Norte, po.r-
que o nosso ferro a presenta percentagens de phosph,oro que o excluem da-
quelle empreg..,. 

Entretanto, a nossa riqueza em ferro é geralmente conhecida . 
Julgo capital essa questão de siderurgia, não só para o nosso fu turv 

industrial, como para o nosso verdadeiro engrandecimento. R esolvido esse 
problema do ferro, podemos estar certos de que o' Brasil nã.o mais tem el'â 
confronto, na sua ma.rcha evolutiva, c01n os demais povos e sentirá ,,;ua 
integridade garantida, pela intensidade de seu desenvolvimento e pela ener-
gia de seu trabalho. 

Organizar a nossa industria militar será a maior obra de patriotismo 
ex,,cutada pela geração que a p.uder realizar. Reorga nizar, em moldes mais 
perfeitos, o que já ternos e crear o que ainda nos falta, deve ser o nosso 
mais vivo anhelo e a nossa preoccupação constante para assegura r a eman-
cipação economica e a indepndencia do paiz. 

A instrucção e a disciplina constituem a pedra a ngula r do edificio mi-
litar de qualquer paiz. A instrucção theorica, dacia em nossas escolas mi-
litares, fornece realmeBte conhecimentos geraes sufficientes para esclarecer 
e orientai· o official; mas a .instrucção pratica resente-se de falhas, porque 
nfto possuimos os subsldlos essenciaes que sómente a experiencla da grande 
gu<'rra póde dar. 
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Filhos de um paiz eminentemente pacifico e que ha meio seculo não 
tem campanhas, fallecem-nos esses homens de la rgo tirocínio e co:r1hecimento 
das coisas da guerra etn seus menores detalhes, essas intelligencias escla-
recida e ,praticas, capazes de corrigir, orientar e formar verdadeiros chefes. 

Temos talentos brilhantíssimos e intelligencias de elite, senhores de pro-
funda e elevada ' cultura scientiflca, mas poucos são os que possuem o ne-
cessario coefficiente pratico, porque nos faltam exemplos, o estudo e a ob-
servan<!ia dos feitos de uma; guerra ou dos factos concretos - que são a 
m elhor escola sob este ponto de vista. 

Ninguem pôde aprender um officio sem ma nusear o instrumento de 
traba lho e este sempre nos faltou pelo constante descuido do passado, que 
mantinha o Exercito reduzido a um punhado de homens mal a rmados · e s~m 
a orga.nização militar conveniente. 

Dar, por conseguinte, a os nossos jovens officiaes, a pós a tremenda luta .· 
que ensanguentou o solo europeu, m estres da envergadura dos heróes que 
duramente adquiriram uma larga experiencia, defendendo valorosamente' G 

solo patrio, será, não só o mai or beneficio que se poderá fazer á nossa 
mocidade militar, como tambem uma grande o):>ra de patriotismo, por p1·e-
parar solidamente ·os nossos futuros chefes militares, dos quaes dependerá, 
t.alvez. um dia, a propria existencia da nossa nacionalidade. 

O Congresso apoiou e regularisou os meios de se desenvolver .o ensin°" 
fililitar, a utorizando o Governo a contractar uma comrn.issão militar estran-
geira para dirigir esse· ensino. 

Préviamente consultado o Governo Francez, foi convidado o General 
Elmilio Gamelin a vir ao Brasil, a fim de trocar idéas a respeito e assentar 
definitiva mente na melhor orientação a da r ao nosso ensino milita r. 

Sem esta troca preliminar de idéas tornar-se-ia mais difficil a solução 
pratica do problema, porquanto escaparia a o chefe da missão o segur o cG-
nhecimento do nosso meio, das nossas condições especiaes e das consequen-
tes modificações a introduzir nos processos fra ncezes, para se conseguir a. 
organização mais efficaz e mais a dequada . 

Sem o conhecimento exacto das nossas necessidades e dos elemento~ 

aproveitaveis e existentes, ·aquelle general não poderia fixar o numero de 
ins tructores , a situação das escolas e a apparelhagem precisa pa ra seu 
util funccionamento . 

E como já existiam idéas proprias sobre o programma a seguir, foram 
a pprovadas as bases pelo decreto n . 14.415, ele 29 de J aneiro de 1919, e que 
são as seguintes. 

O ensino milita r a b1·ange os seguintes cursos: 
a) cursos d' arma (fnfa ntaria, cavallaria, a rtilha ria e engen haria); 
ll) cursos de a perfeiçoa mento d'a rma; 
e) curso technico de a rtilharia e cut·so technico ele engenharia; 
d) curso de estado-maior; 
e ) curso ele revisão. 
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Os cursos d'arma são feitos na Escola Militar e destina.dos a preparar 
officiaes subalternos de tropa das diversas armas. 

Os cursos de aperfeiçoamento d'arma são feito na Escola de Aperfei-
çoamento para Officiaes, .cujos instructores pertencem á missão estrangeira 
contractada em virtude da a utorização conferida pelo decreto legislativo 
n. 3. 674, de 7 de J aneiro de 1919. 

O Ministei·io da Guerra designa para frequentar essa Escola, durante 
os periodos de instrucção, capitftes e primeiros-tenentes, pertencentes ás 
quatro armas do Exercito, na forma estabelecida no respectivo r egula-
nrnnto. 

A Escola ele Aperfeiçoamento para · Officiaes dispõe de tropas de infa n-
taria, cavallaria, artilharia e engenharia, pois ella é destinada a com pletar 
a instrucção dos officiaes do Exercito e aperfeiçoai-os como instructores e 
como commanc1a.ntes das pequenas unidades. 

Os cursos technicos de artilharia e engenharia são respectivamente, des-
tinados aos segundos e primeiros tenentes de artilharia e de engenharia, que, 
tendo o curso de sua arma, desejem habilitar-se para exercer funcções te-
chnicas no serviço de material bellico e no serviço de engenharia, compre-
hendendo este o de estradas de ferro. 

Esses cursos são feitos: primeiramente, a titulo de aperfeiçoamento, no 
estrangeiro, por um grupo de officiaes ha bilita dos com os antigos ·cursos te-
chnicos; . depois , no Brasil, em uma escola de ;:trtilharia e engenharia, se-
gundo um plano de ensino elaborado pelos officiaes que concluem aquelle 
aperfeiçoamento . 

Os officiaes, que concluem o curso technico de artilharia ou engenharia, 
são incluidos no quadro suppl.ementar ou em quadros especiaes (quadro te-
chnico de artilharia e quadro technico de engenharia), que venham a ser 
creados. 

O curso de Estado Maior é feito em uma escola á parte (Escola de E s -
Maior), didactiva, a dministrativa e disciplinarmente subordinada ao 
do Estado Maior. 

t a do 
Chefe 

O curso de revisão, annexo á Escola de Estado Maior, é inteiramente fa-
cultativo, e funcciona de modo que possa ser frequentado sem prejuizo do 
sei·viço. E' destinado a ma nter em dia o preparo dos officiaes superiores 
de qualquer arma, dos capitães com curso de estado maior e dos docentes 
de aulas essencialmente milita res da Escola Militar, em turmas que não ex-
cerlam de 40 off iciaes. 

Além dos cursos milita res acima menciona dos, ha no Brasil: 
a) um curso de aviação, que funcciona na Escola de Aviação, creado 

pela missão fra.nceza, em virtude de contracto, e é destinado a ministrar a 
officiaes e sargentos do Exercite activG e a officiaes de reserva da 2• linha 
a instrucçã o de pilotos, mecanicos e observadores, para o serviço de ae-
ronautica do exercito; 

b) um curso de veterinaria, tendo . como annexo um curso de ferradores, 
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junto á Directoria de Sa ude elo Exercito, sob a direcção technica de um 01'-
ficiaJ da missão estrangeira e. na forma por elle r egulada; 

e) um ·curso de administração, junto á directoria de administração da 
Guerra, sob a direcção technica de um official da missão extrangeira e na 
fórma por ell e regulada; 

d) os cursos de aperfeiçoamento destinados · a preparar sargentos para 
i11 s tructores das socieda des de tiro ·e para armas de infantaria, cavalla ria e 
artilhar ia. 

Os Collegios Militares - o do Rio de J aneiro, o de Porto Alegre, o de 
Barbacena e o do Ceará, este ultimo ob·edecendo ao typo dos dois anteriores, 
e que foi ci;ea do em virtude da a utorização conferida pelo decreto legisla tivo 
n . 3.674, de 7 de Janeiro de 1919, fazem pa rte dos institutos de ensino mi-
litar , como estabelecimento de instrucção secundaria. 

Já possuimos as Escolas Militar e de E stado Maior, um simples esbo-
ço de Escola Veterinaria e o Curso de Aperfeiçoam ento, para sar gentos de 
infantaria , além dos Collegios Militares. Faltam-nos ainda as escolas pra-
ticas e technicas das armas, quer dos technicos dos serviços. 

Desde o inicio do actua l Governo, que se encontrou a E scola Milita r mal 
a lojada e desprovida de todos os recursos materiaes para a instrucção. Tem-
SE. providenciado para corrigir esses defeitos, e modo que o anno lectivo 
de 1919, em qu e 700 a lumnos frequentarão esse estabelecimento, inicia r -se-á 
<:m condições mais promissoras. 

Além da construcção já realizada de cinco alojamentos novos, prepa -
rou-se para a escola um campo de instrucção, reconstruiram-se baias , ar-
recadações, parqu es e outras dependencias. Foram adquiridos novos ani-
maes, e, na medida dos recursos existentes, o Ministerio da Guerra exe-
eutou obras que ampliaram o edificio da escola, adqu irindo igualmente o 
material indispensavel para completar a ins trucção dos a lumnos. 

A melhor organização da Escola n os pr oporcionará uma officialidade 
mais capaz profissionalmente falando, e elevará a instrucQão militar pra-
tjca e technicamente. 

Intimam ente ligado ao problema da defesa nacional está o do desen-
volvimento dos meios de communicação, principalmente para as regiões ex-
tremas do pa iz. 

T endo o Estado Maior do E xercito demonstrado as vantagens de ordem 
commercia l e militar de uma communicação f errovia ria entre a cida de do 
Rio Negro, no Paraná, e Caxias, no Rio Grande do Sul , os estudos para 
a escolh a do seu t raçado foram iniciados e estão em a nda m ento . Urge, en-
tretanto, que o Congresso Naciona l vote os creditos necessarios para que 

a. sua construcção não fi.que apenas em projecto, ·e se.ia levala a effeito 
com a presteza que reclamam os interesses nacionaes. 

A demora na construcção da pon.te sobre o R io P a raná, liga ndo os Es-
ta dos de S. Paulo e Matto Grosso, tem sido altamente prejudicia l aos inter-
essoo economicos dessas duas unidades da federação e faz ·com que as com-
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municações milita:res com o U'ltimo daquelles àois Estados senam muito 
ãifficeis e precarias. 

Encarado o IDroblemai &as comnnmicações internas sob u.m ponte ·de 
vü;ta mais amplo, vae chegando o t empo de passa'l· ao domínio àa pratica 
a idéa de prolongamento da Central do Brasil. de Pirapora a Belém do Pará, 
obra de incalcula-vel impo:r:tancia, ele va:lor economico e estra:tegico. 

A lei do sortei0 foi mais bem applicada e produzi1!1 meihores e mais ef-
ficazes resultados neste a nno que nos annos anteriores. Ainda é grande 
o nume110 de insubmissos, que até a presente data não foi conhecido em 
&ua totalidade, porque o prazo da incorporação não está term~nado. Isto 
demonstra que o p©vo brasileire <vai ''já comprehendeRdo a ;necessidade de 
cumprir © seu grande deve·r civico. 

A insubmissão, á;s vezes, não é um acto c0nsciente; resulta da igno-
rancia ·das· lei-s e dos regula·mentos militares. 

Daida a vastidão do nosso p aiz, e dif.ficulda des das communicações, as 
opei1aç0es de alistamento e sorteio r.eclamam um trabalho superior ás f©r-
ças do pessoal que àelle s·e incumbe. E' necessario que o Congresso Na-
cional dote o orçan.nenlto da guerra €1.os meios -imprescendiveis a organizar 
<ievidamente esse serviço, tornando-o mais efficiente. 

F aillecem taimhem meios ás autovidades militares pa ra dar m ailor publi-
cidade ás disposições relati<vas a essa lei, as quaies devem chegar, pela 
'i'õrma mais clara e conveniente, ás populações do inte11ior, evitando, como 
actualmente acontece, que mi:Iitas reclamações deixem ele ser a ttendidas, 
apezar de justas, por virem ao conhecimento das a utoridades, depois de 
ex.pirado ·0 prazo d©s recurses p:r:oprios. 

Esse serviç© de vulgari~aiçã© da lei mHitar, que é feito intensi\mmente 
em todos os paizes de serviç© obrigatorio, não se põde até hoje leva r a 
effeito entre l'lÓS, p©r falta de verba especial. 

O Congresso Nacional autorizou o Executivo a rever a lei. do sorteio e o.., 
E stado Maior está estudando as modificações necessarias nessa lei, de modo 
que 6 Governo fique armado de todos os elementos para obter, a nnualmen-
te, o contingente necessario á manutenção do exercito permanente. 

As tradições genuinamente liberaes €1.a poJ.itica brasileka, e a boa paz em 
que vivemos có·m os nossos visinhos, não nos obriga m a manter em armas 
a numerosa força militar que o serviço obrigatori.o, applicado a uma. po-
pulação de 25. 000. 000, nos permittiria possuir. Sem chegar a esse extre-
mo da nossa capacldade militar, poder-se-ia, entretanto, sustentar a neces-
sidade de augmentarmos o nosso Exercito, actualmente, apenas constituído 
de cinco divisões. 

Para or.ganizar as unidades dessas divisões· com o effectivo mínimo 
compatível com a instrucção e o serviço, precisamos de 50. 000 homens. 
Possuindo apenas 39. 000, fiea-se obrigado a escelher uma ou outra destas 
duas soluções : 

lº, reduzir a lém do mh1imo o effectiv0 das unidades; 
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2°, não organ·izar todas as unidades, deiXando o Exerc~to incompleto. 
O governo actual ]lreJlerio a segunda·, isto é, deixou sem effectivo 10 ba-

talhões de infa ntaria, duas compa nhias de m etra lha doras , dois r egimentos 
cle ca:vaHa ria, dois regimentos ele artilharia monta da um grupo de obuzes, · 
tres baterias de cosM, Mm ba ta lhão de engenha ria; e m a nteve as demais, 
e0m es effectivos mínimos, de modo que si não fora m constitu i.dos todos os 
c orpos do E xercito, pelo menos a m a ior parte delles ficou com o pessoal im-
prescindivel a o seu destino. 

Assim não se enf1•a quecerá o Exercito, que, embora pequeno, é ainda 
o unico a ppa relho pai·a o qual consta ntemente se a ppella, como garantidor 
da ordem,; enr toda a ext en sãio do nosso vasto t'erritorio, e ser á o sustenta-
eulo da hom·a n aciona l , si um dia a nossa soberania e integridade forem 
ameaçadas. 

A inesp erada terminação da guerra não permittiu que o Brasil pres-
t asse m aior concurso fü• sua força militar. A Nação nada tem a increpar ao 
Exercito. Muito ao contr<1.rio , os poucos officiaes que lograram toma r parte 

·nas operações militares fizeram-no ele modo honroso pa r a nossa Patria. 
_\. missão chefiada pelo General de brigada Napoleão F elippe · Aché, 

<lepois de t er, ele accôrclo com as esp ecia lidades de seu s membros, frequen-
tado os cursos ele instrucção elo Exercito Francez no interior, seguiu para 
o campo dos exercitos em operações. 

Quas i todos os officiaes que acompunha m lograra in honrosos elogios. 
Um del!es , o T enen te-coronel Tertulia no de Albuquer que Potygua ra, foi 

ferido n um dos combates de outubro de 1918, defronte de Sa int Quentin e 
outros deram tambem, a juizo dos chef.es francezes, provas inconcussas do seu 
valor militar. 

O Governo, em reconhecimento a esses serviços, e pa ra est imula r o 
espirito dos nossos quadros, resolveu, de accôrclo com a legislação em vigor 
-e · as citações· obtidas por alguns . desses officiaes, promover os seguintes, por 
actos a.e bravura: 

Major medico Dr. Affonso ele Souza Ferreira - decreto ele 6 de Setem-
bro de 1918; 

Tenente-coronel T ertuliano de Albuquerque Potygua ra - decreto de 30 
de Outubro de 1918. Arma de infantaria; 

Major de infantaria Praxedes Theodoulo da Silva Junior, capit ães de 
cavalla ria Christovão de Castro Barcellos e José Pessoa Cavalcanti de Al-
buquerque; 

Ma j©r medico Dr. Cléomenes Lopes de Siqueira Filho; 
Capitão de a1,tilha ria Sebastião elo R ego Barros; 
Major med.ico Dr. João Florentino Meira. 

Em 19 de Fevereiro de 1919, por decr eto n . 13 .479, o Governo resolveu 
extinguir a Missão Medica, .que t inha sido enviada á Europa com caracter 
m ilitar. 
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Cessadas as hostilidades, e estando quasi a extinguir-se a verba especial 
el e cinco milh ões de francos , destinada a m antel-a, essa resolução impunha-
se como medida de economia. · 

O Governo, entreta nto, agiu de modo a não crear difficu!dades ao ser-
viço de saude de guerra fra ncez, a o qual o hospital, fundado pelo Dr. Na-
buco de Gou vêa, prestava serviços, embora estivesse já assignado o primei-
ro armisticio, quando se installou o hospital. 

Pouco te.mpo depois, cessados. os combates, o Governo deter111inou a re-
ducçã o da coinmissão m edica, extinguindo-a posteriormente. 

A direcção do hospita l ficou entregue a os medicos da Missão · Aché, que 
acabava de desembaraçar-se dos outros serviços na zona elas operações. 

Com o seu corpo clinico sob a direcção do chefe da missão militar, o hos-
pital poderá continuar a funccionar emquantci forem julgados necessarios os 
seus serviços, ficando assim subordinado ao Ministerio ela . Gu erra. 

Será necessario abrir-se um credito especial para manter o hospita l em-
quanto estiver funccionando. 

A missão fra nceza, especialmente destina da a organiza r o serviço de 
aviação no Exercito e que foi contracta da pelo Governo passado, já se acha 
trabalha nqo entre nós. Foi escolhido o campo dos Affonsos para a localiza-
ção da E scola de Aviação, estando bem. a diantada a preparação da pista e 
a construcção dos "ha ngar s" . 

O m a terial respectivo, t a mbem a dquirido pelo Governo passado, já se 
acha todo no R io de J aneiro. E' reputado de primeira ordem, sufficiente apenas 
JJar a os fins da Escola de Aviação . Logo que t enh amos um nucleo numeroso 
de pilotos h abilitados, precisaremos adquirir maior numero de a pparelh.os 
para a ttender ás necessidades do Exercito em relaçã o a esse novo serviço 
de guerra. 

T emos a certeza de poder fabricai-os no paiz, fi cando dependentes. da 
industria extrangeira sómente a acquisição dos motores . R esolvido o pro-
blema siderurgico, dotado o nosso Arsenal de Guerr:a de officinas e de pes-
soal em condições de pr oduzir as m achinas motrizes m ais communs para 
u sos militares, ficaremos habilitados a crea r e desenvolver esse importante 
serviço. 

• 
* * 

O Asylo de Inva lidos da P a tria a presentava um aspecto de t al aba ndono, 
cüe si o Ministerio da Guerra não ci amparasse com os r ecursos da exigua 
':erba, destinada a obras militares, a ruina total seria certa, correndo igual-
mente risco a vida dos servidores da Nação a li recolhidos. 

O Congresso Naciona l deve dotar e forne.cer ao executivo os r ecursos. 
indispensaveis para tra nsformar o Asylo num estabelecimento que forneça. 



conforto e hygiene aos asylados, p!'Uporcionando-lhes escolas e meios de tra-
balho productivo e compensador. 

Para pacificar o sertão de Goyaz, o Governo, attendendo a solicitação 
f.eita pelo Presidente daquelle E stado, .resolveu intervir com força federal . 
O destacamento do Exercito, destinado a essa peque'na operação, foi forma-
do com forças da 3• região militar, as quaes, em poucos dias, se apresta-
ram para a marcha. A despeito da enchente que inundou as cidades e p0-
voações ribeirinhas do São Francisco, foi possível, com relativa facilidade, 
e dado o valioso concurso dos Ministerios da Viação e Agricultura, condu-
zir até Barreiras um batalhão de infantaria, que lá aguarda o resultado da 
syndicancia m andada proceder pelo Governo Federal no município g()yano 
onde se deu a insurreição. O resto do destacamento, escalonado nas proximi-
dades da via fluvial , continua de sobreaviso para marchar em direcção a 
S. José do Duro, caso mallogre a tentativa de submetter os revoitosos por 
mei9s suasorios. 

Ainda dois problemas de importancia capital preoccupam a administra-
ção do Exercito e para cuja solução perfeita reclamam, de ha muito, pro-
videncias de caracter urgente . Quero referir-me ás dotações orçamentarias 
<' ao pagamento da tropa estacionada á regular distancia desta Capital. 

Quanto á quellas cabe salientar não correspo.nderem, na sua maioria, 
ás reaes necessidades deste departamento dos publicas negocios , exigindo, 
por· isso, creditos addicionaes, que, quasi sempre tardios, não só trazem 
c•mbaraços de vulto á execução dos respectivos serviços, como podem re-
velar pouco cuidado ou conhecimehto por parte do a dministrador em rela-
ção aos meios de que carece a sua gestão, quando, de facto, culpa nenhuma 
lhe cabe, pois as suas solicitações e estimativas se baseam ·no dispendio ver-
dadeiro e inevitavel. Entretanto, nem sempre o Congresso o attende de 
começo, no momento da elaboração orçamentaria, si bem que depois .Pro-
cure ouvir os seus reclamos, mas quando os inconvenientes apontados se 
tornam muitas vezes insana veis . 

Ao Congresso Nacional, pois, co111pete exclusivamente a solução do as-
sumpto, proporcionando aos serviços do Ministerio da Guerra as dotações 
orçamentarias de que elles necessitam, e que uma inversão de systemas tem 
feito attender, na sua maioria, com delongas grandemente prejudiciaes, 

Relativamente, porém, ao segundo ·problema referente a o pagamento da 
tropa estacionada longe desta Capital, cumpre informar que o Executivo 
procura e espera resolvei-o completa e satisfatoriamente em curto lapso de 
tempo. 

Assim é que, devidamente a utorizado por disposição legislativa, acaba 
de rever o regulamento da Directoria de Contabilidade da Guerra, onde in-
troduziu as modificações e proporcionou os elementos indispensaveis _ao es-
ücbelecimento de Caixas Militares, delegações daquella directoria, por .onde 
iõf~ effectuarão as despesas relativas ás regiões ou circumscripções em cujas 
sédes ellas funccionam. 
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Suppridas de credito e trnmerario directamente pela mencionada reparti .. 

\;ão, apresentam a dupla vantagem de unidade de acção central, o que actual-
mente não se dá com a interferencia do Ministerio da Fazenda, e· do prom -
pto conhecimento pela administração superior das necessidades da tropa, o 
que ·impossivel se torna conseguir por intermedio das delegacias fiscaes, que, 
por multiplas razões, deixam frequentemente de attender a tempo as solici-
tações e os escla,recimentos imperscendiveis á boa marcha dos serviços. 

Com. o funcci-onamento, porém, das caixas militares, o qu e em breve 
~: • s5rá uma realidade, estou certo de que os paga1nentos se regularizarão de 

modo absoluto, e não mais se registrará a anomalia de fica r a tropa com os 
vencimentos em atrazo de seis e mais mezes, atrazo que pôde concorrer 
para a quebra .da confiP.nça e da disciplina, que deve existir entre os m·em-
bros da força publica niais do que e.m qua lquer outra classe social. 

E como corollario da acção administrativa na elaboração e execução or-
çamentaria, o novo regulamento da alluclida Directoria de Contabilidade, e 
nesta parte ta1nbem conv<inientemente autorizado, estabeleceu o t:erviço de 
escripturação por . parti<~as dobradas, novo neste Ministerio, mas em plena 
applicação no da · Fazetlda, onde os seus r esultados teem correspondido á 
utilidade administi·ativa que se visava ao creal-o . Por meio delle chega o 
administrador ao ccmhecimento p erfeito e rapido do estado das verbas do 
orçamento e creditos outros, indispensavel ás providencias que devem ser 
immediatas e seguras na realização dos trabalhos publicos. 

MARINHA 

Os ensinamentos resultantes da nossa cooperação na guerra demonstra m 
a necessidade da remodelação da Marinha, dando-lhe uma organização que 
melhor aproveite os esforços do pessoal que a serve, com dedicação, e os 
recursos que lhe são distribuidos. Organizal-a de modo a facilitar a sua 
eleva.da missão, que é mamter a esquadra efficiente para a defesa da Patria, 
não parece obra que demande sacrificios superiores aos recursos de que 
r;odemos dispôr, si forem decretadas as providencias aconselha das pela nossa 
expériencia e pela de outras nações. 

Com relação ao pessoal, deve se ter muito em attenção o ens ino, que 
é abase de ·su a efficiencia technica. 

O regulamento da E scola Naval preci.sa ser modificado, por não ter pro-· 
duzido a fusãr, do!l 14uadro:i, em que o mesmo se funda, os resultados que 
dessa orientação eram esperados. Não será c1ifficil sepa r a r novamente os 
c·ursos e attender ás justas aspirações dos officiaes de machinas. 

O ensino profission a l, posto que tenha sfdo sempre cuidado e gradativa -
mente melhorado, carece de install.ações que o tornem mais pratico. Com 
esse intuito, foi ordenada, dentro das verbas orçamentarias, a constru cção 
ãe pequenas officinas na ilha das Enxadas, exclusivamente destinadas ao 
ensino dos alumnos da Escola de Machinistas Auxiliares. A falta de local 



apropriado para alojar todas as escolas profissionaes obrigou a admini_stra-
ção a separai-as, afim de poder elevar o numero de alumnos. 

As escolas de aprendize-marinheiros, embora em numero e!.evado actual-
mente, contribuem com contingentes que não bastam para supprir os claros 
que se abrem no Corpo de Marinheiros Nacionaes e absolutamente não cor-
respondem á despesa com que oneram o orçamento naval. Reduzido o seu 
numero, podGOr~se-á, com economia, augmentar a sua producção e melhorar 
o ensino. 

Para manter elevado o moral de todos os corpos da Marinha, são ne·-
cessarias leis que estimulem o pessoal, recompensem os esforços e facilitem 
os accessos dos ma is aptos aos cargos de maiores responsabilidades . Nesse 
sentido, será submettido, á consideração do .Congresso um projecto de lei 
de promoção de officiaes. 

A regulamentação do~ Corpos de Sub-Officiaes e de Marinheiros Na-
cionaes permittirá a adopção de medida s que estendam a esses corpos, tanto 
quanto possível, os princípios de s elecçã o adaptados naquelle projecto, e 
assegurem, ás pra ças habilitadas, uma carreira mais rapida e o accesso 
exclusivo aos quadros que constituem o primeiro dos citados corpos. 

A efficiencia do material tem merecido a attenç1\.o do Governo e do Con-
gresso, mas as providencias adaptadas , embora '1>lgumas vezes dispendiosas, 
não lograra m o exito esperado. 

Sem bases navaes convenientemente installadas e localizadas não ha ma-
r·inha efficiente. Os nossos recursos não nos permittiriam, de certo, enfren-
tar esse problema para resolvei-o completamente; mas não devemos por 
mais tempo adiar a construcção da primeira dessas bases, que deverá ser a 
mais importante, com capa cidade precisa ··para assegurar a efficiencia da 
esquadra, em qualquer emergencia, sem necessitar do concurso de estabele-
cimentos no extrangeiro. Não carecemos, para realizai-a, de grandes som-
mas, si quizermos dar ao Arsenal uma feição industrial, adaptando-se o 
mecanismo financeiro que convier, para gara ntir lucro moderado ao capital 
que, com a.s necessarias segurança s e idoneidade, se proruzer a construil-o, 
explorando as officinas para produzir por conta propria, quando a Mari-
nha não necessita r dos seus serviços. Convém que a essa construcção seja 
ligada a fabricação do ferro e do aço, collocando-se, assim, o produc!or ao 
lado do consumidor. 

A despeza a fazer-se com esse emprehendimento será tão proveitosa 
coii'.io a que tem sido realizada com outras obras publicas. Montado assim 
.:i Arsenal, ria guerra, produzirá tudo quanto fôr necessario á nossa defesa 
naval; na paz, toda a energia nelle accumulada concorrerá para o progres-
so do paiz, produzindo navios para o commercio, locomotivas, trilhos, etc., 
reduzindo deste modo as despesas para compfotar o lucro garantido. Asso-
ci·ando desta maneira a defesa militar á economia, as industrias bellicas 
ás industrias pacificas, daremos ao problema a solução·· que melhor cor-
n ,sponde á s l l:uaçifo do ·mundo, presentemente, e attenderemos á.s nossa.s 



condições financ~iras. A somma a Ç[espender annualmente não execederâ 
de muito a que gastamos com as installações actuaes. 

Sobre o local em , que deve ser construida essa base, muito se tem 
discutido, sendo opiniã o mais generaliza.da entre os chefes da corporaçã o, 
que ella deve ser fóra do Rio de Janeiro. No começo dest e a'.!mo, o titular 
da pasta, desejando conhecer o modo de pensar dos nossos almirantes s obre 
o assumpto, afim de habilitar o Governo a ter uma orientação baseada na 
opinião technica, convocou extraordinariamente, com larga antecedencia, o 
Conselho do Almirantado. N a sessão, a que presi(liu , depois de todos os 
membros exporem as suas idéas, com a l_jberdade de que gozam em assumptos 
ãessa natureza, por unanimidade julgou a quelle Conselho que a nossa gran-
de base naval, de que carecenÍ.os com urgencia, não pôde ser ·neste porto, 
tendo uma gr<tnde maioria se manifes tado a favor clà. bahia da Ilha Grande. 

Esse ponto, effectivamente, alél\'l das razões de ordem mHitar que o 
aconselham, reune motivos de 01;dem economica que o recommendam. As 
muitas quedas d'agua _que a lli existem fornecerian'l a ener gia necessai-ia a 
todos os tra)Jalho,s, sem a dependencia do combustivel exti-angeiro que, 
q1;1an.do não nos falte, póde tornar-se escasso para a movimentação da es -
quadra. Não é de menor relevancia a vantagem de estar liga do, por meio 
de estradas de ferro, em construcção e autorizadas, ás regiões productora,s 
dos minerios de f erro e manganez, o que facilitará a · execu ção do plano el'.l-
boçado. 

Exclusivamente á escassez de dotação orçamentaria se tem attriburdo 
a ·falta de efficiencia elo material; mais justo seria attribuil-a, em parte, 
tambem á carencia de installações que permittão utilizar melhor as verbas 
votada.s. 

Sem resolvermos o problema das nossas bases navaes, construindo logo a 
primeira, quaesquer que sejam os tecursos, a efficiencia da esquadra será 
sempre precaria. 

Procurando ainda associar a defesa economica á militar, para tornar 
esta menos onerosa, o Goven1e teve autorização para despender a té 500 :000$ 
com o saneamento do littoral e desenvolvimento da pesca. Para realizar o 
prograrµma traçado, foi designado o cruzador auxiJi.ar "José Bonifacio", que 
está sendo apparelhado para começar os trabalhos , e solicitou-se elo Gover-
no do,; Estados Unidos um especialistu em pesca, acompanhado de clois 
praticas que possam nos a uxiliar na organização desse serviço e iniciar a 
],)i:scicultura, da qua l infelizmente não cuidámos nunca. 

Já é tempo de tratarmos da cultura do mar, que não ~ menos rico nem 
será menos remunerador do que o nC!sso solo. Saneando o pescador e dan-
do-lhe o ensü1;o profissional , dobraremos o se.u valor e estimularemos o desen-
volvimento de uma importante industria que, por falta de incentivo da parte 
dos poderes publicos, não tem progredido. 

A pesca tambem interessa: muito ao paiz sob o ponto d.e vista da defesa 
i:Jacionçi,l. O 5eu valor ficou demonstrado na ~uerra recente, para a qual con-



correu, nos mares europeus, com pessoal e material que prestaram iriestl· 
maveis serviços á causa dos Alliados. 

Marinha merca nte e p e.sca constituem grandes r eservas de pessoal e 
m a terial pa ra a esquadra ; deveriam, só por isso, estar sob a direcção d<> 
Ministerio da Ma rinha , si razões de ordem economica não aconselhassem tarr. · 
bem a passai-as pa r a esse departamento que dispõe de elementos para exer-
cer uma fi sca lização mais efficaz com menos despesa. Actualmente, os re-
gula m entos do Ministerio da Viação, na parte relativa á marinha mercante, 
col!idem com os da Ma rinha . 

Na Mensagem de 3 de maio do anno findo , o Governo transacto vos de · 
roonstrou, baseado na opinião do Conselho do Almirantado, a conveniencia 
de adquirirmo.s algumas unida des para a Marinha. O tempo e a experiencia 
elo nosso serviço de guerra provaram a necessidade que temos de cruzadore1> 
rapldos, de tonelagem rela tiva mente pequena, e de contra-torpedeiros. Con-
viria t a mbem adquirirmos um navio mineiro, subma rinos de 800 e 250 to-
n eladas, além de embarcações velozes destinadas á caça de submarinos. 

O couraçado "S . Paulo" sE'guiu em Junho do a nno passado para os Es·· 
tados Unidos, afim de se.r reparado e modernizado, e lá se encontra ainda .. 
Será necessario um credito para que o "Minas Geraes" soffra as mesma:!i 
modificações, para se conservar a perfeita homogeneidade nesses dois navioi 
do mesmo typo. 

* 
* * 

A divisão que prepará.mos para operar em aguas européas, composta 
dos cruzadores "Rio Grande do Sul" e "Bahia'', e dos contra-torpedeirob 
;' Parahyba" , Rio Grande do Norte", "Pia uhy" e " Santa Catha1·ina", deixou 
o port o desta capital err. maie do a nno findo, sob o commando do Contra-
Almirante P edro de Frontin; depois de haver tocado em diversos portoe 
aa Republica , demandou, de accôrdo com as irrstrucções r ecebidas, a costa 
africana, onde, sob as ordens do Almira ntado Britannico, esteve operando 
Infelizmente a lli, no porto . de Dakar, as guar nições dos navios foram ataca-
clas com extrema violencia do mesmo mal que mais tarde muitas victimas 
produziu nest:;, Capital. Os claros abertos nas tripulações 1,e!o elevado nu-
mero de mortes, e o esta do de abatimento physico em que fica ram, exigindo · 
longa convalescença, immobilizaram por algum t empo essa força. Depois, se-
guiu a divisão para Gibraltar, onde continuou sob as ordens do Almirantado . 
Britannico até que seus serviços foram dispensados. Preparava -se para 
regressar, quando o Governo r ecebeu o convite elo mesmo Almirantado para 
a divisão visitar a Inglaterra . Iclenticos convites fizeram os Governos da 
França e da Ita lia . Gra to a essas gentilezas, o Governo determinou a ida 
dos nossos n avios a esses paizes, onde os seus chefes, officiaes e demais tri-
pulantes foram recebidos com altas distincções e · muita cor<'lialida de. De 
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passagem po1· Portugal, fo1·arr1 alvos os nossos marinheiros de identicas de-
monstrações de amizade. A divisão já es.t á em viagem de regresso. 

A esqua dra, dividida em tres divisões, fez durante a guerra o policia- · 
mento do littoral, com algumas unidades inglezas e americanas. Pouco de-
pois de assigna do o armistício, logo que a esquadra allemã se rendeu, ces-
saram todos os serviços de guerra e a s restricções á Hberda de de navega -
ção. 

* * 

Em Maio do anno findo, o cou raçado "Minas Geraes" foi, com os con-
tra- torpedeiros "Alagoas " e " Sergipe", a Buenos Aires, afim de represen-
tar o Brasil nas festas da independencia da Republica Argentina. 

O cruzador "Barroso " , em Agosto, foi a Móntevidéo representar, igual-
mente, o nosso paiz na comm emoração da independencia do Uruguay, e, em 
Fevereiro deste a nno, assistiu á posse do novo Pre~idente desse paiz. 

O acolhimento dispensado aos nossos patrícios n essas uações amigas 
foi, como sempre, muito gentil e cordial. 

O navio-escola "Benjamin Consta nt", recebendo a seu bordo uma tur -
: ma dL guarda s-marinha, emprehendeu Jonga. viagem ;;;ãt instr u cção, cte 
Maio a Novembro de 1918, tendo visitado as ilhas de Fernando de Noro-
nha e Trindade e g ra n de n u mero de portos e ancoradouros do paiz, do 
Pará a Anha tomirim, em Santa Ca tharina . N ovamente aqu elle navio-escola 
deixou o porto desta Capital em J aneiro deste a nno, realizando a viagem 
ele instrucção regulamentar a os alumnos . da E scola Naval, terminada a 31 
de Março, depois de haver cruzado entre varios portos da escala esta-
belecida . 

De accôrdo com a autorização dada na lei orçamentaria, foram orga -
nizados os conselhos de guerra per manentes para as praças, sendo o regu-
lamento respectivo a pprovado por decreto sob n. 13 .447, de 29 de J aneiro 
de 1919. 

Os resultados obtidos já permittem informar-vos qu e a providencia 
adoptada concorreu para apressa r o julga mento das praças, que, ás vezes, 
o aguardavam , presas, por um tempo superior a o da sentença, que lhes 
poderia ser imposta pelo crime de que er am accusadas. 

P ara que essa medida produ za todos os seus beneficos effeitos, torna-·se 
necessario que sejam limita dos os casos de appellação para o Supremo- Tri~ 

bunal Militar, como acontece na justiça civil. 
No orçamento t ambem ficou a utorizada a creação dos conselhos eco-

nomlcos, os quaes fora m org<a.nizados obedecendo ás. dispos~ções do re-
g·ulamento a pprovado por decreto n. 13. 477, de 19 de F evereiro de 1919 . 
. Era uma providencia n ecessaria á fi scalizaçáo. O seu mecanismo faci-
litará a revisão das t abellas de suppliment o de materia l que, definitivamente 
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adopta da s, proporcionarão uma ba se segura para. a confecção dú orçamento, 
de modo que as ·verbas destina das ao m ateria l nã o sejam insufficientes, como 
geralmen te su ccede, e p ermitt irão a organização do serviço de abasteci-
m ento á esqua dra e estabelecime.ntos. 

O ser viço de aviação, que ainda não foi r egula m entado por falta de a.u-
torlzação, t eve o desenvolvirnento compat ív el com os elementos que a a ctua l 
a dminist ração já encont rou, nã o sendo, entretanto, p ossível a mpliai -o m a is 
por f alta de espaço, emqua nto não for em r et ir a das da ilha das Enxadas 
a s escola s profissionaes e de grumet es . Não obstante os esforços feitos, não 
f oi possivel encontrar- se a qui, nas dependencias do Minister io da Marinha , 
loga r pa ra a loja r as cita das escolas. 

Já foram contracta das e estão em a nda m ento as obra s necessa ria s, em 
uma a ntiga off icina da ilha das Cobres, pa ra r eceber as installações adqui-
1·idas no anno pa ssado, com o fim de fabrica r o aço em pequena qua ntida de, 
de modo a a tten der , em pa r te , ás n ecessida des do Arsenal. 

~-:.t' ....... . 

AGRICULTURA 

Superinten de o Serviço de P ovoamen t o encai·gos de tres naturezas: Im-
migração, Colonização e Pat r ona tos Agrícolas an nexos a os- nuc!eos colo-
niaes. 

P ersistin do a s m.esm as ca usas já r eferida s em inensagen s a nteriores, 
n ã o podia deixar de ser r edu zido , no a n n o tra ns;;.cto, o numero de irn:rni-
gra ntes entrados no Brasil. 

O contingente immigrator io, que r ecebemos pelos portos do Rio de 
J a n eir o, Sa ntos, P aranagu á, S. F ranciscõ e R io Gra nde, foi basta nte di-
minuto, nã o excedendo de 20 . 501 indiv íduos, contra 31.192 en t r a dos em 1917, 
t endo pr edomina do ,as seguintes nacionalidades; portugu ezes , 7 . 981 ; ja-
ponezes, 5. 599 ; h espa nh6es ,4 . 225, e italianos 1. 050. 

Augmenta ndo, por outro la do, as necessidades de braços na lavoura en-
tendeu o Governo acer taqo incenti'var o m ais possível o encam inhamento 
para os campos da quelles que se enccrntravam desoccupados, nesta Capital 
e n as capitaes de va r ios Esta dos . Assim é qu e se internar a m 12 . 103 pes -
s oas em 1918, contra 9. 344 em 1917 e m ais 2 . 256 n o decorrer do primeiro 
trimestre des te a nno, elevando-se o .t ota l de indivíduos soccorridos. a té ago-
r a a 41. 760, sendo 26 . 876 brasileiros e 14 . 884 estra ngeinos . 

Os nucleos coloniaes, destina do. á loca lisação de trabalha dores na cionaes 
e estra ngeiros , são em numero de 20, assim distribuídos por Estados: E s·-
pirito Sa nto, nucleo Affonso P enna; Minas Geraes, nucleos Inconfidentes 
e Joã o Pinheiro ; Rio de J a n eiro, nucleos Visconde ele Ma uá e Ita tiaya ; 
S . P a ulo, nucleos Monção e Bandeirantes; Paraná, nucleos Iva hy, Iraty, 
!ta pa rá, Vera-Gua rany, Tay6, Jesu ino Marcondes , Cru z Macha do, Sena dol' 

' ' ' 

lmmigração 

Colonização 
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Corrêa , Yapó e Apucarana; Santa Catharina, nucleos Annitapolis, Senador 
1 Esteves Junior e Barão do Rio Branco . 

. • b . t . J E::nscem, tam em, cinco cen ros agricolas de trabalhadores nacionaes, 
cujos serviços estão sendo reorganizados, de conformidade com os recursos 
orçamentarias disponiveis. São os seguintes : Sabino Vieira, na Bahia; Porto 
-Real do Collegio, em Alagoas ; David Caldas, no Piauhy; Mamanguape, na 
Parahyba, e Alcantara, no Maranhão. 

A população dos nucleos coloniaes , em 31 de Dezembro ultimo, era 
de 37. 535 habitantes, sendo 12 . 209 n acionaes, observa ndo-se o accrescimo de 
3. 814 pessoas .em relação ao a nno a nterior . E ssa população constitue 6. 826 
familias. 

A renda a nnual do Serviço de Povoamento t em crescido animadora-
mente, attingindo, em 28 de Fevereiro ultimo, ao total de 1.575:776$958, 
cabendo a o a nno de 1918 a parcella de 627: 243~958. 

O valor da producção agricola e industria! attingiu a 16. 333: 852$770, 
sendo de 5. 639: 795$ o valor da criação pertencente aos colonos . 

Sunccionaram 41 escolas primarias, sendo 35 publicas e sete particula-
res, c'om 1 . 627 a lumnos matriculados. Accusando, entretanto, a estatistica 
das creanças em idade escolar, de seis a 14 annos, a cifra de 7. 346, de-
monstra isso a imperiosa necessidade de maiores recursos orçamentarias 
para a installação de mais escolas. 

A exportação dos nucleos está representada pela importancia de reis 
5.811:753$300. 

Estão medidos e a pontados 8. 055 lotes ruraes. 

Annexos aos i:rncleos coloniaes, funccionam quatro patronatos agri-
colas de menores desvalidos, com as seguintes lotações: Monção e Vis -
conde de Ma.uá, 100 edu candos em cada um ; João Pinheiro e Anni'ta polis, 
200 educa ndos em cada um del'.es. Os menores dedicam-se, especialmente, á 
agricultura; recebem ensinamentos correlativos ás industrias rura es, fazem 
exercicios militares e gymnastica; frequenta m a ulas de ensino primario, 'etc. 

Os resultados já obtidos, em poucos mezes de funccionamento de taes 
institutos, são bastante a nimadores , cogita ndo o Governo, no momento, de 
dar organização definitiva a esses patronatos. 

• A 16 de Out.ubro de 1918, sanccionou o Governo o decreto l egislativo 
n . 3.550, que reorganiza a Directoria do Serviço de Povoamento, transfor -
mando-o em Departamenro Nacional do Trabalho, com attribuições adm.i-
histrativas attinentes á s questões operarias, á inspecção do trabalho, á im-
migração, á colonizaã.0, ao patronato agricola e ás terras devolutas do Ter-
ritorios do Acre. ·"' 

Completando o Museu Nacional um seculo de existencia, em 1918, sole-
mnisou esse a nno jubilar attendendo escrupulosamente á massa geral das 
suas attribu ições, com · proveito para sciencia, para a instrucção publica na -

/ 
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cional e para as classes productoras, qu e neile tiveram mais u ma vez um 
guia e informante avisado. 

A opinião publica, principalmente representada pelas corporações sabias 
e !iterarias do pa iz ·inteiro, cercou com o seu carinho as festas do centena-
rio dessa instituição essencialmente democratica, que o Governo realisou 
no Palaeio da Boa Vista em 13 de Junho de 1918. Por essa occasião cada 
um dos technicos do estabelecimento fez um r esumo dos t rabalhos centene-
rios daquella casa. E o numero dos "Archivos", que será dedicado ao jubileu, 
co.nsagrará o progresso sempre crescente da nossa principa l es<?ola de scien-
cias naturaes . 

Além dos trabalhos normaes de deter minação scientifica do material, 
occuparam-se as ilifferentes secções em pesqu1zas e serviços de divulgação. 

A Secção de Zoologia forneceu collecções classificadas a differentes es-
tabelecimentos de enzlno (Faculdade de Medicina, Collegio Pedro II, etc.) 
e realizou pérmu tas com o Museu Paulista . 

A Se.cçf'Lo de Ethnographia e Aiithropologia occupou-se especialmente 
na organização de "Guias", dos quaes já se acha quétsi prompto o se-
gundo; tratou qa orga nizaçã o da carta etlmographica do Brasil e inicjou 
u•na série de estudes novos para conseguir determin ar os característicos 
anthropologicos da população do paiz, 

Na Secção de Geologia acha-se a . terminar o "Gu ia" destinado ao pu -
blico . Foram classificadas e distr ibuidas as amostras recebidas e attendi-
clas todas as informações solicitadas por estu diosos ou industriaes. No . ter-
reno das pesquizas scien tificas, convem -ass-ignalar os estu dos realizados 
alli sobre a - espectrographia applicada á mineralogia, assumpto qu e pro-
mette grandes resultados pr:aticos. 

O Laboratorio de Chimica Analytica real izou innumer os trabalhos so-
bre º"' mais variados produ ctos por ordem elo Ministerio da Agricultura. 
Em 1918 esse Labora torio conseguiu, estudando o sal qu e se prepara em 
Cabo l''1io, chegar áo estabelecimento de processos muito vantajosos para 
"· obtenção de chlorureto de sodio industrialmente puro e, portanto, apto 
u satisfuzer ás necessidades das xarqueadas . 

Finalmente, o Laboratorio de Entomologia attend:eu ás n ecessidades 
do Muséu e ás da pratica rural, satisfazendo consultas a respeito do com-
bate aos insectos nocivos. 

Foram augmentadas as suas collecções e classificadas convenientemente. 

O Serviço de Protecção a os Indios continua a funccionar com regulari- s erviço de Proteoção 
dade, prestando, pelas suas seis inspectorias nos Estados, uma assistencia aos lnd ios 
continua .; efficaz a uma população indigena de mais de 30. 000 almas, re-
pa rtidas pelos 26 ·estabelecimentos que fundou, montem e administr a nos 
Estados do Amazonas, Maranhão, Espirita Santo, Minas Geraes, S. Paulo, 
Paraná, Rio Gran de do Sul e Matto Grosso. 

Além dessa população, a assisten cia protect ora do ser viço se faz sen.tir 
sobre varias tribus, qu e, por -ain da se acharem a rredis do conta.etc com 



os civilizados, não puderar.n ser recen seadas . Para ella s as inspectorias 
ins tituíram serviços de vigilancia que obstam a reproducção da s a ntigas 
batidas contra as suas malócas ·e as incursões de seu s guerreiros a os esta-
belecimentos agrícolas e nucleos de p opulação de civílisados . 

Dos 26 estabelecimentos acima referidos, uns, com o nome de P ovoa -
ções Indígenas, destinam-se á localisação de índios já bem entra dos na 
nossa civilização e que por isso só exigem cuidados r elativos, como se-
jam : assegurar-se .. lhes a posse de suas t erra s, a remuneraçãG de seu traba-
lho, o proporcionamento de meios de m elhorar em as su as lavouras, as suas 
habitaçõe:;, etc.; outros, com o nome de Postos de Atracção, são fundados 
em regiões frequentadas por tribu s ainda gu erreiras e visam: 1º, eliminar 
"'' 110:0:.11 -.:1'1<les entre elles e civilisad os; 2º, entabolar rela\:ões pacificas 
'com a sua gente, e 3°, isto conseguido, m anter e desenv olver essas rela-
ções, despertando nelles o gosto pela vida sedentaria, que os levará, afina l, 
ao m esmo ponto em que já se en contra m os q ue actualmente são loca liza-
dos nas povoações. 

Meteorolog ia e Astro- O numero de. estações, a.ctuaJ mente de 232 , é ainda inferior ãs necessi-

' 

nomia dades meteorologicas do Brasil, especia lmente do ponto de vista da climato-
logi,a . Conforme as melhores autoridades n o assumptÓ, precisaría mos de, 
pelo menos, uma estação por 20 . 000 km2, o que daria, para os 8 . 500 . oookm• 
da area do territorio nacional , mais de 400 estações , das quaes possuimo.s 
pouco mais de meta de. , 

O Serviço de Previsão de Tempo, por emquanto a pplicado. sómente ao 
Districto Federa l e a o E st a do do Rio de Janeir o, t em obtido excellente p er-
centagem de previsões realiza das. 

O Serviço de Clima tologia, que progride mais lent a m ent e, devido ·ao 
consideravel numero de quadros de r esumo, qu e é l)ecessario extrahir, tem 
comtuclo conseguido attingir o fim a que é destinado. 

A Secção de A stronomia. e Geodesia tem fun ccionicdo com a devida r .e-
gularidade. 

A 29 do corrente, segundo as previsõer; astronomicas, será visível no 
E stado cio Ceará o eclypse tota l do Sol. Afim de assistirem á pa ssagem do 
phenomeno, já se acham naquelle E stado, de caminho pa ra a cidade de 
Sobral, as commissões americana e ingleza que, com outras ainda em via-
gem, alli se reunirão na da ta acima r efei·ida. O Governo, h abilitado com 
os n ecessarios r ecursos pelo Poder Legislativo, providenciou ele modo. que 
sejam condignamente hospeda das as commissões extrangeiras , tendo para 
ta l fim partido para o Ceará o Dr . H enrique Morize, director do Observa-
torio; levando o p essoa l e material necesrJa rios . 

Escola Superior de A Escola Su perior de Agricultura e Medicin a Veterinaria, tra n sferida ú 

Agricultura e Me:!l- a n n o passado de P inh eiro para a Ca pital do E sta do do Rio de J a n eir o, t em 
olna Veterinaria continuado a prestar ao pa iz os gra ndes beneficior; que er~m de espera r da 

sua fundaçã'o. 
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Installada em ponto mais accessivel á frequencia dos alumnos e ao 
aperfeiçoamento dos cursos, a escola rnelhorou consideravelmente na sua 
organização didactica, p elas modificações introduzidas nos seus program-
mas , 

No edifi.cio em que a escola se acha actualmente localizada, e que foi 
doado ao Governo Federal pelo Governo Fluminense, foram executadas im-
portantes obras de ampliação, que abrangeram a construcção de novos pa-
vilhões destinados a dois amphitheatros e ·aos laboratorios de bactereologia, 
histologia, anatomia pathologica e de therapeutica e toxicologia, chimica 
analytica e physica. 

Vê-se, pois, que com a mudança para Nictheroy, muito teve a lucrar 
o estabelecimento nas su as installações materiaes, permitti.ndo maior desen-
volvimento do ensino a lli ministrado. Assim, emquanto em Pinheiro o nu-
mero de matriculas se tornara quasi nullo, em Nictheroy a frequencia nos 
dois cursos elevou-se a 103 a lumnos, sendo 76 no Curso de Engenheiros 
Agronomos e 27 no de Medicos Veterinarios. 

O instituto de Chimica, creado em 6 de Janeiro de 1918, tem tres fins Instituto de . Chimica 
principaes: 1°, ensinar a chimica com o fim de preparar profissionaes; 2°, 
realizar trabalhos scientificos de interesse geral; 3°, dar cumprimento á 
fiscaiização da manteiga, dos adubos e dos insecticidas, accrescendo-se-lhes 
por decisão do Governo publicada no decreto n. 12 . 9 84, de 24 de Abril do 
mesmo anno, tambem a dos generos alimentícios destinados á ·exporta-
ção. 

Incumbe-lhe ainda realizar trabalhos para particulares, visando au xiliar 
directamente os emprehendimentos industriaes , agrícolas e commerciaes. 

Os serviços de fiscalização e trabalhos para particulares acham-se em 
plena actividade. A fi~calização da manteiga está organizada e dando os re-
sultados qu e as condições do instituto permittem. A fiscalização dos gene-
ros de exportação tem sido feita de modo. que não prejudique os interesses · 
dos exportadores. Tem-se feito trabalhos no sentido de auxiliar as explora-
ções industriaes, como sejam a do petroleo, da distillação da madeira, do apro-
veitamento de sub-productos das industrias em geral, especialmente lacticí-
nios e carvão. 

A Delegação Executiva da Producção Nacional creada em dezembro de Producção Nacional 
1917, tem proporcionado aos lavradores de todas as zonas do paiz grandes 
e reaes beneficias. 

A delegação mantém em cada Estado um representante, geralmente 
funccionario estadual, que nada custa aos cofres federaes, e que, como com-
missario da producção, mais de perto trata com os lavra dores. recolhe os 
pedidos das a utoridades e dos particula res de cada · município, tudo transmit-
tindo e de tudo dandd conta ao delegado nesta Capital. Dessa fórma, a dele-
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gação r esocve, por um processo simples e rapido, o problema da collaboração 
entre a União e os Estados para o desenvolvimento da producção agricola. 

O trigo, por exemplo, de que temos importado nos ultimos annos uma 
media de 12.000:000$, é hoje uma cul tura que se póde considerar definiti~ 

vamente iniciada com firmeza no sul do paiz. Mais de 1. 500. 000 kilos de se-
mentes seleccionadas de trigo Barletta e da Priµiavera foram distribuidos 
a lavradores , reconhecidamente taes, e que declarara m desejar cultivai-o. Al-
guns Estados, como o Paraná e Santa Catharina - sem falar no Rio Grande 
do Sul, que já n ão precisa importar t rigo - estão convictos de que em 
breve se libertarão da importação desse cereal e poderão exportai-o para o 
Brasil inteiro. Em S. Paulo e Minas Geraes, no Estado do Rio, no Districto 
F edera l, essa cultura f ez agora seus primeiros ensaios e em muitas localida-
des Úromette f ranco successo. Até de alguns Es~ados do Norte, onde estã 
sendo tentada a plantação do trigo, as informações á delegação são anima-
doras . 

Depois do trigo, foi a cevada o cereal cu:ia cultura a delegação pro-
curou impulsionar com · mais força nos Estados. 

A colheita deste anno é a u spiciosa, sobretudo no Paraná, parecendo-nos 
que dentro de m ais dous annos o Brasil poderá dispensa r a importação da 
cevada extrangeira, que attingia a muitos milhares de contos de r éis ' all'-
nualmente. 

A venda de machinas e ferramentas pelo custo aos lavradores, por parte 
da delegação, foi iniciada em Setembro do anno passado, tendo produzido a 
somma de 1.090: 000$ até 31 de Dezembro proximo findo. 

Nos dous armazens da delegação, no Cães do Porto, acham-se insta lladas 
as usinas de immunização, que começaram a funccionar no fim do a nno e 
continuam a trabalhar com real proveito para o commercio, diminuindo os 
prejuizos que este soffria antes, p or absoluta falta de meios de immuniza -
ção dos cereaes a tacados pelo caruncho. Por outro lado, a mesma falta dava 
Jogar ã exportação de cereaes carunchados, o que contribuia para o descre-
dito, no extrangeiro, de va rios generos nacionaes. 

Dadas as circumstancias nascidas do estado de guerra em que se empe-
nharam todas as grandes nações do mundo, e que, como era inevitavel, e 
fizeram sentir tambem entre nós, produzindo, além de outros effeitos, o en-
carecimento e<j:aggerado do preço das subsistencias, o Governo passa do se 
viu na contingencia de valer-se das a utorizações que lhe foram conferidas 

.!/ pelas leis ns. 3 .316, de 16 de Agosto, 3.361, de 26 de Outubro, 3.393, de 16 
, • de Novembro de 1917 e, de accõrdo com o decreto n. 12.902, de 6 de .Março de 
: . 1918, creou o Commissariado da Alimentação P ublica por decreto de 12 de 

1

/(

1
: Junho de 1918. • 

A situação era a meaçadora, porque, á incessante e avultada elevação do 
f, custo dos generos de prirneira necessidade, se sentia avolumar igualmente o 
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desassocego e crescer a inquietação, sobretudo nas classes menos providas de 
r.ecursos. Em alguns pontos do paiz, notada mente em· Juiz de Fóra e Pe-
tropolis, produziram-se a té successos, que caracterizavam inilludivelmente 
o começo de uma agitação popular tendente a genera lizar-se. 

Creado e pos to a funccionar o commissariado, a través das mil difficul -
dades oriundas da falta de elementos estatísticos geraes e das especialissimas 
condições de transporte m arítimo, fluvial e ferrovia:rio, foi sua primeira 
diligencia fazer a verificação possível dos "stocks " ~1e generos a limenticios, 
indagando do seu custo de producçã o, das despezas de t ransito e "onus" 
do intermediarismo, até chegar a o varejista, que os entrega a o consumidor. 

A producção nacional accusava um notavel augmento que, entretanto, 
pouco poderia influi r no a bra ndamento dos preços pela falta de transportes. 
Estes eram, de facto, muito deficientes . Um inquerito, mandado effectuar 
pelo commissaria do, denunciou , desde logo, no materia l das ferro-vias, umg. 
insufficiencia qu e se pôde calcular em 100 locomotivas e 2.000 carros para 
regularização do traf ego de merca dorias. O mesmo quanto a o trafego flu via l 
orientado no sentido commercial do abastecimento do Rio de J a neiro. Assim 
é que, emqua n t o aqui se fa;-6ia sentir a carencia de certos productos agricolas, 
elles abundavam, a deteriorar-se, sem transporte, em todo o curso do rio São 
Francisco, cuja navegação não escoa si-não uma pequena parcella das cargas 
que lhe ficam ao longo das m argens. 

Para obviar, t a nto quanto possivel, as incapacidades do trafego ferro -
viario, visto como não se poderia pensar em augmentar, no inomento, o 
material rodante, o commissariado adoptou o regimen das preferen cias pa ra 
os generos de indispensavel. consumo. O problema da navegação do São 
Francisco foi igualmente estuda do e toma das, a resp eito, certas medidas. O 
commissariado firmou, pa ra intensificação, um contracto com o engenheiro 
Octavio Carneiro e adquirio varios barcos, que m andou collocar á sua dis-
posição. 

E ntreta nto, foi organizada para o Rio de Janeiro a primeira tabella de 
preços m aximos regulando o commercio retal hista . Para avaliar-se a si-
tuação, convém r ecordar que o a u gm ento de preços dos generos vinha se fa-
zendo vertiginosamente no m ei·cado. O assucar_. por exemplo, passara de 
$420 ao kilo em Junho de 1914, a 1$200 e 1$500, em J unho de 1918; o xarque, 
no mesmo período, de 1$400 a 2$5 00. A carne verde de baixa r sensivel-
mente esses preços, as tabellas que foram adoptada s conseguirarn evitar a 
continua ção da a lta . Deu-se, em virtude della s , uma estab"nização de preços, 
que servi o relativamente a o consumidor e ao proprio commercio hones to. 

' ~ ' 
Entretanto, outra s circumstancias entrava~n a influir na a preciação dos , ! 

resulta dos a que chega ra o commissariado, e o Congresso Nacional, por pro-
posição de lei . votada nos u ltimes dias de Dezembro, resolveu exinguil-o, 
transferindo os seus s erviços, no todo ou em parte, para ou tros orgãos. da 
administração, o juizo do Presidente da Republica, 



O Governo, porém, julgou inais acertado " vetar" essa r esolução legis-
lativa . Todas as circumstancias, que haviam aconselha do a creação do re-
ferido apparelho de emergencia, perduravam a inda a lgumas, quiçá, aggra-
vadas. 

A especulação illegitima não se r esignara a cohibir'..se e antes esperava 
opportunidade para de novo d~senvolver-se sem peias, buscando compensar-
se dos lucros immoderados que deixara de auferir; as empr ezas de tra nspor-
tes, p ela m aior deter ioração do seu materia l, ·não renovado, viam decr escida 
a sua capacida de de trafego e o poder adquisitivo do dinheiro igualmente es-
tava a inda m ais diminuído. 

Não se comprehendia, assim, a extincção do commissariado. Manteve-o 
pelo "veto" o Governo e transferia-o, p elo decreto n . 3.533, de 6 de J aneir o 
de 1919, para o Ministerio da Agricultura, Industria e Comm ercio. 

Havendo o Sr. Dr. L eopoldo de Bulhões, qu e exercia o cargo de commis-
oo.rio, insistido pela sua exonera ção, foi esta concedida e nomeado para sub-
stituil-o o Sr. Dr . Luiz Raph ael Vieira Souto. 

Apenas empossa do, começou o novo commissario a receber pedidos de 
muitos consumidores ·e suggestões de algu ns orgãos da imprensa diaria para 
reduzir varias preços r elativos a generos tabellados, cuja cotação h avia bai-
xado. Resistia a uns e a outros, de inteiro accôrdo com o pensamento do Go- · 
verno, que ponderava dever a tabella ser mai;tida até o seu termo marcado 
(15 de Março), pois a instabilidade dos preços t abellados seria um elem ento 
perturbador dos calculas em que o commercio, qu er em grosso, quer a va -
rejo, assent a o j>eu aprovisionamen to e todas as su as t ransacções; accres-
cendo a inda qu e, si a manutenção da tabeHa preju dicava o consu midor, em 
relaçã o aos preços de alguns generos, que tendiam a baixar, em compensa-
ção o beneficiava ou poderia a vir beneficial-o nos preços de outr os, que 
tendiam a subir. 

Foi logo organizado, porém, o serviço de fiscalização com mer cial, de 
maneira que fossem aquellas tabellas executadas em .todo o Districto Fe-
deral, com zelo e severidade, ern.bora com calma e urbanida de. 

Cresceu de novo a confiança publica no commissariado, que proseguiu 
em sua· acção seguramente orientado e t endo em vista a somma e diversida-
de dos interesses que lhe cumpre defender. Foi vencidr., por medidas acerta-
das, a crise de assucar, cujo "stock" actual neste mercado é absoluta-
mente tranquillizador e a circulação dos productos, regulado por det ermina: 
ções de preferepcias, que a s circumstancias aconselhavam, em estr adas de 
ferro e linhas de navegação, evitou o congestionamento de certos mercados 
em prejuizo de· out! os. Apezar dos embaraços consequentes á interrupção do 
trafego, em varias linhas, por motivo das ultimas chuvas abundantes , tam-
bem o abastecimento de carne verde a esta Capital se vem fazendo normal-
mente, sem necessidade de recorrer-se á . carne frigorificada. 

,A açtual tabella de preços maximos post:;i, em vigor depois do estudo de 
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todos os elementos que devem servir de base ao calculo dos preços das sub-
sistencias, attendeu, na medida do possivel, aos legitimos inter esses do com-
mercio e á situação oppressiva das classes pobres a que a guerra não deu 
lucros ou vantagens que compensassem elo encarecimento excessivo da vida. 

Difficilmente se conseguem, entretanto ,avaliar os beneficios que proma-
nam da exislencia do commissaria do, porque a sua m elhor acção é de ef-
feitos, por assim dizer, negativos, isto é , esse apparelho age, principalmente, 
evitando males, qu e só poderiam ser m edidos si se produzissem. Por outro 
lado, a s classes que se· levantam contra . sua acção, sã o classes organizadas 
em associações, que teem a possibilida de de f azer soar alto o seu desaccôrdo 
e o seu possivel protesto, emquanto que os beneficiados por sua actividade 
constitu em as massas populares e pobres, sem organização em orgã os que 
possam tornar publicos seus applausos. 

O Governo auxiliou, no exercício pa ss::i.do, a · importação de r eproducto- Serviço de Industria 
res, págando metade do cu sto e do fre te desses animaes, t endo tido para isso Pastoril 
a verba de GOO: 000$, ouro. 

T ã o av ultado foi o numero de propostas, de tal modo os p edidos excede-
ra m aos . recursos votados pelo Congresso, que teve o Governo de proceder a 
um rateio pàra attender, equitativamente, a todas as solicitações. 

Em Maio do anno passado, n esta .capital, rea lizou-se a segunda exposi-
ção de pecuaria. Bastante concorrida, :veio demonstrar a necessidade de 
uma maior propaganda junto aos criadores, no sentido do melhor aprovei-
tamento ·ao gado nacional, demonstra ndo tambem a n ecessidade de incremen-
tar a producção do boi de côrte e de fomentar a criação dos typos mixtos de 
cavallos proprios para o serviço de sella e de guerra. 

As F a zendas Modelo de Santa Monica e Ponta Grossa e os Postos Zoote-
chnicos de Pinheiro e Lages continuam a cr iar reproductores finos de diversas 
especies domesticas. 

Foram iniciados os serviços das Fazendas Modelo de Marajõ e Pernam-
buco e creados novos estabelecim entos dessa natureza em Goyaz e Bahia. 

O Governo providencia de modo qu e fi quem dotadas essas novas de-
pendencias do Ser viço de Industria Pastor il de todos os elementos necessarios 
a o fomento da pecuaria. 

Continuam os postos zootechnicos, com interesse, as pesquizas, investi-
gações e estudos sobr e as pla ntas forrageiras nacionaes e exoticas, não se 
descuidando o Governo da creação de diversas estações de monta, dando, as-
sim , os principaes elementos para o desenvolvimento da industria pasto-
ril, representados na boa forra gem e na introducção de reproductores de 
raças nobres. 

Ao la do da criação n ão tem sido descurado pelo Ministerio da Agricul-
tura o serviço de a ssistencia aos nossos rebanhos . 

Diversas foram ·as pesquizas scientificas realizadas pelos technicos do 
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Serviço de Industria Pastoril, avultando dentre ellas as referentes á babe-
siose bovina, pneumo-enterite dos bezerros e á febre aphtosa, aproyeita~1do
se para esta ultima o rico material fornecido pela grande epizootia que as-
solou os maiores Estados criadores. Esses estudos, a lém de outros em curso, 
&stão sendo continuadas com ·grande a:proveitamento, g raças, sobretudo, ás 
novas installações da directoria do serviço, em predio proprio, dotado de am-
plos laboratorios perfeit amente apparelhados para taes investigações. 

Tendo em vista ainda a protecção dos nossos rebanhos e o sacrificio 
sempre crescemte de animaes ainda novos e a ptos á procreação, expedio o 
Governo o decreto n . 13. 054, prohibindo a m atança de vaccas menores de 
oito annos, estabelecendo condições para a concessão de attestados para cou -
ros de animaes abatidos n o paiz e determinando, par a isso, qu,e fossem todos os 
matadou ros e xarquea das inspeccionados ,obr i.gatoriarriente . 

Esse decreto, expedido em virtude do estado de guerra, convém desde 
já ser regula m enta do para vigorar em tempo de paz, de modo quP., mais tar-
de, não nos aguarde111 desagradaveis surpresas com a perturbação. do n osso 
mercado interno e externo de gado, pela escassez da producção. 

Regular e proveitoso vai sendo feito o serviço de inspecção de carnes 
ju nto a os matadouros-modelo. 

I niciada em 1914, a exportação de carnes congeladas, esse serviço é 
hoje execu tado por 10 matadouros frigorificos, ·localizados em differentes pon-
tos da União. 

O serviço de inspecção dos animaes vivos destinados á matança e da 
salubridade da carne qu e se destina á exportação, já vae sendo feito bastante 
a contento, pelos technicos do serviço que ri este r amo scientifico se veem 
especializando. 

Subordinados ao Serviço de Industria P a storil, sP. achain, desde o anno 
passado, dous patronatos. agricolas para menores abandonados, installados no 
Posto Zoot echnico de Pinheiro e na Fazenda Modelo Santa Manica . 

O primeiro, com a matricula de 400, e o segundo, com a de 170 menores, 
veem desempenhando com vantagens os objectivos para que foram institu idos. 

Não obstante a insufficiencia da dotação orçamentaria , o Jardim Bota-
nico executou trabalhos de interesse pratico dignos de nota. 

O problema do emprego do combustivel vegetal, assim como o da explo-
ração industrial das essencias de reconhecido valor economico, mereceram: 
especial esforço da secção incumbida de taes questões . 

Com pequeno n umero de trabalha dores agrícola s, expediu aqu elle serviço 
1.029.000 mudas de plantas florestaes a particulares, a emprezas e compa-
nhias, que concorreram ou não a os premias e favores do Governo, de accõrdo 
com o decreto de intensificação da cultura do eucalyptus e outras essencias 
f lorestaes . 

Nunca a producção do Horto Florestal attingio á somma tão elevada de 
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expedição de mudas, mesmo quando dispunha de maior numero de trabalha-
dores de campo. 

Menores não foram os esforços empregados pelas secções de botanica e 
phytopathologia. 

O bcrbario foi enriquecido com muitos especimens obtidos por collecta 
<'los funcoiona rios da secção, por offertas e permutas. 

A secção de phytopathologia prestou, sempre que ·lhe foram solicitados, 
.auxilies e conselhos praticos e scientificos. 

Com a cessão das terras devolutas de Ita tiaya ao Jardim Botanico, o 
patrimonio deste estabelecimento ficou augmentado de a lguns milhões de 
metros quadrados de terras, na sua maioria cobertas de mattas primitivas. 

Este bloco constituirá, pela sua altitude e exposição, uma reserva de 
grande valor, alêm de se prestar a ensaios de acclimação e de estudos eco-
Jogicos . 

O Jardim Bota.nico iniciou este anno os ensaios de cultura das quinas 
e das essenclas exot!cas de altitude. Em breve, serão iniciados ensaios , de 
novas especies, que não log ram desenvolvimento 
baixas. 

nas zonal!! litoraneas e 

Atim de a ttender aos agricultores e ma is interessados, com in!orma çõM .sor,vlç_o <!.<> A0ricultu 
seguras, sobre a producção das nossas terras cultivadas, foi iniciada a re-
visão dos questionarios agrícolas dos 1.220 municípios de todos os E s tados, 
para o conhecimento exa cto da situação da nossa economia rural e indispen-
savel orl.entação dos melhoramentos agrícolas . 

A plantação de eucalyptus para o reflores tamento do paiz e utilização 
da madeira para dormentes e varios fins industriaes, tem tido g rande desen-
volvimento, principalmente nos Estados de S. Paulo, Rio Grande do Sul, 
Minas Geraes e Rio de Janeiro, já tendo sido inspeccionadas plantações de 
cerca de 1. 800 . 000 pês de eucalyptus, de variedades diversa..~. 

Além desse serviço, tem sido feita a inspecção das estra das de rodagem 
para o effeito do decreto que manda auxlllar sua construcção. Nos Estados 
do Paranã. e Mina s Geraes foram construidos 364 kilometros de estradas dessa 
natureza . 

Para m ethodizar o trabalho dos nossos agricultores foi publicado o "Guia 
do Agricultor no Brasil", indicando as nossas principaes culturas, ~uianqo 
~' agricultor desde a escolha das sementes atê a venda das col.heltas. 

Apezar das consequencias da grippe, que tanto perturbou !!- vida das 
populações ruraes, das grandes geadas e das grandes cheias dos rios, da 
:Praga, dos gafanhotos e das lagartas do algodoeiro, as colheitas feitas ou ii;li-
ciadas promettem bom rendimento, exceptuada a do cafeeiro , principalmen-
te ·em S. Paulo, onde a safra serã. muito reduzida. 

A plantação do algodoeiro, porém, que foi feita em vasta escala, no 
Jogar dos cafeeiros queimado:;i pelo frio, compensa rá, de aigum. modo, o ,Pre-

Pratica 



juizo dos lavradores do café, estando computa da em cerca de '50. 000 tonela-
·das a colheita do a lgodão em lã. 

As ·plantações de trigo no Rio Grande do Sul, Santa Catharina e ;Paraná, 
animadas pelo Ministario, desde 1910 , vão se desenvolvendo progressiva -

. mente, a despeito do appareéimento da ferrugem, molestia julgada capaz de 
impossibilitar essa cultu r a entre nós. 

Durante o a nno fora rn distribuídas a os agricultores de toclos os Esta-
dos do D istricto Federal e do 'l'erritorio do A cre 366 tonCladas e meia de se -
mentes diversas. No mesmo peeioda·· fora m tambem distribuic1as 24 . 713 mu-

• <las de arvores fructiferas. 
. · ·Tem havido especial cuidado com a distribuição em la r gt• escala de g ra-

mineas foFrageiras, da . m a ior valor economico, para a ug·mento dos · pastos 
artificiaes, de que tanto carecemos par a desenvolver e melhorar os nossos 
rebanhos .. 

Na Estação Geral de Experimentação de Campos está sendo f ei ta , com 
os melhores r esultados experimentaes, a ~·eproducção da canna de assucar 
p or meio de sementes, afim de se adquirir, para os pla nta dores, variedades 
com m a ior valoi· economico do que as actuaes , cuja producção não é satis-
f~wtoria. 

' ·#Occ1.ientff ti• ~l'tlbalho Não posso de ixar de . cor1gratular-m €\ com vosc'?, Srs. Membros do .Con-
gresso Naciona l, pela votação da lei n. 3. 724, de 15 de .Janeiro de l!Jl9. 

Não obsüulte todo o interesse do G overno no sentido de que a me.sma . . . 
fosse . regularmente no menor pra zo possivel, e'.lsa regulamentação só se põde 
tonmr effectiva em 12 q.e Ma r ço de 1919 com a expedição do decreto n . 13 .498, 
se;ndo . . e.ssa demora motivada pelo erro do resµectivo a utographo, cuja rectifi·· 
cação. te•:°e log·a~· por decreto n. 13. 493, de 5 . do a lludido rnez de Março. 

Co111 . a publicação deste acto, a lei de accidentes do traba lho pôde ter 
per!!litlj. .execução, já sendo diversos os casos de su a appli cação por pa rte das 
a utoridades competentes: 

.. ~oucos .Paizes poderão va ngloriar-se de ter inicia do a a dopçã o do risco 
prof.isl'lional em condições m a is vantajosas !'Jo que o nosso. Certos princípios 
a !li;i,.ntados , que a inda nã n haviam sido introduzidos na m a ioria das legisla-
ções, foram consagrados pela nossa lei, notada.men te o que equipara a mo-
lesÚa .profis~ional ao accidente. 

O exame detido da lei revelou , entr e ta nto, que clla se resentia de ai-' .. 
g uma.s lacunas . _,Umas puderam ser suppridas pelo Executivo, no exercicio 

, de su~s att~ibuições . , Assiro é que, para tornar mais rapida a liquida çãc· r.ta 
indemnização permittiu-se o accõrdo entr e patrão e opera.rio , desde que 

. :;oe 'respeitem os limites legaes e seja o m esmo homologado pelo juiz; e para 
tornar .. m a is garantida - essa indemnizaçào, estabeleceu-se o seg~ro; em co!:n .. 
panhia.s ou syndicatos profissionaes suj eitos á 'r igorosa fiscalizaçãó elo Go-
v~::-no · . '. Ou:tras lacunas, ~oréro, taes como as que dizem respeào â. exdusã.o 
.,_,,~ oper&,ri~li'l de pedreiras e minas, que nã o empregam· motores. ina.nima.-
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" dos, e ti, falta d!3 multas coµtra ;1. inobserva nci<J, , de suas djspo.siçõee, só po-
d~~-ão ., ser, suppridas pelo, .Legislativo, e, ·por isso, é que tenho a honra de 

, solicitar para o caso a vossa escla r ecida a ttenção. 

Continuam a funccionar regula rmente as Escolas de Aprendizes Ar t il'.i- Escola de ApNtl!JliZiM 
ces, nas quaes existem actua lmente curs os diurnos e nocturnos; es tes para Artificea 
('S adultos de ma is de 16 annos e aque!les para OS menores· de 10 a 16. annos. 

A m a trici.tla dos cursos diurnos e nocturnos elevou-se, .no a nno passado, 
:i 4. 014 a lumnos •. sendo, por emquanto, a destes ultimas m enos elevada que 
.a dos prin1eiros. 

Si não ffüa a deficiente insta l!açfto de muitas deW.ts, as Escolas de 
Aprendizes Artífices já teria m logrado maior desenvolvimento. O Governo l!"e-
deral procura remediar ta l inconveniente, ora appellando para os Jllstaclos no 
sentido de o a uxiliarem nessa tarefa, ora fazendo po1· sua conta os meiho-
r à mentos m ais urgentes dentro dos limites do credito votado para esse fim. 

Outra difficuldade com que teem lutado as E scolas de Aprendizes Artífi -
ces ·é a falta de mestr es competentes. 

Com os r ecursos votados, o Governo t em . envia do pa ra. os Estados U ni-
dos a lguns dos a lumnos que r evela r a m maior aptidão nos estabelecim entos 
nacionaes de ensino technico indust ria l. 

Não só por esse meio, mas tambem pelo funccionamento regulai· da Esco-
la Wencesla u Braz, ora transferida pela Prefeitura ao Ministei·io da Agri-
eultura, e que tem por objectiv~ principàl a formação de mestres e con tra -
mestres, o Governo espera obviar semelhante difficuldade, ta nto mais s i, 
na remodelação desse ins tituto, fôr creado um curso . complementar des tinado 
a o aper~eiçoamento dos a lumnos que terminarem a sua aprendiza.gem nas 
ll:scolas de Artifices. 

O desenvolvimen to industrial do pa iz exige sejam, quanto antes, explo-
radas as grandes riquezas do nosso sub-solo, mas, a cada passo, surgem 
difficuldades, nã o sendo a menor a fa lta de technicos especializados: Feliz-
mente, a Escola de Minas de Ouro Preto, unico estabelecimento adequ a do á 
especialidade de engenha ria de minas, no Brasil, vae aperfeiçoando de anno 
11ara anno a instrucção ministra da aos · jovens que escolheram tão futurosa 
carreira. E' assim que os ensaios sobre min erios, que a té · entã o eram feitos 
a penas eirn labora torios , são agora executados em ponto grancle, graças á 
nova a ppa relhagem , adquirida. 

0

A officina de electro-siderurgia j á dispõe de dois fornos electricos que 
trabalham a lternadam ente, podendo obter-se uma producção clia ria de 50 
ki!Oil de terro-manganez. 

Os laboratorios .da escola teem siqo desenvRlvidos e as collecções enri-
quecidas incessantemente, de modo que esse impor ta nte estabelecimento te-

•'· c'.bniços a.p,resenta já grande effiçencia. 

Escolá de Minas de 
Ouro Prelv 
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Ceneos l!emographico Em obediencia ao preceito. c·o.nstitucional, vae realizar a Directorià G~ral 
• economico de Estatisticà, no anno vindouró, ·o recenseamento de toda à: pop~Ja(ião do 

Brasil, aproveitando a opportu"nidade 1)a~-~ effectuar tàmbem o · i~qi.zerito 
censitario das nossas actuaes _condições economim1s . Ao Congresso Nacional, 

Marcas induatriaes 

Serviço Geologico e 
Mfne~alógico do 

·Braai'I ' 

que já votou as verbas , para os trabalhos preliminares das duas operações, 
cumpre agora autorizar o Governo a abrir os credit.os necessarios á e.xe-
cução. aos dois censos, emprehendimento assás difficil e oneroso, mas cl.ljo 
~xit0 pi;-op_ordonará, e~tr_e muitos proveitos, a vantagem de demonstrar ex-
i:·ressivamente o _.Progresso do nosso paiz, ·ªº , commemorar o primeiro . cente-
nario da sua independencia. 

Reconhecida a necessidade dos dois recenseamentos geraes, demogra phi-
co e eco1~omico, não deve o Poder Legislativo regatear os meios para leval~os 
r~ effeito, com bom resultado, em 1920. 

As marcas de fabrica ~ de- com~nercio, que r epresentam uma das mais 
vivas demonstrações do progresso economico7industrial, tendem dia a dia 
a augmentar de numero, por força do extràordinario surto actual da acti'('i-
dade huma na. 

Entretanto, as marcas n.a.cionaes não serão sufficientemente proteg_idas 
emquanto se não compenetrarem os nossos Estados da necessidade de fa~er 
depositar na Junta Commercial do Districto FedeQ·:;;.J as que nelles forem ad-
rn.iÚidas a registro. 

E, de par com essa· pi,-ovidencia, mistér se faz a de. attribuir, de mo(jo 
claro. e preciso, á referida repartição, a competencia · de recusal-as sempre 
que se verifiql!e, na conformidade da lei, imita_ção ou contrafacção de algu-
ma das que a.Ili estão registradas - nacionaes ou extrangeiras. no numero 
destas incluidas as intérna~ionaes. 

Attentas ás multiplas e numerosas circumstancias que teem entravado 
a nossa industria carvoeira, podemos considerar que a la.vra das jazidas de 
carvão do sul progride .. ei'n condições bastante animadoras, correspondendo, 
·l'lssim, a os .sacrificios que a administração vem continuadatnente fazendo e1n 
seu auxilio. 

O p eq.ueno valor relativo do combu stivel, em tempos ·normaes, é a mais 
poderosa causa de ·receio dos capitaes em empenhar-se 111.lma industria, cujos 
proveitos sómente crescem pelo grande· volume da producçã.o. 

As justa.s exigencias do operariado, influindo no preço do carvão, e a,o;i 
~ . . . 

difficuldades nos transportes, actuando nos fretes , hão de· perdurar a inda por 
muito tempo. Assim as nossas ·empresas, que, com pessoal technico e ope-
rario amestrado, conseguirem por medo dos •indispensaveis machinismos ·uma 
extra cção vultosa, e entregarem ao mercado o seu producto expurgado e. 
limpo, traba.lhandO' economicamente, sem os desperdicios habituaes, hão de 
'éhegar' a lucros bastante ·remuneradores. ' · 

A jazida de S. Jeronymo, já a.pparelhada coto·· t'.tes . poços de ·• extracçã,o, 
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pôde 1acilm<mte attingir á produG.çfw de 300. 000 toneladas annµae.s ,. ·que 
actu.~mente não obtem pela escassez momentanea de pessoal e machinas. 

- A de Jacuhy, que apenas ·inicia os seus trabalhos, tem já um poço prom-· 
pto e grande apparelhamento rnecanico· ·armazenado. Si abrir out!'OS dois 
poços e preparar convenientemente o campo de extracção, poderá mais facil-
mente obter igual ou maior producção, pois que annunciam maior pos;;;ança 
nlils suas camadas mais profunda.s, 

A de Butiá, tambem em inicio de serviço e com um poço. unico, tem 
uma extracção anriual de 10. 000 toneladas. 

Com. mais dois poços, poderá elevar ess>t producção a J.00 ou 200 . 000 
toneladas. 

Calculamos a producção dos diversos affloramentos de Candiota, na linha 
fie Bagé, que vae crescendo diariamente, em cerca de 20 . 000 toneladas por 
anno. 

Em Santa Catharina, a de Crissiuma ·é que mais se avantaja ·na extra-
cção e no enriquecimento do producto pela preparaç;io mecanica. ·com· 01!! 

eltimentos actuaes seria possivei contar alli com uma extracçfw de 100 . 000 
tonelada,s annuaes . 

. A de Tubarão poderia facilmente attingir ·a extracção igual á de· ·cris-
siuma, ~i dispuzesse de n1elhores elementos. > ~ 

A de Urussanga, com sufficiente extensão de galerias de rodagem, ·es_: · 
pera apenas a construcçãci do ramal ferreo de exportação para com~ar a 
extracÍ;ão, que poderá em pouco tempo attingir a cifra consideravel. 

Assim, ·pois, podemos contar nas jazidas do Sul com um supprimento d.e 
perto de um milhão de toneladas. 

Ora, antes da guerra a nossa imp0rtação de combustível era de cerca, 
tle 3. 000. 000 de tónelacla$, que deveria crescer rapidamente com o desenvolvi· 
vimento industrial do paiz. 

Em todo o caso, parece ·que seria jé, o momento de propor, ao 'in-enos 
11os serviços do Governo, o emprego do ca rvã o nacional na proporção de um· 
terço do consumo. 

A segunda causa palpavel da morosidade na industria do carvão· é a nos" · 
sa riqueza florestal. A lenha é geralme·nte o combustível mais barato no 
Brasil. E:xceptuados os · grandes centros de população, onde as necesiilida.des 
domesticas são rudemente exploradas, e aquelles locaes onde fallece ·todo o · 
braço, a lenh.-i é um alto recurso para a s industrias. 

-;. · A creação da side.rurgia. será um gTã~de factor do desênvolvimento dà 
' industria carvoeira . 

Na realidade, o que nos falta é o padrão, o aferidor, o impulsionador da 
mdust:ria do carvão, é a siderurgia . Tlvessemos a siderurgia em certo grão 
de dese.nvolvimento e a industria do ca.rviio havia de prog1·edir r a pidall!ente. 
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Durante o ann<i decorrido, a Repartição m a nteve todo o seu pe!lsoal te~· 

chnico,' tanto ef!ectivo comó contractado·, em constante serviço de campo•:: 
Par<1 ·isso foram organiza.das 11 turmas, que se repartiram pelos Estados do 
Amazonas, Pará, A.lagõas, Bahia, Rio . de Janeiro, Paraná, Santa Catharina, 
Rio (l-rande do Sul e Minas .Get'.aes, ern cu;ios territorios, a par de g"I·ande nu-
mero de sondagens para pesquiza.s· de carvão e de petrol eo, . procedeni.m a 
multiplos serviços concernentes ao estudo do nosso systema g eolog'ico. 

Convidado a representar-se na Exposição Agro-Industrial Sul-Americana, ' 
triai Sul-Amer icana <tue se realizou em Fevereiro, na cidade de Montevidéo, acceitou o :Brasil esse 
de Motitevidéo çonvite e tinha deliberado promover a repr esentação de todos os Esta dos, na-'' 

quelle certa.men, quanclo f.oi demovido desse proposito pelas difficu!dades ·q ue 
ao trabalho, nos campos e nas fa bricas de todo o paiz, occasionou então f t 

terrivel pandemia da grippe. Estados q u e já haviam iniciado a pratica de 
provider1.cias conducentes á sua representação, desistiram do intento, _ limi-
tando-se o Ministerio da Agricultura a proniover a . representação do Distri-
cto Federal e auxili;+r os Estados e industriaes que, dada a urgencia do tem-· 
po, ainda pbdessçm comparecer á a.Iludida Exposição. 

Estiveram, apezar disso, representados alli a r tigos de pi:oducção af\TiCola 
e fabril do Districto Federal, Paraná, S. Pau lo, Rio Grande do Sul! Sa.~ta 

Catharina, Minas, Pernambuco e Rio de Janeiro . Do Distr icto Federal fize -
ram-se representar 50 fabricas. Apezar dessa r epresentação relativamente 
Jimitadà, pelas· circumstancias acima referidas, a o Brasil coube !Ugar d~ · 

destaque na Exposição de Montevidéo; aos tecidos nacionaes de a jgçidão ·e lã; 
p1'eparaqos de fumo, calçados, · moveis, ·productos chimicos, perfuníes, arti-
gos de ferro esmaltado, café; matte, mineraes e fibras foram conferidos os ~ 

J'temios do campeonato, sendo igualm ente p remiados outros arti&"os brasilei-
ros, Dado o interesse que, durante o certamen, despertaram, nós centros in -'· 
dústris.es do Prata, os productos do Brasil, é licito esperar que, em breve; 
mais se avolume o intercambio cómmercial entre o nosso paiz e o Uruguay, 
com o maior proveito para ambos os povos. 

Os trabalhos. preliminares da Exposição aqui e a nossa representação, em ' 
Montevidéo, fora.m confiados a uma commissão composta dos Drs. Graccho 
Cardoso, indicado pela Camara Internacional de Commercio; Candido Mendes 
de· Almeida,, pelo Museu Commer cial; João F ulg enc.io de Lima Mipdello, pela 
Sociedade _Nacional de Agricultura; José Pedro de Souza e Silva, representan-. 
te dii Prefeitura Municipal do Districto Fede1·a1, e Affonso Costa, director 
do Serviço de Informações do Ministerio da Agricultura., Industria e Com-
mercio. 

.. 
• • 
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Ahi ficam, SenIJ01•es Cong1·e::;sistas, as in!or'mações q ue julguei convenien-
te levai· ao yosso conhecimento e e xame. Si carecerdes de outri:i,s, estará <J 

Governo sempre prompto a fornecel-as. 

Rio de J'aneiro, ~ de Maio de 1910. 

D8'J1P~M MOREIRA DA CO!ITA Rrn~1mo, 

Vice-P.resi~ente da Republica, em e::.::EWcicio: 
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:Ei·· · co1u grande satisfação que, congratuland·o-me comvO'"sco pe.la auspí~ 
cio8;.i. i!"la:J1.gUração dos vossos trabalhos deste am10, ven ho cumprir o dever 
cohst:itiÍêlonal de expor-vos a situaÇ;ão do paiz e ihdicar-vos as providen-
das e refor mas ur•gentes que ella reclama .. 

Circumsta ncias excepcionaes obrigara m -me ern Setembro do anuo pa s-
·~do a pefür a vossa attençào para certas que.stões . Posso ho;ie exa.minai-as 
m ais detidamente e tratar ao mesmo teinpo das outras de qµe não era ?P" 
portuno occupar·-me então. 

Para não ter de repetir-me e alongar aüída mais este documento , a 
que o numero, vat·iedade e importancia dos assumptos v i\.o dar necessaria-
mente' p:i;o.pol·ções desmesu.rada·s, e que desejo n ãó seja outl'a coisa . mais do 
qu e _unf · reposftorio de· iJ;1fo.rinações uteis e praticas, abstP.11ho-me de des-· 
ta~1· ew . uma parte introductoria as ma.terias que ])Ol!lr.ílffi afigur;q·- se· de . 
·nia.io1: relevanci~•. e ;;obre todas expenderei, 11as secções r espectivas, as co11-
sfclera~ões que me par~cerem dignas de vossa attenção . 

•• 1 • 

RELA.CõJi]S EXTERIORES 

Ji:leH.o Pres\dente da Republica, quando a ind:'t me achava. em Paris n~a 
trabalhos da Conferencia. da P az, fui logo depois convidado por varios Che-
fes de :mstado para visitar os seus· paJzes . A.cceita.ndo o honroso convite, 
com que procura m as nações am igas manifestar o seu alto apreço pelo 
.d.rasil~ estive su ccessivamen~e .em Bruxellas, Roma., Londres, Lisboa, nos . 
Estados Unidos e no Ca nadá, tendo sido po1· toda a pa rte acolhido com as 
mais calorosa,s demc:mstrações de sy.mpathia e estima. Em Paris fui alvo 
igualme11te de . captivantes ma.nif.estações por parte do Goveeno fra ncez as-
s i.m como de varias classes e instituições da ·grande cidade, e em Roma tive 
ª· honra de ser recebido tambem por Sua Santidade o P a pa Benedicto xv; 
q:ue me cumulou de carinhosas a ttençõ'es. 

,A todos renovo a.qui em nome do Brasil a expi·essfl.o cordiil l .do nosso 
x·e(io1.lhecimento: 

Viaitilll a R~M 
aini(làll . 
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Em sua Mensagem de 3 de Maio do anno passado, já o Sr·. Více.-Pre-·· 
sídente da Republica. então em exercicio da presidencia, vos commun.icou 
os termos do convite dirigido ao Brasil para enviar delegados á Confe-
rencia da Paz, e o modo por que foi constituída a nossa Delegação. 

A Conferencia trabalhou até 2S de Junho, data em que se assignou o. 
Tratado de Paz com a Allemanha e seus alliados. O '!'ratado, ratificado pelo 
Brasil, foi officialmente publicado em 12 de Janeiro ultimo. 

E' de lamentar que ainda não estejam terminadas na Europa as agi-

tacões consequentes da grande guerra, e restituída ao mundo a tranquillidade 
de que tanto carece para reparar os inales dos cincos annos nefastos que so-
bre elle passai·am. A Liga das Nações, em que todos os povos depositam. 
tantas esperanças, ficou privada do poderoso concurso dos «Estados: Unidru;,. 
cujo Senado negou ratificaç;ã.o ao '!'ratado de Versailles. Apooar disso,. 
porém, 0$ trabalhos da Liga continuam, e delles tem participado o Brasil,. 
como membro do respectivo Conselho Executivo. Esperamos que, resol-
vidas . a.ii primeiras difficuldades da execução do Tratado, essa maravilhosa 
in~tituição vá augmentando mais e mais· o seu prestigio naturai .. e "venha 
t~rnar-se instI:umento efficiente para .a. paz da humanidade. 

A' parte os grandes assumptos de ordem inte,rna.cional que se deba-
terain na Conferencia. da Paz, duas questões, sobretudo, interessa ra.m o Bra-
sil: o café de S . Paulo e os navios ex-allemães. 

Tratarei de uma e outra separadamente. 

Em 1914, ao rebentar a guerra, o Estado de S. Paulo tinba em de-· 
posito nos :portos de Antuerpia, Hamburgo, Bremen e 'l'rieste 1. 835. 361 
.sac.cas de' café. Esta mercadoria servia de garantia a dois emprestimos con-
trahidos na Europa por aquelle Estado, em 1913 e 1914, por intermedio · 
das Casas J. He·nri Schroeder & Co. , de Londres; S. . Bleischroeder, de 
Berlin1, e a "Sociêté Générale" e o "Banque de P"<lris et des Pays-Ba-6'·, 
d• Paris. 

Declarada a gtrerra, o Governo allemão manifestou ' a intenção de con-
fiscar aquelle deposito. O nosso Governo oppoz-se. O Estado de. S. Paulo,. 
receiam1o · complicações, ordenou . a venda do café. Este foi vendidô por 
Jote11 successivos, ao preço de 65 pfennigs o typo superior Santos. O pro--
dueto da venda, no valor tota l de 125. 787. 481, 77, marcos foi depositado,. 

.de ·accôrdo com uma clausula dos contractos de emprestimó, na casa. S. 
Bleischroeder, entre 25 de Novembro de 1914 e 20 de Março de 1916. 

O Estado de S. Paulo pensou então em retirar esta somma, para. res~ 
gata~ os títulos dos seus emprestimos. A Allemanha '.não permittlu ~ Inte.t'-
't'eid o Governo bra.silelro e, depois de prolongada discu~são, obteve ·da-
quelle pai:a a promessa de "que o producto da venda do café, da valóriza-
ção., depositado no Banco Bleischroeder, estaria. intacto depois da . aeslgria-
tura, da paz, á 'J'lispooição do Governo do Brasil. " 

Quan:do tui hon~ado com. a nomea'l\'ão de chefe da nefegação :Brasileira 
na Co11!ere.11cia da, Pa.z, a opinião dominante aqui era que se· -deTiaiÃ. ligaf~ 
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as duas . questões' o preço do café serviria .Para ,pagar .os . navios; a ·, A\Ia-
rnanha reteria aquel!E), o Brasil guardaria estes. 

Discordei desde o principio deste modo de ver. Tratava-se, em minha 
opinião, de . duas questões independentes de facto e de direito, regidas .por 
princípios diversos e sem laço algum de affinidade ou subordinação . O 
preço do .café deveria . ser restituído pela Allemanha, integral e com juros; 
o dos navios seria pago pelo Brasil com o que se verlfica.'3Se estar a 'Alle-
manha a dever-lhe. Este ponto de vista tive tambem de defendel-o mais 
tarde junto a alguns membros da Commissão Financeira, que se incli-
nava,.m ~ambem á . compensação entre o café e os navios. 

· A questão do café foi entregue a essa. Commissão. O Brasil infeliz-
.mente não tinha representante nella e, dado o regímen de absoluto sigillo 
em que se realizavam os trabalhos da Conferencia, só devido á vigilante di-
ligencia da Delegação· Brasileira foi possível acompa.nhar a ·discussão da 
water.ia no . seio da Commissão. 

A primeira difficuldade que se nos deparou foi a classificação da · di-
vida. A. Commissão, que a considerava a principio como um. caso parti-
.cular a ser debatido unicamente entre o Esta.do de S. Paulo e ·a casa 
Bleischi;oeder, c;onvl;'io afinal em incluil-a .no Tra tado como uma das obri-
gações da Allemanha. Mas incluia-a como divida a titulo de reparações, 
da natureza daquellas cujo saldo a Allemanha tem de pagar, num espaço 
de tempo avaliado em 30 annos, por annuidades repartidas entre os belli -
gerantes na proporção da s perdas de cada . um. A Delegação Brasileira com-
bate.u essa classificação. O dinheiro depositado na Casa Bleischroeder e,ra 
o preço d.e i;iens pertencentes ao Brasil por titulQs anteriores á guerra, bens 
que ha viam sido dados em garantia de obrigações contractua es; cuja- pro-
priedade não se tinha deslocado para a Alleman.ha. por. gualquer das me-
didas de guerra a que o Direito att;:- ibue esse effeito; que, assim, não fa-
ziam parte do acti.vo da Allema nha, · e, porta,nto, não podiaIIJ. .ser ::i-pplica-
dos a saldar as responsabilidades deste paiz para com as outras nações 
alliadas. O caso era de· restituição de 11m d.eposito, não era ·de repara-
ção de damnos. 

Resolvido este ponto do modo mais favoravel ás nossas pretenções, so?--
.bemos mais tarde que o projecto elaborado pela Commissão Financeira e 
.iã a,pprovado pelo Conselho i.·upremo, manda~a i:~stituir o preço do c;fé 
de S. Paulo, - a,o cambio do dia do paga;mento e classifica os juroit . entre 
as dividas acima -menc-ionaàas. Isto representava para nós enorme prejulzo. 
Com a baixa do cambio allemão, o dinheiro do café ficava reduzido a um 
algarismo i·idiculo: basta considerar que o marco, que na época do de-
posito orçava por 700 réis, mais ou á1enos, hoje não vale mais de 80 réis. 
Por outro lado, a ·inclusão dos juros entre a,qu ellas dividas co!lo=va o 
Estaoo .de S. Pa1do em situação de os não receber senão ·por parcellas 
!Wnimas e num p.M"iodo excessivamente longo. 

Mas, so}?re ser grandemente prej udicial, a solução : era . proCundamente 

.. 
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in.justa. N o -momento em que o B rasil · deposita ra na casa Bleischroeder .. o 
producto da venda do 'café ", o ca mbio estava qum;i ·a o par. Os 125 ·milhões 

" qe m a rcos, 11apel ; valiam, diga mo.s , 120 milhões de marcos •. 0'1.,·o. O " pro-
' dueto da · v enda do· café " er a , por t a n to , igua l a 120 milhões de m a r cos, 

o·uro o que importa dize r ·que o Brasil depos itara no Banco Bleischrootler 
o va.loi· de 120 milhões de marcos, 01iro. Erà es t e ..-alor, o·uro, que interes-

, sava a o Brasil ,- desde que o dlnheiro se destina va ·a . pa ga r empres ti1íios 
con trahidos fóra da. AUmno.nha.. Ora, si o Brasil houvesse r etira do o · di -
nheiro no momento em que o quizera fazer ; teria r ecebido o valor de i2'0 
m ilhões de marcos, ouro, e com ·elle r esgatado os emprestimos. Ma s a Alie.-
manha uppoz-se . Oppondo-se, tomou toda.via a responsa)Jilidade de .conser-
va.r '"intcw to o vroà11.ct o . da v enda do café pa n t ser · P.osto ·á disposiçã o do 
Brasil por occasião da assignatu1·a. da pa,; " . Logo, a Al.lema n h µ, esta va 
obrigada , a gora q ue se ~\Ssignava a. pa z, a pôr [t disposição do Bras il , em 
ouro ou em pa pel equiva lente, a somma de 120 m.ilhões de m a rcos , producto 
i"eal da v enda do café . 

A -responsa bilidade da Allemanha, porém, n ã o comprehendia. s6 o cap i-
ts.J; . estendia-se .tambem aos juros. Qua l devia ser a taxa. desses juros? A 
casa Bleischroeder pa gava a o Estado de S. P a ul o a mesma t a xa de descon -
to do Banco de Ing·la terra m enos 1 1/ 2%, ou sejam · 3 1/ 2 a 4 1/2'% . Mas· o 
Estado de S. P a ulo pagava a os seus credores 5!% . Ora, é evidente, em :ra,ce 
d·os principies de direito, qu e ·a All em a nha devfa responder pm· todas a s con -
sequencias do acto pelo qua l prohibíra a r etira da do producto do café. Sem 
esta prihibição, o dinh eiro teria sido retira.do, resgatados os tit ulOI! dos em -
prestimos, e 9 Estado de S. Paulo se haveria liberta do elo prejuízo r esultii:n -
te da differença entre os juros da c:'tsa B leisçbroeder e o q u e elle pagava 
a o.s portadores dos títulos. A t a xa., por · conseguln te, devia ser de 5'%. 

' . 

Animado por estas r a zões , Jogo que tive conhecimen to elo que ·Se pas-
sara na Comnússão Financei1·a, procurei o r epresen tante dos E stados Uni-
.dos , que eu sabia s er o autor do dispositivo do projecto e com elle discuti 
longamente, em duas conferencia s successivas, os aspectos jurídicos da ques -
tão. Tive a fortuna de convencei-o. Dias depois, r ecebia do Sr. Da vis a noti -
cia de que a Com missão a cceitara unanimem ente o ponto de vista da Delega çào 
Brasileira, adoptando o seguinte di spositivo, cujo orgiJ1al em inglez t e nho neste 
n::ornento sob os olh os : 

"O Governo a lle m ã o dá a o Governo bra.sileiro a ga ra ntia ele. que 
·todas as somma s que r epresenta m a venda força da do café pe1·tencen -
t e a.o Estado de S. P a ulo no's portos de Hamburgo, Antuerpia e T riei;-
te e fora m depositadas no. Banco d e Bleischroeder em B erlim ; serão 
reembolsad,as juntamente com os j uros de 5 :o/o conta dos do dia do 
deposito. O Governo allemão, tendo impedido a ·tr-<1.nsfer e ncia ·da s 
dita s somma.s a o E sta.do de S. Pn.ulo no tempo vroprio, gara nte tam-
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.·bem que reembolso se e!f.ectuará. á · taxa do 'cambio do dia, do.-d~

posito." 

Houve ' nesta redacção apenas a omissão da palavra B1-e·1n.en_ que foi 
logo re8tabelecida a meu pt>dido. 

·Estava assim decidida a questão do caré . 
O texto acima transcripto foi inserto no '.rratado que os alliados submet-

ieram· ao exàme dos delegados a llemães. Posteriormente, porérh, quando em 
viagem p·ara o Brasil , tive noticia ele que a Delegação Brasileira .em Paris 

· .fôra sui-{lrehendida com uma deliberação ·do Conselho Supremo que, atten-
dendo, em part-e, a reclamações da Allemanha, reduzira os juros "ás; taxas 
éonvencionadas". 

·;São, pois, agora estes os term,OliS ~m que, no a rt. 263 do Tratado, ficou 
definftivamente resolvi d.a a questão: 

"A Allemm1ha garante ao Governo brasil-eiro o reembolso, com 
juros á taxa ou · taxas que houverem sido convencionadas, de todas 
as sommas depositadas no Banco Bleischroeder em Berlim, prove-
nientes da 'venda de ·carés, pertencentes ao Estado de S. Paulo nos 

· portos de' Hamburgo, Bremen, Antuerpia e 'l'rieste. A Allemanha, 
t<;mdo-se opposto à transferencia, em tempo util , das ditas sommas 
ao Estado de S. Paulo, garante igualmente qu e o reembolso se ef-
fectuará. á. taxa do cambio do marco a o dia do deposito." 

Não obs~ante es ta reducçã:o na taxa dos juros, que felizmente nãb re-
presenta g.rande prejuizo para o Esta.do de S. Paulo, pode-se dizer que a 
questão do café teve solução plenamente satisfactoria. 

A pedido do referido Estado, o Governo está promovendo o r eembolso 
das · qm\ntias depositadas na casa Bleischroeder. 

Passo a gora a occupar-me dos navios. 

Apoderando-se dos navios allemães surtos em nossos portos. o Go-
verno brasiJ.eiro nunca teve idéa de confiscaJ-os, isto é, ·de constituir-se pro-
:;lrietario delles sem indemnização de qualquer especie. 

Pelo contrario, a sua ling·uagem foi sempre do maximo respeito á pro-
J;rieda.de pa.rticular, que elle se julgava na obrigação de indemnizar, ainda 
que apenas. utillzada. 

Provam-no os seguintes factos: 
l.º Ao apossar-se dos navios em 13 ·de Abril de 1917, o Governo declarou 

pelo Diario Official que o fazia unicamente "como medida de policia e se-
.. gura.11ça, seni caracter de confi.~co ". 

2.• Em mensagem dirigida ao Congresso Nacional, aos 26 de Maio se-
guinte, o Gov~rno considerou urgente a utiliza.ção daquelles ·navios, ''excho'-
do,, e10t"Yetonto, a idéa de confisco, qu.e Mlri'to reptigna. ao espi'1"ito .da noasa 

P~opriedade dea 
navios 
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Jegislação e ao· sentimen-to geral do paiz" . E mais adiante, no ·mesmo do-
-cumento, accrescentou: "A utilização acharia fundamentos nos princiyios 
da Convenção assignada na Haya em 18 de Outubro de 1907, e seria sem 
compensação até que possa1nos verificar si se trata <'le ben.s. àe proprU:dade 
particular, q~·L MMNSO EM CASO DE GUERAA, devem, ser -respeitaàos, -,,: o BRASIL 

o FARÁ, ou si pertencem a empresas que tenham quaesquer laços -de depen-
<lencia com os poderes officiaes". 

3° O decreio legislativo n . 3. 266, de 1° de J .uuho de 1917, autorizou. o 
Governo "a utliizar os navios merca.ntes allemães ancora.dos . nos portos do 
Brasil, para o que· poderá praticar os actos que forem necessariol!'. np.s termos 
da -niensagern de .26 de Maio do corren(•j anno" . 

4." O decreto executivo n. 12.501, de 2 de Junho, determinou que os na-
vios "uma vez OCCUpadoS nos ter?nOS do decreto legislativo acim.a 'lneUCJ'iW>a-

fto", fossem considerados brasileiros para. o effeito de poderem arvorar o 
pavilhão nacional. 

5.° Finalmente, havendo o Governo allemão, por intermedio da Legação 
;hollandeza, protestado ·Contra o acto do Brasil e declarado que se reservava. 
"o direito de pedir uma indemniú1ção por todas as perdas que aos interes-
s es allemães occasionasse sen-ielha nte medida", o Governo brasileiro, em 5 d6 
Julho, respondeu com estas palavras de Heffter: "Simples medida de pre-
·caução, tal sequ estro tem por fim exclusivo offerecer um penhor, sem co·1~

ferir àire-ito (tlgu·m, sobre a vida das pessoa s nem sobre os 1'crn.s tJeq·uestrados. 
'l'odavia, estes ultimos, si a satisfacção exigida continuar sendo recusada, 
poderão incontestavelmente servir á reparação dos interesses lesados". E con-
duiu: "O Governo da Republica, aca.1ttefonclo a. propriedade particular, e pres-
tando assistencia á equipagem dos navios, não sahi.u d.o regint,1''11- severo qooB 
principias e das leis que rege11i .a, sociedaál_; internaci.onal, só tendo pr.ocedido 
na defesa da sua bandeira e dos interesses do pa.iz" . 

Assim, pois, nunca foi pensamento do Governo brasileiro apropr1a.r-se dos 
uavios sem pagal-os. 

Este proposito to1·nou-s€ a inda ma is evidente depois da declaração da 
g uerra. 

Com effeito, decla.rada a guerra, transformados os navios em propriedade 
inini iga,, si o Governo houvesse convertido a posse em captura e submettido 
esta ao julgamento dos tribunaes de presas, · teria adquirido por decisão da 
Conferencia da Paz a propriedade dos navios s·em o onus de qualquer inde-
nmização. " . . . Si a reparação é pre'sta da, ensina Lafayette, - restituem-se ·os 
navios embarg·ados; si não é'; confiscam-se; e si .~obrevem a guerra, são 
elles ha,viàos como p1·esa bellica." (Dir. Int., vol. II, § 295, pag. 43.) Foi 

o que fez Portugal. 'l'ambem elle se apossara dos navios· allemães, surtos 
no T·ejo, ainda no reglmen da neutralidade; declarada a guerra, considerou 
os navios como presa belllca, submetteu-os aos tribunaes e viu ·O seu dl-
;i-elto .de propriedade reconhecido pela Conferencia, independente de qualqu.er 
-indemnização' 
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O acto do Brasil a liás seria uma consequencia logica da sua nota ao 
ministro .de Hollanda: a declaração da guerra era a prova de que "a satis-· 
fação exigida continuava •sendo recusada ' ' e, .assim, " os navios apprehen-
didos podiam ser vir á ·reparação dos interesses lesados". 

Ao contrario disto, porém; o Brasil preferia ·manter a sua posição de in-
defectivel respeit o á propriedade privada, e neste proposito se conservou até 
á assignatura do armlsticio. J>assou assim o periodo das hostilidades, unico 
dentro do qual seria possível o confisco dos navios: "O direito de presa 
nasce com a g uerra e extingue-se com ella" . 

Em taes condições-, não podia a Delegação Brasileira na Conferencia da: 
Paz defender ·a these de que o Brasil não estava obrigado a indemnização al-
guma · Tal proceder não seria sómente um a ttenta do contra os m ais co-
nhecidos pri'nclp;os do Direito Internaci'onal,' mas tambem um procedimento 
incom pa tivel com a dignidade da Nação. SI o Brasil affirmara em documen-
tos . os mais solemnes que nenhuma intenção tinha de confiscar os navios; 
si, declarada a guerra, corrobora ra de modo significativo essas disposições, 
deixando de considerai-os presas bellicas e conservando-se assim durante todo 
o t empo das hostilidades . . . nã o ha quem possa legitimamente pretender <que.· 
tenha sido para a opinião publica "uma S'l)rpresa e uma decepção" não ter 
a Delegação Brasileira pleiteado e obtido na Con!erencla da Paz o confisco 
dos navios, isto é, n ão haver a Delegação Brasileira fugido aos compromls-
sos t omados por seu paiz ! 

E como p odia ella consegull-o, si já havia cessado. o estado de g uerra· 
e só diirante esse estaclq é possivel o confisco.! 

Essa decepção não seria verdadeira; pois a ninguem de mediana cult urb. 
é licito ignorar que só a captura, acto de guerra., p ermitt e a acquis!çáv da1 
propriedade do navio sem indemnização, e á Dele.gaç!to do Brasil ná6 era po,,1. 
sível, terminada a guerre,, obter ' uma propriedade em condições· quA só 'ª 
guerra autoriza. 

Ver<ladeira tambem não seria essa surpresa, porqua nto o chefe da Dele-
gação Brasileira nunca cessou de decla rar , em telegra mmas officiaes e en-
trevistas amplamente dlVulgadas, que, conservando os ·navios, o Brasil ficava 
obrigado a pagal-os . 

Nem h a que estranhar em se terem subordinado os direitos do Bra'Sil 
a essa condição, qua ndo o mesmo tra tamento se impoz ·a todas ·as naçlSes 
que nã o exercera m o direito de captura, inclusive os .Estados Unidos, cuja' 
cooperação na guerr a foi, entretanto, incompa ra:velm'ente superior á nossa, 
e cuja posição na Conte1·encia da P az foi das mais prep'onderantes. 

Pelas suas declarações anteriores, o Brasil estava obrigado a res tituir 
os. na~'ios e pagar a "sua occupação, exi'gindo em troca as indemnizações devit: 
da'.s ·pelo vencido, · na medida e t empo fixados para todos os belllgerantes, w 
isto mesmo com as exclusões previstas no Tratado de· ·paz, uma 'das quaes, 
e"ª •me.is importà nte para: nós, são as despezas de guerra. 



A IDelegação Brasileir:.., porém, entendeu que, sem trahir o respeito de-
vido· .. á propr;iedade pnivada, outra c.ombinaç.ão poderia adoptar-se, de. m alot. 
prov;eito para, o paiz. A .adjudicação dos navios mediante uma indemnização 
razoavel, calculada pelo va lor da época da apprehensão e paga POI'. en-::entri;> 
de . contas, resguardarta o d1relto ô.os proprtetariu~ ., ª" m"smo tempo poria 
nas mãos do Governo brasileiro, em troca de um sacri.ficio já feito; um. 
patrimonlo consideravel que directa ou indirectamente poderia servir ao, nos-· 
SQ. d!lsenvolvimento economico. Convencida desta e de outras vantagens, a 
Delegação pleiteou essa solução perante a Conferencia, allegando longa e in-
sii>tentem~nte que, oom a declar'ftção do estado de guerra, se podiam comu-
dex·aJ'.'.. 0$ 11avlos incorporados no don1inio. do Brasil, jâ por, effeito da requi-
s\ção,. q-qe então assumira o seu verdadeiro .caracter de acto bellico e no D!-

t 
r ,eito. Internacional equiv11;le. â .ex;propriação por necessidade publica, já como 
r.epr.e('l.:j;lia a os prejulzos não compostos pela Allemanha. 

Q1odos . os nossos esforços no começo foram baldados. A objecc;;ão inva.rla~ 
y.el era que o Bras1i nunca pretendera o dominio dos navfos; pelo contrario, 
af:firmara ·sempre que o seu proposlto era apenas utilizai-os . e deixara passar 
todo o periodo cta guerra sem manifestar de qualq.uer modo que mud::o,ra de 
intenção, de. sorte . que não havia corno consideral-o desobrigado de rest!tUI·r 
os nav.ios e pagar o uso que delles !!zera, conforme se compromettera, sem 
p rcejuizo .. entretaiüo, da indemnização que lhe devesse a Allernanha. 

No dia 24 de Abril compareci a uma reunião para que fôra convocado 
qom os representantes. de outras . potencias interessadas, afim de sermos infor-
mados do teôr do projecto, que devia figurar no Tratado de Paz, relativo â.~ 

q:t1estões . fina nceiras, e jâ. approvado pelo Conselho Supremo. Foi-nos com-
m\lnicado ahi pelo . Sr. Louche,ur, Ministro da Reconstrucção Industrial de 
Fr.ança, presidente da C.ommissio. Fina nceira e .convocador da reunião, q,ue 
essa· Commissão resolvera partilhar entre os alliados, na proporção de suas 
perdas marítimas, todos os navios mercantes allemães apprehendidos · POI'" 
nações neutras, ou por. nações belligerantes que os não houvessem submet-
ti\lo a tribunaes de presas . 

Declarei immediatamente ao Sr. Loucheur que, em nome do Brasil; pro-. 
testava contra esta resolução, e, no dia seguinte, por intermedio daquelle se-
qj1os, enviei ao Conselho· Supremo o meu protesto. Neste, depois de. referir 
a11 . circumstancias em que o Brasil se apoderara ,dos navios allemães e sali-
e.ntar o facto de já ter sido o seu direito r!lCOnhecido pela F1·ança, quando 
pedira a cessãe definitiva dos· ditos navios e mais tarde a preferencia no caso 
de se dispor o Brasil a vendei-os, e tambem pelos Estado$ Unidos, quando nos 
Propuzeram transacção analoga, a Delegação . Bra!jileira, defendeu com ardor . 
o seu ponto de . vista, e suggerio fosse el!e . adoptado. cm:p.o principio geral. 

O projecto d<t Commissão propunha. que os navios mercantes. allemães; 
· ~ln.éfa, os apprehendidos por nações bg\ligerfl.n~.ei;,, fossem p;i:rtilhados entre 

todos os alliados qa pr_oporção de sua.s perdas. Dei;t11- medida exceptuava, 



-117-

aJ;>.enas os navios tomados pelos Estados Unidos, os quaes continuariam a 
pe11tencer, em plena propriedade, á Republica Norte"Americana._ A razão qu-. 
o projecto invocava para justificar esta excepção ê que os navios apprehendl-
dos p_elos Estados Unidos tinham servido ao transporte de tropas da Amerlca 
pa,ra a Europa. 

A isto respondia a Delegação Brasileira que as nações belligera ntes ap-
1trehenderam os navios a llemães ancorados nos seus portos ou no uso do 
direito de requisição, á qual, mesmo empregada em tempo de paz, o romyl-
mento posterior das hostilidades imprimira o caracter de acto de guerra, ou 
como represalia contra os prejuizos incalculaveis que lhes causava a guerra 
submarina, já afundando os seus navios, já impedindo o seu comrnerclo com 
o exterior, represália que, de .accôrdo com· os princípios de direito. não sendo 
a damno que a motivou reparado pela nação offensora, confere a nação or-
fendida o direito de adjudicar ao seu pa trlmonio os navios apprehend!<lo,,,. 
Está entendido que em qualquer das hypotheses, esta nação pagará aos pro · 
prietarios a differença do justo valor de seus bens. 

Era este, aliãs, o principio já adoptado pela Commissão Economica em-
Pelação a todos os bens inimigos que tivessem sido objecto de medidas de 
guerra. O projecto desta Commissão, com effeito, reconhecia aos alliados o 
direito de reter esses bens, quaesquer que elles fossem, mediante indemnizi.·, 
ção. A excepção aberta em favor dos Estados Unidos, além de odios~, sobre-
tudo tratando-se de uma poderosa nação, não se justificava com a razão invo-
cada, pois navios apprehendidos por outras potencias haviam servido tam-
bem ao transporte de tropas e outros empregos no interesse dos alllados. 

E terminava a Delegação por a lvitrar que do projecto apresentado pela 
Co)llmissão se supprimisse a parte referente á partilha dos navios, os quaes 
se con~lderavam incluídos no principio geral estabelecido pela Commissã.o 
Economica. 

A' Delegação Americana fiz a injustiça de suppor que fôra ella quen1 
J?edira a excepção estabelecida em favor dos Estados Unidos. Fui mal! tarde 
informado de que essa excepção nascera justamente da resistencia oppost!t 
por aquella nação á par tilha dos navios que apprehendera. 

Ainda naquella pers11asão, escrevi ao Presidente Wilson, a 25 de Abrt1, 
para dizer-lhe que o caso dos navios era questão capital para o Brasil, quer 
pelo lado internacional, quer pelo lado economico, quer ainda no ponto de 
vista de sua polltica interna, e conciuia nestes termos: 

"Vê, pois, V. l±:x. a impossibilidade em que me acho de adherlr 
a essa solução, e a razão do appello que o Brasil vem dirigir aos 
Estados . Unidos, seu antigo amigo e alliado. 

A situação do meu paiz em relação aos navios, permitm-me 
V. Ex: dizei-o, ê anal@ga lí, da America. Alguns delles foram requi-
sitados pelo governo de V. Ex. mesmo para o transporte de tropas~ 
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ou'tros foram empregados no abastecimento dos alliados. J:sto bas.- . 
taria para justificar em favor do Brasil a excepção aberta em be-
neficio dos Estados Unidos. Mas o que me parece mais razoavel é . 
que ·os navios que cada potencia, granàe ou pequena, tenha appré-
hendido, sejam considerados como sua propriedade definitiva, su-. 
_jelta apenas á indemnização devida aos antigos donos. Esta solução 
a:bonarla a imparcialidade da Conferencia e seria acto digno do. 
homem de Estado que concebeu a Liga das Nações, onde todas ellas· 
se sentam em pê de igualdade." 

Dias depois o Sr, Loucheur communica va ao che!e da Delegação Bras:!-· 
leira que o seu protesto deixara de ser attendido pelo Conselho Supremo. 

Não me conformando ainàa com esta decisão,_ procurei immediatamente- o 
Sr. Lloyd George, a quem declarei que o Brasil se veria forçado a não as-
signar o Tratado, si porventura este consagrasse a deliberação da Commis-
são Financeira; e como o Presidente Wilson se achasse na occasião adoenc 
tado e não pudesse receber visitas, escrevi-lhe uma carta em que lhe mani-
festava toda a minha surpresa e pezar por ter sido o meu protesto repellido 
p1o Conselho Supremo, e lhe dirigia ainda um appello para que a these bra-
sileira fosse afinal adoptada. 

S. Ex. respondeu-me: 

" ... A Delegação dos Estados Unidos, desde que se abria a 
discussão sobre o assumpto, tem tido em vista a situação do Brásii 
e os effeh:os que para elle possam resultar dos differente<> planos sug-
geridos . Não precizo dizer que os E~tados Unidos jámals fariam in-
tencional ou conscientemente qualquer cousa que pudesse prejudtca.r 
os interesses do Brasil. Logo que a materia volte a debate, a posi-
ção do Brasil encontrarê, da parte da Delegação dos Estados Unidos 
a maior consideração. Temos esperança de que a solução final sera 
inteiramente sat!sfactoria para o Brasil. Ha mesmo toda a probao1-
lidade ae seguir-se o caminho indicado por V . Ex., isto ê, cada po-
tencia reterá os navios legalmente capturados , apprehendidos ou de-
tidos, mediante o pagamento de uma compensação calcuJaaa sobre a 
basto de um valor razoavel." 

No dia 1mmediato estive pessoalmente com o Presidente Wilson, que nte 
assegurou já estar diseutindo com os seus dous collegas do Conselho Supre-
mo a questão dos naVlos, e contar já com o apoio do delegado inglez. A 8 de 
Maio foi com effeito adoptado no Conselho o seguinte Protocono .: 

"Os governos alliades e a;ss0ciados, abaixo assignados-, aJU!lt.a.-
ram a res~elto da mar,inha mercante e quto se seguu: 
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1.0 A Commissão de Reparações organizará, logo que for possi-
vel, uma lista com todos os pormenores relativos a todos os naVloe 
Inimigos ainda existentes, capturados, apprehendidos ou retidos por 
,qualquer dos governos all1ados ou associados durante . a guerra, assim 
como de todos os outros navios ou barcos ·que as potenc111-s Inimigas 
tenham d.e ceder por força do Tratado de Paz. 

2.0 A Commissão de Reparações tomará todas as medidas nece"'-
sarlas para. assegurar a cada u?n dos governos alliados e associados 
a conservaçao para si 1;nesmo do dlreito de p1·opriedade pleno e do 
uso de todos os navios capturados, apprehendidos ou retidos durante 
a guerra por medida de guerra e antes de 11 de novembro de 1918, 
ficando essa propriedade livre de toda reivindicação da parte de 
qualq1ier dos outros governos alliados ou associados. Quando a tone-
lagem dos barcos ou navios de um dos governos a!Iiados e associa-
dos, assim consercada, exceder as suas reclamações a titulo de re-
paração das perdas de guerra em :havios mercantes, nenhuma re-
clamação apresentará o mesmo governo no intuito de obter parte dos 
outros navios ou barcos cedidos pelo Tratado ·de Paz. 

3.0 Sempre que os navios e barcos que um destes governos as-
sim conservar não bastarem para satisfazer integralmente os- pedido.s 
re reparação das perdas de guerra de sua marinha mercante, os na-
vios inimigos restantes, que devem sel· cedidos nos termos do Tra~ 
tado de Paz, serão divididos em tres classes: liners, outros · navios 
mercantes e barcos de pesca, e serão repartidos por estes governos 
iiob a base de tonelada ·por tonelada e classe por classe de navios e 
barcoi; perdidos não substituidos pelos navios e barcos retidos, mas 
na proporção do excedente sobre as reclamações respectivas destes 
governos. 

4.° Como a tonelagem dos navios e barcos a conservar ass1m 
(no que conce?·ne ao Brasil, China, Cuba, Sião e Estados Unidos) ex-
cederá a somma total da tonelagem que seria attribuida a estes 
paizes, si a totalidade da · tonelagem inimiga (capturada .. apprehen-
dida, detida ou ainda em poder do inimigo) fosse repartida na pro-
porção das perdas de navios e barcos soffridas durante a guerra, 
um valor razoavel em cada um destes casos será fixado para o!I 
navios e barcos que excederem a somma resultante de semelhante 

."' divisão. Cada um desses Estados pagará á Commissão de Reparações 
a somma do valor assim determinado, afim de ser levada a crédito 
da Allemanha, em deducção das sommas por ella devidas como re-
paração das perdas de guerra em navios mercantes. 

5. • Logo que a Commissão de Reparações tiver reunido os escla-
recimentos necessarios e se achar em condições de. resolver, annun-
ciará publicamente que, após um intervallo de dous mezes, procederâ.. 
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á repartição dos navios, ·com excepção dos capturàdos, apprehendi-
dos ou detidos p elos governos alliados ou associados, os quaes serlio 
conservaoos por estes · respectivamente, como f.icou previsto acima. 
Si no prazo de utn mez, a datar da publicação do annuncio, algum 
governo alliacto, associado ou neutro, ou algum cidadão é>u- éorporaçao 
desse goverr10, ágindo pol' intermedio delle, communicar á Comm:tr 
são que tem uma reclamação razoa vel que a presentar contra um 
navio, a qual nã o foi ou não está sendo satisfeita -pelos governos 
Inimigos, esta reclamação será examinado de meri tis p ela Commis-
são, que poderá. adoptar o processo que julgar conveniente, comta n -
to que seja expedido e ordenado de tal modo que sirva de base a um 
julgamento de merito entre os governos alliados e associados de umtt. 
parte, e da outra o reclamante. A Commissão terá poder pa ra fixai· 
o valor das reclamações assim a presentadas . Esta fixação. será obrt-
gator!11.. A Com missão terá. igualmente poder para impor as sua,,, 
decisõ~s." 

Este Protocollo rol asstgnado p elos Srs. ·w. Wilson e Lloyd George quanw 
a todo o conte1l.do, mas pelo Sr. Clémenceau sómente "no que concerne a os 
Estados Unidos". 

Foi para a Delegação Brasileira grande e dolorosa sorpresa a recusa do 
representante francez em tambem atribuir-nos o direito de que trata o do-
·cimiento aclnta transcripfo. A' parte tradlccional a miza de que liga tão es-
treitamente as duas nações e que, do nosso lado, acabava de traduzir-se, du-
rante a guerra, em manifestações da mais· apaixonada solidariedade, outros ti-
'tulos tinhamoa nós para não esperar da nossa nobre a lliada e amiga tão In-
justo tratamento. 

Com <!freito, a França já reconhecera r eit eradas vezes os nossos direitos, · 
mesmo o · de propriedade, sobre os na vios ex-allemães. 

Em nota de 6 de Setembro de 1917, ó ministro fra ncez acreditado junto 
ao nosso governo, declarando-se confiante "no concurso moral e material do . 
Brasil nas horas supremas da luta", em vista "dos sentimentos tão tocantes 
de sympathla por elle t a ntas vezes manifesta dos para com a França", pedia 
que o Brasil lhe "cedesse definitivamente ou por a lgum tempo", uma pa rte 
do "mater1al naval que as suas justas reivindicações cont ra a Allema nha ha-
viam posto â. · sua disposição". 

Ora, cessão àefinitiva só quem tem titul-os de dominio póde fazei-a. A 
França, portan.to, reconhecia ao Brasil a qualida de de proprletario dos na-
vios, cuja cessão pretena1a. 

Attendido "lealmente" esse appello, feito "em nome de todas as Poten-
cias allladas ", a "F'rança, pelo Convenio de 3. de Dezembro, tomava de afreta-
mento 30 dos navios ex-allemães, e consignava no mesmo Convenio a seguinte 
clausUla: "Si o Governo brasileiro se dispuzer a operar a venàa dos nuvioa 
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a'rretados, "fica ·entendido que ·a França~ · em igualdade de condiçõee, terá. pre-
. '!erencia" . 

Eis ahi mais uma vez ·a França "Proclamando o direito de propriedade ao 
Brasil sutire os navios ex-aHemães. ill1lla não dispufa,ria de certo a ·preferen-
cta: paI>a a acquisiçào delles, no caso em qtle o Brasil se dispuzesse um dia 
a -vendei-os, si não nos c·onsiderasse proprietarios, com direito de alienação, 
·que só o proprieta rio tem. 

Mas nã o é tuu.,. 

Nas vesperas de expirar o prazo do Co~1vemo, a 29 de Março ao armo 
.passado, o Sr. Clémentel, então Ministro do Commercio em França, em nóÍne 
do seu governo e por intermedio de uma commissão constituida dos Srs. :Paul 
Claudel, ministro francez no Brasil, Gauthier, sub-chefe á.o gabinete do Sr. 
P.ichon, Ministro dos Negocios Extrangeiros, e tres ofticiaes da ·ma.rinha mer-
·cante, peritos elo Ministerio do Commercio, procurava em Paris o chefe_ <ia 
Delegação Brasileira junto· á Conferencia da Paz, já então indicado á ·Pre-
sidencla da Republica, para tratar directamente com elle da renovação elo 
mesmo Convenio, e propun11a minuciosamente as bases em que podia ser re• 
novâélo, e a~segurava repetidas vezes q'ue nenhuma duvida tinha ·a França 
quanto ao nosso dciminfo sobre os navios, ·e salientava 'mesnio a vantagem 
da prorogação do afretamento Cdmo um titulo a àllegar, perante a ·cànte-
rtoiricla, em . susterÍtaçã:ó desse domlnto. 

Term'inado o prazo do ·canvenió, e não 'tendo sido tmnacià uma resblU~lLo 
·de:fin1tiva sob·re a :sua renovação, a França, em 28 de Maio, pela voz do ·Sr. 
·Claveille, Ministro d!is -Obras Publicas, apresentava-m:e, ·a ·mim, já então otl'i-
'cialmenle reconhecido pelo Governo fra ncez com'o Presidente eleíto do Brastl, 
uma proposta de compra dos navios: o preço, convencionado a titulo proVi-
,;orio para mais t a rde ser fixado conforme a avaliação que aos navios ·desse 
a Commissão (1e R epa râ:ções , seria pago ·em · dinheiro â vista; con'virido ·o :Bi·a-
sil ·na venda, a Fra:nç·a assignaria immeâiatamente o Protocollo Wilsdii-
Lfoyd Géor·g'e. 

Devidamente a utorrzaao pelo nosso Governo, aceitei ·a proposta, corh '\.o 
<.:oriai.;;ã:o, porém, cte que o :Brasü nã:o 'tivesse de recoiher total ou 'parciat-
m mlte â caixa Claquella Conimissão o 'pi·e'ço da venda e, pelo contrario, derie 

' puà.es~e dispor livr'ement~ · sõ mais tarde pagando o saldo que, po1'ventilra, 
·c'Ontra 'nós se verifica sse no ajuste de contas com a .Állemanha. Era meu ·pen-
8arnen to empreg<tr o. proi'lucito da alienaÇão na compra de uma n<i~a frota 
.mais ·ápropi·iada aos nossos pórtos, êonstririda em série; ficaram assim re-
servados para a navegação internacional ·os 13 vapores éx-allemi'fos ·que ·jã, 
~stavam .ao servlqo ·ao Lloyd e mais U!'fl ou outro que ·o· nosso interesse acon-
<;;elhasse ·a adquirlr. 

Pedio-me o Sr. Claveille t'res ·ou qua tro dias .para responder sobre ·<a 
condfção impos'ta, e no dla ·2 de Junho communicoil-me que a acbitava, mali~ 
~mo permittindo a situação cambial da França ·a retirada subita ·de tão avu1-. 
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taâa somma em ou~o. modificava a sua proposta primitiva no f'ientido de ser 
metade do preço Pt<ga em generos do paiz. Recusei, porque não teria então 

· melo de substituir Integralmente os navios vendidos. 
Mas, nem por se não ter realizado a transacção, não ·deixa o facto de 

· eer prova inilludivel de que a França entendia que o Bra.sil podia vender ,.os 
, navios afretados e delles, portanto ,era' legitimo proprietavio. 

E não era sómente o governo francez que assim entendia. Mais recen-
temente ainda a justiça franceza, no caso do a rresto, no Havre, do navio ex-
allemão Campos pela companhia "Ohargeurs Réunis" (que, aliás, era a esse 
tempo em França o agente do Lloyd, a cujo serviço estava aquelle navio) 

,'julgava que o arresto não podia ser mantido "por ser tratar de navio de 
propriedade de um Eiitado, o Brasil" . 

Razão tinhamas, pois , para ficar surpresos e maguados com a recusa da 
França de ass1gnar o Protocollo que proclamava o nosso direito, por ella 
tantad vezes reconhecido, ao mesmo tempo que o assignava na parte em que 
aproveitava aos Estados Unidos, justificando essa excepção com r azões que 
militavam tambem em nosso favor. 

C_omo quer que . seja , vê-se do documento ha pouco traduzido q ue "' 
maioria do. Conselho supremo, então composto de tres membros, reconheceu 

. a cada uma das nações alliadas, inclusive o Brasil, nominalmente citado, 
" direito de propriedade pleno" sobre os navios por ellas capturados, appre-

. hendidos ou detidos "ficando essa, propriedade livrn de toda reivindicação por · 
parte de qualquer dos outros governos all-iados", e, mais adiante, autori7..an-
do a . Commissão de Reparações a proceder â. repar,tição dos navios a llemães, 
.ea:ceptuçni expressamente "os .capturados, apprehendidos ou detidos pelos 
governos allia dos ou associados, os quaes serão conservados por estes respe-

-ctivam,imte cmno ficou previsto acima". 
~ra. já uma grande vantagem obtj.da para o Brasil. A sua situação me-

lhorara sensivelmente. A maioria do Conselho Supremo exonerava-o da obri-
gação de restituir os navios, e lh'os entregava, mediante indemnização ra-

,;mavel, em plena prpprledade . 
. Mas .essa indemnização tinha de ser . paga por encontro de contas, esta-

,belecl.do, entre, o valor dos. navios, .de uin ,lado, e, do outro, apenas as nossas 
perdas mµ itimas. Gra estas perdas, eram. insignifi0<1ntes ei:n comparação com 

. os barcos apprehendidos. O Brasil, portanto, s i prevalecesse aquelle voto, fi-
ca.ria ,ob.r:igado. a um avult;ldo desembolso. Só um novo accôrdo, jmpossivel de 

. obter á :vli:ita do .resultado do primeiro, ou o Tratado de . Paz, poderia evitar ou, 
,pelo men,0,s, attenuar essa responsapi!idaôe. 

Na ·Commissão Economica discutia-se por esse tempo o projecto relativo 
aos bens, direitos e interesses privados allemães, que houvessem sido objecto 
•de medidas excepcionaes por parte das nações , a lliadas. Na redacção deste 
projecto collaborava a Delegação Brasileira . O projecto estatuia que cada na-

";;ão a lliada ,podia reter ou liquidar aquelles bens, levando o producto d conta 
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. do · q_ue .lhe devesse .a .·.A:lle:m,anha 'ª t~tulo de reparações. Els ah! 'ª solução 
1.q;ue ,-. convLnna. ; 'Qev:iarnos fazer .- tudo por . mantel~a. ·Estabelecido o encontro 
. não•.ma,is,·entre .. 0 •1valor .dos na,yios e .as ,,perdas maritimas, mas entre esse va-
lor e todas as res-nonsa.bilida:des da .AHemanha . a titulo de reparaç.ões, o Bra-

1 sil . po.uco teria q .. ue .pagar. 
, EL'.a indubitavel ,que entre os bens q;u., hav.ia m siao objecto de medidas 

, !JXCePc.ionaes se co:n,1.prehen.diam os navios appr~h.enê1idos pelos oell!gerante,,, 
taz_ito m a is qu<J-nto .. delles não. s~ occ.upava o projecto do Tratado · e1p. .nenhuma 

. de .&uas outras , pa rtes: os navios üe ,que afln!!-1 velo a f;i,llar o pr.ojecto àa 
Commissão Financeira, hoje Parte VIII do TFatado, , eram os q.ue ainda esta-
vam em poder da .A.Uemanha. Em todo o caso, para evitar futuros sophismas, 
como entre aquelles bens não figurassem os que haviam sido objecto de uti-
Uzação, e pudesse este silencio ser mais tarde invoca do contra o direito do 
Brasil aos navios 1itilizados, o delegado brasileiro, accentuando bem, com 
acquiescencia da Commissão, que o dispositivo do projecto comprehendia os 
navios apprehendidos pelos belligerantes, e o seu intuito era determina r com 
precisão os do Brasil, usa ndo da mesma expressão particular por este em-
pregada para designar as medidas de guerra de que servira, fez incluir, 
nos ·§-§ f• e .3º ·ao ·.Annexo á Secção IV ela Parte X, as palavras utiiização e 
utilizar entre as medidas de que houvessem sido objecto os bens allemães 
que os a:llia:dos podiam assim reter ou liquidar. Ficavam por este modo dis. 
sipada.s todas a s duvidas . 

E é isto o que se encontra hoje no Tratado de P<J,z . 

. Qom ,ej'tll.fto, o. 1<.Lrt. 297 do Tpatado. assim dispõe: 

".A questão dos bens, direitoo e interesses p1·ivados em paiz ini-
migo será resolvida de accõrdo com os princip!os . estabelecidos neste 
Secção e . nos dispositivos do .Annexo junto. 

b) Salvo disposições contrarias que possam resultar deste Tra-
tado, as Potencias a llia das ou associadas reservam-se o direito de 
'r eter e de liquidar todos os bens, direitos e interesses pertencentes, 
na data em que entrar em vigor este Tratado, a subditos aliemãe~ 

·ou sociedades por elles fiscalizadas em seu territorio, em suas co-
lonias.. . 'A liquidação se fari\. conforme as leis do Estado alliado 
ou associado ... 

e) Os preços ou indemnizações, resultantes do exercicio do di-
1 rei.t-0 .previsto no paragra pho 1 b, serão . fi:x:ados segundo os modos de 
avaliação e de liquidação determina dos ·pela legislação do paiz em 

"que os· bens . tenba,m sido retidos ou ·liquidados. 

h) .• SaLvo ' º caso em que, •por applicação ·do •paragrapho J, as 
restituições s e •tenham effectuado em esJ;Jecie, o ··producto liquido das 



- 124 -

.Jtq1U:!dações de 'bens, ·dire!tes e <intere-sses inimigos, onde quer q'tl.e 'te-
nhaim sido situados, :!lei.tas ou ein virtude da ·Jegililação excepcional 
·de guerra ou por aipplicação deste artigo, ·e •em ·geral todos os ha-
veres em numetatio do ihimigi>, terão o seguinte destino: 

1.0 Quanto âs Potencias que adoptarem a SecÇão III e o Annexo· 
junto, ta'es productàs e h'avéres serão credi'tados etn favbr ·aaquella 
de quem for subdi'to o proptietario, pot i'ntermeC!fo da Rep'artiÇãcY c'1e 
verificaçãO e compensaçã'o instituída pe1a n'lehcionallà. Sec(;io e Àn-
hexo. Todo saldo cr'edor que dàhi resultar em favor ·da Ailemanna 
ferâ a applfoação · ·ptev'ista no· art. 243. 

2.0 Quanto âs Potencias que não adoptarem a Secção III e o 
Annexo junto ... cada uma poderá dispor do producto dos bens, di-
reitos e interesses e dos haveres em dinheiro, que aos nacionaea alle-. 
mães tiver apprehendido de conformidade com as suas leis e regu-
lamentos, e p·oderã empregai-o no paga mento das reclamações e crt•-
ditos definidos por este artigo e pelo § 4° do Annexo junto. Tod<~ 

b!3m, direito ou interesse, ou producto da liquidação deste bem, or 
todos os haveres em dinheiro que não forem app!icados de accõrii.;; 
com o que fica dito acima, podem ser retidos pela dita Potencia ai·· 
liada ou associada, e, neste caso, o seu valor em dinheiro terã o des-
tino previsto no art. 243, 

i) A Allemanha obriga-se à indemnizar os seus nacionaes dOl!J 
.f)rejuizos resultantes da ·liquidação óú. da retenÇã:ô ·des :aeü's b0'ns, di-
reitos ou interesses em paizes alliados ou associados." 

O art, '243 inanda levar r. crei1ih; dfi. Allemanfü •. pare. a ttúnc'for :to ·; i;ga-
mento das suas dividas de reparação aos a lliados, t odó sàidó de·tinitivo veri-
ficado em favor delis. nas o·perações de que se occupam os di<Jpositivo>1 :Lc·jma 
trahseriptos. 

Ficava assim o nosso direito 11obre os navios allemães perfeitamente 
acautelado. O Brasil podia reter em seu poder ou vender esses navios, de-
>endo entregar o saldo, que porventura se verificas!"e no seu ajuste de contas 
e:om a AJ)emanha, á Commissão de Reparações, Além disto, exonerava-se de 
qualquer pagamento pela utilização delles, á vista do disposto nçi § 8° do 
Annexo III á Parte VIII e no art , 439. 

Nunca se entendeu de outro modo o Tratado de Paz, quer antes quer de-
pois da sua acceitação pelos allemães. 

Entretanto, em principie de Dezembro de anuo passado, o Governo teve 
conhecimento de que na sessão de 2 de Outubro da Junta de Organização da 

1 Commissão de Reparações, tratando-se dos navios apprehendtdos pelo B'.l"al3H, 
o representante da França fizera a seguinte declaração: 
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"Como s·ignal de respeito i:ís decisões da C01nm.issã1;, o Governo 
francez abstem-se de entrar em negociaçõ·es com o Brasil para ·a 
compra desses navios, mâ s declara formalmente ter por entendià:o 
que nehhuma outra potencia a lliada ou associada entabolará oú 
autorizará os s eus nacionaes a entabola r negociações, antes tia · de~ 
é'isáo ~u:e tem de ser adaptada."' 

A .Junta manitestou-se de a ccôrtlo. 
F oi assim o Goverho· infbrmado de que essa junta reconhecia á Com~ 

l'llissão de ReparaÇões o direito de da r á questão dos navios brasileiros so~ 
luçã o diversa da:quel1a que resultava do Trata~. Prócura ndo esclarecer-slií 
l!ielhoI', s oube o Governo que esse direito pretendia legitimar-se com os 
ôispo·sitivos da Parte VIII, Secção I , Annexo III do Tratad'o, 

Nada mais desarrazoado. 
Os dispositi'V'os citados exprimem-se assim: 

"§ 1.º A Allemanha r econhece o direito das Pote'ncias alliadaà 
e associadas á substituiçã o, tonelada e classe por Cla sse, de todós os 
navi'os ·e barcós de commercio e de pesca perdidos ou damnificadoa 
por factos ·de guerra. Comtudo, e pois que os na vios e ba rcos al7 

Jemães •hoje existentes representam uma tonelagem muito inferior 
á das perdas soffridas pelas Potencias allia da s e a ssocia da s em con~ 
sequencia da a ggressào a llemã, o direito acima reconhecido será 
exercido sobre aquelles navios e barcos a llemães nas condições se-
guintes :· O Governo allemão, ein seu nome e de modo que obrigue 
todos os outros interessados , cede aos Governos alliados e associ'á-
dos a proprieda de de todos os navios mercantes dé 1 . GOO ou . . ma.is 
tonelada s brutas pertencentes a seus naciona es .. , 

§ 2.0 O Gover no allem ã o, dentro de dois. m ezes depois de entrai: 
em . vigor este Trata.do, ent rega rá á Commissã o de Reparações to-
1J'os os navios e barcos a q1w se ~1ere o § 1.0 • 

§ 3.0 Os navios e barcos a que se re fere o § 1º comprehendem 
todos os navios e ba rcos : a) que arvorem ou t enham o direito· d~' 

arvorar (battant 01i ayant le droit ele battre - fly, or may be enti-
tfod to fl11) o pavilhão m er cante a llemão; b) que pertençam (ap-
paf'tl tnant - are· owned) a um a llem ã o, a uma sociedade ou com-
pa nhia a llemã, ou a uma socieda de ou companhia de outro paiz que 
nã o os paizes a llia dos ou associa dos e sob a fisca lização ou dire-
cção de a llemães ; ou e ) a ctua lmente em cons trucçã o .. . " 

A simples leitura destes dispositivos mostra que elle.s não .se ' referem 
-ao's navios a pprehendidos p elos alliados dura n 'i:e a guerra, mas aos que ai:n-
w:.a ·e11;istem em pocler ãa Allemanha. 
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O armísticio de 11 de Novembro !}e 1918 havia ob.rigado a Allemanha a 
entregar ao,s alliados todos os navios mercantes allemães que na occasiãl> 
t'~ encontrassem nos portos belgas e russos (clausulas X..,XVIII e XXIX). 
Nada, porém, dispuzera quanto aos navios existentes em portos allemães. 
I~to foi. 'objecto de uma convenção ulterior, aliás de effeitos !,imitados. O 
Tratado de Paz veio, como é de direito, dar caracter definitivo a essa con-
venção provisoria e estendei-a aos navios que ella não comprehendera. 

Que é este o p~msamento do texto acima transcripto, basta, para re-
conhecei-o, attender aos termos do § 2.0 , em virtude do qual. o Governo 
alleinão é obrig~do a entregar os navios dentro de d~is m1ri:es, obrigação. 
jne,xequlvel tratando-se de navios que não estão em sua posse .ou sob ·sua 
~urisdicção. Por outro lado, os navios do caso vertente, segundo a lingua-
gem do § 3°, são os que arvorem ou tenham o direito de arvorar a bandeira 
allemã. Ora, os na vios apprehendidos pelo Brasil, como por qualquer outra 
J'Otencia belligerante, nií.o só dei.xaram realmente de usar como perderam O· 

direito de hastear o pavilhão da Allemanha. Tenha ou não a apprehensão 
:sido julgada pelos tribunaes de presas, esse direito passou á nação apprehen-
sora, ou por sentença. daquelles tribunaes ou por acto de soberania expres-
,s0 em decreto do poder legislativo ou executivo, como aconteceu entr.e nós. 

Ha, porém, um facto que corrobora de modo inill.udivel a verdade desta 
i~terpretação. 

Nos trabalhos da Conferencia ou das commissões, nos debates, estudos 
ou pareceres, os navios allemães sempre foram classificados em dois grupos : 

1 º, o dos capturados ou simpl.esmente apprehen.didos pelos belligerant es, 
a respeito dos quaes havia da parte destes um real ou pretendido direito de 
Íiropriedade ; . 

·2°, os que ~inda permanecia;n1, e1n . poder dos allemães e cujo domínio 
r.ão lhes era contestado. 

Vejamos de qual destes dois grupos se occupa a Parte VIII do Tra tado, 
do 'primeiro, do segundo ou de ambos. 

E' ·o que nos vae mostrar com inelutavel cla reza o Protocollo Wilson-
Lloyd George, que ha pouco tra nscrevi. 

O Protocollo contém, como vimos, as seguintes clausulas: 

"1.ª A Commlssão de Reparações organizará, logo que for pos-
sível, uma lista com todos os pormenores relativos a todos os na-
vios inimigos ainda existentes - capturados, apprehenàidos ou re-
tidos por qualquer dos governos alliados ou associados durante a 
guerra, assim ·como de todos OS OUTROS navios OU barcos que as po-
tencias inimigas tenhami de CEIDER em virtude ·do Tratado de Paz. 

2.ª A Commissão de Reparações tomará todas as medidas ne-
cessarias para assegurar a cada um dos governos alliados e asso-
ciados a conservação para si mesmo do direito ·de propriedade pleno 

··e do uso d<i todos os navios oopturados, apprehenàiàos oii r';;>tf4os, 

I 
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durante a guerra por n.edida de guerra e antes de 11 de Novembro·., 
de 1918. Essa propriedade livre fica de toda reivindicação da parte .. 
de qualquer dos outros governos alliados . e associados. Quando· a . 
tonelagem dos barcos ou navios de um dos governos alliades e as-
sociados, assim conservada, exceder as suas reclamações a titulo 
de reparação das perdas de guerra em navios mercantes, nenhu-
ma reclamação apresentará o mesmo governo no intuito de obter 
uma parte dos OUTROS navios ou barcos CEDIDOS pelo Tra;tado de 
Paz. 

3." Sempre que os navios e barcos, que um destes governos as-
sim conservar, não bastarem para satisfazer integralmente os pe-
didos de reparação das perdas de guerra de sua marinha mercante, 
-os navios inimigos restantes, que devem ser CEDIDOS nos ~.ir?nos do 
Tratado de Paz, serão divididos em tres classes: liners, outros navios 
mercantes e barcos de pesca, e serão repartidos por estes governos, 
sobre a base de tonelada. por tonelada e élasse por classe de nav·ios 
e barcos pedidos não substituídos pelos navios e barcos retidos, mas 
na proporção do excedente sobre as reclamações respeqtivas destes 
governos. 

4.ª Como a tonelagem dos navios e barcos a .conservar asshn 
(no que concerne ao · Brasil, China, Cuba, Sião e Estados Unidos) 

. excederá a somma 'total da tonelagem que seria attribufda a estes 
paizes, si a totalidade da tonelagem inimiga capturada, apprehendi-
da, detida ou ainda em poder do inimigo (en existence, in existence) 
fosse repartida na proporção das perdas de navios e barcos soffri-
-das durante a . guerra, um valor razoavel em cada um destes casos , 
será fixado para os navios e barcos que excederem .á somma re-
sultante de semelhante divisão ... 

5.ª Logo que a Commissão de Reparações tiver reunido os es.-
clarecimentos necessarios e se achar em conidções de resolver, an-
nunciará publicamente que, após um intervallo de dois mezes, pro-
cederá . á repartição dos navios, COM lilXCEPÇÃO dos capturados, ap- . 
prehendf.dos ou detidos pelos governos alliados ou associados, os 
qucie~ serão conservados por estes respectivamente, como ficou pre-
visto acima." . 

Temos, assim, de um lado, navios cavturw:los, avprehendidos ou detido.ç 
pelos belligerantes, que, por excepção, NÃO SERÃO REPARTIDOS mas conservados 
em plena prop.riedatte pelos respecUvos governos (clausulas 2• e 5°): do ou-
tro lado, "os eu~os NAVIOS ou barcos .que as potencias inimigas tenham de . 
CTl!IDER em virtude do Tratado de Paz" (clausula 1•), ou "os OUTROS NAVIOS ou 
barcos cEJDIDOS pelo Tratado de Paz" (clausula . 2•), ou "os navios inimigos 
nESTANTEJS que devem ser C'FIDIDOS nos termos do Tratado de Paz" (clausula 
3~). ou "os navios AINDA lllM PODER DO INIMIGO" - en existen/J;1,, in ea:isten.ce 
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poz em· Paris a cqmpra. dos navios ex-allemães, o meu parecer foi. que o 
(clausula. 4•), os quaes "seriJo reparlidos sob a pase de tonela.àa por tonela-
da e cZas~e par· classe de navios e barcos perdidos" (clausulas 3• e õ"). 

Ora, a Tratado de Paz., na Parte VIII, a unica aliás que se occup_a espe-
cialmente de navios, enuncia-se nestes termos: 

"A Allemanha reconhece º · direito das Potencias alliadll-!1 e as-
soüladas á suostituição, tone.lo.da por tonelada e cZas5h por c,Zasse, de 
todos os navios · e barcos de commécio e de pesca perdidos ou damni·-
ficados por acto de guerra . Comtudo, e poif! que os navios e bar-
cos allemães hoje existentes ,represent.am tonelagem inferior á das 
perdas soffridas pelas Potencias alliadas oi.i. associadas em conse-
q,uenoia da aggressão ·allemã, o direito acima reconhecido será exer-
cido sobre os navios e barcos allemães nas seguintes condições: O 
Governo a.Uemão, em sea nome e · de mo.do que obrigue todos os in-
teressados, cede aos governos a.lliados e associa,d.os a pr0priedade de 
t0dos os navios mercantes de 1. 600 ou mais tonel'1-das brutas per-
tencentes a seus nacionaes . . . " . 

E', como se vê, a ~esma linguagem do Protocollo: cessão de navios, 
1111>'bstit11-ição, tonelada por tonelada, classe por classe de navios perdidos . 

Logo, a parte do Tratado a que se refere o Protocollo é a Parte VIII. 
Mas o Protocello só admitte a partilha dos "OUTR,OS NAVIOS" e não d0'1 

"captura dos, apprehendidos ou detidos li.elos belligerantes ". 
Logo, os navios, de que trata a Parte VIII do Tratado, que, por serem, 

em sua tonelagem total, inferiores ás perdas soffridas· pelos a.Ilia.dos, teem de 
ser repartidos por estes, de accôrdo com o art. 237, eni substi'tuição,, tonela-
da p01· tonelada e classe por classe, dos navios perdi.dos, ;;ão tambem ."os OU-

TROS NAVIOS" e não os "capturados, ap,prehendidos ou detidos pelas nações 
bel!igerantes." 

· Eis ahi a interpretação dada pelo voto unaninie do Conselho Supreme> 
ao . Tratado de Paz, já então nesta parte ela~JOrado. 

O direito do Brasil, portanto, á propriedade dos navios allemães de que 
se apossou, é hoje, em face do Proto.collo Wilson-Lloyd George e. de Tratado 
de Paz, um direito incontestavel. A. partilha desses navios entre os a.Ilia.dos 
representaria acto de força , jamais solução juridica.. 

Quando em · fins de Maio do anno passado o Governo francez me pro-
Brasil os vendesse . O Governo brasileiro acceitou esse alvitre e a utorizou-
m~ a effectuar · a op1ml.ção. Esta não se realizou porque, como já se disse, 
á ultima hora, a França modificou a sua primitiva proposta, quí:i pagar em 
dinheiro só uma parte do preço. 

As .vantagens daquella transacção eram evidentes. 
" Foi justamente na marinha mercante que a guerra feriu mais fundo 
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as naçÕE:s belligerantes . O rnaior empenho ·de . ca!Ia wn d0s yenc.edo.:es, ·em-·. 
penha, arclente, insoftrid 0 e .por vezes int.olerante. pa.ra com o dir:eito. alheio,. 
era. reconstituir o . mais rapido possiv.el a s1.1a frota. de commercio. Qu,em. 
hav,ia, ca.pt<urado, ii.ppr,ehendido ou detido. navios aUemães vivia em conti-
nuo, sobre:oalto : a , ca<la. momento podia v.er-se delle.s draspojado p elas· variadas . 
C.Qmbinaç:ões com. que as potenc,ias mais a ttingidas pela guerra subma-
rina procuravam. resa.reir os pr.ej).lizos soflfridos. Ora, si h9uvessemos na- . 
q:uelle tempo transfer-ido á França os navlos afretados, . que já , se acha-
VaJn em sua posse, t eria.mos a f.asta.do do nosso caminho difficuldades e dis .. 
sabores, e resguardado de alheias ambições os outros que desde 191'7 con-
S()nvamos em nosso . poder. 

Depois- que viajei pela Inglaterra e pelos Esta dps Unidos e ouvi a !lª~ 

lavxa dos seus homens de Estado, todos dominados pela preoccupação cl,e 
restabelecen as suas . forças. marítimas, e· encontrei os. estaleiros a ti:abalhar-
dia.. e noite . para readquir,irem sinão ultrapassarem. a tonelagem perdida" e 
vl as duas . poderosas nações a disputa r entlle si a supremacia aos mares, 
cada uma esforçando-se por. vencer a outra na, cava.cidade, numero. e ra-
.pidez dos seus novos navios, e o . seu exemplo seguido por ou tras que da n-
tes não exploravam. essa indust.ria, - mais se ar.r.aigou no meu espírito a . 
convicçã o de q.u e seria obra. de pa triotismo . v.enden os valores que havia.-
mos t omado á AJ'l ema nha. 

Por isto, ao ser procurado em Agosto do a n n o passado por um repre-
sentante dos Srs . Chandler · & C., de New York, que me propunham a co.m-
pr~ daquelles navios, não r epelli e antes me dispuz a discutir a proposta. 

Nenhuma nação se pode a rvorar da noite pa ra o dia em potencia ma-
ritiína . Isto depende de t empo, de riquezas na turaes, de indus trfas adequa-
das e de uma educação que ainda não possuímos. 

Os navios allemães, com rarissimas exoepções, n ã o se prestam, pelo seu. 
calado, á navegação dos nossos portos. Empregai-os em transpovtes trans-· 
oceanicos precisa mente qua ndo, com a terminação da· guerra, os fretes 
baixaram sen sivelmente e todas as nações m aritimas trabalham para 11es-
ta_prar as suas antigas linhas de na vegaçã.o e crear nova s ; que as indemni--
iem em pouco tempo ela paralysação ou dos P.rejuizos que a g uer.ra causou 
ao seu commercio - · seria correr a um desa stre certo e formidaveL . N avios 
em gera l a nti gos, pois só nove t e.em menos de dez an-nos e os outros · con-. 
tam j á de dez a vinte e seis ann<>s de existencia; mal repara dos no mo-
mento da apprehensão; hoje ·estragados pelo excesso de serviço, que delles 
tem exigido a penuria de tonelagem em · que se debate a Fr-ança, e pela 
falta de concertos e cuidados opportunos decorrentes· desse regimen, como· 
attestam as publicações aq).li feitas p9r tripulantes delle13 desembarca dos; 
sem. nomogeneidade e, porta ntp, de cu_steio dispe_ndioso e de reP,iJ.r a ções . cus-
tpsalJ, e difficels em l.l!TI paiz quasi se:rp esta leiros e sem diques,. o~l'l.e nãq 
se constrée m~teri~ c'!e m;wegação, e tµ!lo ql.le esta, necessita; desd~ a~ . ma;c 
chinas . até. ás · c.h apas cl,e cosqu;lo, se imp!Jrta do estrangeiro P,or I?.reço tµ!j.is,. 

• 
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eJ:evado do que pagam" os competidores;· onde a mão de .. ob1·a .é mais cát?a e .• 
nã:o ·lia aiinda ' carvão· •utilizavel ,i nem lubrificantes, . tintas, vernizes ou ·.sobre". 
salentes .de quailquer· especie, nem quasi nada do1.1 que precisa »o •trafegot ma~., 

ritimo - ·elles ·não ·poderiam resistir á concurren'cia dos·,vapores modernos ' e ' 
a ·J;ierfeiçoaà.os com que as ·potencias mal.'i timall estão "abarrotando o ·oceano. ' 

As· revistas maritimas infovmam-nos que hoje os , estal•eiros constr0em1 • 

mais do d0bro. d0c ·que construiam antes da guerra; a . tonelagem actual já ex-
cedei . em quatro a . cinco • milhões de tonelagem brutas, a que" existia em " 
1914, e é tal a intensidade que por. toda. a parte se imprime á industria na- . 
val, que, em breV'e, o material· fluctuante no mundo será -muito superior · ás . 
necessida des do seu commercio maritimo. O desenvolvimento 'do ·intereambio·; 
commercial está longe de corresponder a essa accelerada progressão. A con-
·CUrrencia, po1•tanto1 annuncia-se feroz; e nella , certa1llentel,não poderá ven" 
cer ' ai marinha que se a;presente e,m condiçeõs de tão manifesta-· inferioridade, . 
como seria a brasileira constituida . pelos navios ex-all'emães. Já' não falio 
da. insensatez .de inco1:porar de chofre 30·-na;vios em ·mau -estado de ·conserva• 
ção• n11ma .empresa desa~parelhada como o Lloyd Brasileiro. 

A conservação da .frota allemã só serviria para·i dar-nos a illusão' passa· 
geira e perigosa de potencia naval. Não . têm·· navegação transoceanica os 
paizes que querem, -mas os que podem tel-a . A experiencia mostra que a ma-
nutenção à.e uma linha de navegação depende do serviço regular e ·frete bai'Xo· 
.e só podem offerecer ao carregador· frete baixo e serviço regular as frota~ 
mercantes de paizes productores de ferro, aço, carvão e oleo, isto . é, de pa!zes 
que possam construir navios e produzam combustivel. 

Nãe quer isto dizer que devamos renunciar inteiramente· á navegação 
transoceani.ca e desperdiçar em de@ezas alheias ao nosso desenvolvimento . 
-economico o valor dos navios ex-allemães. Não, ·de certo. · O que devemos fazer 
é vender primeiro os vapores afretados. á França e .mais. tar_de os .que esta-
mos. nós mesmos explorando, e, com o que nos sobrar do. seu. preço, encom .. 
mendar, para a navegação inten1acional, 
composta exclusivamente de cargueiros 

uma pequ~na frota homogenea, 
e correspondente ás necessidades 

reaes.-. do nosso commercio, e outra frota apropriada aos nossos portos, cons-
t1mida tambem em séries, para , a navegação de cabotagem. Os primeiros não. 
deverão exceder de certo ·ca la do, de 'modo que, nas viagens de volta, possam 
penetrar em portes brasileii:os e, ao deixarem• ahi .a carga extrangeira, , recebel' 
a que, se destine a outros pont os do Brasil, auxiliando assim os navios da 
cabotagem~ e aproveita ndo a · pnaça clisponivel. Qs. segundos poderão ser divi· 
<lidos em .duas · séries, uma para os portos maltitimos, a outra para os peque--
nLnos portes in.teriores. 

A homogeneidade,· cuja faltá nos na viós ex-ailemães const!tue o seu• 
maior· defeito ,i é pàra ·nós uma condição sine qua da • exploração util dos ser• 
viços ttansoceanicos : Inl'luindo favoravelmente no preço da construcção,. n'o 
commando e guarnição dos· navios; nas ' despez-as . de conservação, de custeio> 
-e: de tta!égo, nà rapidez das reparações, na .appllcaçãó' aos sobresalen.tes,, nl~ 
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.consumo do combustivel, etc . , só ella nos permlttirá manter, ainda assim 
talvez con1 algum prejuizo, mas com vantageils compensadoras ele ordem po-
.Jitica, uma ou outra linha de navegação internacional. 

Eis ahi as razões que actuavam no meu espi.rito, para cansiderar a venda 
.dos navios como medida de previdencia e ele vantagens immediatas para o 
paiz . 

Leigo, porém, julguei de necessidade ouvir a opinião dos prófissionaes . 
.Ora, destes, de todos quantos consultei e encaram esses problemas sem a. fi-
.Jaucia da ignorancia nem as pretensões de um nativismo ricliculo, mas com 
espü-lto pratico e verdadeiro sentimento pa triotico, só tive uma resposta: que 
.o Governo devia alienar quanto antes aquelles vapores. 

Ninguem mais habilitado a orientar o Governo nesta questão do que ,:i 

Presidente do Lloyd Brasileiro. Conhecedor perfeito dos serviços de nave-
_gação e especialmente das condições · e capacidade da repartição a seu cargo, 
<ias linhas que mantém, dos resultados que dellas tem auferido etc., esse alto 
funccionario, con1 a sua autoridade e experiencia, constituia para o Governo 
.<J. mais segura fonte de informações . 

Pois a opinião do Presidente do Lloyd "é pela venda dos navios . 
Das suas r azões destaco as seguintes: 
1" . A necessidade imprescinclivel ele pôr essas unidades em condições 

,perfeitas de navegabilidade ·consumiria largas sommas e ·dilatado tempo, em 
vista sobretudo ela nossa deficiencia de officinas e diques apropriados par:ct 
:vrompta execu ção de tão vultuoso trabalho. 

2." Com os dez navios ex-allemães que explora actualmente, o Lloycl 
.realiza ele ordinarió uma viagem mensal em cada uma das quatro linhail 
transatlanticas que possue. Ora, obrigado a empregar mais vinte e oito na-
vios,. teria ou de· procura r novas linhas de navegação, ou de augmentar de 
mais tres ou quatro ·vapores por mez a car!'leira das linhas actuaes. Mas, or-
ganizar novas linhas, para o Pacifico ou para o Oriente, seria aventura de. 
resultados negativos, dada a luta das competições e a pouca aptidão especial 
.das nossas guarnições para essa luta; intensificar as l inhas existentes seria 
.ainda peior, porque se 10 navios, os actualmente em serviço, nem sempre 
encontram carga de exportação, - que dizer quando esse numero fõr elevado 
a 38? Quanto á importação, se das linhas actuaes, servida cada uma por dous · 
-vapores apenas, sóm ente a dos Estados U nidos não dá prejuízo, imagine~se o 
que seria se em cada uma dellas navegassem cinco ou seis navios! " Em taes 
condições, o Lloyd Brasileiro apresentaria phantasticos deficits annuae8". 

3. • Não dispondo o Lloyd de cap·ital de movimento para fazer trafegar as 
50 e poucas velhas unidades de que dispõe, ·se lhe annexassemos mais 28· · 
navios carecentes todos de sérias reparaçpes, não haveria administração capaz 
de movimentar a frota sem o auxlio daquelle capital, e então teria o The-
souro de fornecei-o ao Lloyc1, começando por lhe entregar desde logo, parn . 

• acudir a penas ás n ecessidades do seu trafego, sem fallar no custo das r epa- '' 
:11ações, quantia não inferior a dez mil contos de réis . 
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4.ª Incorporar brusca mente na _mais prospera empreza de navegação 28. 
navios de grande tonelagem, seria expôl-a graves perturbações, até que os 
pudesse distribuir por rinhas remuneradoras: pôde-se calcula r o desastré que-
seria se essa .empreza vivesse, como vive o Lloyd, trabalhada por mil interes-
ses não commerciaes e vacillant e na sua extravagante figura de empreza 
commercial officializada ! 

5 . • Finalmente, vender navios velhos· e lmproprios para comprar navios 
novos e adequados, sempre foi alto negocio e o será certa.mente para o Bra-
sil, com a . sua longa cost:a, os seus nurnerosos portos de calado insignificantê-
c os seus varia dos interesses no intercambio estadual e internacional. 

Convencido assim de que o interesse do paiz aconselhava a operação que-
.me era offerecida, procurei informar-me, aqui e em New Yorlc, da itloneidade-
dos Srs. Chandler & Co. 

Verifiquei tratar-se de "firma de optima reputação, que goza de bom 
cr.eUito e grandes capitaes·". De fonte official tive a inda estes dados: "O seu 
cred ito é seguro . Dún & 80., que são tidos em circulos financeiros, nos E s-
t ados Unidos da America, como a utoridades em materia de estabelecimentós· 
e ba ncos comm erciaes naq~elle pa:iz, dizem qu e Chandler & Co. são" alta-
niente considerados. Esta firma desde a lguns annos vem se intjlressando en1" 
emprezas sul-americanas, ·especialmente na Bolivia, onde tem fornecido capi-
taes para diversos projectos, n otadamente a Estrada de Ferro Yungas. Faz: 
pa rte da "Merch1mt Association", de New York" . 

Mandei em seguida que o Ministerio da Marinha fizesse avaliar os navirn; 
p o1· um engenheiro na val de reconhecida cómpetencia. Esse profissi'onal, d"-
po!s de longo e minucioso estudo, Levando em conta a influencia da idade de-
cada , vapor e outras circumstancias, arbitr ou em trinta e duas libras e meia 
o valor m édio da tonela da bruta. Não contente com isto, recoI"ri ás revist8'. 
maritimas e verifiquei que a média do preço, nas ultimas vendas, oscillav."L 
entr e trinta e trinta e cin co libras, conforme a qualida de e o estado dos 
va pores. 

Entro n estes pormeno1~es pa ra que a Nação veja com que meticuloso es-
crupulo foram resguardados os seu s melindres, compromissos e interesses. 

De posse dos elemen t os referidos , entabolei então as negociações, nas-
quaes me esforcei por obter as maiores vantagens para o paiz. 

Ao cabo de tres mezes, ficaram assentadas, entre outt·as ne menor iiT1 -
portancia, as seguintes cla usula s , que seria m m ::i.is t a rde desenvorvida s num. 
contracto definitivo: 

1. • O preço seria de cento e setenta e se-i.s d.ollars om·o (cincnP.ntn l-ibra.8, 
ao cambio de então), dinheiro a mericano, vagos â vista por to·iuila.cla bruta de-
registro, preço tão excepciona-1 que contra elle não tiveram umi;,_ pa lavra a 
articular os m ais despeja.dos detractores do Governo. 

2. • Os navios seriam "entregues no porto em que se a clrn sRern, ou termi-
nada a viagem em que estivessem, de accôrdo com o que a eRte reRpeito con~ 
vencionassem o Brasil e a França . Os compt·adores r eceberiam cada navio· 
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no porto em que lhes f osse entregue : · A entrega considerar-se-hia effectuada 
desde o momento em que o navio fosse posto á disposição dos compra dores 
e, a." par.tir de então, por conta destes correria m quaesquer da mnos ou dete-
riora ções que viesse a soffer. 

3. • Os na vios seria m r ecebidos livres e desemba raçados, no es ta do em que 
se encontrassem, comtanto que estivessem em condições de na veg abilidade, 
verificadas por um processo a combina r. 

4.• Em ga rantia da execução do contra cto, Cha ndler & Co . deposita riam 
no "Chase National Bank", de N~w York (a r espeito do qua l o Governo ob-
teve igualmente as melhores informa ções) vinte por cento do pr eço dos na-
vios. Os compradores perderiarn a caução e o vendedor qua ntia equivalente, 
se deixa ssem de cumprir aquillo a · que se obrigava m. 

5'. • O preço de ca da navio fica ria á disposição do Governo desde o mo-
m ento da respectiva entrega, sendo v inte por cento retira(los da canção · e o 
?·estante em New Yorlc, Paris o·u Londres, á escolha do v endedor. 

6.ª Finalmente, os compradores conservariam quanto pos.sivel os t ripU·· 
lantes brasileiros; os que não fossem conserva dos e não pudessem ser con-
duzidos a portos do Bra sil, seriam desembarcados ~m porto europeu ou ame-
ricano, com aviso prévio de 15 dia s a o Governo brasiieiro, pa ra es te provi-
denciar sobre o seu repatriamento. 

Era incontesta velmente um magnifico negoci.o. O Brasil t e1u que entrar 
para a Caixa ela Commissã o ele Reparações com a di fferença, [LCaso existente 
em favor ela Allema nha , entre o va lor dos na vi'os a.o t e:inpo dn apprehe·nsão 
e o que nos deve aqUelle paiz a titulo de r eparações . P ara este effeito, a 
Delega ção Bra sileir a .apresentou á Conferencia da Paz uma r ela ção de cre-
ditos, que t em sido constantemente r eforçada por parcellas d>1qui remettidas.· 
pelo actual Governo. Ora, o preço que Cbandler & Co. offereceram pelos 
navios a fretados é evidentemente muito superior a o que podiam valer todos 
os va pores em 1917, de sorte que a tra nsacção pennittiria a o Bra sil não cq() 

embolsa r integralmente o monta nte da quellas dividas, como tambem conser-
va r em seu poder os t reze navios que fica ram com o Lloyd e quem sa be se 
a inda um sa ldo em dinheiro. 

O ajus te fica va subordinado a dua s condições preliminares: autorizaçiio 
do Congresso Nacional para a venda dos na vios e preferencia em .favor da 
Fra nça , em igualda de · de condições. Logo depois, como aos ouvidos do Go-
verno chegasse a noticia de que se tentava na Europa dar por não definiti-
va mente resolvida pelo Trata do de Paz a questão da propriedade d-0s na vios. 
e isto pudesse pôr o Brasil em difficulda des para cumprir pontualmente o 
contracto, communiquei .ªº representante da casa Chandler & C. que o Go-
verno fica ria tambem inteiramente desobrigado "se o Conselho Supremo da 
Conferencia da Paz, directamente ou_ por algum dos se1:1e orgãos, resolvesse 
que nenhuma nação al!iada poderia vender os . navios al!emães que houvesse 
apprehendido, ou dispôr livremente do seu preço"; ao que a dita firma ac-
quliesceu. 
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Assentadas as bases do contracto, o Minlsterio das Relações :plxteriores 
conununicou-o á Embaixada de França, em nota de 5 de Dezembro ultimo, 
na qual l'he . peãia a o inesmo t empc decl.,.,rasse se o Governo .france:i queria 
prevalecer-se da preferncia estabelecida no Convenio . de 1917. A Embaixada 
respondeu em data de lis, dizendo. que o seu Governo não podi"" por emquan-
to dar uma resposta terminante, _nem affirmativi;i. , nem n~gativa, sobre aquella 
prefer encia, porque se consider-a.va pre:;;o pela deliberação da Junta Organi. 
zadora da Commissão de Repara.ções, de que fallei acima e em virtude c:a 
qua l nenhuma nação alliada poderia entabolar negociações para acquisiçãa 
dos .navios brasileiros t omados aos allemães, antes da decisão da dita Com-
missão sobre o assumpto. Terminava o Governo francez .declara ndo conside-
rar valido o seu direito de opção até que esta Commissão decidisse, e mani-
festando a esperança de que o nosso Governo, por consideração a um accõr-
q.o , de caracter interallia do, admitisse esse ponto de vista. 

Embora o Brasil não estivese obrigado ás deliberações daqu ella Junt:;i,, 
que era uma criação estranha ao Tratado, da qual não fazíamos parte, e de 
cuja existencia não tiveramos conhecimento senão de modo indirecto, nem 
tambem est:ivesse sujeiw ás resoluções da Commissã c de Reparações contra-
rias a os dispositivos do mesmo Tratado ou a quaesquer direitos nossos de'-
correntes de actos do nosso Governo, conforme tudo fizemos sentir á Embai-
xada da França, força é convir, todavia, que no m omento· a deliberação da 
Junta constitu ía embairaço insuperavel ao proseguimento das n egociações 
sobre a venda dos navios .. Pelo contra cto o Brasil se obrigava a en tregal-os 
no porto em que se achassem ou terminada a viagem em que estivessem, de 
accõrdo com o que a este respeito convencron:asse com a França . Ora, desde 
que a França se declarava inhibida de 'manifestar-se sobre a venda dos na-
vios e de valer-se do seu direito ·de preferencia para compral-os, pretendendo 
ao mesmo tempo a conservação desse direito atê uma decisão da Commis:oão 
de Reparações, ê evidente que ella invocaria os mesmos motivos pa ra não 
realizar comnosco o accõrdo previsto no contracto, e, desta sorte não só nos 
encontraría mos n a impossibilidade de cumprir este com a devida pontuali-
da de, mas ainda nos exporiamos a paga r quantia equivalente á caução de-
positada. 
' ; Por •out:ro lado, a effectuaçã o da venda poderia ser i·nterpretada em des-
abono da nossa altivez: si o Brasil, julga ndo, como julga , improcedentes as 
razões apresentadas pela França e infunda da a · sua pretensão de conservar 
o direito ·de preferencia, a não ser por concessão de nossa parte, vendesse 
não obstante os navios a subditos de uma nação poderosa, a ntes de liqui-
dar o seu direito com a propria França, poderia .parecer que o seu intuito 
era alcançar, por meio daquella nação, uma reivindicação que ene se sentia 
impotente para obter por si só. 

A' vista destas razões, o Governo, de accôrdo com a terceira condição 
preliminar que estabelecera , suspendeu as negociações com a casa Cha n-
dler & Co., logo que assentou os t ermos do contracto definitivo a ser Ia.-
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v1·ado si aquelle obstaculo viesse a ser removido dentro de u.m certo prazo, 
e tratou de defender o direito que ó Tratado de Paz lhe conhecer sobre 
os navios ex-allemães e que, segundo as informações que tivera, agora con-
firmadas pela propria Embnixada franceza, havia quem quizesse tornar de-
pendente ainda de deliber:i.ções da Commissão de Repa:r;ações . A's embai-
xadas brasileiras em Washington, Londres e Paris enviou o Governo as 
instrucções necessarias a essa defesa, e aqui, com o representante do Go-
verno francez, tem debatido igualmente o· assumpto com a firmeza que lhe 
dá a consciencia do nosso direito. 

Pelo Corivenio de 3 de Dezembro de 1917 o Brasil deu por fretamento 
á França trinta navios ex-allemã.es. Este contracto, cujo texto official cons-
ta do relatorio do Ministerio da Fazenda de 1918, expirou a 31 de Março do 
anno passado. No dia seguinte, o Encarregado de Negocios da França pe-
diu que o Ministro da Fazenda ratificasse a decla ração verbal que antes 
fizera de que o Convenio continuaria provisoriamente os seus effeitos até 
que novo contracto, applieavel tambem a.o periodo intermedio, fosse con-
cluido. Esta ratificação se fez por a viso de 12 de Abril. 

Como o . pra zo maximo de prorogação previsto no Convenio é de urn 
a nno e, ao assmnir eu o governo, na.da se houvesse ainda r esolvido acerca 
do novo contracto, o Ministerio das Relações Exteriores, depois de se in-
formar devidamente do assumpto, que havia sido tratado no da Fazenda, 
'Pediu áquelle Encerregado de Negocios, em nota de 15 de Setembro, "que o 
Governo francez se dignasse formular e propor ao ·do Brasil: a) as bases e 
condiç·ões do uso e gozo em que daquelles navios tem estado a Republica 
Franceza após a terminaçã o do referido Convenio; b) as condições de sua 
prorogação" . 

O Encarregado de Negocios respondeu verbalmente que, não tendo ins-
trucções pa ra · tratar do assumpto, convinha aguardar a chegáda do Em-
· baixador já' nomeado, o qual tra1·ia sem duvida aquellas instrucções. 

Ao chega r o Embaixador, que a liás confon11e declarou, não veio ·tam-
bem munido de poderes especiaes para €quelle effeito, discutia o Governo a 
aiienação dos navios. Não valia, portanto, a pena voltar ás negociações so-
bre a prorogação do Convenio, que de um momento para outro poderia fi-
car sem mais razão de ser. 

Quando mais tarde se !mspendeu a transacção da venda, j á. a proroga -
ção perdera a sua opportunidade, visto estar prestes a expirar o prazo 
maximo previsto no Conv6!1nio. 

Dirigi-me então ao Governo francez ponderando que os cl.ireitos da 
França á exploração dos navios deviam extinguir-se a 31 de Ma rço, e pe-
dindo, á vista distoo, á r:istituiÇão dos m esmos navios, em cuja posse a 
França se achava por força de um contracto de natureza commercial, a 
simples titulo de fretadora. Aecrescentava que, ha vendo cessado o esta.ao 
de guerra, haviam desappai·ecido igualmente as circumstancias que levaram 
o· Brasil a consentir no :itretamento solicità.do pela França em 1917 . E 

Afretamento dol 
navios 



~ 136 

con cluía observando que, paizes ·G).lliados o Brasil e a F;·ança, signatarios 
ambos do Tratado de Versailles, po~1co impor~ava, ·para execw;ão deste ·rra-
tado, no que pudesse entender com estes navios,. que estivessem elles ein 
mão da França· ~>U do Brasil. 

A , esta nota: respondeu o Governo francez em data de 23 de Março ex-
p rimindo o desejo .de renovar o Convenio, a titulo. provisol"io, a partir do 
1 º de Abril, até á deo-isão da GO?n11i-issão de Re11arações. 

O Governo, dada a inaistencia com que a Françit, sem responder aos 
a rg umentos que lhe oppunh:i-;iios, reconhecia autoriq;i.de na Commis são de 
Reparações para decidir de , uma questão que para a França jamais fôra 
objecto de duvida e se achava clµramente resolvida no Tratado de Paz, re-
plicou-lhe a 31 dl'l Março, demonstrando mais uma vez o direito do B r asil 
sobre os navios allen~ães · ~.pprehendidos nos seus portos durante a guerra, 
e concluindo n estes termos .. 

"Em taes c01~di,ções, si o Governo francez, fiel á sua palavra 
anterior, está dispqsto a acatar o direito de propriedade . do Brasil 
sobre os navios em questão, não tem o Governo brasil eiro duvida, 
alguma ~m accedP.r a9s desejos, manifestados por V . Ex. em a 
nota a que tenho a honra de responder, de prorogar o afretamento 
nas condições que fo1,en1. convencionadas até que outra coisa seja 
resolvida entre os dois Governos. Si, porém, o Governo francez 
admitte que a Co'mmissão de Reparações possa dizer que não é do 
Brasil e deve ser partilhado aquillo qu e a França tantas vezes, ver-
balmente ' e por escripfo, affirmou que é do Brasil e constitu e uma 
excepção â partilha , ei:itão digne-se V. liJx. communicar ao seu Go-
verno qu e o Brasil ' lamenta não poder . acceder á prorogação do al'.,re-
tamento e, nos te,!.·mos do Convenio de 1917, contracto com?Jiercial, 
pecle a restituição dos navios afretados, esperando qu o o Governo 
francez providencie com a possível brevidade no sentido de lhe se-
rem d'lvol:vidos, salvo aquelles que houverem perecido, hypothese 
1fnica em que, terminado o Convenio, se admitte a não restituição 
dos mwios (clausula IX) . . O Brasil, paiz alliado e signatario do Tra-
tado ele Versailles, saberá honrar a sua assignatu ra, cumprindo ri -
goro13amente todas as obrigações q11e lhe impõe o Tratado. no que 
possa entender com esses navios.;• 

O Governo aguarda ainda a i;esposta da Fra nça. 
Quando cheguei a Paris como delegado á Conferencia da Paz, o am-

biente qu e encontrei em torno do Convenio de 1917 era muito desfavoravel 
ao Brasil. '.rinha-se alli como verdade qu e o Governo brasileiro, depois de 
haver enviado um representante á França para negociar o afretamento dos 
navios e obtido vantagem1 exageradas, crescera aqui ainda e1n exigencia.s, 
ao lavrar-se o accÔrdo, abusando das clifficuldades em qu e a França se en-
contrava, e faltando, assir~, ao espü·ito de solidariedade que a alliança lhe 
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negocio, dizia -se, fôra de extra ordinarios lucros para o Brasil 
,e desastrosissfmo pa r a çi. l!'ran.ça. 

Ora, tudo is to é profundamente injusto, conforme . fiz logo ver, com do-
eu entos na mão, a o chefe d.o Gabinete fra ncez. Nem o Brasil m a ndou ja -

qua iquer delegado á França pa ra n egociar o afreta m ento dos navios , 
nem fez n enhuma exigencia ao discutir-se aqui o Convenio, n em a uferiu 
da tr nsa cção va ntagens excessivas. 

O fretamento dos na vios a ppreh endiclos p elo B ra sil foi de in·iciat'lva da 
Fra nça propos to a qui p elo seu representante diplomatico, o Sr . Paul Clau-
del. Si a lg uem na· Europa se inter essou por es ta operação, 'fel-o p or sua 
)_)ropria conta , sem poderes do Presidente da Repubiica , conforme este fez 
saber em tempo a o Governo fra ncez por intermedio elo nosso ministro em 
Paris. 

O fretamento dos na vios foi s olicita do pele representa nte da França 
em notas de 18 ele Ag os to e ·6 de Se tembro ele 1917. Nestas notas não ha a 
111inima r efer encia a iiegociações anteriores, como ser ia na tura l si a s n e-
gocia ções houvessem t erminado ou s iquer começa do em P a ris. Pelo con-
trario, a lingua gem desses docum entos mos tra claram ent e que a tra ns_ 
acção teve começo a qui . 

Com effeito,' são ela primeira nota os seguintes trechos : 

" Num elos m om ent os supremos ela histol'ia, em que a Juta do 
direito con tra a injustiça, da liberda de contl'a a autocracia, chega 
chega á s ua phase decisiva , a França volta-se conf'iante para sua 
Í 'l"má. lat'lna, pa ra a nação brasileira , e p ede-lhe a;zix ·mo ... A F ran- , 
ça precisa de navios, A França v ede-os a o Bra sil. Este t em que 
pra.ticar um beUo movimento. Que o faça , segundo as sua s tra di-
ções, da maneira m ais generosa: a França ja1n a1.s o esq i i ecerá ... 
Quer is to dizer que os in~eresses do Brasil vã o ser sacrificaoos ? A 
Fra nça, a qiiem u rn gran de serviço va.e ser v1·estado, não poderia 
sem injustiça des~onhecer os seus deveres de s olida1·ieda de . Livr1i. 
e esvont aneamente, como o Brasil m esmo ella. ojferece t a mbem a 
sua collaboração em um m om ento ele crise á grande R epublica de 
a lém ma r. D e que precisa o Br asil á hora actuaJ? De venedr as 
n1erca dorias de que reg orgita , de r estabelecer co1n o mundo exte -
rior as r elações economicas que a gu errçi, submarina inaug urada 
pela AJl.emanha compromette . N este terreno a Fra n ça pode aju-
dal-o ... A F ran ça, nã o obstante a sua penu ria de tonelage m, não 
obsta nte a s sua s urgentes n ecessida des de a rtigos essenciaes, de-
clarou que continuaria a deixai: livre a importação do ca fé . Elia já 
comprou 250 mil sa ccos. Offerece hoje compra r dois milhões. . . De 
outro la do, a Fran~a está d·isvosta a f azer ao B rasil compras ca d;i 
v ez m ais importantes de toda s as outra s mercadoria s , as qua es en-
treta nto poderia pr ocurar noutra parte. . . Fina lmen te, está dispo~ta., 
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si o Governo Federal o deseja, a ligar á questão do afretamento d I 
navios a da garantia a conceder ao Estado de S. Paulo pelos sto:'8 

do café da valorização, confiscados injustamente pela Allema n/ha em 
Hamburgo e Antuerpia." 

Diversa não foi a linguagem da nota de 6 ele Setembro: 

"O Governo francez viu recentemente que podia dedu~r dos 
sentimentos tão tocantes de sympathia tantas vezes expr7ssos e 
tantas vezes comprovados .de vosso paiz para com o nosso, o direito 
de app~llar para o concurso 1noral e ·material do Brasil i~ks hora s· 
supremas da luta.. . Este concurso, por occasião da conferencia 
que tive com o Sr. Presidente da Republica, eu lh'o pedi sob a fór-
ma de ce:>são, defini tiva oii tenivoraria, de unia pa.rte do material 
naval que justas reivindicações contra a Allemanha puzerum J~ 

vossa disposição. " 

E a ciausula l" do Oonvenio reza assim: 

"O Governo brasileiro, attendendo leal.mente ao appello que lhe 
foi dirigido pela França em nom.e de todas as potencias alliadas e 
tomando em consideração as necessidades da defesa commum, con-
sente em pôr á disposição do Governo francez, até 31 de março de 
1919, os 30 navios do Lloyd Brasileiro abaixo enumerados .. ·." 

Não foi, portanto, o Brasil que tomou a ·iniciativa da operação. Foi a 
França. 

Quanto ás clausulas essencias do ajuste, f oro.m ell :is t a.mbem propostas. 
pelo ministro francez. P ara verifical-o, ·basta compftrar o texto por elle 
apresentado em 10 de Novembro de 1917 com o texto· definitivo do Conve-
nio. A differença entre 0;3 dois documentos, sa lvo modificações de 01·clem 
secundaria, está em que a proposta franceza pedia o afreta mento de 300 mil 
toneladas e o Governo re~luziu esse numero. O preço decresceu proporcio-
nalmente: em vez de 130 milhões de francos, "espontaneamente offerecidos 
pela França como compensa.ção cl os lucros cessantes ", foi fixado em 108 
milhões. Mais tarde, tendo o Governo prorogado por trinta dia s o prazo de 
doi.s mezes concedido fóra do afretamente pa.ra a reparação dos navios, o 
ministro francez, aind.a E.spontaneamente, em officio de 24 de novembro, 
elevou de 108 a 110 milhões o preço total do frete: 

Não ficaram, porêm, ahi as mostras ele desprnndimento com ciue o Go-
verno bras ileiro se houve nessa operação, conforme o fez sentfr o 'ministro 
da Fazenda a o agente diploma tico francez no aviso de 12 de Abi"il de 1919. 

Com effeito, julgado insuffici.ente o periodo de tres mezes fixado para 
os concertos dos vapores, o r epresentante da Fra nça JJ ediu uma nova pro-
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roga.ção. Esta. lhe foi conecida por mais um mez, sem que o Brasil ·exi-
g isse, ou lhe fosse dada, por isso, qua lquer elevação de preço. 

Assignado o Conv.enfo, teve ainda o Vrasil de abrir mão mais de uma 
vez, pa ra ceder a pedidos da França, de vantagens que o mesmo Convenio 
nos a ssegurava e importavam no mais· a lto grau á vid::-, ommercial da 
Nação . 

Pela clausula XV, por exemplo, compromettera -se o Governo fra ncez 
"a emprehender, da data da assignatu ra do Convenio a 31 de marr,o de 1918, 
tantas via.gens de ida para a E uropa quantos fossem os na vios que em 
portos brasileiros ·estivessem ou viessem a estar ern estado de navegabil i-
dade, obrigando-se o r eferülo aoverno a transportar para ·a Europa, nesse 
p er·iodo, a capac-i<Ja.de totàl dos mesmos navios em 11iercadori.as brasileiras" . 

Esta disposição tinha em vista o descongestionamento das praças de 
commercio, para as quaes a crise de transporte cr eal'a uma situação i11-
sustentave1. 

Entretanto, para attender ao pedido do ministro francez, constante do 
seu . officio de 28 de janeiro de 1918, o Brasil não vacillou em permittir qu·e 
os primeiros oito navios que ficaram em condições ele navegabilidade e 
iriam prestar ao nosso commercio serviços cuja importancia não é precíso 
salienta r, f ossern á Rep1iblica Argentina r eceber ca1:r egamento de trigo. 

Não é tuao. 
O pagamento do preço convencionado, que devia effectuar-se de · u ma só 

vez, em cheque sobre Paris, no dia 2 de J a neiro de 1918, foi fraccionado em 
varias parcellas, de modo que só ficou concluído dez mezes depois. Isto 
obrigou o Governo, que contava com aqu ella somma na data fixada, ·a 
tomar, não sem risco, oufras m edidas financeiras para a ttendel· a os seu s 
compromissos com os nossos agentes em Londres. 

Fina lmente, expi ra do o Convenio em 31 de Ma.rço do a nno pa ssado, o 
Governo annuiu promptamente a os desejos da França de· prorogar o afre-
~amento até . a celebração de um novo contracto em qu e se regulasse tam-
bem o p eriodo intermedio; mas como esse contracto até hoje não foi con-
clmdo, o Brasil continúa a inda, ha mais de um anno n o desembolso do frete 
correspondente . 

Incontestavel, por con seguinte, foi o desinte1·esse com que o Governo se 
prOlnptificou a ceder a frota a ll emã justamente no momento em que della 
mais precisava, e o espirita de equi/:iade e de concordia que tem manÜclo. 
em todas as !)hases desse negocio. 

Quanto aos lucros que nos tocaram na transa.cçêw não parece tenham 
sido t ã o avultados qua nto se diz. 

O resultado liquido do C0nvenio, deduzidas as despesas de sello e outras, 
foi de 104. 960 . 633 francos, nu, a o cambio de 652 r éis o franco, 68. 433 : 332$716, 
a inda sujeitos ao pagamento dos reparos feitos nos navios. Por estes re-
paros o Brasil, de accôrdo com uma apuração provisoria·, ainda dependente 
de verificação, terá que pagar · 11. 400: 000$000. A França, porém, reclama 
cerca de 23.000:000$000. Si preva lecer o calculo do Brasil, o salc1o ficará r e-
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.duzido de 57 . 033: 332$716 ; si vingar a recla mação da Fra nça , o f r ete liqui-
do total será de. 45.433:332$716. 

Oora, dos 30 navios afretados á F r ança, esta poz em serviço 28, dos qua es 
oüo ca rgueiros , quatro postaes e quatro mixtos. 

Os primeiros representam, segundo o "Lloyd's R egis t er ", 86. 919 tone-
lada s sob convés. Tomando-se por tonela da o preço de 436 fra n cos , que 
foi o fre te médio do Lloyd Brasileiro em 1918, e calcula ndo-se em ll'es ape-
nas as viagens r edondas, de ida e vilta, rea lizada s dura nte o pra zo do con-
~racto, temos que os 20 cargueiros produziram a quantia de . .. . ... .. . .... . 
86.919 X 2 X 3 X 436 = 227.380.104 francos. 

Os outros oito navios t eem 43. 925 tonela das. Applicando-lhes a mes-
ma opera ção, chega mos a este resulta do:. 43. 9.25 X 2 X 3 X 436 = 114.907.800 
fr;ancos. 

Junte-se agora o preço das passa gens dest es oito va pores. Elles po-
dem receber em cada viagem no mínimo 500 p a ssa geiros de primeira classe 
~ 300 de segunda, ou seja m , 1. 000 de primeira e 600 de segunda por via gem 
'.edonda, ou 3.000 .de primeira e 1.800 de seg unda nas tres :viagens que 
estamos figurando . Suppondo que essa s via gens se tivessem realizado en-
tre Rio de Janeiro e H a vr e e app.Jicando ás passagen s os preços correntes 
do Lloyd - 1. 807 francos para a primeira classe e 1.158 para a s egunda -
teremos um total de 7. 505 . 400 fra n cos. 

Sommando por fim as tres parcella s, a char-se-á como renda tota.J aos 
navios 349 .,793. 304 francos, isto é , 238. 055: 234$208 a o m esmo ca mbio de 652 
réis, e se reconhecerá então que, ainda a ba tida s a s despesas de custeio, e 
lucro do Brasil, sejam 45 ou 57 mil contos de r éis, con forme a llypothese, 
foi bem mesquinho. 

Muito m a is vantajosa teria sido para n ôs a .propos ta america na , pela, 
qual o Brasil entrega va a os E s ta dos Unidos, sem o onus das r eparações, al-
guns ou todos os vapores ex-allemães, e , em troca, os E stados Unidos se com-· 
promettia m: 1°, a supprir .as ·necessidades da na vegaçã q brasileira, forne.cen-
do-Jhe um numero sufficiente de navios para serem emprega dos no trafego 
entre o Brasil e os Esta dos Unidos ; 2°, a assegura r a o Governo bra sileiro n 
plena liberda de do seu commercio m a ritimo dura nte e depois da guerra; 3º 
a construir t a ntos va pores, de qualida de igual ou mesmo superior, qua ntos 
os que r ecebessem, a fim de · entrega i-os a o Bra sil logo a pós a g uerra; 4°, a 
comprar este ultimos . navios ao preço corr espondent e . nessa época, si 0 
Governo brasileiro os não quizesse acceita r. 

A Delega çã o Brasileira. á ConfePencia da Paz n ã o r estringiu a sua 
a ctivida de ás q u estões, por assim dizer , de interesse m a t eria l , do café e dos 
navios. Ella p rocurou ta mbem colla bora r na solução de todos os gra ndes 
a ssumptos submettic1os a o estudo das com missões e á deliberação da Confe-
r encia, e, 7.elosa das tradições Jibéraes do n osso direit o in terno e n a nossa 
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vida internacional, esteve ::iemp1·e ao lado da causa dos fracos, d e todas a s 
reivindicações justas, de todos os nobres ideaes. Em sua consciencia i;:tão 
'pesa a responsabilidade de haver uma só vez se associado ás pretensões do 
arbítrio ou da prepotencia. A inclusão das pequenas potencias no Conselho 
Executivo da Liga das Nações, na proporção e modo por que foram co11-
templadas, e o augmento Çla representação dessas potencias em differnnte8. 
commissões da Conferencia, devem-se aos seus esfor_ços, como aos seus es-
forços e á elevação moral que em toda as circumstancia s imprimiu á colla-
boração do Brasil, deve este a honra insigne de figurar entre os nove mem-
bros qaquelle Conselho. 

Foran1 repatriados os a llemães que aqui _conservavam os prisioneiros. A 
Legação da Hollanda, que tomou a seu c::i,rgo esse serviço e cuidou dura nte 
a guerra dos intei·esses allemiies, agradeceu ao Governo Federal, em nota 
de 17 de Dezembro ultimo, " o bom trata mento dispensado áquelles m ari-
nheiros durante a sua estada no Brasil" . 

Restabelecemos as nossa s relações diplomaticas com o Governo de Ber-
lim, e acreditámos junto a est e, á semelhapça do que fizeram as outras na-
ções a lliadas, um encarregado de negocios . 

. Aos seus a ntigos postos estã.o voltando os consules que alli mantinha -
mos a ntes da g;uerra, os quaes vão concorrer pa ra se reencetarem as con-
sideraveis relações commerciaes que entretínhamos com aquelle paiz e se-
1·ão f acilita das pelo livre transito que já concedemos aos ·navios a llemãei;, 
conforme nos ·pediram armadores dessa nacionalidade, por intermec1io da 
Legação da Hollanda. 

Continuam em estudo e n egociações as questões de limites, a que cir-
cumstancias muito especia•"s e alheias á vontade do Braisl não permittiram 
a inda ' dar solução satisfactoria. 

A grande extensão de nosso territorio, limitrophe com o de paizes igual-
m ente novos e que por s ua vez tambem não conseguiram a inda delimitar 
definitivamen te a sua fronteira com outros lindeiros, explica essa demorR 
na solução final dai. nossas penden cias territoriaes e pa tenteia as grandes 
c1ifficuldades que apresen tam, ás vezes, semelhantes negociações. 

Com o Perú firmámos, em 11 de Fevereiro ultimo, um Accôrdo que 
restabeleceu .ª Commissão mixta demarca dora de limites entre os dois 
paizes, a qual h a via su sp endido os seus traba lho'! em Agisto de 1914, por 

propos ta do Governo peru:orno. 
O Accôrdo reva}idou tambem as In:;;trucções constantes do Protocollo ele 

19 de Abril de · 1913 s obre a organização da Commissão, alterando-o apenas 
quanto á séde desta que, por conveniehcia do serviço, passou a ser em Be-
lém do Pará, e fixou a segunda quinzena de Ma i·ço ultimo para a reunião 
das duas commissões naquella cidade. 

A Commissão brasileir1.c, organi4.a.da com o!ficiaes de r econhecida pro-
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ficiencia, sob a direcção do m esmo chefe que a presidira anteriormente, já 
deu começo aos trabalhos. 

Continuam a ser objecto de estudo e n egociações os pequnenos trechos. 
ain da em aberto de nossa fronteira com a Bolivia : As duas soluções de 
continuida de na linha , já demarcada com um desenvolvimento approxima.do 
de 2. 833 km. vão do morro dos Qua tro Irmãos á nascente prineipal do rio 
. Verde, e da ·nascente principal do rio Rapirran á nascente principal do Iga-
rapé Bahia, numa extensão superior a 300 :kilometros. 

Foram promulgados o Tra tado para a fixação e liquida çã o ela divida do 
Uruguay ao Brasil, assignado nesta cidde a os 22 de Julho de 1918, e a Con-
vençã o para melhor carac;:erização da fro'nteira entre os dois paizes, tam-
bem a qui assignada a 27 de Dezembro de 1916. 

H a vendo certa correlação entre es tes dois pactos, ajustou-se, por troca 
de notas, que elles teriam execução conjúntamente, como medida de · eco-
nomia e simplificação de serviço. O antigo chefe da Commissão demarca-
dora de limites foi nomea do para. desempenhar, além das funcções relati-
vas ã f r onteira, as de a lto commissario, estabelecidas no Tratado de 22 de 
Julho. A 15 dé Novembro ultimo realizou-se em Montevidéo, a primeira 
reuniã o das Commissões. 

Cabe-me tambem informar-vos que desde o dia 1° de Ma io de 1918 está 
assignada a a cta do Accôrdo sobre o traf ego do rio J a gua rão, entre a villa 
urugua ya do Rio Branco e a cidade brasileira da quelle nom e. 

' Estrada de ·Ferro de E stá sendo objecto de estudos o lrf emorcindwrn apresentaclo pelo plenipo-
Corumbá a Santa tencia rio da Bolivia., que propõe ao Governo brasileiro nova modifica ção do 
Cruz de fa Sier!"a art. 7º do Tra tado de Petropolis, por meio de um P1·otocollo, que substitúa o 

de 28 de Dezembro ele 1912, acto es te sanccionado pelo Gover.no brasileiro, mas 
ainda pendente de approvação do Congresso Nacional da Bolivia . Esta pro-
posta visa a. construçção de uma linha ferrea que ligue Santa Cruz de la 
Sierra, na Bolívia, a Corumbá, e approxime assim gra ndes centros economi-
cos bolivianos da rêde de via ferrea brasileira Santos-Itapura-Cqrumbá. 

· Rela9ões commerciaes As nossa s r ela ções co1nmerciaes com os demais paizes tên1 continuado t; 

da r -n os um saldo favora.vel, elevando ' o valor da exportação sobre o da irn-
11or.taçiio. Se, ultimamente, não têm crnscido em quantidade, têm corn t udo au-
gm entado em valor, devido á depreciação da moeda circula nte ele mu itos pai-
zes e á a lta ele preços de va rios g eneros . 

Dos r elator ios envia dos pelos nossos agentes consulares e publica dos re·· 
gula rn1ent e no "Boletim do Ministerio das -R elações E xteriores", podereis v.êr 
,~ que grau têm a ttingido as nossas relações commer ciaes . 

Vã o adia nta das a s negociações de um tra tado de comh1er·cio com o Uru-
gua,y. O projecto ser-v os -ha opportunamente submettido . 
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Foi prorogado em 1919 o . modus-v·ivendi commercial, que vimos mantendo 
.com .a .Italia desde 5 de Julho de 1900, e denunciado o que tínhamos com a 
França desde 30 de Junho do mesmo anuo; 

'l'emos elementos para acreditar que as relações commerciaes do Brasil 
com os paizes novos, surgidos em consequencia da gu erra, vão ter grant'.le 
desenvolvimento . Ainda h a pouco um relatorio enviado pelo nosso Consul na 
Polonia a ssignalava como esse paiz se mostra interessado em encetar rela-
çõo;is c1irectas comnosco, tanto que, para esse fim , nomeara um Consul Geral 
com séde no Paraná, ao qual o Governo concedeu exeq·uatur em Janeiro do 
corrente anno. 

O nosso Consulado em Helsingfors (Finlandia) foi mantido em virtude 
de informações da Repartição de E statística Commercial, pelas quaes se ve-
rifica qua nto estão a ugmenta ndo as nossas relações commerciaes com esse 
pa !z, cuja sob~rania o Governo reconheceu em data de 30 de Dezembro d() 
ánno passado. 

Pelo seu lado a Rumania mostra desejos de entrar em reiações directa~ 
com os nossos mercados , e por intermcclio do Consul brasileiro em Galatz fe>z . ' 
p edido de abundante remessa de café . 

Por decreto de 10 de Março ultimo, baseado na au torização conferida pelçi 
art. 45 da lei n. 3. 979, de 31 de Dezembro de 1919, e de accôrdo com o que 
se tem feito em annos anteriôres, concedeu-se no corrente exercicio reducção 
de direitos a determina dos productos norte-americanos, em a tténção a favor 
aimlogo de que go2:am nos E stados Unidos diversos productos brasileiros . 

Varias accôrdos r elativos á p ermuta de encommendas postaes estão sendo 
á just ados com outros i;aizes, entre os qtiaes a Grã -Breta nha, a Belgica e fl 

Hollanda. 
Continfia pendente de approvação o Accôrdo posta l firmado em Roma no 

6º Congresso Postal Universa l, em 26. de Maio de 1906. J á foram, entretanto . 
ratificados pelo Brasil a Convenção principal e dous accôrdos especiaes, mn 
dos quaes par a a troca de cartas e ca ixas com valor declarado e o outro para 
ó serviço de vales postaes. Decretos de 27 de Agosto de 1919 publicaram a 
adh esão da Finlandia a o primeiro destes accõrdos e . a da china ao segu ndo . 

. Com o Governo dos Estados Unidos da Am erica firmá.mos, em 1 7 de 
Outubro · ele 1919, uma Convenção sobre a · p e1-m uta de fundos por meio de 
vales posta.es, a ·qual foi submetticla á vo~sa approvação em m .ensa.gem de 
13 de Dezembro ultimo. 

Está pendente de approvação do Ccirigresso Nacional a Convenção radio-
telegraphica a ssignada com a Bolívia em 2 de Maio de 1918 . 

Productos norte-
amerícanos 

Accôrt.los postaes 

". \ 

Radio-teleg1•aph ia 

As nossas embaixadas e legações são installada.s em predios alugados . Pred ios para legações 

Seria conveniente . que ·o Brasil · adquirlsse, pelo menos em· algumas capi-
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taes, predi0s condignos para sua representação. Ao · mesmo tempo que esta 
ganharia em brilho, o · Thesouro pouparia, ao cabo de algum tempo, ·não 
pequena somma, tão elevados são os alugueis · actuaes. A autorização dada 
na lei d.o orçamento de 1918, pa.ra a compra de um predio em cada exer-
cício, foi subordinada. a restricções taes que muito difficultam qualquer 
negociação . Outra providencia de caracter mais pra,tico tornaria eff:icaz a 
acção do Governo neste assumpto. 

Ensino Superior no A Faculdade de Medicina do Paragu.ay, com assentimento do seu Go-
Paraguay verno e por intermedio do nosso ministro em Assumpção, pediu ao Gover-

no bra sileiro promovesse e facilitasse a tida de um professor para leccionar 
physiologia naquella escola durante o prazo de tres annos. O Governo tez 
o que estava ao seu alcance no sentido de eorresponder ao honroso convite 
e obteve fosse acceita a iúcumbencia por um distincto medico brasileiro·, 
que já seguio . 

Extradição 

Propriedade indus-
trial 

Direito cambial 

Quéclas do lguassú 

Por decreto ele 10 de Setembro do anno passado approvou-se o Tra.-
tado qe extradição ass:ignado com a Bolívia em 13 de Junho de 1918. Tra-
tado identico. firmado com o Perú a 13 de Fevereiro de 1919, foi já sujeito 
á vossa deliberação. 

Grandes são as reclamações levantadas contra a lei vigente . relativa 
á propriedade industrial. Será de vantagem para o paiz a votação de uma 
nova lei que corresponda ao desenvolvimento desta materia. 

O decreto de 27 de Agosto de 1919 approvou a Convenção sobre direito 
cambial, assignada em Haya, aos 23 de Julho de 1912. E~ de notar que, 
dos 27 paizes que firmaram a Convenção, e dos 30 que subscreveram o 
Protocollo, foi o Brasil o primeiro a approva1-a .. 

O Governo argentino pedio-nos autorização para que delega dos seus, 
encarregados de estudos preliminares sobre a possibilidade de a proveita-
mento da força hydraulica das quedas do rio Iguassú, nas aguas que lhe 
pertencem, pudessem penetrar numa certa extensão do territorio brasileiror 
caso fosse isto necessario a.os seus estudos. Ao mesmo tempo suggeriu-nos· 
a idéa de envia1·mos engenheiros nossos para fazermos parte da commissão .. 

O Governo brasileiro, éomo era natural, acquiesceu ao pedido, e des-
ignou um officia l de engenheiros, professor da. Escola Militar. e uin ajudan-
te, para acompanharem a . commissão, da qual, com pleno accôrdo do Go-
verno amigo, receberam copia dos trabalhos anteriores, realizados na mar-
gem argentina, , e informações sobre os estudos a fazer. 

Attendendo com sympathia áqnelle convite,. o Governo teve em vista 
não só facilitar ·o trabalho dos technicos argentinos, mas tamõem colher 
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elementos que o habilitem,. si houver necess·iclade, a entrar em negociações 
com a Republica vizinha sobre o aproveitamento por nossa parte das aguas 
brasileiras do Iguass.ú. 

Desejando ampliar e intensificar cada vez m ais o nosso interca mbio 
cem os outFos paizes, o Governo, devidiamente a.utorizad.o, reformou os 
serviços . da Secretaria das Relações Exteriores, do Corpo · Diplomatico e Clo 
Consular, expedindo regulamentos que, em vigor desde Fevereiro ultinw, 
já vão revelando resultados apreciaveis de simplificação, disciplina e eco-
nomia nos serviços . 

Na Secretaria de Estado fez-se melhor distribuição dos serviços em 
geral e im.primio-se maior · desenvolv.imento aos negocios commerciae;:; e 
consulares, que passaram a formar uma directoria destinada a fomentar 
o desenvolvimento das nossas relações commerciaes e econom.icas. Espera 
o Governo que, dentro em breve, sejam proveitosos os frutos dessa orga-
nização. 

Como complemento clessa medida, deram-se aos chefes de legações e 
em:baixadas attribuições de caracter commercial e maio1· autonornia, ele 
maneira · que possam elles intensificar os trabalhos dos consules e addidos 
commerciaes , segundo os intuitos da moderna iliplomacia. 

Na reforma consular tevé tam15em o Governo em mira principalmente 
ampliar e desenvolver a acção dos nossos agentes consulares . Por ena 

/ .. 
estabe1eceram-se duas classes unicas de funccionarios de carreira, os· con -
su les geraes e os consules. Ficaram, entretanto, para os effeitos internos 
da investidura e dos vencimentos, divididos os consulados geraes e os con-
sulados, respectivamente, em repa.rtições ele 1" e de 2• categoria, conforme 
o criterio dos rendimentos por. elles produzidos, signal mais evidente da 
sua importancia. 

Em virtu de desse criterio foram a lteradas as categorias de varios con-
súla dos e supprimidos a lguns, q ue não tinham funcção que preencher. 

Os antigos chancelleres passaram a denominar-se consules adjuntos é 
os funccionarios honoratios foram mantidos com as antigas denominações 
de c·onsules honorarios, vice-consules e agentes consulares. 

Os addidos commerciaes, que eram em numero de quatro, foram ele-
vados a. seis; cogita, agora, o Governo de dar-lhes attribuições claras e 
precisas, o que até ao presente não se tinha feito. 

JUSTTÇA E NEGOCIOS INTE~IORES 

A não serem os successos da Bahia e a lgumas paredes operaria!!!, aqui 
e num ou noutro Estado, pode-se dizer que a ordem publica se conservou 
perfeita. em todos os pontos do paiz. 

Reformas 

Ordem publica 
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De algum tempo a esta parte a lutas politicas no Estado da Eahiá 
teem-se salientado por uma extrema exaltação. Entre as a,ccusações arti-
culadas contr.a a situação alli domi,nante figurava,, quando assu:mi o go-
verno, em primeiro plano a de exercer toda sorte de compressão contra 
os direitos dos adversarias por meio dos chefes dos serviços federaes. Cioso 
da neutralidade da União nas questões partidarias, e visto que poucos me~ 
zes depois se teria de reallzar a eleição de governador do Estado, tratei de 
retirar da Bahia os funocionarios accusados, como fiz em outros Estados 
de onde me vinham queixas identicas, e - para lá designei pessoas inteira-
mente estranhas á politica local. A ultima substituição que fiz foi a do 
commando da Região Militar, que confiei ao general Cardoso de Aguiar, 
o qual, pelo elevado e merecido conceito em que é tiq.o no paiz, of·ferecia 
a ambos os partidos todas as garantias de isenção e imparcialidade. 

A 29 de Dezembro verificou -se a eleição, apaixonadamente disputada 
pelas duas facções. Um.a e outr.a, como acontece quasi sempre, attribui-
ram-se a victoria. Logo em seguida divulgava-se nesta Capital a noticia 
de que bandos armados, dirigidos por chefes locaes, se havian1 levantado 
nos municipios do sertão do Estado co·ntra as a utoridades constituidas . O 
óbjectivo destes chefes, conforme annu.nciavam os seus mentores . politicos, 
era marchar sobre a capital, impedir o . reconhecimento do candidato go-
v ernista, Dr. José JoaqU'im Seabra, e em_possar no governo o candidato da ~ 

opposiçfw, Dr. Paulo Martins Fontes. 
A principio o movimento não teve grande importancia; pouco a pouco, 

porém, foi se avolumando, e a 17 de l!~evereiro o governador do Estado, sen-
tindo-se impotente para dominal-o, dirigia-me o seguinte telegramma: 

"Levo ao conhecimento de V. Ex. que a , capital continúa em 
absoluta calma, sem a menor perturbação em sua vida normal, rei-
nando paz em quasi todo o interior do Estado. Entretanto, ape-
sar das noticias de normalização em Lençóes e RemaI).so, estou in-
formado que jagun.ços armados marcham sobre Juazeiro e Villa 
Nova com o fim de assaltarem estas cidades, cujas populações está•) 
alarmadas. Campestre ainda sitiada, tendo o contingente policial. de 
100 praças, que enviei ao local, acainpado em Andarahy, n ão con-
seguindo, em virtude de ser insufficiente, bater os bandidos. Em 
Juazeiro continúa a força policial de 150 praças a defender a ci-
dade. Enviei 100 praças para defender a estrada de Nazareth, visto 
correrem boatos de que seria atacada ·pelos clavinoteiros chefia-
dos por Horacio Mattos. Como sabe V. Ex .. . esses bandoleiros, que 
sempre existiram em certa zona do sertão bahiano, fazendo de vez 
em qua ndo incursões nas localidades onde possam satisfazer seus 
instinctos de pilhagem, estão sendo agora insufflados e a provei-
tados pelas facções opposicionista~, que lhes fornecem armas, m u-
nições e dinheiro, impellindo-os ao saque pelo ataque a c:idades 
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a bertas e arregimentando-os para a luta armada contra . as a utori-
dades constituídas nos municipios, com manifesta perturbação da 
ordem e tra nquilic1acle publicas. Nestas condições, confiado no com-
:ProV'ado ' patrtotismo de V. Ex . e baseado no art . ·s·, · n. 3, da 
Constituição ·da R epublica, ven ho solicitar de V. Ex. o auxilio f e -
deral para o fim de restabelecer a ordem e tranquilidade nos pon-
tos a cima r eferidos . Esta m edida ser á ela maior effiCliencia , pois 
creio que a certeza de que a força federal vae auxilia r o governo 
estadual na manutenção da ordem publica, na defeza da viaa, l ~

berdade ·e propriec1ac1~ das populações brasileiras ameaÇadas de 
assalto violento de clavinoteiros , explorad os pelas paixões sedicio-
sa:s, logo bastará. para restabelecer p lenámente a tra nquil!idade em 
todo o Estado. Estou certo que V. Ex. atterl'derá a este justo pe-
dido. que en cerra pro:viclencia constitucional , prestando· desta fõr-
rna um r elevante serviço ás nossas instituições republicanas. 

Cordiaes saudaç·ões. - .Llntonio Moniz. " 

No dia immecliato recebia eu do Dr. Bra ulio Xavier, presidente elo Su-
p erior Tribuna l de .Justiça , do Estado, este despacho: 

"Aggravanclo-se a situação . do Estado devido a o movimento 
estend er-se, varias coma.rcas e termos do interior estão a bandona.-
dos das autorida des juclicia ria.s, determinanC!o completa acephalia 
da justiça,, ·Em razão de taes acontecim.entos está o J)ocler judicia-
rlo sus,pen so em g ran de parte do territorio bahiano. O governo, 
causador desta situação anomala, é impotente para r eprimir tão 
serio e extenso m ovimento . Dada a perturbação dit ordem consti -
tucional' e a impossibilidade elo exer cicio elo poder juclicia rio, cum-
pro o dever de communicai· a Vossencia es tas occurrencias, ·solici-
tanc1o providencias e inter venção, afim de dominar esta érise qu"l 
cmmpromette o r egimen . 

Cordiaes saudações· - · Brau!'io Xavi.er, yii·esidente elo Tribunal 
. Superior" . 

Não m e parecendo que os factos tivessem a inda uma gravidade ex-
cepciona l, e julgando conveniente tentar um accôrdo entr e as duas partes 
contendoras, deixei de résp.0:nc1er logo a . essas r equisições. Os aco11tecime11 -

' t os, porém, fora m --se precipHando . No dia 21 o general Ca rdoso de Aguiar 
.enviava-me este telegra mma : 

" Espalhando pelo sertão boatos de a poio Federal , o mo-
vimento alastra-se . Bandoleiros avidos convergem de toda a parte, 
com o fito em ganhos faceis e depr edações. Quanto maior demora 
houver . mt intervenção, m ais se avolumar á a anda, difficultando o 
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apa.ziguamento. O governo do Estado, com dois mil homens de po-
licia1 não _póde attender a tão grande zona, guardando ainda ·a capi-
tal, onde a opposiç.ão procura perturbar a ot·dem. Não pôde tambem 

Jtrmar jagunços por falta ele recursos pecuniarios, çi,rmamento e 
munições. A desorclem no sertão ::i,tralJ.irá jag·unços dos Estados. li -
mitrophes, já habituados a essas lutas e depredações, tornandG-se 
então multo cHffici! dominar o movimento." 

No ena 23 frustravam-se inteirainente os meus esforços pelo aixfü-do .. 
U:m appello que eu dirigira aos chefes da opposição, para aconselhat'em os 
seus · amigos a deporem as armas, não tivera melhor resultado. 

A opposiçã.o annunciava que o movimento, dominando já dois terços 
do Estado, se precipitava victorioso e irresistível sobre a capital. Não ei·a 
m_ais possivel contemporizar. Decretei então a intervenção pedida pelo go-
vernador. Fil-o com a consciencia de cumprir um dever inilludivel. Não 
obedeci a. solicitação ou influencia política de quem quer que fosse. Nem 
antes nem depoi::; .da intervenção, tive uma palavra siquer dos ioovernos 
dos Estados aconselhando ou applaudindo o meu acto. A responsabilidade 
deste é toda minha . 

Decretando a intervenção, dei á publicidade os seguintes documentos: 

"Rio 1 21 de Fevereiro .de 1920. 
Sr. Presidente do Superior Ti"ibunal de Justiça. - Bahia. 
Respondo ao seu telegramma de 18. Como V. Ex. sabe, os 

ca,,;os ' de intervenção do Governo Federal em negocios peculiares 
aos Estados estão enumerados no art. 6° da Constituição. Exclui-
~ª a hypothese ela invasão, que evidentemente não occorre, só nas 
tres outras hypotheses poderia o Governo Federal, em vista dos 
acontecimentos que ahi se desenrolam, ·intervir nesse Estado. :M:as, 
quanto ao ca,so do n. 2 (manutenção da fórma republicana federa.-
tiva.), á parte as questões doutrinarias que se teem suscitado, quer 
em rela1:ão ao orgam do Governo a quem compete a,utorizar a in-
tervenção, quer no tocante aos requisitos que caracterizam a fór-
ma republicana federativa, é fóra de duvida que não se pode con-
~ider-ar subvertida essa fórma em um Estado onde existem legal-
mente organizados e em funcção os tres poderes co1?stitucionaes -
o legislativo, o executivo e o ' judicia.rio. Pelo que diz re8peito ao 
caso d~ n . . 4 (execiução de leis e sentenças federaes), · si as leis 
ahi desrespeitadas são, como se allega, as que garantem os direitrni! 
e liberdade dG cidadão, a intervenção compete ao poder judicia.rio, 
que é aque!Je a quem a -Constituição con:flou a ]Jrotecção desses 
direitos e liberdadés e, portanto, a execução coerciva de üies leis, 
cumprindo apenas ao poder executivo assegurar pela força, si for 
n.ecessario, o cumpr:mento das sentenças respectivas. Re,sta o caso 

'· 



149 

do n., 3 (rest3,beleqimento da or.:em e tra nquillida .. le). Nesta hy-
pothese, a intervenção só se pôde dar á requisição do governo do 
Estado e no intuito ele f ol'.'taJecer a sua auto• iclade~ Ora, precisa-
mente o Governador do Estado, inv<><'..ando o art. 6°, nc 3, da, Cons-
t ituiqâo, acaba de requisitar a inten1enção f edera l. P:ll'tiIJ!(k> a 
requisição dum. governo, cuja legitimidade todos reconhecem , e 
tratando-se de factos cuja gravicla cle os seus proprios adversarias 
proclamam., corre-me o dever constitucional de attender á requi- . 
sição. Renovei tentativas de accôrdo que já fizera a ntes da eleição. 
Nada tendo conseguido a inda desta vez, acabo de dirigir um a ppello 
aos representantes federaes contrarios ao governo elo Estado, pe-
dindo intervenham junto aos seus a migos do · interior para pôrern 
terno ao movimento. Si nada aluda obtiver, o Govei·no da União 
cumprirá o seu de ver de intervir, fazendo-o toclu.via com a mo-
<leração que a exaltaçã o das pa ixões politicas no E stado aconselha, 
i·eservando á autoridade federal a direcção exclusiva de suas for-
ças e prescrevendo ao comm.anda nte destas o maior commecUmen to 
em sua acção. 

Attenciosas saudações. - E pí.tacio Pessôa". 
"Decreto n. 14.077, à(e 23 de Fevereiro de 1920. 
O Presidente da Republica Uos Esta dos Unidos do Brasil: 
Considerando que o governador do E S:t.'<do da Ba,hia, invoca ndo 

o art., 6°, n . 3, da Constituição, e allega ndo a insufficiencia das 
forças de que dispõe, requisitou a intervenção do Governo Federal 
para restabelecer à ordem e a tra nquilidade no E s tado; 

Considera ndo q ue a requisição é feita por um gover no, cuja 
legitimidade não se . contesta; 

Considerando que a perturbação da ordem e tranquilidade na 
Bahia é um facto de notorieda de publica , cuja extensão e g ravi-
dade ·os proprios adversarios do governo local não ce:s;;am de p ro-
clamar; 

Consi~erando, portanto, que ao Governo da U ntão incumbe 
attender á requis içã o do governo local: 

Resolve intervir no Estado da Bahia, nos termos do art . 6° 
n. 3, da Constituição, m andando que o Commandant e da quella Re-
gião restabeleça a ordem e tranquilliclacle no dito Esta,do, ele ac-
côrdo com as instrucções que n esta da ta lh€1 sã.o dacl::i.s pelo mi-
nistro dos Negocios da Gu'.:lrra. 

Rio ele Ja,neiro, 23 de Fever!'iro de 1920, 99° da Independencia 
e 32° da Republica - EPITACIO PESSÔA. - A.lfre(lQ Pint9 Vieirtt d e 
Mello. - João Pandiá Calogeras." 

"Rio, 23 de Fevereiro de 1920. 
Sr. Governador do Estado - Bahia . 
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Atte1Ídend,o á requisição de V. Ex., acabo de exl}edir decreto 
que ordena a intervenção ilesse Estado nos ºtérmos do art. 6°, n. 3, 
da Constituição Federal. Ao commai'1dante da . r egião sao enviadas 
as necessarias instrucções. A força,· fecler'a l agirá ·com inteira au-
tonomia, parecendo conveniente, dada a e:::.:alt',tção elos animos n(>Sse 
Estado, que a iJol'icia ou deixe de· tomar " parte na;: operações ou 
não o faça sinão sob o commando elo gener1à1. ' Estando no desejo, 
interesse e dever do Governo · Federal usa r elo maior con1medim.ento 
e tolerancia em sua acção , espero que V. Ex. a u torizará, o general 
c omma ndante da região a assegurar ~Ls populações revoltadas que 
todas as garantias ' lhes serão dadas pelo governo elo Estado, depois 
de effectuada a pacificação. 

Saudações attenciosas. - Ep-i.ta.ci.o Pessôa'. " 
"H.io, 23 de Fevereiro ele 1920. 
Sr. Commandante ela Região Militar - Bahia. 
Attenelendo á r equisição elo governador , resolvi in tervir nesse 

Estado afim ele restabelecer a ordem e tranquÜlídacle . Para este 
fim, deve V. Ex. pôr em. acção a força federal do seu ·conunan.do, 
de accôrclo com as insh:u~ções elo Sr. Ministro da Guerra . No des-
empenho desta missão procederá V. Ex. com in teira a utonomi>• e 
exclusiva responsabilidade, r ecebenélo ordens apenas elo Governo 
Federal, o que não exclue entendimento com as a u toridades do 
Estado para melhor esclarecimento de sua acção . Dada a exalta-
ção elas paixões partidaria,s ahi, convêm , que "a força 'de polici~ ou. 
não tome parte nas operações ou o ·faça sob o commanclo ele V. Ex. 
Neste sentido telegraphei ao Governador. Antes ele qualquer ata~ 

que a grupos ar:mados, deverá V . Ex . convidal-os a eleporem as 
'armas, prom.etendo-Jhes toclas as garantias a.infü~ elepois ele feita 
a pacificação, ele accôrdo com a a,utorização que o Governa dor de-
verá dar. O Governo da U nião nflo tem intuitos hostis contr<L taes 
grupos: seu p ensan1ento é unicamente pacificar o Estado. sem. se 
envolver de qualquer modo nas füsse.nções poUticas locaes . Deve, 
pois, V. Ex. esgotar em qualquer emergencia; os meios suasorios, 
regular-se' sempre pela m a is rigorosa im·parcialiclacle e justiça, e 
não es·quecer jamais que são brasileiros os que· tem diante· de si. 

Saudações. - Epitne'io Pessôa". 

A intervenção federal no Estado da Bahia pr0vocou, como· er a natural, 
grande abalo na opinião. O acto do Governo foi alvo de severas criticas: 
umas eivadas de paixão partidaria e, por isto. n•esmo. sem jus a, urna con-
tradicta; outras, porém, de natureza jurídica, que me sinto no. dever de 
tomar em consideração. 

Destas ultimas, a primeira é. que o . Governo da União não era abri.gado 
a attender á requisição do governo local, e não clevia tel-o feito em bene-
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ficio de uma s ituação r epudiada pela m aipri a do E stado. Dispondo a 
Constituição que o Governo Federal não pprJ,erá inler vi1; nos Estados; sÚl·vo 
nos casos que ella indica, deve-se e ntendei·, pela analyse gra mmatica l elo 
texto, que nesses casos o Governo F edral pólle inlervir, isto é , t e1n a · n-
1>Cl'dade ele i.ntervir O'tl náo. Out ro tambem não é o espírito ela nossa Carta 
P olítica, pois a intelligencia contraria . reduziria o Go~erno 'Lla União a 
.Protector incondiciona l das autoridades locaes, po1; mai~ desenfreadas qtte 
fosseni. 

Nem sempre a excepção abei1;a a uma phrase prohibitiva irnporta uma 
faculdade ; muitas vezes, pelo contrai·io, tm.duz um rigoroso dev.et' . 

As nosS(ls leis estão cheias de exemplos desta linguagem. Na propria 
Constituição encontra-se m a is ele um . 

S!)gundo o art. 72, § 8°, a policia nã.o pócle intervir em urna reunião 
s·inão para manter a ordem. Isto nã.o que r dizer que, no caso de desordem , 
a policia passei i ntervir oil nâ.o. Pelo cont1·,1rio, toélos sabem que ella t em 
o dever de intervir. 

O § 11 dis põe: "A casa é o asylo inviolavel do incliv icluo; ning1w·1n póçle 
a hi penetrar, de noite, sem consentlm.ento do moraclot" si.nâ.o par a acudi.r 
a victimas ele crimes ou desasti·es ". T erá a a ut or'ida cle a. fa.c,1il!la.cle eie pe-
netrar oil não 11enetr<i.r em. u1na. casa onde se pratica um cl'irn e ou , a o en -
vez disto , é ella rigorosàJnente obriga.ela f" fazel -o ? 

Pelo § 13, a prisão não pôde et'feetuar-se, eí excepçeio elo fl1,,grante 
delicto, sin<io depois da pronuncia do in diciado. Ninguern ele .ce_r.to preten-
derá que, n o caso d.e flngrante oii ll epoi s <lei pronwncici, a ~LU t oridade p·óae 
p r en<ler 01l d.eix a.r ele pren<ler o criminoso. 

Em todos estes casos, a excepção, aberta embora. a uma . 1·eg 1·~ prohi-
bitiva, ·encerra t a rnbem üm dever. 

O m esmo succede com o art . 6° . Quando a Constituiçã,o diz q u e ·o Go-
verno l!.,ecleral neio iwderá intervir em negocios pecuJ.i are11 aos . .Estados, 
salvo nos casos que em seguiclii. enumera, n ã o qtier dizer· q1:1 e. nestes casos. 
o Governo póàe ·intervir- oil não. O cri ter io g rammalical a hi é in seg·uro :e 
falho, porque esta construcção se en~preg<L num e nout ro sentido . Por 
isto, p::i,rá. hem compreh encler o t exto é ind ispensavel inquirir elo seu es -
pírito, elo objectiv'o que t ev e em vista, do pensamento d,o seu <1.u tor . Não 
pôde h aver, por exemplo, quem., ele animo desa paixonado, sustente que o 
!J·overno F edera l tem, não o eleve i-, m as a fac1llclaele de intervir num lis-
tado invadido por 11111 exer cito estrangeiro (a rt. 6° n. 1), ou oncie se tenha 
~boliÇ!o a fórma republicana fede ni,tiva. e , pr0 cla m a.do o reg ime n 'monarch ico 
(art. 6°, n. 2). 

Os que clefen ciem a interpretação que comba to, sentindo todo o absúrclo 
desta conclusão, procura rµ escapar-se con1 un1a evasiva : " A tra n s posição 
das f ronteiras de um Estado p or ti·opas estran g<;iir a s, ou de outro l!Jstaclo, 
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pôde ser um acciliente ?nmnenta.neo 01i involtnnt:ari.o, que apparente, ?nas 
não tenha e?n rea.l~àade o ca.rn,ct~r de i nva.são. · A fôrma i•epublicana fede-
rativa póde soffrer em qualquer Estado violações cwcidentac~ e ·tra.nsi.t<Yrias, 
que não ·de?nande-rn a ingerencia do poder federa l para a manter ... Nestes 
ilifferentes casos, como em todos os outr os do exer cicio de poclel"es· dlscre-
cionarios, o governo, em quem estes residem , é o juiz das cir cumstancias 
pelas quaes se detei·rnina a opportunidade e a competencia na. interposição 
da sua autoridade". 

:M;as estas hypotheses nã o entra m de modo algum n as cogitações da 
Constituição. O art. 6°, n. 1, não pensou j amais numa simples transposi-
ção de fronteiras monientanea 01i involuntari.a ; o que . elle figura é preci-
samente uma ·invasão, isto ê, u.ma transposição de fronteiras delibera<ht, 
hostil, aggressiva. Do mesmo modo, não é uma simples violação accidenta.! 
e transi.tor·ia da forma republica na que preoccupou o legislador constituinte, 
mas uma violação intencional, grave ~ duradoura. E, assim , insistilnos em 
assegm-ar que não pôde h aver quem esteja sincei"alnente conven cido de 
que. em taes casos, a interven ção é ac to de piiro arbi'trio do Governo F e-
ooral. 

Mesmo nas hypotheses imagina das pelos censores do Governo, este não 
tem a liberdade ele acção que se lhe attribue. Tratando-se ele uma incursão 
passageira e casual ou ele U!l1a rapida e insignifica nte transgressão qa fórma 
republicana, o Governo ainda está adstricto a um d6Ver, o ele , ern respeito à 
autonomia do Esta do, não inter 'l>'ir. A discreção do poder feder a l r eside ape-
nas em examinar se os fac ros constituem ou não as condições impostas p elo 
legislador ao dever de intervenção . Se constituem, o Governo t:em o dever de 
intervir. Se não constituem, é dever do Governo não int ervir. Nã.o ha arbi · 
trto em qualquer das hypotheses. Só h a dJ6Ver . Mas não sendo a clmissivel 
que, entre tres dispositivos siibo1·dinado.ç á ?nesnia cla,1isula ex cepti.v a do ?nes·-
nio precei.to prohibitorio, dois signifiquem faculdade e o terceiró obrigação, 

. força ê convir que, se as excepções abertas pelos ns. 1 e 2 elo a rt. 6º á r egra 
prohibitiva da sua phase inicial não representam penn·issões, ele venn-issãu 
tambem não cogita a excepção do n. 3 . 

E assim ê. O que o a rt . 6° ela Constituição quer dizer é que o Gove1·no 
Federal nã o poderá intervir em negocios peculiares aos E stados, salvo em taes 
e taes casos , porque nestes casos é obrigaelo a intervir. 

Nem jámais tal preceito f?i entendido de outro modo . N em a qui , nel'n 
nos paizes de igual systenia polit ico. Ning·uem de certo mais auto\·izado pa r tt 
dar a interpretaçã o genuina de um texto legal do .que . "o profiss ional que o 
concebeu". Mas ·quem concebeu o principio contido no art. 6°, n . 3, da nossa. 
Constituição; não foi, como se tem dito , o legislador brasileiro. Foi o am e-
ricano. O a rgentino copiou deste. O brasileiro copiou dos· dous. Ntío ha neste 
ponto nada ele origi?ia,l n.a Gonstit·uiçã,o do Brasil. 

.. 
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Logo que se proclamou a. Republica, o Governo Provisorio nomeou ·uma. 
commissão para elaborar o projecto de Constituição . Este projecto dizia. no 
art. 6°: 

"O Governo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 
aos Esta.dos, salvo: ... 3, para restabelecer a ordem e a tranquilli-
dade no Estado, á requisição do seu reilpectivo governo. " 

O Governo Provisorio, no seu decreto · n. 510 , de 20 de Junho de 1890, 
copiou i pltis verbis este dispositivo, apenas substituindo :ois palavras finaes 
á requisiçéio do seu respectivo Gov erno por estas á req·1Li.sição dos pocJA>1·e.r 
locaes. Convem assignalar que esta mesma insinificante modificação resultou 
de uma emenda feita pelo Marechal Deodoro (que á s palavras á r eqnisi çã.o 
do seu respectivo g()'l)erno ma11dou accrescentar e dos 21oder es loca.es) , .e n ão 
por qualquer m.e·mbro do Gov erno Provisorio. (Gomes Ribeiro, Oonst. Feri ., 
pag. 230.). Mas o Congresso Constituinte não acceitou nem mesmo essa pe-
quenina ·alteração, e voltoii aos t ermos do vrojecto da Oommiisséio. De sorte 
que no dispositivo actual não ha nada qiie seja do G()'l)erno Provisor-lo. Tudo 
é da Commissão. Se ahi houvesse qualquer cousa de origina l, a Commissfto é 
que poderia gabar-se da '.l.'ltoria. do texto e arrogar_se, como autora,. maior 
autoridade no interpretai-o. Mas não ha. A idéa veio, como disse, da Cons ti-
tuição dos Estados Unidos, que a tirou do projecto de Pinckney. O legislador 
argentino adoptou-a. A Commiss:lo brasileira tomou-a de a mbo!'<. O Governa 
Provisorio copiou-a da Commissão. Assim, os membros do Governo Provi-
sorlo têm tanta autoridade como qualquer outra pessoa que delle não tenhll 
f eito parte, para dizer o sentido genuíno do texto no caso vertente , 

Mas, se é o autor da lei , e não quem a copiou em terceira nião, que nos -
pôde explicar o seu verdadeiro pensamento, vejamos como nos Esta dos Uni-
dos e na Republica Argentina se entende o caso do a rt . 6° , n. 3, da nossa 
Constituição. 

Quer nos Estadus Unidos quer na R epublica Argentina, a in tervencã o 
neste caso tem caracter obt'igator'io . 

A Constituição americana u sa a té de lingua gem impera tiva: 

"Os Estados U'nidos . . • protegerão cada um delles (Estados da 
União) . .. á requisição da Legislatura (ou do Executivo, qua ndo '.l 

Legislatura não puder ser convocada) contra a des ordem intenta." 
(Art. IV, .secção 4ª.) 

Elntre os escriptores americanos nunca se suscitou a menor duvida quan-
tc á obnigatoriedade deste preceito . A intervenção foi sempre considera da 
como um dever inilludivel do Governo F ederal. . 
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·V!"jam-se, por exemplo:. 

Story ( Ooni. on t h e Oon st., 412): 

" E' . \lm ~ever imperioso do Governo J.i'ederal, rn.edia nte requisição 
da Legisla tura ou do Executivo do Esta do, a judal-<?. a dominar taes 
insurreiçõ~s . " 

Walker (A.nier ·tcam Law, 67) : 

"'Esta linguagem · (do art. IV, secção 4•, da C0nstituição a meri-
cana) faz da protecçã o ~eral aqui garantida nã o simplesmerite · ttm 
poder, m a s um clev er: Ella obriga o ·todo a p r oteg er as partes . !' 

Tucker ( Oonst . of the U . s ·t(J;tes, vai. 2º 813) : 

"Os Estados U11ic1os sã.o o·bri.gados .;i. auxilia r os E stq;:los, que <:> 

requisitem po1' intermedio da sua Legislatura ou elo seu Executivo., 
a dominar a j,nsurreição. " 

A Const.ituição a r gentina dispõt'\ :QO art. (iº: 

"O Governo Federal intervem no territorio das provinciais . .ú 
requisição de suas autorida des constituida.s pa ra sustental-as, ou r es-
tabelecel-as, s.e houverem sido dep.osta.s pela sedição ... " 

Tambem na Republica .Argentina todos estão .de accôrdo em que o . Go-
verno Fede1-al, uma vez verifica da a legitimidade do pedido de intervençã o, 
n ão te111 a liberdade de recusal-a. 

Basta vêr o que dizem: 

E stra da (Der ech. Oonst . , 134) : 

"De sorte que, qua ndo uma revoluçiio int!'rna . toma P!lrto vqlt<;:> .. 
é absoluta.mente impossível que os go".ei·nos provilrniaes lhe r esistam, 
se n ã o recebem auxilio ou protecção do Governo F ede1·a l; e como 
não podem receber esta protecçã o ou a uxilio sem r equisi tar a inter -
venção, "é cla ro que onde quer que. uma insurt'eição r ebente, o Go --
verno es tá forçado a pedir' a intervenção e·, póde . accrescenta r-se, o 
Gover·.no na ciona l es·tá obd ga,do a conceder-lh'a. " 

Bar raquer o ( Oonst. Argent., pag· . 188): 

"Qua ndo estalam r e1Je1liões ou sedições nas pl'ovin.cias e as. R.u-
toridades c.onstituidas r equer em a intervenção, o Poder . F·~&teral estú 

f. no restr·icto dever de concecl.e l-a. " 
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González ( Oonst . Argent.., ns. 719,, 727. e 728) divlde os casos de inter-
vençji.o em -intervençã.o por direito e ·inter~enção COT>io dever . A intervenção 
co11w dever é puecisaii+ente a que incumbe ao Executivo, em vista de requi-
sição das autoridades constitu.idas, no caso de perturbação ela ordem ni> 
Estado. 

Araya .(Oonient. a lei Oonst., vol. I, .pag. 149), explicando a reforma 
c~nstitucional de 1860, diz qµ.e ella tratou de corrigir a fórma defeituosa do 
art. 6° ela Constituição argentina e "o reclig·io de modo m ais Jato, qistinguindo 
genericamente en1 que casos se devia exer cer o clireito de in·tervenção, e em 
quaes estava obrigado o Governo Federal a intervir á requ,isição elas antori-
dades da provincl.a". 

Eis a hi. Assim, nos Estados Unidos como na Republica Argentina, que 
foi onde "se concebeu " a idéa contida no art. 6°, n . 3, ·ela nossa Constituição, 
a intervenção não é uma fac1ilcl.ade, . mas mn . clever. 

No Mexico, paiz em que ·vigora igualmente o regimen feclerativ·o, a Cons -
tituição consagra o principio tambem em termos obrigatorios: 

"Art. 116 . Os poderes da União tê1n o dever ele iJroteger os Es -
tados contra toda invasão ou violencia exterior. Em caso de sublev'l-
ção o'u desordem interna, v1·estas-lhes-hão imtal protecçci.o, semp.t"'' 
que sejam requeridos pela Legislatura do Estado, ou pelo seu Exe-
cutivo, se aquella não estiver reunida. " 

Vejamos se no· Brasil é diversa a doutrina. 
O primeiro acto do Governo Republicano que consagrou o princip.io da 

intervenção nos Estados, foi o decreto i1. 1, ele iõ de Novembro ele 1889, isto 
é , o mesmo acto que proclamou a Republica no Brasil. Esse decreto, que 
supponho ser da lavra do Sr . Ruy Bal'bosa, instituio a interven'ção, no caso 
que nos occupa, como 11.m dever elo Governo Federal. 

Eis aqui o seu text-0: 

"Art. 6. 0 Em qualquer dos Estados, onde a ordem i;nibl1.ca fô.r 
pertiirbada e oncle faltem, a,o Governo loca.l nie·ios efficazes pa.ra re-
prim.ir as clesorclens e a.sseg1irar a vaz e tranqu,illiclade pnbUca,, JWFE- · 

C'l'UARÁ o Governo Provisorio a INTERVl!)NÇÃo NECESSAJUA para, com u 
apoio da força, assegurar o livre exercício dos direitos dos cidadãos e 
a livre acção das a utoridades constituicl:;ts ," 

Veio depois a Constituição, e não foi de outro modo que a entenderam os 
seus commentadores, aquelles que a estudaram fóra elo ambiente perturbadoi· 
dos casos concretos e dos interesses contrariados, 

Eis como se exprime João Barbalhp: 

"Não tivesse a Unili.o o poder ou antes o dever ele Jntel'"idr nest~ 
caso (resta,belecimento ela ordem e tranquillidade nos Estados) pan:i. 
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remover perigos e conflictos interiores que põem sem segurança os 
G~ernos dos Estados e as garantias dos ' cida-Oãos e o regi!>nen federa.l 
seria sem vanta,qe'Yli e 11e1n. valor; os Estados facilmente se consti-
tuiriam prêa das facções e a tyrannia supplantaria a lei e o direito ; 

A União é obrigada. a ir em defesa do Goven10 am,eaçado, ata-
cado ou derrubado P a nianter ou restabelecer a. autoridade legiti'l'lia. 
Este é mesmo uni do3 f'tns da instit1iição de m-n poder central ent 
nossii fórma de governo. " 

"O Estado sabe até onde chegam seus recursos, emprega oo de 
que dispõe contra '1. desordem e sedição e, veriflcadÓ que não as pôde 
dominar, então reclama o auxilio federal, que é neste caso u1l'~ a.ever 
da União." (Oommentarios; pags. 25 e ' 26.) 

O Sr. Carlos Maximiliano suscita directamente a questào: 

"A intervenção é facultativa· ou obrigatoria? N 

E responde com Coelho Rodrigues: 

"Verificando-se de modo ineqJtivoco algwni dos casos cio a.rt. s•, 
JlJ OBRIGAWRIA, porque os agentes dos poderes publicos, como taes, não 
têm dtreitos, só têni deveres, visto que a lei só lhes confere aquelles· 
como meios ele cumprirem estes." (Com.mientarios, n. 131.) 

Mais adiante: 

" Ha a prohibição gera l; nos quatro casos excepcioJ1aes, é um 
dever intervir. " (N. 133.) 

E especialmente sobre o n. 3 do art. 6° . 

"E' este (o Governo do Esta do) o juiz ela gravidade da situação; 
desde q1te requisita /orça.s, deve ser attendi.do. " (N. 153.) 

O Sr. Rodrigo Octavio: 

"Assim, quando haja requisição, ou mesmo sem ella nos casos in ·· 
dicados, tem o Gover1io Federa/. o DEVER de iiitm··vi1· para res tabelecer 
a ordem compr omettida ." (Dir. Púb. e Con . . s't., 2• ed., n. 239.) 
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Milton: 

"Sustento, entretanto, que em face do n. 3 do art. 6° da nossa 
Constituição, o Governo Federal de'V-e intervir para restabelece1· a 
ordem e a tranquil,idade em todo o Estado, quando o Governo deste 
o requisita r, n ã o lhe cabendo entra r em qualquer a preciação sobre a 
conveniencia da medida s olicita da, para que seja uma verdade o r e_ 
curso que a lei faculta. " ( Const. Bra.s., nota a o art, 6º.) 

Bulhões Carvalho: 

". . . Uma vez r econhecida ou não contestada a legitimidade do 
Presidente do Estado, o dever do Poder Executivo é defender a au-
toridade legitima , r estabelecer a ordem perturba da e r eprimir o tu- · 
multo. " (Pa.?·ece:r avresentado ao Instit1tto dos A dv ogados em 1895.) 

"Desde que o Presidente de Sergipe solicitou · o a ux ilio do Go-
verno Federal, nos termos do art. 6° , n. 3, da Constituif'.l'i.O da Repu·· 
blica, doutrinava a Commissão ele Constituição da Camara dos Depu-
tados em 1906, era dever (e não fact ildad.e ) do m esmo Governo pre -
tal-o, para manter a ordem e a tranquillidade. " 

O Sr . Annibal Freire,: 

"No direito federal , a intervenção, desde os niais anUgos comm.mt-
t a(i.oi·es, ~ ·,reputada wni dever da Uniã.o, e reciprocamente um direito 
do Estado ." (Poder ExeC?itivo, pag. 186.) 

~os annaes do 'Congresso, em projectos, pa receres , cliscurs os, sempre a 
mesma linguagem . 

Não h a, pois, diver gen cia. · Todos proclamam que a interven ção é um 
texto constitucional, isto é, o ped'ido do Governador e a grave perturgação 

·'" Mas, diz-se, desta m a neira o Governo da Uniã.o fica inconclicionalme1it'e 
subordinado a os caprichos do Governo local, poder h ie1·a1·chicam ente inferior. 

Ha nesta objecção confusão inten cional ou méro :iogo de palavras. N'1n-
guem preten.cle que a União seja obrigada a a ttender mecanicamente á reqm .. 
sição do Estado ; o que se affirma é que ella não tem liberda de para ... concede!· 
ou recusar a intervenção, desde que ~e .realizem as condições previstas no 
texto constitucional, isto é, o pedido do Governador e a grave perturbação 
da ordem. 

Formulada a r equisição, O' Presidente da Republica tem, é verdade, o di-
reito de e..-xaminar os factos , p ara verificar se r epresenta m u ri.1.a sin:iples des ~ 
'Ordem sem importa n cia, que a timidez do governo local t enha exagerado, ou 
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uma perturbação capaz de comprometter a estabilidade elas a utoridades le-
g·itin1as. 

E' este o seu . direito, decorrente não só ela. nu.tureza ele su as funcções . 
.. mas !linda do disposto no art. '18 , n. 15; Cla Constituição, em virtude ao qua l 
compete ao Poder Execuüvo declarar o estaclo de sitio neste caso elo· art. 6", 
n. 3, desde que a perturbação ela . orclem. constitúa "'uma gr·ave commoção 
intestina." 1\IIas, apurado que' se trata ele " uma insurreição 1 ele certo vulto", 
como diz Estrada, cessa o arbitrio elo Governo e surge o dever ele acudir rw 
Estado. 

Foi . sempre esta a minha desautorizadissima op inião. 
Della ainda não variei . . Custo muito a liás a mucla.r ele opinião porque não 

as formo ao sabor dos interesses ele occasião. 
Citam-se em contrario a l.gl,lmas palavras que profe1:f em i~n. na Camara 

dos De1mta.dos: 

. . . 
"Se o PresidentP. ela Republica fosse obrig·a.clo a intervil; nos nego-

cios peculiares .aos Estados, sem1n·e que os Governadores requisitas·· 
sem o s,e:u auxilio, teríamos de ver · o Poder Executivo a. cacla, momento 
a rrastado de atoagem a.pós os caprichos elos governadores impopula-
res ou cova.reles, e o Govei·no ela União tornar-'se:hia um méro instru-
mento elo Governo local ... " 

Mas, nfw ha a hi nenhuma divergencia ela. opinião que hoje sustento, poi.s 
e inexacto que eu tenha a.ffirinado a lguma. vez, a o intervir na Bahia, que °' 
Poder Executivo, no caso do art. 6°, n. 3, ela Con stituição, é obriga.elo ':l. 

accorrer céga.mente, automaticamente, ao appello elo Governo do Estado. Pelo 
contrario agora, como em 1893, reivindiquei. para o Presidente c1a Republica, 
a lém do direito de inquirir préviamente da .Jegitimidade do govern~ requis i-
tante, o de examinar se a desordern é um sünples caso policial sem influen-
cia ou alcance na. vida da Federação · ou se, ao envez disto, a.presenta tal 
gravi('lade ·que faça presumir a insufficie;ncia el a. força .. Jocal pai·a clebeilal-a . . 
e ponha assim em risco a. segurança elos poderes legaes. 
, . Ora, entre este direi.to ~ o de t01·nar a inter~enção a criterio exclusivo do 
Governo Federal, dependente da j ustiça ou injustiça elo movimento insur-
reccional , do numero elos . seu s adeptos, elos factos que os provocaram, da 
opportuniclarle do momentq e ele toda s as outras circmnstancias com que os 
nleus contradictores queriarn para es te caso cli].ata r as faculdades elo Presi -
dente - ha immensa distancia . Até ahi não ia eu e1-i1 1893.' como nã o vou hoje, 
apezar da anwli~çãp .que tal doutrina . tra ria. aos poderes · de que hoje me acho 
investido. 

Se o Presidente ela Republica tivesse · o arbitrio que a.gora e só ag~Út Jl~ e 
querem dar , todos sentem que elle teria nas mãos a chave da F ederação: a au~ 
tonomia dos E~taclos seria uma. mystifica.ção gTosseira; o regímen fell era tivo 
uma verdadeira bu~·la. As opposições que gozassem ela s sympathias ·elo poder 
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central não tardariam en1 promover, com o a poio até, se precizo fosse, de. 
elemen tos extranhos ao Estado, desordens ·e levantes contra o Govern·o· loca·1, 
e a União, impassivel, deixaria ·que as minodas audaciosas cçmsummassem 
a obra da usurpação e do crime. Mais do que isto, o proprio Governo Fe-
deral iria pr ovocar nos Esta dos, onde não contasse com o apoio dos gover-
na dores ,. a sublevação dos a clversarios , animando-os, fornecendo -lhes r ecursos, 
desprestigiando as autoridades constituiclas e recusando ~"final, pa~·a atira l-;i.2 
de uma vez por terra, o a uxilio que lhe pedissem! Todos· nós · sa.bemos 
que esta ultima hypothese já occorreu no Brasil, por entre os brados de 
indignação e ele revolta dos ·que hoje me accusam. 

Se (, este o regim'en que a mbicionam o meus oppositores, fo1'ça· é 'conv"ir 
que não seria elle um regimen democra'tico, m11 regimen f ederativo, '·o · re-
g imen da Constituição ele 24 de Fevereiro: seria, sim, a m a is r evoltante a.u -
tocraci'.t, dia nte · de. cujos caprichos se iriam · quebrar impotentes todas as 
aspirações ele liberdade e de democracia. 

Felizmente , o arbitrio do Goven10 Federal nfLO ch ega até ahi ; está 
a penas em investigar se é legitimo o governado~· que faz a requisição e se 
os factos não são meras desordens locaes, . da alçada da policia do Estado. 
u'm a vez v erificados estes pontos, a intervenção é obrigatoria e iuaÇliavel; 
o Governo da União não se pócle esquivar a esse dever. Manifesta!da a 
insurreição, dizia o Presidente Tyler em 1842 , "eu nã o m e julgo com a li-
bendade ele fugir .ao curnprimento de 1im. dever que, sendo o mais afflictivo, 
é ao m esmo t empo o 11iais imperioso " . (Watson~ O'n the OonsUt1ttion, vol. 
II. pa.g. 1295.) 

Foi de inteiro accõrdo com estes p"rincipios que procedl · no caso da 
Bahia. Não me contentei com a simples r equisição do governador, a utori-
dade a liás cuja legitimidade ni·nguem punha em cluv.icla . Recebida a r equi-
sição no dia 17 de Fevereiro, só a attendi no dia 23. N este intervallo, 
emquanto tentava um accõrdo entre os dous pa rtidos, p r ocu1·ei informar-
me com segur~nça ela situacão. 

" O m1ovimento, . diz ia -me o Commandante ela Região, alast.r<"-se.; ba n-
doleiros avidos convergem de toda a ·parte, com fito em ganhos facéis .e 
depredações; quanto ?nai.or fôr a de1nora na ·inter•venção, · nw.s se avol1rnia-
rá a anda., d iff-icultando o apa.z·iguamento ; o Governo elo E stado, em;n d@us 
wil homens de policia, não pócle attender a teia granfi.e zona, guardando 
a inda a Ca pita l , onde a opposição procura perturbar a ordem; não 1iódf:! 
t:a-nibe1n arrnar jag1inços por falta de r ec1irsos p ecnn'ia.rios, a.r11iamento e 
rnunições; , a. desorde?n no sertão attrahirá )ag1mços do s Estados Uni'itrophes, 
já habituados a essas lutas e depredações, tornando-se . enteio 111.uito difficil 
dom·inar o ?novi.mento . " 

Por seu lado a opposição, justamente a mais interessada em evitar a 
intervenção qirn iria,.· contra ella, amparar o Governo do Estado, apre~ 

goava que a insurreição tinha tal extensão e gravlclade qúe jâ dominava 
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?nais de cwus terços do Esta.ao e a-nieaçava de peito a segiirança da. Oap·i ·taJ; 
e annunciava que os seus intuitos eram ·impeiUr pela força o ·reco-nheciniento 
àoo candià.ato governista e pela força empossar o st'm candlidato, isto é, entra-
va nos planos do movimento ·íÍ._ '. deposição de UI1' dos poderes politicos do 
Estado, o Legislativo, a qual, pela Constituição, compete verificar a eleiç&,o 
de governador. 

Fina.J.mente, o Governo da Bahia denunciava a sua impotencia diante 
<los acontecimentos, já cedendo á pressão dos bandos revolucionarios, cujo· 
avanço não lograva deter, já pedindo o auxilio das. forças federaes. 

Não se tratava, pois, de simples desordem de caracter policial. Trata-
va-se, sim, de vasta insurreição, que de dia a dia se aggTavava, que, vi-
ctoriosa, siibverter!a a orqe1n constitucional ào Estado, e contra a qual 
nada podiami os ele'l'nentas de re.sis·tencia deste. Caracterizava-se assim o 
caso de intervenção previsto no art. 6°, n. 3, da Constituição.. A cliscreçüo 
do Governo Federal, restricta ao exame preminar da natureza e importan-
cia dos factos em que se apoia a requisição, cedia o lugar ao devei· de in-
tervir, resultante da concomitancia das condições que sempre julguei ne-
cessarias, segundo expuz aos meus companhefros c1e Governo, len'l.brel ao 
Presidente do Superior Tribunal da Bahia no telegram.ma que lhe dirigi; 
e logo exarei no decreto de intervenção: 

"Consic1erando que a requisição é feita i>or um Governo, c1ija 
legiti·midade não se cont,esta; 

C'.onsideranclo qu,e a .pertuPbação <la ordem e t ra nqui!litlade na 
:Bahia é 11·m. facto de notoriedacl.e p1tblica e cu,ja eoJtensão e gravkúu:/,e 
o.~ proprios adversarias c/.o governo local não cessa-ni de procla?nar; 

:::onsiderando, portant-0, qµe ao Governo da Uniã o. incum.h.e aüen-
d01· [t ·requisir.ão do goyerno do Estado: 

Resolve. . . etc. " 

Más era , dizia-se, a. maioria elo povo ba hia.no que repeJUa a situação 
dominante. 

Que o foRse: num simpl es Ji:::s taclo f.ederado nào é 'lic ito ·esse mc>.io de 
relvlnilicar direitos. 

O Sr. Rego Monteko, a:p r eciando uma vez este ponto n'o Congresso 
1Jur!Oico de ~ 900, assim S€ exprimiu: 

"A:qui póde surgir a ·questão d·e saber si o Governo F ederal tem 
o direito de ncgm· a intervenção solici.ta.da, sob o fimd1mumto <'le 
de1,er ser respeitada a vontade popular com a qu,aJ. se incompat-ib·i-
lw01t o governo do Estaáo. Uma solução affir.mati<va e quivaleria a 
sancoiunar o cham~0<lo rUreito de rfivolução, .transfor mancl.o-o, de ca-
tacly1;:ma que deve a.pa:vorar como o mais terrível cios t e-rremotos, 
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mn mn mcio nor'l'nal e CD'l'n?l!?lm <le substit,1iir os governos iegcilmente 
constituidos." (Pi"irn. Cong. ,fu.r'i<:l. , pags. 161-162). 

·'Si é certo, diz João Bariballho, que o ipoder que teem as auto-
'ridades esta.duaes procede, como sua Constituição, da vontade do 
·povo, dnhi não se segue q1w ella.s possa'1n ser depostas, nen1 a Con-
stituição alterada ou refonnada, por .meios vlolentos empi·egaclos 
<Jind.a 1nesnio pefo povo do Estado." (Obra citada, pag. 26.) 

Esta velhissima objecção das maiorias já c.ahiu de moda desdB o tempo 
ce Madison, qUB a fulminou em• tBt"!l1os ln·espondivei.s (The Ped.eraUst, 
n. XLII!). 

E com-0 demonstrar o fa,cto? O estar qua.si triumphante a sublBvação 
nada prova. Uma pequena mi·noria a udaz põclB dominar uma grancle maioria. 
A Historia enoer.ra jnnumeros exemplos disto. ·E' mesmo da decisão e coragBm 
das minorias qrue teem nascido as grandies itransformações politicas do 
mundo. Demais, no momento da intervenção na Bahia, todas as presumpções 
nest.6 pai1•ticular ·eram em favor das autoridades constituídas, porquanto 
contra a legitimidadlô do governador de então nenhuma duvlda. jámais se 
levanta.1'a, e, quanto ao candidato, cuja eleição provocou a desordem, o 
Çongl't~o do Estado, eleito com a solidairiedade dos opposici-0nistas actu.aes, 
logo depois, pela unanimidade dos votos presentes e a qua·si totalidade dos 
seus meml)ros, o ·proclamava o escolhido do povo ba:hiano. 

Outra critiica que se fez ao acto da intervenção foi nã.:i ter o Governo 
Federal nemeado um interve.ntor que, damdo por jnexistente a eleição feita 
na Bahia, presidisse a um novo pleito. 

O maior dos nossos constitucionalistas, o Si'. Ruy Barbosa, entendia em 
1905 qu.P "á ·noineaçiio de inte1'ventor se op.põe o l'egimen constitucional, 
analysadc. como ·deve ,ser". Mais tairde, em 1913, ·S. Ex. modificou essa 
opiruião, admittindo que 'º C ongresso Nacional, 1nas não o Presidente da 
RcpuUic<i, póde nomear interventor: "O intervent-0r não •pódB ser nomeado 
sinão r>elo poder legisJa,tivo e . nmwa pelo poder emecutivo" . Oufros sete 
a nnos depoi{., •em 1920, o nol:n·B senador corrigiu ainda uma vez -o seu ·modo 
de ver, pa.ra cahir no exh'emo opposto e ensinar que ta·m,bein o poder 
execut1mo póde nonwa.r inten;entor em .qua lquer dos casos do art. 6.0

, 

meS?no no caso do n. 3. O eminente jurisconsulto funda na jurisprudeqcia 
a sua terceira opinião, apesair ile entender que "aos precB1cntes da admi-
nistração, ~~mn pa·iz como este, de administração il11'0sponsavel, não se 
pôde attri:buir grande pe.~o", e apesar de não ·existir em relação ao caso do 
n. 3 essa invoca.da jurispn1clencia, pois até hoje,' em nossa historia politica, 
neni 'Uma nonieação ele intenientor pm·a, esse caso ainda se fez. 

Sempre entendi que a figura ju.ridica do !interventor se accommoda 
perfeitamente dentro dos .termos da Constituição. Desde que a Constituição 
confero ao G<Jverno Federal o direito de intervir, não lhe p6ifo :recusar o:s 
poderes necessarios ao exercício desse direito. 
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Nem é possível conceber inten·enção sem interventor, s éja: este o pro-
prio Presidente da Republica ou um seu representante. Mas este repre-
sentante póde ser ou um 1nero ag.ente incumbido apenas de ex.eoutar ª" 
ordens do Governo Federal, sem úenbuma ingerencia ·na administração do 
Estado, como foi o Genera'I Cardoso de Ag·uiar, ou uin emissairio p oHtlco, 
com a.ttrib.u ições amplàs, autonomia e iniciativa. dentro de cer tas linha~ 

geraes, qu e, á ·semelhança Cl.o qu e se p i·atica na Republica Argentfna, ou na 
Su issa com o commfssario federal., se vá investir no governo do Estado. 
E ' 'este o lntei-v.entor propriamente· clito, que o Goverrlo cln União devia ter 
nomeado para a Bahia e que, assumi°nclo attribuições ·elo · Congres·so e d<, 
Governador, teria de annullar o pleito e ordenar a nova eleiçã.o. 

Or::i.. a in~ervenção, quando pedida pelo governador · elo Estado e decre-
tad"l. com fundamento exclusivo no art. 6 °, n. 3, da Co:nsl.'ituiçào, como 
se fez na Bahia, não c omporta rubsoluta.mente essa especie de i.nterventor. 
A intervenção nesse caso é feita . em favo1' do governo constituido, é um 
am:r-ilio que a União lhe presta p<tra gara ntir-Zhe a a utoridade e, . conseguin-
temente, não pôde ter corno primeiro effeito despoja i-o dess&. autoridade, 
destituil-o de sua d funcções, depol -o do seu cargo . 

"Os Estados Unidos. diz a Constituição a rneriC'ana, . vrotegerão 
cada. um delles , á requisição ela legislatura (ou elo executivo, quando 
a l'egislatura não intder ser convocada) contra a desordem interna. " · 

· "O G.overno Federal , dispõe por sua yez a Constituição argen-
tina, intervem no ter!'itorio das Pro,,incias, á requisição de su as 
a:utoridades constituicl~Ls, PARA sUSTEN'rAL-AS, ou restabelecei -as, .si. 
h oii;;ereni sicZo dcpos·tas . .. " 

Eis ahi o fim da intervenção no caso que . nos occupa: {> manter, am-
parar, fortalecer a autoridade do governo local. Seria, portanto , uma vio-
lencia inqualificavel e um ~cto de i-evoltante deslealdade politica preva-
lecer-se o Governo Federal d~ requisição elo goverr.o do Estado_ para sul•-
stituil-o por uma entidade e tranha. 

Perguntam: Onde, na contextura elo art. 6.º, essa distin'2ção que exclue 
o interventor só na hypothese da intervenção req'Uisitada '.? 

A distincção está na natureza da.s coisas. na · signifüca.çãe> 'dos vocabulos, 
no espírito ela Constituição. perscrutado, como acabamos· ele fazel-o, através 
elas suas fm;tes: "proteger" um governo não ê a.rrebotar-lhe a anto1'i.da.de; 
"s1.stenta.l-o" não é. depol-o . 

Todos os escriptores am~ric<i.nos e argentinos estiio ele aC'côr clo com . este 
parecer. 

Entre os brasileiros tambem não ha d'iscrepancia. 
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Comrncntando o art. 6.0
, n. 3, àoufrlna ,j cião Bar.b~lho: 

"A U.11ião é obrigada a ir em defesn do governo a 1neaça do .•. 
a i-ac'l.do :ou clerribad.o , e a mamter ou r es tabelecer a autoridade le -· 
gitirna. " ( Com.nient., pag. 25.) 

O Sr. Ca·rlos Ma xim.i!iano; 

.".Concedida a intervenção, ·não pód.e · t er on'f:i·o obfect·tvo siniJo 
repOl' OU am.pa1;ar O . 1JOder legal, "'}XOCUtivo, legisla tivo OU jUdiciârio.' 
E' o qu e se irufe.re elo :ensimcmen to éLo F ed'eral'ísta,• ti·an.scrJpto' 
neste Con11nentarios; é a. clou.tri.na escon'eUa., exposta p elo presidente 
Pelligrini , em mensagem de 14 ele J ulho de 1891, ao Congresso ar" 
gentino, a proposito da requ isição do Gover n a dor rle Câtamarca, 
D. Gustavo F e'rri . " ( Co1111n e11tar·ios, u. 156). 

B ulhões Ca rva lho: 

Uma vez reeonhecida ou não con testada a legitimidade elo 
Prnsiclente elo E stado, o dever elo Poder Execu tiv o é d,ef ender a a l!to-
ridade legitima, restabelecer a onlem perturbada e reprimir o tu-
nn1lto. " '(Parecer citado) . 

O Sr. Ministro S ebastião Lacerda, nó voto vencido que proferJo n o 
accórclão n. 3.513, de 1º ele Abril de 1915, ex a rou estas pala vra s que pa-
r ecem escriptas para o caso actual: 

A ordem p ubli ca esta va gravemente p erturbada por um 
movimento sedicios o, e o Governo do Estado, sentindo-se sem os ele-
mentos de força necessarios pal'a restabel ecel -a, requi sitou a . inter-
venção federa.!.. Nes};e ca.so, a. intervenção só é /;eg'i.ti·nw. e a.ccôrde 
com a C6nstitui.ção, se o Gove rno Federal intervem pcira a.ssegnrar 
a a1itoricla.de d,os vocleres cio Est.aclo legit1mwmwnte const·i.tu.iclos cou" 
tra a rebellião que ameaça anniquilla-a,. a.incla qne nessa· rnbelli.íJ,() 
tom.e vwrte a 111ai.o1·ia elo povo." 

O Governo Federa l a nelou , por con seq u en cia, com inteira lealdade ·e 
::ixacta correcção constitucional , ao exim ir- se el e envinr um intervo11tor ,~ 

Bnhia . Seria innevação in coherente e a bsu1·da . 
'l'odos q u e, e n t r e n ós, têm estu da do este po nto , só cogitam do inter-

ventor .no caso do art. 6° , n. 2°, q uando i1ão. existe governo legitimo n 0 Es-
tado. Vejam-se, por exemplo, os projeçtos: Justinia no ele Serpa (1 89.2), Am-
l~ hilophio .(1895),, Martins J u nior (1894), Erico Coelho (1895),, Edua.rdo R ""-
mos (1895) , Ga spar Dru mmoncl e Gonça lves Ma ia 1895), .C. Braga (1 89!)). 
o cita do v.ar.ecer de B ulhões Carval.h o, etc. 
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E que iria fazei· o interventor na Ba hia ? 
A principio o que se queria é que fosse impedir a posse do candidato 

governista e empossar o adversado . Ma is tarde as pretensões 1nodera.ra 1n 
um pouco ; o interventor deveria annullar a eleição e mandar p roceder a 
uma outra ! De maneira que o que os apostolos do com;titucionalismo plei-
tea .. vam é que o Governo ãa União, pelo só facto de affirmar uma g1·upo 
po!itico, seni a ?1l!i-11.im.a pr01Ja, q ue vencera a eleição de. Governador do Es-
tado, interviesS'e violentamente nesse Estado, depuzesse o Governador e1n 
exercicio, contr a c·u,ja legi.ti1nidade n ·unca. se a.rtic1ilara a mwis leve argwtç.ão, 
depu:i:esse o Poder Legislativo, wn·ico ccnnpetente p ela. Constit·1dçã.o 'vwra. 
julnar da 'reg11.iarid.ad~ do vleito, e, assumindo funcções de ambos, an nullasse 
a eleição e convocasse nova mente os com.leios eleitoraes! 

E' o caso de pergunta r com o Sena dor Ruy Barbo. a, quando em 190& 
combatia no Senado a figura juridica do intervent or: 

"Com que direito iria o Congresso (e com maioria de razão, 
dizemos nós, o Poder· Executivo), a utoriza r a àevosição - qiu; 01ttra 
co1isa nü.o é - do G01Jer11a{:lor co11stit·1Lcional para o s11bstit1tir p elo 
seu interventor? !" 

Pois se é isto que se '3ntende ser o regimen cons tituciona l do Brasil, pre-
fi ro manter-me no "erro" q ue m e att1·ibu em . 

C:·eio ter demonstrado que o Governo Federal, dafüc a p1·ofunda pertur-
ba:Ção da ordem que explodira na Bahia, nada mais fez que cumprir o seu 
dever constitu cional, quando attendeu á requisição elo Govei·n·ador do Es .. 
rado e interveio, por in termedio do Comrnandan.te da Região Milita r , para 
e restabelecimento da tranquillidade publica. 

Pretende-se, porém, que a inter venção devia ~er feila com fundamento 
não no n. 3, mas no n . 2 do a rt. 6° ela Constituição . 

Por q ue? Quaes os factos qu e attestavam a s ubvenção da fórma repu-
blirana na Bahia? Não teriam acaso ido eleitos os poderes legislativos e 
<ixecutivo do Estado? Oppunha-se o Govei·nador ao liyre exer cicio dos outros 
poderes oonstitucionaes '? Estava absorvendo-lhes as attribuiçf1s. pu re-
cusando execução aos seu s actos ou decisões? P rocut·av<L a Bfthia :separar-se 
da União? Disputavam-:se entre s i o poder dous Govei·nadores ou duas as-
:;emblêas? Estava o GovenlO do Estado tolhendo aos cidadãos o liv re exer-
cicio dos seus direitos? 

Antes da eleição de 29 de Dezembro, nunca da Bahia se pedira a. inter-
v.;nçã.o do Governo Fedel'a.!, sob essas ou quaesq uer outras a llegações. o 
Governo do Sr. Antonio Moniz estava prestes a findar e a opposic;:ão, du-
rante esses quatro a nnos, uma só vez não se a percebera de que a fórma re-
puhllca na fedf'rat~a desertara do Estado . Assumi o Governo. Os adversa-
nos da s ituação local , nas repetidas conferencias que commigo tiveram, já-
mais me talla.ram de intervenção nem me a pontara m factos que a a u toti-
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zassein com fundamento no n. 2 do ai·t. 6° : limitavam-se a dizer-me, em 
termos va gos e com evidente exagero - c1o qua l era prova a · incontinencia 
de linguagem ela sua. imprensa, le..v11 da aos maiot"es excessos - que n ã,o Es-
tado não havia garantias para os opposibionistas, cujos dii-eitos eram des-
conheciclos, cujas liberdades eram vilipencl.ia das. 

Foi só depois da eleição de Governador que se começou a falla r em in-
tervenção. ·Foi, portanto, o p leito que occasionou a subversão da ordem 
i·eIJ ublicana federativa no Estado. 

E como a occasionou ? 
Impedindo o Governo o exercício do , direito ele voto, op11ondo-se pela 

,!raude e pela violencia a que o povo e-8<:0lhei;;se livremente o seu Governa doi· ;i 

introduzindo assim no organização politica do Estado, contra a na.t ureza elo 
reglmen republicano; um poder executivo sem orig·eni. na vontade popular. 
Sirva de exemplo a eleição da Capital , onde a opposição dispõe ele . elemen-
tos muito superiores aos do Governo e este se desandou eni v iole ncias in-
qualificaveis. 

Era esta ·a linguagem da opposição. 
Mas onde a prova desses factos? Sim, porque b Governo ela. União não 

pode intervir num Estado,. sob o fu n damento de se achar a hi subvei·tida a 
· fó!'ma rP.publicana federativa, sem se apoiai· em factos concretos e comprn·· 

vados. "Essas intervenções, diz R uy Barbosa, para se a u torizarem, têm de 
cxbibir os títulos constitu cionaes em que se ap.oiem. " 

Não basta que a opposição se proclame victima, vaga e inc1Herminada-
me11te, d<! fraudes e viol~ncias; elo contrario, a intervenção ficad a á mercê 
:'los seus caprichos. E' inclispensavel que aponte os factos , que os pcwticula-
r i:r.c e os prove perante o poder interventor, o qual nesse caso, corno diz 
al1 1c1a aquelle illustre Senador, "é o juiz das circumstanciias· pelas q uaes se 
àetermina a opportunidade e a competencia na intei·posiçã o da sua, au·· 
t oridacle." 

Ora, esses factos nunca ni.'os individualiza ram; essas p1·ovas nunca m'as 
fornecera1n. Qanclo eu as pedi a, inv ocavam os opposicionistas a sua pa-
iavra honrada, como se o Gover-no pudesse J'undar· nessa pal,~vrn, embora 
rnuí'to respeitavel, mas por outt"os contestada, o decreto de intervenção. 

O Commandante da Região, pessoa inteiramente extranha á politica elo 
Estado e cuja .integriclacle é c1e todos conhecida, dizia o seg;uinte, em tele-
gramfua dirigido ao Ministro da Guerra sobre a eleição ela. Capital: 

"Bahia , 30 ele Dezembro de 1919. Communico-vos que a eleição 
de Governaclot· nesta cidade co1Teu sem perturbação da ordem ge-
ral e'fli g lena l-iberdade, havendo corntudo á tai·cle e á noite · a lguns 

_,Jiros nas ruas, claclos a esmo e para o ar, por inc1ivic1uos desclassifl-
cados de a mbos os pa rtidos . " 
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Os profes.sores das F a culda cies Superiores do E s ta do, cida dã os da mais 
alta respeitabilidade, telegraphavam-m e logo a pós a eleição: 

"Ba.hia, 29 de Dezembro ele 1n9. Pedimos permissão para leva r 
ao conhecimento de V. Ex., como ba hia nos e s ob nossa r esponsabili-
dade pessoa l; que a eleiçã o hoj e realizada nesta Ca pita l , p F1ra Go-
vernador do E s ta do, damdo grancle ni ai.oria a.o Dr. Senbra, correu cm 
ordem., ern. viena. ca,lrn,a,, i na.nU.cla a liberda.ae nas ~11'nas e o resp e·ito 
a.o clire'ito de ca.cla ei euor. Foram attendidos os r eclam a ntes nfto in-
cluiclos n a s list a s . de ch amada . Nesse s ent ido fora m as orden s do 
Exm. Sr. Governa dor , que t em evita do qualquer perturbação ela 
ordem. Houve um in cidente no collegfo eleitora l elo cfü,tri cto ele Na -
7.a reth, que cessou a pós o compar ecimento do Ch efe rl e Policia .. Re>i-
peitosas saudações. - .tin.ton.i.'o Carneiro ela Boclw, Director dt'I. ·F e-
culdade ele Direito ; Sa.lv a.dor 111a.ttos Sou.r:n, lenté da 1!~aculdade de 
Dirf!ito ; Dr. F1'eire de Carv cüho ]i'ilho, professor ela F noulcla cle de 
Medicina; Dr. A. BapU st a. el os A n,ios, professor da Faculdnde d0 
Medicina ; Di·. Al.lea;am.rlre Cerq.neira, 1n·ofE>~sor cl lL F aculda rl P. de Me-
rlicina ; Dr. ll'lenan clro M ·eirelles P ilh o, p1·ofessor da 1!~ao::ulcln d e el e l\1e-
dicin a .. " 

R epresenta ntes da imprensa clesta Ca pital , pa ra a m envia do com o fi m 
especiail de testemunha r em as per ipecias elo plei to, tra nsmittia m-me a seu 
turno a>< seguintes infor m ações : 

" B a hia, 31 de D ezembro de 1919 . Cui11pro o pa triotico dever 
. de levar a o conhecimento ele V . Ex ., com toda a impar cia.lidade e 

<Jomo rep eresenta nte da imprensa carioca, que o pleito para Gover-
na dor do E stado correu na m.elho>· ordem., lwven rlo ., ·in:te-i.ra Ub c1•clalle 
rle ?JOto. O Goven:i a dot do E sta do gcirnnti.o a orclem. Sli depois da 
apura ção, houve exaltação c1e alguns par t.jda rios no largo do 'l'he~t

tro, sem g ra ves consequ en cias . 

R espeitosas saudações . - Rozenclo rZe A"/!ineicla .. " 

' 1Bahia, 31 de Dezembro ele 1919. Os jornaes aba ixo, ela imp rensa 
carioca, com r epresenta ntes especiaes na B~\hia; nffirm:0tm 'ª V : Ex. , 
com o seu t est emunho, qu e a eleiçãó pa r a Governador rlo Esta do 
cor r eu a nima da e n a 1neUwr onl-e?n. Entreta nto, depois de fLpura da a 
eleição; fl.O enta rdecer , dera m-se in ciden tes entre grupos diversos, 
r esulta.ndo num delles a morte de um guarda civil em um elos dis -
trictos suburba nos. Continuà m os jornaes da ·opposigão a. circular 
livrem ente e com a m esma incontinen cia de linguag em. A cidade 
mantem-se na m elhor ordm n e o governo prest i g'iciclo p elas a u t orida-
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des constituídas e vda 01Yin1.ão p1tbUca. - JUo Jornal, Gazeta '.le 
l>to'l"icias, A Razão, O O Paiz, A. R1w., A Trlb1ina, O Jornnl, A No-
U.cia., A .Act1w.Udacle, O .A . B.. O . e .A 111. ·nnà·ial." 

Pelas noticias aqui publicadas e até hoje não contestad>ts, . funcciona-
ram na .Capita l todas as s'ecções urbanas , e suburba,nas. Pertui·bação ela 
ordem só houve no districto . de Nazareth; clerl1izidas ci •votaçiio 'tle~te cU.s-
1.1 i.cto_, a maioria seria cúnda. do cancl-icllLlo governista.. Mesmo não compu-
tando senão as eleições cujos boletvns /o·ram ass·iynaclos pela ovprisi.ção, 
ainda assi m o candidato ela situação apresenta uma superio1·idacle de 20 "\", 
em i·elação ao seu compeliclor: 3. 3D7 por 2. 614 votos. 

Eis ahi o valor real das arguições formuladas contra a eleição da ca-
pital. 

Quanto ás eleições elo. interior', informaram-me os oppo:;icionistas que 
seu candidato pos:;uia decla r ações de innum<;n·os eleitore~ . acompanh<tdas dos 
respectivos títulos, provando a falsichde dacíuellas eleições. 

Nunca me fizeram ver essa s declarações nem esses titulos. 
Ao Presidente dçi, Hepublica, portanto, não foi prnsente nenhuma prova 

de que o governo do Estado tolhera ao povo o dit·eito de voto e declarava 
eleito quem fôra de facto repellido pel<t vontade popular . . Ao Governo Fe-
deral trnzia-se apenas a affirmagão pura e s imples de que o eleito fõi;a o 
canclida to opposicionista. 

Imagine-se o q1.1e seria a autonomia dOM Estados e com ella todo o 
appai·elho federativo, si o Governo fü• U nião tivesse o arbitri o de considerar 
violada a forma republicana em ).lm ll;stado e nelle intervir sob a égide elo 
art. 6", n. 2, da Constituição, sempre que o candidato da opposic;ào alle-
gasse que fôra elle e não o seu competidor o vlctorioso nas urnas. 

O Jllstado, diziam-me ainda, por· e'ffeito do movimento armado que alli 
reb entou, tornou-se presa da a narchia , e a a narchia é a nei;n.;ac ele todas as 
fónnas de governo; não ha, pois, mais fonna republicana federativa na Ba· 
hia. João Ba.rbalho ensina que "si a ordem co nstitucion a l está. de tal 
modo compromettida que o Estádo se vê u.bsolutamwnte sem yo•verno, cwni-
p,;<1!11.llo n anarch·i,u, sem ter sido reclamada a intervenção J'ederal, a União 
não ha de ass istit· quéda e impassível á aniq uilação desse Estado; e o caso, 
!lescle q·u.e n<io hq, a.M governo, nein autur-i.cla<l.e levit'lm.a,. neni <Yrc4e1n, neni 
le'i, é o do art. 6°; n. 2" . 

Mas um simples· facto. mostrava que não era esta; como se pretendia, 
a situação elo Estado; uma simples obse1·vação tornava eviden te que a 
Bahia não estava "absolu tamente sen1 governo, sem autol'idacle, sem ordem 
e sem lei", e é que oi; tres poderes con~titucionaes, legalmente org:i.nizados, 
continuavam a funccional'. 

Contra esta observação ench eram-se columnas e columnas dos jornaes 
para clemonsti~ar esta coisa tflo sabida: que o que caracte1·ir4 a forma re-
publicana n[LO é só a existench dos t1·es podei·es constitu~:iona e8, pois f:Stes 
são . commum a outras !ormas de governo. 
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iv.tas ' ninguem affirmou o conh'ai.~io. De minl1a parte, o que eu disse m:i 
telegramma dirigido a o presidente do Superior Tribunal ela Bahia foi que 
em um Estado (de mria repiiõz.ica teclernti.va.) 0]1cle existem os tres poderes 
cons titucionaes LEGALMJ«NTE organíza.clos e eni fi1.ncçã.o, é um contr~~senso 

dizer que nrio ea,'iste a fórma r ep1i bli.ca.na f edera.uva. 
Allegava-se que a fómna, re·1niblicana federati.va · desapparecern '1a R11.-

hia; por isto mesmo é que se pedia a interven ção elo Governo Feclera.J ra ra 
restaõelecel-a. Mas a Bahia é um }<Jstado do Brasil; o Bea.sil é uma i·e-
publica federa tiva . Or't, si os poder es constitucionaes ela Bahia estão l egal-
1nente orga nizados e em funcção, é evidente que estão organizados e f uncclo-
nam de accôrdo com a Constituição do Estaclo federado, que, por sua vez-, 
terá siclo vota da ele ha rmon ia com a C:ons tituiçã o ela R epu.bUca (a rt. 63). 
Isto significa, .. que aquelles poderes estão orga nizados e funccionam nos 

lmoldes rnpiUiÚca.nos federativos, e dizer que não ha forma r ep ·1iblica.na. fe .. 
dera.ti.va em um Estado constituído em moldes rep·u.blicam.os federativos, e 
affirmar simplesmente um rlispauterio. 

O que caracteriza a forma r epublicana federa ~iva, dlz-se , é o . facto da. 
p r ocederem do voto popular os porler es legislativo e executivo. Mas f!i na 
Bahia, que ninguem contesta ser um Estarlo republicano, regiclo por uma 
Constituição republicana e pertencente a urna n ação Tepublicana, eu digo 
que os porleres legislativo e exeputivo . estão lega,lTn ente o,rganizaclos, i.pso 
fa.eto tenho dito que estes poder es estão constituirlos de conformida de com 
a lei republicana e, portanto, ema naram da eleição popular. 

Eis aqui, tal qual foi escripto e expedido, o texto do telegramm a que 
enviei ao presi den te do Superior '.rribuna\ da Bahia : 

"Como V. Ex. sabe, os casos d.e intervenção do Governo Fe-
deral em negocios peculiares aos Est;ad.os, estão enuinerarlos no ar-
tigo 6° da Consti'ti<i.çãd. Excluída a hypothese da invasão, que ~'-'Í

dentemen:te não occor•re, ·flló nas tres oui'..!:'as hypotheses poderia 
o Governo F ed eral, em vista dos acontecimentos qu e a.1!1i se desen -
rolam , intervir nesse .Esta.do. Mas, quanto ao caso d.o n , 2 (manuten-
ção da forma republicana federativa) á pa.?·te as questões doutr i-
narias qu e se teem suscitado, q uer em relação a o orgam do governo, 
a quem compet e a utorizar a intervenção, qu er no toca nte aos re-
quisitos qu e caracterizam a forma r epublica na federativa , é fõra 
de duvida que se não pôde considera r subvertirla essa forma em um 
Estado onde existem LEGALMEN1'E organizados e mn funcção os tre:i 
poderes constitucionaes - o legisla tivo, o executivo e o judiciario." 

Como se vê, o telegramma refere-se a o Governo F ederal do Brasil, ao11 
Estados do Brasil, á Constituição do Brasil, á intervenção na Bahia, que é 
um E stado do Brasil. Ora, todo o mundo sabe que o Brasil é r eimbrica fe~ 

derativa. Logo, todo o mundo conclue que, si o Esta.d.o federad.o da R ep·1iblica 
Federat·iva do Brasil tem os seu s poderes constituidos l egalmente, é que es te:, 
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poderes estão organizados de harmonia com a le'i ela fonna repiiblicwna fe-
derativa, e, portanto, razão tinha o telegramma em dizer que nesse Estado 
~ai forma não se poclia considerar subvertida. 

Os argumentos com que se pretendia que o Governo Federal intervieRRe 
~'º Estado da Ba.hia, de accôrdo coin o n. 2 do art. 6° ela Constituição, não 
eram de molde, acabamos· de yel-o, que autorizasse essa medida. Eu não 
podia apoiar-me em fundamentos dessa ordem. O meu acto deixaria então 
de ser uma defesa da fórma republicana federativa para constituir justa~ 

mente uma violaçào dessa fórnia de Governo. 

"0 que iria directa e "violentamente de encontro .á g·arantia da 
fÓr'YYUJ, repu.blicana federa'tiva. c1ue a nossa Oonstituic:ão pretende 
assegurar, ensina Ruy Barbosa, é a hypertrophia dos poderes da. 
União pelo opportunismo das coHcessões successiva.s á sua tendencia 
absorvente, ?nedia,nte as q1iaes se 'im.agina conver't.er o Governo Fe-
deral em interventor continuo '>!-ª vid.a cons'titi1,C'iona.l elos Estado,., 
a, pretexto de · sanear os nuiles qu,e nos gove1•nos estad~w.es se vro. 
dwi:mn. Não se concilia nem com o caracter neni com a Constit·1iiçiio 
elo regimen esse papel, attribuidÓ ao Congresso Nacional e ao Pres'!-
dente da ReV'lt•blica, de revaraelores gm·aes elos .erros e elesvios occur-
rentes na· admin-istra.ção elos Esta.dos. 

"Na administração nacional nào são menos graves esses de"-
ma.ndos e enor-midades. Sobrecarregai-a com a missão de t1iteli:vr 
a gerenciei elos interesses dos Esta,elos, sel'ia apenas transferir dos 
governos destes para a autor idade, já irnrnensa, daquella, a facfüda,de 
nos abusos. Si, porém, o que se quer é que mudemos de systema 
politico, façamol-o então leal e abertamente, refonnanelo a Cons-
tituição ac·tiial, para substituir a Federação, com o se1i vr,ínci1J-il) 
essencial elci a1itonomia dos Estaclos, pela centralização administra -
tiva. Mas emqu a nto nào chegarmos, por es~e modo regular , trans-
formados os moldes republicanos, á fórma unitaria centralizada, " 
mantivermos Estados autonomos na àdopção e' execu ção . das sua~ 

leis constitucionaes, não voclenws converter o Governo ela u;.,,iãa 
em instancia. revisora dos actos elos poderes estacliiaes no exerc·ici() 
de· sitas naturaes attr;.b·1iições. 

"Não é forjani:lo theorias acc01nm oefoUcias pnra cacla eni,ba,raço 
constit1wi01ia.l que havemos de consolidar a situação 'do nosso diffi-
cilimo regímen. Não é d'.esnatnranclo-o, sem o reformar, que o ha-
vemos dê · escoimar dos seus defeitos." 

Pretendeu-se tambem que o Governo da União interviesse na Bahia 
para assegurar a execução da lei federal que a lli estava sendo violada. 

Essa lei era a Constituição, na parte em que define os direitos e liber-
dades dos cidadãos. Mas quaes os factos? Ninguem m'os disse. As allegac;:ões 
não eram por forma a.lguma comprovadas. 
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Foi- me attribuida a affirmação ele .que "o at·t. 6º, n. 4, só autoriza . a 
intervenção para assegurai· a execução das sentenças" e não tambem das 
leis federaes . Não é exacto . O que eu disse é q ue, s i a lei violacl::t im 
]?aihia era a que define e pi'otege os di r eitos inclivicluaes, como se afl'irmava, . 
. a intervenção devia ser pedida ao Pocle·r Judiciario e não ao Executivo. 

Eis a qui a cm1firmação no telegramma que passei ·ao. Presidente do. Su· 
perior Tribuna l : 

" Pelo que diz respeito ao caso n. 4 (execução de le is e sen·· 
tenças fecleraes) s·i <18 ll'!·is ahi. desresveita.c/.as são, como se allega, 
as que gcirante'/11. os cl'ire·Vtos e U'be1·clades elo c idriclâo, a intervenção 
compete ao Poder Judiciario, que é aquelle a quem a Coüstituição 
confiou a protecção desses direitos e li bei·clades, e, portanto, a exe-
cução coerciva de taes leis, cu mpl'indo apenas ao Poder E~ecutivo as-
segura!' pela força, s i for necessario, o cumprimento elas · sentenças 
respectivas." 

Não ha du v ida que o Execu tivo pócle intervfr no Estado pàra a:;segurar 
a execução de leis federaes. Si, por exemplo, o Estado se oppõe á applica-
ção no seu territorio de uma l~i de in.;postos votada pel.o Co ngresso .Nacional, 
o Presidente ela Republica deve intervir para fazel-a cumprir. Do mesmo 
modo, si o Estado vota u n1a Consti tuição 'contraria á ela União. 

Mas, tratando-se de um direito individual offendiclo, não é o Executivo 
é sim o J ucli ciario q ue deve il' em seu soccorTO . Si a autor idade local pren-
de um eleitor <tdversrorio para evitar que elle vote, não ha de ser o Pre-
s idente da Republica qu e lhe abra as portas ela cadeia para pôl-o em li-
berdade. Certamente só o p oderá fazer em cumprfme nto ele uma sentenca 
judicial . Tenta-se contra a vida elo aclver sai·io, ataca -se-lhe a prnpJ'ieclacle. 
tolhe-se o commercio, a mordaça-se a imprensa . . . A lei inclicn o ca minho a 
seguir: o appell o aos tribunaes, em a lg uns casos a os trip u naes feclei·aes, 
'directamente ou por via ele recurso, para restabelecimento do direito e pu-
niçfio. dos crim inosos. 

Forçar o Presidente ela Republica a intervir nestes casos ser>i. m uitas 
vezes converter o principio con stitucional da autonomia dos Estados em uma 
coisa inconsistente e r idiculfl.. Um inspector ele quarteirão prencle se m culpa 
íonuada ,um opposicion ista, violando assim um pl'eceito expresso cl<t Carta 
Constitucional. Qual o remeclio para esse attentaclo'! O rernedh) é sim-
ples. O Governo Federal, ob1,igaclo a fazer observar a Con$tituioão : "a lei 
das Jeis, a lei magna, a le.i n1axin1a~ a ·1ei funda111en tal ela, NaGão'', jntervirá 
no Estado, por . meio. el e um interventor., que, "j u nt>Lndo nas suas m ãos aos 
poderes da admini str::ição centl'al os da aclmi11istração estadua l necessar ios 
ao desempenho da s ua misf;ão extraorclimiria e á gravidade ext1·a orclinarfa 
da,s s uas responsa.biJiclacles .. deponha Q governador· que n(io soube 0\1 não 
quiz punir o inspector criminoso! .. .. 
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Felizmente a Naçã~ Brasileira . sabe que não é isto o que dispõe a sua 
Garta Pglitica. 

Decretada a intervenção, o Governo fez , seguir imrnediatam.en te para 
a Estado ela Bahia as· forças necessarias ao restabelecimento ela 01·clein. 
De como se effectuou essa nrnbilização, guarda, o paiz gra ta lembra nça: 
uão obsta nte todos os m eios, qual . mais ii;npa triotico, com que o desvaira-
mento particla rio procurou an·astar o exercito á clesobecliencia e á inclis -
ciplina, os ba ta lhões designa dos apresta.ra m-se em curtissimo espaço. de 
tempo, e daqui ,' do Rio Grande do Sul , de Minas, de Alagôas, emba r caram 

. em . hot·as, enteando hymnos e· dando aos· seus m a us conselheit·os um bello 
exemplo de honra e ele civism.o. 

·o Governo Federal '·dado o seu na tura l consfrangimento em emprega r 
·forças b1·asileiras contra c idadãos bl'a si1eir·os", peclira. a os dirigentes ela 
opposição ba hia na que aconselhassern os seus amigos a clepõ1·en1 as armas, 
e prestassem, assim, " m.ais um sei·viço á Republica., concorrendo para evitar 
ull\a luta fratricida, em que ella seria a primeira e a ma.is profunda m ente 
a ttingicla" . 

Este a ppello não foi attencliclo. Apezar disto , as recommenclações elo 
Governo a o Commandante ela Região foram, como vimos, as mais insiste n-
tes no sentido ele não recorrer á força senão depois ele. esgotados todos os 
meios :;>ua so1·ios, de regular-se sempre pela miais. rigorosa ·imparcia.liclacle e 
justiça, e não esquecer que eram compatl'iotas os que ia ter diante ele si. 
A estes propositos de conciliação e ele paz corresponcleran1 •l pl'in cipio os· 
opposicionistas. da Bahi<1, incita ndo os seus amigos, em m a nifestos, tele-
gr:anrmas e artigos ele jornaes, a r esistir ás forças da União, emqua nto pa rte 
de sua imprensa; a llucinacla e delirante, inves tia contra o Che1'e ela Nação 
em insultos ignobeis, sem lhe r esp eita r sequer os m a is inUmos r ecessos de 
~ua viela privada .. 

Felizmente, tambem a esRes la m enta.veis incita mentos . não cleu ouvidos 
o patriotismo elos sertanejos ba h iúnos , que Jogo a nnuiram ás propostas ele 
paz do Commandante da Região. Negocia ram-se accfü·dos. Dei ordem pa ra 
que nenhum se concluísse sen1 a livre acquiescencia do Goven10 do Estaclo, 
.ª cuja a utoridade nlais de pei·to interessavam . Os a nimas en1 seguida se-
.nmaram . Os sombrios prognosticas ele carnificinas honiveis e Canudos 
m ul tiplicados • não se realizaram; e, graças a os esforços e ha bilida de do 
genera l, e ás disposições conciliatorias daquelles sertanejos, que, parece, 
não ;;;e havia m, r evolfaclo por causa ela eleição, como se clizia, t.a nto qll"e ·se 
declararam todos promptos a acatar a a l,ltor (da.de do novo governador, o 
restabelecilnento ela 01·c1.em operou-se no Estado sem. que as forças fecleraes 
houvessem tido n ecessifütde de l'eco1Te 1· uma só vez a o emprego das ai·mas. 

Um n~ez depois füt interv enção, a 24 ele Março, o General Cardoso de 
Aguia.1· communicava '·ª º Governo a inteira pacificação ela Bahia . · 
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Uma gi<ande parede de trabalhadores, que envolveu numero consideravel 
de classes operarias, inquietou, por alguns ilias do rnez de Março, a popula-
ção desta Capital. Ha pouco mais de umi anuo, no inicio do actual qua-
triennio, outra semelhante occorreu, e o que se observou então i'eproduziu-
se agora: infüvic1uos de maus precedentes-, a lg·uns até que nunca foram 
·obreiros, immiscuiram-se no m?vimento, com intuitos de subversão da 
ordem social existente. 

Algarismos já publicados mostram q.ue os pri:ncipaes agentes dessas 
paredes são extrangeiros, em grande parte intensos á idéa de patria. 
Por isto mespto querem extinguir a patria formada por nossos antepassados 
com o seu sangue e o seu trabalho, toda a historia que constitue o nosso 
patrimonio , naci~nal e a esperanÇG)> das nossas novas · gerações . A policia 

::i purou · e foi divulgado que esses agentes aconselhavam meios deshuma.nos 
ou barbaras .Para fazer triumphar os seus designios, de que foi signal o · 
emprego de bombas explosivas e a arrecadação de grande provisão dellas, 
feita pela autoridade nos dias da parede. 

Taes factos estão demonstrando que nos devemos armar· de leis pro-
tectoras da socieda de contra essa seita, cujo ideal é a abolição da patria, 
a destruição da familia e o banimento de todas a.s religiões, que constituem 
a. disciplina moral da humanidade. E' indispensavel e urgente .que o Poder 
Legislativo arme o Governo de leis de defesa contra os maus elementos 
Que "demandem o paiz, contrà os extrangeiros que aqui se tornem nocivos 
e contra os nossos proprios compati,iota.s, que se associem á sua. acção 
criminosa . 

Não será com taes mentores que os operarios e quantos labutam na 
vida. hão de encontrar meios de melhorar a sua .sorte. Num paiz livre como 
0 nosso, onde os homens, qualquer que seja a sua origem e a.s smLs idéas, 
podem prosperar e chegar ás mais altas posições da. sociedade ou do Es-
ta.do, os opera.rios, como as demais classes, encontrarão se1npre, por meios 
brandos e intervenções legaes, solução pa ra as questões que mais particular-
mente lhes interessem. 

Desde que o nosso desenvolvimento industria) a.ttingio o ponto a que 
«.hegou, os problemas de assistencia aos tra.balhaclores fabris passaram a 
ser objecto da cogitação elos poderes publicos. Varios· actos, legislativos e 
executivos cômprova.m essa preoccupa.ção, e estou certo que aproveit~re.is 
a sessão que hoj~ se inicia para dar a ndamento aos projectos que tendes 
em mão sobre essa importante ma.teria, e consagrar e desenv olver em leis 
e~peciae.s os principias aceitos pela Conferencia ele Washington. 

Mas, ao lado dessas leis ele construcção social, ele .beneficio á classe ope-
na.ria; cumpre votar outras que a resguardam da influencia malefica dos 
"sem patria", dos que se insinuam em seu seio pa ra explorar-lhe o espirito 
de classe, a solidariedade nas violencias que elles decretam sem ouvil-a, e 
tambem para. impor-lhe pela força que não trabalhe, quando elles resolve1n 
arbitrariamente abandonar o trabalho . 
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Tencles em adi:i,ntacia discussão o projecto :que regula a entrada de ex-
trangeiros. em nosso territorio e tudo aconselha que o convertaes qu tLnto 
antes em lei . Os paizes ;mais Jiberaes do mundo estão adoptando medidas 
rigorosas neste sentido. Só nós temos· as portas escancaradas á inv~são 

do rebutalho humano, que as outras nações rejeitam e expellem do seu 
seio. Tendes igua lmente em mãos o projecto relativo ··aos crimes de a nar-
chistns. E' urgente approval-o tambem. 

O decreto n. 11. 530, de 18 de Março de 1915, constit.u e presentemente 
a lei basica do ensino secundario e superior da Republica. Cumpre dar 
seguinwnto ao projecto de lei que está em discµssão na Camara dos Depu-
tados e que approva definitivamente, com emendas, esse acto do Poder 
Executivo. 

Merece a attenção do Congresso Nacional a questão dos accrescimO!'I 
periodicos de vencimentos, regulados s imultaneamente pelo Codigo do En-
sino de 1892 ' e pelo de 1901. Conviria r estringir , em. todos os mülisterios . 
o limite m a ximo de taes gratificações· addicionaes, que só devem ser concec 
elidas por tempo de exercicio effectivo no m agisterio , descontados, a lém 
ôas fa'.tas e licenças , quaesquer . serviços prestados em outros cargos , 
mesmo electivos. 

No antigo regimen o professor, Jogo que a;ttlngia um certo nurnero de 
annos de serviço, era compulsoriamente ;jubila do. Renovava-se assim com 
frequencia o pessoal docente : mestres fatigados e já. sem estimulo eram 
i.ubstituidos por moÇos cheios de vigor e emulação, curiosos do progressos 
da sciencia e · empenhados em transmittil-os aos seus discipulos, 

Votada a Constituição actual , esta medida nào se pôde manter. Mas a 
f ixação de um limite, além do qual cesse a concessão ás gratificações a d-
dicionaes , poderá até certo ponto suppril-a. 

Outro assumpto que se r ecornmenda aos cuidados do Poder Legislativo 
é o processo de equiparação dos es tabelecimentos de ensino secundario e 
superior no Districto Federal e nos E st a dos. P a ra evitar os abusos prove-
nientes das facilidades da ·· equiparação, cumpre exigir, entre as condições 
imprescindiveis a esse regimen , a constituição ele mn patrimonio avulta-
do . Só a ssim acautela r emos o ensino publico, em todo o paiz. contra, as 
explorações, cada vez ma,is frequ entes e r endosas , postas em pratica por 
institutos . que pleitam, sem a precisa idoneidade, as vantagens leg·aes do 
alludiclo r egímen . 

A Bibliotheca Nacional continúa a funccionar com regularidade 
provei.to. 

e 

O Governo tem em inãos a reforma do Instituto , onde os seeviços são 
cefeituosos e as despezas excessivas . Basta coniderar que, em 1919, elle 
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custou ao 'l'hesouro 505: 648$226, e foi de 4: 213$735 a despeza annual com 
<i. assistencia de cada alumno·. 

O Conselho Adrninistl'ativo elos Patrimonios do Ministerio da Justi.ça, 
por indicação official, deliberou. construir a segunda a la do edificio por 
eonta do patrlrnon_io elo estabelecimento e, portanto, sen1 onus para JlS cofres 
publico!;. Será um grande melhoramento. 

Cada alumno cleste Instituto acarreta para o Estado a clespeza de réis 
»:353$467. 

A construcção elo edifício em que o Instituto funcciona custou . ao seu 
i)atrimonio a quantia. ele 1 .120 :592$500, obtida. com a venda ele a,polices que 
rendiam os juros ele 5 ° l º ao armo. 

Sendo ele 2 . 000: 0.00$000 o valor do terreno e elo preelio, os juros, q·ue 
·entrariam para os cofres do patrimonio, se tfl.l vaJor estivesse empregado 
cm a polices, se eleva.e iam a 100: 000$000. 

Se consider a rmos con10 despeza esses juros, que deixam de reverter 
Jlara o patrirnonio, ch egaremos á conclusão ele que sóbe á importancia de 
8 : 383$770 a clespeza ele cada a lumno. 

Entre os factores que concorren1 para torna r tão elevados os gastos 
ela repartição ele. que se tra,tft , figui·a, em primeiro plano, p- nmnero exage-
rado de funccionarios e emprega.elos, que é s·1iverior ao dos al·1~mnos, 

Seria melhor, á vista do exposto, que o Congresso Nacional subordi-
nasse o Instituto dos Sm·dos M udos á direcção elo- Conselho Administrativo 
dos Patrimonios, fazenoo-lhe cloaçã.o ele duas mil apoiices. 

Nada justifica a insta.Ilação actual ~lesse estabelecime nto · num predio 
sumptuoso, muito n1a is apropdaelo a urna escola superi01· que a um ser-
viço de assistencia publica. 'l'ransferil-o para outro local°, é 1wovidencla 
que se m e afigura acerta.ela, e, e ntã.o, com o rendimento elas a poiices doa-
.{}as pelo Congcesso, o elos immoveis que pos~me o Institmto e 9 das suas 
vropl'ias officinas, poderia este subsistir por s i mesmo, e exo nerar, assim, 
o Thesouro de tamanho e ncargo. Confiada ao Conselho Administrativo elos 
Pati·imcnios a dJp~cção, continua ria o Ministel'io elo Interior a s uperinten-
dei-a, sem as des.vanta.gens elo regimen actual.. 

N;;.o· obstante o vulto ela clespeza., é necessario concluil' o edificio ela 
Escola que permanece inacabado a t é hoje e onde cei'tas aulas ,' c01no a ele 
vintura, funccionan1 em lugares absoluta m ente improprias. 

Cusleado pelo seu proprio j)atrin10nio, e pelo emprestimo que reali >1a,·mn 
·!~ demais patrlmonios elo Ministerio do Intel'ior, conforme deliberação do 
respectivo Conselho, está em constr ucção o grande edifício destina.elo á instal-
Jação l'.leste Instituto, o q ua l deverá estar concluiclo até o fim elo anuo 
vindouro. 



- 175 -

Continuam os trabalhos da Commissão de limites entre os Estados do 
Pm·anft e de Santa Catharina, que devem ficar ultimados atê a o fim elo 
;;orrente a nno. 

Qua.nto aos litigios de fronteiras; a,inc1a existentes entre outros Estados, 
o Governo Federal tomou a iniciativa de promover-lhe a, solução, e espera 
vel-os dirimidos por occasião elo centenario . da Indepen dencia,.. Neste sen-
t ido, convocou, para o 1° de .Junho proximo vindouro, uma conferencia de 
repres!lntantes dos governos elos Estados con1 pocleres especiaes para ajus-
ta1·em t:ccõrdos directos, ou submetter· a arbitra m ento os casos occurrentes- . 

Para attender a . justificado empenho elo Governo, m a nifestnclo . na 
mensagem especia.J , que vos dirigi o a nno pa.ssaclo sobre a lamen tavel cle -
1'icie ncia dos nossos serviços ele Sa uc1e, creou o Congt·esso o Depar trunento 
Nacional ele Si~ucle Publica., .-qu e comprehen cle rá, em toclas as suas modali-
dades, nesta Capita l e nos Esta dos , a prophylaxia contra as doenças trans-
wjsiveis , a inspecção m edica,, .ª prophylaxia, rural , a assistencia infantil e 
h9spitalar, o exan1e chimico dos generos a limentícios e o fornecim.ento de 
sõros, vaccinas, e outros pro.duetos etiologicos. 

Taes serviços não pocliain continua r subordinados a um simples di-
rectoria, com attribuições limita cla,s a o Districto l<'ederal , sem os r ecursos 
r.ecessarios para levar auxilio a,os E s ta.elos em caso ele epidemia. Accresce 
q_u e, do ponto de vista administrativo, não se comprehenele a clua licla cl e a incla 
exis tente aqui de serviços ele hygie n e federal e municipal sem r esulta do pra-
t;c:o e provocador de frequentes. confli ctos el e a ttribuições . O Deria rtamento 
Nacio n ~<l ela Sa,ude Publica va i en1 breve r eunir , sob um1a direcção unica, 
os serviços atê ag·ora desempenha dos pela U nião e pela Prefeitura. Dentro 
coe poucos dias, estar á publica.elo o r espectivo r egula mento, e o Governo 
fiça1·á .<tpparelhaclo pa r a solver o problema, sanita.rio e hospita la r nesta Ca -
pital, · e nos Estados qu e solicita r.em o seu a.uxilio. 

A r emodelação cios s erviços clr.L Saucle P ublica exige o desenvolvimento 
ela assistencia hospitala r. O hospita l da Sa nta Casa ele Misericorclia, que 
r,re:;;ta tão assig na lados serviços á população, já não tem capacida de para 
acolher o grande numero ele enfermos. cles·validos, que alli procura m m edi-
C'ação e abt'igo. Reconhecida tal cleficiencia, cumpre-nos suppril-a. com a · 
construcção de um hospita l-modelo, a nnexo á F aculdade de Medicina que 
assegure aos indigentes o n ecessa.rio tt·at a men to e offet·eça a os a lumnos 
f!aquell e instituto largo ca mpo de observação profi ssiona l. 

O problema de assistencia a a lienados, cujo estado actual ê cleplora.vel, 
estará em breve resolvido com · a insta.Da ção definitiva da coloni a. de J acaré" 
paguá e a con strucçiio do ·manicomio p enal , a,nnexo á Casa ele Correcção. 

Era natura l que, decreta do o Codig·0 Civil, providenciassemos igua l-
mente sobre a, elaboração elo Codigo Commercial. Está em estudos no Se-
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nado 'º trabalho redigido pelo Dr. Inglez de Souza, que em grande parte 
attende ás nossas necessidades. 

Não é menos urgente a decretação de novo Cocligo Penal. Un) ·projecto 
vi.ndo ha annos da Camara p&ra o Senado ·continúa dependente de voto 
deste ramo do Congresso . Um a comn1.iss."io ele senadores·' nomeada, ha dous 
ou tres a nnes, para organizar nova p1·o;jecto, a inda não a presentou o seu 
<trabalho. 

Médida m ais ace1·tada . seria, talvez autorizar · o Poder Executivo a 
nomear uma com1nissão de especia listas, devidamente r emunera,dos, que 
adaptassem os trabalhos legislativos, a inda em projecto, ás conclições scien-
tificas e sociaes da actua lidacle . Seguiríamos, assim, o exemplo de 
outros pa izes cultos, onde o ·S;\ber dais commissões technicas facili~a ás 
assemblt'as legislativas, um t rabalho irrealizavel nas sesões· parlamentares, 
demasiadam ente· ata r efadas pelo numero e variedade elos assumptos que as 
occupam. 

A simplificação elo processo federal constitue imper iosa n ecessidade, ha 
muito a pregoada. Já o S~nado votou n este sentido um projecto em que se 
éompencliaram as providencias mais ut·gentes para abreviar o julgam ento 
das causas submetticlas á comjpetencia dos juízes fecleraes. E' de esperar 
qu e este a nno tal assumpto seja definitivamente regulado por lei. 

O mesmo ~evo c1izer quanto á justiça local, onde as fórm as processua es, 
na sua ma ioria a nachronicas e propicias á lentidão elos ~eitos, estão a exigir 
prompta reforma. 

Como prisão transitaria , esse estabelecim.ento vai preenchendo os fins 
regulamentares. Attento o grand numero ele reclusos, delinquentes uns, 
conti'aventot·es outros, u1:ge construir novas· prisões. 

Com ·.a au torização que lhe foi dac1a pa1·a r eorganizar a Casa de Cor-
recção, cogita o Governo de a,doptar meclidas que ponham de· harmonia com 
o Cocligo Penal o systema em vigor nesse vetusto estabelecimento peniten-
ciario, e assegurem pelo trabalho a . regeneração dos delinquentes suscepti-
veis· ele em enda. 

O Ministerio da Justiça confiou a uma commissão ele juris.tas o projecto 
do novo regula m ento. 

Torna-se cada vez m a is premente a construcção . de um novo pavilhão 
que possa accommoc1ar pelo ni.epos mais 100 conclemnados, pois a deficiencia 
das insta.Ilações j á é ele tal 01·c1em que, muitas vezes, os conclemnados cmn-
prem a pena na propria Casa de Deten çã o, o que é illega l . Para execução 
desta obra . confia o Governo que o Congresso o habilite com os recursOli! 
necessa.rios. 
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E' de necessidade palpita nte a votação de uma lei sobre os 'serviços Assistencia a meno.l'H 
de assistencia aos menores delinquentes e abandonados. deiinquentea e altan-

donado1 
Nenhum dever mais imperioso parC1; os poderes publicas; nenhuma cles-

peza mais reproductiva para a sociedade. A lei deverá prove1· sobre a uni-
ffoação systematica da assistencia publica propriamente elita; a r eorganiza-
ção da Escola Quinze de Novembro, afim de dotal-a ele melhoram,entos que 
a transformem em verdadeiro centro industrial para a educação de 500 m e-
nores desva lidos; a fundação de uma Escola de Reforma, destinada a col'-
r igir pelo trabalho a.gricola os menores delinquentes, que a sociedade t.;im o 
n:m cs habitos de preversão dos criminosos reincidentes; a instituição do 
Patronato com caracter off-icial e composto de pessoas idoneas que exer-

ça m a necessaria vigilancia e protecção em favor dos menores abandonapos; 
a assistencia judiciaria especial para os m enores delinquentes; finalmente, 
auxilios ás associações privadas, que, sob a fiscalização do Estado, promo-
vam e mantenluun crêches e assistencia hospitala r para crianças desvalidas 
ou filhos de proletarios. 

Com as a utÓrizações concedidas pelo Congresso Nacional está o Go-
verno 11abilitado a · remodelar oso serviços da policia civil, de modo que po-
derá desenvolvel-os, sob a dupla fórma preventiva e repressiva, de accôrdo 
com os interesses e as· exigencias desta Capital. 

Usando daquellas autorizações, já o Governo reformou a Guarda Civil , 
o Gabinete de Identificação e Estatística e a Inspectoria de Investigação e 
Segurança Publica, sel"'viços agora dotados de novos elementos e de melhor 
mecanismo administrativa e technico, graças aos quaes pocterão rea lizar 
satisfactoriamente os seus fins. 

O Govel'no foi autorizado igualmente a reformar a Brigada Policial, 
& eX'pedirã em breve o novo regulamento. 

Pa1·a exercer as su as funcções ele vigilancia e de repressão, corno se 
faz 'mistér, deve o effectivo da Brigada Policial ser elevado pelos menos a 5 
r.ül homens, como reclamam as preoccupa ções e cuidados naturaes ela ordem 
I•Ublica, numa grande c idade, sobretuclo quando possue esta a topographia 
original do Rio de Janeiro e tem enol'me ma,ssa de população a clventicia das 
mais variadas. odgens. 

Poli!lia civil 

Policia militar 

As considerações que acabo de faze1· são extensivas ao Co1·po ele Born- corpo de Bombeiros 
beiros. Se o numero actual ele praças não fô1· elevado a mil, seeã impossí-
vel a creação de postos em outras zonas _ ela cidade, onde o serviço de ex-
tincção ele incencl.io é hoje imprescindível, devido á formação de novos 
centros populosos. Ampliado o effectivo e accrescido o material ficará o 
Corpo de Bombeiros apparelhado para assegurar a efficacia elos seus rele-
vantes serviços a esta Capital. 
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A experiencia tem demonstrado que se' faz ina diavel a rüodificação de 
a lguns dispositivds da le( eleitora], principalmente · quanto ·á organização 
das m esas neste Districto e á fórm~ elo saffragio . Não se me afiguram 
inuteis, para o noss.o caso, alguns dos ensina mentos da lei argentina 13a.enz 
Pena, q uanto á obrigatoriedacJle elo vqto e :;i,o m ecanismo das. proprias vo-. 
tações . 

Com .o actua l processo ele m·ganizaç,ão. elas m esas, tornar-se-ha, em . 
breve, impraticavel a apuração, tanto se prolongam os seus · trabaJhos, cliffj-
cultaclos por varias circumstancias \ilecorrentes da pr9pria lei. Subàivlr as· 
secções, estabelecer um pla no de traba lho m a is expedito, ·simplifica i· o rece-
bim ento e a contagem dos votos, da r con1petencia a . outras a uto.ridades, 
além das judiciarias , pa 1·a presidirem as mesas, são m.ecl iclas qu e p recizamos 
acloptar sem demora. 

Na m em<agem que vos dirig i em Setembro do a nno passado, togu ei 
em a lguns assumptos de natureza politica, concernentes ás relações dos po" 
deres da União e dos Estados, principalmente no que diz respeito a eleições. 

Estou que este ponto será sempre pa lpita nte entre n ós, e l'l. nossa 
educação politica tem l11Uito a inda por fazer an tes de. po<'jermos praticar 
com calma o systema . representn.tivo . Nos pa izes em que a eleição é uma 
verda de, as agitações dessa natu reza fazem -se em torno dos .partidos e dos 
candidatos, q;uamto ás suas idéas e aos m eios empregados para vencer .. 
Entre nós el)as se desenvolvem ma,is vivam ente ao redor elos agentes do 
poder publico, j á.. pelas solicitações insistentes para que fa".oreçam,. um ~os 

lados contendores, já pelas accusações que se lhes fazem de con cederem 
favores a uns em prejuizo dos outros. 

Sempre entendi , e foi sempre esta a minha linguagem , que a Republica. 
não corresponderá a os seus fins, em qua n to os eleito res não . puderem livre-
mente exprimir os seus votos. Para que ell es lOgl'em fazei-o, é indispensavel 
q ue todos os cidadãos contem com as garantias n ecessarias ao ·exercicio desse 
direito, desde o a listamento a t é á apuração e , a inda mais, atê a o reconhe-
clm ento dos seus escolhidos pelas assembléas incumbida s dessa operação 
final. Qualcjl]er falha nessa série de actos, a que deve presidir a mais 
perfeita moralidade, já p elos orgfws da a utoridade, já pelos proprios cida -
dãos interessados em os não illudir, perturbará a legitimidade da, represen-
tação na Uniã o' e 'nos Esta.dos e tira.tá a os eleitos a força niornl sem a qual 
difficilmente o poder se m an tém . 

Desde que assumi o ?'OVerno, tenho timbra.do em m ostrar o meu vivo 
empenho na execção desst:s · principios, attendendo sempre ás justas re-
da.mações de. uma e outl'a parte . Como vos disse, pm'ém, naquella mensa-
gem , a Constituição outorgou tal a utonomia a os Estados que a acção da 
a utorida de federa l póde, 'n~sse particula.1', ser muito prejudíca da pela a u·-
toridade loca l, s i esta não $e quizer 'guiar pelas mesmas inspirações de iril-
parcialiclade. Aquelles que Pstima ria m encontrar nas leis um recurso con-
tra os abusos de que se q11eixam, põem então todas as su as espéanças n·o 
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Presidente da Republica, f'.Omo si a este fosse possivel corrigir pelo a rbitrio 
os defeitos que acaso ex: . .,:am no mecl}anismo das instituições. Elle fará 
quanto a lei lhe faculte para resguardar o eleitorado de qualqquer influencia 
·dos agentes da União, mas chegará um momento em que a lei não per-
mittirá o desenvolvimento de sua acção bemfazeja e lhe indicará taxativa-
mente o modo unico pelo qual deverá intervir em maiores complicações, 
porventura derivadas das lutas eleitoraes . 

Infelizmente tem-se observado que nesse assu mpto os homens politiéos 
variam m uito, conforme auferem ou não vantagens do poder local. Quan-
·do elles dispõem da s auto .~idades e desfructam influencia, que os favores 
destas facilmente mante.em, a federação deve ser, !l:º seu mod~ de pensar, 
·desenvolvida atê as ultimas consequencias, e a a u torida de da União ê con-
s iderada quasi estranha e perturbadora. Tanto, porém, que os ventos mu-
·dam e elles passam a conhecer os males de uma autoridade local sem con-
t raste, inspirada muitas vezes unicamente no interesse de uma facção, des-
de logo o systema federativo passa a precisar de peias e contrapesos, ten-
dentes a submetter os Estsdos á influencia decisiva do poder federal. 

Sem chegar a nenhum desses excessos, todos n6s, interessados no bom 
"funcciona mento do regimen, devemos procurar um meio termo que harn-10-
nize os principias da Constituição com as realidades praticas já observadas, 
e torne possivel o triumpho das maiorias, cuja manifestação o poder local 
possa opprimir. 

Depois de estudar minuciosamente as condições economicas, politicas e 
~idministrativas dessa região, decidiu o Governo basear a reforma, que o 
autorizastes a fazer, na unificação <Ldministrativa do Territorio . Com o es-
tabelecimento do governo unico, ê intuito do Poder Executivo f u ndar os 
municípios, num regimen de franca autono~ia, qu e possa concorrer effi-
cazmente para a prosperidade local . As camaras m u nicipaes serão com_ 
postas de um intendente, nomea do pelo governador, e de vogaes directa-
mente eleitos pelos munícipes . 

O actual systema administrativo do Acre não podia subsistir, com as 
deficiencias, contradições e vícios, que o invalidavam organicamente para at-
tlngir os seus fins. Desde a incorporação resultante do Tratado de Petro-
p olis , a acç1i,o das prefeituras foi quasi sempre inefficaz, ou irrita nte. Não 
s6 a tranquillidade das populações acrea nas era prejudicada com esse regí-
men, fecundo em a abusos conflictos, como tambem a administração, ao 
me.sino tempo dispersiva e cu stosa, esgotava as verbas orçamentarias, des-
env olvia a pratica de . irregularida des criminosas, produzia toda a sorte de 
m ales. E' a tudo isso que precisamos attender, com o exacto sentimento ,da 
r ealidade, na reforma administrativa do Territorio do Acre, cuja renda an-
nual, approximadamente de 2. 000: 000$, não cobre as despesas, orçadas em 
,2 . 400: 000$000. 

To1•ritorio do Acre-
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Limitada como foi a a utorização para essa reforma á parte a dministra-· 
tiva, a organização judiciaria existente no A·cre fica r á intacta. 

MARINHA 

Os serviços que se prendem á Marinha de guerra teem m erecido ' da par-
te do Governo a maior solicitude, como todos os que entendem com a defesa 
nacional·. 

Com a lea1dade que devo á Nação, não posso occultar que ha muito que. 
f azer no departamento na val, si quizermos ter esquadra capaz de desempe-
nhar as altas funcções que lhe cabem c 

No que diz respeito a o mater ial e ao pessoal , como no tocantl á utili-
zação de um e outro, é fóra de duvida que a Marinha precisa passar por 
grandes transformações, orientadas com firmeza e continuidade, com decisão-
e persistencia, para que os esforços de uma adminis~ràção não sejam preju-
dicados ·e destruidos pelas administrações subsequentes . 

Quando assumi o gove!';·!o, a esquadra acabava de atravessar um periodo 
de actividade exagerada pa rn. as condições do seu material. Regressara da Eu-
ropa a Divisão Naval de Guerra, que, através de todas as 'difficuldades, ven-
cida:;; pela tenacida de, dedicação e patriotismo da officialidade e guarnições, 
fizera tremular a nossa bandeira ao lado das alliadas, satisfazendo plena-
mente os fins militares e •Joliticos que o Governo tivera em vista. O estado. 
de conservação dos navios que a compunham era mau . Mau era tambem o 
dos navios que aqul havia.m ficado incu mbidos · do patrulha mento da costa. 
Toda a esquadra necessitava de repa1·os consideraveis e immediatos, sob pena 
de se ver condemnada á immobilidade. 

Esgotada~, entr-etanto, como então se achavam, as verbas orçamentarias, 
só no corrente anno puderam sei; atacadas com Yigor as obras necessarias. 
Para este fim, recorreu-se a officinas particulares, em _vista da situação de-
ploravel do nosso Arsenal, que, pela sua organização, insuficciencia de 
pessoal technico e de rnachinismos modernos, se mostra incapaz de desem-
p enha r suas a ttribuições. 

A Marinha resent\)-se da falta de estabelecimento que lhe dê com 
promptidão os elementos qe conservação, mobilização e apparelhamento; 
sem os quaes lhe é impossível viver. Em geral, os seus serviços são m al 
inst~llados , em edificios improprios ou mesq;uinhos, dispersos, afastados uns 
dos outros, obrigando a numer osos transportes, com grande prejuizo de tem_ 
po ~ de dinheiro. 

Urgia acudir com rem~dio prompto a tal estado de coisas, contra o qual 
se reclama ha muitos annos. Não era possível esperar pela construcçl o do 
grande Porto Militar, cujas obras requerem estudos clemorados e avultados 
recursos, t a nto mais quanto o Rio de Janeiro tem de ser uma base na-



- 181 -

ttiral, embora secundaria , no plano que se houver de a doptar . O Governo 
não hesitou em fixar a su,-.. escolha na ilha das Cobras, para ahi montar 
officinas de conservação e reparos de todo o m a t erial da esquadra,_ depois 
de verificar que ella satisfaz ás condições necessarias e aos propositos da 
admfnistração, a lém de conter já installações custosas, que t er jam de see 
feitas em outro loca l, si fosse este o p1·eferido, e importantes obras inicia .. 
das por g'overnos anteriores, nas quaes avulta das quantias foram despen-
didas . 

Condemnar estas obras de valor incontestavel sei·ia perder todo o sa cri-
ficio f eito e dar mai.s uma vez depoimento da falta de perseverança e con-
tinuidade, que t em sido u m dos males da nossa adminis t ração. 

O Governo agu:'lrda apenas os estudos, que nest e momento estão sendo 
ultima dos por uma commissão de t ech nicos, pa ra pôr em con currencia a 
construcção. 

'J'erminadas as obras, aue constam da conclusão de um dique com . ca-
pacidade para docar os nossos maiores navios, caes_ de atr acação e officinas, 
que substituam as existentes no continente e na Armação, as quaes poderão 
ser a proveitadas em outras bases secu ndarias, r estará dar aos serviços fei-
çii.o industria l e technica, ,;, semelhança do que se faz em outras marinhas. 
As demais bases navaes, sobretudo o grande Porto Militar, nem po:· serem 
obras de vulto, deverão deixar de ser projectadas e iniciadas; mas terão de 
ser executadas de accôrdo com as condições financeiras do paiz e o pro-
gressivo desenvolvimento e'.· .. nossa esquadra. 

Meus antecessores, em mensagens consecutivas, salientara m a conve-
niencia de adqufrir nova s unidades, sobretuclo cruzadores rapidos, contra-
tor pedeiros, sub-marinos e navios mineiros . 

Comquanto a situação financeira aconselhe a maior prudencia na de-
cretação de despesa, penso nã o podermos permanecer indifferentes ante a 
diminuiçã o do poder da nossa esquadra: é impossivel fugir á necessidade de 
dotar a defesa minada dos elementos indispensaveis , adquirir novos subm a -
rinos, em vista da idade dos actuaes, substituir as unidades que vão t ei;ido 
baixa e modernizar e aperfeiçoar os nossos navios de conformidade com os 
progr·essos da technica naval, qu e nos ultimos annos tem cam inha do acce-
lerada mente. 

Folgo em registrar que o encou raçado S. Paulo , a 13 de março ultimo, 
r egressou dos Estados Unidos, onde soffreu impo1·tantes reparos e passou 
por u ma série de aperfeiço:-i.mentos notaveis, en tre os qu aes o de installações 
de t ire control, que clelle fi zeram um vaso de guerra de primeira ordem . 

O Minas Geraes terá ele soffrer as m esmas t ransf ormações._ afim de 
conservar com o outro a indispensa vel homogeneidade. Para isto, espera-se 
unicamente o parecer da commissão de technicos, que está e·ncarregada dos 
estudos, e a ultimaçã o das combinações entabol'.1-das com o Governo a me-

Esq uadra 
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ricano, de modo que aquelle navio se demore no estrangeiro o nienor tem-
po passivei . 

Por a ctos de 27 de FevPreiro e 25 de Julho do anno passado foram dis-
solvidas as Divisões do Norte, Centro e Sul e a Divisão Na val de Guerra, 
de maneira que ficou a esqu adra distribuída em duas divisões e navios 
soltos . 

A primeira divisão f ez exercícios em conjuncto elo porto desta Ca pital 
á ilha Grande em dois periodos : o p rimeirQ, de 8 a 21 de Ju1ho, interrompi-
do nesta data p ela chegada do P residente da Republica a bordo do encou-
raçado americano Iàaho, que foi r ecebido e comboiado pela mesma divisão; 
o segundo, de 11 de Agosto a 2 de Setembro, em que terminou o exercício 
com uma corrida de velocidade maxima, destinada a de·monstrar o estado 

do material e o fun ccionamento da s caldeiras e machinas. 
Os exercícios da esquadra vão sendo intensificados á medida que au-

gmenta o numero de navio~. promptos, de accôrdo com .o plano traçado pelo 
Estado Maior, desde os exercícios individuaes e de pequenos grupos, a té 
aos exercícios em divisões, ãs quaes se darão problemas t acticos de a ntemão 
estudados no tabol,eil·o do jogo (\ e guei:ra. 

Sendo da m aior conveniencia o constante movimento da esquadra, bem 
como o conhecimento do ' ,10sso littoral, resolveu o Governo m obilizar algu-
mas unidades pa r a fazerem o estudo geral da costa, principalmente sob o 
aspecto hydrographico. No desempenho da commissão, estaciona rão esses 
na vios em alguns portos e executa r ã o exercícios parciaes regulares. N estas 
viagens, em que a velocidade não é n ecessaria nem conveniente, p ensa o 
Governo em aproveitar o carvão nacional, reservan do o carvão Cardiff para 
as emergencias em que maior rapidez de movimento se torne precisa. 

Alé1n de outros resultados, haverá nisto a vantagem de habituar o pes-
soal de machinas a tratar u nosso carvão e tira r delle rendimento m aior , de 
modo que possa ser mais largamente utilizado. 

Polvora de basa dupla Si em relação ao combustível a nossa ema.ncipação do estrangeiro ainda 
não, é um facto, si bem que eu esteja convencido de que o será dentro de 
u1n período relativamente curto, outro problema, e de n ão menor importan-
cia para a Marinha - a producção no paiz de polvora de base dupla -
pode considerar-se resolvido . Basta }Jara isto, segunde> estudos definitivos 
dos t echnicos do Ministerio da Marinha, que se façam pequenas adaptações 
na F abrica de· P olvora do Piquet e . 

Pesca 

Conto estarão feitas dentro em pouco as obras necessarias, para o que 
já se entenderam os m inist ros da Marinha e da Guerra. 

Usando da autoriz2.ção dada pelo Congresso e t endo em vista as lições 
da guerra, na qual o pessoal e o material do serviço da pesca foram utiliza-
dos coµi as m aiores vantagens, o Governo transferiu o dito serviço do Mi-



-183 -

r-üsterio da Agricultura para o ·da Marinha, e pretende reorganizal-o con-
venientemente. O cruzado ... auxiliar José Bonifacio emprehendeu urna via- . 
gero de estudo e inspecção do littoral, para bem avaliar das condições de 
saude e instrucção do pessoal empregado na pesca e no desevolvimento e 
possibilida des dessa industria . Um especialista, contractado nos Estados 
Unidos, segu e a bordo do m esmo cruzador para estudar e propor as bases da 
organi~ção da pesca entre nós, para o que se aprov·eitará dos ensinamen-
tos daquelle paiz, onde taes serviços são mar.a vilhosamente regulados. 

No exercicio de sua missão, o José Bonifacio tem promovido a funda çã o 
de grande numei·o de colonias de pescadores, exigido o cumprimento dos re-
gulamentos destina dos á defesa àa pesca e da navegação, feito propaganda 
dos processos racionaes de pesca e distribuído grande numero de remedias 
e instrucções para a cura elas endemia s reina ntes no littoral. 

As capita nia s de portos estã o em geral mal installada s, muitas em pre-
dios de aluguel e todas desprovidas de material n u ctuant e. São constantes 
os pedidos dirigidos a o Governo pa ra a acquisição de lanchas e reboca do-
res, sem os quaes as ca pi tania s perdem a sua a utoridade e 'ficam impos-
sibilitadas de cumprir as disposições regulamentares ·e de attender a um 
serviço da maxima importa ncia,' qual é o de soccorro naval. Esta situa ção 
acarreta tam.bem diminuição na ·r enda respectiva , com prejuizo do Thesouro. 

Durante o periodo da guerra a nossa ma rinha inerca nte teve notavel 
impulso, por isto que cheg<.Lram os nossos estaleiros a construir a lguns na_ 
vios de regular tonelagem. E m virtude das difficuldades da quelle perio-
do e no intuito de fa cilita r o commercio e a navegação, o Governo havia. 
suspendido algumas exigercia s regula m enta r es relativas a pessoal , vis-

·torias e installações dos navios. Havendo cessado as razões determinantes 
destas medidas, marcaram-se prazos ás empresa s de navegação para cum-
prirem as disposições legu.es . A situação deve n ormalizar-se no corrente 
anno. 

A subordinação da m a rinha mercante a m a is de um m inisterio vem 
perturbando gravemente a administração, pela colUsão de preceitos r egu-
lamentares, attritos entre autorida des, e difficulclades ao commereio, além 
de acarretar a duplicata inutil de repartições. Convém que o. Congresso 
Nacional attente quanto a ntes para o assumpt o. 

Cresce de a nno para armo o numero ele postes e pharóes accesos ao 
long o da costa . Com a pratica que s,e está adapta ndo de transformar para 
o systema A. G. A. os pharões de uma só mecha e ir aproveitando em 
outros os r espectivos pha roleiros tem-se feito a precia vel economia •re_ 
sulta nte ela diminuição elo pessoal e suppressão de a po·senta dorias e mon-
t epios. 

Capitanias 

Marinha mercante 

Pharóes e l>al isa-
mento 



Promoções 

ejuvenescimento dos 
qua.d1•os 

Escola Naval 

O balisamento luminoso, que esteve apagado em 1918 por causa da. 
g uerra, voltou a accender-se no cmneço elo ánnos passado. Dentro en1 pouco 
co, todo elle funccionará exclusivamente com. accumulac1ores A . G. A. 

Desde muito recla mava a Marinha a reforma ela velha lei de 1873 so-
bre promoções, a qual, boa para a época, já não satisfazia ás .novas ne-
ceEsidades e, cl e:>virtuada por uma série de praticas nocivas, ·constituía 
na verdade sério en1baraço a o desenvolvimento da Armada. A nova l ei 
que o Congresso teve a feliz inspiração de votar, em fin s do a nno pas-
sado, foi saudada jubilosamente nos meios navaes, por abrir mais la rgos 
horizontes aos officiaes de valor e v erdadeiramente dedicados á sua aspera 
carreira . Está em estudos o respectivo regulamento, que será promulga -
do a tempo de entrar a lei em vigor no prazo fixa do pelo Congresso. 

Reconheço, porém, que não basta no momento uma boa lei ele pro-
moções, nem mesmo executa da com sinceridade e espírito de justiça. O 
pe.ssoal da Armada atravessa uma aguda crise, devido ao congestiona-
mento dos seus quadros . Cmnpre encarar de frente a necessidade de re-
juvenescer esses quadros, nã.o s6Jnente no interesse dos officiaes, ma s da 
efficacia do serviço naval . Para todas as nações que desejam t er esquadra 
efficiente, este é um problP.rna sempre examinado com carinho. Certo, não 
será possível resolvei -o sem a ugment o de despesa, mas pode-se r eduzir esse 
augmento a um minimo acceitavel, e impedir a' reproducção da crise, por 
um rigoroso criterio na fixação do numero de aspira ntes da Escola Naval. 

A reforma desta Escola foi promulgada , de accôrdo com a autorização 
legislativa. O seu pensamento foi extinguir a fusão dos cursos de officiaes 
de convés e de machinas, fusão que de facto não chegou a realizar-se, 
vi.~to como no dizer dos commandantes de navios, não produziu um só of-
ficial capaz de exercer funcções de machinista, nem com disposições de 
aprendei-as. Os claros, abertos no respectivo quadro, fica ra m vagos. 

Era de rigor a reforma, sob pena de ficar a Marinha sem officiaes de 
m achinas e impossibilitada de proseguir a nacionalização do corpo de ma -
chinistas . 

O novo regulamento ·assenta o plano de ensino sobre a base ela espe-
cialização .dos cu rsos desdG o primeir o anno. O curso de machinas, a que 
se deu feição' pratica, é menor de um anno. O ensino de materias techni-
cas foi confiado a os prop1·ios officiaes de Ma rinha, em commissão por 
quatro annos, com a obrigação de voltarem ao serviço da Armada, após 
a commissão . A investidura vita lícia só se permitte em cadeiras sem ca-
ra.cter militar, mediant~ concurso, e tambem com reforma prévia, si se 
trata r de officiaes do Exercito e da Marinha. 

A reforma foi feita com r eclucçâo effectiva na despesa actual e futura. 
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Como complemento á reforma da E sco!a Naval , será - creada para os 
.off;ciaes de machinas uma Escola de Applicação, em que possam a perfei-
,çoar os seus conhecimentos, pois entre as escolas profissionaes existentes 
e qu e são de inquestionavel u t ilidade, não ha n enhuma que se destine 
.áquelles officiaes. 

A Escola de Aviação tem funccionado com excellentes r esultados ·e já 
diplomou bom numero de aviadores. Suas installações na ilha das Enxadas 
continuam a ser desenvolvidas pelo Governo . 

Apesar de ser um serviço muito dispendioso, é fóra de duvida que es tá 
-destinado a extraordinaria expansão, 
.mental- o logo que possamoR ter bases 
dos do littoral. 

e será da maior vantagem incre_ 
de aviação em pontos determina-

Está em estudos a r eforma do ensino na Escola Naval de Guerra, es-
iabelecimento que vae prestando os m ais assignala dos ser viços á nossa of -
ficia lidade superior e está fadado ao mais brilhante f u turo, pa ra a forma-
.ção da nossa doutrina naval . 

No que toca á instrucção e b em estar da s guarnições, m uito já se 
iem feito, mas não é possível deixar de salientar a deficiencia das installa -
·Ções . Resta tambem dar com pensações aos especia listas, que não encon_ 
:tram applicação para os seu s conhedmentos quando teem baixa do serviço, 
como sejam os apontadore ~, artilheiros e torpedista s, precisamente os mais 
necessarios á Ma rinha e qu e se n ã o podem improvisar ou tomar de em-
_prestimo nas emergencias difficeis. 

N este sentido o actua.l Goven10 tem tomado a lg umas providencias 
uteis, que serão completa das á m edida que forem sendo modificados os 

.. serviços. 

Escola de Applicaãão 

Escola de A·viação 

Escola de Guerra 

Guarnições 

O Governo creou para fJS praças um novo curso - o de baixa tensão - curso de baixa tensão 
'E!xigido pela nova apparelhagem do encouraçado S. Paulo. 

O r ecrutamento de praças deve ser constituído p elo sorteio nas ma-
r inhas de commercio e de rf'creio e no p essoal de pesca, pois o v oluntaria do 
·é fonte muito pre caria e incerta. As escolas de aprendizes só podem e 
devem forn ecer m a rinheiros para a s especialida des. Taes escolas muito 
pou co produzem em relação a o que custam a o Thesouro. O Governo já 
s uspendeu o ensino em qull.tro dellas e conta fechar outras; installa rá, en-
tretanto, em edifícios de m:i ior capacidade as que forem mantidas, de modo 
.qu e reduza a despesa e prepare mais elevado numero de a prendizes. 

Recrutamento 

No intuito de m elhot· utiliza r o pessoal é o materia l da Armada, coor- Reorganização naval 
ilenando-os de feição que dê a roaxima efficiencia á esqua dra, faz-se ne-
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cessario remodelar a actual organização ·naval, que não consulta os in-
t eresses da Marinha, sobretudo pela falta de cooperação que se nota entre 
se;_,_s varios departamento3. Dentro em pouco será approvado o respective· 
regulamento, cujo a;1te -projecto està sendo elaborado ·por u111a commissão· 
de altas patentes da Armada. 

A modificação de varios serviços, no sentido de corrigir praticas in con-
venientes, não pode ser methodicamente levada a effeito, sinào depois de 
approvada a nova organização naval. Desde os primeiros dias, porém, vem 
o Governo procurando, d,3ntro da legislação v igente, estabelecer as boas 
normas de a dminist ração em tudo qu anto lhe tem sido possivel, como o fez 
·notadamente em relação ~ ti:ansferencia de officiaes para a · re~erva e o 

·•,J11 · • .fl'il. J .1·:1 1 • - ' 
quadro supplementar, gratificações addicionaes, accumulações remunera-
das, computo de tempo de serviço e de embarque e desempenho de com-
missões em terra e mar. 

Julgo opportuna a creação do Conselho ela Defesa Nacional , composto 
do Presidente da Republica, Ministros das P ast as Militares,. Chefes dos Es-
ta dos Maiores, Ministros elo Exterior, Viação e Fazenda e Presidentes àas 
Commissões de Marinha e Guerra, do Senado e da Camara, afim de se deb:'t-
terem em conjuncto as questões mais importantes e imprimir -lhes perfeita 
unidade na soluç.ão. 

GUERRA 

A defesa nacional tem merecido do Governo os ma is constantes cuida-
dos. Tudo quanto possa ~oncorrer para a e:5ficiencia do nosso valor militar 
tem sido objecto de estudos serios e resoluções que parecem acertadas. 

No ponto de vista do preparo technico e profissional, tanto do offi-
cial como do soldado, são os mais auspiciosos os resultaaos obtidos, que, 
certa,mente, hão de accentuar-se ainda mais com a segura 
está imprimindo a esse preparo a Missão Militar Franceza. 

direcção que 

Todos os estabelecimentos de ensino militar f unccionam com regulari-
dade, grande frequencia e notavel a proveitamento, e a instrucÇão da tropa 
continúa orientada pel~s methodos mais a dequados a produzir bons frutos. 

Dois ó.esses estabelecimentos, de grande releva ncia nos ~estinos• elo 
Exercito, a Escola de Estado Maidr e a de Aperfeiçoamento de Officiaes, 

< ' foram agora. organizados de accõrdo com o pensamento da Missão Fran-
ceza, cujos conselhos de ordem scientifica e pra tica muito serviram á ela-
boração dos respectivos regulamentos . 

À p1·imeira, constitu ida de dois cursos, u m de estado maior, e outro de 
r evisão, tem por objectivo formar officiaes em condições de preencher as 
funcções de seu posto 'nos estados maiores dos exercitos e das divisões, e 
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bem assi.m preparar um viveiro de officiaes onde o Governo possa recrutar 
o alto commando. A segunda destina-se a completar a instrucção dás óf-
ficiaes e aperfeiçoal-os como instr.uctores e connnandantes das pequenas 
unidades. 

A aviação militar já :ião pode ser considerada eni. per:ioclo inicia l. Re-
gida por um regulamento definitivo, onde se aproveitaram as lições da ex-
periencia da phase provisnria, e orientada por u ma missão franceza, com-
posta de espec·1alistas, vae ella desperta ndo nota veis aptidões entre a offi-
cialidade do Exercite., que se mostra confiante nessa 11ova 0 s0ductor"' arma 
de guerra 

1:-ara o programma da 1920- 21 torna-se necessario adquirir uma esqua-
drilha de caça , typo exclusivamentt. destinado a(} · Rk G1:ande do Sul, e 
quatro esquadrilhas de observações, de modo que só reste com11rar para o 
primeiro semestre de 1922 mais duas esquadrilhas ele caça e duas de bom-
bardeio. 

O Governo está a.pparelhaclt- com os mei0s legislativos necessarios nàQ 
só para a acquisiçâo de m:l.tei'i.ál benico, como ainda para a ele immoveis 
apropriados e indispensaveis á installação de quarteis e de campos de 
instrucção e de invernadas . Neste sentido tem agido com a presteza pos-
sível, para que a tropa nii.o mais se veja sem o devido e corifortavel abri-
go. Além disso , obras div'.!rsas, muitas das quaes de caracter urgente, teem 
sido ordenadas e executadas com o mesmo intuito. 

Não era possível adial-as, sobretudo no momento em que o povo cada 
vez mais se identífica com a causa de sua propria defesa, corre a cumprir 
o seu dever e a habilitar-se no serviço das armas . 

A todos esses actos, porém, t em presidido sempre o mais alto espírito 
de economia, que procura alli:Ú· a realizitção do necessario ás condições fi-
nºanceiras do paiz. 

A defesa de uma nação, en1 caso de guerra, repousa hoje tanto no com-
batente da linha ele frente, quanto no operario, 'que á retaguarda lhe forja 
os instrumentos de luta e lhe p1·oporciona os meios de subsistencia. 

Não devemos, pois, descurar dos nossos centros fabris militares (ar:le-
naes, fabrica de cartuchos e fabricas de polvora). A guerra, em que esti-
vemos a pique de ser envolvidos de modo effectivo, serviu para dar rebate 
ao nosso patriotismo. F.izemos nesse período qua nto esteve em nossas 
mãos para aperfeiçoar-nos . O isolamento em que ficámos da E ul'opa e · as 
facilidades do intercambio americano, ' levaram-nos a adquirir wi.icamente 
nos Estados Unidos os elementos materiaes que se nos afiguravam ma.is 
urgentes . Comprámos algumas machinas para fabricação de munição de 
guerra e procuramos enfrentar resolutamente, com os nossos proprios re- . 
cu rsos, o problema do remuniciamento ele varias ele nossas bocas de fogo. 

Aviação 

Material bellico 
Quarteis 
. Obras 
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Como é facil comprehender, não nos bastava m machinas para trabalho; 'pre-
cisava mos com igual urgencia de materia prima, sobretudo de a ço em quan-
tidade consideravel. GI'aças ã formação de uma uzina nacional, installada 
sob os melhores auspicios, conseg·uimó,s alguma s tonela das de a ço, mas 
dentro em pouco vimol-a desapparecer. 

Estamos, por conseguinte, em situação precaria. Si é verdade que nos 
apparelhamos para o trabalho, no que concerne a machinismos , e jã agora 
pouco nos resta fazer para completar e a perfeiçoa r as nossas officina s e 
alcançar assim o que reputamos a normalidade, não é menos certo que a 
falta de aço nacional rouba a esse esforço a plenitude do seu resulta do e nos 
mantém a inda em situação de completa dependencia com r elação ao ex-
terior. 

Urge, portanto, que todos os esforços se ·congreguem e convirjam no 
sentido de implanta r de uma vez no Brasil a industria do ferro. Sem ella, 
nunca os nossos arsena es, nem as nossas officinas pa.r t'cula r es, terão vida 
propria, nem poderemos estar seguros d!l uma defesa efficaz. Nesse parti-
cular todo sa crifício presente redunda.rã m a is tarde em incalculavel pro-
veito. 

Na execução do recruta mento e sorteio militar, t eem-se notado f a lhas 
e senões, sobre alguns dos quaes o Governo jã providenciou conveniente-
mente. ,Tulga-se agora habilitado a corrigir os outros, n uma r evisão gera l 
que vai levar a effeito. Funccionaram, no anno findo, 1. 251 junta s de 
alistamento. Foram alistados 161. 97 4 cidadãos das classes comprehendidas 
entre 1889 e 1898, sendo 113. 073 desta ultima, da qual deve sahir o contin-
gente a sér incorporado com o Exercito no corrente a nno. Para esse fim 
fez-se o sorteio em Dezembro e foram chama dos ao serviço 24. 088 alistados. 

Invoco ·particularmente a vossa attenção pa ra a justiça milita r, cuja 
organização actual se acha muito longe das necessidades do serviço e dos 
principio!! que hoje domi11am o assumpto. No interesse de melhora r essa 
s ituação, que se ven1 prolonga n do demasiadamente, uma commissão, de , 
signada pelo Governo, prepa rou um trabalho completo sobre a organizaçãc; 
judiciaria e o processo. Este trabalho, depois de examina do pelo Governo, 
será tomado em consideração no regulamento que se vae expedir, de a ccôrdo 
com a a utorização legisla tiva , e que serã em breve submettido ã a precia-
ção do Congresso. 

Por decr eto de 19 de Fevereiro fora m criada s a s primeir as unidades do 
Exercito de 2'! linha, constituidas por duas briga das ele infantaria . 

Em 9 de Abril foram a lgumas dessa s unida des devidamente organizada s. 
Nos Estados do . Ric. de Janeiro·, .Amazonas, Goyaz, E spir it o Sa n to, Rio 

Gra nde do Sul, S. P a ulo, Matto Grosso, Pará e P a ranã, criaram-se delega -
cias de 2• linha e seis escolas de prepa ra ção pa ra os r espectivos officiaes. 
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As dlfficulda des com que luta este serviço proveem já da deficiencia 
-O.e pessoa l ou 'sua má distribuição, já da insufficiencia de material e da es-
cassez das verbas orçamentarias, com que são dotados os differentes esta-
·belecimentos e serviços de Saude. Estas são maiores do que aquellas. 

E x ceptuados o Hospital Central ·do Exercito, o de Porto Alegre e o de 
S. Paulo, a ser inaugurado, pôde dizer-se, sem exagero, que são pessima s 
as condições de hospita lização militar no paiz. 

Accresce a inda, que, na maior parte dos hospitaes e enfermarias, escasso 
é o apparelhamento sanitario de qualquer ordem . E esta escassez é por seu 
turno originaria da insufficiencia das verbas votadas para acquisição .de me-
·dicamentos, material cirurgico, viaturas para transporte de doentes, etc., 
verbas que se teem mantido qua si estacionarias, de vinte annos a esta 
parte . 

De igual deficiencia resentem-se o D eposito do Material Sa nitario e o 
L aboratorio Militar de Microscopia. 

Por sua vez, a Commissão de prophylaxia dos quarteis e estabeleci-
mentos militares não dispõe absolutamente do material indispensavel ao 
.exercício da funcção que lhe cabe. 

Urge, emfim, dar viela ao Sanatorio Militar, já cria do, mas ainda não 
installado. Elle destina-se ao tratamento dos tuberculosos e virã dar uma 
~olução, mais social e humana, ao problema dessa doença no Exercito. 

Serviço de Saude . 

A intervenção na Bahia veio mostrar, mais uma vez, como são deficientes !Expedição da Bahia 
a s nossas condições de apparelhamento militar. 

·Tivemos que m andar para a quelle Estado tres batalhões de infantaria, 
-duas companhias de metralhadoras, uma bateria de montanha e uma secçã.o 
de radio-telegra phia. 

A ordem foi da da aos cor pos numa épo·ca em que metade do effectivo 
da infantaria e um terço c1o ela s outras armas já h aviam sido dispensado~ 

por conclusão de . t empo de serviço. 

Para dar aos corpos que seguiram a o m enos o effectivo de instrucção, 
foi necessa rio reunir as praças ainda conservada s sob a bandeira en1 outro~ 
corpos e transferil-a s p a ra a quelles. Apesar ,disto, não foi pequeno o nu-
mero de recrutas que tiveram de marchar. 

Outra grande difficulda de a v en cer foi a elo numero de a nimaes de car-
_g :t pa ra o transporte do m a t eria l. Ceimprou-se o que foi possível , mas ainda. 
assim foi preciso lançar mão dos anima es de corpos que não seguiram. 

O preparo e a partida desses corpos fi'zeram-se, com rapidez e todos de--
monstraram a _mais cla ra comprehensão do dever a cumprir, e o mais finne 
espirita de disci'plina. 

A maior _parte dessas forças já está de regresso ás suas paradas. 
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AGRICULTURA 

Reform'a dos serviços .A remodelação dos serviços agrícolas impõe-se como m edida de cai·a.ct~r 
agricolas urgenfe, para que delles ·possa o paiz auferir os fructos que espera. Di.ias. 

ordens de providencias reclamttm a attenção immediata do Governo: uma 
concernente á defesa das nossas culturas contra as molestias e pragas de 
vegetaés, e a outra relativa ao aperfeiçoamento das nossas especies culti-
vadas, pela fixação dos seus typos superiores. 

A realização completa do primeiro desses objectivos exigirá a collabora-
ção do Congresso para a decretação de medidas que escapam á competencia 
do Póder Executivo. Será necessario estabelecer, a exem1)10 do que fizera.m 
oú.tras nações,. a vigila ncia sanitaria agrícola, externa e interna, com a 
fisca lização da importação das sementes, bacellos ou mudas destinadas ao 

. plantio em nosso territorio, da sua exportação para paizes em ql!e serviços 
equivalentes existam e, bem assim, do seu commercio e transito dentro do 
Brasil. 

Compromissos assumwos en1 convenios internacionaes já empenhara1n 
a nossa palavr~ neste sentido. Terei de solicitar-vos em breve os recursos 
de que o Governo necessita, para honral-a devidamente. 

Desejo, entt·etanto, utllizar-me, desde logo, da autorização constante do 
art. 28, § III, da lei n. 3991, de 5 de Janeiro ultimo, e organizar ·a appa-
re!hagem technica indispensavel á acção do Governo no tocante ás pi:o-
videncias acima indicadas. 

Reduzidos os orçamentos anteriores por necessidades imperiosas das 
nossas finanças fora m extincto;o;; muitos serviços do Ministerio da Agricul-
tura e restringidos outros, a lém dos limites iridispensaveis á connexào que 
'êleviam reciprocamente manter para a obra commmn do desenvolvimento 
economico do paiz. 

Foram particularmente sacrificadas as repartições , que se destinavam a 
promover o incremento da agricultura nacional . Desarticuladas entre si, 
falhas muitas vezes dos r ecursos indispensaveis á a pplicação do pessoal 
que, entretanto, conse1<va/va:rn, tornaram-se áncauiazes do desempenho de 
qualquer programma de acção realmente efficaz. 

Urge, pois, uma remodelação de serviços que permitta, graças a um 
melhor aproveita.menta das verbas concedidas no orçamento em vigor, a 
utilização perfeita dos orgãos já existentes e a criação de -outros cuja ne-
cessidade se impõe. 

Com este intuito pretendo cri.ar e reformar a lguns serviços, com.o o 
Instituto .Biologico de Defesa Agricola, o Jardin1 Botanico do Rio de Ja-
nerio, o Instituto de Chimica, o Serviço de Sementeiras, as estações expe-
rimentaes e o Serviço de Inspecção e Fomento Agricolai;. 

Obedecerão estes novos ser viços a um plano de conjuncto, orientado 
pelos dois objectivos a que acima me refer i: a defesa sanita.ria das lavouras 
e a selecção e aperfeiçoamento das nossas especies vegetas cultivadas:. 
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Parece-me indispensavel separar os trabalhos de dnvestigação e P.esquisa 
scientifica elos serviço,; d,e applicação. 

Os primeiros passarão a constituir o encargo exclusivo de estal;>eleci-
mentos especializados, com a devida apparelh::..gem. technica, e dotados da, in-
dispensavel autonomia scientifica . Os ségu ndos serão entregues a u ma or-
gani.zação ramificada por toclo o Brasil, que áquelles estabelecimentos possa 
levar o material de estu do de qu e carecem "' delles recebr os resultados obU-
dos, para distribuil -os onde fôr mistér. 

Como orientador de todas as medidas de defesa sanitarias vegetal , criar-
se-ã, o Insti;tuto Biologico de Defesa Agricola, destinado ao estu do das moles-
t ias e pragas das plantas cultivadas e silvestres existentes no Brasil, e dos 
meios de as prevenir ou debellar. E' a sua existen cia preliminar indispensav el 
a qualquer medida de combate ás doenças e pragas que já infestam as 
nossas culturas e que, assumindo caracteres especiaes, determinaqos pelo 
clima . e pelo sólo, exigem pesquizas realizadas no nosso proprio meio sobre 
casos locaes . 

Os estudos de biologia vegetal, a cargo do Jardim Botanico, deverão im-
primir a direcção superior a todos os àssumptos que se prendem ao cultivo 
economico das plantas. • Com a proxima reforma , embora sem perder o tra-
dicional cunho especulat ivo, passará o Jardim a operar mais directa e 
efficazmente em prol da economia nacional. pois que exercerá a funcção 
que em toda a parte é exigida dos estabelecimentos congen eres. 

Os resultados obtidos em suas pesquizas botanicas serão aproveitados por 
estabelecimentos de caracter agronomico que, por sua vez, effectu arão ex-
periencias para a fixação de nossas especies cultivadas nos seus typos su-
periores. São esses estabelecimentos as estações exveri1nentaes, qu e opera -
rão sob1·e cada uma da s grandes cu1tu1·as predominantes nas rglões onde 
respectivamente se acham installadas. Conseguido o typo, cuja propagação 
se recommende, tornar -se-á indispensavel a p r odu cção em grande escala das . 
sementes e muda s necessarias â. sua disseminação pelo paiz. 

Os actuaes campos de demonstração, instituidos alguns em boas terras 
de cultura, prestar-<;e-ão a este mistér, e serão transformados em viveiro~ 

de sementes. o que lhes perrnittirá, aliás, dar bom desempenho á sua an-
tiga funcção . No pr oseguimento do seu principal objectivo, deverão esses 
estabelecimentos verificar a conveniencia pratica dos differentes processo~ 

que serão indicados aos lavradores, nas diversas regiões do Brasil. 

P <lr a gar antia a;bsoluta da qualida de das sementes ficarão sob a dire-
cção de uma superintendencia technica as sementeiras já criadas. nos an-
tigos campos de den1onstração , ou as que se forem instituindo em outros 
estabelecimentos · do Ministerio. 

Jard im Botanico 

Servi90 de Semen-
teiras 
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Serviço de Inspecção e 
Fomento Agrícolas 

Pela proxima r eforma, o Serviço de Agricultura Pratica ficará com. 
acção em todos os Estados e no Territorio do Acre, distribuido em 21 ins-
pectorias agrícolas, que executarão as medidas de prophylaxia sanitaria ve-. 
getal e tratamento de molestias de plantas, na forma recommendada pelo 
Instituto Biologico de Defesa Agrícola, e fa rão a distribuição das sementes 
e mudas, produzidas e seleccionadas para o aperfeiçoamento das nossas es-
pecies e variedades cultivadas. 

Serviço do Algpdão 

Ouíros serviços 

Reforma dos serviços 
pastoris 

Para que se não desvirtue o intuito que preside á distribuição das se-
mentes, o seu emprego será fisca lizado; os futtccionarios do Serviço visita-
rão as ·pla ntações com ellas rea liza das, afim. de verificarem e r ectificarem a 
utiiização dos processos recommendados pa ra o seu cultivo, e, assim, nã o sô 
apurarão os resultados obtidos como colligirão dados que permittam a ex-
acta apreciação dos mesmos. Em complemento dessas medidas , propagarã<> 
o u so. das machinas de cultivo e dos adubos experimentados pelo Serviço de 
Sementeiras, e bem assim . dos insecticidas e fungicidas preconiza dos pelo 
Instituto Biologico, mediante o estabelecimento, no interior elo paiz, de de-
positas que facilitem a sua acquisição pelos lavradores. 

O inestima vel concurso que a chimica traz ás operações de uma agri-
cultura adiantada, está previsto no novo plano de organização, o qual es-
tabelece uma collaboração intima dos differentes serviços acima descriptoi:. 
com o Instituto . de Chimica já existente. Não só es te, como as r epartiçõea 
dos serviços Geologico e Mineralogico e de Mineralogia, collaborarão com o 
de Inspecção e Fome.nto Agricolas no estudo das possibilidades culturae~ do 
sólo . 

Do pla no geral de inoremento agrícola , acima traçado, destaquei , por 
merecerem no momento especial cuidado, as medidas concernentes á cultur;,, 
do a lgodoeiro, que ficaram a cargo de uma superintendencia· autonoma. 

Agindo sob a orientação technica do Instituto Biologico de Defesa Agrí-
cola no tocante á prophylaxia vegetal, e em colla boração COIT) os demais 
estabelecimentos technicos do ·Ministerio, dispõe, todavia, o novo Serviço de 
organização completa, com estações experimentaes pa,ra os t_>"abalhos de in-
vestigação scientifÍca e procl,ucção de sementes, e delegacias regionaes ." para 
os de propaganda. e applica.ção. 

Sobre o mesmo modelo espero constituir, logo que as condições fina ncei-
ras o permittam, outras superintendencias para a defesa e fomento de d<"-
terminadas culturas que m a is particulairmente reclam·a m a attenção dos po~ 
deres ·publicos. As .estações experimentaes autonoma s e especializadas, .iã 
criadas ou por cr iar e destinadas ao cultivo da canna de assucar, cacfl,u. 
fiim.o, linho .. cevada e trigo, constituem os. nucleos desses futu ros serviços . 

ú pr ogresso da nossa pecuaria, realizar-se-á gradualmente, sobretudo 
pelo a perfeiçoamento, com a maior cautela na escolha dos r eprocluctores ad. 
quiridos no estrangeiro, das raças adaptaveis ás diversas zonas ruraes. 
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Além do a uxilio concedido po1· lei aos importadores, o Governo lhes tem 
fornecido vaccinas e o necessario tratamento dos animaes em estabulos, desde 
a chegada até sua franca entrada no periodo de aclimação. Faltam, entre-
tanto, installações e maiores recursos que assegurem a sau dE, dos reba. 
nhos nacionaes, cujo obituario continua a ser bastante elevado. 

Para conseguir esse resultado, pensa o Governo em adaptar uma série 
dE> medidas que exigirão a refovma do regulamento da Directoria de Indus-
tria Pastoril, de accõrdo com autorização legislativa já concedida. Dentre 
ellas, as principaes serão : o augmento do corpo de veterinarios, a cons-
truoção de lazaretos de isolamento nos portos maritimos e de postos de 
observação nas fronteiras terrestres com o estrangeiro; a maior produ· 
cção das vaccinas; a hygiene dos campos, estabulos, vehiculos de t rans-
porte, feiras e mercados; o estudo das nossas forragens para a fixação dae 
melhores rações; a propaganda . e animaçfto para a criação de sociedades 
de seguros de animaes, etc. 

Além disso convem corrigir deficiencias conhecidas, completando os pro-
grammas dos postos zootechnicos, fazendas -modelo e estações de monta, 
regulamentando e uniformizando o serviço · de inspecção da~ fabricas . de pro. 
duetos de origem animal e fixando os typos commerciaes destes productos, 
fomentando a criaçfto de cavallos nacionaes, estabelecendo o registro genea-
logico das raças existentes no paiz, etc . 

U m ligeiro exame do nosso rebanho de bovinos denuncia desde logo 
o incompleto aproveitamento dos mais valiosos productos animaes . A pe-
quena percentagem de vaccas significa que estamos do primeiro estagio 
da industria pastoril, explorada quasi exclusivamente no attinente á pro-
ducção e venda da carne. Essa percentagem que em alguns pa;izes se eleva 
a mais de 60 o/o~ é no nosso de cerca de 30 o/o . 

Devemos procurar elevar o valor economico dos nossos rebanhos e isto 
conseguil'emos desenvolvendo a industria de lacticinios, á qual devem al-
guns povo~ europeus a valorização de seus pequenos' rebanhos. 

A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria foi reformada, 
sendo melhorados os respectivos cursos, quer na .Parte theorica, quer nos 
trabalhos praticas e experimentaes. 

'l'ratando-se de um ensino que deve ser cada vez mais especializado, 
criou-se a cadeira de zoologia agricola, . hydrobiologia applicada, apicultura 
e sericicultura; desdobrou-se a de agricultura em agricultura geral, agrolo-
gia e microbiologia do sólo, e agricultura especial, silvicultura, culturas de 
plantas industriaes forrageiras e alimentares ; a daptou-se identica provi -
dencia em relação á cadeira de zootechnia geral, com o additamento da de 
zootechnia especial e alimenta ção, de excepcional importancia na elucida-
ção de va rias problemas respeitantes á industria pastoril, e, finalmente, 
criou -se a cadeira de inspecção de carnes e applicação do frio aos productos 
de origem animal, cuja utilida de não é preciso encarecer. 

Ensino agronomico 
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A' Escola annexou-se um curso de chimica industrial, i1a confçirmKlade 
dos principias contid_os na lei de orçamento. 

A par~e pratica do ensino de agricultura e de industrias connexas foi sen-
sivelmente ampliada, peia associação, aos elenientos existentes, de um cam-
po de culturas em :qeod,oro. 

E stá em estudos a remodelação dos outros ramos do ensino agronon1ico. 

F'oi das ma.is felizes a providencia legislativa, que autorizou o Governo 
tos technicos no es- a enviar aQs centr.os fabris e agr;icolas mais adiantac10s do estrangeiro, afim trangeiro 

Agricultura Pratica 

de se integrarem nos conhecimentos scientificos e praticas relativos á cul-
tura profi:;;sional de cada um delles, a lumnos dos institutos technicos do 
paiz. 

Os estudos e trabalhos realiza.dos, co1lstantes de relatorios regularmente 
remettidos pelas turmas encaminhadas aos Estados Unidos, Inglaterra e 
Suissa, revelam o gráo de aperfeiçoa mento já adquirido em diversos ramos 
industriaes pelos nossos jovens patrícios, o que ê, aliás, plenamente corro-
borado pela inspecção official e depoimento espontaneo dos . proprios esta-
belecimentos em cuja preparação se estão especializando. 

Alg-qns desses alumuos t eem, durante o lapso das férias, exercido la-
gares de auxili_ar em diversas fabricas e laboratorios industriaes norte-ame-
ricanos, mediante remuneração mais ou menos vantajosa. 

No anno fi.ndo o Governo subvencionou, mais 19 alumnos destinados aos 
Estados Unidos, Ingla terra, França e Suissa. 

Durante o anno distribuiram-se aos ag-ricultores dos Estados, Districto 
Federal e Territorio do Acre 446 lj2 toneladas de sementes diversas, depois 
ele desinfectadas e sujeitas ás provas de germinação, quantidade essa suffl-
ciente para o plantio de 15. 431 hectares. No mesmo período forneceram-se 
a os n ossos ag1icultores 33. 288 arvores fructiferas diversas, na maior parte 
enxertadas, bastantes para o plantio de uma área ele mftis ele 53 hectares. 

De 1910, atê 31 de Dezembro de 1919, o Serviço repartiu ma.is de 2. 000 
toneladas de sementes, correspondentes ao plamtio ele 52 . 931 hectares, e mais 
de 202 . 000 arvores frucÜferas, para o planti~ de 333 hectare~. 

Entre essas sementes, avultam as das nossas principaes gramineas !or-
rageiras, das quaes, de 1910 a 1919, foram clistribuiclas 548 toneladas, o que 
representa o plantio de 21. 441 hectares de pastagem. O fo1·necimento de 
a dubos aos agricultores, durante o anno, a-ttingiu a 7 1[2 tdneladas, e o ele 
formicidas, a 16. 000 kilos, para o combate á sa uva. 

Além dessa praga permanente, duas outras a lagarta da folha elo al-
godoeiro ou alabama a.rgil!a.cea e os gafanhotos muito prejudicaram as plan-
tações , do ncrte ao sul do pai.z. Os algodoaes do Rio de J aneiro, Minas Ge-
r aes e especialmente os de S. Paulo foram grandemente damnificados pela 
vo:rrrcida d8 dessa lagarta, e o mesmo succedeu nos Estados do norte, nota-
da mente na. Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará. 
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Contra a alabama argillac·ea, o Serviço distribuiu gratuitamente verde-
µtis; e contra os gafanhotos, movimentou o seu pessoal nos Estados do Rio 
de Ja:ileir·o, Minas Geraes, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande 
do Sul, afim de instruir e auxiliar os agricultores na extincção da praga, 
com lhes pôr ao alcance, para a destruiÇ'ã:o dOs saltões, o material necessarie'. 

Para combater, preventivam.ente, a lagarta rosada, cedeu o Serviço 
aos . pla·ntadores, independentemente de qimlquer remuneração, sulfur.eto de 
ca.rbon0, .. àestinado á desinfecção ·das sementes a plantar, e acompanhado não 
sõ de instr.ucções sobre .0 trato cultural como :tambem de bo11-s sementes pré-
viamente desinfectadas. As sementes de algodão apropriadas a esse fim 
e desinfectadas na Directoria de .').919, supiram a 200 tonel!j.dl).s. 

Apesar dessas pragas e da inegularidaae das estações, as colheitas, no 
.seu conj.uncto, são muito boas. 

Deram excellentes resultados os trabalhos realizados nos vergeis dos 
frncticultores, para melhoramento da nossa pomicultura, bem como o en-
sino de agricultura nas proprias plantações da Estação de Pomicultura de 
Deodoro. 

A Estação Geral à.e Experimentação de Campos prqsegue com auspicioso 
exito os estudos experimentaes da reproducção, por sementes, das melhores 
va.riedadeR de canna à.e !!-SSUcar, e já abrangem as experiencias culturaes 
uma ârea de 43 1/2 hectares. 

Varias causas i1nfluiram para que, .durante o período da .guer.ra, os altos 
>ireços a que attingira o alg0Çlão não determinassem o augmento de sua 
prod;ucção no nordeste, a d13speito dos esforços empregados com ·esse in-
tuito .. Entre ellas, avultam as àuas seecas de 1915 e 1919. Além disso, como 
o producto da;quella procedencia muito deixa a desejar no tocante á lil:npeza, 
houve, nos ultimos mezes do anno findo, notavel retrahimento dos merca-
dos do Rio de .Taneiro e San:tos em adquiril-o. 

Deste modo, ·tem perdido o norte ·ao Brasil a opportunidade de appare-
1har-se convenientemente para produzir com abµndanc!a o referido artigo, 
reclamado .com empenho á nossa agricultura pela industria ingleza, á vista 
ua. situação penosa de outros paizes productores, taes como a America do 
Norte, o Egypto e o Sudão, cujas colheitas são constantemente prejudicadas 
por ca-usas varias. 

O sertão do nordeste, onde as condições naturaes são invariavE>is desde 
o Icó, no Ceará, atê Patos, Souza e Pombal, na Parahyba, através do'. valle 
do Seridó no Rio Grande do Norte · é a zona productora dos mais afamados 
typos de algodão fiõra-lonua do grupo sedose, cujo comprimento va.i de 
.a8,4 a 40,4. Em appiillo recente, o.s industriaes inglezes fizeram-nos sentir 
as :vantagens que para .o Brasil decorrerão d0 cultivo des.se producto em 
targa escala. 

Correspondendo . ao convite Q.q; Federação Internacional dos .Industriaes 
d<.> Algodão, concorreu o BrasH á .confiirencia que se rea:Hzou em Pariz a 

Algodão 
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3 e 4 de· SetemQro <to al).nO findo, pois ~nv.iou ' áquelle cet tamen um dele-
gado que a presentou· á consideração de seus pa1res interessante mem oria .. 
Dessa intervenção resultou · a vi!lda ·ao Brasll '<lo • Secr etarfo da Conferencia, 
Sr,. Arno S. Pearse, uma das maiores aut\l~·idades co'nhecidas sobre . o al-
godão, afim de estudar, a esse proposito, as· condições brasileiras. 1 . ! 't 11 

. A posição de inferioridade a que se votou o Brasil entre os centros pro-
ductores de algodão, contrasta com as s uas especia es condições de solo e 
clima, e reclama, os cuidados d a União e dos '.Estad~s, bem como dos parti-
culares , no sentido de desenvolver e aperfeiçoa/ a cultura do algodão no nor-
deste. 1

''•: 

Como erlll de esperar, durante a. guerrk: 'eu t-opéa declinou sensivelmentt> 
a exportação do algodão. Assim, se em 19l4 'foi de 30 A34 .157 kilos, passou 
em 1915 e 5.227.569 ; em 1916, a 1.070.347; ' i;in ' 1917, a 5.941.116 ; em 1918, 
a 2.594.206; em 1 1919, a, 12.153.000. 1··.1· 

"' As difficuldades de importaçã o de tecidos concorreram para o desenvolvi -
' mento da industria nacional que augmen~ou consideravelmente o consumo 

da materia prima. Segundo os calculos do Centro Industrial do Brasil· esse 
consumo foi approx~~adlllmen,te, o s<;iguinte: '• l914, 35.615.!>00 kilos; 1911í 
~6 . 370.000; 1916, 60.122.000; 1917, 68.642.000; 1!918, 71.440.000. 

De quanto podem as boas iniciativas offerecie S. Paulo ao Brasil exemplo 
etlificante: em quatro annos espalhou por toqo o seu territorio a cultura 
racional do a lgodoeirq, e esta beleceu apparelhos modernos para o beneficia_ 
mento do algodão, no interior, e da pluma, nos portos de embarqu\) . O re-
s11ltado desse esforço bem dirigido foi ·sorprehendente. Basta considera r que 
a i;a fra de 1n 7 a 1918 foi de 3. 685 .182 ,arrobais de algodão em caroço, contra 
2.249.428 arrobas em 1916 a 1917, o que representa o va lor de 70.018 :458$000, 
aü preço médio de 19$ a a rr.oba. 

Tem q.iminuido a importancia econom'ica ' deste producto, um dos prin-
' ' eipa.es do paiz, e é de lamentar que ainda ~e ache sujeito aos mais rudi-

m entares processos de fabricação. 

Os inglezes transformara m em Cµba, IIl!-waii e Philippinas os methodos 
qe cultura da canna, diminuindo o custo :da producção, e venceram a pre-
ponderancia de que a ntigamente gosava o Brasil. Salvo rarisi;limas excepções, 
continuamos no uso dos procesos coloniaes, ' emquanto por seu lado tambem 
os Estados Unidos, embora menos favorecidos pelas condiçõe& naturaes, vão 
dnminando as suas difficuldades mesologica.s e augmentando élia a dia a 
::111!l área já consideravel , de plantação da canna - de assucar. 

Entre nós quasi tudo está por fazer, e o 'melhor · meio de melhorar tal 
esta do de cousas será mandar agronomos nossos, dos m a is competentes, 
aos .Estados Unidos , a Cuba, a H awaii, ás ~hilippinas, •afim de estudarem 
o que alli · se tem feito, e depois apparelhar· melhor aa nossas estações ex-
perhhentaes, multiplicando-as por todos os Estados productores. 
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São curlo~os os seguintes algarismos da exportação brasileira total, por 
qualidadP, ·e por a.nnos: 

1 

! 
1913 1915 1916 1911' 19U 

1 

1 
226. 7801 

' 1 
A~sucar branco . ·I 2.928.688 31.813.8691104.828.853[ 94.749.750 

1 1 1 1 
Assucar De mera . ··I 4.726.950122.063.539 112 .974 .0401 10.540.8751 8.983.930 

... / 417.727134.178.020 9.650.0651 
1 

Ar;1sucar mascavo 22.789.2921 11.929.881 

1 1 1 

1 
5.311.457,59.170.247 1 54.437.974 138.159.020 115.663.561 

1 1 

Como se vê, a exportação cresceu durante a guerra de modo notavel, e 
jâ em 1918 começou a baixar. Sendo pequena a producção, até em relação 
ao consumo interno, essa exportação determinou naturalmente a alta dos 
preços. 

Numa época em que o palz tanto se preoccupa com o saneamento das 
gentes dos sertões, uma das primeiras medidas deve ser a guerra ao fabrico . 
ila. cachaça, cujo uso tantos males produz e tão poderosamente concorre 
para a degenerescencia da raça. Convém, pois, elevar consideravelmente a 
taxa do respectivo imposto e ao mesmo tempo estimular, com largos pre-
mios, a producção do alcool industrial, que poderá ser objecto de innumeras 
applicações uteis. 

Os processos, machinismos e utensilios, empregados na cultura do fumo, 
sã.o ainda os primitivamente usados pelos nossos coloniza dores. A nossa ex-
P-Ortação limita-se a folhas para enchimento de charutos, e, por conseguinte, é 
de valor diminuto. 

Procurando melhorar esse estado rudime11tar o Ministerio da Agricul-
tura mandou fazer plantações experimentaes em Rezende, afim de apreciar 
<levidamente nossas possibilidades . no que concerne ao ty.po amarello venoto 
MiQht, hoje universalmente preferido. O resultado dessas plantações foi, 
depots de convenientemente submettido ao fine curing, systema de cura ge-
I"llmente seguido nos Estados Unidos pelos productores de qualidade finas, 

Alcool 

Fumo 



Borracha 

Ceraaes 
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!!:presentado aos nossos princi'paes fabrica.ntes, que accordemeitte opinaram 
prider esse producto substituir, com proveito, o similar Jmpor·tàdo. 

Sabemos, pela experiencia alheia, que a côr das folhas de fumo de-
pende da qualidade do sõlo. Ora, não sendo o sõ!o, onde se fizeram as plan-
tações experime>ntaes referidas, o mais apropriado, conforme préviamentti 
declarara o especialista dellas incumbid©, somos levados a crer que em ter-
reno adequadamente escolhido obteremos productos especiaes do mais subido 
valor commercial. 

A industria do fumo offerece-nos oppovtunidades as mais propicias, que 
o Governo trata de indicar á industda privada. 

Continúa a ser precario o estado dessa industria que, apezar de tudo, 
ainda constituio o ainno passado, emb0ra com valor menos consideravel, o 
segundo dos nossos pvoductos de exportação. 

O desenvolvimento das plantações inglezas do. Oriente representou pava 
nós um concurrente formidavel, apoiado na barateza da mão de obra e 
na facilidadt> das co1'11ei<tas, Fesultante da concentração das plantas em zonas 
proximas. Não obstante isso, a nossa fina do Pará continuou a lograr uma 
11referencia que nunca :foi abatida. 

O facto já verificado de uma praga que está lavrando nos seringaes do 
01'!·ent·e, ·poderá re'flectir-se com vantagens no nosso commercio de borracha, 
mas a dura lição deve servir para que os nossos productores adaptem os 
rne'tho-dos de cultivo indicados pelas estações experimentaes, sob a direcção . 
tle agronomos abalizados, e procurem desenvolver as planta<;ões apropria·· 
das a tornar facil a vida em regiões habituadas a tudo importar para o 
propri·0 sustento. 

·O Governo não se desc1'!ida desse prob1ema, que ·fórma a base principal · 
da v,i<ila de · <il'0us Estados e do Terri•torio do Acre, e pr'0curarã dar-1he o au-
xilio c;iue estiver em suas ferças. 

T:Jm dos effeitos da guerra foi contribuir para o augmento da nossa ex-
1.JOrtação, pois deu lugar a que novos productos agricolas se lançassem nos 
merr.a dos europeus com relativo exito . 

Destes, :foi o feijão •O ma;il': .Jargamemte procu<rado., Gra nde perção ·deste 
c..r eal deRti~ou-se a por1!os Jlra.ncezes; para a Inglaterra e•:rncamdnhou-se 'OUtru 
n3'o menos considevavel. 

Solicitados inesperadamente para fornecer com urgencia ã Europa a 
rna.ier quantidade w0ssivel de g.ene:uos alimentici'os, fizemos nesse .sentido <l 

q.ue ·estav:a ae nosso ,a,Jeaírnec intensi.fie·áirnos as co1>heitas e proper-c-i'0nâmo;; 
·•i:es lavr.ali!eres ·ma iores esNmules .. Mas mão estavarn0s ruinda preparados pa:ra 
a~segur.ar a certos prod·uoetes ·0s cuidad'os ·q1t:!'e, pôr ·sua natureza, exigiam, e 
assim •e feijão ,brasileiro, apezrur de com•venieritemeii'te trâta:d'e, 1l0i a•H'rad'o de 
chôfl'e, ainda saturado· de hamidade, ;nos .m"1rcardos ce:rnstlmidores; deviao, 
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de. um lado, á premeneia do embarq.ue, e do outro á falta de uzinas de be_ 
{<11"ficia1'11ent0 nos portos de sahida. 

Desse inconveniente, já superado, derivaram graves prejuizos pa ra o 
eompradur extrangeiro, pois grandes partidas, contamina da s por ovulos dam-
ni11hos, se estragaram em viagem, na a tmosphera escaldante dos porões . 

A carencia de usinas apropriadas á preparação commercial do feijão 
pnovacou a creação de es t·,ibelecimetos immunizadores. Mas estes torravam e 
grão, inutilizando-o pa ra os 1:1sos alimentares, em vez d'e beneficial-a . Che-
,gar~.0 á Earopa em 'boas c0ndições de. conservação a ppa rente, apresentava, 
corntudo, o producta a desvantagem de não poder ser utiliza do · como artigo 
de primeira necessida de, pela impossibilida de de ser cozido, e, dada a ca-
restia do combustivel, o resultado foi cessar inteiramente a p r ocura do. cereai. 
Assim,. o ·desconhecimento dos modernos processos de immunização e bene-
flciamenio acabou por' sacrificar fruto tão pr0missor de. riqueza exportavel . 

Quando esses desastrosos resultados chegaram ao extremf.l e as recla-
maç~s começaram a surgir. de todos os lados, o Minis terio da Agricultara 
ma ndou instalalr qua tro u sinas a dequa das a o tra ta mento dos. cerea.es. Si-
multaneamente, a Companhia Immunizadora de Cereaes montava nG..._. Cães 
do Porto uma usina congenere. Esta durou a penas dous a nnos. Res'ta.m 
actualmente as primeiras, que constituem o Serviço de E x purgo e Beneficia-
mento de Cereaes o qual, segundo a opinião do commercio exportador d~ 

. productos cerealiferos, preenche satisfactor iamente os seus fin s. 

Cumpria entretanto a o Governo a perfeiçoa r ainda mais o serviço; e, 
como principal providencia, resolveu a dqurir usinas de immunização, não só 
para expurgar do g orgulho o milho e o f eij ão, m as ainda para escoimal-os 
dos corpos extranhos aggregados aos grãos no a cto da ensaccagem. 

A exp erien cia terri já aconselhado a lterações nesse procEBSO de trata-
mento. A principio er a m beneficia dos os cereaes (feijão e milho) pelo ar frio 
·e quente, alternadamente, depois de peneirados e ventilados por meios me-
canicos . Ma is tarde, porém, con struio-se uma camara para submettei-os, 
:'lepois de limpos , a o gp.z de sulfureto de carbono (methodo a doptado na Ame-
I ica · do Norte), cuja effi cacia não prejudica, que se saiba, ás condições de 
nu trição e germinação das sementes. 

A capacida de dessa nova camara, que é de 500 saccos por 24 horas , nã o 
comporta m a is a procura e por isto j á se cogita, para o effeito de maiores 
supprimentos, da construcção de uma camara supplementa r de 1 . 500 saccos 
(·m igual periodo de tempo . 

A exportação de cereaes, especialmente do feijão, que estagnara em con -
~equencia do pouco zelo corn que 'era feita, pode- se dizer que recomeçou e 
tende a desenvolver-se. A titulo de experiencia , remetteram-se recentemente 
JJar~ Hamburgo varias partidas de feijão, exportadas por firmas a llemãs. E' 
f'OSsivel . que n ?. Allemanha encontremos um novo mercado para o consumo 
iloi;i nossos cereaes. 
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Não é fóra de proposito insistir pela"genei:ali~çãi>'-do ' ~~pu~g~ ,Aos cereaes 
em todo o pa.iz, unico estorvo que por emquanto se oppõe á organiiação dos 
typos officiaes dos productos brasileiros agricolas exportaveis. 

A Superintendencia immunizou, durante o ultimo anno e até esta data, 
l ~. 858 saccos de ~eijão de diversas variedades de 6. 361 saccos de milho. 

A conveniencia de uniformizar e simplificar os serviços relativo.~ á pro-
ducção nacional, commettidos simultaneamente. a dous departamentos, o Ser-
viço de Agricultura Pratica e a Delegacia Executiva da Producção Na.dona.il, 
criada por acto de 1 de Dezembro de 1917, levou o Governo a extinguir este 

· ultimo. 

No espaço de dous annos em que funccionou, a Delegacia Executiva. c1is-
trfüuio gratuitamente 2.508.416.191 ldlos de sementes de trigo, cevada, cen-
teio, aveia, feijão, mandioca, batatas, algodão, arroz, forragens diversas, mi-
lho, linho, mamona, amendoim, ervilhas, canhamo, lentilhas, hortaliças. 
guando, fumo, cebolas e eucalyptos. Do mesmo modo em igual periodo for-
rieceu a diversos Estados 268. 854. 200 grammas de insecticidas e productos 
r.himicos para adubação, e espalhou 272. 467 exemplares de propaganda agri-
cola. 

A venda, a preço do custo de machinismos agrarios que cabia a essa 
repartição, é agora attribuição da Superintendencia do Serviço de Expurgo e 
B1Jneficiamento de Cereaes, e a distribuição de sementes e insecticidas, adu-· 
bos e divulgação, propaganda e instrucção agricola, passou ao Serviço de 
Agricultura Pratica. 

Está sendo elaborado, e breve será expedido, o regulamento sobre o com-
mercio de adubos. 

As grandes difficuldades que nesta ma.teria encontrava o Governo, em 
virtude da escassez de laboratorios onde se fizessem as ahalyses necessarias, 
pµderam ser até certo ponto removidas. 

O Ministerio da Agricultura estuda tambem neste momento os meios 
apropriados a uma efficaz fiscalização sobre insecticidas e fungicidas, e conta 
en!'..aminhar ao Congresso em tempo opportuno os resultados dessea tra-
l.ia.lhos. 

O Governo tem sua attenção voltada para a situação precaria em que 
ha longos annos se encontra o agricultor brasileiro, forçado, por ingentes ne-
cessidades, ã venda dos productos, apenas colhidos, por preço muitas vezes 
inferior ao custo da propria producção, sem que isso aproveite ao consumi-
dor nacional f' ao exportador, mas unicamente aos capitalistas interme-
diarios . 

Reclamando para si o dever de instituir as bases de um justo equilibrio 
entre o· proveito do consumidor e as vantagens do agricultor, assegurando a 
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'-este ultfmo meios de defender as suas colheitas estuda o Governo um pro-
ject<> de credito agrícola que, ao mesmo tempo, ponha o trabalho em moVi-
mento e lhe valorize os frutos. 

Sendo certo que o nosso credito antes difficulta do que favorece a indus-
tria agrícola na~ional, pois os nossos bancos operam exclusivamente com 
<~riterio commercial, isto é, não distinguem entre o lavrador e o negociante, 
pensa o Governo que o system!l- a ser estabelecido deverâ ter como principal 
objootivo a melhor fõrma de augmentar e proteger a nossa producção. 

Com esse intuito, seria de todo alcance a adopção de medidas que, desde 
logo, permittissem a diffusão de syndicatos locaes, destinados á defesa dos 
interesses a gricolas, e de cooperativas de credito, de consumo, de producção 
de venda e compra de colheitas; e de machinas e instrumntos agrarios. 

Fora m reorganizados os. patronatos agrícolas para meninos desvalidos, 
Patronatos agricolaa 

de JO a 16 annos. Os maiores de 16 a 18 annos passaram para os cursos 
complem entares dos mesmos patronatos, installados no Posto Zootechnico de 
Pinheiro e na Fazenda Modelo de Santa Monica . Ficaram estes directamente 
subordinados ao Serviço da Industria Pastoril , e aquelles ao Serviço do 
Povoamento. 

São seis a ctualmente o~: patronatos mantidos pela União, além de tres 
por ella subvencionados. 

O numero de menores recolhidos aos· primeiros ascende a 761. O Governo 
·Gccupa-se no momento da installação de outro patronato, no Esta do da Pa-
>~ahyba, e cuida fundar ainda ' em outros Estados institutos da mesma na-
tur!"lllt. 

Seria sobremodo util criar-se, sob a direcção de um medico psycholo·· 
gista, l!m estabelecimento para a educação dos relapsos ou anormaes, colhi-
.tio~. n os diversofl patronatos existentes. 

O Governo tem ainda o pensamento de, por intermedio da acção con-
juncta· dos Ministerios da Agricultura e do Interior e Justiça, dar solução 
"º problema dos m enores delinquentes, que é internai-os em colonias agri-
c0la s onde p ossam en contrar sua r egeneração moral e profisflional. 

A n 1>cessidade de preservar e r estaurar o revestimento floresta.! da Re-
.;:;ublica deve ser uma das nossas m a iores preoccupações. Quem viaja pelo 
i.nterior do Bra.~il não pôde deixa r ele sehtir-se revoltado com as devastações. 
que observa por toda a pa rte e estão a reclamar medidas severas de re-
pressão. 

A economia floresta l a p onta_nos uma riqueza immensa a explorar. A 
industria do papel, das resinas , da tinturaria, dos cortumes, dos moveis, das 
0onstrucções civis, o fornecimento de postes, lenha, dormentes, etc., sem 
:fnllar na exportação de madeiras finas ou de lei, são fontes de commercio 
a desenv olver e coor dena r . E',, pois, urgente a decretaÇão de leis, que pro-

Coaligo Floreatal 
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tejam todos esses thesouros, regulando não só a a rborização das terr~ e. a 
sua conservação, como a exploração do commercio de madeiras, a extr:;i.cçã.o· 
de hervas e da propria seringueira. 

Nesta materia, a iniciativa do Poder Legislativo em boa hora já se ma-
nifestou; resta apenas concluil-a. Dos paizes cultos dotados de mattas e 
:·icii.s florestas, o Brasil ê ta.vez o unico que não possue um Codigo Florestal. 

O Brasil, cuja principal industria será ainda por muitos annOfi a agrl-;l>irectoria de Meteoro-
' . logia e Astronomi.a cultura , tem summo empenho em que a sua meteorologia se desenvolva, pai·a 

Museu Nacional 

o bem da riqueza publica. Nos Estados Unidos, onde o serviço meteorologico. 
; onseguio tornar-se modelar, enormes têm sido as perdas evitadas vor elle 
ás explorações ruraes. Nas vastas planícies do Mississipi, milhares ·de ca-
beças de gado têm logrado salvar-se de mortíferas cheias, por aviso oppor-
tuno da approximação das aguas transbrdntes . 

Logo que o nosso modesto serviço se possa estender, os Esta.dos ca-
:!'eeiros, possuidores de zonas sujeitas á geada, que ê susceptivel de ser pre-
vista, poderão prevenir-lhe os males, da mesm~ maneira que se pratica na 
California. O Alto Uruguay e o Alto Paraná vivem periodicamente · sob a 
alternativa de enchentes e estiagens cuja differença ultrapassa de· dez me-
tros: a meteorologia póde evitar os transtornos e prejuízos dahi resu~tap.tes. 

A Secção de meteorologia não dispõe, porém, de ·numero sufficlente de 
estações para preencher os seu s fins. A 31 de Dezembro ultimo eram ena.e 
em numero de 235, quando, ~onforme ·o actµal criterio dos meteorologistas, seria · 
':vreciz~ uma estacão em ca.d!i. 20 .000 kilometi'o:s quadrados, ou mais de · 400 
para o territorio da Republica. 

!'ara attingir este a lgarismo e tirar da meteorologia todas as suas van-
~ag<:>ns, torna-se indispensavel augmentar os recursos desse serviço e sepa-
r:il-o desde já dos diversos encargos que incumbem á Directoria a que está 
actualmente sujeito. Em toda parte do mundo, devido á correlação dos as-
aumptos e a considerações de economfa, a astronomia abriga a m eteorologia 
;ncipiente; mas quando os serviços crescem, torna-se mister sepa.ra.1-os, para 
4ue possa cada um melhor especializar-se e progredir. 

Grande foi a actividade do Museu Naciona l durante o anno proximo finde, 
nos delicados e nobres labores a sua cargo. 

Nas differentes secções e laboratorios, emprehenderam-se interessantes 
investigaçõe1> scientificas e fez-se a determinação ·de grande parte do ma-
terial colhido. 

Com o intuito do determinar os typos da população do Brasil, effectua-
ram-se numerosas mensurações e outras investigações. Agora, que a Esta-
Ustica procura apurar numericamente a população do paiz, esses estudos- as-
sumem i11contestavel importancia, pois, em virtude delles, sená possível 
dizer a que typos correspondem os milhões de homens que o censo geral 
venha a evidenciar. 
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Realizaram-se tambem neste estabelecimente varios estudos sobre a etno-
g1•aphia do Brasil e outros assumptos interessantes. 

Ele;vou-se a 19: . 303 o !lumero de immigrantes entrados no porto do Rio 
d~ Janeir'o, durante o anno de 1919 . Consideravel ê o augmento assignalado 
por esta cifra, se tomarmos para termo de comparação o movimento immi-
~ra.torio do mesmo porto no ultimo quinquennio, assim expresso: 1915 -
16.180; 1916 - 10.997; 1917 - 6.264; 1918 - 7.251; 1919 - 19.303. 

Ness<! mesmo período, as entradas pelos portos da Bahia, Rio de Ja-
11eiro, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, ·Foram as 
seguintes: 1915 - 32.2,06; 1916 - 34.009; 1917 - 31.192; 1918 - 20. 501; 
1919 - 37.898. 

Procedentes das zonas do nerdeste brasileiro assoladas pela secca, che-
garam a esta Capital 770 immigrantes nacionaes, que constituem 113 fa-
milias além de 4 avulsos. 

Em materia de immigração extrangeira, ê mister não pensar em resta-
belecer o velho systema da introducção de immigrantes por contracto. 

Outros devem ser os processos. Ntocessitamos para as nossas industrias 
ds braços aptos e validos. Fóra destas condições nenhuma vantagem ha em 
solicitar-se o concurso do elemento extrangeiro. Não ê de commun;stas nem 
de anarchistas que as nossa.s lavouras e fabricas carecem, mas de operarias 
ordeiros e babeis, capazes de pôr em accelerado movimento as força1: pro-
'~uctivas do paiz. 

Tude quanto se fizer no sentido de forçar qualquer corrente irnmigra .. 
·:qria, pôde redundar err. desserviço á nação. 

Desde que instituamos o regímen de passagens baratas, a loja mento 
hygienico e gratuito, internação i~mefüata e efficaz nos centros de locali-
zação, facilidade no adquirir o lote, antecipação de recursos pa.ra a limentos, 
na primeira phase , oque tudo aliás já consta mais ou menos da nossa le -
gislação sobre a ma teria, e por outro lado o trabalho encontre aqui prote_ 
cção e recompensa sufficientes, a immigação ha de encaminhar-se natu-
ralmente para o Brasil, favorecida pelos diversos agentes indirectos. Nada 
mais restará então fazer, <:inão evitar que nos procurem maus elementos, 
isto é, estrang·eiros sem saude e sem moralidade. 

A estes e só a estes deve o Brasil fachar as suas portas, que pelo con-
trario deverão conservar-se abertas de par em par aos estrangeiros capa-
zes e nteis, cuja vinda desejamos e cuja fixação entre nós tudo devemos 
fazer por obter. O Brasil ê paiz immenso, pouco povoado, opulento de re-
cursos naturaes, dota do de varios e boi1s climas. E' do seu m aior interesse 
despertar a prefer~mcia das massas hurnanas que as condições economicas 
da hora presente fazem fluctuar em busca de repouso e de futuro certo. 
E' p·or isto que se torna tão urgente possurmos uma legislação que nos 
defenda contra os indesej:·tveis, como indispensavel que tomemos medidas 
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aittractivas dos bons trabalha;dores, pacfficos, corajosos, cheios de confiança 
erp si e no resultado dos seus esforços. 

O , Gó';'erno Federal está fazendo quanto lhe cabe neste sentido, já fa-
cilitando a vinda de emigrantes, que perante. as nossas 'legações e consu-
lados comprovem a sua idoneidade e manifestem o desejo de, collocar-se 
aqui, já combinando com governos amigos medidas que concor!7à1n para 
o mesmo fim. O Brasil offerece a esses emigrantes um vasto cattlpo de 
actividade, onde a: sua' intelligencia e o seu trabalho, á sompra das leis mais 
liberaes do ' mundo, os poderão levar facilmente á fort~na e á felicidade . 

' ' E' desses ·estrangeiros, que não veem exclua· desdenhosamente das pro-
fissões ~Ue abraçam a COllaboração do nacional, Rem envolver-se apaixo-
nadamente nas lutas mais intimas da nossa po!iticâ, nem atacar nas nos-
sas iRstituições, deprimir os nossos poderes ou subverter a nossa ordem 
interna, mas· veem trabalhar comnosco pelo progresso e grandeza da nossa 
Patria - é destes estrangeiros que precisamos aos milhares. Elles acabam 

' fixando-se' definitivamente no 'nosso sôlo, tornando-se c~edores da nossa 
1 

estima, t~ndo filhos que se incorporam na nossa nacionalidade e por meio 
dos quaes, rebento13 do se]J sangue, virão um dia a parpcipar da nossa 
propria ;vida polihca. 

Obedecendo a estes princ1p10s o Governo, antes de lançar mão do cre-
dito de .1-000:000$ concedidos pelo decreto n. 14.002, de 4 de janeiro do 
corrente anno, para o transporte àe immigrantes, está organiZfl,ndo na :\llU-
ropa o respectivo serviço de fiscalização, e se apparelha pai;a fixar conve-
nientemente os immigrantes que se dispuzerem a vir collaborar comnosco 
na obra· do desenvolvimento da nossa economia e da nossá nacionalidade. 

Durante o anno de 1919, a Intendencia de Immigração encaminhou 
dest~ porto para o interior do pai.z, 5. 871 individuas, que formavam 564 
familias com 2.492 pessoas e 3.379 avulsqs. No mesmo período, as dele-
gacias regio:p.aes do Serviço do Povoamerto nos E(ltados encaminharam 
9. 267 pessoa s, o que dá o total de 15 .138 individuas. ' 

Os nucleos de colonização, até agora fundados pelo Governo, são . em 
numero de 20, entre os quaes 16 já emancipados. Além desses nucleos, estão 
sob a 11uperintendencia do Serviço do Povoamento cinco centros agricolas, 
situados nos Estados do norte. 

A criação de novos nucleos coloniaes, com a preoccupação capital da 
salubridade das zonas, da boa qualidade dos t errenos e de sua situação á 
margem ou perto de estradas de ferro ou vias navegaveis, de m aneira que 
se torne .rap!do, bara tÓ e comm~do o transporte dos productos obtidos, · é 
t:i.mbem uma necessidade que se impõe no momento. 

O Ministerio da Agricultura dirigiu-se aos governos dos Estados, pe-
dindo-lhes a concessão de terras devolutas para a localização de immi-
grantes, e trata presentemente da fundação de dois nucleos agricolas no 
nordeste, um no m unicípio de Bananeiras, no Estado da P arahyba, e o ou-
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tro no municipio de Ga.ranhuns, no Estado de Pernambuco. Além disto, 
cuida o Governo de colonizar a zona do Oyapock, em terrenos offerecidos 
pelo Estado do Pará, e já iniciou os trabalhos. 

A população dos nucleos coloniaes, ora existente, é de 6. 811 familias, 
com 37.812 pessoas, das l1uaes 13.621 brasileiros. O valor dos productos de 
origem vegetal, animal e industrial, obtidos pelos colonos, foi, em dezem-
bro de 1919, de 17. 927: 3S9$380, e o da criação attingiu a 6. 770 :050$600. 
A importancia, em dinheiro, que os colonos recolheram ao Thesouro Na-
cinoal, em pagamento de lotes, casas, bémfeitorias e auxilios, subiu, em 
1919, a 604:787$422 e o total das quantias recebidas elevou-se á importan-
te somma de 2.141:363$563. 

Contam-se nesses nucleos 8.085 lotes urbanos e ruraes, todos occupa-
dos, e nelles funccionam 46 escolas primarias, com 1. 714 alumnos matri-

cula.dos. O recenseamento da populaçlj.o escolar accusa 9. 750 crianças de 
6 a 14 annos de idade, o que demonstra a necessidade imperiosa da instal-
1ação de maior numero de escolas. 

No alevantado e humanitario desígnio de solver o problema da civili-
zação dos indios, pôde o Serviço disto encarregado estender notavelmente 
os seus trabalhos, graças ao augmento da dotação com que figurou na 
ultima lei de orçamento. 

Seria condemnavel deixar as tribus selvagens entregues a si mesmas, 
quando as industrias reclrimam braços uteis e as regiões por ellas habita-
das poderiam, civilizando-se pouco a pouco, ir augmentando os recursos 
da nação. 

De um cuidadoso recenseamento, levantado pelo Serviço de Protecção 
a o!' Indios, consta que a acção protectora do Governo abrange agora 230 
tribus diversas, com uma população seguramente superior a 100.000 indi-
viduos. 

0 trabalho de assegurar a essas populações a posse das terras neces-
sarias á sua vida e a suas lavouras tem proseguido com excellentes resulta-
dos. 'Em 1919, o Serviço mediu, demarcou e legitimou para os índios, a 
posse de 10 lotes, em varios Etados, com uma· área total superior a 16. 000 
hectares . 

DFJsta área, achavam-se já entregues á cultura agrícola 2. 911 hecta-
res. As la vourâs principaes continuam a ser as de cereaes; mas já vão 
tomando grande vulto a da canna, cujo beneficiamento produziu maJs de 
18 toneladas de assucar, a do café e a do cacau, esta ultima em Espirito 
:Santo e Minas Geraes . A pecuaria tem igualm_ente recebido grande incre-
mento, sobretudo na Fazenda Nacional de São:rr,i:arcos, no Alto Rio Bran_ 
co, cujos rebanhos bovinos estão avaliados em cerca de 8. 000 cabeças . 

Nas varias inspectorias, abriram-se estradas de penetração, em sertões 
virgens, numa extensão total de 252 kilometros. Além dessas, iniciaram-se 
as obras, que proseguiram até ao kilometro 21, de uma estrada de rodagem, 
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.adaytada ao trafego de autorooveis, entre Collatina e São Matheus, no Es-
- ~ado do Espirito Santo. 

O Serviço mantem, em 'larios de seus estabelecimentos, 11 escolas de 
primeiras letras, para meninos e adultos, e aprendizado de ferraria, car-

. pintaria e seilaria. 

Tendo o Brasil assumido pelo Tratado de Versai!les o compromisso de 
fazer-se representar na Conferencia Internacional do Trabalho, · que se· 

•reuniu em ·washington, a 29 de outubro do anno proxirho passado, cuidou 
·o Governo de construir a respectiva delegação. Foi esta formada por dois. 
delegados do Governo e um dos operarios. O representante dos pàtrões 
l!ão· acceitou a . missão. 

A delegagão embarcou aqui a 6 de outubro, mas, por causas impre-· 
vistas, sómente pôde alcançar Washington a 23 de Novembro, e compa-
1'.eceu pela primeira vez â Conferencia no dia 24. Devido a isto, a penas pu-
deram os delegados brasile' ros tomar parte nas votações definitivas ainda 
I)ão iniciadas em plenario. 

A Conferencia deliberou sobre varias questões importantes, entre as 
quaes a limitação do dia de oito horas, ou da semana de 48 horas, para os 
estabelecimentos exclusivamente industriaes, publicos ou particula res, a 
-desoccupação, o emprego nocturno dos menores na industria, o trabalho 
das mulheres durante a noite, a idade de admissão dos menores aos tra-
balhos industriaes, o emprego _das mulheres operarias antes e depois do 

-parto, a recipocidade de tratamento aos trabalhadores estrangeiros, a 
criação de um serviço publico de hygiene internacional com o objectivo de 
~esguardar a saude dos obreiros, a protecção das mulheres e das crianças 
~ontra o saturnismo, a preve~1ção do carbunculo e a pro)libição do uso do 
phosphoro branco na industria. Por ultimo, a Conferencia manifestou o 
desejo de serem essas decisões insertas na legislação de todas as nações 
industriaes . 

Em muitas das deliberações foi profícua a actuação dos delegados bra-
sileiros. Algumas dellas constam jã da legislação de varios povos. 

Para os paizes novos da America Latina, a Conferencia trouxe innega-
velmente grande beneficio pratico, qual seja a obrigação de se consagrarein 
daqui por diante· mais particularmente a o desenvolvim.ento das suas leis 
operarias. 

Quando o Congresso N_acional votou a lei n. 3. 724, de 15 de janeiro 
de 1919, sobre accidentes d0 trabalho, insignificante era o nosso patrirnonio 
,;.cerca dessa especie de legislação. 

Afora as leis ns. 1.150, de 5 de janeiro de i904, e 1. 907, de 29 de de, 
. zembro de 1906, que declitraram privilegiadas as dividas provenientes de 
salarios agricolas, e cujas _principaes disposições foram depois consubstan-
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:c~das no paragrapho unico do art. 759 de Codigo Civil, e o decreto legis-
lativo n . 1.637, de ·5 de jal'reiro de ·1907, que cri-ou syndida:tos prefissionaes 
e sociedades cooperativas, nenhuma outra iniciativa coordenada contava-
mos nesse ramo de cogitações sociaes. 

Hegulamentada per decreto de 12 de março de il.919, a lei n. 3, 724, si 
bem que .surgisse espentaneamente · como conseq.uencia logica de um dl• 
reito novo, encontrou no paiz ambiente propicio, e foi recebida com agra• 
-10 pelos elementos mais de perto interessados, tanto patrões como operario~. 

Embora em vigor ha pouco mais de um anno,, os ensinamentos ·da pra-
uca estão indicando a necessidade de uma revisão immediata !}O sentido de: 
.vrover a certas deficiencias e introduzir-lhe no texto as modificações exl-
,61.<las pelas ultimas convenções da Conferencia de Washi,ngton. 

Além de outros pontos a estudar opp.ortunamente, talvez conviesse , 
substituir pelo capital a base da indemnização estabelecida sobre a renda, 
assegurar mais efficientemente o trabalho agricola, estender o risco profis-
' \onal ás demais industrias excluidas da lei actual, e, fiRalmente, ,prescFe. 
ver n01:mas mais explicitas em relação ao seguro, assumpto este a cargo 
de uma commissão consultiva, instituida pelo decreto n. 13. 573, , de 9 de. 
abril d o anno passado. 

A Director,ia Geral de Estatística deverá realizar, no corrente anno, ô 
recenseamento da população do Brasil, e aproveitará a opportunidade para 
colligir tambem, em todo o territorio da , Republica, informaç0es de in-
t er esse economico, principalmente no que diz re1:1peito á agricultura e . 
á s industrias. Dando começo á execução desses trabalhos, já organizou os. 
modelos e formularios destinados á conecta . dos elementos estatisticos re-
ferent es á população, á aericultura e ás industrias, e tambem as instru-
cções pa ra os agentes recenseadores, delegados e commissões incumbidas 
de executar, inspeccionar ·e dirigir nos Estados os trabalhos do recensea-
mento . Vae encetar agora a propaganda indispensavel ao existo da 
proxim a · operação censitaria, que, convenientemente '!evada a effeito, re-
dunda rá em reaes beneficios á administração publica e concorrerá, ao mes-
m o tem po, para realça r a commemoração do primeiro centenario da nossa 
Independencia. 

O Governo a proveitará a execução dos censos demographico e econo-
mico para generalizar, em todo o ,paiz, o .serviço de estatistica, e dará nova 
orga nização ao departamento technico delle incumbido, de tal ar1:e "qU:e o 
tor ne capaz de satisfazer aos seus multiplos e .onerosos encargos. Pensa, 
além diste, o Geverno em organizar esp.ecialmente a conecta pe!'manente 
dos ilados estatisticos agr0.-p.ecua<rios, pelo telegrapho, pelo telephene ou 
outro . meio, para serem postos em circulação nos _.diversos mercades nacio-
na es e estrangeiros. Só assim poderão or!entaF-se ·o pl'oductor e o com-

Estatisti ca 'I 1, 
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mercio na cotação dos preços, q-qe variam não só com a somma dos stocks 
acc~mulados sinão tambem com as previsões das futur.as cólheitas. 

As reclamações instantemente levantadas contra a execução do ser-
viço de patentes de invenção demonstraan a necessidade de ser, com ur-
gencia, modificada a Jegislação respectiva. E' preciso garantir os direitos 
do inventor, mas sem que essa garantia constitua pretexto para · attenta.dos 
á liberdade do commercio e da ind:ustria. 

Contra a lei actual de marcas de fabrica e de commercio teem-se for-
mulado tambem cemiuras que não podem deixar de merecer a attenção dos. 
poderes pub!icos . 

Parec,e-me opportuno o momento para a criação de um departamento 
especial, que te'nha a seu cargo esses dois importantes serviços, de accôr-
do com o comproif1isso que assumimos na Convenção de Paris de 1883 para 
a protecção da propriedade industrial, e a exemplo do que 'já acontece em 
quasi todos os paizes que fazei,n parte dessa Convenção. 

Neste sentido, tenciono apresenta-vos um projecto no correr da pre-
' sente sessão legislativa. 

A applicação cada vez mais vasta da electricidade e do vapor ás ope-
rações industriaes acabou revolucionando os antigos methodos de prepa-
ração profissional . 

Dia a dia mais se restringe o campo das tarefas manuaes, ao passo que 
o progressiv? aperfeiçoamento das machinas reclamam a formação de ele-
mentos de trabalho especializados nos differentes ramos de producção in-
dustrial, agricola ou commercial. 

As escolas de aprendizes artífices precisam de melhoramento não só· 
no pessoal de ensino como tambem nas officinas, afi(lll de offerecerem cam-
po mais vasto de attracção para os jove:ras que se destinam ao operariado. 
Elias nunca tiveram, desde a sua criação, média superior a 4.000 alumnos ,. 
em ambos os cursos diurno e nocturno, o que por certo nfLO corresponde ás 
esperanças que despertaram. 

O 'Governo pretende remodelar essas escolas, segundo um plano que as 
ponha ao 'alcance de todas as vocações. 

Penso que, installadas em edifícios· proprios, providas de machinismos 
imprescindíveis, tendo ao seu alcance um certo apital em fórma de sub-
venção · ou auxilio para acquisição de materias primas, com as officinas di-
rigidas por mestres e contra-mestres de provada competencia, ellas con-
stituirão não só, instrumentos efficazes de ensino, mas ainda estabeleci-
mentos productivos, · capazes de occorrer por si mesmos aos gastos requeri-
dos para a sua manutenção. 
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Si bem que o Governo venha de longa data acoroçoando os estudos 
das regiões carbontferas do sul, e muito se tenha conseguido com esses 
estudos, longe estamos ainda de poder fazer uma avalia,ção segura das re-
servas de combustível que aqueHas bacias conteem. Até agora as avalia-
ções de volume, feitas nas jazidas, correspondem apenas ao dobro da pro-
ducção dos Estados Unidos em um anno. 

O consumo do ca rvão importado foi, em 1905, de 1 .104. 697 toneladas. 
no valor de 21.000:000$; em 1913, de 2.501.396 toneladas, no valor de réis 
68.000:000$. Vê-se, pois, que em oito annos o consumo duplicou e o custo 
do abastecimento triplicou , Não fôra a guerra que · veio tornar maior a 
devastação das nossas florestas, certo teríamos agora um coefficiente de 
crescimento ainda mais alto no consumo do carvão. 

A extracção nas jazidas do sul cresce lentamente. Não tem o desen-
volvimento reclamado p"'las nec\)ssidades da industria. No Rio Grande 
cinco ou seis minas produzem cerca de 300. 000 toneladas que, juntas á pro-
ducção <las duas minas de Santa Catharina, perfazem um total de 400.000 
toneladas. Com o mesmo :oi pparelhamento seria possível levantar a produ_ 
cção daquellas minas a mais de 1. 000. 000 de toneladas . 

Queixam-se as empresas de exploração de que a falta de transporte 
marítimo é o motivo dessa estagnação. Afigura-se-nos, porém, que, si as 
companhias buscassem antes os lucros na grande producção, no desmonte 
e extracção economicoa, e no preparo do producto, os navios de passagei-
ros alli iria m fazer o seu a bastecimento, e os carvoeiros se empenhariam 
em effectuar o transporte para servir ãs industrias ao longo da costa. 

Quasi todos os navios que carregam trigo e outros generos da Argen-
tina para a America do Norte e a Europa, vêm abastecer-se de carvão no 
Rio de J a neiro. Si pudessem obter combustível sufficiente e barato no 
porto do Rio Grande, já convenientemente apparelhado para esse · serviço, 
cm·tamente faria m alli essa operação. 

Um dos meios de activar a producção do carvão nacional é o seu em-
prego, pelo menos na proporção de um terço de consumo, nos serviços 
publicos . 

Habituadoll com o melhor carvão do mundo, o do sul da Inglaterra, te-
mos que vencer todos os obices do costume, dos interesses commerciaes e da 
rotina, para abrir os mercados ao nosso combustível carregado de impurezas, 
e, portanto, de menor effeito calorifico. A mudança aliás não s:eria tá0 
violenta qua nto se poderia suppôr, pois já fizemoB a transiçã o pelo carvão 
americano, inferior ao inglez. 

Hoje com a penuria dos compustiv~is, o que se busca é tirar delles o 
maior rendimento util, pela pur~ficação, pulverização, gazeificação, ou ex-
tr:tcção dos productos liquidas, de combustão mais- economica. Todos esses 
rooursoe, porém, redundam em despezas com a a.cquisição de novas machi-
na..'! e apparelhos. Assim, em principio, o problema só adm!tte uma solução: 

Carvão riacional 
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jirnta'.r os esforços do productor e' do consumidor para q'Ue se gerteraHze o 
emprego do nflsso carvã-o. 

·Felizmente aehamo-nos a mais de meio caminho na solução das q·ue.s-
iões attinentes ao emprego do cembutivel corno gerador 'de energia. Nas 
machinas fixas, que dispõem de maior á;rea de grelhas e àe maior espaço 
nas carnaras de combustão, o carvão lavado tem prod'Uzido resultados sa:tis-
factorios. 

Ne caso das locomotivas, a difficuldade ·se pôde resolver pela pulveriza-
ção. Para as quatorze locomotivas de carvão pulverizado da EstFada de 
Ferro Central do Brasil tem faltado o cembustivel . nacional, que . sómente 
agora vai ter transporte facil nos navios que o G.ev:erno. reservou .para esse 
fim. Vão ser iniciadas experiencias com o lignito de Caçapava. No caso _,de 
bom exito, serã montada urna nova officina de pulverizaç1j,o em Cachoeira.. 

Nas machinas maritirnas, com caldeiras de fornalha interna de reduzi-
das dimensões, o problema é mais àifficil. Entretanto, parece que a opinião 
geral . tende tambem para o emprego do carvão em .p6.. ' Este pr.ocesso 
vai-se repidarnente generalizando na Aml)rica do Norte e na Europa, não 
sómente para a geração de força corno para o emprego nos fornos :metallur-
g !cos, na industria do cimento, etc. 

De uma e de outra parte chegam-nos informações de bons resultados 
abtidos nas caldeiras de bordo com o nosso carvão pulverizado. E aqui mes-
m;:,s, na ilha do Vianna, experiencias feitas em caldeiras escocezas de for·-
nalhá.s muito estreitas, vão tendo exito digno de nota. 

Foi attendendo á necessidade de apressar o termo desses problemas, fa-
zendo a investigação econornica dos cornbustiveis, dos melhores rnethodus 
para o seu enriquecimento, 'e dos typos de fornalhas mais adaptaveis ã sua 
Q.ueima, que o Congresso autorizo·u a instal!àção de urna Estação :E.lxperl-· 
mental de Cornbustiveis é Minerios. Emquanto esta se prepara, vai o Go-
verno acompanhando as experiencias nas diversos officinas e emprezas, tam-
bem interessadas no importante problema nacional. 

Quanto á oossibilidade da producção do coke metallurgico, em breve 
deverá estar nclarad~. pois o Governo reme-cteu pa;ra a Europa amostras 
dns principaes jazidas com o fim de serem tratadas nos melhores :tornos 
modernos. 

Após o balanç.o universal dado ás reservas de ferro, em 1910, e subse-
quentes estudos, cada vez mais se confirma o asserto de ser o Brasil s.enhor 
de um rico campo ferrifer.o do mundo. 

Entre os elementos que contamos para desenvolvimento da siderurgia, 
00cupa o primeiro lugar o coke vegetal. 

TemoR hoje urna in·austria ·de guza que suppre as necessidades mais ur-
gentes das nossas fundições: a Uzina Esperança, com tres altos fornos, tem 
urna producção diaria que se approxirna de 50 toneladas; a usina de Sabará, 
c::>m um forno de apparelham·ento mais moderno, 'deve porduzir de 20 a 30 
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•.«neladas. Em nenhuma dellas járnaü; faltoJ:I o ca.rvão de madeira; antes 
·:;,entem a. maior difficuldade em reduzir os for necin)entos. Acr.edãtaimos que 
<>s~as fabricas não se sujeita riam ao emprego do coJ~e mineral na sua in- · 
·.Justria . 

A unica objecção a considerar consiste em não poder o ailargamento dessa 
industria ir a lém das devastaçõe:;i das matt.as. E essa objecçã<!f torna-se mais 
séria quando se pensa n a eno:rme destruição de m adeira, que f azem· as es-
tradas de ferro, sem nenhuma precaução p,a .ra o futur o. Nos pa!zes mude se 
trabalha com carvão de madeira, as fabricas de ferro são os melhores ze-
1"1 dores das florestas, por isso que fazem o replantio e o côrte methodico e 
velam contra os incendios. Entretanto não nos serviria esse elemento senão 
il:J.ra esperarmos o advento do coke metallurgico dos nossos· carvões da 
t~rra, dando tPmpo â. formação da technica e do operariado siderurgico. 

Sã o esses esforços e essas conquistas, que estão a p edir a interven.ção 
<lrs poderes publicos, ao menos com o a uxilio da .. energia electrica a baixo 
1•reço. 

Um poderoso syndicato a m ericano propõe-se a exportar miner io de ferro 
dH e sua s jazidas em Minas Geraes . 

.. E' de cror que, mediante concessões de recípr ocos favor<õs, venha a. ser 
entre nós estabelecida a m eta llurgia em fornos altos. 

Outra industria complementar da siderur:gia, e indispensavel ªº1' u;<;os 
-'!,., electricida de, é o cobre. 

No Rio Gra nde do Sul, existem a.proveitaveis jazidas desse ' minerio que, 
do m esmo modo que acontece com o cimento, se apresenta nas pr,oximidades 
élos affloramentos de carvão . 

. Na Ba hia, outra jazida promettedora é a da Caraíbas. 
Descobrio-se ultimamente em P'icuhy, Estado da Parahyba, uma jazida 

qne pareee de grande va lor. Amostras do minerio a ccusa ra m teôr mµ.ito 
€ lr>vado do metal (de 20 a 40 ºIº de cobre). O Governo ~nviou uma tu:rma 
õo Serviço Geologico pa ra investigar a extensão da jazida e a qua,liqade e 
melhor modo de aproveitamento do minerio. 

O Bras il continua a consumir e empregar o petroleo importado . Algumas 
i'las nossas vias ferreas fizeram sua tra cção por meio desse combustível, du-
rn.nte o perio<;lo da guerra, em que a ttingio a preços excessivos. 

Na f.a,lta de petroleo, chega-se a resultados correspondentes pela distllla-
.ção de schistos be.tuminosos. O llfin•isterio da Agricultura pretende fazer en-
s:üos ne~tes schistos na Estação Experimental de Combustíveis e Mineriw 
que o Governo mandou installar. 

O schisto é assjg;naJaQ.p em quasi t©dos os andares da colmnna geologica 
brasileira. Alguns são Çie elevado teôr em oleo. Mas o alto ·pre<;;o da s usinas 
de (\i>'tlllação, em que é i.ndispensavel tra.tar por dia milhares. de toneladas, 
·rr:commenda a preferencia pelas pesquizas .!).e ja;zMlas de petroleo natural, de 

Cobre 

Petroleo 
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cuja ex!Rtencia ha indicias animadores em muitos Estados da União, taes 
como S. Paulo, Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul e quasi todos 
os Estados do norte, principalmente na zona costeira de Alagôos ao extremo 
sul da Bahia. 

O Serviço Geologico prosegue na sondagem dos schistos de Riacho Doce,. 
pouco ao norte de Maceió; vai começar a de Cururipe, ao sul de Ilhêos, na 
Bahia; está realizando perfurações profundas no Estado do Paraná, perto da 
Estação Marechal Mallet; e cogita de outras em .s. Paulo e Rio Grande 
do Sul, e futuramente no.s demais Estados. 

O Governo mandou fazer o cadastro das nossas cachoeiras e estudar o 
melhor modo de aproveital-as. As da Serra do Mar1 mais proximas da Ca-
p'.tal, .e outras de maior vulto espalhadas pelo interior do paiz e fronteiras da 
Republica, constituem o primeiro objecto dei>,;es trabalhos, 

Tratando-se das maiores · forças hydraulicas naturaes exi,stentes, e de 
outras que se podem criar artificialmente, convém, proceder a um estudo 
comparativo para cada região, já sobre as vantagens de uma installação 
puramente local, já de uma central electrica, que possa servir a zona muito 
ma.is vasta e mais povoada. 

O assumpto . merece a maior attenção elo Congresso Nacional, .a quem · 
cabe regular de modo completo a propriedade das aguas, o aproveitamentn 
da força hydraulica, a sua trans:('irmação em energia electrica e o transporte ·· 
desta até aos centros de consumo. A nacionalização da d'orça hydraulicá, 
mórmente para as grande cachoeiras, em relação estreita com as vias de 
communicação' fluviaes, e tambem materia para ser devidamente apreciada. 

Com as pPsquizas e estudos ultimamente ordenados, o Brasil poderá en-
trar em breve para o rol elos paizes bem providos de combustível. 

Apeza.r da lentidão com que temos caminhado nesse particular, conta- · 
mos já coi:n um aggregadD d~ peIJto de 800. 000 C. V. gerados com força hy-
draulica, o ·que corresponde a uma poupança de cerca de 7. 000. 000 ele tone-
~a~as de carvão. 

Nei tocante á agricultura, não menos proveitosa é a utilização das qué-
da.s da.gua. Bastaria para desenvolver as nossas plantações obter por esse-
meio a fabricação hyclro-electrica do nitrato de cal, exce!lente aduba, apenas 
1Jroduzido hoje pela Noruega, e que será fatalmente o succeda.neo do nitra to· 
ª" soda, importado do Chile, cujo preço augmenta de anno para anno. 

A fabricação dos productos electro-chimicos e electro-metallurgicos, exL. 
gidcs eTI' grandl) escala pela industria moderna, reclama igualmente o empre-· 
go d<> energia hydro-electrica. 

Foi por todos estes motives que o Governo tomott a iniciativa de pedir-
vos a VP.rba especial de 150: 000$, destinada ao estudo systematico das forças· 
hydraulic~. a começar pelas que offereçam mais prompta e directa applica-
ção ás .grandes industrias brasileira&, 
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...cimquanto o volume total aa exportação brasileira cresceu de 40 '(o nos 
ultimos seis annos, o da exportação dos productos de origem a nimal teve um 
augmento superior a 200 o/o . Em 1913 export~mos 60 .479 toneladas desGes 
productos, no valor de :€ 3. 875. 000, e em 1919 estes algarismos subiram a 
201. 830 toneladas e :€ 20 .168 . 000. 

Estes numereis bem indicam até que ponto podemos desdobrar as nossas 
rn-1.:1ezas pecuarias, desde que cerquemos a producção animal dos elementos 
necto::.~arios ao seu rranco desenvolvimento, tão palpitantemente assigm Lla do 
nestes ultimos annos. 

A C<t.°iciencia da carne no mundo, o estabelecimento, entre nós , de em-
p1·ezas coh, grandes matadom:os e trigorificos , a assistencia m ais regula r e 
scientifica pl'estada aos nossos rebanhos pela repartição competente, veem 
concorrendo p.,ra augmentar de modo frisante a importancia da industria 
pastoril. 

A exportaçâv !1e carnes congeladas que, em 1916, fôra de 33. 661 tonela-
das, no valor de ~S .193: 000$, em 1917, de 66 .452 toneladas, no valor de 
M.233:000$, em 1918, ,~e 60.509 tonelad,as no valor de 60.755:000$, e foi em 
'1919, não obsta nte as n.'fticulda des de transporte, de 54 .170 toneladas, no 
valor de 60. 289 :000$000. 

Além das carnes congela.,'\as, o Banco exportou, em 1919, 20. 028 ton eladas 
de banhas, 25. 333 de carne::. conservadas, 5.6. 760 de couros, 2 . 261 de lã, 
5 .166 de pelles, 5. 556 de xarqut e 32. 536 de artigos diversos, entre os quaes 
alguns que não derivam da pecuaria, como plumas, pa ssaros, colla de pei-
xe, etc. 

A tonelagjlm da exportação de ;i.rtigos de procedencia a nimal alcançou, 
assim, em 1919, o tota l de 201.830 toneladas, no valor de 338.131:000$, con-
tra 169. 219 toneladas; no valor de 231. 232: 000$, em 1918 . 

No intuito de fomentar a criação e manter a posição conquistada, no 
mercado da ca rne e. seus derivados, o Congresso no anuo findo deu um cre-
-0.ito especial de 600:000$, ouro, destinado a aux iliar· a importação <le repro-
ductores das .diversas especies domesticas . E sse auxilio devia ser igual á 
meta.de do custo e do frete dos animaes. As petições dos criadores, porém, 
ascenderam Jogo a tal numero que, pagando a metade do custo e frete de 
todos os r epToductores a importar, o Governo teria de gastar seis vezes 
:mais, .isto é , 3. 625 :000$000. 

Assim sendo, procurou o Governo distribuir o credito de modo equita-
tivo, e com este intuito limitou o numero de reproductores de cada especie 
e de cada solicitante, mandou pôr á disposição da Delegacia do Thesouro 
em Londres 400: 000$, ouro, e reservou 94: 000$ para a importação dos ani-
m aes do Rio da Pra ta, e 54 :000$ e 52:000$ para o auxilio correspondente aos 
a nimaes a a dquirir, respectivamente, nos Esta dos Unidos, e na Arabia, , Syria 
e. outros paizes. 

A maior parte dos animaes a import.ar com esse auxilio já está no paiz. 
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E' a uspicioso rec0nhecer que os nossos criadores já comprehenderam a 
ü npor tancia do refina·mento da criaçãi0 . <Ds estabelecimentos zootechnicos 
do Müiisterio da Agricultm'a, mais do iiJ.Ue os a uxilios pecwniarios para a . 
importação de animaes de Taças finas, teem con.tribuido para fom.ento da 
criação mediante venda ou cessão de grande numero de i·e.produ ctoxes accli-
ma dos ou já nascidos no paiz . Assim ê que o Posto Zootechnic9 de Pinheiro 
deu sahida aos seguintes r eproductores : bovinos 175; su inos 295; asin!nos 
3; ovinos 20. O Pos to Zootechnico de Lages e as faz.endas modelo de Ponta 
Grossa e Santa Monica vão prestando os mais releva ntes serviços a os cria-
dores dos E sta dos, em que estão situados. Muito breve . estarão nas mesm.as 
condições a s fazendas modelo de T ij ipió, em' Pernambuco, Catú, na Bahia, e 
Urutah;Y, em Goyaz. 

O Serviço de I ndustria P astoril, na medi.da dos rectfrsos orçamentar1vl:l , 
continua a dar combate ás epizootias e enzootias que prejudicam a nossa 
cr'.açi'io. A vaccinação contra o carbunculo bacteridiano, ainda ha poucos 
annas mal conhecida entre nós, vem salvando os nossos· r ebanhos nas zonas 
mais flagelladas, especialmente no littora l do paiz e no Estado do Rio Gran-
de do Sul. J á foi utiliza do perto de 1. 000. 000 de doses da vaccina. 

Nos labora torios da Secção de Veterinaria diversos foram os problemas 
scientificos aventados durante o anno , entre elles a immunização contra a 
p:irroplasmose, a resiieit0 da EJ.Ua! ha gl·andes espera·mças, e o éstado de di-
versas a mustras .de lílaoiNos isola dos de c&sos de p.neumo.-enter ite dos be-
zerros, observados em ·regi©es diversas do paJz. O s©rn anti-carbunculoso, . . 
p11la primeira vez 1p rermrado entre nós, f oi e:i.:perimentado em casos de car-
lunculo bacteridiano com lisonjeiro resultado e terá segura applicação, all<iado 
á vaccina para, prevenir o· a,lastramento da infecçã o nos f6c0s da molestia. 
Contra a pneu.m0-en.terlte tambem pela pr:inielra vez se prepwrou um sõro 
de cuja applicação se teern col·hido 8!tê a qu4 amimadores resultados . 

Emquanto o Go.verno nã o promulga o Codigo de Policia Sa nita ria Ani. 
m a.J, não se ·pôde espe11ar a eradicaçiio do m õnmo, molestia in:Jieoto-contagiosa, 
IJaTa a qual até hode não se conhe~e Cfü'ª· Estuda m os teçhnices da Secção 
a possibilidade do prewaro de urna vaccina preventiiVa e efficaz. 

A weste dos •porcos constitua outro problema serio. Para combatei-a 
precura"se obter um m aier a p er feiçoamento do sõro fab1~ica:do em nossos la -
borat©r ios . C0nltra a 'febre a>phtosa eX'{lerimenta m-se o vh·us e os a nti-corpos, 
com propriedades immuniza ntes ou não, do sõro de 6. nimaes doentes . A peste 
dos ·)'l"llimões é aimda u.m assam11to em estudo. 

Além dos m-enclonados, ha outros trailílal.hos em andamaent0, de mera es-
peculação scientifüca. 

O contracto d'é a uxiliares <fie làbora;torio permil:tiu ins tal!a.r a Secção de 
Histol'Ogia e Á.na tórnia Prethologica, qu'e deve.rã. prestar r elevantes auxilii:>s. 

Contra o carbunculo symptoma'tico, as vaceina:ções ascenderam a 1.30·0,000 
doses. Contra a peste dos bezerros, a 400. 000. As immuniza\lõ'es contra. Q 

pesle d'os J;ror·cos, ·pela sorothera·phia, alcançaram 29 . MO caheças. 
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Bastante a c0ntento vai sendo feito o serviço de inspecção sanita1'la do.,; 
prod·Jctos de origem animal. destinados ao estrangeiro, como prova a iJoa 
.acceitação delles por parte dos pa izes importa dores . 

Para maior efficiencia dos estudos veterinarios, seria de grande vantagem 
pôr em execução o projecto do 'representante do Ministerio da Agricultu ra 

,junto ao Segundo Congresso de Expansão Economica, relativo á criação de 
um instituto central na Ca pita l e de institutos e laboratorios biologicos e 
veterinarios nas zona pas toris do paiz, destinados á investigação experi -
mental das molestias e pragas que atacam os animaes don1esticos. 

Os premios e a uxilios concedidos pelo Governo F eder a l e pelas sociedades Cavallos 
des]i>,ortivas teem contribuido efficazmente p'ara o progresso, entre nós, da 
industria pastoril, no ramo especial da producção do cavallo puro-'!angue . 

Essa industria atravessa no momento uma phase de grande prosperi -
éla c1e, que se m a n ife_sta principalmente na crescente procura e consequente 
valorização do producto naciona l. 

A estatistica organizada pela Cmnmissão Central dos Criadores do Ca -
vallo Puro-Sangue registra o notavel _incremento que, nos dois ultirnos annos , 
tornou a importação de reproductores de alta classe e boas orig.ens pelos 
pertos do Rio de J a neiro, Sa ntos e Paranaguá e pelas fronteiras do Rio 
Grande do Sul. O numero dos rep1rnductores de ambos os sexos dP raça 
i;;u ro-sangue, inscriptos no " Stud Book Naciona l" e disseminados pel~ diffe-
rentes E stados. da Republica, já monta a 2.260. 

E' intuitiva a influencia qu e taes importações estão destinadas •· exer--
cer no m elhoramento ela proc1ucção equina no paiz. A guerra deixou pa -
t ente que, a pesa r dos progressos realizados. pela aviação e Jlelos m eios 
m ecanicos de locomoção, o cavallo ainda é tão indispensavel aos exerc:tus 
em .campanha corno o canhão e o fuzi l. 

Com a s ua extensa linha de fronteiras desprotegidas, o BrasH, m a is 
que qua lquer ou tra nação, precisa ter nos limites do seu territorio animaes 
cavallares ern numer o Shlfficiem.te pa ra satisfazer ás necessidades ordinarias 

e extraordinarias das s uas forças armadas. As despezas feitas para esse 
,flm são, pois, perfeitamente justificadas, porque visam facilitar a solução 
<l.e um problema economico que tem estreita ligação com o da defesa n::i-

d()nal. 
A experien cia acenselha altei·ações na d,otaçiio e dis tribuição dos .premio.s 

instituiclos pela lei n. 3.454, de 6 de Janeiro de 1918, que criou este serviço. 
Seria, porta nto, de toda conveniencia que o orça mento dQ p.roximo exercido 
a utorizasse o Govern.o a fazei -as. 

Com o fito de estimula r, pelo confronto e pela emulação, o desenvol- Terceira 
vimento da nossa riqueza pecuaria, o Governo está empenhado em rodea r .. Nacional 
de todos os elementos de exito a exposição nacional de gado, q11e se deve 
realizar nesta Capital, de 4 a 11 ele Junho do anno corrente. 

f 
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A Sociedade Nacional de Agricultura, não tem poupado esforços pa ra 
deser11penhar-se ela tarefa, que lhe foi confia da , de organiza r o certamen . . 

Acha-se conclu ido o trabalho elaborado pela Junta ele Cdrretores sobre 
os Usos e Costumes Mercantis desta praça, o qual poderá servir de preciosO: 
subsidio á disciplina e a ppl icação do Codigo Commercia l. A parte relativa 
aos Estados deixou de ter segui.menta, por falta ela pequ ena verba necess.aria 
a o seu custeio. 

Em Junho ultimo, a D irectoria do Centro do Commercio de Café do Rio 
de J a neiro, em representação dirigida a.o Governo, sGlidtou o restabeleci m ento 
dos trabalhos da Bolsa de Corretores de Mercadoria s e de Navios, com sua 
especialização, si possível , na s opei·ações sobre café. Entendida aquella cor-
poração que de t a l medida a dviriarn apreciaveis vantagens para o mercado 
desse proclucto, em consequencia ela officializaçã o e regula rização elas co-
ta ções . 

No desejo de dar solução a esse pedido, o Governo encarregou a Directo 
ria· Gel'al de Industria l do Ministerio da Agricultura de, · ouvi ndo os interess~ 
sn.ddos, elaborar o regimento interno da Bolsa, com aproveitamento das idéas 
ec;boçados em um a nte-projecto do syndico da Junta. de Corretores. 0 regi-
•nento está concluído e já entrou em execu ção. 

A fiscalização dos generos a limentíci os destina dos ao exterior, criada 
p~ ra evitar os prejuizos allegados p elos compradores dos nossos productos, 
pi"incipalmente ba nha e cereaes, constitue importante serviço prestado a o pai:I' 
e seu commercio. Devido ás rigorosas medidas toma das no exame desses ge-
n eros, desappareceu o p el'igo de sua desmora lização nos mercados estran-
geiros, e 1)õc1e considerar-se restabelecido o credito do nosso commercio ex-
portado1·. Como consequ encia natu l'a l dessas p1·ovidencias, o . intercambio 
com os ditos mercados mostra -se cada dia ma is favoravel. 

Dessa fiscalízação nenhuma despesa resulta pa ra os cofres publicas . 

E xt in cto o Commlssariado da Allmentação Publica entendeu o Governo 
pedir-vos poderes que o h abilitasse111 a evitar, em beneficio elas classes m enos 
abastadas, a elevação exa gerada dos preços dos generos alimenticios e de 
primeira necessida de, determina da por motivos decorrentes das condições elo 
momento . 

Tudo aconselhava qu e se nã o rompesse e'x-a.brnvto com o esta do de coisas 
existente, e · assim o entendestes ao votar as m edidas solicita das n a mensa-
gem do 1° de Dezembro ultimo. Por seu l~do julg ou o Governo de bom pro-
posito dirigir um appello a o comm ercio . e á indus tria, e pedir o seu con-
curse na diffi.cil t arefa ele comba ter a carestia da vida, embora reconhecesse 

a conveniencia de volt:otr brevemente o pa iz a o regimen da plena libenlade 
commercia l . 
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De accôrdo com informações solicitadas do commercio e com as Inves-
tigações feitas pelos proprios agentes da Superintendencia, organizaram-se 
.as novas tabellas de preços. Contra ellas formula ram-se logo varias recla-
mações, a lgumas das quaes foram satisfeitas, pelo que se estabeleceu, em 
seguida, tanto quanto passive!, o equilibrio necessario ás condições de vída 
das classes pobres . Agora novas recla mações estão surgindo que· o Governo 
·examina com espírito de equidade e justiça. 

A Superintendencia organizou tabellas para os E stados do Rio de ja-
neiro, Minas Geraes, Goyaz e Sergipe; mas supprimiu-as ultimamente nos 

, 1'\ois primeiro:>, a titulo de experiencia, de . accôrdo com os respectivos pre_ 
sidentes. Nos Estados de Pernambuco, Bahia, s. Paulo, Goyaz, Sergipe e 
Rio de J aneiro, e no município de Campos, m a ntém delegacias destinadas a 
.assegurar uma melhor execução do regulamento. 

Dispensados qµasi todos os fiscaes do extincto Commissariado, por não 
serem funccionarios publicas federaes, houve certa demora na sua substitui-
ção. Durante esse período o commercio conservou-se em completa liberdade. 
Reorganizado o serviço, grande foi então o numero de autos l~vrados ·por 
infracção das tabellas. O facto provocou ardentes protestos. Accusaram-se 
<JS fiscaes de p;rocurar violar os segredos profissionaes, pela devassa dos li-
vros exigidos pelo Codigo do Commercio. 

O serviço de fiscalização importa o exame de notas, facturas, cadernos, 
<:ostaneiras e talões ou livros auxiliares. Nem de outra m a neira seria passi-
ve! comprovar as infracções das tabellas. Tal exame é ainda indispensavel, 
si queremos chegar a resultados positivos quanto á procedencia dos generos 
c.alimenticios, preço de sua acquisição, preço por que são offerecidos á venda, 
€te .; mas este inquerito, que a lei e seu regula mento estabeleceram para 
conveniente orientação do Poder Publico, tem caracter absolutamente reser-
vado. 

Aliás, a legislação protectora do segredo commercial foi implicitamente 
attenuada em seu rigor pelo decreto de 12 de J a neiro, quando, attendendo 
.á situação anormal dos mercados, autorizou o Governo a adaptar as medidas 
•que en tendesse necessarias para evitar ou reprimir a · elevação exaggerada 
·dos preços . 

Como quer que seja, o Governo, justa mente preoccupa do com este magno 
problema, estuda os .meios de concilia r os interesses que em torno delle se 
;debatem . Das tabellas já supprimiu alguns generos, e as abolirâ inteira.-
m ente, si dessa experiencia nenhum inconveniente resultar pa ra as classes 
-pobres. 

A acção da Superintendencia, porém, não se tem limitado ao emprego 
de meios coercitivos para evitar a elevação excessiva dos preços. Na confor-
midade do regulamento vigente, tem voltado tambem sua attençãó para a 
,questão das feiras livres, zonas francas, syndicalismo e cooperativismo, e 
colli,ge elementos que possam desenvolver sua actividade nesses assumptos 
-com o maior proveito. 
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A propaganda do cooperativismo nos cen~ros urbanos e ruraes Já $e ini-
clou de mod0 satisfato1·io, de accôrdo cem insistentes solicitações dos p r oleta-
,rios. E st es teem feito os m elhores esforços pela sua org~nização economica, 
com o 'Iouvavel intuito de r eduzir o custo àa vida, realizar econom.ias indi-
viàua~s e collectivas, ·e assentar num program:ma capaz de obter o n ecessario 
accôrdo entre patrões e obreiros, As a dhesões recebidas deixam ent;ever o 
m elhor exito para esse feliz empreh endiménto, sobretudo si os poderes pu-

blicos tratarem, por q\jalquer forma, de consolidar a s organizações que se 
projeGtam , 

A que~tào ' dos tra:nsp'ortes de mercadorias tem sido tarnbem objecto de 
varia-s prn'videncias da r epartiçãe, cuja interferencia decisiva tem apressa do 
a remessa de certos gene'ros indis·pensaveis a esta Capkal e, bem assim, do, 
gado em pé, 

', As . recla mações do pubHco contra os varegistas e destes c0ntra os a ta -
caifüstas, por fa lta de cumprünento das ta!Dellas , teem sido objecto de part!-
cuilar ,cuidaà9 da. SNperintendencia qNe jámais deixou de intervir, e procura., 
antes de quaesquer mec1tdas coercitivas , conciliar as partes. 

Quanto á iixpor•tação, a Superintenàencia tem estado attenta ás n ecessl-
·dades ào eonimmo interno, d~ par com os legitimas interesses da produ cçao, 
e deixado, até agora, a o desdobra mento na tural dos factos indicar o rerneclio 

appli?avel aos casos occurrentes. A cnneessão de licença s tem obedecido a 
esse criterio ; tomam-se como base os stocks de merca dor ias , d1ariarnente v e-
rifica dos e a cotação maxima dos preços de venda dos generos do paü:. 

E sté â;nsUtuto fez no anno findo 8. 087 determinações e 3. 000 p esqu iza>t-
de natureza qualitativa, o que r evela a energia do seu· labor, Entre as tle·-
terminações, umas · reí'erem-se a pr:odl:1ctos elaborados, outras a substa1lC}a~ 

existentes no pa iz, em' condições seguras de fori;iecerem a o consumo materia 
prima erri ·larga esCa<la, o que facnita a impla~1tação de novas inàustrias. 

· Dando cumprimento á s suas 'funcções fiscalizadoras, o Insti>tuto r ea1lz;ou 
milhares 1 de amalyses de m a nteiga , banha e ·a dubos, e respendel!l a gramle-
numero •de consultas .. 

A renda por e!le arrecadada elevou -se a 40: 550$950 e, como a dec<pcsa 
foi a;perras de 22: 185$450, v.er.ificou-sei uni salds de 18: 365'$500. 

E s te resultado demonstra que os nossos es tabelecimentos technico:o de-
cunho e;x;perimental e demonstraitiV'O, quamdo não logram subsistir por si pro-
prios, podem pelo menos a ttenua r os encargos que a sua manutenção eJr.i ge, 
do Thesouro, 

VIAÇÃO E OBRAS PUBÜCAS 

· A economia nacional ê servida p·or u:tna: rêde de vlas-fe1'reas de 27J 97 km-
11;, lilíhas em trafego, e pbr uma frota mercante de 450 :919 toneladf\'l. brutas,. 
dae auaes 74.693 estão empregadas nas flotilhas fluviaes do Ama.zonas. Par-

I 
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nahyba, S. .Francisco, Paraguay e outros rios menores . Para a vasta s u-
perfície do nosso paiz tal apparelhamento de cfrculação é deficiente e cum-
pre ao Elstado, pelos meios ao seu a lcance, estimular-lhe o desenvolvimento. 

Não parece ter fundamento a accucação articulada contra o Governo de 
que muito mais já poderia ter .feito neste particula r. Basta considerar que 
lhe pertencem mais ele meta de ela marinha mercante e mais ele metade elas 

linhas ferreas do paiz. 

Os serviço$ postal e tet.egraphico, mantidos pela União com def·ici.ts <::on-
sideraveis, facili tam à v ida commercial no paiz inteiro, e augmentam a e[fi -
ciencia elos· meios de transporte, terrestres , maritimos e fluviaes . El nos por-
tos de mar, com a m a'gnifica apparelhagem de que dispõem os principae:<, o 
Governo Federal, para faci litar a troca de mercadorias entre as estra clas 
de ferro e os navios, tem des]jlendido algumas centenas de milhares· ·de contos 
ide r éis . 

Devido principalmente ás p erturbações causadas pela grande guena, 
manifesta-se actualmente uma crise aguda em tudo qu e é meio de transporte, 
crise que o Governo procura conjurar, conforme acon selham as c!ircumstan -
cias e t a mbem os rec;ursos do Thesouro . 

Nas estradas de ferro temos r ecorrido a ,rescisão de contractos, a a u-
gmento de tarifas, a reducção de preço do arrendamento, a emprego de ver-
bas concedida~ pelo •Congresso, 1.:onforme cada caso pa rticular e, na rn"ri -
nha mercante, o Governo cogita de encontrar , para o Lloyd, uma solução 
que c. torne menos oneroso aos cofres publicos, sem todavia, lhe tirar a si-

gnificação de auxilio do Els'.ado ao desenvolvimento economico do paiz. 

A navegação do Amazonas é problema que o Governo estuda com s incero 
empenho de a uxiliar a queJla r egião, cuja base economica, a borracha, está 
.muito reduzida. em seu valor . Quanto á do Rio Paraguay penso em orga;i !-
zal-a de modo que a ug.mente e estreite as nossas relações commercia,es co1i1 
.a H.e1rnblica elo mesmo nome. 

Prura melhoramento diJ serviço postal e recons tituição da rêde tele-
graph ica nacional, o Governo prepara um projecto que e.spera concluir p11ra 
o cen tena.rio da Independencia, e que sujeitará á apreciação do Congresso, 

-q uando h ou ver de pedir os recursos indispensaveis á sua realização. 

A crise dos transportes terrestres que, em certas rêdes de vias f erreas, 
já se manifestava antes de Agosto de 1914, aggravou-se extra ordinariamente 
nas estradas da "Compagnie Auxilia.ire", do Rio Grande do Sul e ·na "Che-

mins .de Fer", da Bahia; não foi t amanha na "Great Vertern'", de Pernam-
.buco, nem na Leopoldina; menor a inda foi n as grandes rêdes particulares 
de S. Paulo, e q uasi nenhuma hoje na ·centra l do Brasil. 

Elxcepção . feita da N or0este , qu e . :vai de Baurú a Porto Elsper ença, as 
sstradas dirigi das pelo Governo Federal t eem o seu trafego, em soffriveis 
,·ondições de normalidade e, com os r ecurses já a u torizados por lei , dentro 

Estradas de ferro 
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de um anno ou poucc mais. estarão apparelhadas pa ra corresponder ás ne-
cessidades das regiões a que servem e cujo progresso es timulàm. 

Peior, porém, que as do Noroeste, são as vias ferreas a rrendadas no Rio 
Grande do Sul e na Ba hia. · Para auxilio desta ultima, fez-se uma ruzoavel 
elevação das tai·ifas, que era m insufficientes para a producção ele uma ren-
da capaz de cobr ir siquer as despezas de cu steio. A revisão do respectivo 
con tra cto ele arrendamento, f eita com esclarecido conhecimento das surts cau-
sas e dos seus fi ns, deixa a companhia arre.ndataria em condições de poder 
r ecompor o serviço de vias ferreas e f aculta a o Governo toda a efficiencia na 
f1scalisação do trafego e na conservação do material rodante e via -1Jerma • 
n ente. 

As tarifas da "Grea t Vestern" fora m ta mbem em t empo razoav€,ment" 
elevadas com a ElXplicita condição de levanta r a compa nhia um emprestimo de 
10. 000: OOP~ para melhora mento das linhas, das officinas e a ugmento elo ma-
terial rocla nte, dentro de prazos fixa dos pela Fiscalisação. Ultima -se neste 
momento a redacção do contracto r evisto, p elo qual a empres& obterá redu-
cção no preço do an·endamento, pois a simples elevação da s t a rifas não 
pr oduzirá receita sufficien ~e para fa zer face á s clesp ezas de custeio e do 
juro do ca pital, r econh ecido officialmente com0 gas to na construcçfw de li-
nhas novas . 

A "Leopolclina R a ihvay'', de cuja s linhas a União fif;caliza m enos de 
um terço, pois a os governos de Minas Geraes e R io de J a neiro cabe a maior 
pa rte da fisca lização, cons titue problema administrativo e financeiro ·de· 
g ra nde complexidade. Para estudal-o a fundo, resolv~u o Governo constituir 

. uma commissão especia l , com repre~entantes dos t res governos que fisca-
liza m as estradas, e incumbe-a de estuclal-o sob todas as suas faces e propor 
u ma solução pratica, que venha. pôr t ermo ás queixas fo r mula das·, de um 
lado, contra o serviço e as t a rifas, e, do outro, contra a fa lta de juros 
para o capital despendido, cuja i111porta11cia cumpre verificar officialmente. 

As estra das de f erro elo· R io Grande clÓ Sul, com uma extensã~ de 2 .172 
km. pertencentes á "Compagnie Auxilia ir e" passam por urna crise compara-
vel sómente á que se nos depa r.a na Viação Bahiana. 

O Governo ela União examina neste momento o pedido do Governo es-
te r.oal' de confiar-lhe o a rrendam ento elas linhas exploradas pela "Auxilia ire". 
Ec0 ta empn'!za julga imposAivel levantar novos capitaes, indispensaveis á re-
<·onstltuiçi.i.o c1e sua s linhas e a ugmento do seu 111aterial rodante, sem lhe 
~?r permLttido consideravel elevação das tarifas, que o Governo do Esta~fo 
considera nocivo ao desenvnlvimento economicq da região. 

Como r esulta do de t a l situa ção veio a p1·opotsa da· tra nsferencia do con- -
trato de a rrenda mento a o Governo est::i,cloa l , o qual dispõe de recursos que a 
(•r~~preza nfio poderá conseguir, e são, coi110 disse1nos, ins di spensaveis para 
sol u cão cl~ cri se . 

Dentro de poucos dias conta o Governo resolver esta questão, conforme 
a ~utorização que lhe foi dada pelo Congresso. 
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Antes de alludir ás · estradas de ferro a?ministradas pela União, merecem 
referencias as vias-ferreas jle menor extensão e importãncia na vida eco-
númica do paiz. 

A Madeira-Ma moré, de 364 km. de extensãd, continúa arrendada, sob um 
r egímen especial, por se rni.'J ter ainda fixado o capital da empreza arl'enda_ 
t'nia, :J quem coube a empreita.da geral da construcção. A medição final desta 
<t,inda não se concluio, ta ntas e tão fortes têm sido as reélamações da com-
pg nhia. A degradação do valor da borracha, que não pôde fugir é influencia 
das grandes producções do Oriente, foi a causa unica do erro de · todos os 
que previam futuro prospero a essa estrada, cuja · vida. precisa ser estudada 

.c onscienciosamente pelos que cuidam da construcção da Estra da de Ferro de 
Alcobaça á Praia da Rainha. A' m a rgem esquerda do rio Tocantins, á mon· 
tante da Alcobaça , estão construindas 80 km., inicio a penas de uma linha 
f errea que devP-rá transpor o trecho encachoeirado do Tocantins e do Ara-
guaya. O que existe feito é apenas pequena parte do que ha por fazer. 

A companhia concessionaria, . que tem garantia de juros sobre 30: 000$ 
i;,or kilometro. çl eclara-se impossibilita.da de continuar o seu contrato nas con-
<li<;ões a ctuaes, e pede .urna mudança radical no regímen adaptado para a 
<:CJnstn1cção da estra da, que julga o natural complemento da. navegação flu-
Yi:.J.l do norte de Goya z e nordeste de Matto-Grosso, regiões quasi completa- · 
t:icnte despovoa.da s e de difficil colonização . 

Da cidade de Belém, procurando a fronteira do ·Maranhão, sahe uma 
~L1ha ferrea , proprieda de do Governo do P a rá, com 395 km., qua si todos no 
ca minho que Rervirá á ligação de S. Luiz a Belém. Cumpr"e realizar este 

objectivo, tanto mais depre;;sa qua nto já estamos. construindo a estrada çle 
f eiro entre S . Luiz e a cidade da Bahia. 

A~ ca pitaes do Maranhão e do Piauhy ligam-se agora pelos trilhos da 
E;,trada de Ferro de S. Luiz a Caxias (com 379 km.) e da de Caxias a Ca-
i azeir~s (com 78 km.), que chega á beira do rio Parna hyba , defronte d~ 

'fherezina. Até ao fim deste anno é possível que se possa estabelecer o tra-
fego via ferrea entre S . Luiz e Ther ezina. Proseguem a ctivamente os tra-
l,>:1~hos de eRtndo, projecto e construcção da Estra da ele I<'erro de Petrolina .a 

Therezina ; fazem-se esforços para que na passagem do primeiro centenario 
Li a Independ(>ncia haja serviço de construcção ao longo de todo o camillho 
UJtre Joazeiro, na B a hia, " l<~lôres , no Maranhão. 

As linhas ferreas da Viação Cearense, cujos prolonga mentos se estão 
c onstruindo nã o só a partir de L a vras para o Crato como de Cratheús para 
Therezina, conta m já 891 km. em tra.fego e têm 156 em construcção activa. 
N c Piauhy, a contar .de Ama rração, os traba lhos já se fazem ao longo de 
60 km .. quasi promptos para assentamento de trilhos. 

No Rio Gr.a nde do Norte, na E sti·acla çl.e Ferro Centra l, que a Uniã<> 
~on·struia por empreita da, pouco se h a f eito nestes ultimos tempos, por-
qua nto, desde 1913, a extensão em trafego parou em L a ges. a 148 km. de 
Natàl. 
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Não tendo o Governo podido approvar em 1n6 os estudos para a subida 
-da Serra iia Borborema, devido ao valor excessivo dos respectivos orçamen-
to~ .. pensou-ae na rescisão· do contrato feito em 1911 e no qual se haviam fi-

xado condições tecl•micas' dentro das quaes era impossivel o projecto de uma 
1;r,ha de custo razoavel, compativel com o provavel desenvolvimento eco-
:wmico da região. Antes de resolver-se pela rescisão, esforç©U-SE; o Governo 
por obter um accôrdo para a revisiio da empreitada, esforço perdido ante a 
rcsistencüi da companhia. Incumbida uma comm.issão de engenheil'.os da Ins-
lfüCt-oria Federal das Estradas de calcular a indemnização devida, a compa-
ahla contratante conf©';:-mou-se com o seu laudo e a rescisão foi ,decretada. 

Ai•nda no Rio Grande do Norte, para a uxilio . das populações victimadas 
pela ultima secca, resolveu-se a construcção da linha ferrea ele Mossorô a 
S. Seha!3tião, prolongamento da pequena estrada de Areia Branca a Mos-
sor6, que é de concessão estadoaJ. 

Na revisão do contrato da "Gre[ct Western" se estabelecerão as co1,di-
ções mediant!' as quaes o Govérno auxi\iará o prolongamento do ramal qe 
Bananeiras, ou de outro ponto mais ronveniente, para o interior r.a Para·· 
h)'ba, até Cn,iazeiras, e o da linha central de Pernambuco, a lém de Rio 
Branco. 

Tomam-se a esta hora providencias para a construcção da E~trada de 
P; opriá '1l. Atalaia com menos de 140 l{m. , no Estado ele .Alagoas, a qual virá 
~ompleta ·v a ligaçào ferrea entre Bahia e Perna mbuco. 

Não revii;ão elo contrato ela Viação Bahia.na, não se descuidou o Uo·-
v~rno da eonveniencia de ilirig·ü· as linhas para o sul, ao encontro elas qu.~ 

p:ntcun eh Estrada ele Ferro Central do Brasil para a norte ele Minas .G~raes 

e da que a. companhia Victoria a. Minas poderá eonstruir na direcção e1e 
Tb.eo]Jhilo Ottoni. Esta empreza Victoria a Minas, modificado o ~eu con -
t rato· para solução do "probl•;ma slderurgico com o aproveitamento do minerio 
de Itabira, entrará numa phase de grande activiclaÇle, evidentemente ulil ao 
desenvolvimento ele toda a vasta, bacia elo rio :Ooce. 

Pensa o Governo, já a utorizado pelo Poder Legisla tivo, em anuexar u 
!'amal de Curralinho a Diamantina, construido pela Victoria a Minas, á Cen ·· 
u·a~ do P.rasil, · no intuito el e favorecer com tarifas menm'l elevadas a rrJgiã,~ 

llo norte ele l.\.finas Geraes. 
Aqui ati pê ela Capital, a pequena Estrada de Ferro de Therezopolls, 

:ip<:nas com 33 J;:m. de extensão, teve de ser adqu irida pelo Governo, que mln 
;;iõ:1e cerrar os ouvidos á grita levantada contra a empreza que explorav;l 
aquelle serviço. Feita a encampação por decreto de 2 de Julho_ do a I1'1'J 
;;1ssacfü, a. estrada foi entregue em 7 de Outubro e hoje já se acha normd.-

lizaüo o trafego de cargas e de passageiros. 
Das duas grandes rêdes de linhas !erreas que servem. ao porto ao ruo 

ô.:- Janeiro, uma é particucla r , a "Leopoldina Railway", e a outro ê tl1reet"'-
mon'te administrada pelo Governo, a Central do Brasil; com os seus 2 .4~8 
Km. cte de~envolvimento total. A contribuição de trafego que esta grande 
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1·~de recP.be da Oeste de Minas e da Sul-Mineira faz do seu tronco a passa-
g .. m do movimento, enc~minhado por cerca de 6.UUU km. de linhas ferreas. 
1):; hi , a !!Ua elevada renda de 70. 211 : 506$ no anno passado, o que não im-
pcc'!io, infelizmente, o deficit consideravel de quasi 13. 000: 000$, inferior, en-
tre1 anto, ao do anno a nterior. 

Entr<:> as ct1vei·sas L:ausas dos avultados d eficits da Estrada Central sou1c-
s:1he a ins.ufficiencia das suas tarifas para producção de uma renda em con-
di~;ões dl" . cobrir apenas o custo do transporte. Desde que se lhe dê, como é 
J:CJSsivel e o Governo está fazendo com firmeza, uma direcção ca.paz e livre 
.:I ~ pressões extranhas, a receita do trafego deve chegar ao menos para '.l. · 

despeza e para consPrvação da via permanente e do material rodante. Basta, 
cemo sacrifício da União para o desenvolvimento economico das povoações 
;•ibeirinhas da Central do Brasil, que se não exija eh !'lla receita o recurso 
necessario á despeza dos juros do seu J,mmenso capital, com certeza s uperior 

a 500. 000: 000$, gasto nas obras construidas e no pagamento dos grandes 
d eficits annuaes que ella te'TI dado. 

A~ tarifas foram eleva das depois de um accurudo estudo de comparação 
mitre o custo de transporte médio, variavel naturalmente com o genero, e o 
valor de venda deste nos centros de consumo, a que se p6de razoavelmente 
cJ~c;tinar. 

O GClYerno espera que o deficit desappareça este anno e assim venham 
a Be justificar as despezas a realizar com a electrifioação das linhas até a. 
fü1 era do Piauhy, a duplicção da linha dos suburbios de S. Paulo e a con· 
s~ rucção da sua estação de cargas, e bem assim com a grande estação inicial, 
!ndispensavel hoje ao traifego de passageiro de uma cidac1c de tamanho prc.-
grF"sso como 11. Capital da Republica. 

A Estra<la de Ferro Oeste de Minas, tributaria ·da Central do Brasíl, en:. 
EPrra Mansa e em Sitio, com 1. 372 km., teve uma receita de 6. 517 :043$8fi7, 

l!!Ufficiente para o custeio. A essa rêde annexou-se o trecho de Formiga a 
Pntrorinio, com 266 km ., da Estrada de Ferro do Goyaz, cuja cmpreza con-
~tructora vlo caducar o SP U contrato, nos termos do Decreto n. 13. 963, cl.e 
6 de Janeiro deste an no. 

Tacmbem tributaria ela Central do Barsil, na Barra do Pü:a.hy e em 
Cruzeiro, é a Rêde Sul-Mineira, cuja arrendataria, a Companhia de E stradas 
ele Ferro FPderaes Brasileiras, não tem podido bem cumprir o seu contrato 
e ha muito pede a revisão delle, sob a allegação de serem baixas as tarifas, 
apezar dos augmentos conr,c,didos, e muito alta a quota de 16 o/o da renda 
bruta como preço de arrendamento das antigas linhas Muzambinho e Minas 
e Rlo. 

Pouca ingerencia tem o Governo Federal nas estradas de ferro do. terri-
torio paulista, 11uasi 1lodais dt: propriedade particular ou pertencentes ao pro-
p1·io Governe do Jj)stado. A rêde da Companhia Paulista independente da fis-
calização federal. Como g-<:Lrantia de juros, a União pagou á Companhia 
Mugy3na, relativamente á línha de Jaguara a Araguary, em tetritorios mi-



neiro, a quantia de 505: 800$, no anno passado, e á Estrada de F el"!'o Soro-
c:i.bana, ra.mal de Tibagy, a somma de 180:000$000 . Nada despencleu com a 
garantia que dá ao capital da "S. Paulo Railway." 

A União possu e em terrtorio paulista 791 km. de linhas ferreas, dos qua~s. 

436 na Estrada de Ferro Noroeste, de Baurú á Itapura, e os outros no ramal 
(li• S. Pnulo, linha do Norte, da Central do Brasil. Sendo de 6. 562 km. e. 
l'êde existente nesse territorio, é, como se vê, muito pequena a influencia 
d1" Governo F ederal na industl"ia de viação ferrea do prospero E stado. 

O Congresso autorizou o emprego de 50.000: 000$ nas estradas de ferro 
dirigidas ' pela Uniã o (6 .421 km . ) Esta quantia se applicará ·principalhiente ã 
a,c;quisição de m a teria l rodante e reparações da via perma nente. ·Della n ada 
menos de 12 . 000; 000$ destina o Governo á Estrada de Ferro Noroeste, cujel' 
ci;;.ta.clo de con.servação e deficiencia de m a teria l rodante são causa da crise 
1k tra.m:porte de que se queixam os habitantes daquella futurosa região, a 
c;eal 'de 1916 a 1919 prod~zio t anto que a r enda da estrada se eievou de réis 
2.507:171$583 a 5.072:192$890. 

O Governo estuda o problema da ponte sobre o rio Paranã, com o pensa-
mento de inaugural-a em Setembr de 1922, por occasião do Centenario da 

lw'lerendencia. 
Nos Estados do Paraná e Santa Catha rina correm as estradas ela Com-

i.lanhia S. Paulo-Rio Grande, que é arrendataria da linha de Ponta Grossa 
a Parana guá, com 407 km. ·, e proprietaria, com juros g a Fantidos, das outra8' 
linhas, que medem 1.144 km de exten~ão em trafego. 

Foram elevadas as tarifas da S. P a ulo-Rio Grande, com o fim de per-
Ií1ittir-lhe uma operaçifo de credito indlspensavel a o a ugmento do seu ma·-
t<-rial de tl~acção e de tra nsporte e á con solidação de muitos trechos de su a via 
permanente . A essa empreza pertence a empreitada de construcçã.o mais im-
portante que temos actualmente em actividade no sul qo paiz. No rmna l de 
Paranapanema e nas linhas da Barra Bonita e Rio do Peixe, despenderam-se · 
:-u ultimo exercicio u m pouco m a is de 2. 000; 000$000.. São estradas que ser-
vi.rão ao transporte elo carvão naciona l, se o desenvolvimento dessa industria 
tiver de produzir-se íôOb o estimulo da facilidade de tra nsporte. De todo modo 

essas linhas ferreas são fa1:tores da valorização de terras virgens e fertjlissL 
mas em cl'ima propicio á colonização européa. 

Desligou-se du. 8 .. P a ulo-Rio Grande, para ser arrendada á Companhia 
Carbonifera de Araranguá , a E str a da de Ferro Thereza Christina. A ' nova 
companhia deu o Governo a empreitada da construcção da estrada. que pa.rte 
(]e Tubarão e vai a os terrenos carboniferos do Ararangu á, com uma eiC-· 
tensão .de 91 kilometros. Os estudos do ultimo trecho foram approvado~ po~ 
decreto de 19 de Junho de 1918 . Levou-se a cabo essa construcção, mas 
ainda não se pôde iniciar a empreitada do ramal de Urussanga, para o qual 
o Congresso concedeu 1.000:000$ no orçamento do a nno pa~sado, nem a do 
~-::imal d.e Treviso, que se cogita de s ubstituir por outro serviço, ou <!leixar 
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pn.ra mais t arde, quando em melhor pé se achar a industria carbonífera nos 
1.re~ Estados do Sul. 

Sempre com o mesmo fim protector dessa industria, o Governo auxiliou 
a Companhia do Jacuhy, e deu-lhe recursos para construcção da estrada de 
fl:rro que .vem da mina ao porto fluvial de emparque. 

A rêde ele viação feJTea do Rio Grande do Sul, na linha de Pelotas a 
Uruguayana, tem apenas dous r amaes de fronteira , o de Quarahim, e o de 
Li-.ra.mento. Por isso resolveu o Governo, ao rever em Janeiro deste anno o 
c.ontrato ma l rumprido da Empreza Consti-.uctora elo Rio Grande do Sul, fa-
cilitar os recursos para o andamento da construcção do.g ramaes de Alegrete, 
D. Pedrito e Basilio, linhas perpendiculares á fronteira. elo vizinho E:otado 
Oriental, com quem as nossas relações commerciaes· se estreitam de anno 
~mra anno . Antes de atacar a construcção da grande linha littoranea do Rio 
Nc.gro a Porto Alegre, cujos estudos ele campo estão promptos, comq mu.ito 
'ldiantados estã.o os ele escriptorio, parece melhor cuidar-se da ·conclusão elas 
estradas de f ronteira no sul , effectuar-se a ligação de S. Borja a . S . . Pedro 
e levar os trilhos a Jaguarão e Quarahlm . Como medida administrativa e d.i 
alcance ePonomico, seria uti! incorporar-se com a rêde sul-rio-grandense a 
;lnha margina l do Uruguay, entre Quarahim e S. Borja, explorada, em mll.5 
condições, pela "Grea t Southern", no meio do clamor incessante das popu-
!u.ções rib l'lirinhas , jus tamente queixosas elo serviço . 

Justifica-se, antes de concluir, uma palavra de r efereneia ás pequenas er:i · 
tradas de ferro, propriedades da União, esparsas pelo paiz e de reduzida ir. -
fluencia loca l . 

Em Sa.nta Catharina, á margem do Itajahy, uma estrada de 70 km. d~ 

extensão completa o trecho da n avegação fluvial . no caminho do interim· 
Administratada pela União, depois ele occupada militarmente em consequen-
cb da guen:a, a receita do anno· passado deu apenas para cobrir a clespeza 
com o ppssoal. 

No Rio Grande elo Sul, entre Cruz Alta e Santo Angelo, com 109 km., 
a União construio uma estrada que deve, em futuro proximo, attingir a mar-
gcm1 do rio Uruguay, no porto de Lucena. Foi trabalho ren,lizaclo com. es-

menor e economia pelo batalhão ferro-viario do Exercito, com verbas annuaes 
relativamente pequenas, nunca superiores a 400: 000$000 . 

O 4° batalhão ele engenharia estava incumbido de construir a estrada de 
Pirt.uete a Itaju.bá, com o fim ele estabelecer-se mais uma liga ção da Sul -
l'vli!leira á Centra l, ligaçã o que a primeira considera violaç·ão dos seus cli-
r-:;itos e co~1 a qua l nenhuma vantagem a pparente poderia ter a segunda , tudo 
faso sem fallar na grande despeza necessaria pa ra lançar-se um estrada de 
1:-cas condições t echnicas num trecho fortíssimo da serra da Mantiqueira. 

Util á região do extremo norte de S. Paulo foi a incorporação na Centra l 
do Brasil da pequena Elstrada do Ba na nal, de 28 km. de extensão . Com esta 
mi;dirla acudio o Governo Federal a uma linha ferrea em permanente si-
iu::ição de deficits e cujo estado de conservação muito deixava a desejar . 
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Muito diverso da crise que se manifestou nos transportes de via ção 
for rea foi o phenomeno observado, depois de t ermina da a guerra, na indus -
t ria de navegação . Ao passo que o grande ma l das estradas de ferro era a 
)alta de .. ma ter}al rodante, n a cabotagem costeira e na f luvia l o materia l 
:J uctua nte com eçava a ser excessivo. 

Essa divergencia decorre inteira.mente dos factos do novo equilibrio eco-
'.--r.mico p•rovocado pela conclusã o da p az. 

Em todos ·os pa izes, as estradas de ferro augmentam as suas tarifas, 
•01r: passo que os fretes maritimos baixam por toda a parte. Voltam á ma-
rinha m P-rcante muítos transportes de guerra e os estaleiros ele cons trúcção. 
n::,val, na Europa e n a America, recomeçam, com dobrada activiclacle" o tra-
'm1 ho que lhes pedem as companhias ele navegação a vapor. No Brasil, se 

a lg;uma crise houve no tra nsporte costeiro, ella desapparece hoje para dar 
lu gar a p reoC1cupáções de excesso de praça em relação a o vulto ele me;·ca-
d::irias accuniula das nos portos sujeitos á cabotagem, á qual voltam muitas 
unida des que a:ba ndonm a navegação transatlantica. Nesta, o frete tor na-
sc menos compensador para os armadores de uma na9ão que, a lém. de não 
(:onstruir navios e possuir apenas modest a industria de estaleiros de repara-
cão n aval, é muito exigente nas suas leis em t udo qua nto concerne ás tri-
pulações . O<i nossos a~·madores a fastam-se das linhas européas e na propria 
!ínha americana a sua· conservação vai sendo cada vez m ais difficil. 

Concentrando-se a nos_sa marin):la mercante no trafego de cabotagem 
costeira e fluvia l, a o passo que os fretes baixam, cresce o numero de linhás 
deficitarias e a proxima -se u;ma crise que attingi rá toda;; as emprezas de na-
YPg-ação n acional. E ssa crise já se produzia franca m ente em toda a nav&-
gação dos rio~ do Amazonas. 011de a principa l _con;ipanhia, com 36 vapores 
de 15. 21S tone la.da s de a rqueação, decla ra ao Governo ser-lhe insufficiente a 
subvenção de ·quasi 900 :000$ que recebe. 

Superior a 3 . 000:000 $ é a despeza do Thesouro com as subvenções quo 
t" rmcede 'l oito emprezas, de q;ue a principal é a Cotnilanhia Costeira. As .. 
outraR, em numero de seis, se dispensam a subvençi;í,o, gozam, todavia, de 
i~enção de direitos aduaneiros. Apenas quatro entre ais quaes é prlnc~pal a 
Comm ercio e Navega_s:ão, nã o goza m nem de um nem de outro _desses fa-
vores. 

A não , ser no Amazonas, 0n.de, como já se disse, a causa unica da cris& 
d·;, indust-ria de tra ns,perte, como de todo o mal es-tar economico, foi a quéda 
ó<J preço da bar-racha, podemos dizer que nos rios brasileiros o commerclo 
ó'.s·põe. de mPios rae tlla.nsporte compativeis cem o seu movimento. 

Com o · pensamento de a uxiliair uma companhia exportadora de miner io 
•1e m anganez, o Governo deu-lhe a exploração da linha que o Lloyd man-
tinha no tio Paragtla:y, en f!r e Corumbá e M;ontevidéo, e entregou-lhe o material 
: 111ctuante que possuia naquelle rio. Muito embora o Paraguay navegavel 
corra entre m argens brasileiras s6'mente de Corumbâ. a S. Luiz de Cace:res. 
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'\ .;>"! . .seja men-0s de um sexto do seu curso util , e tenhamos de ·· Corumbá ao 
· ~'l.!c· 4€! .Janeiro e a Santos estradas de ferro em trafego, conviria auxiliar-se 

;:i. naveigação á jusante de Corumbá., não obstante correr o rio em teri-as pa-
,1·aguayas e argentinas. Desse modo não perdería mos no commercio de Matto-
·::;.rosso a vantagem dos fretes fluviaes, sempre baixos relativamente aos ferró-
viarim,, 

Nos ·outros rios e entre os portos marítimos de secundaria importancia, 
não. comprehendemos por que , os Governos estadoaes, quasi se~ e.Xcepçãq, re-
lutem em subvencionar as pequenas emprezas de transporte · e deixem tbdo 
<:-sse Bacrificio a cargo da União, que já tem ·a responsabilidade de muito 
mais de metade do que possue o paiz em materia de estradas de ferro: · 

A' vista dos dados fornecidos pela Inspectoria Federal de Navegação, 
.podemos · avali1tr em 643 o numero de navios brasileiros, marítimos e fluviaes, 
>Sujeitos â fiscalização do Governo Federal. Sómente os :µiaritimos, em nú-
mero de 340, medeni 376 . 226 toneladas de arqueação bruta; os fl'uviaes, qÚe 

são 303, i;ircam 74.693 toneladas. 

Nesses algarismos o Lloyd Brasileiro; propriedade da União, entra com 
157. 7Sl toneladas brutas, ou seja quasi a metade do total da marinha mer-
cant~ dó pa!z. Este facto e o auxilio dado ã industria particular em fórma de 
,:libvenÇões avultàdas, deixam patente o interesse que o Governo tem to-
mado pelo progresso economico do paiz, no que elle possa despender da fa_ 
c ilidade de transportes costeiros e fluvi::i,es. 

Com a reorganização da Inspectoria Federal de Navegação, o Governo 
-.::1·eou um departamento administrativo em condições de realizar os . seus 
fins, não sómente como elemento de fiscalização mais rigorosa, senão tam-
bem como ...-apparelho de colheita de todos os dados estatísticos necessarios· 
.a uma acertada política em materia de transportes. 

Nessa mlJ,teria e neste momento a sorte da nossa marinha mercante· liga-
.se á .solução que tiver o -problema do Lloyd Brasileiro, cujos navios, se· po!' 

· um . lado devem tirar dos fretes o necessario para o seu custeio, conservação 
.e substituição, por outro têm um papel · politico ligado ã sua bandeirá, a qual 
n<tc!onaliza a . cabotagem e deve facilitar a vida economica inter-estadoal, 
:1!nda qne com prejuízo da parte puramente industrial da navegação. Co-
nhece o Governo, por es tudo directo, feito num regímen de economias e de 
dgor administrativo, a · condição actual dos · navios do Lloyd, muitos dos 
quaes, v.elhos de mais de 20 . annos de trabalho continuo e sem o !ndispen-
S'l.'11el cuidado de conservação, têm valor reduzido e devem ser substituidoo 
por unida des mais economicas no trafego e mais novas e apropriadas ãs · con-
dições dos nossos portos. O Governo espera dar ao Lloyd· Brasileiro, sem lhe 
tira,r o papel de elo indispe11Bavel ã solidariedade economica inter-estadoal. 
uma solução que lhe permitta reduzir o peso do sacrificio do Thesouro. Para 
C'ODl!eguir esse fim, .ê ~nd!spensavel que elle ·seja definitivamente entregue ll· 
.,ma administração ao abrigo ,.:de influencias estranhas. 
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A I\~vegação m:;tritima em.contra nos prii;t.cipaes por.tos 1braJSileiros aippa- ' 
i·p.Jha,gem de .!Jrimeirp,. .Qrdem, que :raros . paj~es ilhe ,padem offerecer. Me:nâ.'e:;; 
B!Jlém, RJ'lcifJ'l, Bal).ia., Rio de Janeiro, Sa:qj;9is e Rio Grande •são estagões i'na-
r .i4i,nas (lot!].~s qe c<mclições tephitiGªs ~e p.avegação e trafego . que ·fii.zém 
hgnra 1l ql!e!ll as projectpu e cpnst.r.uiq. 

Excepçã o de Ma náos e Santos, tudo m a is foi obra do Governo Federal. 
y ,ust9 1 .ce:çca de 28Q .QO,O :QpO* de f'll)'.ll;ll'estjµi@i? ~ •i::ust!!- ·ainda mais de •6:20Q:OOO$ 
C!ll ·gltr!mQ!J.Jl de ju~·os . Nãp gozam ·<!ellsa glj.ri'!-ntia sómente aquelléa •dous 
fl!'rl~f., cujl'\s ,capita.e;> reconheci!'f.!'ls ·s~o, de +ll5. ~oi: 155$008 pa.ua .santos 1e ·de 
1~. 40~: 3l6$33~ para, Mapáos. As recej.tii;s P,p1tas ·foram, no anno passado, 
,; de Santo&, 15 .437: 21~~661, e a de Ma/P,Í!,OS, 1. (i :f8 :000$ a.penas. 

/!.' cpmp,mhia "Port of Ba.rá ", cujçi ça,pit!bl vece.nhecide é hoje d!l réis 
~~.644;845$~76, our o, gf!tran>te 0 (}pvel'p.Q U)n juro de ·6 o/o, O que, na 1hy:po-
~~~Se de represenj:âr a Cie!S·Pell<L ~e Cl!steiQ i!O o/o 1da renda bruta, c0mo se 
a~~nittio no coptrato., cçirrespo.nde:qtii a 1mti;.ar o Governo com a ·dif;:f!el.'9nça: 
entre 10 o/o do capitàl (6. 064:494$587) e a,qi\lel!a 11enaa, que foi no · Úl:timo 

<>~crcicio de contas a purada s, de 2. 45(1: 207~723 apenµ.s. 
Na realidade, mpa, vez que o 9ui;itei9 de uni portq é qul).si seinJire in-

'fprior .ª 40 o/o da sµa ren_d~ bruta, a . gar~nti;i, que o Gov.erno offerecll a~ ca.-
J•ital ·emp1·egado no porto do P~rá é superioi; a 6 o/o, muito eml:)ora, nÍi,H s~ja 
·grande a differença para mais. Maior do que e.s!la. gara.11~i~, é q incgnv;e-
n'icnte, n a, formula estabelecida, de falHtr o es~jm11lo á compa:(lhia ·Pl:lJ13< au-
gmentar a sua renda. Dahi a facilidade com que ena· cede a todas as recla - . 
'1naç'0eE! e á . reducção continua elas taxas do port o, situção esta que o Go-
V.erno estuda ·no pensamento de reduzir os onus do Thesouro Federal . 

Não é diversa a sit uação do p01·to da Bahia, no qual não foi possível al-
terar-se a füirmula que traduz a garantia de juros a o capital reco'rihecido. 
Aqui, porém, o capital não excede de 21.101: '695$367, ouro, ao passo que a 
renàa br uta chegou a, 3. 718 :·911$970, papel, a lgarismos estes que, cemsiderado 
Q camb)o.. gnarq;un eF1tre. ·si mui.to menor p rop·ol'ção do que •es seus an:alogos 
r; '' p,orto do P~ri;t. E" que as condições economicas idos c~ntros commereia:es, 
•dçy·ido ~ b~;xa qo preço da berracha e á alta do va lor do cacau, do 1'Um'!J. 

.;, !lp, a,s:m car. fa,.;em da Bahia um p.orto de mai•or pnosperidade. 
A,' empreza, que constree 0 p 0rte da Victoria, gal'ante á Uniãe o juro 

t:l.e 6 Wo sobre 9 Ci'!-Pital, que até hoje não p:assou àe 5. 290: 104$960, estaclona-
i::io de.sde qu(l parou a corni.truc(lão em 8 de Agosto de 1914 . A compamhia 
jf\ foi intimad!l, para :recomeçar as suas obras dentro ·de eU:rto prazo. 

~.atis~aze~1do uma aµtiga aspiração do @over Ho d0 Rio Grande do Sul, 
p~(Ssou,-111\l o Gçiy.er·ne Federal, por inteiro e para todos os ef·feitos, as ·Obri-
Safi,ões (lo çontrncto qa Compagnie Française ·Cilu Port de Rio GFande", mito 
<!_'\!e ~içou ~nteiran~en·te acabado. com o ·decrete n. 14 .124, de 7 de .A~brH dn 
l>fO".r ente ~Jl!'l<!. 

Par::i. u~ ea:pi~l tecon!1ecido de .27 .:506: 6~,0i$·2·71, ouro, nas obras ·a:o· 
.porto, sem conta r o des.pendido nas obras 'da ·baPI'a, a r eeeita 'tota:l subiu 

\ . .,, 
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~ 3.522:727$570, P?-Pel, dos quaes 448:525$190 já '-foram arrecadados pelo 
governo do Estado. Este assumiu a direcção do serviço em 17 de Outubro 
ultimo, depois da assignaturÇt. do respectivo c.ontracto em 29 de Setembro. 

As obras da barra, empreitadas com a propria companhia do porto, fo-
ram contractadas, à f orfa·!t, por 18.000:000$, ouro, ou sejam 30.000:000$, 
papel, ou, ao cambio de 300 réis por franco, cem milhões justos. 

Na realidade, custaram muito mais. Foram pagos pela União á "Com-
pagnie Française" 140.000.000 de francos, devido a ter o Governo exami-
nado os livros da empresa e verificado que muito mais do que o preço do 
contracto gastára ella na execução das obras. Foi acto de generosidade, 
inspirado por nobre sentimento de justiça , o do Poder Legislativo, ao a u -
torizar o pagamento da quantia ;ealmente gasta com a construcção dos 
dois molhes, cujo projecto recommenda a intelligencia dós seus autores e 
cuja · realização evidencia nm admiravel espírito de confiança. e tenacidade, 
deveras honroso para a empresa constructora. 

Hoje os grandes transatlanticos poden'.l transpor a barra do Rio Gran-
de, assim ·como jâ fez o Avon., de Mala Real Ingleza, em dias do mez de 
março, depois de haver verificad profundidade mais que sufficiente para 
o seu calado em aguas mínimas no canal de accesso á Lagoa dos Patos, 
conquista prilhante da engenharia modei·na, que faz do. Brasil o paiz em 
que se realizou o mais arrojado e feliz trabalho hydraulico de aprofunda-
mento de barras nos mares navegados. 

Façamos votos por que o povo do Rio Gra nde do Sul tire desse facto 
as maiores vantagens para o seu progresso, e corresponda assim ao con-
eideravel sacrificio que por elle fez a União . 

Dois grandes portos, o do Rio de Janeiro e .do Recife, projeetados de 
accõrclo com ·as regras da technica moderna, foram construidos pelo Ch>-
verno Federal e arrendados a companhias particulares, cuja administração 
é menos sujeita ás influencias estranhas, tão oppostas ao espírito C!e eco-
nomia e á liberdade de _iniciativa, indispensaveis na exploração commerciaL 

O arrendamento ·do :>orto do Rio de Janeiro produz hoje para a 
União uma receita liquida de 7 .442 :921$786., fôra a importancia de réis .... . . 
778: 516$703 de alugueis diversos, e a somma de 4. 641: 845$097, producto dos 
2 %, ouro, cobrados nos portos em que o Governo cons troe ou auxilia a 
construcção de obras de melhoramento. 

A venda dos terrenos que, sómente o anno passa do, produziram ...... . 
5. 256: 299~770, diminue sensivelmente a despesa feita. 

·são algarismos e factos francamente animadores e que serviram de base 
ao pedido feito pelo Governo e attendido pelo Congresso para a continuação 
das obras complementares do porto, obras necessarias ac:i seu trafego e 
cujas despesas p-oderã:o ser compensadas exclusivamente pela, venda do 
terreno conquista:do ao mar, num littoral de . enorme vaJ0r I.oca.tiY,o. 

'.No porto ·de Reci'fe, orçadas as .obras p't"imitivamente e)U 81.N>6:100,$, 
foram ·e1las contractadas em Agosto .de 190·8, estabelecidos os pveços em 
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moeda franceza, com a . "Société de Construction du Port de Pernamtmc.o"; 
a quem já se pagaram, até hoje, 96.084.497 francos. 

Para o que resta fazer, conclusão de pequenos trechos de caes e res-
pectivos aterros, assim como a dragagem do porto, quasi nada feita, dis-
põe o Governo de meio milhão esterlino. Esta quantia é mais que suffi-
ciente para inteiro acabamento 'das obras, as quaes foram custeadas pelo 
producto de dois emprestimos, um de francos 40 ."000.000, levantado em 
1909, e o outro, de :E 3.500.000, feito em 1913, como parte de uma grande 
operação financeira realizada pelo Governo de então. 

A dois governos estaduaes, já o Federal fez concessões de portos· em 
seus respectivos territorios: Maranhão e Pa1:aná. As obras de melhora-
mento~ do porto de S. Luiz, concedidas por contracto de julho de 1919, vau 
ser iniciadas; as do porto de Paranaguá, mais demoradas no seu inicio, 
foram concedidas ·em Agosto de 1917. 

Para os portos de Fortaleza e Natal, ha projectos approvado:;. 
Actualmente, estuda-se o porto da Parahyba, cujo plano será breve-

mente concluido para servir de base a um contracto de construcção, se-
gundo o regimen adaptado para o porto de Recife e do Rio de Janeiro. 

As observações, ·os estudos e os proprios pequenos trabalhos feitos nos 
portos de secundaria imp·ortancia commercial, mas nos quaes já se jul!!-
tificam obras de melhoram·~nto, não sómente dos caes como da navegação, 
habilitam o Governo a preparar projectos em Aracajú, Florianopolis, La~ 

guns Itajahy, Amarração, on41e aos poucos ·e todos os annos se vão des" 
pendendo sommas que av'i:lltam no correr do tempo, sem beneficio consL 
deravel e proporcional ao sacrificio. Melhor seria que, feito o projecto, p.s 
obras de um porto se realizassem de uma vez, na sua especie e na sua df-
mensão definitiva, como é de bom conselho technico e da boa pratica dos 
que exec~tam obras hydr'3.ulicas, sempre dispendiosas e de effeito · depen-
dente do seu vulto e da rapidez de sua construcção. 

A rêde do telographo nacional, com mais de setecentas estações es-
parsas em todos os Esta'1os da Federação, reclama neste momento repa-
ra ções que se não podem fazer com os creditas ordinarios de simples , con-
servação. O mau estado dos fios conductores, sobretudo nas linhas do 
littoral proximas ao mar e sujeitas á acção corrosiva do ar salitroso,. 
exige remedio urgente, sob pena de ficar todo o trafego para o norte sujei-

, to ao transito pela linha do cent:ro, que passa por Bello Horizonte e Ca -
.ril\hanha, já demàsiad.o sobrecarregada nos poucos fios de que dispõe. 

Os principaes apparelhos telegraphicos, alguns antiquados e outros gas_ 
tos, carecem de substituição, hoje difficil pela demora das encom,mendas 
feitas nas fahr.icas estrangeiras, ainda sujeitas ãs· consequencip.s da guerra. 
Nunca inferior a 5. 000: 000$, conforme informação . mais por!nenorizadp.. que 
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oppoi:tunarµente ser enviada ao Congresso, tem de ser o ·credito extraor-
dinario julgado indispensavel á reparação de apparelhos e linhas e a no-
vas construcções. 

Alguns dos pred!os, em que se acham installadas estações de maior 
movimento, são insufficientes para o serviço, e outros são de aluguel ex-
cessivo. Dahi a necessidade de se construirem casas apropriadas. 

Si na.· parte material, nas suas linhas, nos seus apparelhos e na sua 
accommodação, ha male~ que urge corrigir no serviço telegraphico, não 
os deixa de haver, e muitos, no que diz respeito ao pessoal, que ê insuffi-
ciente, em alguns casos pouco remune_rado, e não raramente inapto, pela. 
idade ou pela saude, .ao desempenho cabal de suas attribuições. De 1912 
para cá, sem augmento de pessoal, abriram-se 300 estações !].ovas e a renda 
bruta quasi duplicou. 

Insp_ectores de linha, guarda-fios, trabalhadores, de 
tro, telegraphistas e · mensageiros, constituem pessoal 
intenso serviço telegraphico de hoje. 

um lado, e de ou-
~ficiente para 1 o 

! 

Num pa,iz, como o nosso, de poucas estradas de ferro, principalmente 
ao norte e nos sertões dos grandes Estados do oeste, cumpre corrigir a len-
tidão inevitavel do trafego postal com as facilidades de um serviço tele-
graphico, cujas taxas não sejam exageradas. 

No serviço radio-telegra,phico ainda a lei não permitte a liberdade que 
é para desejar no interesse da prosperidade economica ·do paiz. Outro tan-
to não acotnece em relação aos cabos submarinos, cuja industria convém 
&eja inteiramnte livre de monopolis e privilegios, tão perniciosos ao tra. 
balho de um povo moderno. 

Nas 3. 696 agencias postaes de diversas classes, servidas por 12. 206 
funccionarios, a renda tot11! chegou a 12.800: 000$, contra uma despesa de 
21.132:000$, em algarismos redondos. ô serviço, entretanto, é · ainda muito 
imperfeito sob certos aspectos e precisa ser melhorado. 

O Governo tenciona remediar o mal visível da acanhada accommod1t-
. ção do Correio Geral nesta cidade com a construcção, bastante adiantada, 

de um predio vizinho, no qual diversas secções poderão ser alojadas. 
Cuida tambem neste momento de construir o edifício dos Correios de 

S. Paulo para fugir á contingencia de pagar pesados alugueis, que ten-
dem a subir com a progreRsiva valorização dos terren.os no centro da ca-
pital paulista. De outros menores edifícios está se tratando em algumas 
capitaes. 

Os g1·andes defeitos, porém, do serviço postai ligam-se á deficiencia 
-numerlca dos funccionarios e á parca remuneração do maior numero. Na 
reforma que· opportunamente vos apresentarei, esse ponto · será ampla-
m ente explicado, assim como justifica:das serão diversas medidas de ordem 

Correios 
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material, entre as quaes. a creação de uma officina destinada á fabricaçãa. · 
e reparaçãe das malas po·~taes, impressão de papeis offlciaes e outros tra-
balhos, que são actualmente pagos por preços muito elevadas. 

Continuam a constituir objecto de tres repartiçi'íes independentes ser-
viços que, pelo seu earacter, pedem e devem . formar uma unica admintstra-· 
ção subordinada ao ministerie por onde correm os servçios da saude·· pu-
blica. 

Uma d·enas, a Inspectoria de Esgotos, por disposição d'e lei do · anno 
passa,do, vai depender agora do Departamento da Saude, ligado ao Minis-
terio de Interfor; aS' outras duas, porêm," a Repartição de Aguas e a Ins-
pectoria de Jlllumi·nação, continuam a fazer parte do Mlnisterio da Viação. 

Pelas verbas orçamentarias Ido corrente exercicio, despende o Governo 
l!,ederal com esses serviços. urbanos 7 . 0'15: 632$, papel, e 5 .142:35'6$906, 
ouro, ou sejam, ao_ cambio actual, nada menos de 17.300:077$, moeda cor-
rente. 

A renda total dos tres servlçes, reeoll1ida aos cofres tederaes , não passa 
de 9 . 833.: OOQ$, approximada.mente, :i.canetande, assim, um defic·lt de réis ... 
7 ,,466: 0,0,0$000 . 

Graças á energia electrica a ilh.m1inação publica e particular do Rio 
de Janeiro satjsfaz ás necessidades de uma cidade. moderna. A illuminação 
a gaz vae, aes poucos sen·:'lo substituida pela outra , como denunciam os aL 
ga1·isn;ios: .em 1909, havia 24. 500 consumidores de gaz e, em 191S, aipenas 
21. 500.;. naquelle anno eram 3. 5001 os freguezes da electricida-de; no anno 
passado o seu numero subiu a 61. 500 . São muito elevados os preços das duas 
fo~tes de luz: o, gaz ê vendido a 300 réis o metro cubico e a electricid.aCle a 
400 rêis o kilowatt-ho·ra . A muminação publica do Rio de Janeiro custou 
ao Thesouro em 1919 fül sommas de 1.946:708$,. papeJ., e 1.726 :034$, ouro. 
·A fiscalização desse se_rviço, com imperfeito laboratorio e reduzidos meios 
de locomoção para o P.essoal, não tem tido a efficiencia que seria . par~ ~e.

sejar. 

Antiquado e defeituoso, o 'systema de esgotos do Rio .de Janeiro- precisa 
de uma rev!~ão geral d,a rêde de canalização, d.; modo que se . faça a se:r;i,. 
ração completa entre o esgotamento das casa,s e o das aguas :pluviaes. Este 
trabalho vae se executando lentamente, e ê essencial ao plano approva.do em 
1913, cuja realização, orçada em :t 2. 983. 398-6-2, se deteve diante fü~ alta 
exagerada dos preços de materiaes resultante da guerra. 

Seja como fôr . cumpre enfrentar de vez os dois problemas das agult.'t 
desta cidade. As do de.spejo dmniciliar • devem ser ou la nçadas fõra da bahia, 
como se projectou fazer com as que chegam ás estações da Gloria, Bota -
fogo ·e Jardim Botamco. ou· convenientemente tratadas por processo moderno 
de :l)U.rifl,caç,ão; as 'aguas pluv1aes precisam encontrar cammho nos Canaes 



\ 
\ 

233 

e. ªII!-Pl% ga1evias a . eHa s reservadas, para pôr-se fim ás frequentes inuncta.-
çp!'\S , dfJj 1!3-f·tfl baiµ1 @!_ cidade, justamente' nas ruas · de maior comme1·cio e· 
rnais iIJWR!i!O tra~jto. 

0 se11viço d"agua potavel tambem deixa muito a d_!)sej~r. Muito. velhit-
na, l!Uà primeira installação, descuidada na.s suas ampliações, a rêde dQ:!I 
encanamentos tem graves defeitos, que só poderiam ser corrigidos .media!'J.·· 
t e. ~oml!lleta, r.e;voisãie, depois de accurado estudo e · ml.rtudoso proj'ecto, felt•, 
á; luz filoi;· rig.0rosos p,rinci;pios dac technica moderna . 

.As proprias linhas adductoras precisam de ser accudidas, e entre ella s 
.as mais novas já demandam assistencia qf:te se não deve retardar. Assim 
O' jül'gou o Governo q·uando pediu o credito especial de 1. 400: 000$ para o 
traba:j•bo de consolida;ção das grandes linhas. 

N fro basta, porém, consolidar o que existe; a pqp~li)-ç;âo crescente e . a 
exigencia de nova s industrias obrigam a cogitar desd!) já dr> desenv;olvimi:;n-
to' dt> serviço. 

Apesar da, long_a, estiagemn do anno pa13sado, forneceram os 23 mamw-
cia.es, de QlJ.e qif!pÕ!ô o;> serviço di; aguas, na da. menJ:>s de 2.5>7.752 .. 8:8·81 metros 
c1.1<picos . Este fox;necilpento podf:!ria. ter side m :;i;ior si já estivessem construir 
das as .!?roj ecta!'fas l;>arragens p;i.i:a aecumula,çãp das aguas que se. perdem 
nos m ezes ·chuvosos. Opinião corJJeI)te 110 mele tech:nfoo, fa mi liarizado com 
o asSHWI)tO, é quii . a C@I,l;'!h;ucção de a,}guns açudes, de custo relativamente 
ba i.:rn, e o u:;e . ob:uigatorio e generalizado· dos hydrometros., ern substituição. 
do regímen defeituoso das pennas, bastam para imsolvér o pr1;)blema daJ 
quantida de da a gua a fornecer ao Rio de Janeirn .. 

O soffrimento das populações do nordeste, consequencia das seccas pe·· 
r iodica.s que a ssola m a regiã o, nunca deixou de impressionar vivamente os 
nossos h omens de gove1,no e de erwontra~· em todo o paiz a maior sympa-
t hia .. Foi, entretanto, sómente em i903 que, ao crear a Superintêndencia das 
Obras contra os effeitos. das Seccas, a União, coni.. o espírito pre.parado pela 
co.nsta nte propaganda dos que qe pel·to s;+biam do, ~al na sua gllnese e no 
s eu i::ern,eq:io, dE)u o. primeir;o passo acertaÇlo para solução do tE1mer.oso pr o-
blem u., .de gru.ve a specto mor al, político e economico. 

l,\!J'a.js tarde, com. o regulament.o da Inspectoria de Obims contra as Sec·· 
cas, defi n iu-se m elhor a orientação do Governo, e o Congresso Nacional, 
desde e:ri..tão, nã o tem deixa.do· de votav os meios necessaries para exeçução 
da.1> oqras constantes do p1·ogramma estabelecido. 

Infelizmente, porém, os a per tos da crise financeira , que no Br asil pre-
cedeu a g uerra européa, fizeram das pequenas verba s consignadas ao serviço 
das obrais o ponto em que mais se patente ou o proposito de. restringir-se a 
despli)sa federal. 
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Estudado como se acha esse problema e assentada como está a sua 
solução, t<>Qa a difficµldade se reduz, a.pesar da sua complexidade, ai levantar 
os recursos financeiros, exigidos para a realização do plano de obras. 

Sabe-se hoje que no nordéste ha irregul11.rldade, mas não !altam _chuva!!. 
Tudo está em poder-se armazenar o excesso de aguas cabidas µos mezes 
chuvosos, para gastal-a& na irrigação durante os mezes ·de secca. 

Construidas as barragens para formação dos açudes e abertos os ·canaes 
de irrigação, virá por si a colonização das terras irrigadas por essa gente 
laboriosa, cuja coragem e resistencia assombram os ~ue não lhe conhecem 
as virtudes. 

Esses centl'os de economia, independentes, da normalidade climaterica, 
!icarão a constituir pontos de abrigo seguro para os individuos que, viven-
do da pecuaria, ~aracteristka das pastagens naturaes das catingas, occupam 
as terras altas aonde as aguas irrigatorias não podem subir, ou para aquelles 
que habit1UI1 terras afastadas dos lugares que a natureza indica para cons-
trucção de açudes e estabelecimentos de irrigação. 

Principalmente para os ultimos, impõe-se o complemento das vias de 
communicação, de tal nianeira que se possam abastecer nos centros de irri-
gação, apenas percam a SU'l. capacidade productiva com o prolongamento das 
estiagens e a: falta ·de agu'.L para os seus pequenos campos de lavoura . 

Aliás, a propria construcção das grandes barragens, projectadas no 
nordéste, exige préviamente o estabelecimento de estradas· de !erro ou pelo 
menos de boas estradas de rodagem, caminhos esses que ficarão para dár 
maior _valor ás . obras realizadas. 

Regulamentada a lei que votastes e tive a fortuna de sanccionar a 25 
de Dezembro ultimo, tudo está preparado para levar por diante uma 
r~cção ra:pícla . e decjsiv&., que esperamos nã o arr<,feça até o fim. 

FAZENDA 

Seria ocioso pedir a vossa attenção para a releva ncia dos assumpto!! 
concernetries ás finanças e economia nacionaes e encarecer o vosso empenho 
para obtermos o: equilibrio orçamentario. Quando, em Setembro do anno 
passado, tive a hoi;ira de ministrar-vos informações acerca da situação eco-
nomico-:einanceira do· paiz, fil-o, é verdade, em rapiclos traços, m a s com in-
teira exactidão. 

Animado da mesma s.ince·ridade, venho offerecer-vos agora esclareci-
mentos minuciosos, onde encontrareis elementos para for1nar um juizo per-
feito. sobre esse ramo da .''dministração publica. 

·Posto que não seja de todo o ponto auspiciosa a nos= situa ção finan-
ceira, posso dizer-vos, todavia, que ella j á se apresenta em <londições ma is U-
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son.i11!ras,,apesar do deficit não pequeno qu~ attestam as cifras constantes do 
quadro aba ixo, referentes aos cinco ultimos exercicios e nas quaes não se. 
incluem as relativas a operações de credito. 

19H . 
1916. 
1 

1917. 
1918 . 
191!1. 

Exercício 

t -· ~·~ . •: . , •. ·, '.: e·:· 

1915 . 
1916. 
1,917. 
1918 . 
1,919. 

Exerc-!cio 

RECEITA · 

. ..... •.... . ? . .... . 

DESPESA 

Ouro 

48.314:934$594 
62.130:443$294 
65 . 966:258$185 

104.968:902$407 
80.007:079$682 

Papei 

299.144:424$667 
342 .134:326$454 
368.061:871$050 
378.786i772$918 
401.652:196$646 

361 .387:618$162 1.789.779:591$735 

Ouro 

79. 022.: 856$195 
88 . 634:864$556 

105.454:489$609 
80.002:089$568 
37.873:269$684 

Papel 

516.628:618$565 
517.590:688$090 
571. 239 :445$775. 
692.602:764$158 
514 . 044:182$154 

39 0 .987:569$612 2.812.105:698$742 

Como vêdes, o àefioit n esses cinco exercicios é de 29. 599: 951$45-0, ouro, 
e 1. 022. 326: 107$007, papel, cleficit que ainda crescerá, pois não comprehen-
de o p er.iodo . addicional do exercicio de 1919. 

Para fazer face a essa enorme differença entre o pago e o arr11cadado, 
teve o Thesouro, antes do Governo actual, de lançar mãos de emissões di -
versas, inclusive as de papel-moeda, o que avolumou os ·seus compromissos, 
já representa dos por somma consideravel. Empregou, a lém disto, na sa-
tisfacção de alguns destes compromissos, quantia superior a 30. 000 : 000$, 
proveniente do arrenda mento dos navios á França e escripturada como 
receita na respectiva lei du orçamento.. Dahi a differença que resalta ·da 
receita ouro de 1918 comparada com a dos outros exercícios .. 
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1N"'o mesmo Periodo ,as .opera:Ções. de credite da Uníãio•t:ive'l:am o seg,ui'nt'e· 1'13'0-

vimento; 

RElCEITA (1915-1919) 

Ouro 

Emissão de titulos do F'Uif'fding . . .... . 101.130: 732$80? 
letras e bilhetes do 'l'he-

soura. 54.448::1!93$016 
"Emissão de' a polices. . . ...... . ..... . 

papel-moeda .. 

Total. ... 155.578:925$823 

Dh-:SPESA (1915-1919) 

Resgate de letras e bilh'e1.e's do The-
souro. 

Resgate de titulas do em9restimo de 
l!tOl (Resaision BonrJi,ç.,. 

Resgate da moeda Sllbsid•üiFia ..... . . . 
Jj)ifllerenÇ,a. de typo de a:poiices, -dadas 

em pagamento . 

Total. 

·01iro 

49.752:690$54& 

820:636$890 

50 .573:327$433 

Pa,pel 

15lS.591:120$0üO 
282.866:400$000' 
907.500:000$000 

1.348.957:520$00~ 

Papel 

1%.373:000$000 

6:100$00(. 

21.125 :454$0~{)1 

220. 504: 55•1$000 

A emissão de títulos do Funding e o resgate Rescision Bonàs fizeram-
se de accôrclo com a clausula 5" do contracto do dito Funding. 

Estes algarismos não são definitivos, visto como, estando atrazada a es-
c1·ipturação geral da receita e despesa, não se puderam a inda organizar Ós 
res:i;iectiv,os. balanços. 

O atrazo da esc1·ipturação do Thes~urro tem sido um das males da. R e>-
publica, fonte abundante de p!T-ejuizos para a administraçã·o financeira e 
de abusqs inveterados na arrecadação e em:i;>rego dos din·heiros publicos. 

Tendo em mira 0bv:iav a taes inconvenientes, expedi o decreto n. 13.746, 
de 3 de Setembr0 do anno passado, que mandou obse!Tvar as instrueções e~ 
pedidais pel,o Ministerio da Fazenda com o f.im de unlf'icar e centraliza r toda 
a contabilidade publ'ica . 
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De accôrdo com .essas instrucções, a contabilidade da União fica sub-
ordinada á Ditectoria Ger.'tl de Contabilidade do Thesouro, e nella. incor_ 
pora,das todas a.s directorias ou secções do s diversos. minster ios ou reparti-
·ções, como aliás já preceii:uavam a lei n. 2. 083, de 30 de .Julho, e o de-
·p·eto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909. 

Da realização desse emprehendimento, espero, colherá a União os m e-
lhores frutos pa.ra a sua a:lministração economico-financeira. 

Outra falha da nossa contabilidade ,,,dministrativa era o process.o de 
exercícios findos. Todos os annos solicitam-se do Congresso Naci'onal avul-
t:idos creditos, para pagamento de dividas relacionadas, que, em face das 
nossas leis, não po,deriam ser contrahidas. Accresce que os compromissos de 
·<!Xercicio E<ão satisfeitos em exercicios ulteriores, o que impossibilita a apu-
nlção exact a; das contas de cada µm, pois só se póde verificar a despeza 
paga, e não a dei;peza por pagar. 

Com o intuito da acabar com essa irregulal'idade, a lei n . 3. 991, de 30 
rle Janeiro do corrente a nno (art . 77), determinou o registi'o do empenho· da 
Jespeza e autorizou a pas::oagem para a conta de depositos das dividas ainda. 
não pagas, na pata do encerramento do exercicio. Ta l medida trará, estou 
.::onve ncido, reaes vantagens á contabilidade publica. 

Qs a lgarismos do nosso intercambio commercia l , relativos a 1919, .exce-
dem em muito os dos ;i.nnos anteriores, ainda comparados com os do nosso 
-0\omrnercio antes da guerra. 

O valor alcançado · pela nossa exportação passou toda a espectativa, em-
bora previsto, como .foi, o augmento das transacções no correr do anno P!l'.s:· 
~:,.do, pór effeito da necessidade sempre crescente que das nossas material!! 
1ü•imas- e dos no!<sos· generos alimenticios têm agora os paizes europeus. 

Esse a ugmento excepcional ê devido principalmente á alta do preço do 
c::i.fé, perquanto a geada, que flagellou a principal zop.a cafeeira do E stado 
àe S . Pa.ulo, reduzio a safra passada a 30 º\º da sua estimativa, o que per- ' 
mittio pudesse o café em 1919, conti·ibuir com 873. 736 :000$ para _ o augmento 
;l.fL exportação. 

A borracha, a despeito da crise que a travessa o seu merca,do, obteve o 
·segundo lugar entre os productos da nossa exportação, e assim reconquistou 
a :rto.siçã o que, em 1918, cedera ao assucar. A exportação foi de 105. 537 :000$ 
ç·ontra 73. 728 :000$ no a nno anterior, e, apezar da bai~a do preço por uni-
dade, a quantidade exportada, p.or ser maior, contribuio para que o valof 
·de 1919 sobrepujasse em 31.809:000$ o de 1918. 

Na classe dos productos anirnaes', com excepção das carne.s congeladas, 
que tiveram pequena diminuição, todos os outros a presenta ram augmento 
e"ll 1919 , quer em quantidade, ·quer em valor. O augmento total dessa classe 
~tting~o a 32.611 toneladas e 106.900:000$000 . Entre as mP.rcadorias q.ue a 

SituA'}ã• econemica 
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cónstituem, contam-se, algumas cujas vendas para o exterior tiveram inicio 
depois da guerra e cujo augmento, em confronto com os algarismos de 1918, 
é de cerca de 40. 000: 000$000. 

Excluindo o café, de que ha pouco tratei, os demais productos concor-· 
reram para o augmento da exportação, em 1919, com a somma de 1·éis 
267.534: 000$000. 

O quadro abaixo mostra os a lga rismos do nosso commercio exterior, nos 
ultimos tres a nnos, comparados com os dos tres annos anteriores A guerra. 

Annos 

1n9 
i918 
1917 
rn1a 
1912 
1911 

li 1.000 <<melada• li O=<M de •& 1 :E 1.000 

,,---, ---1,---,---1í----
I Exporta - 1 Importa- 1 Elxporta- 1 Importa- 1 

J ção 1 ção / ção . 1 ção 1 

l 1 1 1 1 

1 1 
.. J 1.908 
.. , 
:: 1 
"i 
· · 1 

i 

1.772 
2 .017 

1. 382 1 
1.301 
1. 280 i 

1 

1 1 1 
2.7801 2.178.9171 1.334.269 1 
1.738 1.137.1001 988.405[ 
1 .986 1 1 .192.175 , ~37.7381 
5.873J 981.767 1.007 . 4951 
4.2071 1.119.737 951.370 1 
4.255 1.003.925 793 . 716 

1 1 

Exporta-
ção 

130,0851 
61,168 
63,031 I 
65,4'51 f 

74,649 
66,889 

Importa,-
ção 

78,177 
52,817 
44.,510 
67,166 
63,425 
52,822 

Quanto á importação, registra-se o mesmo augmento . O valor ·em 
moeda papel, bem como em libras, é superior ao dos demais annos. No seu 
volume, porém, a diminuição é bastante sensivel, consequencia da alta 
do custo dos productos importados. Assim é que o v olume da importação, 
em 1919, representa menos de 50 o/o que em 1913, ao passo que o valor é de 
mais de 327. 000: 000$000. 

Os algarismos de 1919 já. demonstram melhoria nos preços dos artigos' 
·importados . Em 1913, cada tonélada importada custava 172$, preço médio. 
Este custo elevou-Re a 569$, em 1918 . No a nno findo, baixou a 480$, o que-
representa um decresci.mo de 16 o/o . 

O augmento da importação quanto ao volume, ma nifesta-se princfpal-
mente na classe das materias primas Segue-se-lhe a de a r tigos man ufa ctu-
rados e logo após a de generos alimenticios. · 

O quadro seguinte mostra em que proporções foram restabelecidas· as-
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transacções commerciaes, que haviam sido interrompidas durante a guer ra. 
·cCim 'alguns paizes eu1·opeus: 

Paizes da Euri>pa 

Allemanha . 
:.Austria . 
'Belgica . 
'Finlandh 
'Rumania 
Ilussia . 
·'Turquia 

... . .. . .. . . ... . ........ 1 
. .. .......... . ....... . ... 1 

. . : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

.... ......... ... ····· I 

Contos de réis 

Exportação para 

10.523 
7.336 

79 . 524 
6.803 

73 
460 
694 

l Contos de réis 

1 
\ Importação para 

1 

l 

1 
1 
·I 

3.208 
75 

1.792 
" 1.214 

Finalmente, · em todos os portos brasileiros, a importação, em 1919, foi 
maior que a de 1918, quer tendo em vista o seu volume, quer apurando o 
seu valor. Na exportação só houve diminuição nos portos de Recife e Ma-

· ceit~, o que se explica pelo facto de ter sido menor, em 1919, a safra do 
a~sucar . 

O qua dro abaixei é demonstração das rendas arrecadadas no periodo de 
1912 a 1919. Convém not:i.r que os totaes dos uitimo~ exercicios poc].eriio 
ainda soffrer correcções: 

191 2 
ir•l3 
'l.~l4 

1915 
1916 

0 1917 
19JS 
1919 

Exercicios Ouro 

132:519 :937$729 
153.704:661$069 

75.871:279$413 
48.199:910$748 
61.189:323$632 
66.005:469$434 

104 .013:848$821 
86.367:857$570 

Papel 

378 .227:754$866 
394 .322:560$394 
283.497:377$986 
298.234:208$018 
331. 517 :029$870 
359. 229: 598$9.0,4 
369.779:476$171 
444.564:696$836 

Não só as rendas externas, representadas pelos tributos da importação, 
·como as 'internas, cujo principal factor é o imposto do consumo,, augment:,tm 
· de exevclcio para exerc!cio . Por outro , lado, porém, as despezas pubUcas n~ 

. .. ,., 

Rendas aft'eoad!ldas 
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guardam a n1esmai proporção e crescem .assustadorannmte, o que aqa;1.reta 
permanente, desequilibrio financeiro. Além disso, os creditas adq;icionaes 
;i,bertos em todos os exercicios, -constituem orçamento novo por conta do qual 
correm ·gastos ·extraordinarios, que ~azem maio~ aquene desequilíbrio. 

No exercicio de 1919, além de creditas de guerra, para legalização de des-
pe:z.as effectuadas na impcrtancia ·ele 48.662:000$, papel,, abriram-se, até 31 
de Março ultimo, outros no total de 4.833:773$456, ouro, e 186.474:112$456, 
papel, a saber: supplementares, 1.546:679$207, ouro, e 73.469:672$975, papel; 
extraordinarios, 1. 800 :000$. ouro, e 59. 051: 385$526, papel; especia es , réis 
1.478:094$249, ouro, e 53.953:053$955,, papel. 

Para corrigir esse inconvenie:r{te, de tão damnosas consequencias e que 
p.'-trece ter se arraigado nos nossos costumes parlamentares e administrativos, 
é mistér cuidar, com energtj.a e firmeza, de aperfeiçoar a elaboração dos er-
ça ment.os, quer no esta:gio da proposta organizada pelo Executivo, quer no 
trabai1'ho da discussão 'e votação a cargo do Legislativo . O anno passado, ··o 
Ministerio da Fazenda .teve em vista contribuir para esse aperfeiçoamento, 
tanto que revio durante os vossos trabalhos a proposta que já vos havia, slào 
apresent11da. Algumas das modificações suggeridas foram aceitas; outras, 
porém, não lograram o meemo resultado, e ainda outras, por falta de tempo, 
nõo puderam ser devidamente apreciadas. A proposta para 1921, posso asse-
.:gurar-vos que será organizada com a devida exactidão, por isso que obede-
-cerá aos requisitos fundamcntaes do orçamento. 

Estou certo que tudo envideis pa.ra dotar o pajz de 11-ma lei de meios que 
ln.e-remente o seu progresso economico e melhore a sua situação financeirá. 

Esta renda tem augmentado de modo muito satisfactorio. Para vel-o, 
basta examinar as cifras attinentes á Alfandega . do Rio de Janeiro. 

A -renda de :i,9rn foi maior que a de 1918 em 1.6 o/o, e em 47 %, se con-
frontada cem a de 1917: 

1917: 
Ouro 
Papel . 

19.18: 
Q1,1ro 
Papel .. 

!9'19: 
Ouro 
l''apel . 

24.564:642$443 
24.672:286$09~ 

30.651:504$839 
41.368:387$831 

36.976:404$58-0 
35 . 816: 828J8:24 

No exercicio corrente, durante os tres primelros mezes , arrecadou-se a 
impol"tancia de IJ:0, .'812:l3'6 ·~0S8, our.o, 1e l!l.42'1.::255'.$398, J1l;Lpel. No mez de 

. "" l}fgrço a receita !to~al 'elevou->se a '8. 050 :.3·<f2$4i2>1:., que é a matior ·renda men&taa-
obtida por •essa ~lfandega tl'esde J'•aneir.o de 119>14 . 'E' digno de especial repairo 
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.o facto 'de il'l;'Lportar ·em 8.588:323·$466 a somma de impostos que deixou de 
;;'tr oel:>rada, !:\essa mesma repartição, por merGado1ias isentas de pagamento 
õo direitos. Facto tão eloque·nte mostra a necessidade urgente e 4.mprescin-
divel de restringir taes concessões, conforme lembrei na mensagem que tive 
a honra de dirigir-vos em Setembro do armo passado . 

Não tenho duvida de que a renda aduaneira se elevará a inda mais sensi-
velmente depois de votada a . reforma das tarifas, medida que, coni as modifi-
cações suggerldas por alguns interessados e aceitas pelo Governo, continuo a 
reputar de grande alcance e espero ver brevemente em execução. 

Das letras emittidas em virtude dos decretos ns. 11. 471, 11 . 478 e 11.'570, Letras do Thesouro. 
de 1915, restam em •circulação as seguintes : letras-ouro - ;E 54. 729-4-7, pois 
tonam r~sgatadas, em 1919, i 3.813-1:5-0 ; letras-papel - 66ri':700$, visto que 
o resgate, em 1919, foi de 18.001:.900$000. Além desses titulas, o Thesouro, a 
~1 de Dezem).Jro do anno passado, data do vencimento, resgatou 30.000 :0oo; 
ae bilhetes que no começo do anno haviam sido emittidos por antecipação de 
re<'eita . 

Fel-o com os seus proprios recursos, sem emissão de papel-moeda ou 
qiialquer outra operação de Credito. 

Tendo em attenção os vultosos compromissos que lhe incumbia s-aldar, 
entre os quaes sobresahia o resgate desses titulos, o Governo, observando a 
mais severa economica nas despezas publicas e o maximo rigor n a arreca -
da.çã:o das rendas, accumuioa pacientemente toHds os ·saldo& d:isponiveis, e 
apparelhou-se a:ssh1~ para em tempo oppertano fazer face ·a esse debito, cujo 
t:r.igrm1e'nto não poderia ser adiado ·sem grav·e prejuizo para o cred:ito 'do 
'['a!z. 

A:ssini foi ·que na data preciza, o 'Thesouro, cem o saldo de caixa, na im-
portancia de 8 . 523 :341'$8'96, oaro, e 18. 7'52:1.l34'$118, papel, addicidnado aio d:a 
' <;o'.nta de movimento com o Banco d·o Brasíl, pôàe effectuar e dite resgate. 
:J.l!Sim discrimina.do ·. 

Bane.o do Brasil 
Ba;J1co Mercantil 
Ranco Commercio e Industria de S. Paulo 
Banco Credito Real de Minas Geraes . 
B'.lnco da Provincia do Rio Grande do Sul . . .... .... . ... . 
Banco do Commercio . . . . .. .. . .. ... . .. . ....... . ... . .... . 
London & Brasilian Bank. . . . . . ..•. .. ... ... . . . .... . . . . 
Banco & River Pla te Banck . . .. .. . ...... . ............ . . 
custofüo de Almenda Magalhães & C ..... . .......... : .... . . 
A1m;trica n Foreign Bank Corporation . 
J3anco Hollandez 

Total . 

l?.000:000$000 
6.500:000$000 
5.000:000$000 
1.000:000$000 
1. 000: 000$000 
1.000:000$000 
1 .000:000$000 
1.000:000$000 

500:000$000 
500 :000$000 
500 :000$000 

30.000:000$000 
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" Todos estes pa.gamentos foram realfaados a 31 de Dezembro ultimo, com 
e:l!repção da quantia de 500 :000$, concernente ao Banco Hollandez, o qual ·só 
eompareceu para recebei-a em 2 de Janeiro seguinte. 

Pagou alên:í disto o Thesouro, sem recorrer ainda a meios extraordiria:.. 
rios, todas as avultadas despezas de fim de anno. 

A maledicencia sorprehendeu-se com esse resultado, devido unicamente 
aos esforços patrioticos da administração, e, avezada. aos processos desho-
nestos, logo começou a attribuil-o a expedientes menos licitos. 

Está nessa sorpreza e na propria indignidade da explicação o maior elogio 
que .,;e poderia fazer ao Governo. 

Com o. fim de intensificar a fiscalização na arrecadação da receita, foram 
no!lleadas commissões especiaes, principalmente para os Estados. · 

O credito, que em 1919 solicitei do Congresso Nacional, app!icado como 
foi devidamente, deu os resultados previstos: fiscalização mais continua e 
mais rigorosa, e com ella augmento das rendas publicas. 

Esle instituto, fiscal da execução do orçamento, foi ligeiramente refor-
mado pelo Decreto n. 13.868, de 12 de Novembro de 1919, nos limites• tra-
•;ados pelo art. 114, da lei n. 3.644, de 31 de Dezembro de 1918. 

Foi pena que esta disposição legal não houvesse autorizado o Executivo 
a desenvolver o serviço de fiscalização a posteriori, de modo que ficasse o 
.'.frilmnal apparelhado para. pôr em dia as tomadas de contas dos responaaveis 
;,>erante a Fazenda Nacional. Considero este assumpto de magna importan-
,•ia, eob o ponto de vista fiscal, e espero que o . Congresso habilitam. , o Go-
verno a da.r ao Tribunal de Ccmtas a efficiencia de que elle carece, definindo 
melhor as ~.ttribuições do seu pessoal, augmentfLndo ou diminuindo este nas 
clnsses em que assim se fizer mistêr. 

,\ divida externa, em 31 de Dezembro de 1919, importava em lil,>ras 
103. 392. 034 e francos · 322. 249. 500, conforme demonstra o quadro seguinte: 



ESTADO DA DIVIDA EXTERNA FUNDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1919 

I<Jrnprestimo de 1883 ........ . 
Emprestimo de 1888 ....•.... 
Emprestimo ele 1889 ........ . 
Emprestimo de 1885 .... . ... . 
Emprestirno ele 1898 (FuniUng) 
Empt·estimo ele 1901 (Resci.s·ion) 
Emprnstimo ele 1903 (Obras elo 

Porto) . . . . .............. . 
J:Dmprest,imo de 1908 . . .... . .. . 
Empresti mo ele 1910 . . .... , .. , 
Emp,rnstimo de 1911 (Obras elo 

Porto) . . ..... .. . . . , . .. .... • 

E$~t~·~ela~ ~e .F~1:r:~ .~~. ~~~·1:~. e'.~ l 
Emp1·estimos elo L loyd B t·asi-

Jeiro de 190G-1910 . . ....... · 1 
Emprestimo ele 1913 . . . ...... . 
Jilmprestimo de 1914 (F·unrU.ng) . 

1908-1909 - Emprestimo para 
construcção dn. E s trada de 
Ferro Itapurn. - Corumbá . .. 

1909 - Obras elo Porto de Re-
cife . . ... -........... . ... . 

1910 - Emprestimo para. con-
><trucção da Estrada· de Ferro r 
de Goyaz . . ..... . . . .. . . __ . 

J 911 - Idem da Via.ção Bahia.na 
1916 - Emprest1mo ela Estrada 

de l!'erro ele Goyaz . . ...... . 

CAPITAL PRIM.ITIVO 

Nonii.nal 

4.599.600- 00-00 
6.297 . 300-00-00 

19.837.000-00-00 
7.442.000-00-00 
8. 613 -í17-09 -09 

16.619.320-00-00 ' 

8.500.000-00- 00 
4.000.000 -00 -0G 

10.000.000-00-00 

4.500.000-00-00 

2.400.000-00-00 

2.100.000-00-00 
11.000.000-00-00 
13.785.756-10-03 

Real 

:t 

4.000.000 -00-00 
6.000.000-00-00 

17.213.500-00-00 
6.000.000-00 -00 
8. 613. 717 -09-03 

16.619.320- 00-00 

7.860 .000-00-00 
3.840.000-00-00 
8.750.00ú -00-tJO 

4 .140. 000-0~ ·\l() 

1. 992 . 000-ll••-IJ f) 

2.100.000-0IJ -00 
10.670.000-0U-OO 
13.785.756-10-03 

CAPITAL AMORTIZADO 

Noniinal 

1.886.500-00-00 
2.124.200-00-00 
2.368.700-00 -00 · 

516.100 -00 -00 
509.780 -00 -00 

4.357.780-00 -00 

801 . 900-00-00 
2.160.600 -00-00 

232.500-00-00 

457.100-00-00 

889.500 -00-00 

Real despendi do 

l.5fi2.701 -15-11 
1.669.323-02-06 
1. 778. 701-04-02 

483.836·07-06 
489. 284-08~00 

3.543.612-07-00 

803.420 -17-06 
2.160.600-00-00 

192.531-05-0'1 

457.100-úQ-()0 

889. 500-00-0(1 i 
·1 

119.694.694 00-00 111.584.294-00-0U. 16.302.660-00-00 14.020 . 611-07-07 

---------
Francos 

100.000 . 000 

40 . 000.000 

1()0.000.000 
60.000.000 

25.000 . 000 

325.000.000 

Fra ncos 

100 . 000. º''º 
38 .100.1\00 

78. 831. ~'.H 
49.800.000 

25.000.000 

291.731.284 

Francos 

1.215.000 

1. 535. 500 

2.750.500 

- - -------
Fra ncos 

1. 207. 975,751 

1.230.107,75 

2 . 43~. 083,50 1 

CAPITAL CIRCUf,ANTE 

2.í13 .100-00-00 
4.173.100-00-00 

17.466.300-00-00 
6.925.900-00-00 
8.105.937-09-09 

12. 261 . 540-00-00 

7 . 698 .100-00-00 
1.839.400-00-00 
9 .' 767. 500-00 -00 

4. 042. 900 -00-00 

2.400.000-00·00 

1.210.500-00-00 
11.000.000-00-QO 
13.785.756-10-03 

103.392 . 034-00-00 

Francos 

98.785 . (.100 

40 . 000.0,)0 
98 .464.500 

60.000.009 

25.000.000 

322 . 249. 50() 
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Houve só a lteração nos emprestimos de 1898, 5 o/o, Funding; 1901, 
4 o/o, Resc·ision, e 1914, 5 o/o, Funding : .. 

EMPRES'l'IMO DE 189 8, "FUNDING" 

."~aldo em Janeiro de 1919 .... .. . ..... .. .. , .... .. ... . . . . 
Amortização em 1919 . . . .. ... . .........•........•...... 

Saldo em 31 de Dezembro de 1919 .. .. ... •. .... . .... 

EMPRl'JS'l'1MO DE 1914, " FUNDING" 

Saldo cm Janeiro de 1919 . .•. . •.. . . . .. ...... .. . . .... . .. 
E1nissão en1 15 de Julho de 1919 E 500 .00 0 . . . ... ... .... . 
Emissão em 25 de Novembro d"e 1919 :E 100 .000 .. . . . . . . . 

Saldo em 31 de Dezembro ele 1919 . .... .. . . . . ......• 

EMPRESTIMO DE 1901, "RESCISION" 

Saldo "em 1° (\e Janeiro de 1919 .. . .. .. ............. . .. . 
A mortização em 1919 .. . . ... .. ..... ..... . .. •. .. . . .. . . . . 

Sa ldo em 31 de Dezembro de 1919 . . .. .. . . . ... . . •. . . .. 

8 .182.257-9-9 
76.320-0-0 

8 .105.937-9-9 

13.185.756-10-03 

600.000 -00-0() 

13.785.56-10-0~ 

12.935.480-00-00 
673.940- 00-0fl 

12 . 261.540-00-00 

A 31 ele Dezem~ro de ~919, a divida interna consolidada importava em 
1. 042 . 350 : 600$000. Foi ele 30 .117: 700$000 o a ugmento realizado duranfo o 
anno . 

Por decreto n. 14. 011, de 20 de Janeiro de 1920, foi a utorizada a emissã& 
·de 100 .000:000$000, em apoiices da divida publica, para attender a despé~ 
de r eorganização do Exercito, reforma do m ateria l e construcções necessaria:! 
a o Ministerio da Marinha, e obras cont ra as seccas . 

A 31 de Dezembro de 1:919, existia em, circulação a somma de réis 
1. 72~. 061: 523$000 , emittida por g overnos anteriores. 

O Thesouro tem adquirido e continua a a dquirir ouro em ba rra e amoe-
dado. Este ouro, como determina a lei, t em sido empregado na reco:nstituição 
do fundo de gara ntia das nossas emissões, as quaes desse modo vão sendo 

, , 
Di~ida int.Hna 

Papel moeda 
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• convenientemente saneadas. Em 31 de Março ultimo, o ouro montava a réis 
55. 275: 621$331, a saber; 

Na Ca.ixa de Amortização: 

Amoedado . 

Na Thesouraria Geral: 

t .. moedado 
Bm barrn.s 
Em notas conversiveis-ou1·0 

Total . 

45.103:118$738 
9 .936:019$231 

17$403 
146:802$031 

89:663$928 

55.03!):137$969 

236:483$362 

55.275 :621$331 

Nos termos do art. 74 da lei n. 3.991, de 5 de J a neiro do corrente 
a11r10, incorporei a Caixa de Conversão na ele Amortização. 

Os bilhetes conversiveis ora em circulação sommam 19. 328: 990$000 . 

O quadro que seg·ue menciona as médias das cotações officiaes do cam-
l>1o sobre Londres, a 90 dias, nos mezes de J aneiro a .Dezembro de 1919: 

Janeiro . 
Fevereiro 
~\larço . . 
Abril . 
r,~aio . 
.Junho 
Julho 
Agosto . 
!.J0tembro 
Gntubr.o . 
Novembro 
Dezembro 
M6dia annirn.l 

•...... .• •.. .. ... ..... • •.. . ••.. ''!' .. · •• · ......• . .. 

13 5/64 
13 5/3Z 
13 1/4 
13 37/64 
14 27/64 
14 33/64 . 
14 33/6.[ 
14 5/16 
14 1/2 
14 23/3Z 
16 31/6·1 
17 41/61 
14 17/3Z 

Lrigo a pós o decreto legislativo n. 3.361, de 26 ele Outubr o de 1.917, que-
r0ronhecPu e proclamou o estado de guerra iniciado pelo Imperio Allemão 
contra o Rra.sil, instituio-se um serviço de fis,~alização sobre o mercado can1 -

bial, a ca.rgo ele uma commissão de funccionarios publicos. Era: urna fiscau-
za;ção a. posteriori, que se exercitava pelo diario das· operações cambiaes de 
1odos os bancos, realizadas na vespera .. 
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As observações feitas por e.ssa commissão revel a ram o gra nde movi-
mento ele especulação que se operava na práça, em detrimento da média 
cambial e com prejuízos para o paiz. 

O decreto n. 13 . 110, d.e 19 ele Julho ele 1918, estabeleceu a fiscalização 
prévia das remessas de valores. De accõrdo com elle deviam os ba ncos. 
casas ba n carias, commerciantes ou particulares solicitar licença do agente do 
Ministerio da Fazenda, antes ele tornar effectiva a r emessa por letras , che-
ques, telegrammas, cartas ou qualquer outro meio. Era a fiscalização a 
TJTiori . 

Os r esulta dos dessa medida dura nte a guerra fora,m da maior cfficacia . 
O cambio, que se precipita ra no dia da execu ção elo Decreto, de 12 25/32 a 
11 7/8, passou a manifestar-se em a lta gradua l, e a 31 elo m esmo mez se 
achava em 12 3/8, taxa que se manteve em relativa estabilidade por todo o 
i;·erioclo dA guel'ra. 

O Poder Executivo, convencido da necessida de ele uma fiscalização 
<'mnbia l perma nente, em garantia dos interesses superiores do pa iz e ela de-
fesa de sua circulação monetaria, julg ou prudente não suspender a execu ção 
(ln mencionado decreto e manter o serviço, embora amenizado no seu rigor, 
pois entravamos en1 armísticio e mais tarde no regímen de paz. 

A .fiscalização cambial e bancaria permanente era velha aspiração do 
nosso passado, t enta da desde 1860 (lei' n. 1. 083, ele 22 de Agosto, e decreto 
n. 2. 680, de 3 de Novembro) e reiterada pelo Governo Provisorio (decretos 
l1l'. 493, de 15 de Agosto de 1891, e 727, de 5 de Fevereiro de 1892) em le-
g islação a inda vigente, na qual poderia o Governo . fundar-se para m a nter 
o serviço, não ·obstante o estado de paz inauguraclci pelo decreto de 12 do 
J r.m eiro que promulgou e Tratado de Versa illes. 

O Congresso Nacional , porém, não descurou do assurnp.to e, .apoiado na 
opinião elos especia list ais que estuda r a m o actua l orçamento da R eceita e pre-
ccmizavam a conveniencia de um a pparelho ele f iscalização cambial e ba n -
.:aria em t empo de pa.z, a utorizou o Governo a "regulamentar o serviço de 
qu? tra ta o Decreto n. 13 . 110 , de 19 ele Julho de 1918, podendo instituir a, 
fiscalização bancar.ia permanente, remodelar a Camara Syndica l dos Corre·· 
tores, abrindo os necessarios creditos para a execução de taes pr ovidencias." 

Com o intuito de dar execução a esse disposit ivo , o Governo entregou o 
estudo da materia a uma cornmissão, que deverá apresentar um projecto de 
regulamento do serviço, o qual cornprehenderá a fiscalização, não só do . 
cambio como das operações bancarias em geral e da Bolsa, 

A fiscalização bancaria e . cambial, já mais de uma vez infructiferamente 
autoriza da pelo Congr esso nas lei·s ns. 746, de 1900, e 1. 837, de 1907, tor-
nar-se_ha, por essa f:órma uma r ealidade no Brasil, como acontece em diver-
scs outros paizes sobretudo na Argentina, Chile, Uruguay e E stados Unidos, 
JJaizes americanos com os quaes tem os identidade de interesses, 
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As operações realizadas pelo nosso Principal instituto de credito, no exer-
cício proximo findo, consignaram notavel desenvolyimento, embora o anno 
da assignatura da 'paz, grustrando a espectativa dos que prêviMn que a ter-
minação da guerra trouxesse rapida e consideravel melhoria ás relações do 
comme1'Uio internacional, transcorresse no meio das mais graves difficul-
d:ices, oriundas de uma situação monetaria e cambial sem precedente. 

Pa.ra o Banco do Brasil, cuja missão não se circumscreve a intervenções 
eventuaes E" opportunas no mercado, com o fito unico das operações lucra-
tivas, a situação excepcion:l.lmente instavel e agitada dos cambios foi e con_ 
tinúa sendo de pesadas responsabilidades, e exige, mais que nunca, uma 
acção cautelosa e habil. 

O equilibrio entre as suas compras e yendas, no anno de 1919, põe em 
relevo essa constante e salutar preoccupação de orientar o mercado, sem 
fc,rçal-c com transacções especulativas. No a lludido período, elevou-se o 
total de: 

saques vendidos a ........ ... ................ . 
e remessas de cobertura a . ... ............ . . 

lp.931.397 
15.832.613 

As taxas de cambio patentearam, no decurso do dito anno, as seguintes 
cifras extremas: 

minima em 25 de Janeiro ..•.. .. ...... .. ... . ....... 13 d. 
18 ais maxima em 1° de Dezembro . ....... .. ... .. ....... . . 

A emissão de cheques-ouro elevou-se: 

nesta praça a 
nos Estados a 

Total 

Foram resgatados: 

nesta praça 
nos Estados 

Total 

4.428.427- 4-0 
5.352.014-18-5 

9.780.442- 2-5 

4.420.961- 1-0 
5 .337.983- 8-0 

9.758.944- 9-0 
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A matriz e as agencias do Banco concederam, durante esse anno, em-
prestimos na avultada importancia de 1. 033. 904: 638$583, que assim se 
reparte: 

- por descontos: 

Matriz . 
Agencias 

~ por creditos em contas correntes : 

Matriz 
Agencias 

114.611:684$929 
453.982:094$567 

568. 593 :·779$496 

156.724:1.19$981 
308.586 :739$106 

465 . 310:859 $087 

Nesse m esmo periodo fez o Banco, para as diversas · praças e1n que 
tem as suas 42 a gencias, tra nsferencias de fundos no total de 85. 468: 1'72$598, 
e effectuaram a s a Uudidas succursaes operações simila res na im.portancia de 
158.606:027$940. 

O Banco do Brasil realizou , em 1919, lucros líquidos no va lor de réis 
14. 788: 302$849 . Suas reservas j á a ttingiram, no encerramento da quelle 
exercício, a avultada cifra de 30. 715: 850$434, e é de esperar que essa rubrica 
em br~ve tempo se nivele com a de 45. 000: 000$000, que constitue o seu 
capita l rea lizado . 

O Banco continúa a prestar os i;nelhores serviços a o Thesouro Nacional, 
por conta do qual forneceu ás delegacias fiscaes e a lfandegas, dura nte o 
a nno de 1919, a quantia total de 57.390:000$000, e a rrecadou das mesmas 
r epartições 63 . 026: 000$000 . Os cheques emittidos pelo Thesouro contra o 
Banco elevaram-se a 109 .136: 000$000, e as quantias sacadas por conta do 
Convenio Franco-Brasileiro a 31. 270 : 150$158. O Banco pagou por conta do 
Thesouro, em praças do extrangeiro, quer por cambiaes, quer poP transfe-
r encia:i telegraphicas, :t 6. 026 . 753 -0-0. 

Qua ndo foi declarada a guerra, funccionavam no Brasil os seguintes 
bancos a llemães : "Brasilianisch e Bani~ für Deutschland" desde 1888, e 
" Deutsche Süudamerika nisch e Bank " , bem como o " Deutsch e Ueberseeische 
Bank", desde 1911. , 

O decreto executivo n. 12.709, de 9 de Novembro de 1917 , submetteu-os 
a ]Jm regímen especia l de fiscalização, não só pa ra garantir a defesa na -
cional, como em beneficio ela causa geral dos a lliados .. O Ministerio da 
Fazenda, em portaria de 28 ele Julho de 1918, ordenou a suspensão das 
operações dos referidos bancos, com excepção das de liquidação . O decreto 

Bancos allemães 
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n. 13.235, de 16 de Outubro de 1918, ca,ssou a au.torização dada aos dous 
ultimos ba ncos acima citados para f u pccionar no Brasil, e deixou de men-
cionar o primeiro, o "Brasilianische Bank", por ter este terminado a 7 
de Setembro o prazo de sua concessão e lhe haver o Ministerio da Fazenda 
negado a pror ogação . requerida. Esse decreto marcara -lhe tambern o prazo 
de seis mezes para a liquidação, prorogado ulteriormente por mais seis, em 
virtude ele decreto n . 13. 575, de 30 de Abril de 1919. 

Sobrevindo a assignatura da paz, o decreto n . 13. 713, de 7 de Agosto 
de 1919, extinguio a fiscaliza.ção dos bancos allelmães, e declarou sem effeito 
a legislação a nterior, que havia fixado prazo 1'lara a liquidação . Os ba ncos 
a llemães foram reintegrados no r egimen cómmum, com plena liberdade de 
acção, em igua ldape de condições com os demais bancos nacionaes e ex-
tra ngeiros. O deáeto n . 13. 714, daqu ella mesrn.a data, revalidou por mais 
dez annos o pra zo da concessão do "Brasilianische Bank", esgeta do du-
rante a gu er ra. Os outros passarain a desfrutar os prazos de suas con-
cessões, qu e havia m sido ~nterr01npiclos. 

Declarada a guerra, o cle.c::reto n. 12. 710, de 13 ele Novembro de 1917, 
submetteu a fiscalização especial as companhias allemãs ele seguros , exis-
tentes no Brasil: "Mannheimer ", desde 1887; "Preu ssische National ", desde 
lci88; "Nord-Deu tsche", desde 1900; Aach ner und Müncher Feuer '', desde 
1904; "Albingia", desde 1907, e "Hansa Allgemeine", ·desde 1911. 

Logo depois , perrnittiu-se que, emqua nto durasse o esta.elo de guerra, 
as companhias nacionaes realizassem o segu ro de parte dos riscos assumi-
dos, terrestres e m aritimos, em companhias de n ações alliadas do Brasil , 
não a utorizadas· a funccionar na Republica . Mas em J ulho de 1918 ordenou-
se a suspensão elas operações de seguros das com panhias a llem ãs, ás quaes, 
!>Or fim , desde 7 ele Agosto do anno passado, se restituio inteira liberdade. 

Com o intuito de desen volver a nossa exportação, creanclo merca dos 
novos para· certos productos e alargando os existentes para ontros, trata 
o Governo, no uso de autorização conferida pela lei actual da Receita, de 
celebrar convenios commerciaes com paizes a migos. 

O qu e se fez ha pouco com a Italia acreclito que nos pro-r,orcionará gran-
des proveitos eco.nomicos financeiros e politicos. Por essa convenção, o Go-
verno abriu áquelle pa iz um credito até 100 . 000: 000$ para ser exclusivamente 
utilizado n a compra de generos de producção brasileira de i:ccôrclo com as 
nossas leis de exportação. O Governo italiano reporá as quantias pagas, por 
meio de letras sacadas 11elo Banco Brasil e acceitas pelo represer.tante no 
Rio de Janeiro de um consorcio dos bancos ita~ianos m a is importantes. Além 
disso, a Embaixada ela Italia depositará, como garantia, bomis elo Thesouro 
italiano em dollars ouro americano, venciveis em dois a nnos, e os nossos 
navios serão preferidos para o transporte das mercadorias. Qualquer litig·io 
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que por acaso uucorra na execução do cnvenio será resolvido no fôro bra -
sileiro. 

Identicos accôrdos com outros paizes estão sendo estudados. 

Por contracto ele 28 de Agosto ele 1917, celebrado em vh:tude da l ei nu-
mero 3. 316, elo dito mez, o G-Overno Federal abriu ao Estado de S. Paulo 
um credito até 150 . 000: 000$, destinado a promover ~ defesa elo café. Para 

·-esse plano de valorização, entregou ao dito Estado a somm a de 110.000:000~ 
em prestações,· no periodo de 29 de agosto daquelle anno a 28 de Junhó 
do seguinte. 

O Estado d-e S. Paulo assumiu dnteira responsabilidade pelos adianta-
mentos que recebeu e sobre os quaes não ficou ot>rig·ac1o a pagar juros, por 
se ter convencionado associar o Governo Federal aos lucros que porventura 
fossem obtidos com- a operação. 

Só em 1919 teve inicio a venda elo café adqui r ido e armazenado no R·io 
e em Santos. Tendo-se em vista os preços das vendas e outros factores da 
operação, é de prever que traga esta para o Thesouro vantagens considera-
veis. Até 31 ele Março ultimo, o Estado ele S. Paulo ja havia entregue aos 
cofres fecleraes, por conta do convenio de que se cogita, a somma ele réis 
37 . 752:204$000. 

Encerrada a ·Segunda Conferencia Financeira Pan-An1ericana, reaHzaaa 
no corrente anno em New York, o secreta.rio · cta mesma officiou ao ministro 
da Fazenda cornmunicando que á representação elo Brasil, confiada ao , Sr. 
Dr. Carlos Sampaio, se devia em grande parte attribuir o exito da confe-
rencia, em que se discutiram assumptos dti magna importa.noia e estiveram 

reunidos os esta.distas e financistas m a is eminentes das Republicas Ame-
ricanas. 

Para regulamentar · a lei do sello e a dos impostos d.e consumo foram 
nomeadas commissões de funccional'ios de fazenda, escolhidos entre os m a is 
conhecedores do assumpto, os quaes já teem esses trabalhos quasi ultima-
dos. De pessoas competentes foram tambem constituidas outras comrnissões 
para apresentar ao Governo planos ele reforma do insUtuto de seguro, das 
caJixas economicas· e da Recebedoria do Rio de Janeiro . 

Desde que assumi o Governo, tenho-me empenhado em cumprir rigoro-
samente as leis que mandam aproveitar n as vagas occurrentes os funcciO-
narios addic1os. Para faci1itar esse apr,oveitamento, a lei n . 3. 391, de 5 de 
Janeiro u ltimo, art . 67, n. 22, permittiu que esses f unccionarios fossem no-
meados "para as repartoições desta Capital ou dos Estados, dispensadas as 
condições previstas em regulamentos, si tiverem a ptidões para os carg·os 
em que forem aproveitados, e percebendo os mesmos vencimentos que 

Convenio do· c~fé 

Conferenc:ia i=i-· 
nancei~a 

Regulamentos e 
reformas 

Addidos 



Empregos suppri• 
mldos 

Augmento d.e v.en-
cimentos 

,:---: 254 --

· actualmen,te lhes são abonados, quando aproveitados 'em lugares .de venci-
mentos 'inferiores". 

J:?esta autoriza<::ão tem~se vaiido o Governo. A não serem os cargos 
exceptuados pela propria lei, as vagas abertas nos differentes ministerios~ 
ou aquellas a que dã o lugar as promoções, teem sido preenchidas por em-
pregados · addidos. Para não matar o estimulo nas repartições, o Governo· 
resolveu preench:er uma vaga por pvomoção, caso em que nomeará o acldido· 
para o 'J?rimeiro 1t1gar ·da esca la, e outr:;i. direct<Lmente por um addiclo, res-
peitado sempre o requisito fia aptidão. 

A econ~i'nia rea lizada até agora nesta rubrica do orçamento, incluind<> 
.os funccionarfos garantidps por sentenças do Poder Judlciario, que tenho 
feito .cumprir' ·estrictament~, monta a 546:448$637, assim discriminada: Via-
ção, 228:330$; Fazenda, 125:482$637; Agricultura, 62:280$; Marinha, réiB' 

. 56: 316$; Guerra., 36: 960$; Justiça, 3~: 280$; Exterior, 4: 800$000. 

De conformidade com a autorização que me déstes, supprimi ' varies em-
pregos .que me, pareceram desnecessarios. 

A economia assim effectuada importa em: :F'àzenda, 104:915$254; Guerra, 
' 9:000$000: total 113 :915$254. 

AutorizaÇ!~ ~ pelo deci'eto n . 3.990, de 2 de Janeiro deste anno, o Go-
' verµo elevou os vencimentos dos funccionarios puplicos · dentro dos limites 
aüi. fixados, numa proporção que subiu de 6 °ºIº a 50 ºIº. . ' 

Do beneficio excluiu aquelles cujos vencimentos foram augmentadü!;! 
nos dois ultimos annos, salvo quando esse augmento foi inferior ao ponce-
diclo, agora aos empregados da mesma categoria, caso em ,que se lhes deu 
tanto quanto bast~u para equiparai-os. a estes ultimos . Medida de inataca-
vel justiça, esta deliberação traduz incontestavelmente o pensamento do 
Congresso, que não podia ter por fito auxiliar um empregado com 20 ºIº e 
prodigalizar 30 ou 40 'ºIº a outro àa mesma categoria. e elos mesmos venci-
mentos. 

Contra o acto do Governo allegou-se a circumstancia de h aver sido eli-
mhia.do 40 projecto, de onde proveio o decreto n. 3. 990, o a rtigo que pres-
crevia aquella exclusão. Viu-se nessa 'eliminação o animo ele es tender º' 
augmento ' de vencimentos em sua integr:;J.liclade tambem aos empregados :iá 
a.quinhoados nos dois ultimos a nnos . Mas não foi este o intuito da Com-
missào de Orçamento do Senado, segundo as informações que teve o Go-
verno: o artigo foi supprimjdo por desnecessario, visto que disposição an-
terior deixava já o arbltrio do Poder Executivo a concessão do favor nas 
proporções que julgasse razoaveis, e assim o Gove1mo podia dei~ar de con-
cedel-o a quem entendesse, sem necessidade de excepções expressas. 

O augmento de vencimentos montou á importancia de 31. 787: 982$679. 
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· Aproxim a -se o centenario da nossa Independencia, da ta que devemos 
commemorar com o realce que a Historia espera do nosso patriotismo. 

Não é só á União que cumpre fazer tudo para que ess<:: acor:.tecimento 
sej~ condigna mente celebrado; os Estados, as <tssocia.ções, a iniciativa par-
ticular, todos podem e devem cooperar para festejal-o e dar ao ('strangeiro 
e a nós proprios uma idéa justú do que somos, do que valemos, do qm., 
em todos os ramos do progresso humano, realizamos nesse seculo de vida. 
nacional. 

Não ha mistér nos excedamos em planos exager ados, acima das nossas 
forças e capazes de aggravar a nossa situação financeira, até porque im-
.?orta ·mostrar que motivo de tão grande jubilo nã o perturba a serenidade 
do nosso juízo , nem a ltera a nossa preoccupaçã o constante de zelar o cre-
dito do Brasil e a ser enida de das nossas resoluções. Ao Congresso compete 
suggerir os r ecursos que podemos empregar para curnprir o nosso dever 

.em 1922 . De sua parte, o Governo está prompt o a collaborar com elle para 
o acerto das medidas a adaptar. 

A commemoração do centenario da Indep•mdencia offerece opportuni-
dade feliz para a pratica de um acto de elevação moral, que revelará a. 
conscienéia da nossa cont:nuidade historica. O progresso das instituiç(íes 
poliiicas não excme o reconhecimento dos serviços dos nossos antepassados, 
a inda quando 9.s nossa s idéas divirjam radicalmente das que elles r epresen-
taram na sua época. Obraram então conforme o espírito do seu tempo, e 
é levando em conta o estado de civilização desse momento que todos teem 
de ser julga dos pela posterida de. 

D. P edro I foi grande elemento de exito pa ra a obr~t da Independencia. 
O seu concurso foi procurado e considerado decisiYo por todos qu antos a 
promoviam , ao menos para facilitar uma operação que, sem elle teria, tal -
v ez, como nas antigas colonias hespanholas , custadc. perturbações politicas 
prolongadas, sinão grandes sacrifícios de sangue . Os liberaes, que preci-
pitaram o termo do primeiro reinado, consideraram não obsta nte a monar-
chia um elemento de cohesão nacional , que era preciso manter, exactarnen-
te quando mais facil era substituil-o. O novo soberano, de cinco annos de 
idade, passou, por isto, a representa r urna especie de symbolo do na ciona-
lismo intransigente, r esentido do patriotismo bifronte do primeiro Impera -
dor, cuja origem e cujas preoccupações de além-mar tinham acabado por 
f azei -o suspeito á susceptibilida de exigente de uma nação a penas formada. 
As agit ações que se produzira m dur<tnte os nove a nnos da Regencia en-
contraram sempre nessa cria nça a inspiração de uma grande f orça repara-
dora. Para esta força , por fim, appellaram definitivamente os exaltados: 
a o filho de P edro I a ntecipa ram a maioridade e entregaram o governo da 
n ação, na esperança de verem removidas t<tntas dissenções irreconciliaveis. 

A personalida de de D. Pedro II encheu desde então qüasi m eio seculo 
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da existencia do Brasil. A Historia dirá si elle podia ter feito mais pelo 
bem do paJiz, ou si apenas pôde fazer quanto nos legou ao findar a sua fuis-
são; mas já hoje ninguem deixa de recenhecer que elle prestou notaveis 
serviços á nação, sobretudo no tocante á moralização do poder publico, ao 
desenvolvimento das letras e á defesa nacional. Nada, portanto, faz que 
não mereça pelo menos o< apreço que a nação sempre tributou aos outros 
gra!'ldes homens de Estado, a queni o Brasil deveu a posição que occupou 
no mundo na quelles cincoenta a nnos de vida politica. 

Co.rnrnemorando o centenario da Independencia, vamos, como disse, len1-
brar a nós inesmos tudo qua.nto fizemos nesses cein an1:ws rle vida, 011de a 
figura de D. P edro II se destacou em lugar tão conspicuo. Parece-me, 
pois, que seria acto de justiÇa nacional promover-lhe a volta dos despojos 
mortaes, guardados longe daqui, de modo que naquella data possam já re-
pousar em jazigo condigno, na terra onde elle nasceu. Seu pae desligou-se 
de nós por acto voluntario e r eassumiu nos fastos do seu paiz de origem 
o pa pel que o lugar de rei de Portugal lhe restituira. Relembrando embora 
<X acção politica, de D. Pedro I entre nós não poderiamas pretender desli-
gal-o do destino fina.J por elle proprio escolhido. Pedro II, porém, ficou 
entre os seus compatriotas e f oi o representante verda deir am ente nacional 
dessa dynastia, sob cuja influencia nasceu a nossa P atria, que ella p r opria 
por tim ajudou a fundar. 

A m ediàa que suggiro ao alto esp;irito do Congresso Nacional e que, 
para ser completa, deverá estender-se aos restos 1nortaes da, imperatriz, 
estou certo que nenhuma influencia terá nociva ás instituições adoptadas 
pela nação ha mais de trinta annos; pelo contrario, servirá para mostrar 
quanto ellas se radica ra m em todo o paiz, ap~tziguando as paixões e fazendo 
revigorar a tolera ncia, a cuja sombra podem medrar e crescer os mais ale-
vantados sentimentos de generosidade. 

E' verdacle que só a fam'ilia dos fallecidos soberanos pode dispor dos 
seus restos mortaes ; mas é de esperar que ella corresponda ao nosso desejo 
e o receba como a expressão. da vontade nacional. , O luto que a tem affli-
gido ultimamente ainda mais lhe disporá o coração para tudo quanto venha 
elo Brasil e possa converter-se numa especie de reconciliação entre o pas-
sado e o presente, que em todos os paizes a evolução das idéas, as aspirações 
dos povos conseguem separar ~:egundo as exigencias politicas das differentes 
épocas, mas o destino c01nmum das nações sabe unir e ligar para brilho 
maior e mais glorioso da Historia. 

• 

Eis ahi em traços geraes, Srs. Membros do Congresso Nacional, a si-
tuação act.ual d,v paiz e as providencias ele caracter mais urgente que e1la 
requer . Nos relatorios dos differentes Ministerios encontrareis os porme. 
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nores relativos a cada a >ismnpto. O Governo além disto prestar-vos-á 
solícitamente quaesquer outras informações de quç venhaes a carecer no 
desempenho da vossa elevada tarefa, que estou certo corresponderá plena-
Jnente ás legitimas esperanças da Nação. 

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 1920., 

EPITACJ<il PESSÔA 

Presidente da Republica 
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Apresentando-vos as minhas congratulações pela i·eabertura .dos vossos 
trabalhos, venho r elatar-vos o que fez o Governo neste anno que acaba de 
passar, o estado em que se encontram os negocios publicas, e as medidas 
que o interesse elo paiz n1ais urgentemente reclama .. 

Vereis por esta exposição que o Pode~ Executivo não se tem conservado 
inactivo; . pelo contrario, dentro · da s suas attribuições constitucionaes e em 
meio ás difficulelades de toda ordem que assoberbam o mundo inteiro, tem 
feito o possível por bem ela ordem e prosperidade da Nação. Certo nã o lhe 
foi daelo ainda operar milagres, contrariar phenomenos inelutaveis e crear 
para o Brasil, no meio do desconforto universal, uma situação de bem estar, 
de abundancia e de a legria, cousa que em nenhuma parte hoje se nos depara . 
Mas tem consciencia de haver pugnado, com esforço e patriotismo, pelos 
interesses nacionaes, e ter conseguido o que lhe estava ao alcance obter. 

Num paiz em que tudo se espera do Governo, desde as mais simples 
medidas administrativas a té a inversão das mais irresistíveis forças na.tu-
ra.es; Pm que para certa corrente de opinião o Thesouro publico deve contar 
entre os seus fins ordinarios o de acudir á imprevidencia de uns, o de 
compor os prejuízos decorrentes das aventuras de outros, e até o de satis-
fazer appetites ainda menos legitimos, não é de admirar que, em época como 
a que atravessamos, seja alvo das mais acerbas criticas um Governo que 
tem ticlo a preoccupação exclusiva ele sobrepôr a essas convenfencias parti-
culares os legitimas interesses da Nação. 

Não é que eu considere o Governo actual isento de erros. Nem eu nen1 
os meus auxiliares temos pretensões á infallibilidade. R espeito o ponto de 
vista <'!e todos aquelles que me combatem ele boa fé, honestamente, desinte-
ressadamente, ou antes com o interesse de bem servir ao pa~z. l\!Ias justa-
mente os actos da administração, que m aior grita teem provocado, são 
aquellt>.~ pelos quaes ninguem com justiça poderia responsabilizar o Governo. 

A nossa educação politica não consagrou ainda a pratic<t de pôr-se o 
Presidente ela Republica em frequente contacto com o povo, para explicar 
os seus actos e defender-se das increpações que lhe são feitas . Por outro 
lado, nem sempre resta tempo ao Governo para informa r a opinião im-
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parcial ou a imprensa bem orientada da verdade dos factos, que a levian-
dade ou a má fé se comprazem em deturpar. Finalmente, a noção que 
tenho dos meus deveres não me permitte assalariar jo1·naes para tel-os· ao , 
serviço incondicional da administração, e evitar assim que pàra elles o meu 
Governo seja realmente "uma decepção e um desastre". 

Releve-me, pois, o Congresso que desse unico momento, ºem que posso 
c01mnunicar-me directame~te com a Nação, eu me aproveite pm·a exone-
rar-me de um,as tantas responsabilidades de que argúem espiritos menos 
justos. 

· Excusado . é dizer que não venho defender-me das calumnias· pessoaes 
que me assacam alguns dos meus adversarioo. A Nação conhece-os todos, e, 
a o olhar cada um dos que me aggridem a probidade e a honra, não conterá, 
estou certo, um sorriso de ironia ... 

E' quanto basta ao meu desaggravo. 
Assim, é meu proposito sómente mostrar a improcedencia de certas 

queixas, formuladas, em.bora muitas vezes sem a devida serenidade, por 
quem discute os actos do G0verno e não as pessoas dos que exercem o 
Governo. 

A p;imeira accusação com que tentam fu~minar-me é a da baixa do 
<'a.mbio. 

Começam os censores afastando-se da verdade . . Dizem que encontrei o · 
cambio a 18. Ora, quando assumi a administração, em Julho de 1919, a taxa 
cambial era de 14 1J2. Depois de algumas oscillações, foi-se elevando e at-
tingiu, em Dezembro, áquella cifra. Para serem. coherentes, deviam attri-
buir-me tambem essa ascenção; mas a verdade é que nem a alta nem a baixa 
ulterior com razão élevem ser levadas á conta do Governo. 

A baixa do cambio tem como causa primordial o desequilibrio ·da nossa 
baJança de comrr.l_ercio. E' conl'óequencia fatal desse desequilibrio, ao qual 
não póde o Go;verno acudir com medidas de effeito immediato, e sim, como 
tem feito, com providencias de caracter permanente, que au gmentam a 
nossa producção e faGiHtem a sua sahida para o extrangeiro. 

Todos quantos examinam os factos de boa fé reconhecem e procJamaim 
e~sa verdade. Para enxergai-a, rião é preciso ser especialista em finanças , 
basta ter os conhecimentos geraes que constituem a cultura commum dos 
homens publicos. Nein tão ricos somos nós dos que se abalisaram nessa 
sciencia; a hossa riqueza infelizmente é só dos que teem pretensão de 
possuil-a. 

Durante os . cincoenta e um mezes de guerrf.I,, e ainda por muito te1npo 
depois, a importação diminµiu em fortes proporções. As manufacturas eur<>-
péas "onvert eram-se em fabricas de a petrechos bellicos; os campos despo-
voaram-se; escassearam os transportes; nas regiões invadidas as officinas 
de trabalho foram destru'idas, as plantações .devastadas; a materia exportavel 
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l-.aixeu a alga.1·ismos sem valor. 0 Bnasil g.1mr:da aA·i;ida a lembrança da cifra 
desprezivel a .que desceu a renda das sujl.s al1landeg11-s. 

Em contraposição a essa •baixa censideravel, a ·nossa exp0vtação ele-
vou-se a alturas nunca attingidas, estimulada ·pelo Gover.no e solicitada 
pelas necessidades cada dia mais prementes das nações em ·guerra. Produ-
~tos 'J.Ue nunca exportaramos, ou exp0rtaramos em modestas q·uantidades, 
- cereaes, banha, carnes congeladas e ta·ntos eutvos - ·passaram a figurar· 
nas pautas com avultados quocientes . 

A censequencia foi que a ba;la nça mercantil se inclinou para o nosso 
~ado e o cambio se conservou em taxas vanta josas. 

Junte-se a isto que os paizes belligerantes , abandonando o regímen da 
conversibiiidade e emittindo sommas consideraveis, depreciaram sensivel-
mente a sua moeda, circumsta ncia que contribuiu tambem para manter a 
valorização da nossa, apezar das repetidas emissões que então fizemos. 

J.\.fas, f eito o armistício, concluida a paz, as cousas na EurÓpa come-
çaram a retomar pouco a pouco a sua normalidade anterior. Os opera rias . 
foram voltando âs suas officinas, os camponezes â.s suas culturas, o com-. . 
mercio â sua actividade. Privados durante cinco annos dos productos da 

.11i'dustria extrangeira , com os •seas ·stocks inteiramente esgotados, tedos a qui 
- União, Estados, munici·pios, empresas, .negociantes, particulares - - todos 
procuraram re·cuperar o uempo per<!lido e prover-se daquillo q•ue por tanto 
tempo •lhes fa ltara. A taxa elevada ·do cambio, gera da pl'inclpalmente pela 
preponderancia da nossa ex·portaçã o, f avorecia o movimento. 

Estranha-se que o Governo Federal fizesse tambem acquisições na 
Europa, como si não estivesse no interesse do paiz, precisam ente para pro-
teger a sua exportação prover do necessario a s suas estradas, reduzida s ao 
mais comp1eto estado de miseria; como si n ã o fosse crime indesculpavel 
rleixar a Naçã o sem defesa militar, e protra hir ainda por longos a nnos o 
.cumprimento do seu dever inilludivel pa ra com os filhos do nordeste! 

Os r esultados da muta ção acima esboçada não se fizeram esperar. O 
s a ldo m édio da exporta ção, de 1915 a 1918, fôra de :E 16 . 707. 000 ou réis 
322. 000:000$000; em 1919, o saldo elevou-se a! 51 . 908 .000 ou 845.000:000$000; 
rnas em 1920 converteu-se no deficit de :E 16. 823 . 000 ou 325. 000 :000$000. 

Tenha-se agora em consideração que as nossas obrigações no extra n-
geiro orçam por muitos milhões de libras por a nno, e veja-se qual podia 

:ser a consequencia desse enorme desequi!ibrio. 

O cambio cahiu. Não podia deixar de cahir. Não havia medidas de 
Governo capazes de impedir no momento a sua quéda . 

Note-se que o a ugmento da importação se fez sentir sobretudo no se-
gundo semestre do a nno passado, em que importâ.mos m ais do que no pri-
miro 250. 000 toneladas de mercadorias no valor de :E 21.120 . 000 ou réis 
G22. 000 : 000$000 . Pois bem, o cambio, que descera, no primeiro semestre. de 
17 47/"' a 15 a., baix ou da hi, no segundo, â taxa de 9 "'/,,.! 
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Mas não foi só o desequilibrio da balanca commercial que· acarretou a. 
quéda do cambio. -Outros factores concorreram tambem para esse . resultado. 

Emquanto os demais .governos se empenhavam em restabelecer o seu 
commercio externo, equilibrar os iieus orçamentos e sanear o seu meio cir-
culante, o nosso descuidava-se d~ conservar os mercados que conquistara, 
de apol'feiçoar a sua producção, de coordenar a sua despesa com a sua 
receita, e de reduzir a sua circulação, ali\mentada por uma moeda cujo. 
pc.Q.er acquisitivo as excessivas emissões haviam depreciado. 

Não é tudo. Os preços dos nossos principaes generos de exportação -
o café, o couro, o cacá u, o assucar, a bortacha - deprimiram-se de mod~ 
a ssustador . por effeito sobretudo do empobrecimento geral da Europa, do. 
aniquilamento da Allemanha, do desapparcimento da Russia como mercado 
c1;msumidor. A ' drenagem multiforme de dinheiros para o exterior - juros 
e arno!'tização de emprestimos federaes, estaduaes e municipaes, pagamentos 
d& responsabilida des de empresas extrangeiras, encommendas e donativos 
de particulares, subscripções de emprestimos de outras nações, lancados a 
juros altamente compensadores, tudo ernfim que constitua a exportação in-
visivel do ouro. - reviveu com intensidade m a ior. 

O Governo teve q.ue a ugmentar as suas remessas com o restabelecimento. 
do pagamento em especie dos juros da divida externa, que havia sido sus-
penso por tres annos em vfrtude do contracto do fundli%g de 1914. 

O lançamento dos emprestimos extra ngeiros, a que ha pouco alludi, 
concorreu para a baixa consideravel dos nossos externos, sujeitos ainda ao 
regimen do funding e com ·juros de 5 o/o, inferior~s· aos dos novos títulos. 
Essa quéda a briu novo campo ao emprego de capitaes sahidos do Brasil. 
Basta notar que os títulos do emprestimo de 1910, que baixaram a 40, com-
prados a esse preço, proporcionavam aos seus portadores o juro de 10 o/o. 

Ainda mais: as nações que se envolveram directamente na guerra sa-
hiram com as suas fina nça:s int eiramente desorganizadas e, para reparai-as. 
crearam toda sorte de eml'iaraços á emigração de capitaes. O Brasil ficoU1 
assim privado de vultuosas sommas, que outr'ora beneficiavam normal-
mente a nossa industria e · o nosso comrne<'cio. 

Ao . mesmo terr:po, quantias avultadas foram aqui applicadas á c01npra 
de cambiaes em marcos, liras, etc., e depositadas para especulações futuras 
ou emprego ulterior .em moeda do pa iz. 

Finalmente, é mistê~" nãfl esquecei" o coniingente que ã baixa cambial 
trouxeram a especulação e o jogo. 

Els ahi a eloquencia dos numeros e dos factos, que a reclamação preten-
siosa não conseguirá. illudir . 

Que, medida sensatEt poderia, tomar o Governo, para obter de prompto 
2,0 Brasil o que não conseguiram tão prestes as nações de m ais solidas fi-
nancas do i;r,undo? 

Não o dizem os accusadores. E nã o o dizem, porque de nenhuma I)ro-· 
videncia poderia · o Governo criteriosa e legitimamente lançar mão. 
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A intervenção no mercado de cambio, com o intuito de forçar a alta, 
s eria de consequencias funestas e acarretaria prejuizos incalcula veis á 
Nação. Mas, ajuda quando essa aventura se justificasse, onde iria o The-
souro tuscar os fundos sufficientes para operação de tal monta? E em que 
autorização legisla tiva estribaria o seu acto? 

Ta.mbem não o dizem os críticos, na sua maioria financistas formados 
por geração espontanea em terra de maravilhas. Uma só cousa elles sabem 
dizer: é que o Governo foi quem provocou a quéda do cambio, porque com-
lJl'OU titulos do f1mding de 1898; prohibio a exportação, notadamente do 
1<.ssucar; tomou camba ies na praça; realdzou os convenios italiano e belga, 
e encampou a A1i.:viz.ia.ire. 

Os títulos do hmding de 1898, comprados á cotação da época, pelo 
Governo, são do valor nominal de f. 950 .000 e custaram :E 662. 825 . A 
compra e!fectuou-se em principio de Maio, muito antes, portanto, de se 
ª';centuar a baixa cam.bial, que só veio a aggravar-se de Julho em diante. 
Para adquirir taes títulos, o Thesouro 11ão teve necessidade de comprar 
cambiaes no m.ercaào, porque dispu.nha de recursos em Nova York. 

Como podia, pois, essa operação mínima, remota e concluída sem re-
tirada de ouro do paiz, influir na depressão do cambio, e influir de mPdo 
decisivo e duradouro?! 

Cumpre, aliás , ter em consideração que, sem desmerecer o seu credito, 
11ão podia o Governo recusar a compra de títulos de sua divida externa, 
negociados com grande depreciação por influentes banqueiros extrangei-
ros. RepucUal-os seria concorrer para a baixa da sua cotação, ao passo 
que a acquisição cletermiharia a alta, com salutar reflexo sobre o nosso 
credito . E não faz mal consignar aqui tambem que a operação foi tratada 
directamente entre o Thesouro e o vendedor, stmt intervenção de pessoa 
extranha, sem dispenàio de commissões, nem corretagen&. 

Não é exacto que em 1920 o Governo tenha prohibido a exportação de 
qualquer genero do paiz, nem mesmo do assucar. Os que vivem à repetir 
essa affirmação, não parecem fazel-o de boa fé, pois o que de verdade 
occorreu sobre o assumpto teve já muitas vezes ª11?-Plissima divulgação. 

Em 1920 houve exportação de assuca!' , e tão grande que excedeu á 
de 1919 em 39.712 toneladas e 48.197:000$000. 

Diz-se que este facto foi devido ã circumstancia de ter sido "a safra 
ue 1920 incom,paravelmente maior que a de 1919" . 

Não é verdade. São affirmativas que se aventam levianamente, sem 
conhecimento perfeito dos factos . A safra de 1919 em Pernambuco, Ala-
goas e R io de Janeiro, que são os Estados mais productores de assucar, 
foi de 5 .101. 707 saccos, emquanto a de 1920 foi de 3. 361. 721, isto é, 35 ºIº 
menos, ou sejam 1. 739. 986 saccos. 

O Governo não prohibio exportação de cousa alguma. 

Titul.os 4110 
"Funding" 

Prohihição 411• II· 
portaçã~ 
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O que o Go:vei:no· fez Jioi ·r.egularizar a sahída do assucar, não permittin-
do SE\nâc -a .e.xportação do ,que .excedesse ás necessidades do consumo, .para 
garantir desta ' sorte as classes pobres . A falta de assucar na Europa e 
nas ,Estados Ud!l·i.dos 1era abs-oluta. Eu o saLia de sciencia propria. De uma 
e de outra parte affluiam para .a9ui as mais instantes •solicitações. Os 
mercaàos Qffereql!l!m pl'eços altamente tentadores. Governos extrangeiros 
i·nsistiam junto ao nasso pelo embarque de avultadas partidas. 

Opa, Sfl em taes condições, nós permittissemos a exportação illimitacla 
do _genero, a consequencia não .se faria esperar: o seu custo ,subiria, pela 
e.'>:t11aordinaria escassez, a preços absolutamente inaccessiv;eis ás classes des -
favorecidas da fortuna. Os que hoje estão' ahi a esbravejar contra o 
Governo, a lguns dos quaes foram dos ' mais exaltados em reclamar as medi-

.~1a~ por ,elle ado,ptadas, achariam sempre meios de adquirir mesmo o super-
fluo, :mas o · povo, .esse não ·teria onde encontrar o dinheiro para s·e prover 
se\luer do ·i,ndispensav:el. A ,partir desse momento, a ordem publica estaria 
grav·emente ameaçada, como .esteve cm meiados do anno passadq, por oc-
casião de brusca e sensi:vel elevação .dos preços. E quando chegassemos a 
essa extremida{le e o .Gover,no tivesse de reprimir a desordem, ah! então 
faria gosto ver certos "directores da opinião", com o estomago farto de 
~o ,doces e as officinas ,g uarda.das pela policia, investir contra a crueldade 
e a imprevidencia do Governo, que não' adoptara em tempo, em. beneficio elo 
"pobre povo", as providencias postas .em pratica por todas as nações do 
mundo em relação aos seus preductos de primeira- necessidade! 

E~ certo que, . se não se houvesse restringido a sahida do assucar, a 
exportação se teria avolumado consideravelmi;mte... pelo tem.po necessario 
para p ~scoamento do preducto. Mas em compensação, logo em seguida, 
FJl!a se amesquinb,arla em proporções equivalentes, e ninguem sabe o que 
!'offreria a populaç;ão, privada assim de um artigo indispensa.vel á sua 
alimentação, e os riscos .que correria a .ordem publiua., 

A não ser o assucar, os generos cuja exportação o Governo ldmitou, 
para evitar que as constantes solicitações do exterior pudessem comprometter 
~>~riamimte o nosso abastecimento interno, foram a carne congelada e o 
arrroz. Pois' tambem estes figuram em 1920 com algarismos mais elevados 
que em 19~9. ·De c;arne congelada exportaram-se, com effeito, o anno pas-
sá do, mais 9. 506 toneladas ou 7. 000: 000$000, e de arroz mais 106 .1.31 to-
m·ladas ou 74.566:000$000, do que no anno anterior. 

Aliás, todos que investigam esses assumptos com o proposito honest o 
de esclarecer a opinião, sabem que o desfalque da nossa exportação em 1920 
n ão veio do assucar, da carne congela da ou do arroz, que,, pelo contrario, 
lhe forr.eceram, como acabamos de ver, 155. 000 toneladas e 130. 000 :000$000 
mais do que em 19-19, mas de outros artigos, pr:incipalmente do café, qu e 
figurou o anno passado com 365. 000: 000$000 a menos do que no anno 
anteri,)r. 

E o Governo não restringio os embarques de café . ·. 



Felo• menos disto ning.uem ainda º' accusou. 
Prohibiu-se a exportação! Entl,eta.i:ito;. a sahida g~obal dos nossos pi;o· 

duetos em 1920 foi, em· quantidade, muito superL0r á do• anno· precedente. 
Com" i,ffeito, ao passo que em 1919 exportámos. 1.907 .688 tonelada$\ em 
1920' a exportação foi de 2 .101. 381, ou mais 1'93. 69e. I:;;to prova de modo 
evidente que o desequilíbrio se deu, nãor propriamente pela. dim!nuiçào d~· 

"ahidas; mas pelo• augmento das entradas, e . sobretudo pela baixa dos preços, 
t anta· que, apesa-r de superior á de 1919 em. quasi: 200.000 toncladas1 a:. e:x;-
1.ortação de 1920 lhe foi inferior · em 426.308:000$000. Augmento da impoF-
ta ção, baixa de preços, são pherwmenos que • se estão observande em' todos 
o!'! paizes . 

.li: :'cusa-se o Governo ainda de ter concorrido. para. a baixa do cambio 
tomandG camb!aes na praça. 

P.a rece incrível! O Brasú t em no extrangeiro compromissos mensaes 
avulta dos, decorrentes já do serviço de sua divida, já de acquisições !ndls-
pensa veis á sua defesa militar e ao seu desenvolvimento econorn!co; não 
dispõe de fundos na Europa para attender a esses compromissos; teni • de 
enviai-os daqui ll, paru isto, não ha outro meio< senão tomhr cambiaes no 
mercado. Mas, na opinião de certos brasileir0s1 não dev~ fazel-o; o qu., 
a o seu Governo ditam a moral e· a boa oxiievt.açãl'l administuativa ê calote~i: 

os credores e paralysar a vida do paiz! 

E' inacreditavel! 
Aliás vem a proposito assignaalr que só em . escala·. relativamente pe-

quena tem o Governo · r ecorrido ao mercado; visto que circumstancias • pro- · 
111cias lhe teem permittido obter, por outros ' meios, abundantes recurdos 
ouro . Basta citar o producto do cafê vendido na. Europa, por conta do 
a e bito de São Paulo, o deposito de 35. 000. ooo· de francos · ouro cedido vor 
esse E~tado , o afretamento dos n avios ex-allemã:es pago pela França, o 
])r oducto de operações realizadas sobre café, etc. 

Outra causa da baixa do ca mbio, que tanibem se imputa ao Go,r:n •no . 
foram os convenios ital.ia no e belga. Quem está nas condições de· penuria 
em que nos encontramos, diz-se, não tem o direito de fazer emprestimos 
de 200.000:000$000. 

Não conhecem sequer , os qu e assim se exprimem, a natureza desses 
c ontra.tos! . 

Os convenios belga e italia no nada teem de emprestimo: são simples 
J•crmutas, nas quaes o Brasil a bre aqui á Italia .. ou á Belgica um c;:oedit0 
de 100. 000: 000$000 e·1n troca de credito equivalente em Roma ou em Bru• 
x ellas. Ainda, porêm, qu e se tra ta sse em verdade de retirada de capjtaes 
c1.a Brasil, o desfalque não teria sido d e 200: 000: 000$, ca.rno falsamente se 
<ipregôa, mas apenas de 60.000:000$000, pois desta cifra não excedem ~ , 

Compra de cam-
biaes 

~onwneiG!i 
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operações feitas por conta do convenio ita liano, e, quanto ao da Belgica, 
'tinda não começou sequer a ser . executado. 

1 O que seria bem · ~zer · do ajuste italia no, unico que está em via de 
execução, não é o disparate que ahi fica. exposto, e sim que elle impede, 
durante dous annos, a entrada de certa qua ntidade de ouro no paiz. Mas, 
não· é isto razão pa ra con;demnal-o, pois elle a ttende a interesses outros 
não• menos va liosos e r espeitaveis: estimula as nossas industrias, abre-lhes 
novos merca dos, garante-lhes desde jà collocação para 100. 000: 000$000 de 
seus product os, augmenta. desse valor o volume da nossa exportação, reforça 
nas mesmas proporções o nosso fundo· de lfarantia e, fina lmelite, nos p ro-
porciona em ouro o beneficio de um juro razoa.vel. 

Quem se app!ica ao exame destas questões não t em o direito de enca-
rai-as apenas p9r um dos seus aspectos. O interesse da Nação n ã o estã. em 
forçar por meios a.rtificiaes ou tra nsitarias a alta do cambio, mas em 
conqu.istar e proteger essa alta por m edidas de effei.tos dura douros, quaes 
a quellas que ' t endem a despertar-lhe e desen'volver-lhe a s forças economica.s. 

Estas m esmas cons iderações a.pplicam-se a o outro capitulo da accusa -
ção, o da. enca.n1pa9ão da Aua:ilialre. 

O ·Governo, diz-se, retirou do pa!iz em 1920 francos 200. 000. 000, ouro , 
para pagar a enoa.mpação da Aua:füaire, e esse a vultado desfalque precipi-

.tou a quéda do cambio. 
Não é exacto. Em 1920 o Governo só enviou do paiz, para a encam 

pação da Aux-iliaire, a somma de 5. 577. 695 francos. A divida dessa com-
panhia ainda não está. saldada.; o anno pa~sadi. :sú sb p itgou uma p1esta<;ão, 
e esta mea·ma com recursos que, a não ser a modes ta quantia agora citada, 
já existiam. em Pariz . 

Por este facto pôde-se bem a va lia r a facilidade com que entre nós 
se formula~ as accusações. 

Mas, ainda que ó Governo tlvease remettido to(los os 200. 000. 000, n err. 
;-m !etc seria justa a censura . 

A operaçã o da Au.-viliaire, feita em condições que só a qu êda brusca 
do cambio im;pedio fossem excepcionalm ente vantajosas para o '.rhesouro, 
rnpresenta. um dos maiores serviços prestados pelo Governo â nossa p ro-
oucção. A situação em que se achava a réae ferro-viaria do Rio Grandt> 
do Sul era verdadeiramente deploravel :. o Governo d.o Estado, os seue re-
pr-esentantes no Congresso, as associações commerciaes, a. imprensa, e â frente 
desta., com o maior ardor, os mesmos jornaes que hoje me accusam, todos 
bradavam por uma solução iznmedlata, que evitasse a paralysação ele 
trafego e puzesse termo aos prejuízos incalculaveis que estavam soffrendo 
o Estado e o paiz . Feita a encampação, entregue a estrada ao Geverno 
local, tudo se normalizou, a prosperidade economica das r egiões por ella servi-
oas retomou o seu curso e os males se converteram em benefic!os sem conta. 
"Uvidentémente, os effeitos salutares de tal p r ovidencia compensariam de 
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.sobra o:;. prejuizos acaso resultantes da retirada de frs. 200. 009 . 000, ouro, 

.se .. de facto essa quantia houvera sido paga~ 

Mas, o crime do Governo não foi sómente provocar 
~nmbio, e sim tambem deixat· de tomar quaesquer medidas 
.a alta. 

a quéda do 
para forçar-lhe 

Já vimos que a intervenção nd mercado seria illegal ·e absurda. 
Quaes então as medidas a adoptar? 

' Uns indicam o ernprestirno externo, "ainda que seja um empresúmo 
humilhante para o paiz". Outros acham que isto seria verdadeiro desastre, 
-e na emissão, corno estimulante · das nossas forçàs economicas, é que julgam 
estar a salvação. Dahi não ha sahir . . Os proprios mentores não se en-
tendem. 

Dessés meios, o p·rirneiro concorreria, sem duvida ainda que . de modo 
relativamente passageiro, para · a elevação do cambio. Tel'ia, além disto, 
.a vantagem de melhorar a situação geral do paiz, facilitar-lhe a satisfação 
C!os compromissos externos e a rea!izaçã.o de muitos emprehendirnentos 
<le utilidade publica. O Governo teratou durante muito tempo obter em-
vrestimo em condições dignas para o nosso credito. Fazer uma transacção 
"ainda qirn humilhante para o paiz", acto é este de que sómente são ca-
'!lazes os que não prezam a dignidade .da Patria . Impossivel foi realizar 
a operação desejada. Não ê Yet'dade que "offertas de dinheiro em condi-
<;;ões vantajosas" me tenham sido feitas, e muito menos que alguns Es-
tados se hajam "offerecido l"lara assumir, com a União, os onus de urna 

-<1peração finan·ceira". •.rudo isso são phantasias, senão falsidades adrede 
-concebidas para ·transvia r a opinião publica. 

Quanto á emissão, é a panacêa milagrosa. Embalde se pondera ·que 
não ha falta de numerario, pois os bancos regorgitam de papel-moeda; que 
·este ê uma mercadoria como qualquer outra, e não se colll(prehende que. 
11avendo esca ssez da mercadoria , o seu valor decresça em vez de subir; 
·que a emissão concorre para augmentar a importação e elevar ô preço das 
-<'ousas; que na ultima Conferencia de Bruxellas, onde se reuniram finan-
cistas de verdade e os mais autorizados do mundo, não houve ··sen·ão dous 

·pontos em que todos os delegados estiveram de accõrdo, e um desses 
pontos foi precisamente a necessidade de reduz.ir a circulação ·do papel, 
-como meio de melhorar a situação dos cambios ; que a enorme massa de 
·papel-moeda em circulação entre nós não influio sobre o cambio nos annos 
<la guerra. e no immediato, porque, além de outros factores de menor im-
portancia, a nossa exportação se elevou ao dobro e a ngssa importação 
-desceu ao terço do que era, mas, agora, invertida a inclinação da ·bala nça, 
·actúa como elemento perma nente de depressãó; que o receio .,de novas 
·€missões, apregoada s .todos os dias e em todos os tons por alguns org?ios 
<la· imprensa, com.o o unico m eio de salvação passivei, ê t a mbem ·agente 
imoral importante de cleprecia ç:ã o ela ni.oeda. 

Emprestimo. • 
emiaaio• 
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Não h'aJ meio d'e convencer a •obsessão. 
As medidas a tomar para elevaF· º' camIDio são, ai par de· outras de 

effeitos mais limitados, as que o Governo tem posto em pratica, isto é, 
activa r a producção e garantir-lhe os meios de transporte,. de modo que 
augmente o volume da exportação. 

Aqui tocamos em outro a rtigo do libello, o de que o Governo nada· 
t em feito em beneficio da. producção. 

Não póde haver maior injustiça. 
No campo de v.isão dos economistas que não gostam do Governo, só 

ha um meio de amparar a producção: é e}nittir pa.pel-moeda. 
Fóra dahi nada presta. 
Estimular a capacidade economica do paiz e faciJ.itar o transporte de 

qua nto elle. produzir, não sei que melhor serviço, , além .deste, se possa 
prestar á producção. Ora, t em sido. isto justa mente , um dos pontos mais 
cuidaqos do programma do Governo, que, restricto talvez em demasia 
quanto ás despezas de outros ministerios, nãp se tem mostrado tão rigo-
roso no que toca aos da .A!gricultura e. Viação . 

.Taz inexpl0rada no Brnsil a: m a,ior ·parte da sua riqueza na:tural. 
Quasi todos os ramos da nossa activida:d'e prmductiva enconti•am-se adstFi-
ctlo.s 111 proeessoa rud1mentar.es , e é licito affirmar que a ma1or parte dos 
nossos1 p110.blemas economrcos ainda são, wntesr de tudo, prob~errli!ls technieos 
a resolv-er . 

.A'.o Ministerio da AgricuJ.bm1a incumbe 01 estudo. scienti.fieo dessas 
questõe.s e . a propaganda systemaitica filos seus resultadosi. Mas, taes in-
vestigações e pesquizas presuppõem a eocistenciai de. estatísticas• qu'e ori-
e-n t;em quanto" á natureza das m a terias• a estudar', e exigem, por · outr.o lado. 
como natural complemento, a educação technica dos meios productmres. 
Em obed>ieni;:ia. a: esta or.ientaçã0, o Governo a ctmail inclulo no progra mma 
do· ultimo, reeensearnento 0s censos indust ria l e agrícola, e na reorganizaçã0< 
<!o ensino;' Q1uer agronom.lco, quer t echnico-·pr ofissionatl, bem como nos 
traiballi'os de .in<vestiga;çãi0 sci:entifüca. e de propaigandai, tem empnega do <> · 
melh.or dos .. se1:1s1 •esforços. 

Possuímos· jazidas de m1·nerio de pujança quasi inesgotatvel e incro!-· 
cula vel. vwlor~r mas o proli>lema do ferro é p'Or toàa parte talmbem o preblema . 
do cairvá(h ~uer se use· o ~11ocesso· dos alt os fórnos, q1rnr 0 dos fórnos 
electrices, o mais uicm minerio não• pôde ser a pr0veitaiào senão m edia n te-
º ·emp.rego do seu. indispeRsaivel - re<il1Uctor - o carvãe ·mineral ou vegetal. 
Ora, somos tam.bem poss1:1id0res. de vaista bacia carbonifera •e', dada a prefe-
:rencia• da ... grltnàe• industvia • pelo• reduetor mi'!Yeral, a mel•hor solução d @i 
11roblema virá· sem duvida da applica:ção d'o nosso cairvão ao nosso minerio .. 

A mesma una nimidade de opiniões, porém, que proclama a exce!le·ncia 
de um, não se faz sentir quanto ao outro. Nos meios technicos discute-se a 
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q~1alidade do nosso carvão e a poss-ibil'idade dâ· sua transformação cm coke 
meta llu!·g-ico. 

Julgou po1· isto o Governo que devia esclarecer o assurnpto e trateu 
de apurar não só a possibilidade da fabricação do coke metallurglco com 
o. ca rvão brasileiro, como o custo de producção da gusa e do aço, em fórnos 

,electricos, quer com o coice naciona l, quer com o carvão de madeira. 
Com este intuito, enviou para a Inglaterra e · a Belgica algumas tone-

ladas de carvã:o das no:;sas ' minas ele Sa nta Catharinà e Rio Grande ·do Sul. 
e incumbio de acompanhar e fiscalizar as axperfencias, em estabelecimentos 
de primeira ordem, um professor da Escola de Minas de Ouro Preto. 

Na Inglaterra, bons resultados se conseguiram já nos ensaios prelimi-. . . 
nares, e todos os prognosticos no" são favoraveis; mas é da Be!gica que 
nos vêm os primeiros r esulta dos positivos . Nás uzinas éta casa Coppée, 
r ealizou-se a fabricação industria l do coice metallurgico com o producto 
das nossas minas. Os dados technicos apurados são altame,nte satisfacto-
rios : 600 lci!os de coice, bem resistente, por tonelada, com 18 ºIº de cinzas, 
f' mais 59 lcilos de alca trão, 12 de benzol, 14 de sulfato de anunonia:co' e 
230 m etros cubicos de gaz com 4. 750 calorias . 

A perceiüa.gem de cok e, 60 º[º ; embora · não seja das mais elevadas, 
perrnitte francamente a exploraçã.o industrial, sobretudo se attendtetmos 
ú quantidade dos suo-productos de a lto preço, õ'enzol e sulfato de am-
moniaco. que é dupla da que se encontra normalmente nos carvões õel'gas. 

Acha -se assim esclarecida, graças aos esforços do Govern'o, uma das 
questões de maior 'alcance para o futuro ci.a producção do fe1-ro no Brasil. 

R esta a segunda pa rte da demonstração, que se deverá effectuar nos 
fót·nos electricos da Suecia, para onde tambem já enviámos o carvão ne-
eessario: fabricação de aço e gusa com o nosso minerio e o nosso coke 
rnetallurgico ou carvão vegetal. 

Fica r emos então conhecendo, em suas minucias, os elementos de que 
di sporá a nossa industria do ferro, e poderemos determinar com segurança 
a;; suas condições de vita lida de e progresso. 

Entretanto, seja qual fôr o rumo definitivo que venha a tomar essa 
industria no Brasil, é incontestavel a grande influencia que sobre· ell'a póde 
e'Xercer tambem o emprego dos fórnos electricos·. Por isto, paral1elamente 
ús experiencias que se effectuam na Europa, o Góverno está levantando o 
acervo da nossa riqueza h ydro-electrica e estudando as condições technicas 
das nossas cach'oeiras , especia lmente do ponto· de vista da sua applieação 
ft siderurgia. 

Neste mistér- trabalham actualmente. cinco conunissões de engenheiros .. 
Cuidou tambem o Governo de prover ao melhor a pr oveitamen.to indus-

tl'ial do nosso carvão como combus t.ivel ,_ para permittir-lhe concorrer com 
o extrangeiro nos mercados d'0 paiz, e, assim além de fornecer ás e01npa -
11hias carboniíienas· i ecursos pecuniarios pa·ra o ,desenvelvimente da ex-
ploraçãÜ( e meies de tl1tl:il1spcirt.e parai os seus productos , dec~dio realizair elie 
m.esmo as investigações necessarias. 
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Para isto, fez montar uma estação experimental de combustiveis, cuja 
installação ainda não está concluída, mas. onde já tiveram. inicio e prosse-
guem as experiencias. 

O Bra sil pôde p1·oduzir todo o trig o n ecessario a o consumo de sua 
popula_ç;ão. P a ra chegarmos a este r esulta do, porém, a propaganda por 
s i ·só .é insufficiente, pois nã o se a cclima ra pidamente urna especie vege-
tal, num m eio _novo, só -com a derra ma de sem.entes . 

O problem a terl.1 o seu la do technico . Os resultaclos nota veis conse-
g-uidos pelos pequen os lavradores dos Estados., do Sul provam a possibilida de 
ela g ra qde cultura deste cer eal entre nós, m as não com os m ethodos de 
J. r oducção a tê hoje empregados . 

A soluç_ão do problem a presuppõe a for m ação de typ_os botanicos de 
nlto v alor economico, a da pta dos á s nossas condições de sólo e clima, e a 
>·ua defesa contra os inimigos naturaes - insectos, fur:gos e outros pa-
ra sitas. 

O Governo enfr en t ou as duas questões . 
O a nno passado iniciou os trabalhos de selecção de sementes em t er-

renos cedidos. pelo E stado do Rio Gra nde do Sul. Sob a direcção de pro-
fissionaes especia liza dos no a ssumpto, foram a hi pla n tadas , cultiva da s e 
cbservadas qua renta va rieda des diversas de tl'igo, theoricam ent.e indicadas 
como a s m a is . convenientes a o nosso trigo. Este a nno j á deu começo 
á insta llação dos m esmos sei·viços em terras cedidas .pelo Governo do 
P ara ná. Dentro de a lguns m ezes, p orta nt.o, estarão em pleno funcciona-
mento duas estações experimentaes de trig o, que servirã o a os Est a dos do· 
R io Gran de do Sul , Sa nta Catharina e P a raná . 

A outra pa rte da questã o acha-se entregue. ao Instituto Biologico da 
Defesa Agr ícola , tambem creação do a ctua l Governo. Os seus differ en tes 
~ei·viços e laborator ios, de entomologi a agric0la., phy topa thologia, vigil~ncia 

sanitaria, pla,ntas r esisten tes e mlicrobiolog ia do sólo estã o confiados a 
especialistas de alto conceit o . 

A a ttenção do Governo poi;-ém, n ã o se limitou a o fomento dessas nova s 
rl quezas; estendeu-se .t a mbem a outras fontes de proc1ucçã.o que, embora 
j á em fra nco desen volvimento, recla m a m a inda a s ua assitencia t echnica . 

Au xilia ndo a importação de r ep l'oductores de r aças nobres, presta ndo 
gra tuitamente o serviço de immunização contra a habesiose, fom en tando a 
cr iação de ba nheiros carra pa ticidas , desseminando em larga esca la va ccinas 
e sõros biologicos , executa ndo os trabalhos de era dicação de epizootias , nã o 
ü•m elle poupa do ·ei:;f or ços n em m edido sacrifí cios. 

Algumas cifras illus tra rã o est a affirmativa. 
E m 1919 dist riírnira m-se 840 . 000 dozes de vaccina contra o car!Junculo 

1.ncteridia no, 1. 300. 000 contra o carbunculo symptomatico, e 29. 000 contr.a a 
pe:~te dos porcos; em 1920 a di strihuição a lcan çou r espectiva m ente 1. 882 . 735-. 
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1. 481. 375 e 29. 200 dozes. Os a.uxilios ás. exposições a.gro-pecuarias que, em 
1!119, attingiram 278:000$, elevaram-se, em 1Q20, a 684:620$527 . · O anno· pas-
sado transportaram-se gratuitamente 9 .249 reproductorei:< bovinos, 317 equi-
nos, 151 asinimos, 206 ovinos, 285 suinos e ·28 caprinos. O tratamento de 
: mmunização contra a babesiose, gratuitamente prestado aos animaes dos 
particulares, baixou o quociente da lethalidade, a principio muito eleva.do, 
a 2,95 o/o em 1920, resultado elos mais sa tisfactorios. 

As medidas de policia sanita1·ia, consigna das nos regulamentos antigos, 
exigem, para o seu cumprimento integral, a lém ele outras providencias, a 
instituição ele desembarcadouros, lazaretos nos portos de importação de gado, 
e postos de observa9ão ao longo das fronteiras. Já o Governo deu inicio es te 
a!1no ás obras do Ja za.reto de animaes do Rio de Ja.neiro, em terreno situado 
ua ilha do Governador. 

O combate efficaz á s enzootias e epizootias exigia maior disseminação 
·los soccorros 'veterinados por todo o paiz. Era tambem inclispensavel or-
ga!Jizar o estudo systema tico das nossas forragens. Por outro lado, a im-
p.Jrtancia, já hoje cons.icleravel, das differentes industrias que se originam 
-:1~ pecuaria, reclamava a organização dos serviços correlatos. 

A tudo isto accorreu o Governo com a nova organização do Serviço ele 
Indus tria. Pastoril. 

Mas não foram sómente o ferro, o carvão, o trigo, a pecuaria, que me-
receram os cuidado'.; ela a dministra ção: outras fontes ele producção não fora m 
~QquecidRs . 

Todas- as culturas que concorrem pa ra a nossa exportação, com excepção 
talvez da do arroz e elo algodão em alguns pontos circumscriptos do paiz, 
sé. acham entregues ainda a processos rudimentares ele trabalho. Para trans-
formai-os, o Goven10 dividia o terr itorio da R epublica · em districtos e cir-
<:umscripções, e, va lendo-se desses elementos , está procedenelo ao inventario 
do~ nossos recurso'; a g ricolas e a o estudo das condições da agricultura ·e 
industrias correlatas. no ponto ele vist a da s culturas dominantes em cada 
rflgião, afim de apurar in loco a s suas necessidades, as suas deficlencias e 
todas a s po:;:sibilicla des de melhoramento .dos m ethodos em uso. 

Os inqueritos vão mais longe a.inda : comprehenclern as condições t echni-
<'fü!, economicas e sociaes ela lavqura em cada municipio, o custo ela mão 
de obra. agrícola e o preço da s t e rras des tinadas em cada Estaelo ás di-
''ersas culturas, com os da dos relativos á sua valorização, depreciação e 
c ausas determinantes. 

A par desses elementos de informação, vão-se collectando, de conformi-
dade com um plano systematico, a mostras ele terras, rochas e vegetaes, para 
J:;erem clevielarnente analysadas. 

Será possivel assim, dentro em pouco, iniciar-se a elaboração rnethodica 
dax nossas cartas agronomicas e agrologicas. Com este objectivo, já . alguns 
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Estados• foram dhddidas em zonas agricolas, de accõrâo. com. as . condições 
ue sólo, relevo topogr.aphico, regimen hydrog:11ruphi.co\• clfma. e explu~ão 

ngr.icola. 

Mas não basta reunir os elementos necessarios aos estudos technicos ; 
r.umpre• ainda propagar os resultados dessas investigacões e ' pesquizas, e 
fransmittir a. todo o pai:;:; ' a orientação a seguir eni sua applicação. 

Instituio-se, por isto, o serviço de cooperação com o lavrador·. Ampliou-
~!.' a venda aos agricultores, a preço do custo, de m achinas agricolas, insecti-
c.;;das, fungicidas e adubos. Remodelou-se o 'serviço dP dist'ribui'ção de se-
mentes e mudas, que já não tem por unico intuit o al!iviar o lavrador de 
vwte <das despezas de semeadura, mas incluzil-o tambem a estabelecer em 
strns propriedades pequenos viveiros, que multipli:carão os resultados das se-
raenteit'as officiaes . A s sementes são distribuidas conjuntamente com os 
cn!"inamentos r ela tivos ao trato, que lhes eleve· ser dado, e a sua applicação 
é fiscalizada por funcciona r ros technicos, que acompanham o desenvol'l(i-
mento· das ·plantações em todas as phas·es de sua vida vegetativa. 

Foram distribuidas o anno passado 605 toner'ac1as de sem entes diversas, 
._. necessario para cobrir uma ' área· de 20. 000 hecta r es . Em 1919 a distribui-
ção fôra de 446 1/2 toneladas, para uma á rea de 15. 431 hectares. 

Estes numeros são certamente infimos, comparados á extensão da área 
cuÍtivavel do Brasil. Mas, se attendermos a os cuidados que ' cercam essa 
füstribuição e se reflectirmos que ella cria n a propriedade de cada agricultor 
beneficiado um fóco de irradiação, teremos idéa 1 do poderoso instrumento de 
_p ogaga.nda. e · ensino qut> r epresenta, m esmo limitada ás pro'l~onções actuaes.' 

Para a proc1ucção de sementes seleccionaidas .criou-se o ·Serviço de Se-
menteiras, que deverá m a nter um ca mpo de producção em cada zona agri-
cc.la. Acham-se• já em franca exploração os campos de Deodoro, no Dis-
tricto Fedf\ral, .S. Simão, no Estado de S . Paulo, Rezende, no do Rie - de 
Jn.neino; e · Espírito Santo no' da Parahyba os quaes deverão produzir na. 
c.olheita deste anno cerca ·de 562.000 kilos de sementes. 

_O algodão é, como se sabe, das nossas principaes culturas. 
O Governo orga nizou o respectivo serviço com duas estações experimen-

taes, d'ez deleg1acias r egionaes e dua.s inspectorias , uma ao norte e outra ao 
sul. Esta organização tem dado o maior impulso aos traba.lhos de cultura 
systematiea do algodão· pa ra fixação, em seus typos superiores, das nossas 
esp ecies e varieda des nativas e acclimação de typos exoticos; assim como 
aos processos modernos de cultura e ben eficiamento, á propaganda desses 
processos e · á defesa contra as · molestias e pragas do algodoefro. 

O programma de fomento desta Javoura prevê, além das m edidas cita-
das, o auxilia pa.ra creação de u sinas de beneficia mento e prensagem. o· 
Governo já .co·ncedeu emprestimos no valor de 1 . 500 :'000$000. 
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Por intermedio da Suwerintenclencia do <Abastecimento tem o Govern,1 
concorrido ainda, se bem que de fórma indfrecta, para o fomento da produ-
cão, i 0nstituindo mercados livres no Districto .Federal e r~animando a .propa-
ganda dos 1sy;ndicat-0s wrofissionaes e ·sociedades co0perativas. 

Nas feiras li·vres os productos são recebidos isentos de qualquer ta xa ou 
imposto municipal, o que -serve de estimulo á creação e. desenvolvimento dt> 
outras iT\clustrlas de artigos de immedia to consumo nos gra ndes CeJttros, e 
ccntribue para que a ,p1·oclucção a g ricola se a largue rna'is, estimulada pela 
maior remuneraçã o dos productores e ma is esti-eita a pproxima ção ·.entre es t es 
e os consum.idores. Concomitan temente, um corpo de professores ambulantes 
percorre as zona s .ruraes ma.is proxima s da Ca pital da Republdca., onde, ao 
~=~cio da propaganda da s f eiras livres , procuram incutir no espirito dos lavra-
dores e criadores os ma is modernos ensina mentos da technica agro-pecrn~ria . 

do transporte, acondiciona ment o e venda elos generos produzidos. 
No que toca aos syndicatos profissionaes e sociedades cooperativas, ex-

pediram--se .instrucções que lhes def in em minuciosamente a organização e (J 

funccionamento e visam especialmente ao baratea mento da vida, á acquisição 
de ins trumentos de trabalho, ma chinismos e t erras, á selecção, acondlciona.-
mento, ti·ansporte e v>aloriza ção da producção, ao beneficiamento da s ma te-
r.ias prima s, etc. 

Com a lei de 8 de J a n eiro de 1921, que a utoriza a uxiliar, com empre:s -
timos até á importancia de 1. 000: 000$, a creação de cooperativas de consu · 
mo, por intermedi-o dos r espectivos syndicatos profi-ssionaes, es te serviço terá 
ainda mai:s largo desenvolvimento. 

O ensino profissiona l minis tra do pelas escolas de a prendizes arti.fices,. 
que a União mantém em todos os Estados , e pela Escola Normal de Artefl 
e Offici-os Wenceslau Era z, n ã o dispunha dos elementos r equeridos para o 
desempenho de sua delicada funcção. Não sómente era m def e ituosos os pro-
grammas de ensino, como deficiente a installa ção materia l de quasi todas ,'ls 
escola;S. P a ra levar a effeito a remodeiação necessaria, contratou o Governo 
uma missão de technicos com longa pra tica do ensino prof.issional no Instl·· 
tuto Parobé, da Escola de Engenharia de Porto Alegre . 

Acha-se em ela boração a reforma dos regulamentos de ensino ·e já 8e 
·d eu começo á s obras para a da ptação dos edificios -das esc ola s de Campo!>. 
Floria nopolis e W·encesla u Bra z. 

Junte-se a tudo quanto acabo de m encionar a creação da C8JI'teira de 
Redes contos , que está fa ciHtando la rgos suppri-mentos a os productores; o 
mmvenio c0m a Ita lia, que lhes gara n t irá a -venda de 100.000:000$ dos ·seus 
productos; o conve nio belga, que lhes promette jgual beneficio; os contratos 
com as emprezas side rurgicas, que lhes· a brirão caminho pa ra exploração de 
um dos mais opulentos thesouros do Brasil; as obras do nordéste, que lhes 
pr epa ram fontes inexhauriveis de riquezas de todo genero; junte-se mais o 
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auxilio directo em fünheh'o, superior a 23.000:000$, prestado á lavoura c1o 
café, num momento em que o Thesouro atravessava as maiores difficuldades 
e, bem ass·im, a recente intervenção nos mercados desse producto, inicia da 
quando podia convencer a Nação de que se inspirava em verdadeira neces -
sidade publica e não em interesses de ordem mais restricta; accrescentem-se 
tambem as providencias adoptadas para a Amazonia, tendentes a fomentar 
novas fontes de riqueza , já que o seu principal artigo, a borracha, pelo ex·· 
cesso da producção sobre o consumo ,no mundo, não pôde ser .objecto íle 
processos artificiaes de valorização; sommem-se ainda os recursos propor-
cionados a Pernambuco e outras praças; e ter-se-ha idéa approximada do 
esforço empregado pelo Governo no amparo àa nossa producção . 

Por outro lado, sabe o paiz que, ao a ssumir a . administração, encontrei 
as nos·sas estrada.<; de ferro em miseras condições, sem material, sem capi -
t aes, empobrecidas, desorganizadas. A crise de tran sporte era das mais agu-
das. As mercadorias accumulavam-se e deterioravam-se nas·' estações . Mui-
t as f.icavam abandonads mesmo nos cmpos, pela certeza de não haver m eio 
de transportai-as . Compare-se este estado de, cousas com o actual: as gran-
des rêdes ferro-viarias, a "Auxiliaire", a Sul-·Mineira, a Central, a: Bahiana, 
a "Great Western" , a Cearense, todas nrnlhora das, attendem já, sem atro-
pelo nem reclamações, á necessidade da ci rculação dos productos . Sómen te 
uma , a Leopoldina, continúa a despertar protestos, precizamente porque é 
aquella em que a a cção governamental não se pôde ·fazer sentir senão fraca 
e deficientemente. Ainda assim, o caso da Leopoldina está sendo objecto de 
estudos por parte do Governo, que espera dar-lhe em breve solução sa tis-
factoria. 

Creio que a ligeira resenha , que acabo de traçar e será dese n volv 'da 
quando me occupar dos Ministerios da Agricultura e Viação, basta para 
mostrar a injustiça que se faz ao Governo em accusal-o de nada ter feito at:~ 

agora em favor da producção naiciona l . 

Fallei ha pouco na protecçã.o dispensada ·pelo Governo á industria side-
rurgica . 

Dentre os actos expedidos com ess.e pensam ento, o unico que provocou 
as criticas da opposição foi o r ela tivo á lta bi ra lron Ore Company. 

Quando n o Con gresso Na cional se d-iscutio e votou essa concessão, ne-
nhuma observaçào appareceu contra ella, n em na tribuna, n em na irnprensa, 
nem em qualquer outra pa rte . Bastou, porém, que se annunciasse o propo-
isto, depois de ouvir a concessionaria, redigir a minuta do contrato com 
sasse a ser u ma im1no·raliclade e, sem indagar se o Governo tentaria, como 
sempre tem feito, restringir os favores legislat ivos, a opposição a t irou-se· 
contra elle e lançou-lhe aos hombros a r esp onsabilidade de um. acto que por 
elle nã o fõra pedido nem votado. 
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A · concessão nada tinha de immoral ·e era, em todos os pontos de vista, 
muitissimo mais vantajosa ao paiz do que outra feita, annos atrás, com ap-
plauso de muitos dos oppositores actuaes. 

Pareceu-me, todavia, que os favores podiam ser reduzidos. Mandei, po!" 
isto, depois de ouvir a concessionaria, redigir a minuta do contrato com 
vantagens apreciaveis e, iniciando a pr.aUca liberal de consultar a opinião 
publica sobre certos actos do Governo antes de dar-lhes caracter definitivo, 
til-a divulgar por todos os jornaes. 

A critica emmudeceu. Nada teve que dizer, salvo duas ligeiras observa-
ções de redacção, que foram attendidas no instrumento offi.cial. Em Buenos 
Aires o contrato foi vivamente elogiado pelo orgão mais autorizado de sua 
imprensa, e apontado ao Governo argentino como modelo a seguir. 

Ainda mais. Em lei especial, o Congresso, sem uma palavra de protesto 
dos que se haviam mostrado advogados tão intransigentes do interesse na-
cional, e só do interesse naciona l , mandou estender ás emprezas que quizes-
sem explorar no Brasil a indüstr.ia do felTo, não os favores restrictos do 
r:ontracto celebrado pelo Governo com a Itabira. Iron, mas os favores muíto 
mais amplos da concessão primitiva. 

Pois na da obstante , ainda hoje, quando alguns dos nossos "orgãos da 
opinião publica", daquelles mesmos que nada mai-s tivera m que articular 
-contra o acto do Governo depois de publicado, se referem a esse acto, é para 
cha.mal-o "a escanda losa immoralidade da Itabira" ! 

Referi-me • tambem, linhas atrás, ãs obras do nordéste. 
As seccas do nordéste - eis um dos themas favoritos da opposição. Des-

pezas adia veis, gastos excessivos, obras insensatas. . . Sempre a mesma toada 
a embalar a nossa imprevidencia e induzir a Nação a se deter. ingrata e 
pusil!anime, diante de . um problema cuja solução lhe é imposta pelot-' mais 
preciosos interess·es economicos e pelo mais i.mperioso dever moral! Para que 
irrigar o norcléste , da r ás regiões mais ferteis do Brasil a constancia dessa 
fertilidade, crear alli para a riqueza nacional thesouros inesgotaveis, reco-
nhecer aos seus habitantes o direHo de viver onde nasceram, onde morrera.1n 
seus pais, onde, á custa de traba.Jho e sacrificios, conseguiram accumular 
b ens de fortuna ... pa ra que?! Pois· não é mais simples e menos oneros o 
despovoar os sertões de nove E sta dos da Republica e remover esses seis ou 
oito milhões de criaturas para outros pontos do territorio nacional?! Que 
importa que não possam trazer comsigo, e a União lhes não possa pagar, as 
suas ca;.<ias, os seus gados, as suas propriedades?! Que impo·rta, se é honra 
e fortuna virem, ricos e pobres, lettrados e analphabetos, doentes e sãos, ' 
fazer de colonos "nas terras uberrimas do Sul "? ! Se a Inglaterra nas .re-
giões estereis do seu colossal Imperio e os Estados Unidos nrus suas terras 
mais va stas que as cio Brasil r ealizaram obras estupendas de irrigação, é 
que são paizes de desportos, em cujos territorios immensos a população deve 
ser com certeza mais densa que na Belgica, ou então são nações perdularias 

Obras do norde~te 
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e ati:azadas, inferiores a nós em bom senso e civillzação. Dep.ois, é .~á ad-
missivel que se cpntra.tem 0bras d!lsse vulto sem concun,encia, ·com firmas 
extrangeir-as, mediante 15 o/o de remuneração, e uma indemnização de 5 % 
se os tr-abalhos forem su.spe:asoo ! 

!A. e;x:Uncção das r;eccas do hordéste será nã o sómente o cumprimento· de 
"\)m dev-er de confrruternidade patriotica e solidariedade humana, mas um dos 
factores 'mais fecundos da r>rosperidade econoinica do Brasil . 

J á tive occasião de assignalar, em outra m ensagem , que na Inclia Ingleza, 
no -Elgypto e na !Ai;gel'ia, erri terras •iguaes ás· nossas, a irrigação detenninou 
um aug-mento 'ae •producção qué varia ele 50 a 80'0 o/o, conforme a natureza 
do .s6!0 e das ·culturas. 

Lord Cromer rião hesitou um dia em affirmar que a despeza de 1.800.000 
libras com irrigação e drenagem , contribuira m ais do que qualquer outro 
factor para a prosperidade do Egypto. 

Nos Estados Unidos, s.obre a vasta superficie de 1. 900 . 000. 000 de acres, 
cerca de 900 milhões eram de terras inteiram~mte arid,as, ou onde as c.huvas 
cahiam insufficlentes ·e inoertas e as seccas se mostravam frequentes. E m 
1902 atacaram-se em ,varios pontos os trabalhos de irrigação . Os resultados 
têm sido verdade'.ramente admiraveis; immen sos os beneficios politicos, in-
dustriaes e fina n ceiros obtidos para a Nação. R egiões outr'ora a bsoluta· 
mente desertai.S e estereis contam hoje numerosos , nucleos de população e 
tor naram-se celleiros abunda ntes dos m ais variados · productos , As ta xas pa -
gas pelas terras ben eficiadas têm indemnizado de sobra o Governo da União . . 
As novas florestas e os campos ·cultivados augmentaram a qmi ntidade de 
a gua, evruporaml.o-a pela vegetção . A chuva ca,he hoje em Salton Sea, onde 
era de todo desconhecida. No curto ~spaço de · quinze annos, dizia W a r ton 
J ames em 1917, milhões de dollars foram despendidos, mas centenas de mi-
lha r es de acres conquistaram -se a o deserto, milhões de toneladas de forr[L-. 
gem, g-rãos, . fructos, legumes, ovos, leite, manteiga, queijos etc . colheram-se 
nas terras irrigadas, milha1,es de casa.s confortaveis funda ra m-se ahi e a1 Ji 
vivem hoje milhares de 'home ns, mulher es e crianças, cercados de hygiene, 
de educação, de abu ndancia e de felieida de. 

Mas, não é sómente o aspecto economico do problema que nos deve im-
pressionar. O Braisil, cuja cultura; e C\liOs sentim entos de humanidade sem-
pre se voltaram soHcitos para os ma les alheios, n ã o pôde consentir que per-
dure em seu seio o horror dessa calam.idade quando, pa r a extincção de iden·· 
ticas, até em proveito de povos conqui·stados, estadistas de outras terras n;-w 
E:ncontraram embaraço~ politicos nem difficulda des financeiras. De 1877 para 
câ o nordeste vio .desa pparecer, victimados pela fome e suas consequ en-
cias, mai·s de um milhã o de habitantes e esse à lga:rismo, a o mesmo tempn 
que representa para todo o Brasil., paiz qu asi despovoado, perda inca1cu.lavel 
de for ças economicas, mostra a extensão do nosso desamor e da nossa cruel-
dada para com os irmãos que povoam a,qu ellais regiões infelizes. 



- 277 -

Os que têm estudado o assumpto entre nós são accordes em .affirmar, 
-em. face da propria experiencia e da de povos que desde seculos habitam re·~ 

giões semelhantes, que a solução elo problema dais seccas depende sobretudo 
.da construccão de grandes barragens. A estação invernosa, na z<ma interior 
.dos Estados do nordéste, começa normalmente em Janeiro ou Fevereiro e 
termina em Junho. De então por diante não é mais possivel semear e colher, 
·excepto nQ .leito secco dos rios, nos terrenos descobertos dos a\}udes ou nas 
terras bamhadas pelas correntes perenn"'*l. O resto do sólo, inclusive. as uber-
tosas campinas alluviaes, fica esterll até o novo inverno. Se este não se 
1nanifesta no tempo proprio, começam então as devastações da secca. 

Adoptada, entretanto, a irrigação permanente, ·o 'lavrador plantará e 
.colherá durante o anno inteiro e variará as culturas, a lgumas das quaes se 
poderão renova r duas ou tres vez·es, com resulta dos seguros. E' a fortuna 
elo individuo, dos E stados, da União, enormemente a,ccrescida dentro ele 
:pouco temJ)o. 

A construcção das grandes barragens, porém, é tarefa ele alta responsa-
bilidade, prineipalmenl:!e quanto ás fundações feitas no leito dos rios, eq1 
.Pontos onde em geral as rochaJs estão decompostas. Apezar das prescripções 
rigorosas da technica, numerosos têm sido nos Estados Unidos, na Ingla-
terra, na França, na Hespanha, na Austria, os .desastres occasionados por 
<leficiencias na elaborção dos projectos ou por de.feitos de construcção. 

E ssas consideraões impuzeram ao Governo medidas especiaes ele pre-
caução quanto ao regimen a ser escolhido para a realização de l:!aes em.pre-
11.endimentos. 

As perturbações introduzidais pela guerra determina:i·am a instabilrdade 
-e e:evação dos preços, e tornaram impossível a previsão in dispensavel á or-
~anizacão de orçamentos exactos pa r a as obras. Ficou, por isto, afastada a 
idéa de serem ellaJs postas em concurrencia publica pela fór.ma habitual, m e-
diante projectos e orçamentos prévi.aJmente apprnvados para a escolha de 
licitantes, que offereçam menores preços, frequentemente com prejuizo da 
condição primordial da idoneidade. 

Os resultados obtidos pela administração directa do Estado na constru· 
- •cçã.o da barragem do Quixadá di-spensam outros exemplos para patentear a 

inconveniencia de t a l processo. 

Restava, pois, como unica s olução razoavel, a a.dministra.ção contrata.da, 
jâ. sanccionada pela experiencia de certos serviços em S. Paulo, de muitos na 
Europa e tambem na pratica da America do Norte, onde con.sütue a unica 
·:rónna seguida na execução de obras ~e irrigação. 

O primeiro ·escolho a transpôr na adopção desse alvitre estava n a sele-
cção dos contratantes. A lei de 25 de Dezembro de 1919, art. 1º e o seu 
regulamento, art. 47, autorizaram o Governo- a construir as obras sob o re-
gímen de administração e, portanto, independente de concurrencia publica. 



- 278 -

Tentou-se, comtudo, a concurrenda., não por editaes, mas por convites. 
dirigidos a firmas nacionaes e ·extrangeiras de conhecida competencia e pro-
v:ada responsabil,idade. 

Exam.inada cuidaclosamente a idoneidaide de todas que se apresentaram,. 
·colhidas as maJis minuciosas informações ácerca da sua capacidade e dos 
feus elementos de acção, o Governo decidio-se por tres firmas extran geiras, 
cuja organização e cujas tradições justificavam o acerto da escolha . 

Só a má fé ou o melindre exagerado podem vêr nesse acto manifestação. 
de desapreço á engenhar-ia nacional. N inguem nega aos engenheiro$ brasi -
leiros os talentos e a capacidade que a dmirames nos de 'Outros paizes; mas 
emprehendimentos como os das obras do nordés.te não r eclamam sómente acti-
vidade e competencia technica: exigem organizações especializadas, com. 
pessoal dirigente ruff.eito a esse genero ele trabalho, com material adequado, 
abu ndante e valiosiss imo, cousas ·que não se obtêm só ·COm intelligencia e-· 
estudo, mas demandam tempo, experiencia e capitaes avultados. 

Ora, quaes as firmas nacionaes qu e reunem essas condições? 
Quatro barragens foram já entregues a firmas brasileiras : 

l ', a do' Quixadá: feitas as fundações por um extrangeiro, foi ~ barra -
gem conclulda por nacionaes; tem apenas 16 metros· de a ltura e levou cerca 
a,, quinze annos a ser construida; 

2'. a do Acarape: projectada para 33 metros; eis contratantes recebe-
ram -na com as fundações já promptas, construiram 11 metros e renuncia-
ram á obra, que hoje, depois de dez annos de trabalho, conta sómente 1~ 

metros de -altura; 
3', · a da Gargalheira : inicia da em 1911 e interrompida en> 1914, foi o 

c.onti·ato rescindido a pedido da propria firma contratant.e; 
4ª, fina;1m.ente, a de Santo A.ntonio elas Russas: os ·C'Ontratantes não 

p:i.ssaram das fundações e logo solicitaram a rescisão do contrato, 
Eis ahi as· tradições da engenharia nacional na construcção de bairra-

gens. Será porque lhe falte competencia e idoneida de? · Não: é apenas por-
q1ie .Jhe minguam os capitaes, ·o appar·elhamento mate·rial e a especialização· 
necessarla a obras desse genero. 

Apezar disto, entretanto, a repartição competente poz o maior empenho·· 
<'m obter para as obras do nordeste a collaboração de firmas brasileiras. 
Nada menos de quatro emprezas, numero elevado, em face da escassez entre 
nli!> ele organlzaçõe.s talha das para taes obras, nada .menos de quatro em-
1n ezas nacio)1aes foram convidadas e se excusaram, a pós exame demorado-
tk>: planos e projectps respectivos . 

Que havia então de fazer o Governo? Deix\1-r de contratar as obras 
f!,?lra não f erir a su sceptibilida de de engenheiros ou firmas, que não podiam' 

. ou não queriam incumMr-se d·ellas? Não, f·ez o que fü~v·ia: ajustou os traba-· 
1hor; com as firmas extrangeiras que maiores garantias lhe offerecerarn. 
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E serão realmente essas firmas cápazes de executar as obras do nor-
::1e,1te? 

A primeira é a maior organização de engenharia constructora dos E E-
tac'os Unidos. Foi quem construio as celebres docas e. estaleiros de H og 
Islaud, assim como as mais difficeis e custosas obras de irrigação daquelle 
:v·1iz. Só em 1919 realizou construcções que montaram a mais de 20.000.ü OO 
de dollars e tem actualmente em mãos trabalhos de valor superior a 
50.000.000. O seu engenheiro-chefe foi, durante seis a'.nnos, o director · da 
repn.rtição a cujo cargo estão, na America do Norte, as obras de irrigação 
(Realamation Service); a elle deve-se a construcção da grande represa d,, 
Pathfinder, com 75 metros de a ltura, do tunnel de Gunnison, com 10 km. d e 
extensão, aberto para a passagem da agua destinada a irrigar 40. 000 h e-
ctares de- terras, e de ,duas barragens de 50 metros de altura no rio Snake, 
Estadu do Idaho. Outro dos seus engenheiros construi o varias represas nos 
Estados do Colorado e Novo Mexico, de 50, 40 33, 30 e 20 metros de altura. 
Mais dous foram, durante annos, os encarregados de elaborar os projectos 
elo Reclamation Service. 

A segunda firma, dirigida por um membro do parlamento inglez, foi 
a constructora das importantes rôdes de aguas pluviaes de L ondres e Man-
che8ter e dos grandes estaleiros de Middlesborough, New Castle e Hartepoo!. 
Durant.v a guerra, teve do Governo britannico e de outros Governos a llia dos 
a incumbencia de executar trabalhos da maior . urgencia, importancia e res-
Jrnnsabilidade na Rumania e em França. O seu engenheiro-chefe, membro do 
lnstituto dos Engenheiro Civis de Londres, dirigio numerosos serviços de 
e;;~radas e portos em Beng.uella, na Austria, no Canadá, em Suez e no Chile, 
i;,s~im como a s grandes canalizações de abastecimento d'agua de Baku , 
n::i. Rmisiá , e a construcção da barragem de Lwymon, no Paiz de Galles, com 
uma altura de 60 metros e fundações, em concreto, que attingiram a 33 me-
nos abaixo do leito do i:io. 

Finalmente, a terceira firma, ingleza com a precedente, é a mesma que 
construia o porto do Rio de Janeiro, o que vale dizer que da sua competencia 
e idoneidade podemos nós mesmos brasi-el'iros dar o ma is lisonjeiro teste-
munho. 

Eis ahi com que emprezas o Governo contratou as obras do nordeste: . 
Quem, em consciencia, será capaz de affirmar que as temos iguaes 110 

Br::i,sil? 

Ma~, diz-se , as vantagen s offerecidas são exaggeradas. 
Dizem is to os que não têm idéa. cabal elas circumstancias especiaes em q u e 

. !'e vão reali7..a.r 'os serviços, em zonas, desprovidas dos recursos necessari os. 
c,nde não exist•em operarias, mas rudes trnJbalhaidores agricola:s, e onde se 
i.ornam indispensaveis aptidões e energias excepcioanes para exeucção de 
J)l ojecto tão vasto e complexo quanto o da construcção simultanea e rapida 
<le varias grandes b;i,rra.gens. 
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Difficil seria a empreza.s de responsabilidade, fortemente apparelhadas e 
].Jerfeitamente idoneas, receber por obras dessa natureza os mesmos 10 o/o 
ordinariameRte concedidos aos serviços 'communs ·.de construcção de estra-
àr.s, com grande movimento de terraplenagem, ou de edifícios nos centros 
m·hanos, abundantes de recursos. 

Aliás, as vantagens concedidas não representam exactamente 15 o/o: 
cr,mputadas as despezas a que ' estão obriga dos os administradores pela clau-
~ul<l XVIII dos contratos, a percentagem não irá aJém de 12 1/2' o/o. 

Ora, ·nos trabalhos da natureza daquelles que pe estão effectuando no 
1·ordeste, a pr:imeira das firmas, a que acima· a lludi, tem tido como remu-
ne1·ação ordinaria 15 o/o e, frequentes· vezes, 20 o/o; a segunda, antes àa 
.ouerra, quando as despezas geraes eram muito inferiores ás de agora, re-
cebia por obras construidas na Nova GaUes do Sul, no valor de 2 . 000. 000 
dt- libras ester.Hnas, mais ;'.Ue 15 , o/o, ·e a terceira, em data resoente e anteriior 
'\ dlz. nosso contrato, e~ecutou numa das Republicas do Sul, mediante o 
v~gamento de lõ o/o do custo das obras, a abertura de um grande tunnel, ~ 
ajustou com o nosso Estado do Maranhão pelo .mesmo preço a construcção 
~10 seu port©'. 

Parece, pois, evidente que, obrigando-se a ,pagar em coRtractos identicos 
1'.l 1/2 o/o, ''não assumi'o o 'l'hesouro compromissos excessivos numa época em 
•tue o trabalho, como tudo ·mais, encarece todos os . dias. 

Extranha-:ie que o !!Ontrato contenha a clausula da indemnização de 
ii o/o no caso dP suspem<ão das obras. 

Com o desassombro com q}le costumo assumir a responsabidilade dos 
r>.1eu.s actos, declaro que esta clatrnula teve , por fim evitar, tanto quanto 
possível, que as obras do nordeste se su.spendam por deliberação menos re-
fl~ctida do Governe. E' justament.e devido á falta de contih'Ll.idade na admi-
r1'stração qüe este e outros problerpas nacionaes até ]),oje não foram resol- . 
vi.c1os. Não é verdade, entretanto, como se assoalhou, que essa indemnização 
tem de ser paga sobre o valor totai do contrato e ainda que a suspensão 
cJa.s obras provenh.a de acto das proprias companhias: o q~e está expresso 
,.~ c,onvenção (claüsula XXII) é que os 5 o/o serão ' calculados sobre a dlffe-
rnnça entre aquelle valor e as despezas feitas até á data da rescisão, e esta 
,;J se fa.rá ,se sobrevierem circumstancias .imperiosas que determinem a sus-
p(·nsão compieta dos trabalhos por parte do Governo. · 

Affirmou-se, finalmente que os contratos concedem a os administradores 
11 nc1eres discrecionarios no tocante. ao recrutamento e estipendio ·ao pessoal, 
"·"'l'Jisição de ma.teriaes, machinismos e outros supprlmentos, transpoxtes, 
.: lc. Tambem isto não é verdade. Em todos estes assumptos a administração 
~-eservou para se interferencia directa, constante e decisiva, assim como 
d 1;;1mou a si a libel'dade de, no correr das obras, tomar todas as iniciativas 
ll.<fJ julgar acertadas para alteração, ampliaçã o ou restricção dos projectos. 

Os ·oontratos dás obras do nordeste, lidos e interpretados com intelli-
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gencia e honestida de, nada contém que justifique a celeuma contra elles 
ie\'antada. 

·Foi o Governo muito accusado, o a nno findo, por haver aberto creditos 
extraorçamenta rios na importancia de algumas centenas de mil contos de 
'réif:. I sto servi o de thema aos mais injustos commentarios. O Governo era 
incoh er ente, pois , na su a m ensagem de ' 3 de Setembro de 1919, se insurgira 
<·c.m vehemen cia contra o abuso de t aes creditos, e era criminoso, ·por que 
esba njara ass.im os dinheiros publicos em momento em que . a Nação se via 
a braços com as maiores difficuldad\)s. 

Ainda aqui os a dversarios não têm r,azão. 
A somma tota l dos cPeditos então citados foi de r éis 581. 000: 000$000. 

· Ora, a este respeito convém fazer a lgm;nas coNisderações ,preliminares. 
Na minha citada m ensagem de 1919, escripta u m mez .apenas depois 

de assumir o Governo, já eu a nnunciava que nesse anno, "sem f allar numa 
~JPissão de 30. 000 : 000~ e de outra, de igua l impor tancia , de letras do The-
i;t)uro por antecipação de receita , com juros a v en cer que sommavam r éis 
l: 800: 000$, o Tribimal de Contas já registrara creditas ext't'a-orçamentarios 
nu valor de 150. 615: 292$889" . Accrescentav.a em seguida que, addicionados 
a esta parcella os .creditos em a ndamento no Congresso e os que ·o exame 
Jo estado actual das verbas apresentava como Jindispensav.eis, o orçamento 
de 1919 ·f.i.nha de ser accrescido lle 212.621:270$254, papel; e 2.292:447$542, 
om·o. 

Quanto ao eXet'cicio de 1920, todos se lembr a m das condições em que foi 
vot.ado o orçamento, cujo insignificante saldo era a penas a pparente e tinha 
ele converter··Se, sobretudo pela elevação dos preços, e apezar do espírito de 
eronomia qu e inspirava a a dministração e de que o ba la nço do exerc!cio 
da rá em breve expressivo testemunho, em consideravel deficit. 

Ora, nã o é justo que á conta do Governo actual se lancem os creditos 
deC'orrentes de de~ l:Jezas r ealizadas a ntes que elle começasse a existir, n em 
o~ que resultam ele deveres ou exigencias inelutaveis da a dministração. 

Depois, tambem Não podem ser levadas á responsabHidade do Governo, 
pr,Jn menos do m eu Governo, as quantias pagas em cumprimento de senten-
c;:u· judiciar ia s; e, a inda, não é regular que se compute na somma daquelles 
·Jl"=cUtos o valor de 1419. 8·63: 000$ de- a po ldces ·emittidas, e a t é de a polfoes por 
1:1mitti1·, em vez dos juros corre.spondentes â emissão realizaàa; nem os cre-• . 
elitas a bertos em virtude de dispos·ições legislativas que o Governo não podia 
ilei:J:ar de mtmvri.r, como o de vencimentos devidos, na importancia de mais 
ele 46. 000: 00.0$, o do recensea mento no va lor de 6. 000 :·OOO$, etc.; nem os 
que i;-e de!!tinavam a va.rios exer cicios futuros ou a obras que a inda nem se 
:n!eia..ram, como o de 18. 20-0 :000$ ·do p·orto desta Capital; nem oi;; 140 . 000 . 000 
de francos para a encampação do porto do R io Gra nde do Sul, tacto que Ja 

1•mC'ontrei consmnmado; nem o convenio com a Italia, ·100.000:000$ distri -

Creditos extrao"" 
çamentar ios 
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buidos por dous exercicios e que não importam despeza propriamente dita, 
dC'., etc . 

Ora, feitas . estas deducc;:ões·, os 581. 000: 000$ de creditos ficam, como se 
mostrou, o anno passado, em publicações a utorizadas. pelo Governo, reduzi-
c'ics a 16 . 000:000$, entre os quaes se encontram· ainda despezas de natureza. 
inevitavel como 1. 000: 000$ para a primeira prorogação do Congresso, réis· 
1.400:000$ de augmento do salario aos operarios da Oeste, 1.300 :000$ para 
pensionistas e inactivos, 3. 400: 000$ para a prophylaxia rural e a. defesa 
sadtaria dos portos, serviços que, desde a minha mensagem de Setembro 
de 1919, considero daquelles "a que devemos acudir ainda que com sacrificio'"; 
315: 000$ de subvenção deyida por lei a escolas ém Santa Catharina; 275: 000$ 
para machinas destinadas á I1úprensa Nacional etc., o que afinal requz a 
proporções ·bem mesquinhas o espectaculoso algarismo com _que se preten-
dera a larmar a opinião publica. 

A accusação, a que serviram de pretexto os creditos referidos, com os 
cpiaes ·podem sommar os avultadissimos pagamentos do Lloyd, considero-a 
eu um dos mais honrosos títulos do meu Governo, que, sem grandes re-
cursos extraordinarios, conseguia saldar divida tão avultada, da qual só em 
minima parte me cabe a responsa:bilidade. 

Este anno resoou de novo o refrão dos creditos extraorçamentarios. 
Em entrevista concedida recentemente a uma folha desta capital, per-

guntava eu onde, sem emprestimo nem emissão, iria encontrar dinheiro para 
~cudir, ao mesmo tempo, ás despezas ordinarias, cada vez· mais elevadas pela 
aggravação progressiva dos preços, e aos gastos extraordinarios que, em 
dfras incalculaveis, reclamam todos os dias do Governo aquelles que de 
:Jrodigo mais o accusam. 

A resposta dada pela opposição a esta pergunta é curiosa. Vale a pena 
registral-a aqui, 'como exemplo odo criterio e da justiça ·dos adversarios do 
Governo, ni~smo os que se inculcam mais imparciaes: tanto ha . dinheiro 
que o Governo nos 82 primeiros dias .do exercicio abri o 89. 540: 111$850 de 

. crcditos extraorçamentarios, ou réis 1. 090: 000$ por dia. 
Ora, para que tal resposta não fosse mero disparate seria mistér pro-

~·ar: 1°, que esses creditos não eram necessarios e, portanto, o · clinheiro 
nelles despendido podia be.m ter sido applicado aos serviços indicados pelo~ 

r;c!amantes; 2°, que os ditos creditos se constituiram, em sua totalidade., 
de dinheiro propriamente dito , e não de · titulos de credito; 3°, que foram 
gastos effdctivamente nos 82 primeiros dias do exercicio, pois do contrario 
SE'ria ,inepcia a sua divisão por dias. 

A verdade, entretanto, é outra .-
A faJta. de lealdade da critica manifesta-se desde a somma total dos 

creditos, que é de 82. 451: 000$, algarismos redondos, e não 89. 450: 000$000. 
Além disso, convém esclarecer que desses 82. 451: 000$, nada menos de ré!s 
42.545:000$ . são em apolices da divida publica e, sendo assim, a mais ele-
mentar probidade mandava incluir no total di.nheiro não o valor nominal 
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· u(•sses titu,los de credito, e si-m apenas os seus juros, 2.127:000$, pois só 
· .<"stes representam despeza. em dinheiro. Temos assim já os 82. 451: 000$ re-
. duzidós a 42.033:000$ e muito amortecido o fogo de artificio dos 1.090:000$ 

d'.:u-ios. 
Em 1>egundo lugar, a quasi totalidade dos creditos abertos traduzern 

.<lespezas obrigatorias, que ao Governo não era dada a liberdade de fazer 
·ou não. A au.torização legislativa nem· sempre significa faculàacle. Quando o 
-Congresso aiitori.za o Presidente da Republica a abrir creditas pava paga-
m~nto de sentenças judiciarias, dividas contractuaes, compromissos inter·· 
71:wionaes, indemnizações de direitos privados, ninguem dirá que o Presi-
·<lerite é livre de abrir ou não esses creditas. 

Em terceiro lugar, o Governo não ' tem culpa se o orçamento contêm 
-despezas fm·ça clas sem receita correspondente, e des<'le que assim acontece, 
é t>vidente que os creditas para attender a t aes clespez~ têm necessariamente 
óe ser i?Xtra orçamentarios. 

Isto posto, vejamos os creditas rlos 82 primeiros dias, ou antes do pri-
3nelro t1~imt>stre do exercício: 

Minis teriq da~'~Justiça: - Quatro no valor total de 884:7D7$ p?.ra rerre-
10nntaçã o dos Presidentes ela Camara e do Senado, subsidio de deputados e 
,.i> enaclores e despezas das · Secretarias do Congresso em Dezembro de 1920; 
1;a9: 775$ para attender ao excesso de despezas com a alimentação de detentos 

.a wucos, resultante da elevar;:•0 <'te. •·ü~Lo dos genEoros; HD:2~0$ rle a uxilio 
•·.onceclido .vo1· lei ás escolas elos nucleos coloniaes do Rio Grande do Sul; 
1:5 9S$ de penE1í.o devida, em. virtude àe ·lei, á viuva de um guarda civil; 
l. 500 :000$ para hospitaes, nesta Capital, e 5 .000 :000$ para a commemoração 
do Centena.rio da Independencia. 

Ministerio das R elações Exteriores: - 40: 616$ para pagar despezas 
V <tas na Belgica pela commissão brasileira que tomou parte nas olympiada~ 
1:1; Antuerpia; dous na importancia total de 87: 658$, ouro, para, em obe-
a;r,>ncia á lei e á cortezia na cional , occorner á creação da embaixada da Bel-
rr'. ca e das legações da Polonia e da Tcheco-Slovaquia. 

Ministerio da Marinha: - 571: 875$, ouro, e 9. 956: 000$, papel, para 
rlupplemento das verbas orçamentarias destinadas á alimentação, combustí:.. 
,.,"l, munições, construcção naval, classes inactivas, despezas no exterior, 
e tc., cujos preços se elevaram nos mercados, sem que para isso ho~esse 
ne qualquei· modo concorrido o Governo. 

Ministe!'iO da Guerra : - Sete no valor •total de 130: 725 $ para venci-
raentos devidos a auditores, voluntarias da Patria, officiaes e opera-rios; 
2. 566 :000$ para supplemento das verbas destinadas â. ma.teria prima, ma·· 
ch'nas e combustivel dos arsenaes, medicamentos, transpoi·te de tropas e 
uutras despezas de material; 2.982:000$ para as despezas feitas com a in~ 

~e:o:venção na Bahia; 2.000:000$ para a acquisição do material de aviação, 
quantia reclamada pela defesa do paiz e da qual até hoje não -se gastou 
:;e,1ão parte mfa1ima; 495 :218$ para a justiça '·miJitar, credito exig·ido pela re-
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-Organização que o Congresso determinou entrasse logo em vigor, destinacl~. 

a todo o exercicio e compensado em grande parte por despezas supprimidas. 
Mini~terio da Agricultu:fa : -,- 180: 429 $ para liquit!a;r compromis<;os ª'"" 

r.~p~.rtiçÕE'S extinctas ; 739: 700$ de supplemento a sete verbas orçamenta rias. 
que circumstancias em t empo expostas ao Poder Legisla tivo tornaram in-. 
sufficientes; 8.000:000$ para o recenseamento, desp eza resulta nte, por assim-
dizer, de preceito constitucional; e 1. 335: 000$ para gratificação provisor ia 
dos empregados, a qua l, vota da para todos os Ministerios, deixou de sel··o. 
para o da AgdcultUra. 

Ministerio da Viação: - Neste Ministerio, a não serem os creditos em 
apolices, todos destinados a serviços de urge!ilte interesse da Nação - r e-
ver~ão ela. Estra da de Sa pucahy, resgate da de Oaxias e acquisição de urn 
preclio para o Correio do Amazonas - figuram apenas OS· de 690: 500$00ct 

. r ara ·a cnnst.rucção de um ediffoio de correios e telegra phos na P arahyba; 
onde css1Js serviços estã.o pessimamente installados, e 150: 000$ paro o mobi-
linrio . do Correio cl eA ta. Capital . Todos conhecem a lastimavel installação el o. 
Il\)~so Correio - sem espaço, sem a r, sem luz, sem. moveis. Cmn a mab 
~ i•;orosa economia está-se construindo um novo edificio fpara desafogar <; 

ª'' !o:a l. Como utilizar esse edificio sem o mobilar ? 

Ministerio ela Fazenda: - Dous no valor total de 74:424 $ para liquidm· 
.~cnt.enças jucliC'iarias; 41: 494$ para restituir á Intendencia ele Porto Aleg r e 
.::ir-iitos ·indeviclaTnent e cobrados; 182: 733$ para a Inspectoria de Seguros; 
:ir; ~ oos· para a reconstrucção de' uma lancha na Alfa ndega do Pará; 18:000~ 

p ,ir a, a ttender ás despezas com a commissão do Cofre elos Órphãos, e dous 
·no valor tota l de 82: 25 6$ pa ra pagam ento de gratificações addicionaes re-
1a1 ~vas a os exerci cios de 1913-191 6 . 

De todos os creditos acima mencionados, sómente os seguintes podia o 
Uo~·erno deixa r de abrir: 

1. 0 No .Minist•er·io da Jmstiça, ·o d•e 1. 500: 000$ para a installação e custeio-· 
df) h ospitaes . A popula ção desta Capita l, porém, dirá se me era licito cerrae 
G'3 ouvido11 a o cla mor incessante de quantos sabem que neste pa rticula i· 
a nossa situação é das m a is prementes e a ngustiosas : nos hospitaes exis-
tentes já não ha leitos fü sponiveis.; os ell;fermos espalha m-se pelo chào; 
muitos mocrem ca fóra, á mingua e ao abandono, por fa lta ele espaço n as 
enfermaria l'. Ainda assim, do. credito de · 1. 500 :000$ despenderam-se a té este 
rflO~nento menOA de 500 :000$, O <;\Ue ainda Vem patentear a má fé COm que 
>"!) calculou a cliaria de 1. 090 :000$000 . 

2, 0 N o M:inristel'io . da V>iação, o de 690: 500$ para os Com·eios e T elegra-
-plrns da Parahyba. Mas, não só es·sa é da maior urgencia, pois as duas re-
partições não podem · continuar por ma is tempo nos predios a bsolutam ente 
irnp1·est'aveis que ora occupam, como é certo que aquella somma se des tina 
a m ais de um exercicio e della nada ou quasi na da se gastou nos tres 
lll'Ürtei ro&· m ezes do anno. Acoresce que deste credito é de justiça deduzil· 
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c erca d8 300: 000 $ do credit o aber to, e só em p equena pa rte despen dido, o 
11nno iia ssado. 

3. 0 No Minis te rio da F a zenda, os cr editos no valor de 182:773S da Inspe-
ctoria. de Seguros, 35 :000$ da lancha do· Pará e 18 :000$ da commissão do 
Cofre de Orphãos . Mas a reforma da Inspectoria de Segu ros impunha -se 
cl<·sde muito tempo e a renda da repartição cobr irá muitas v ezes o credito 
1:1.bertJ); sem la ncha concer ta da, nã o teria m eios a Alfa ndega de Belém de 
f aze11 a vigila n cia do por to , e entã o o prejuízo do Thesouro seria muito 
m a idr; e quanto a o s erviço da Commissão elo Cofre de .Orphã os, p a r ece que 
:i.té j~ste momento ninguem lhe contestou a utilida de. 

Eis a hi, dos cr editos em dinheiro, a.penas 2 . 425 : 000$ depen diam do arbi-
fr io do Governo, e es ses mesmos, pelos motiv os expos tos, não pedian1 deixai-
-à<; 1 er abertos . . 

Note-~e a inda que da totalida de dos creclitos , a penas cerca de 14.500 :0 00$ 
rt'>:rresentam despezas a àistrib1úr por este e vor exercicios fii,t ·u.ros; tudo 
rnAis se destina a desp ezas de exercicios anteriores. 
1 Pôde-se por ahi a feri r a v erdade ela affirmação ele qu~ o exernicio actiwZ 

começa com um desequilíbrio ele 1.090:000$ por cl.ia. 
j Finalmente, não esqueça mos que todos estes creditos , sem excepção ele ur só, fora m abertos em virtmàe de l ei, dura nte cuja elaboração no Con-

gresso os criticos se conservara m indifferentes e mudos. 
Diz-se, ·porém , com irrisoria ser.i•eda de , que nenhum dnberesse ha .em 

xa.mina r se esses creditos foram a utorizados por lei, se attendiam a ne-

/
cessida des pubNcas ou compromô·ssos inc1ecHna veis, e se fora m gastos ou n ã o 
Mas é justamente isto o que interessa saber; porqua nto, se os creditos são 
Jegaes , não houve da pa rte elo Governo nenhum excesso de poder; se atten-
clem a n ecessidades ou compromissos indeclinaveis , bem , ha ja o Governo que 
:issim provê a o b em publico e r esgua rda a honra da Na ção; se nãci fora m 
gastos , nã o houve o desperdicio de cUn.heiro que se quiz contra.pôr A falta àe 
dinheiro allegada p elo Governo. 

l\fa.s não va le a pena perder mais tempo com essa sophisticaria. 

:Ma.teria tambem muito. discutida foi o concurso da Sa ude Publiqa. 

O Decreto Legislat~vo n. 3.987, de 1920, que a utorizou a r e01·ga nização 
dos serviços sanita.rios , assim dispoz no a rt. 6°: 

"Os inspectores technicos, bem ·Como o secretario geral, serão 
nomea.clos p eJ.o P residente da Republica, sab proposta do Director do 

1 Departa m ento, devendo servir em commissão . Os dema is funccio-
nario~ serão de nomeação do Ministro da Justiça . e Negocios. Inte-
riores e do Director Gera l elo Depa rtamento, conforme as categoria s 
em que forem classificados no regulamento, m.eà·iante concurso de 

' p1·oi;as 2ni,bUcas." 

Concurso da Saudtt 
Publica 



-· 28.6 

l~ no a.rt. 10: 

"Fica o Governo autoriza.do a expedir os necessarios regula-
mentos, nos quaes poderá ·impôr multas a té 5:000$; a reorg[!.llizar O"! 
quadros dos funccionarios da actu a l Directoria de Sande Publica, 
!" · .''~·Prlo '1 n'.JJlia l-os ou n ·duzil-Oi', eonforme as n ecessidades do ser-
viço; a fixar os respectivos vencimentos e a preencher as vagas 
que 00c.01Terem, respeitados os direitos adquiridos pelos 
funccionarios e aaoptanao o conct<rso para o vreenclvimento car-
gos teohnicos." 

A lei tornou assim dependente de concurso o provimento dos càrgos 
technicos. Era natural. Serviço de interesse vital para o p a iz, não devi 1 ser 
confiado senão a quem désse provas indiscutíveis de saber e competencia. 

Mas, no § 2° do citado art. 10, o legisla dor declarou: 

"Os nieclicos classificados no tilt·i1no concnrso para 
sa.nHarios terão preferencia no provimento effectivo dos 
respondentes que resultem da present·3 reforma." 

Pretenc1·3ram os ?nerÚcos classificncT.os no ultinw co1ic1.irso pnra. -inspe-
ctores sa.nitciri.os que a lei lhes dava direito á nom.en,ção, independente de 
novas pr'ovas. 

O Governo não pôde attendel-os , exigia novo concunio, que ma ndou im~\ 

mediatamente realizar, e pensa ter interpretado fielmente o vosso pensa-
mento, as vossas palavras. 

Na demonstração desta these, seja-me licito recorrer a um estudo que vi 
publicado na imprensa c1esta cidade, e cujos conceitos. na · parte juridica·, ple-
namente subscrevo. 

O pensa mento da lei era que ninguem fosse nomeado para cargo 
technico ela nova organização sanita.ria sem pr•3sta r concurso . Não qualquer 
concurso, mas um concurso á altu ra da variedade e clesenvolvimentci dos 
assumptos que entravam nessa nova organização. , 

A esta regra o legislador não abrio excepção. Admittio, s im, um titulo 
ele vreferencia DENTRO DO PRINCIPIO GERAL ·que estabelecera, mas não a1ttor·izou 
nenhnnia nomenção sem o con.ctirso vor elle prescri.pto. Entre os que pres-
tassem esse concurso, sim, seriam preferidos a quel.les que tivessem ·feito o. 
outro, menos importante, é verdade, ma.s· já revelador de aptidão e preparo. 

E' o que reza com admiravel clareza e precizão o § 2° do art . 10 ·. 

"Os medicas classificados no ulti1no concurso para inspectores 
sanita.rios terão preferencia no provimento effectivo elos cargos cor-
respondentes, que resultem da· presente reforma." 
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Veja-se bem: a lei não diz serão nomeados para cargos correspondentes ; 
a lei diz TERÃO PREV'ElRE NCIA no provimento dos cargos correspondentes. Se 
fosse seu intuito da r .a esses medicos direito á no'Yneação immediata inaepen-
dcn;te de novo concurso, diria isto mesmo e não se .limitaria al fallar em pre-
ferencia. Assim, no art. 6° ou _ no a rt. 10, quando exigio o concurso pa ra os 
cargos t echnicos, accrescentaria - "salvo quanto a os medicos classificados 
nQ concurso de 1918". Ou então, no proprio § 2º do art . 10, em vez de dizer, 
como dis~.e --'- "os medicos classificados no ultimo concurso terão prefer encia 
no provimento effectivo dos cargos correspondentes" - diria - "os niedicos 
classifica dos no ultimo concurso serão nomeados para os cargos cones-
pondentes" . 

A preferencia ê sempre o r esultado de uma comparação. Ninguem pó'de 
,prefer·ir sem comparar. O Governo não pôde preferir um candidato sem 
ccm]'1iaral-o com outros candidatos que estejam mn condições de ser no1neados 
1iara o mesmo emprego. Preferir uma pessoa: a outra que não póde ser no-
1neada para o cargo, ê a bsurdo. Ora, no caso de que se cogita , quaes eran1 
no inomento os outros candidatos em . condições de ser nomeados, com os 
r;uaes o Governo pudesse com.parar e aos quaes devesse preferir os medicos 
classificados no concurso de 1918 ? l'[enhum, porque naquelle momento não 
hitvia ainda outros candidatos em condições de ser nomeados; só depois q1ie 
se fizesse o novo concurso. Logo, só depois desse novo concurso seria pos-
sivel a comparação e a preferencia . Mas não ê possivel comparar candidatos 
co concurso de 1918 com candidatos do . conc11.rso ele 1920; só se comparam 
candidatos do mesmo concurso. Logo, a preferencia dos r eferidos medicos sO 
se tornaria pratica vel se elles tomassem parte no novo concurso. Feito i.sto, 
e ntão sim, sempre que houvesse igualdade de classificação, o Governo teria 
q ue. preferir o candidato que contasse tambem o concurso de 1918. 

Esta ê que ê a lei, n;:i, sua lettra como no seu espírito. 
E não podia ser outra. Se , como se pretende, a lei mandasse nomear 

(lesde logo para os novos cargos os m edkos do concurso de 1918, ella seria. 
manifestamente 1nconstituciona l. Pelo art. 48, n. 5, da Constituição, as no-
meações para os cargos publicos competem privativamente ao Presidente da 
Republica . O Congresso pôde estabelecer as condições de capacidade especial 
I•ara esEas nomeações, como é expresso no art. 73; mas não lhe ê licto d&-
terminar que o Poder Executivo nomeíe este 01i aqu.elle cidadão para este ou 
aq1ielle emprego, pois, se assim fizesse, a nomeação passaria a ser acto do 
Poder Legislativo e não mai.s do Presidente da Republica. Na hypothese ver-
tente, por_ exemplo, a lei poderia autorizar o Governo a nomear com dispensa 
do novo conc1wso os medicos que houvessem prestado o de 1918, inns nunca 
ordenar a nomeação desses medicos individ1wbnente part·imllarizados. 

E', pois, inelutavel a conclusão: a lei' não tornou obrigator-ia a nomea ção 
dos medicos classificados em 1918; conc(!deu-lhes apenas direito de prefe-
r encia em igualdade de condições com os do novo concurso; e se· fosse ·aquel!e 
o seu ·intuito . o Gover90 teria plena liberdade de nomear ou não os ditos me-



Vl•lt«s 

288 -

dicos, porque o provin1ento dos cargos publicas é attribuição do Presidente 
da Republica: que o Congresso n ão póàe ·a bsorver sem offensa da Consti-
tui"1io. 

Allega-se que os §§ 3° e 4° do citado art. 10 mandam aprovei.tcir t nmbem 
os m edicas interinos ou em commissão, c©m relevantes serviços, e ainda> os 

· a uxili!!.res do Posto Central da Assistencia, e d'o emprego dessas expressões 
- ta1nbmn, ainda - se deduz claramente q11e o pensa m ento da lei foi apro-

. ve-ita1· os medicas classificados no concurso de 1918. 

Sem duvida a lguma, o pensamento da lei foi a proveita r esses medicas. " 
aproveital-os de pref01·encia, m as niediante o. conc·1•rso por ella exig-!do. Tam-
bem os interinos, os commissiona dos e os a uxiliares não têm outro dire ito 
senão o de preferencia, mesmo porque, se o · Congresso quizesse forçar o Go-
verno · a nomeal-os, este, escudado em texto expresso da êonstituição, teriu. o 
direito de Oppôr-se. O que a lei quiz dizer com taes preceitos foi que, clentro 
das condições por ella creaodaJs para o pr ovimento dos cargos technicos, serão 
tam-bem elprovei.tados os m edicas interi.nos, e ainda os a uxilia1·es· . 

.--' 

Em vista das razões expostas, o Governo exigia dos medicas classificados 
em 1918 que se s ubmettessem a nov:ots provas, caso pretendessem ser pro-
" idos nos novos cargos, e pensa, como .iá disse, que bem interpretou o espi-
rito e a lettra ·ao acto legislativo. 

Fora m estas, que me lembrem, as principaes c.riticas feitas á a dminis-
tração . 

Passo agora a occu par-me espec'ialmente dos as:;mrnptos perten centes a. 
cada 'Ministerio. 

RELAÇÕES EXTERIORES 

R etribuindo a visita que lhes fiz em Bt·uxel!as, em Maio de 1919. Suas 
Ma jesta des o Rei Alberto I e a Rainha Elisabeth vieram a o Brasil em Se-
tembro ultimo, e effectuaram a viagem, tanto de vinda come de volta, no 
nosso couraçado. S. Paulo. Demoraram-se cerca. de um mez e percorreram al-
guns pon tos dos Estados do Rio de Janeiro, S. P a ulo e Minas. Pouco a n tes 
do regresso á Belgica, aqui chegou tambem SuR. Alteza o Príncipe herdeiro 
Leopoldo. 

·Com essa viagem, coaf'(')rme declarou em mais de um dos 'seus nota veis 
discursos, teve o lll.ustre monarch a ' em vista principalmente agi·adecer ao 
Brasil a espontaneidade e decisão com que, descle os primeiros dias, se collo-
cara ao laào da Belgica por o·écasi·ão da grande guerra. 

Os . SoberanQS toram recebidos entre nós com o affecto e o carinho, que 
desde nmito haviam conquistado entre· t odos os brasileiros, pelo seu adtriir avel 
procedimento Clurante a conflagração européa . 



289 -

Não pneciz0 salientar os r esulta dos dessa visita. A Nação tem-nos bem 
em conta, quer no toca nte a o desenvolvimento das nossas relações commer-
ciaes, quer sobretudo no que diz respeito á nossa situação inter nacional. Sei, 
por outro la do, que, ap ezar da fur1a com que alguns jornaes procuraram na 
occasião a m esquinhar e denegrir os r epresenta ntes do poder publico aos olhos 
dos nossos hosp edes. estes levaram dos homens. da cultura e das instituições 
d o Brasil as mais lisonaeira.3 lmpressôes. 

' Tivemos tambem o prazer de hospedar por alguns dias o illus tre deputado 
ital iano, ex-Pr esidente do Conselho de Ministros, Sr. Victor Orlando, qu.~ 

veio ao Brasil com o fim de percorrer os centros m ais importa ntes da coloni- · 
zação italiana. Elle foi portador de uma canta a utographa do Rei Vittor!o 
:Smanuele II, na qual Su a Majestade exprime o desejo de Visita r o n osso paiz, 
logo q ue as circumstancias o permittam. 

Penhorou-nos a iada com a sua presença o Secretario de Estado dos Es-
tados Unidos da America, Sr . Bainbridge Colby, que, em nome do Presidente 
vVilson, infelizmente ainda enfermo, veio corresponder á visita que a este 
fiz; e, a convite do Governo bra sileiro, o Sr. Juan Antonio Buei;o, Ministro 
das Relações Exteriores do Uruguay, que, na Conferencia da P az, tanta s 
provas de apreço deu ao Brasil. 

Finalmente, por occasiã.o da v iagem do cruzador Ro?na,, da Marinha de 
g uerra ita liana, . pelos portos do Brasil, esteve entre nós Sua Alteza o Prín-
cipe Aimone di Savoia que fazia parte da sua officialidade e foi alvo de me .. 
recidas a ttenções do Governo e da sociedade brasileira . 

Na primeira reunião da Assembléa da Liga das Nações, á qual compa-
receram quarenta e um Estados e cujos trabalhos se r ealiza r am em Genebra 
de 15 de Novembro a 18 de Dezembro ultimo, estava o Brasil representado 
11elos Sr s . Rodrigo Octavio, Sub-Secretario de Estado das Relações Éxterio-
res; Gastão da Cunha, Embaixador. em Pariz e rnembr.o do Conselho Executi-
vo da Liga, e' R a ul Fernandes, nosso delegado junto á Commissão de Re-
parações. 

A Assembléa incluio o Sr. Rodrigo Octavio entre os seus vice-presidentes. 
O Brasil foi reeleito para um dos lugares não permanentes do Conselho 

Executivo . Essa reeleição fez-se por um a nno, até á proxima sessão da As-
sembléa, a r ealiza.r-se no m ez de Setembro v!ndouro. Deverá então a As- , 
sembléa, em completando o texto do art. 4° do P acto, !irar o tempo de dura-
ção do m a ndato para o Conselho e estabe/ecer. as fórmas e modalida des da 
ereição. 

O Brasil tem sido collaborador assiduo nos trabalhos do Conselho desde 
a sua in5tallação; e, na sessão que se effectuou em P ariz, no mez de F ev1>-
l'eiro ultimo, cciube-l'he m esmo a honra de presidil-o pelo seu representante. 

Liga tlaa Nações 
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Os trabalhos da Assem biéa :foram distribui d os por seis com missões: 1 •, 
orga nização geral; 2\ orga nização technica; 3", organização da Côrte de Jus-
tiça ; 4', organiza ção financeira; 5", admissão de novos Estados; e ~·, ar:mn.-
mento e mandatos. 

O Brasil fez parte de todas ella s. 
A proposta ma is importante da pr1meira destas commissões foi a relativa 

ao estudo das emendas apresentadas ao Pacto da Liga. Esta proposta, que 
importava o adiamento da votação das emendas, foi approvada contra os 
votos apenas do Paraguay e. da delegação argentina, a qual, por este motivo, 
se retirou da Assembléa, com grande pezar de todos os seus membros, e com 
a declaração do delegado brasileiro de não h aver divergencia alguma funda -
mental entre o Brasil e · a Argentina quanto ás idéas por esta defendidas. 

A segunda commissão suggerio se convoca ssem conferencias destinad'" s 
a prover ao estabelecimento do organis1no econoniico-finam.ceiro e do 01·,<;a-

nismo de transito e conM1M1,ni.ca:ções, e creou desde logo :; ,-r:1a.ni.imo de hy-
çiene p~ublica, com o· fim de assegurar estreita e proveito»n coopera ção de 
todos os Estados no combate ás molestias que enfra quecem e dizirnam a hu-
humanidade. 

A terceira commissão foi incumbida de prepa ra r o projecto de orga nização 
da Côrte Permanente de Justtça Internacional. 

O projecto originario, preparado em Haya, fôra modificado pelo Conselho 
Executivo em sua reunião de Bruxellas, nota damente no artigo em que es-
tatuia a jurisdicção obrigatoria da Côrte para certas questões de ordem ju-
ridica. Esta modificação partira das quatro ,grandes potencias, emquanto o 
Brasil, a Hespanha, a Belgica e a Grecia, se haviam manifestado pela juris-
dicção obrigatoria. Todas as dema.is nações representadas na Assembl éa, ex-
cepto o Chile, q'ue não se pronunciou, opinaram tambem. nesse ,sentido. Dada 
a resistencia irreductivel das grandes potencias e o risco de se frustrar a 
propria instituição da Tribunal, o delegado do Brasil propoz que, admittida 
em princjpio a jurisdicção facultativa, se restabelecesse, não obstante, o textc 
do projecto de Haya, o qual, entretanto, vigoraria sómente para os Estadoe 
que o aceitassem, ainda que sob condição de reciprocidade. Esta emenda fo1 
aceita com gera es applausos , e , de accôrdo com ella, já quatro Estados opta-
ram pela jurisdicção compulsoria com a clausula de reciprocidade: Suissa, 
Portugal, Dinamarca e Salvador. 

As outra s tres commissões não tomaram deliberações que particularmente 
nos interessem. 

Tendo a Allemanha, depois de restabelecida s as nossas relações diploma -
ticas, nomeado como seu representante aqui um Envia do Extraordinario e 
Mini~tro Plenipotenciario, o Governo brasileiro acreditou, no mesmo caracter, 
junto ao Governo allemão, o nosso Encarregado de Negocios em Berlim. 
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A Polonia e a Tcheco-Slovaquia crearam Legações no Rio de J a neiro, 
respectivamente em 27 de Maio e 29 de Junho elo anno passado, datas em 
que ficaram acreditados os novos representantes. O Brasil retríbuio essa 
cortezia em 23 ele Março ultimo, creando uma Legação em Va rsovia e outra 
em Praga. 

Elevaram · as suas missões cliplomaticas no Rio de J a n eiro o Reino · da 
&uecia e a Confederação Suissa, cujos representantes pa ssaram a ter L'ate-
goria de Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario. 

Como prova a inda do nosso alto apreço á nação belga, o Governo, fun-
dado em autorização legislativa, elevou á categoria de Emba ixada a nossa re-
presentação diplomatica em Bruxellas. 

Foram reconhecidos: o Estado e o Governo da Polonia; o Estado e o 
Governo Tcheco-Slovaco; a independencia da Finlandia e o seu Governo; 
como Estado soberano, o Reino da Islanclia unido á Corôa da Dinamarca; a 
Republica Austríaca e o seu Governo; e a independencia e o Governo rla 
Armenia. 

O Brasil fez-se representar pelos seus respectivos agentes diplomaticos, 
acreditados para esse fim em missã o especial, na posse dos Presidentes do 
Equador, Paragua y e Chile. 

Pelo nosso Ministro no Chile compareceu o Brasil ás festas do cent enario 
do Estreito de Maga lhães, e pelo nosso Ministro em Buenos Aires ás do cen-
tenario de Guayaquil. 

O Governo peruano convidou -nos a tomar parte nas festas do centena rio 
de sua independencia, em Julho do corrent e a.nno, convi te que a.ceitámos 
com prazer. 

Ainda não foi possível, apezar dos esforços do Governo, liquidar definiti-
va mente todas as nossas pendencias de limites internacionaes. 

Na Mensagem do anno passa do, tive occasião de salientar ser isso devido. 
em grande parte, á enorme extensão territoria l do paiz, e á circumstancia de 
confinarem com terras ainda em litígio e.ntre nossos lindeiros akuns dos 
trechos da fronteira a demarcar. 

Tiveram andamento e bem resultado os trablhos da Commissão Mixta 
de Limites com o Perú. Durante a época propria e aproveitando-se do re-
gímen das . aguas então favoravel , a Commissã o conseguio oper a r em r egião 
agreste e levantar cinco m arcos de fronteira nas nascentes e na boca do$ 
rios Santa Rosa e Chambuyaco. 

' No intuito de obter o maximo de resultados desse sérviço, o Governo 
annulo a que a Commissão brasileira, que partio para o norte e1n Abril pro-
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ximo passado, se reunisse com a peruar,ia em Senna J\l[a dureira n a segunda 
q uinzena do mez corrente . 

A Commlssão org·a nizada em obedlencia á Convenção de 27 de De:.em-
bro de 1916, prosegue n os tra bal1*Js de inspecção a os m a r cos da fron teira, fa-
zendo-lhes as n ecessa rias repa.rações ou leva nta ndo outros de permeio, pa ra 
melhor caracterização da linha. 

'l'ambem continúa a executar os trabalhos topogr aphicos e geodeeicos, 
pr evistos na Convençã o, para ligar a triangulada do nosso serviço geogra-
phico á do U ruguay. São pa tentes a s va ntagens dessa ligação . 

Seria conveniente que se désse a det ermina das a utor1dades das r egiões 
· limitrophes a incumbencla de velar p ela integrida de dos P.ontos de referen cia 

da nossa linha fronteiriça, seja m m a rcos , ba lisas ou pequen os accidentes na-
turaes devhl.amente a ssignalados . 

A Commissão 1,l:ix ta E xecutara s ubmetteu, em t empo, á a pprova ção dos 
dous Governos contra t a n tes , o p r ojecto de locação da ponte interna cional so-
bi·e o rio J:!lgUarão, aceito pelas nota s trocadas em 14 e 20 de D ezembro do 
·e; t ino passa do , e o da loca liza ção do Institut o de Trabalhe . 

Em m ensa gem especial da r -vos-hei oonta do ·seguimento que teve a exe-
cução do trabalho . 

O official de engenharia designado pelo Governo pa ra a compa nha r o's 
estudos qu e a commissã o de t echnicos argentinos precizava executa r na re-
gi ilo dos saltos do Iguassú, com o intuito de a valia r a p ossibilidade do a pro-
veitamento dessas quéda s d'agua para fins industriaes, seguia logo a seu 
destino e , de volta a o Rio, a presentou rela torio circumsta n c!a do em que, ba -
seado nos seus estudos e obser vações pessoa es, bem como nos da dos e gra -
phicos leva l!ta dos p ela commissão 
princ!pa es aspectos. 

argentina, aprecia 
! 

o problema nos seus 

Depois de conhecida s as conclusões t echnicas a que a commissão chegar 
em seus estudos, o Governo terá muito ·pra zer em conciliar o interesse n a -
ciona.l com os desejos da nação a r gentina. no tocante á realização de~te 

grandioso emprehendimento. 

O Bra sil, a convite do Conselho E xecutivo da Li ga da s N ações, a ceitou 
o encargo de , junta mente com os Esta dos Unidos da America e a Hespa nba , 
servir de m ediador na luta entre os Armenios e os n acionalista s turcos. 

O Governo não se t em querido prevalecer do direito , que lhe confere o 
<irt ,. ~9 7 do Trata do de Paz, de liquida r ou reter os bens inimigos, sequestra-
dos por exigencias da guerra. Esses b ens estão sendo restituidos ao·s seus prt"· 
prietarios, sem pa gamento, todavia, de qualquer indemniza ção, visto que, 
pelo Tratado, § g• do a nnexo III da Parte VIII, e art . 439, cabe á Allemanha., 
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de modo geral , indemnizar os seus nacionaes pela liquidação ou retenção dos 
bens e interesses destes nos paizes alliados . . 

O Tratado de P az, a rt. 263, declarou a Allemanha responsavel pela resti-
tuição das sommas depositadas no Banco Bleischrodel' , de Berlim, prove-
nientes da venda de ca!és pertencl'\ntes ao Estado de S . Paulo, e pelos jm~os 

convencionados, tudo ao cambio ao qia do deposito. 
Como se tratasse de materia a ser debatida dü,ectament() entre qs qo~s 

Governos, a Legação bl'~Sil!)ira e1n f)erlim iniciou as negociações Jogo que ~e 
restabeleceram as nossas relações diplomaticas com aquelle pai'?. 

Por effeito destas negociações, todo o deposito da casa Bleischroder, em 
importancia superior a 125. 000. 000 de marcos, já foi posto em Londres á dis-
posiçã.o do Governo de S. P a ulo. 

Quanto á parte da divida oriunda de differença.s de c.:,.mqio, cujo pag;a-
·mento incprnbe directamente ao Governo a ll13mão, a liquidaç1j..o offerece sérios 
embaraços, mesmo sem contar com as difficuldades actuaes da sit~ação fi-
nanceira da Allemanha. 

Com effeitp, o Tratado de P az, arts. 236 e 248 , sujeitou não só os re-
c ursos economicos da Allemanha, como todos os seus bens e fontes de renda, 
ao pagamento das reparações e outras r esponsabilidades. E' claro que taes 
bens e . recursos respondem t ambem pelo pagam ento relativo ao café, que é 
obrigação decorrente de dispositivo expresso do Tratado. Mas o a rt. 251 es-
tabelece a ordem de preferencia na solução dessas responsabilidades e , por 
sua natureza; a divida de que se trata não poderá vir senão em quarto luga r. 
depois de obrigações de tal · modo extensas que só muito m a is tarde poderá o 
pagamento ser exigido. 

Para conseguir esse pagamento, em futuro mais proximo, será precizo 
a lcançar, a lém da boa vontade da All emanha, o consentimento dos paizes 
alliados. 

N este sentido continúa o Governo a e nvida r todos os seus esforços. 

O chamado caso dos na vios ex -a llemães envolve duas questões perfeita-
m.ente distinctas, ele que me occupei com a maior clareza, em capitulos diffe-
rentes, na Mensagem anterior: a · propriedade e o afretamento. O Governo 
fez publica r em tempo as communicações que recebeu em relação á, primeira, 
e, quanto á segunda, a integra do accõr do que aqui r ealizou em Outubro com 
os r epresentantes da França. Não obstante, ainda hoje ê accusaclo de con-
servar a 'Nação na ignorancia desses a ssumptos, e vive-se a alarmar, de vez 
em quando, o espiri to nacional com deturpações e confusões intencionaes, que , 
já se vê, nenhuma razão de ordem publica justifica. 

O "direito de propriedade pleno do Brasil sobre os navios por elle appre-
hendiclos, direito isento de toda reivindicação por parte de qualquer dos 
outros Governos alliados" , foi reconhecido pelo protocollo Wilson-Lloyd 
George . Nos termos desse protocollo, porém, o Brasil ficava obrigado a en-

Café 
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treg·ar, em dinheiro, á Commissão de Reparações, a. d ifferenca entre o valor 
dos navios e o montante das nossas perdas m aritirnas. Ora, estas perdas ti-
n hatn sido modestas, de sorte que, se prevalecesse o protocollo, teri a.mos que 

' •'lf'spender somm>.t elevada para conservarmos os navios. 

Po,· esta i·az.ã.o, e sobretudo por estarmos convencidos de que . o ~ys

tl':m a d<> comp ensações do protocollo fôr-a deliberadamente modificado pelo 
•.rrat,ado de Paz, não acceitámos aquella solução e pleiteãmos a do artigo 
297 do Tratado, em vü·tude da, qual o encontro de contas, para a apuração 
óas responsa,bilidades reciprocas do Brasil e da. Allemanha, se daria não 
('11 tre o valor dos navios ex-a!Jemâes· e a.s n ossas d·i.mJin1itas per<la.s tnetriti-
m as, 1~~ as entre àquelJe valor e ·ta!Zets as responsa.biliàades da A llemanha 
a tit·u3a de rep a.rações. 

E' evident e ,qu~ esta soluçã.o ·seria Jinuito m;.ti~s vantajosa para o 
:Brasil , pois o obrigaria a clesembolso muito menor. 

'l'em-se di to que esse ponto ele vista não o defendi eu na Conferencia 
fü• Paz, e só recentem:ente, na ultima phase elas negociações com o Go-
verno francez, é que foi suscitado. 

E ' inverdade já muitas vezes rebatida, que a maledicencia impenitente 
e con1 umaz continúa i'J, l'e petir na espera'nça de qu e a lguma cou sa reste 
em meu desabono. 

Na. mensagem do a nno passado, ao fazer o his torico n1inucioso de 
quanto occorreu sobre esta questão, reprodu:iâ o pl.'otocollo Wilson e assi -
gnalei q ue elle reconh ecia a nossa propriedade sob1·e os navios m ediante 
jndemnização razoavel. 

Em seguida p onder ei: 

'·Mas essa indemnização tin.ha de ser paga por encontro d,e 
con tas, estabelecido entre o valor dos navios, de um lado, e, do 
outro, apenas as nossas perdas m a rítimas. Ora, estas lJerdas eram 
insignificantes em comparação con1 os ba r cos• a pp1·eh e ndidos. O 
Brasil , portanto, se prevalecesse aquelle voto, ficaria obrigado a 
um avultado desembolso . Só um novo accôrdo, impossível de obter 
á vista do resu lta do do primeiro, ou o Tratado àe Paz, poderia 
m;·itar ou, pelo m e nos, attenuar essa responsab'ilidaàe. 

Na Commissão E conomica discutia-se por· esse tempo ~ projecto 
relativo aos bens, direitos e inter esses· privados a llemães, que hou-
vessem sido ob.iecto de medidas excepcionaes por parte das nações 
a llia.das. Na redacção deste projecto collabora.va a Delegação bra-
sileira. O projecto ' estatuia que cada nação a lliada podia reter ou 
liquidar aquelles bens, l e1)ando a prad1wto á conta elo que lhe 
devesse a A llmnan ha a titulo d e r epcira.ções . Eis a,h'i a solução que 
conv·vnhm. D'ev famos fazer t1.t.do por ?nantel-Cf·. Estabelecido o e n-

' \;; contro nri.o nia.is entre o v a/.or elos navios e eis perda~ 1naritfonas, . 
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mas entre esse valor e todas as re<:ponsabilida.des da Alle>nicinha a 
'titulo de reparações, o Brasil pouco teria que pagar. 

Era indubitavel que entre os bens que haviam sido ob.iecto ele 
medidas· e..xcepcionaes se odmprehendi,011n c;s nciVito:; a.p.pt"•Jhmu'lid.vs 

pelos belligera.ntes, tanto mais quanto delles não se occupava. o 
projecto elo Tratado em nenhuma de suas outra.s partes : os navios. 
de que afinal veio a fal!ar o projecto da Com.rr1iissão Fina.nceira, · 
boje Parte VIII do '!'ratado, eram os que ainda estavam em 
poder da Allemanha. Em todo caso, para evitar futuros s-ophismas, 
como entrt> aquelle:11 bem1 não figurassem os que haviam sido ob-
jecto de utilização, e pudesse este silencio ser mais tarde invocado 
contra o ~·rjeito do ~r,àsil aos navios utilizado~, o delegado br:!-
sileiro, accent·1iando bem, com acquiescencia da Commissii.o, que o 
diisposit-ivo elo projecto comprehendia os navios a.pprehndiíLos pelos 
belligerantes, e o seu intuito era detennMiar- com prec·isão os do 
Bras-il, usando da mesma expressão particular por este empregada 
para designar as medidas de guerra de que se servira, fez incl·uir, 
nos §§ 1° e 3° do Annexo á Secção IV da Parte X, eis· palavras 
utilfa:ação e utilizai· entre as , medidas· de que houvessem sido obje-
cto os bens a!lemães, que os alliados 11ocliam a.s,;in1 r eter ou liquidar. 
Ficavam por este modo dissipadas todas as duvidas. ;.• · 

E é •isto o q1ie se encontra hoje no Trata<lo de Paz . " 

E fü~pois de transcrever o art. 297 elo Tratado, conclui : 

".li'icava ass·i1n o nosso dJire·ito · sobre os navios alle1nães p erfei-
tam.ente aca:utelado. O Brasil · po<l·ia reter e?n se-tt poder ou ·vencle1· 
esses navios, devendo entregar o saldo, q1ie porventura. se ·ver-if·i-
casse no se-tt ·a,j1tste de' contas co•ni a A llemam,ha, á Co1n1n·issão de 
Reparações. Alérn diSto, · exonerava.-se cZe q·iialqu,er pagarnento pela 
1tNUzação delles, á vista do disposto no § 8" do Amtexo III á Pcirte 
VIII, e no art. 439. " 

E', pois, inexacto que só agora se tenha · collocado sob o amparo do 
art . 297 do Tratado o direito do Bra.sil as navios a llemães: este ponto de 
vista foi defendido pela Delegação brasileira desde a , Conferencia da Paz .. 

A 2 .de Maio do anno passado, a França, que se recusarçi, a assignai' 
o protocollo Wilson-Lloyd George na parte favoravel ao Brasil, resolveu-se 
a aclrnütir a nossa propriedade nos ter~os desse protocollo. 

Eri já a lguma cousa. Era . um passo par·a adiante no sentido das 
. nossas reclamações. Mas não era o que julga vamos ser o nosso direito. 
Continuámos, po1: isso, a pleitear a apr>licação pura e simples do art. 297 
do Tratado. 
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· As negociações, apeza.r do rupoio franco e decidido que, aesde o p:i:i-
meiro momento, encontrou a nossa pretensão no espirlto esclarecido· do 
Sr. Alexandre Conty, f!Inbaix,ador da França jjunto a o nosso Governo·, não 
C'hega.ram logo a resujta(lo 'definitivo, cleviclo ~rem duvida .ás graves· preoc-
cupações que e;1tão assoberliavam o Governo :Drancez. 

Em Setembro seguio o' 'sr. Conty para o seu paiz, e em Outubre, como 
o Sr. • Rodctgo Octavio, Sub-Secretario de Es.ta do das Relações Exteriores, 
tivesse de ir á ,E'u~opa representar o B1•asil · na Assernbl éa da Liga das 
Nações, incurpbi ~o ele proseguir pessoalmente Etl3 negociações com o Go'-
verno da França, aproveitando-se para isso tla :r;>t·esença em Pariz daquelle 
embaixador. 

Auxiliai:lo pelo Sr. R aul li'ernandes, nosso representante na Commissão 
de Reparações, e pelo Sr. Castella Bra nco Clark, então encarregado dos ne-
gocios da Embaixada brasileira em Pa.riz, o Sr. Rodrigo Octavio obteve 
.'.l.final a declaração da França de reconhecer o nosso direito nos termos 
do art. 297 1•do Tra t a do. 

Eis aqui o tele~ramma em ,que ,foi communicada essa decla ração: 

"Pariz, 6 de Novembro - Tive hoje importante conferencia 
no Quai d'Orsay com o Sr. Conty e os chefes ele sei·viço. O Sr. 
Conty informou-me que o seu Governo aceita o a ccôrdo firmado 
pell;L Commissão mixta, ficando de apresentar modalidades sobre 
o, pagam/ento para submetter á. approvação de V. Ex. (trata-se do 
accôrdo 'de 29 de Outubro, sobre a liquidação do a1'1·etamento dos 

·navios) . Informo~-me mais que, havendo as r epartições· compe-
tentes estudado o nosso ponto de vista sobre os navio$, seu Gover-
no ha:via resolvJdo adherir inteiramente a elle, sob a·eserva da deci-
são do Governo inglez, com quem deseja andar de accôrdo nas 
quest.ões de .mairinha mercante. Adiantou já haver o Governo dado 
instl'.ucções á ·!Embaixada , f·ranceza em Lond1•es para apre13entar e 
defe~der o ponto de 

0

vista brasilefo;o. Para tornar clàra a situação 
expuz ·o nosso ponto de vista e o Sr . Oonty conf.irmou que o Go-
verno francez o aceitava integra lmente, a saber : reconhecimento 
d~ nosso direito <le propriedade por aPPlicação do art. 297 do '.rra.-
ta.do, com a entrega do salde á ·Com.missão de R eparações . E ' assim 
cm;npleta a nossa victoria . Procurei hoje mesmo o Embaixador 
Gama , que segue amanhã para Londres, e lhe expuz. tudo, pedindo 
se 'entendesse co,m o seu collega francez e :iu.ntos agissem no sen-
tido da mais rapida solução .. . " 

Ao reconh ecin'iento do n~sso dkeito ' pu1)ha a França apenas urna res~ 
ti·ict;ão; ~ que o saldo a recolher pelo Brasil á Com.missão de Reparações 
fosse o saldo verificado entre os nossos creditas contra a Allemanha e o 
preço por que viessemos a vender os navios., e não, como preceitúa o 'l'ra -
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tp,·flo , a di ffer ença entrn a quelles creditos e o preço da avaliação dos m esmos 
navios, feita de accôrdo com as leis do pa,iz. 

Não me pareceu razo-avel esta restricção . Em telegramma de 14 de- No-
. vembro ponderei ao nosso representa nte em P a riz: 

"Pelo Tratado o Brasil tem o direito de inco1·pora r os navios no 
seu patrimonio, depois de pagal-os de accôrdo cem a a valiação . Ora, 
feito o pagamento, incorporados os navios, o Braisil é livre de ven-
clel-os, como qualquer outro be111 do patrimonio naciona l, pelo preço 
qu e encontrar, sem mais responsabilida de de qualquer especie ." 

A 23 do mesmo mez insJsti: 

"Não tendo nós em mãos nenhuma proposta de cmnpra dos na -
vios, é claro que o meu telegramma (de 14) visou a penas a resguardar 
os direitos de sobera nia do Brasil, porquanto não se comprehende 
que, d.epois de legal1nente incorpora dos os navios no patl'imonio na-
cional, estivessemos ainda obrigados a dar satisfações do preço por 
que os vendessemos. Para ser coherente, a ];,rança deveria propôr 
que a Commissão de Reparações restituísse o .excesso, se viessemos 
a . vendei· os n avios por preço inferior ao da avaliação . O que se 
pQderia combinar é que, havendo já, ao tempo da avaliação, offerta 
firme de compra immediata, ella fosse tomada em consideração pelos 
ava.liadm:es... Po11de1·0 que a questão do café deve continuar inde-
pendente da dos na v ios. O dinheil'o' do café é méra. re:;;tituição, não 
potl e entrar em c.onsideração no ba la nço da conta dos navios. 
A.ccresce que o dinheiro do café pertence a S. Paulo, emqua nto o 
preço dos navios p er tence á U nião. " 

Encontrou-se a fina l uma fórmula conciliatoria . O ar tigo 297 do Tratado 
1nevê ou a, venda ou retenção dos bens apprehendidos . O saldo de uma ou 
{l• outra, em relação ao debito da Allemanha, será recolhida á Commissão 
tle Reparações. Só no caso de retenção é que se avalia m os l:)ens . Combi-
nou-se então um prazo curto, dentro do qu al o Brasil não decretaria a re -
tenção do'!' navios, e, assim, só na hypoth ese de ser em estes vendidos a ntes 
Ü:J fim do prazo, o saldo a recolher seria o do preço .da venda. 

O Governo aceitou esta CO'Jnbinação, não só porque não tinha nenhuma 
prop ci;ota de com pra immediata, como para não parecer que o rn.ovia o es-
pírito de lucro. 

A ntes de proseguir', seja- me dado o prazer r1e consignar· aqui um facto 
que, sobre ser mais uma prova do noo;i;o dit·eito, attesta ao m esmo tempo 
a ;;U:periorida de mo-ral do Governo belga. 

Como é sabido, a Conferencia de Spa destinou á 'Belgica o dinheiro com 
•1u e o Brasil f'.ntt-asse para a Commissão ele Reparações no a.juste de contas 
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dos navios que apprehendera. O Governo belga tinha, assim, todo o in-
teresse em que essa quantia fosse a mais el.evada possível, e, portanto, que 
1·ecolhessemos áquella Commissão o valor total dos navios ou, ao menos, 
como queria o protocollo Wil.oon, o saldo entre o valor dos navios e a impo1·-
t:;i.ncia das nossas perdas maritimas. A hypothese menos favoravel á Belgica 
seria justamente ·a do reconhecimento da nossa propriedade de accôrdo com 
o art. 207 do •.rratado, pois então o saldo a pagar seria de medíocre valor. 

Podeis agora. avaliar a satisfação com que, a 26 de Outubro, recebi do 
Sr. Raul Fernandes o seguinte telegrai:nma: 

"O Sr. Conty trata activame·nte da questão dos navios, tendo 
pedido informações e documentos e assegurado muito proxima deci-
são satisfactoria. O delegado belga pedio-me o calculo aproximado 
elo saldo restituível pelo Brasil, c.onfessando francamente que, em 
vista ela promessa feita á Belgica em Spa, manfü1.ra estudar a ques-
tão exposta em minha Nota de 27 de Agosto com interesse de re-
cusar. a nossa these, ·n~as era. to1·çado a, imeli.na.r-se ante a evidencia 
elo direito do Brasil, Respondi enca1'ece·ndo o valor moral e nume-
rico. do seu voto, mas declarei que o estado da liquidação dos cre-
ditas não permittia ainda saber se haverá sa.ldo." 

Do Governo itali~Lno tive iguaJmente declarações inequívocas de apoio à 
nossa legitima pretensão. 

Finalmente, ajustada, pelo modo exposto, entre o Brasil e a França, 
a que,qtão da propriedade dos navios, deliberou o Governo francez, como vi-
mos, ouvir o da Inglaterra com quem tem andado sempre de accôl·do nas 
i:naterias relativas á marinha mercante. 

O Governo inglez, a principio, era de parecer que a materia devia ser 
r€solvida pela Commissão de R eparações. Acaba, porém, de ser informado 
pelo seu digno Embaixador e tenho o prazer de annunciar ao Congresso. 
que a Inglaterra reconsiderou o seu modo ele ver, e reconhece tambem o 
nosso direito de conformidade com o Tratado de Paz. 

Parece assim definitivamente encerrada, e nos termos por nós recla.ma-
oos. a questão da proprieda de do Brasil sobre os navios ex-allemães. 

Quanto ao afretamento, sabe o 'Congresso Nacional o que occorreu atê 
H. data da minha. Mensagem anterior. O Brasil deu por a.fretamento á 
França, a 3 de Dezembro de 1917, trinta navios elos ex-allern.ães. O contrato 
expirou a 31 de Março de 1919. Foi prorogaclo por um armo. Em Nota de 
22 de Março de 192'0, manifestou o Governo francez o -desejo de renoval-o 
ainda uma vez, a partir elo 1° de Abril. O Brasil respondeu-lhe a 31 do 
n1esmo n1ez reclamando como condição da nova pro1·ogação o reconheci-
mento. sem reservas, por parte da França,, do nosso direito de propriedade 
sobre os navios. Esse · reconhecimento, como disse ha pouco, foi-nos con1mu~ 
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11cado em Nota de 2 de Maio. Co11veio então o Brasil em prorogar o a juste 
' até que outra cousa f osse convencionada entre os dous Governos." 
\ Resolvido isto, restava liquidar o afretam ento desde 1° de Abril de 1919, 

pois até esta data já o Thesouro havia recebido o pre<;o do Convenio. Para. 
es~e effeito nomeou-se uma con'.lm•issão mixta, de representa ntes dos dous 
paizes, a qual , depois de longos e minuciosos trabalhos, assentou, entre ou-
tros, nos seguintes pontos: 

1. 0 O , Brasíl , de accôrclo com ~' cla.usula terceira'. do Convenio 
de 3 de Dezembro de 1917, pagará á Fra11 ça 13. 000 : OOO:j;, pelas re-
parações feitas nos navios, e a França declara que a ess'1. impor-
t a nda ficam limitadas a;s suas reclamações; 

2. 0 A França isen.ta de qualqu er pagamento relativo aos navios 
Sa.ntos e Jlfacapá, depois da su a devolução ao Brasil; 

3. 0 O Brasil re8titue á França a somma de frs . 624. 343,33 , que 
recebeu a mais na liquidação da conta elos navios Lage e Beneven-te; 

4. • A Franca pagará ao Brasil, pelo preço que for ajustado en-
tres a mbos, o valor do 1Wace·ió, torpedeado e posto a pique; 

5. º O Governo francez pagará ao L loyd B1-asileiro o reboque 
dos navios A lfenas e Baepenày, na impo1·tancia de 50: 257$600; 

6 . º O preço do afretamento, do 1 º de Abril el e 1919 a 31 d~ 

Mri.rço de 1920, é fixado em 30 francos m ensaE>s por tonela da bruta, 
ao cambio de $615 á vista, e, do 1° de Abril de 1920 em dia.nte, na 
m esma somma, mas ao cambio de $238 (escolheu-se o ca mbio· do dia 
inicial ele cada período) ; 

7. 0 O pagamento do primeiro rea,fretamento, e do segundo até 
Outubr o inclusive, na importancia de 27. 377: 544$680 (já deduzidos 
º" 13.000:000$ elas reparações), será feito de uma só vez até ao dia 
29 de Novembro, e o do segundo, a começar rlFLhi, por prestações 
mensaes a.Cüantadas de 1. 062: 332$040 no 1° de cada mez. 

Este accôrdo foi approvaclo pelos dous Governos. 
A França pagou Jogo os 27.377 :444$680, e tem satisfeito pontualmente 

os pCLgamentos mensaes. 

Em principio tle Ma.rço do conente a.irno ficou a justado que o afreta-
In~nto terminaria no dia 31 do mesmo mez, e a Fra n ça Jogo providenciaria 
sobre a restituição dos navios. 

Estão discutindo os dous Governos os prazos e pormenores da entrega. 

O 'J'ratado de Versailles, art. 289, dispõe que as potencias alliadas, In-
s pirando-se nos principios geraes ou nas estipulações particulares por elle 
estabelecidas, indicarão á Allemanha os trata dos ou ·convenções bilateraes. 
que quizerem continuar em v igor. 

Actos bileteraes cora 
a Allemanha 
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O Governó brasileiro preferio não restaurar nenhum dos treii uhicos{ 
actos llilateraes existentes entre o Brasil e aquella nação ant'ee da guerra., 
isto é, a Convenção .Postal, de 30 'de Setembro de 1873, o Accõr\l.o sob•e 
as marcas de fabrica e de commercio, de 12 de .Jáne<iro <le 1·877 , e Q, Con-
veni;;ão para a permutit de encommendas postaes Se,in valor declarado, 'd~ 

20 de Abril de 1911 .. 
Jll <;,ssim resolveu, porque a materia da Convenção ele 1873 e do Ac-

côrdo de 1877 já se acha regulada, nas relações entre os dous paizes, pelt\ 
Convenção postal de Roma, de 1906, e pelo Acto de v'\Tas.hington , de 2 de 
Junho de 1911, relativo á protecção da pr~priedade industrial, fLIDbos re-
vigorados pelo Tratado de Versailles; e a Convenção de encommenda"' 
postaes comprehende estipulações da Convenção de Roipa, de 26 de Maio 
C.e ,1906, tflJmbem revigorada pelo Tratado, á qual o Governo pretende adhe-
r ir, conforme a a utorização que vos solicitou em mensagem de 31 de Maio · 
de 191~. ' 

'O decreto n. 4 .170, de 30 de Outubro do anno passado, approvou a 
Conv~mção Sanitaria Internacional, 9..Ssignada em Montevidfo a 21 de Abr'il 
de 1914 pela Republica Argentina, Paraguay e Uruguay. 

() Governo cíepoaifou naquella cidadet>, a H de .Tanell.rG u1tircto, o 
mstument'i> de- r a ti'ricac;;ão desse :l,cto que promu lguei por d~cr'eto de 9 de 
Màrço. 

Pelo decreto n. 4.236, de 4 de Janeiro deste a nno, Ioi a pprovado o Tratado 
de extradição de criminosos entre o .Brasil e .o Perú . :t=>or este acto, as11i-
gnacJ.o no Rio de Janeiro a 13 de Fevereiro de 19.19, obrigam-se as dua:> 
nações a entregar recipl'bcamente, sempre que concorram certas cfrcum-
stancias, os delinc1uentes de qualquer nacionaiidade, . inclusive os seus pro-
prios nacionaes, que se rerugiarem nos respectivos territorios ou nelles se 
enconh'arem em trans·ito. 

O Brasil e a Grã-Bretanha, desejosos de mais uma vez consagt·ar a 
tradicional amizade que os une e servir á causa da civilização, celebraram 
um trataro especial para solução a migavel de quaesquer divergenci<~s que, 
Lle futuro, possam suscita1·-se eiltre os dous paizes. 

Foi o tratado assig·nado nesta Capital a 4 de Abril de 1919, appr·ovado 
pêlo decreto, n. '4.240, de 6 de Janeiro, e promulgado em 17 de Março. ul-
t im'o, depois de tl'Ocadas as respectivas ratificac;;'ões. 

Em .começo de Ú20, o Conselho Federal \Suisso, ·procurand'o salva-
~uarclar os direitos consagrados pela Convenção de Pariz pa r'!!. protecção 
d~. proprfeaade üídil:stri'al, revista ~m . washüi:gton ·em 191,1 , submetteu á 
a'Pi.;eci'ai;âo dos Governos eontratarrl'es um Ajuste destinado ã: conservação 
ou ao r estabelecimento dd!! · dlreitO"s d.e pi·oprieda cle industria l attingidos 
pela. &"Uerra. 

1 
1 

,J 
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Por parecer con-i•eniente a nossa acquiescencia á~ medidas constantes 
du referido Ajuste, a Legaç;ão brasileira em Berna passou Nota áquelle 
C'onselho, em 9 de Outubro pa,ssado, communicando a adhesão do Brasil 
ad t·eferendum do Congresso Nacional. 

Em mensagen1 de 18 de Dezembro, sujeitei ao vosso esclarecido exam e 
a exposição de· motivos que, a esse respeito, m e foi presente pelo Ministl'O 
cla:;i ·R elações Exterioves. 

A nova organização da Secreta rià õe Esta do ·das Relações Exteriores 
e a reforma do Corpo Consular, feitas pelos decretos ns-. 14 . 056 e 14.058, 
d e 11 de Fevere·iro de 1920, se ainda nã o produziram tudo quanto del!as 
é de es~erar, quer ljelo exiguo tempo de vigencia, quer porque só h a 
p oú.co ficaram definitiva m ente insta llados os novds consulados, começara m , 
j á , entretanto, a confirma r as esperanças do Governo. · 

Não tem este descurado da nossa expansão commercial, nem da defesa 
dos productos da nossa exportação. Os pedidos consta ntes de informações 
comm erciaes, de amostras e fornecimentos, e a diligencia com que .º Mi-
nisterio do Exterior teni procurado estabelecer rela.ções entre firmas ex-
trangeiras e os nossos exportadores, são provas· do empenho do Governo 
etn fàvor do desenvolvimento do nosso .commercio. 

O trabalho e a actividade dos consules e addidos comnierciaes em. pro-
pag-ar o nome do Brasil , su as riquezas naturaes, seu futuro economico, e 
em fornecer ao Ministerio informações completas sobre todos os assumptos 
dos respectivos districtos, vão produzindo frutos aprecia veis. 

O Bolet im elo M ·inisteri o tem prestado bons serviços. Infelizmente, o 
accumulo de trabalhos e a deficiencià de materia l na Imprensa Nacional 
retardaram um pouco a publicação e obrigaram o Governo, para regula-
rizal-a, a recorrer a of;ficinas partkÚlares. A mingua da verba nã o perinitte 
tiragem m á is· eleva da, n em mesmo a publicação da edíção ingleza, que 
está parada e é muito soliC'itada do extra ngeü·o . Conviria a ugmental-a, · 
embora ligeiramente . 

Conhecida, como é hoje, a. influencia elo cinematographo, s eria este 
grand·e factor da nossa expansão, se pudesse o Governo subvencionar uma 
ou dua s emprezas das mais reputadas, que se obrigassem a reproduzir nos 
principaes salões da, Europa e da America, pelo menos um:a vez por mez, 
fiVlns das nossas principaes cidades , indu stria agrícola, industria pa storil , 
riquezas naturaes, etc. O ser·viço tornar-se-hia pouco dispendioso se a 
Urtião obtivesse d:e cada Estado uma cont ribuição correspondente ao seu 
interesse no assumpto . . 

Ouu·a medida qu·e muito pôde concorrei· para o desenvolvimento d>1 
nossa politica economica é o a ugmento dos addidos commerciaes; e, como 
i~t o é <1ssumpto que nã o interessa só, de modo geral, á União, mas tambem 
!)'articularmente a os E stados , poderia dar-se a cada um destes a faculdade 
de indicar um addido e custear-lhe as clesperas no paiz ou pa izes que mais 

Politica commer-
meroial 
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lhe lhe conviesse1n, e nos quaes esse funccionario agiria com to<las as pre-
rogativas de representante do Governo Federal. 

No interesse mutuo de ·proteger ·as respectivas lavouras. o Governo elo 
Uruguay propoz ao do Brasil, e este aceitou e concluio. um a.ccôrdo sbbre 
n extincção das nuvens de gafanhotos e destruição de suas larvas . 

Com o Uruguay temos ainda em a ndamento negociações de um tra tado 
de corr•mercio . 

Infelizmente niio pudemos aceitar o texto do tratado de trabalho que 
nos foi proposto pelo Governo ital'iano. Algumas elas s uas clausulas con-
tinham materia prevista de modo cliverso em nossa leg·islação, outras crea-
vam direitos e obrigações que nos não convinliám. Espero, todavia, que mo-
dificações razoaveis serão feitas e se realize a.final a convenção 

Pe!a nova organizaÇão consular devem os consules promover a c1·eação 
de camaras de commercio nos respectivos clistrictos. E' iniciativa util e de 
resultados praUcos. Ultimamente tivemos a creação de uma em Milão 
P projecta-se outra em Amsterdam. 

Para o bom exito ela.s nossas relações commerciaes com certos paü-.es 
Jimitrophes, necessHamos ele communicações e transportes· mais rapidos. 
As nossas communicações telegraphicas cmT1 o Paraguay continuam a se,· 
deficientes e morosas, sujeitas ao inconveniente do transito pelas linhas 
terrestres a rgentinas . E' ul'gente a ,approvação do projecto apresentado 
e anno passado ao Congresso sobre a creação de um serviço radio-telegra-
phico entre o Rio de .Ja neiro e Assumpção mediante accôrdo entre os resp~
ctivos Governos. 

Acham-se em andamento, perante a Commissão de Reparações, as 
r eclamações do Brasil pelos prejuizos que lhe causou a Allemanha durante 
a: guerra. Os nossos interesses foram a lli , a principio, brilhantemente defen-
didos pelo Sr. Ra.ul Fernandes, e hoje . estão confiados á capacidade da 
nossa Embaixada em Pariz. 

Deve constituir -se brevemente o '.rribunal Mixto de Arbitramento entre 
,, Brasil e a Allen'J!D,nha. previsto pelo a.rt. 304 do Tratado de Versailles . 

.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

No dia 1° de .Julho elo anno passado, falleceu o Dr. Delfim Morefra 
da Costa Ribeiro, Vice-Presidente ela Republica. 

Foi rude golpe para a Nação, que nelle perdeu um filho illustre e um 
devotado servidor . 

O Governo providenciou para que os funeraes fossem feitos a expensas 
do Thesou ro , mandou pref<tar-lhe honras de Chefe de Estado e dec1·etou 
luto nacional por tres dias. 
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A J1 de Novembro ultimo, perante o Congresso Nacional, reunido no 
edificio do Senado, prestou a affirmação constitucional o Vice-Presidente 
deito r.ara completar o quadriennio de 1918 a 1922, o Sr. Dr. Francisco 
Alvaro Bueno de Paiva .. 

Havendo expirado, no dia 23 de Maio do a nno passado, o periodo de 
Governo do Presidente do Estado do Espirito Santo, dous cidadãos, os Srs. 
Nestor Gomes e Francisco Etienne Dessaune, declararam-se investidos na 
i>residencia do Estado: o primeiro dizia-se eleito pelo povo e reconhecido 
e empossado p elo Congress9; o segundo contestava a ultima parte des ta 
affirmativa e disputava a successão interina do Governo na qualidade de 
Presidente da Assembléa L egislativa, cargo p a ra o qual affirm'IJ.va ter. 
s ido escolhido no clia anterior. 

Nos pri1n'eiros dias a ordem publica manteve-se inalterada. Os dous 
pretendentes mostravam-se inclinados a uma. solução pacifica. Em taes 
condições não m e senti obrigado a adoptar qualquer providencia sobre o 
estranho caso. No dia 26, porém, empenharam-se elles em luta armada, 
cada um apoiado em elementos da força policial. O commercio e os ba ncos 
fecharam, por falta de ga rantias; a população, aterrada, ahandonou a 
cidade: comm,unicações autorizadas faziam l'ecear successos a.inda m:ais 
graves. 

ParP.ceu-me não ser licito ao Governo Federal permanecr indifferente 
e, pelo contrario, cumpria-lhe garantir a ordem publica até que o Congresso 
Nacional , ao tomar conhecimento dos factos, restabelecesse a fórma repu-
hlicana federativa, evidentemente subvertida, ainda qu e de facto, no Es-
tado elo Espirito Santo. 

Neste sentido expedi o decreto n . 14 .191, de 27 de Maio, e pedi ao 
CongresM se dignasse declarar qual o Presidente legitimo do Estado. 

Devo deixar expresso aqui , como resalva ela minha opinião individual. 
que sô pedi a vossa intervenção por obedecer a deliberações anteriores to-
madas pelo Congresso em casos analogos. E assim procedi para não parecer 
que procurava dilatar a minha esphera ele acção, e usurpar funcc:ões alh eias. 
O meu m-Odo. de ver, porém, nesta materia é que, verificada a dualidade de 
governadores, a a utoridade competente para intervir é o Podei· Executivo 
e não o Congresso, porque, em tal hypothese. não existe na realidade sub-
versão da fórma republicana federativa: no Estado ha de forçosa.mente 
haver um governador legitimo, seja um dos pretendentes ou um dos substi-
tutos constitucionaes; com esse está a fórma republicana federativa; a 
esse deve o Presidente da. Republica prestar as garantias necessarias. Assi?l'.t, 
log·o que num Estado occorra o caso de dualidade, deve o Presidente de-
cretar a intervenção, verificar, directamente ou por meio de interventor, 
qual o governador legitimo, e assegurar-lhe o exercicio do cargo . E' mais 
logico, mais simples e mais expedito. Só na hypothese, .pouco provavel, 
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dí:' ser impossivel , essa V'e~·ificação , )1avet'ia lugar a intervenção do Con-
gresso. 

Eis porque, na m ensagem, que vos dirigi, assim como RO dem·eto a:e 
27 a:e Maio, accentuei repetidas vezes que a i'órma republicana fedeqi.tiva 
só ele facto se subvertera no Estado do Espirito ' •Santo. 

O r1ecreto iegislativo 11. 4 . 083, de 21 de Julho, veio decidir a questão, 
declar'ando valido e leg.a.l o reconhecimento dos poderes do Sr. Nestor 

· aom~s pela fórma por que o fizera o· Congresso Legisl.ativo local. 
Ainda para resgHardar a minha opinão pessoal, peço veni& ·pa ra. obser-

var que essa solução não me pareceu a n1ais conforme com. a Constituição 
,L!o Esi:ado. Em face desta, afigurava -se-me·:que nem o Sr . Nestor Gomes 
fôra recpnheci~o regularmente pelo Congresso loca l nem o Sr . Dessa.une 
rêgula 1·mente eleito presidente da Assemblêa, e, em taés condições, o Go-
·verno de Estado devera ter passado· a um dos substitutos constitucionae:o, 
até que se apurasse 'devidamente a, e leição de governador. 

Apezar dessa cli.vergencia, não h esitei em sanccionai- a vos:ia resolução. 
não só p01:que aproveitava precisamente áquelle que fôra escolhido pelo 
voto populat', como principalmente poi"que, se lhe recusasse o m eu a~sen
tamento, o conflicto, em vista do àrt. 40 da Con:,;tit uiçào J;'ede1'al, 'ficaria 
sem solução por mais um a nno, b que aca.rretaria para o B1>tado males 
incalculaveis. 

Sanccionado e promulgado o referido decreto legislativo, .a vida do 
Estado cl,o Espil'i.to Santo logo se nonnaJi.zou. 

Reunia-se a ConferenCia ele Limiteá Interestadoáes, que realizou· obra 
apreciavel. Resolveu ella sete questões po1· <tecõnlo clieecto e seis por arbi-
tramento, e despertou o andamento de outras. 
i' No clia 25 de Julho decidi, como arbitro, a questão entre os Estados 
do Pat·an(j. e São Paulo. 

V1va.mente empenhados em ver quanto a ntes fixa.dos os nossos limi tes 
interionos, aceitei; não obstante as 1n,in h<ts afanosas occ u pações, a incum1-
!JP.11cia ele resolver os ]itigios ent1<e Minas e Goyaz, Mimts e São Paulo e 
Distrid:o Federal e Rio ele Janeil'o. 

Est/1 concluída a dem arcação da fronteira Paraná-Santa Catharina. 
Para a demarca.ção e levantamento geogTaphicos dos Estados do norte 

está nomE)ada, de accõrdo con1 os· convenios celebrados naquella Conferen-
eia, uma com missão ele engenheiros. 

Como já tive ensejo de dizer, a termin<tção das questões de limites 
jnterestacluaes será, a meu ver, o· mais bello .monumento que podemos erigir 
em commemoração elo centena.rio ela nossa Independencia. 

O decreto legislat ivo n. 4 .175, el e 11 de Novembro de 1920, a u toi·izou 
o Poder Executivo a promover, eenforme melhor convier :aos inteee1;;ae8 na-
cionae11, a commemoração do centenario da Independeneia. 



- 305 -

O Governo incumbio uma commissão, constituida por homens capazes 
em vt~rias . ramos de · actividade, êle organizar o programrn;a da com-
. ·memoração. 

O progran1ma elaborado encerrava algumas idéas grandiosas que, em 
<,ntraS' circumstancias, seriam aproveitadas com sef:furo exito; infelizmen-
te · po1·ém, as actuaes condições do 'l'hesouro não permittem gastos avul-
tados, e a escassez do tempo imposstbilita, segundo .o parecer dos profis-
:;;;onaei;·, a construcção ele monumentos ou edificios de certa magnitude. 

Ao assentar no programrna definitivo, o Governo aproveitou, quanto 
possível, as suggestões da commissão e incluio varias ·fes tejos de caracter 
civico, educativo e popular, que não acarretarão gra,ndes despezas. 

Uma, commissão ex'ecutiva, nomeada, depois disto, já deu inicio aos 
trabalhos, e se consagrou, desde logo e de preferencia, aos pontos do pro-
gramma, que demandam maior esforço e mais largo tempo. 

Entre estes, avi.:ilta o que se refere á Exposição Nacional. Já se 
acham res-olvidas, ou em a diantado estudo, as questões concernentes ao 
l;reparv do local, ás· demolições ou adaptações dos imrnoveis necessarios e 
á insütl1ação dos mostruarios . 

Não descurou , outrosim, a Commis~ão ela parte artistica do certamen 
•" do n-.a.is que a este possa interessar. 

Pe'ia vigente lei orçamentaria, já se acha o Governo habilitado com 
os necessarios recurs os para os trabalhos. iniciaes. Opportunamente farei 
ao Congresso a indicação do credito preciso para execu ção integral do que 
ncar resolvido. 

A ~ O ele F evereiro ultimo r ealizaram-se as eleições para re-!10vação da 
cama.ra dos Deputados ·e do terço do Senado. 

O pleito correu tranquillamente em todos os Estados. A impressão 
geral é que a eleição, em suas grandes linhas, foi r egular , que a nova le-
g islação eleitoral é capaz de bons frutos, e dia a dia se va,i a,primorando a 
nossa educação politica . . 

Continúa em vigor, embora p1·of undainente alterado, e ainda que pen-
·C.ente de vossa approvação, o decreto n. 11. 530, de 18 de Março de 1915. 
que regula o ensino superior e secundaria, 

E' medida que se impõe a votação de uma lei geral , permanente, d~ 
finttiva. Ji>rovidencias parciaes, m:Odificações de caracter transitorio, como 
as que foram ultimamente votadas, em Dezembro do a nno passado e Ja-
neiro deste anno, cada vez m ais con~plicam e embaraçam a execuçfw de 
um plano integral de ensino. 

.o decreto n. 14. 343 , i!le 7 de se,tembro de 1920, creou a Univexsidade 
do Rio de Janeiro, com o intuito de. e>itimular a cultura das sciencias, es-

&ilsine 

Uni veraídade do Rio 
de Janeir• 
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1Teitar entre os professores' o~ laços de solidariedade intellectual e ino1.0 al., 
e aperfeiçoar os methodos de ensino. 

Constituio-se a Universidade com. a Escola Polytechnica, a J<"'aculdade 
c~P Medicina e a !<~acuidade de Direito do Hio de Janeiro. 

Ó seu regimento esti'.L a11provado desde Dezembro ultimo. 
Conviria talvez ampliar o regin1en universitai:io aos Estados, que 

possuem institutos officiaes ou equipara dos de ins1:rucção . superio1·. Além 
ele p1·eparar a unida de do ensino, a :reforma influiria para a abplição- do 
regimen das equiparações, que vai sendo cada dia. mais nocivo. 

Ma.ntém o Congresso o auxilio que, desde Junho de 1918, vem conce-
dendo aos Estados do Paraná, Santa Catharina. e Hio Grande do· Sul, para 
manutenção de escolas primarias nos nucleos fo1·mados pela immigração .de 
orige1n européa. 

Estas escolai;, em numero de 404, estão assim distribuidas: no Estado 
do Paraná, 116, no de Santa Catharina 168, e no l:(.io Grande do Sul 120. 

A ~'ua installação, por conta dos Estados, não se fez sem grandes· dif-
ficuldades, de que ainda se resente a fiscalização, exercida por tres inspe-
ctores nomeaclos pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores , 

A pratica revelou sensíveis lacunas nas instrucções expedidas em 5 de 
Junho de 1918, que vão ser modificadas e completadas, para m a iol' effici-
Pncia do ensino e melhor aproveitamento da subvenção. 

Cumpre, entretanto, reftectir se este basta para resolver o problema 
da nac.'.ona lização do ensino primaria nesses Estados, onde ha municípios 
em quE> só se faliam lingua.s extrang·eiras e onde centenas de escolas par-
ticulares só ensina m em li11gua extra ngeira, cru se não seria conveniente 
assentar, de vez, que o ensino primaria no paiz só poderá ser ministrado 
a crianças de certa idade, na nossa lingua. 

E' assumpto que, p ela sua ilnporta n cia; deve n1erecer vossa especial 
attenção. 

À meu ver , a o!'ientação a seguir nesta materia é m a nter as gratifi-
cações addicionaes, em conclições !l'.'estrictas, unicainente para os funccio-
narios que não teern accesso norrri.al dentro da carreira, como os professo-
res e i}S juizes de secção, e abolil-as em relação aos outros, respeitadas, já 

se vê, as gratificações obtidas até á data da nova lei. 

Pa1·a regulat· a concessão de liàenças a os funccionarios· publicas, civis 
e militares, expedia o Governo, de : accõrdo com a vossa a utorização, 0 

C! .ereto n. 14. 663, de 1° de Fevei·éiro cleste anno. 

Em 1919, em m ensagem especial que tive a honra ele 
salientei as grandes deficiencias dos· nossos serviços sanitarios, 

dirigir-vos, 
e indiquei 

·á ·. reorganização inadiavel a orientaçào que me pa recia mais propicia 
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desses serviços. Acudindo ao meu appello, autorizastes o Poder Exe- . 
cutivo a regulamentai-os, em bases preestabelecidas . Foi o que 
fiz, com o Decreto n. 14. 354, de 15 de Setembro de 1920. 

A criação do Departamento Nacional ele Saude Publica fundou-se na 
necessidade geralmente reconhecida de se ampliarem os serviçoii de hy-
giene na Capital do paiz, e systematizar-se, em moldes uniforme.s e COi:n 
n~~ursos finan~ros sufficientes, o combate ás g·randes endemias ruraes . 

. Em verdade, se a. nos,511 hygiene publica havia conseguido liberta r o Rio 
de J"aneiro dM grandes epidemias, se o extermínio da febre amarella e da 
peste bubonica constitue obra capaz de .nobi!ita r 'Uma adminisotraçã.o e glo-
rificar o nome de Oswaldo Cruz, nem por isso era licito descançar nos re-
sultados obtidos . Outros problemas, de relevancia nada inferior, reclamavam 
a attenção do Governo e exigiam providencias immediatas-. 

A prophylaxia da tUJberculose, por exemplo, .perma nenc ia em cmnpleto 
abn,ndono, e p1·ejuizos de toda ordem espalhados, entre nós, par essa .(1<iença1, 
nio haviam conseguido a inda ·estimular a acção administrati'Va no sen<.Mo de 
i;alvag·ua rdar, nesse terreno, os ma is respeita veis interesses nacionaes. As 
Jifficuldades de ordem technica e a.dministrativa, as exigenciae financeira!!! 
do problema, desalentavam os mais decididos e protelavam indefinidamente 
a. acção official . 

Entretanto, não era justo que, na impossibilidade de reali7.a rmo!'t quant0 
se haviia de rn.istér, 011uzassemos os !braços ante essa hecatombe de todos oi; 
dias, occasionada pela terrivel doenga. 

A reforma da Saude Publica procurou orga.nizar uma prophyla:id a es-
pecial da tuberculose baseada em todos os elementos possiveis de acçãg , 
::,ii." ncipalmente no combate ao contagio, que constitue o factor preponde-
rante da dlffusão da molestia, e contra o qual se devem dirigir: de p1·e-
forenüia '.as medidas· sanitarias. 

Como orgãos essenciaes de execução dessas medidas, temos os clispen·-
sariq.~ e os hospitaes de isolamento. 

O Departamento da Saude possue ;já installado em pleno fun.ccionamento 
o seu primeiro ilispensario. E s te, porém, constitue a.penas o inicio da orga-
ni:mção da luta contra a doença, e 1 nem de longe preench e as exigencias 
do i;rerviço. Torna-·se imprescindi'V'Cl ·e urgerute a creação de óUfros .. 

O isola.inento nos casos· contagia ntes apresenta a inda, en tre nós, consi-
dera.veis difficuldades. 

Não ·possuímos hospitaes que condiga:n com as necessidades immedia-
ias da cidade. 

O hc>spita l de Cascadura , destinado a mulheres, ' offerece condições favo-
i-aveis e satisfaz ás indicações modernas; a sua lotação, porém, é apena"' 
de 180 doentes, isto é, muito inferior á .que se faz necessa.ria para attender 
av<; casos de 11ospitalização imprescindivel. 

No hClil:piW S. Sebastião is olamos os home,ns, em pa vilhões p1·ovJsorios, 
construidos á beira ma.r e sem as condições technicas. preciz.as . 



- 308-

E' inadiavel a installação de i·solame.ntos para tuberculosos pobres, de 
modo que se possa reti.rar das casas de commodos, das estalagens, de todàs 
<'.S habitações conectivas, e maior numero possivel de ca,sos contagiantes,' e 
tliminuir desta maneira os elementos principaes de disseminação do mal . 

Cumpre a o mesmo tempo ter em consideração a vida dos· infectados · e 
cuidar de 'restitni'I'-lhes a saude. 

Possuimbs e:x;celleni:es cJLmais d•e a J.titude, em distancJias minimas da Ca,-
p; tal e em loca.lidades servidas por estradas de ferro. Taes localidades estão 
naturalmente indicadas para a fundação d.e hospitaes-sanitarios, destinadçs 
especialmente ao isola.menta e. assi11tencia de •doentes pobres. 

A prophylaxia da lepra e da syphilis e doenças venereas constitue tam-
bem serviço novo, . organizado pelo actual Governo. 

Eramos, até agora, um dos rairos pa:izes civilizados que não se preoc-
r;upam .com a syp·h ilits e doenç:-as venereas. Essa falha d .e nossa orga.n iza.ção 
sanitiiri'a. se tornava ta nto mais extranhavel quanto são notorios, de u m 
la.ao, a. grande diffusão e os incalculaveis malefícios da l1ies entre ~6s', ·e, 
éiu outro, os recursos va1liosos da moderna therapeutica especifica contra eHsa 
mi.Iam idade. 

O serviçG de com):>ate á lepra e ás doenças venereas foi organiza.do sob 
solidas bases, a autoriza · as melhq;·es esperançljl.s de ,exito. Começou a func-
cionm· em Ja:r{eiro deste anuo, e deve e13 tender-se a todo o paiz . 

Nesta Capital, o~de tal serviço se faz poJ· conta de verba!$ j.á votadas 
polo Congres·s,o, fundaram-se div.ersos füsp ensarios para trata mento de ve-

' per~s . Outros se organizarão lliinda, entre elles um hospita l para 200 doen-
te.s, dad,iva generosa feita a .o pe;partamento da. Sau,de. 

A prophylaxia da lepra, embora esta doença represente ameaçi;L pern~a
nente á saude con ectiva entre nós, e a pezar dos senti111ento13· de piedade que 
r.ies·pertam os .seus numey;osos ca·s'Os, •es%Jallmdos JJOr tod o ,o 1:ia:iz ao desa.brigo 
<1e qualqyer assistencia, do Esta do, perdurava, até agora, ;no mais completo 
abandono.' 

A J.lOYfl lei sanitariÇL regulaimentou o c ombate á lepra. ;E', de absoluta 
necessid,ade a construcção de Jeprosarios em a lgumas zona,s do paiz, para o 
5~olamento elos doentes. Como abrigo desses infeli~es possuímos a penas o 
hospital dos Lazan:is, cuja lotação é i;le 100 enferm,os , qua!ildo, só a qui, na 
Capital, o numero de leprosos não ·é inferior talvez a 400. 

O Governo pensa .em destacar amiualm,ente do fundo especial, de que 
trata o a rt. 12 da lei de 2 de .Janeiro de 1920,· certa quantia pa.ra a fun-
(Jn.ção progressiva de leprosarios . 

,Os serviç·os de fiscal'ização de ·g<eneros aldmentiiici:-s no Distri:~rn F ederal 
!,oram, 3Jté a'qui, ''executados de m:Qdo deficiente p·ela Prefeitura . 

A urge.ncia de ampJ:ial-.as ·e SY•stematizal -os ·I•evou-.me =i. solicitn,'~ do Co'1-
gresso a lei pela qual hoje os cuidados com a a limentação publica incidem na 
'l.lçada do Governo da U·nião . Os serviços fora-m organizados em moldes am-

-, 
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JJflls' 'e· vão sendo executa dos com apreciavel efficiencia. No espaço de ·quatro 
'nCZes e meio' foram apprehendid<>.s e inutilizados 304. 292 kilogramma&• e 
10. 464 litros d.P generos; e, em tres mezes, 138. 844 litros de leite, além . de 
m;Íros artigos de alimentação. 

A prophylaxia da variola está-se fazendo de modó animador e sem 'à. 
:imnor diff.iculdade. Até agora não fQi milstér applicar nenhum>t medida co-
e• r,ítiva .• Tá era tempo de reagirmos contra preconceitos e abusões· incom-
patíveis com a >!lOSSa cu!itura, e noo decidirmos a libertar O p11,iz de unia 
é'o:mça , cujos oiurtos epidemicos importam motivo de vexame para nossa or-
ga ni?..ação sanita.ria e nossa civilização . 

Os trabalhos de prophy!axia e saneamento do interior foram unificados e 
c·entra lizados, e passaram à ser executados pela União, mediante accôrdo 
com os Estados. E' providencia de elevado a lcance, da qual depende a 
·prosperida de economica de extensas regiões e aperfeiçoamento progressivo 
'd"' nossa raça . 

Càreclam os serviços iniciados em administrações anteriores de unidade 
f•drnlnistrativa e unifor.midade ide methodos technicos. F'alta \'a-lhes a!rida a ne-
ceesar!a i:ieU:eraJização d~ modo que seus b.ineficios sé estendessem a todo o 
paJ~. 

Foi o que tratou de sanar a nova organização. 
Até a gora fizeram accôrdo com a União, para a installação . de serviços 

df. sanea mento e prophylaxia rural, os Estados de Minas Geraes, Maranhão, 
Paraná, Pernambuco, Pará, Parahyba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, 
Alagoas, .Bahia e Mato-Gros so . 

Ern a lguns , os ;trrubalhos e stão sendo j á. execuhdo.;: ·::om os melhores 
resultados ; nos outros , serão iniciados brevemente. 

Existem: a inda em alguns Estados, apesar das providencias tomadas pelo 
Governo da União, pequenos fócos de peste· bubonica, que representam per-
ma nente ameaça aos outros t errltorios . e tambem á Capital Federal. 

O Governo tem procura do com toda a presteza extinguir esses fócos, 
mas ê diffkil conseguir de prompto resultados definitivos, não só porque 
,-i . pns te se tornou endemica em algumas regiões do interior, como porque, 
<lEivido a factores diversos, só parpialmente as medidas prophylacticas podem 
ser postas em obra . 

Relativamente á f·ebre amarella e graça.s ás providencias do Governo 
<:'entra! , podemos consideral-a extlncta em todo o paiz. 

A defesa. sa.nitaria maritima ·e flilvlal fÓi igualmente reorganizada, com 
melhores elementos, pela nova Iei sanitaria. Especialmente no porto do Rio 
,le· J"aneiro eram nota.veis as talhas desse serV!ço, o CJ.ue trazia consideraveis 
Prejuízos á <l companhias de navegação e grandes embaraços ao commercio .' 
A!fom disso, executada como era anteriormente, a defesa sanita.ria da Ca-
pital não offerecia garantias sufficientes no que concerne á importação da 
{'loenças epidemica.s . 
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Quanto á defesa dos portos nos Esta.dos, forçoso é confessar que . nos en-
'contra.mos em situaçã'O atnda. assás precar'ia. cm virtud•: ela. grande deficien-
·nia do apparelhamento sa.nLtar.io das füyers!.s inspcctorias. 

A nossa situação, no toca.nte á assistencia hospitalar nesta Capit~. é 
;das mais desfavoraveis. Não possuimos um só hospital digno deste nome 
para as doP.nças de notificação compulsoria. O isolamento no Hospital São 
S€bastião é muito defeituoso. Mesmo para doenças communs. é urgente a 
construcção de um hospital moderno, no qual possam ser attendidas sim1,1l-
tfi.TJeam!mte as necessidades da assistencia hospitalar e as da ministração do 
1me<ino. 

Os• trabalhos scientificos do Instituto Oswaldo Cruz proseguem com re-
.gularidade e efficiencia . 
' ' O hospital de doenças .tropicaes, installado com todas as condições que 
a sciencia hoje exige em estabelecimentos d.esta ordem, entra a.gm·a em 
funcciqnamento regular e serâ. factor valiosíssimo no esclarecimento de .mui-
tos problemas ainda obscuros da nossa pathologia. A demora na sua instal-

.~ação : definitiva foi devida, sobretudo, â.s difflculdades, trazidas pela guerra, 
de acquiBição do material necessario. 

Está prestes tambem a concluir-se o edificio destinado aos serviços de 
medicamentos officiaes e á secção de chimica applicada. Isto habilitará o 
.Governo a dar, dentro ern breve, maior desenvolvimento não só aos serviços 
.ae· mcdic'Otmentos officiaes, e especialmente aos da quinina, tão uteis â. .luta 
c.cmtra as grandes endemias dos campos, como aos trabalhos de chimica ap-
pli.~a.da, dos quaes beneficiam aquellas das nossas industrias em que entram 
processos de fermenta.ção. 

Nessa ultima secção serã.O tambem mais amplamente estudados os as-
sumptos de chimiotherapia, até agora pouco versados entre nós, e cuja 
(lXplanação visarâ principalmente á therapeutica ~as doenças que mais de 
J>6rto nD'l inte1·essam. 

O Governo já iniciou em Manguinhos as construcções necessarias paxa a 
monta.gem do Instituto Vaccinogenico, que espera ter prompto d<mtro de 
poucos mezes, organizado em moldes modernos ·e com· capacidade para at-
1 f'ondcr ás necessidades de todo o paiz. 

O Instituto Oswaldo Cruz foi honrado em Outubro ultimo com a visita 
dos Soberanos Belgas. 

Prova. de quão lisonjeira foi a impressão recebida por Suas Majestades. 
~emos no pedido que nos dirigio ha pouco o Governo da Belgica, para que 
profissionaes daquelle paiz sejam admittidos a realizar no Instituto estudos 
de experimei:itação medica, e acompanhar os seus trabalhos. 

.De accôrdo com o decreto legislativo n. 3.987, de 2 de Janeiro de• 19·20, 
o Instituto Vaccinogenico foi incorporado no Instituto Oswaldo Cruz, como-
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'iwcção tec;hnica destinada á cultura, preparo e fornecimento da vaccina anti-
val'iolica e a todos os serviços correlatos. 

No primeiro trimestre deste anno o Instituto forneceu ao Departamento 
d~ Saude 183. 000 tubos dE• vaccina. 

Aindfl. não foi possivel expedir a reforma da Casa de Correcção. 
Dada a precaria situação financeira do paiz, o Governo tem deixado 

],i~H'fji mai.~ tarde todas a,s despezas que possam ser adia das, sem preju.izo im-
mediato do serviço publico. 

Por accôrdo celebrado com a Pr-et'eitura do Districto Federal, e;;tão sen,'lo 
empregiad:os . correccionaes deste estabelecimento na abertura da estrada 
de rorlagem que ligará Jacarépaguá a Villa Izabel . 

Pa.rece conveniente regular e generalizar esse serviço. 

Continuam as obras de construcção dos dive'rsos pavilhões destinados á 
Colonia de Alienados de Jacarépaguá, para onde tenciona o Governo trans-
ferir as colonias da Ilha do Governador. Uma vez prompta aquella colonia, 
P•Jderá acolher grande numero de loucos, que se empregarão em trabalhos 
~e la voura e criação. Resolver-se-ha assim, em grande · parte, o problema 
à<t assistencia a alienados no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo se reduzirá 
o numero dos que se agglomeram hoje no Hospital Nacional, com prejuizo 
da acção administrativa e scientifica deste estabelecimento. 

Foram inaugurados o Manicomio Judiciario, annexo á Casa de Corre-
cção, e ais escolas de enf.ermekos crPadas na Col'oni..t de Aiienados do En-
genho de Dentro e no Ho&pital Nac'.çm:ll. 

Está funccionando, com grande proveito para a população suburbana. 
o Ambulatorio Rivadavia Corrêa, annexo á Colonia. de Alienados do Engenho 
de Dentro, o qual constitue ao mesmo tempo o Instituto de Prophylaxia de 
~clestias Mentaes e Nervosas. 

O Governo, devidamente autorizado, reorganizou por decreto de 17 de 
N-Ovembro ultimo, a Brigada Policial, que passou a denominar-se Policin. 
:M:litar do Districto Federal. 

Com a economia apurada de 745:601~ :~~5. e, em ,-e:•onhecend'.l a lastima-
-vel deficiencia da força destinada ao policiamento, augmentou o quadro do 
pessoal de mais 16 officiaes e 170 praças. 

Nilo ficará, ainda assim, morrnalizado o pol!ciamento da Capital, qm' 
exige, além da Guarda Civil, uma força de 5. 000 praças no minimo, de PO" 
J!cia m!l!tar exclusivamente empregados no serviço de vigilancia e policiá 
J'<;pressiva. A situação financt)ira, porém, não nos permitte por emquanto 
ehega.r até ahi. 

Casa de Correcção 

Assi~tencia a Alie-
nados 

Policia Militar 

De accôrdo com o disposte no art. 6°, ns. 2 e 7, do decreto n. 4.003, Casas de diversões 
&Spectaculos pu-

d_, 7 de Janeiro de 1920, o Governo exped1o o Decreto · n. ·14. 529, de 9 de bllcos 
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Dezembro, que approvou ·o novo regulamento para as· casas de diversões e 
éspectaculos publicos. 

Espero poder installar em breve, em cumpdmento do disposto na ix..,. 
ereto n. 4 . 235, de 4 de Janeiro deste fi-Uno, o Orphanato Ozorio, destinado 
!l.!i filhas orphãs de militares de terra e mar. 

O exeessivo liberalismo das nossas leis permittio que agitadores extran-
geiros encontrassem nesta Capital meio propicio á propaganda de suàs idêas 
, principios, contrarias á ordem social êxistente. Era necessario por termo 
a essa corrente subversiva, que cada dia se avolumava, animada. com a im~ 

potencia da autoridade publica. Os decretos ns. 4.247, que regula a entrada 
de extrangeiros no territo1io nacional, e 4.269, sobre a repressão do anar-
chlsmo, ambos de Janeiro ultimo, vieram felizmente acudir a essa situação e 
r;omeçaram já a produzir os seus beneficos effeitos. 

,-et'ritorio do Acre Pelo Decreto n. 14. 383, do 1° de Outubro de 1920, reorganizou-se a admi-

rraalada9ão dos des-
pojos dos ex-Impe-
radores. 

uistração e consolidaram-se as disposições sobre a justiça do Territorio do 
Acre . Esse aeto foi expedido de accôrdo com a autorização legi·slat!va con-
stante do Decreto. n . 4.058, de 15 de Janeiro do mesmo anno. 

A nova organização começou a vigorar no 1° de Janeiro deste a:nno. 
E~ cedo ainda ·para julgar dos resultados ,1.ue ella trd.t•A ao deseavolvi-

mento e progresso do Territorio. 

Centralizada e u~ificada a administração, com poder bastante para não 
depender de audien'cia e autorização do Governo Federai em questões pro-
priamente de economia interna do Territorio e suas popula.ções, organizadas 
as mlJnicipalid.ades dentro dos principios bas'icos do regimen, ê de esperar 
que a futura autonomia do Ac•re se possa estabelecer em época não distanbe, 
normalmente, sem bruscas transições. 

As instrucções para as respectivas eleições municipaes já foram expe-
didas (Decreto n. 14.611, de 6 de Janeiro ultimo). 

O Decreto Legislativo n. 4.120 ., de 3 de Setembro de 1920, que revogou 
~~ arts. 1" e 2° do Decreto n. 78 A, de 21 de Dezembro de. 1889, e autorizou. 
J Governo a trasladar para o Brasil os desp<:Jjos mortae.s de D. Pedro II 
e sua esposa, tradm-:io fielmente os sentimentos da Nação, desejosa de aga.-
salhar em seu seio oi;; restos .daquelles que, durante tantos annos, lhe pa~ 
garam o <trfüuto de sua .Qedicação e dos seus serviços.. Provam-n9 as ma-
nifestações de respeito e carinho com que as differentes claisses da · nossa soe 
cicdade acolheram aquelles despojos, honraram, dest'arte, as· tra,dições ie 
nossa cultu.ra e Q.e nossa justiça, e mostl'aram ·<l.U~ as .instituições . nepubli-
C':rnas constituem no., Brasil conquista . definitiva. 
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MARINHA 

.A situação da nossa força naval, examinada em confronto com as exi-
gencias da guerra modei,na, não condiz com os cornpromi<Ssos ipolÍticos assu-
:;1idos, pela Nação nestes ultimos annos . 

Os serviços pro:r>I'liamente auxiliares, como sejam o de aviação. sub-
TDarinos e defesa minada pos portos, estão em começo, e precizam tambem 
Je auxilio immediato do Poder Legislativo, para que possam corresponder 

. ás necessidades da defesa naval da Republica. 
A soh~ção desse problema não comporta meias mediilas. Torna-se, por 

isto, inadiavel assentar-se um programma, moldado nas nossas necessidades 
politlco-es trategicas, e executal-o sem demora, para o que se faz mistér a 
acquisição de novas unidades de reforço á nossa esquadra., e a .substituição 
:b typo dos navios, que se vão tornando antiquados, e, por isso mesmo, 
exigem . reparos mais dispendiosos . 

As autoridades technicas da Armada têm em mãos esse estudo, no qual 
pr.ocura.m conciliar as necessidades da grande extensão de costas, que cara-
cteriza a · füsposição geographica do paiz, com a ·natural limitaçfw dos re-

. ~u:rsos p~uniarios disponi·veis. 
Antes mesmo, porém, de concluido esse trabalho, espero que o Con-

grossc se compenetre da urgencia de prover efficazmente á nossa defesa 
navar, e dê ao Governo meios com os quaes possa desde já mandar construir 
a!gum~ cruzadores ligeiros, contra-torpedeiros, submarinos, van·edores de.-
minas e aviões, que, qualquer que seja o programma assentado, hão de nelle 
figurar. Distribuidos por mais de um exercicio, esses creditos não pesarão 
·demasiado no orçamento. 

E' urgente tambem a acquisição de um navio destinado ao serviço hy-
dt·ogra.phico da nossa costa. 

, A falta de .embarcação ap.rapriadà. á ins-trucção de :~u'trdas-marinha re-
presente ainda grave lacuna, de que se vem resentindo a Marinha de algum 
t"!mpo a esta parte, visto como o Be1~jann,in Constant, que tem sido empre-
gudo nesse serviço, a lém de velho, está reclamando reparos de elevado custo. 

Nfw obstante a carencia de recur.sos materiaes, que continua a se fazer 
senti-r, a esquaidra movimentou-se .dura;nte o anino o quanto lhe foi possiv-el. 

Dos nossos dous maiores navios, os encouraçados Minas G eraes . e São 
Paulo, o primeiro seguio para Brooklyn, em cujos estaleiros está recebendo 
reparos -mais ou menos idenhlcos aos que se .realizaram no ouill'1;. Us tra-
't-alhos conrem em . ·b-oa ordem e devem ficar conclu1dos no correr deste . 
. itfUJO. O segundo, uma vez resolvida :i •:'~ ·ta de Suas Ma.je-:.tade;; os Reis 
dos Belgas ao Brasil, foi ,comm:s~i'.ln'l.do r-ara conduz:r oe Soberanos, e a 
. .1.~;;ção tem -conheci.mente do modo .por que a sua ,)fi'.icialidad.-. se desobri-
gou dessa del<i-cada missãp. A impressão .que Suas Majestf!Jdes manifes:ta-
cam, reiteradas v-ez.es, . <iuanto ao conforto que lhes foi proporclonado a 
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··j ordo, á educação e c ompetencia i'Schnica da a.l'fic:ialida de, â disciplina e 
~ ~·rbo da maruja, deve encher de orgulho a nossa Marinha de Guerra. 

Zarpou o São Paulo deste porto a 27 de Julho e, depois de indispensavel 
escala pela In~laterra, chegou a Zoobrugge, Belgica, a 28 de Agosto: De re-
g resso, pai·tio no 1 º de Setembro, com' Suas Majestades e comitiva, e aqui 
aportou a 19 do m.esmo mez. No dia 16 de Outubro, sahio de novo do porto 

· desta Capital, para conduzir de regresso Suas Majestades e o Príncipe Leo-
poldo. 

Ao voltar ao Brasil, depois de ter ido â Inglaterra, tornado á Belgica e 
~·isitado a França, recebeu o São Paulo em Lisboa os restos mortaes de Dom 
i:'edro II e Dona Thereza Christina, e entrou novainente no porto do Rio de 
J aneiro a 9 de Janeiro do corrente anno. 

O proplema da localização de um grande arsenal e outros pontos , de 
apoio da esquadra em operações constitue ainda assumpto de animada con-
1 roversia . 

Na opinião de alguns technicos, o arsenal e o porto militar devem ser 
construidos immediatame~ na ba.hia da Ilha Grande. Pensam outros que 
•.:onvém localizar e preparar uma base de operações na parte meridional da 
nofsa costa, e montar, desde já, officinas de reparações no porto do Rio d e 
.Janeiro. 

A meu ver, devemos começar por esta ultima providencia, que attende 
;nais promptamente aos interesses da defesa nacional. A construcção de um 
(';Tande arsenal e um porto militar estabelece, é verdade, as bases definitivas 

,do progresso de nossa futura Marinha êle Guerra, porque libertarâ o pai~, 

dentro de prazo relativamente breve, da tutela extrangeira em materia de 
<enovação, equipamento e abastecim~nto da esquadra; mas requer despez~ 
tão elevadas que a nossa actual situação não comporta. 

Infelizmflnte, tambem não pôde ser approvada a segunda conC'urrencla 
;::o,_z-a. a construcção de . offic!nas de reparações na ilha das Cobras. O Governo 
pensa em abrir outra quanto antes. 

Não satisfazem os meios em uso para o recrutamento do pessoal desti-
1-.ado á Marinha. 

Esses meios, o voluntariado e o contrato, além das escolas de aprendizes 
. marinheiros, ·que oneram demasiadamente os cofres publicos e vinculam o 
m:;i.r.inheiros , ao serviço nava,l por muitos annos, senão. por toda a vida, 
são meroR expedientes que, de um lado, concorrem para adiar o sorteio na 
Marinha, e ·por outro dão a impressão enganosa de que entre nós já. está 
rffolvi.do· o problema da reserva. 

A ·reduc·ção do ~umero de escolas de aprendizes marinheiros e a execução 
do sorteio, como está sendo praticado no Exercito, com alteração apenas do 
dispositivo que fixa o tempo de serviço, são medidas que se impõem . 
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A organização actual dos serviços da Marinha centraliza- . no gabinete 
ao ministro toda a actividade administrativa·. 

' O · Poder Executivo está autorizado a rever os regulamentos existentes, 
e empenha-se nesse trabalho. 

A <'entralização no Thesouro Nacional das verbas destinadas a despezas 
de material difficulta a iniciativa dos chefes de serviço, em materia de que 
depende o interesse maximo da defesa do paiz. No Exercito, já o Congresso 
modi!i<'cu esse regímen, · por isso que permittio a distribuição, á Pagadoria 
da Gu.:irra, de todas as verbas destinadas ao supprimento de material. 

O orçamento para o corrente anno dota · a Marinha com a , quantia de 
.540: OO•JtOOO, para occorrer ás despezas com os concertos dos edificios, 
quarteis. fortalezas, escolas de aprendize11 marinheiros, acquisição do respe-
ctivo material e obras novas. 

Esta dotação representa pequena parcella do que é realmente necessa-
rio pn.ra. accorrer ás despezas de um serviço, que se estende por toda a 
<>osta do Brasil. 

Ern geral os predios em que funccionam as repartições c1a Marinha. 
datam de muitos annos e exigem por isso, continuos reparos . A creação de 
novos serviços e a ampliação dos existentes reclamam novas construcções 
pa;ra accomodação conveniente do m a terial, que vai -sendo adquirido, e • alojamento do pessoal necessario á sua conservação. 

O edifício onde funcciona o Ministerio não é proprio ·para esse mistét·. 
Nelle comprimem-se, além disto, diversas repartições sem accommodações. 
Acontece outrotanto com os predios em que estão installadas outras re-
partições no recinto do Arsenal de Marinha. 

E' impresciudivel, pois, que aquella d~tação seja sensivelmente augmen-
1.Ràa, no menos para este exerclc10. 

Fizera m-se, com r egularidade e bons resultados, os cursos das escola.s 
Nàval e de Guerra, de Grumetes, Aviação, AprendiZes Marinheiros e 
l::'rofissionaes. 

A Escola Naval tevo novo regulamento. 
A experiencia de alguns annos de execução dos regulamentos anteriore1'1 

demonstrou a inexequtbilidade do curso unico, em face das difficuldades que 
sobrevieram com a pratica a bordo do regimen da fusão. O receio dos 
chefes tlt> machinas, princip.aes respoI).saveis pela conservação e funccion.:.-. 
mento aos apparelhos, de entregar a officiaes recentemente sahidos da EIÍ-
<:>óla Naval, sem a conveniente pratica, os machinismos do navio. e a mo. 
disposição destes officia.es para o exercido de taes funcções, foram, sem 
duvida, as duas principaes ca us,as do fracasso da meida. 

Com a nova organização, o curso para os officiaes do Corpo da Ar-
mada E-erá mais rapido e o engenheiro machinista poderá ter entrada -d.o 

'corpo de Engenheiros Navaes nas especialida des de machina.s, ele~tricida 
· a~ · e construcção naval, o qt1e lhe era vedado pelas disposições antigaa. 
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O 'Governo resolveu tranSferir a Escola Naval para a · sua antiga séde, 
na ilha das Enxadas, e mudar para d enseada Baptista das Neves a .Escola 
ele Gz>umetes. As reclamações que, desde à mudança da Escola Nava:! para 
a enseada referida, vinham sendo formulada.IJ, pareceram-me procedentes. 

Entre outros motivos, imp,orta assignalar que os . docentes eram for-
ÇttdOl3 a residir nesta Capital pela ca rencla de predios e absoluta falta de 

·recursos na localidade, além da ausenc!a de meio::i faceis, rapidos e. su,. 
'guros tle communicação. Varios lentes, talvez ·por esse motivo, solicitaram 
jubila~iio, licengas ou transferencia para a Escola Naval de Guerra. 

Ve1ificou -se, além disto, a influencia µegativa que · a séde da E scola, em 
!e.cal ' ermo e distante do meio culto do

0 

Rio de Janeiro, exercia sobre a 
educação social·, ~!litar e profssional dos aspirantes, afastados de um centro 
maior de •actividade, pnde pudessem adquirir melhor comprehensão dos seus 
deveres profissionaes, e assistir frequentemente ao movimento dos navio:!!, 
oo8 exercicios militares e ao funccionamento de officinas e arsenaes. 

Finalmente, os exames de candidatos aos cursos da Escola Naval e a 
expediçjio de cartas de pilotos e machinistas da marinha mercante, q·ue, 
pelo respectivo reg·uJamento, devem ef.fecturu·-se na séde da Escola., reau-
zavam .. se nesta Capital, por ser impossivel fazel -os alli, e deste modo se 
contrariavam dispositivos regulamentar~s . 

De 17 escolas de aprendizes marinl).eiros, que !unccionavam n a Repu-· 
Llica, .i'echa:r:am-se, por serem quasi nullos os seus· resultados, as do Ama -
zonas, Maranhão, Campos, no Estado do Ri0 de Janeiro, e Piraipora, no 
E11ta.d'o de Minas 'Geraes. 

Funccionam na costa da R epublica 103 pharóes . Com os postes. ha et11 
serviç:i 135 luzes. O balisamento acceso consta de .26 boias e 32 postes; o 
l:Jalisamento cego, de 224 boias. 

O serviço da pesca foi transferido do Ministerio da Agricultura, Indu,. . 
iria e Cornmercio para o da Marinha pelo decreto n. 14. 086, de 3 de Março 
de 1920. A' vista disso, o cruzador auxiliar J9sé Bonifacio deu inicio á na-
cionall?.ação do pessoal, de accôrdo com .ª legislação em vigor, e ao serviço 
de saneamento do littoral. 

O assumpto da nacionalização d~ Ilesca ,foi minuciosamente estudadti, 
~c. ponto de vista juridlco, pelo Consultor Geral da Republica, cujo parecer 
f> · inteiramente favoravel á acção das autoridades brasileiras. Esta acção 
J?rocurou o Governo pautal-a sempre pela maior tolerancia, já prorogando 

. :--uccessivamente os prazos para a na turalização dos pescadores, j á facil!-
tando a estes tÓdos os meios de satisfazer as condições legaes. 

Espirito de opposição ao Governo, dessa opposição que não ·duvida 
comprometter as mais caras relações internacionaes de sua patria, comtanto 
que attinJa. ao Governo de quem não pôde lograr certos favores, tentou 
por todos os meus e processos crear em torno dessa questão, aqui e e.m 
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Portugal, um ambiente de ·hostilidade reciproca que o bom senso dos .dous 
J>aizes logo dissipou: 

A lei estâ ll!lndo a~a e:J!:ecutada calmamente, .sem attrictos nem 
protestos. 

A Escola de Aviação Naval funccionou, como já disse, com regula !'!-
' élade. Não foi possivel, infelizmente, pela deficiencia de terrenos, augmenta r 
o numerr1 de apparelhos da flotilha e . estabelecer novas officinas e paiões. 

Dispõe a Escola de biplanos e realizou, durante o a nuo, 1.955 vôos, 
em 797 horas e ii7 minutos. 

Além de pequenos accidentes sem consequencias graves, ha, desgraçada -
mente, que lamentar o fallecimento de dous aviadores: o 2º Tenente Jayme 
Americano Freire e o 1° Tenente Engenheiro-Machinista Fernando Muniz 
Guimarãe1o. 

Uma · com·missão nomeada pelo Governo occupa-se, neste momento, 
do. elabora r o projecto de r eorganização dos Corpos da Armada e ClasseF 
Axmcxas, d~ accôrdo com a autorização legisla tiva de 11 de Janeiro ultimo . 

Para uniformizar o serviço sobre honras militares, continencias, s igr:ae!! 
ele respeito, tornei extensivas á .Marinha as dispes ições sobre o assurnpto, 
em •vigor no Exercito. 

Jllstâ. sendo executa do, com proveito, o novo regulamei;ito de Pl'l)m~ .. 

ções, a.pp.rovado pelo decreto n . 14. 250, de 7 de Junho de 1920. 

GUERRA 

Obediente ao plano, que traçou, de dotar o paiz com o app'it«>lhament•• 
milita.r necessario ti defesa de seus direitos e á manuténção da -0ruPm 
publica , e digno da .sua situação internacional, continúa o .Governo a 
cuidar com solicitude de todos os problemas que concernem â sciencia e á 
arte da guerra. 

Desde a ins trucção pessoal, a começar pela das escolas onde se formam 
os officiaes e se aperfeiçoam as capacidades, até á s acquisiçôes de ma-
terial bellico e de immoveis destinados â s installações da tropa e dos ser-
viços, tudo tem merecido cuida doso exame e ponderada i:;esolução. 

São satisfactorios os resultados obtidos nos estabtilecimentos de ensino 
militar. Este vai perdendo o cunho demasia damente theorico, com . que era 
professado, para assumir o feitio que o deve ca racterizar, . technico e pra-
tjco, unico capaz de formar soldados dirigentes e não cultores de alta 

mathernatica e sciencias a ccessorias. 
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A Escola Milita i", nucleo . unico de formação, dos of ficiaes das quatro 
armas, está for11ecendo ã tropa, e aos · sei·viços technicos correlatos. gerações 

, de moços esforçados e competentes, que serão amanhã expel·imentados 
generaes. Para isso o ensino alli obedece á directriz de formar o offi cial-
soldado. 

O mesmo se póde dizer, na sua especialidade, da Escola de Aviação 
Milita r, centro de preparo dessa nova e indispensavel arma de guerra, cujo 
desenvolvimento é já notavel, e que virã talvez, em breve, formar a qulnta 
arma do Exercito, com o seu quadro proprio. 

As escolas de Estado Maior e de Aperfeiçoamento estão funccionando 
tambem com grande vantagem para os oJlf.idaes, que nellas adquiremos os 
e.:..nhecimentos complementares, imprescindiveis á sua cultura profissional. 
Fora m os mais li sonjeiros em 1920 os resultados dos cursos que ahi · se 
desenvolvem, sob a orientação technica da Missão militar frazi.ceza. E sses 
resultados vão em breve multiplicar-se em p1·oporções animadoras quando. 
terminados os cursos, os officiaes forem clistribuidos pela tropa. 

Inau guraram-se recentemente duas novas escolas: a Superior de Inten-
denc ia da Guerra e a de Administl'ação Militar, destinados ã forma i;ão dos 

' quadros de intendentes e de officiaes de administração. 
Até aqui o c<'>rpo de Intendentes do Exercito era recrutado m6diante 

ligeh·o CQncurso de provàs, ao qual só se apresentavam os sargentos.. Nft.o 
tinha, assim., o Exercito o verdadeiro serviço de Intendencia, tal como deve 
ser, com as suas variadas e sérias attribuições. Faltavam aos seus executo-
res os conhecimentos indispen.saveis; a funcção tornara-se extremamente 
m ater iail; os intendentes eram meros ·intermediarios · de acquisição e ajusta-
dores ele contas, sem o devido conhecimento do estado e valor intrinseco das 
111ercaeloria s adquiridas. 

Com a nova orientação toma o serviço o rumo scientifico que comportr. , 
e as escolas de intendencia, acima a lludidas, virão realizar esse objectivo. 

Cabe .ainda salientar a maneira proveitosa por que os Collegios Militares 
ministram o ensino secunda.rio. Cada vez ma.is se fortalece o credito de qu'' 
gozam , já pela proficiencia de seus corpos docentes, já pela disciplina nell<:<õ 
reinante. 

As ca deiras do Coliegio de. Ceará, o ultimo crea do, então sendo preen:-
chidas mediant e ·concurso , J& s11, realizaram os de diversas secções. 

Reenoota-se, desse modo, n o Ministerio da Guerra, depois de uma inte2•-
rupção de cerca ele t r inta annos, o salutar processo do concurso para o r e 
crutamento do pessoal docente dos institutos ele ensino. 

O materia l bellico, para cuja acql!isição deu o Poder Legislativo a.~ 

'1utorizações· e recursos necessarios, estã sendo submettido a experiencias, 
que habilitem o Governo a compra r o melhor. 

· Qua nto aos quarteis; ' cum.pre dize1·· que todos os trabalhos preparato-
rios de projecto e orçamentos estfw feitos e·" muitos já em execução . · Es-



- 319 

pero en,cetar todas as obras _ainda este anno. Para tal fim o Governo· está 
fazendo contratos de administração, uma vez que nenhum proponente . se 
aipresentou ás concurrencias abertas para as construcções. 

Todo o esforço tambem está empregado para concluir as obras de re-
paros e adaptações dos quarteis existentes, de modo que se proporcione 
em breve á tropa o confortavel abrigo a que tem direito. 

Pelo dooreto IJ.. _ 14. 450, de 30 de Outubro de 1920, e nos termos d,o 
preceito legislativo que o autorizou, foi expedido o Codigo de Organização 
,Tudiciaria e Processo Militar já i;ubmettido á vossa approvação_. 

Do · ponto de vista do direito adjectivo, a reforma, no entender dos 
competentes, representa obra liberal, adiantada e util. A fi)Ua execução 
c·stá se operando em todos os Estados sem embaraços nem attrictos. Só 
aqui na Ca·pital um ou outro dos seus executores, por inotivo que acre-
di to rim}to respeitaveis e impessoaes, é que teem encontrado difficuldade_s 
no cumpril-a. 

Resta· agora a reforma do direito substantivo, cada vez mais inconcf-
liavel com a actual ·cultura jurídica do paiz, e principalmente das clases ar~ 
madas. E' de desejar que o Congoresso Nacional encare resoluto, este anno, o 
problema, e dote a Nação de um codigo penal militar compativel com as 
.suas n ecessidades e digno do seu adiantétmento. 

Infelizmente o regimer. democratico da incorporação de cada classe ·no 
•s erviço mfiitar do armo respectivo ainda não pôde ser praticado, por im-
·plicar a manutenção de eonsideravel exercito permanente, cujas despesas 
exigiria m recursos para os quaes não está a Nação, de prompto, appa-
relhada. 

Continúa , assim, em vigor o systema do voluntariado e sorteio, esta-
tuido effoctivamente desde 1915. 

Os resultados teem · sido sobremodo satisfactorios e ·demonstram que, 
cada vez mais, se accentúa o interesse do povo pela defesa nacional. N.\io 
é para estranhar que a indn. mais se possa conseguir, visto contar a pratica 
do sorteio apenas cinco annos. Com esse intento, talvez fôra conveniente 
-exigir pa ra o a listamento eleitoral a prova de haver prestado o set·viço mi'-
litar, ou a de estar o candidato a eleitor, quando ainda não incorporad~ , 
devidamente alistado para esse serviço. 

Não padece duvida que semelhante medida reduziria de muito as defi-
ciencias do afistamento militar, pois que interessaria o elemento da poÜ-
tica pa rtidaria dos resultae!os desse alistamento, ao qual ho:le tenta per-
turbar , e perturba muitas vezes. 

Em 1920 funccionararn 1. 267 juntas de alistamento. Estão alistaàOil 
1·84 . l.8ó .- cidadãos das classe!;; comprehendidas entre 1890 e 1899; a esta ul-
tima, -de onde sahiu o contingente do corrente anno, pertencem 130, 315 
-alista dos, e j á · foram chamados á · incorporaçã o 54. 803 cidadãos . · 

SortGiO 
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Reclama urgente atten<;ão do Cangresso o serviço de . i>aude do Exer-
cito . 

Desde a remodelação dos quadros, in<li.scutivelmente )Pequenos para 
attender ao effectivo actual das forças e ao crescente desenvolvimento dos 
diversos serviços, até á reforma compléta do materiail. technico e á 
acquisição de inml.~veis p roprios ás in~ta!lações dos respectivos · estabeie·-
cimentos, muito precisa ser revisto ·e refeito. Dentro de sua competencia 
constituciona l, o Governo tenciona encarar, este anno, todos esses proble-
mas; ma s terá de solicitur opportunamente do Congresso Nacional as 
medidas de que ainda não dispõe para sol~ção adequàda e completa. 

Será, dessa fõrma, o Exercito favorecido coi:n o serviço sanita.rio d" 
:que carece, o qual muito concorrerá para a hygienização geral do paiz, 
visto que · passam por sua s fileiras milha res de brasileiros, em s ua maloria 
filhos de zonas ainda não saneadas dos m ales endemicos que as assolam . 
Será concurso valiosíssimo presta do ao a p erfeiçoamento phyico do nosso 
povo e forte elemento de combate ás quatro terríveis entida des patholo-
gicas: a tuberculose, a syphilis, a verminose e o in;i.pa.ludismo. 

R esentia-s.e a orga nização do Exercito da falta de uma lei de requisi-
ções militares. Submetti li vossa deliberação, orga nizado em suas linhas 
geraes pela Missão Militar fra nceza , o projecto qu.e se transformou na lei 
n. 4.263, de 14 de janeiro do corrente anno. 

Não houve ainda oppflrtunidade de applica l-a. P a r ece, entretanto, do 
.·ponto de vista jurídico, que ella realizará satisfactoriamente os fins a qu.e 
se destina . 

As promoções no Exercito são reg·uladas, ainda, &'tlvo pequena r.; mo--
dificações, pelo decreto n . 1.351, de 7 de f evereiro de 1891. 

E sse decreto de ha muito deixou de .satisfazer á nova directriz que 
'tomara m as forças de terra ; 

Os doi~ principios re.guladores das promoções, o da a ntiguidade e o 
do merecimento, não se :'t.C'ha m encarados a lli ci;im o criterio de justiça, 
que deve 'presidir a o movimento de ~ccesso nos qua dros. O primeiro ca-
racteriza-se por prejudicia l rigidez que tem · por base a penas o numero 
na escala da classe, e, como tal, constitu e um direito do officla l. Dos ef-
feitos no~ivos de semelhante criterio Já se tem sentido o peso innumeras 
vez,es. O segundo não está devidamente regulamentado, e outorga, nas li-

nhas gera.es em que se a cha estabelecido, acção ampla .e discreciona ria ás 
autoridades julgadoras. 

Em attinencia a esses inconvenientes e a outros de menor importan-
Cia, urgia estudo sério sobre o assumpto. Nomeou-se para isso uma com-

. missã.o, presidida pelo chefe do Estado Maior do Exercito, a. qua l apresen-· 
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tou o projecto que, em mensagem de 3 de dezembro ultimo tive a honra, 
de sÚbmetter, com modificações, á vossa deliberação. 

Infelizmente, por escassez de temp<;>, não se p.ôde conv.erter em lei o es-
tudu apresentado, que se acha ainda na Camara iniciádora. 

E' bem, entretanto, insistir na urgencia da medida, base que é da boa 
constituição dos ·quadros, a qual, só p@r meio da maie meticulosa selecçã<> 
nos accessos, se pode conseguir. 

O decreto n. 13 . 040, de 29 de maio de 1918, organizou o Exercito de 
2ª linha , e desta sorte encerrou o longo período, de cerca de trinta annos, 
durante o qual a elevada missão da milícia .civica era continuamente de-
turpada pelas lutas partidarias. Novos moldes, de efficiencia militar, pas-
saram a presidir aos seus destinos. 

Senhor do . ensinai;nento pratico, colhido nos tres annos de trabalhos 
perseverantes dessa organização, o Governo deu, por decreto de 28 de mar-
ço ultimo, nova regulamentação aos respectivos serviços, com a qual con-
~a seja em breve realidade o auxilio que o Exercito espera dessa sua re-
serva. 

Sob a orientação technica e profissional da Missão militar franceza, em 
collaboração constante com o Estado Maior do Exercito, muito tem lu-
crado a instrucção theorica e pratica dos nossos officiaes e praças. 

Scientes pelos profundos ,conhecimentos doutrina.rios e pela pratica 
-Obtida nos campos de batalha, teem os seus me mbros desenvolvido nota-
vel actividade, cujos benefícios já se manifestam de modo positivo. 

AGRICULTURA 

As estatísticas relativas ao movimento immigratorio do porto do Rio 
de Janeiro, no decorrer rlo anno ultimo, comparativamente com os ·dados 
apurados em 1918 e 1919, demonstram que, afastados os varios abices re-
sultantes da guerra européa, novas correntes de agricultores tendem a 
procurar o Brasil, onde os nucleos coloniaes e a lavoura particalar -offe-
recem condições de bem estar e trabalho util. 

Em '191.S, os immigrantes attingiram á cifra de 7 . 251, contra 19. 303 em 
1919 e 40 . 508 em 1920; os emigrantes foram 4. 069 no primeiro desses 
annos, 15. 462 no segundo, e 20 .100 no terceiro . 

As nacionalidades estrangeiras que mais predominaram no movimen-
to immigratorio 'de 1920, foram: a por.tugueza, com 22.277 indivíduos; a 
italiana, com 4. 607; a turco-arabe, com . 3 .163; a allemã, com 2. 991; e a 
hespanhola, com 1. 852. 

Aproveitando os navios do Lfoyd Brasileiro, que se encontravam em 
.aguas européas, deu o Governo ordens para transportar, de porfos ~ Al-
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lemanha e .da Holla11da., numerosos immigrantes allem ães, que loca liz'ou 
em nucleos coloniaes fed~raes e estaduaes, ou encaminhou paFa proprie-
dades agricolas particulares . 

Embora animador, está ainda m uito a quem das nossas necessidades o 
numero de braços recebidos. 

Muita gente deseja vir hoje para o Brasil; mas, nã o disponto de re-
cursos para pagar os elevados preços de . passa gem, cobrados p elas com-
panhias de navega çã o, permanece nos paizes de origem, á espera de que 
o Governo se resolva a transportal-a. 

Em Berlim,' montou o Ministerio da ~grlcultura um Commissariado -de 
'emigração. Procedendo de a ccôrdo com o Governo allemão, incumbe-se elle 
de attender a todos os elementos sadios que pretendam applicar a sua acti-
viàade em nossos centros ruraes, e lhes f acilita o· embarque. 

Annexo á Intendencia de Immigração e com o mesmo pessoal, mantém 
o Serviço de Povoamento um escriptor'io ófficial de informações e collo-
cação de trabalhadores, destinado a ministrar aos estrangeiros, que desem-
barcam no Rio de Janeiro, os esclarecimentos de que possam necessitar. 
Inestimaveis são já os serviços prestados ·POr essa r epartição, cuja acção 
efficaz os nossos representantes diplomaticos e consulares no exterior torna m 
cada vez mais conhecida_ 

Desta Capital encaminhou a Intendencia · para o interior do. ,paiz 12 .14.; 
indivíduos , dos quaes 3 . 274 immigrantes, 3. 223 emigrantes do no1·deste bra-
sHeiro, e 5.647 sem trabalho. 

Por sua vez, as delegacias regionaes do Serviço de Povoa mento, nos E s-
tados, encarregaram-se de facilitar trabalho no interior a 8. 811 pessoas, dali 
quaes 4. 880 nacionaes e 3. 931 extrangeiros. 

A Hospedaria de I m migra ntes da Ilha da:s Flôres agasalhou 478 fami-
lias, com 1.923 pessoas, e 355 avulsos, todos immigrantes; além desses, alo-· 
jou 524 familias emigradas do nordeste, com 2.834 pessoas e 370 avulsos. 

Muito embora sejam reconhecidamente escassas as dotações destinadas_ 
ao custeio dos nucleos coloniaes, dado o 
que lhes incumbem, o desenvolvimento 
foi especialmente digno de nota. 

numero destes e os varies encargos 
1 economico desses centros agricola'3 

:Em 1920 recolhera m os colonos aos cofres publicos, em pagamento de 
lotes, casas, bemfeitorias e auxilios,. a !mportancia de 804:128$299, a titulo 
de renda ord1naria, e a quantia de 1:283$ como renda extraordilllltria, contra 
621: 819$097 no exercicio de 1919. Calculando a lei da receita em 500: 000$ a 
renda dos nucleos coloniaes, vê-se que esta estimativa foi excedida em 
304:128$299. 

De 1918 a 1920, a renda ordinaria e extraordina ria attingiu ao total de 
2. 9°65: 806$537. 

A producção agricola obtida pelos colonos elevou-se, no decorrer ·do anno. 
findo, a 12.903:897$150, e a de outros productos a 7,. 308:428$600, cu, ao todo, 

·20.212:325$750, contra 17 . 956:189$380 em 1919 e 16.333:852$770 em 1918. 
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A pecuaría. está r epresenta da ,pelo valor de 7 .955:941$500, contra réis 
6. 770:050$600 em 1919 e 5.639:795$ em 19.18. 

O r ecensenmento dos nucleos coloniaes accusou a população ue 41 . 72 2 
J-lessoas, contra 37. 812 no anno anterior, ou seja o a ccrescirno dt: a. 3 LO al-
r~. O numero de nacionaes localizados subiu a 17 .475 . 

Acha m-se a pontados, medidos e demarcados 9. 371 lotes ruraes e 3. 05 5 
urbanos. ,Estão totalmente pagos 4. 207 dos primeiros e 1.185 dos ultimos, e 
parcialmente 2. 413 lotes ruraes. 

E' indispensavel que o. Serviço de Povoamento disponha ct,e recursos 
mais amplos, afim de .promover a diffusão do emrino primlJ,rio nos centros 
ruraes da União, não só pela construcção de edifícios apropri~dos como pehL 
Jocalização de escolas em pontos ma.is accessiveis, de modo que se evitem 
os longos trajectos ás crianças de seis a quatorze annos. 

O Serviço começa a estender o seu i.nfluxo colonizador ás r egiões do 
norte do paiz. 

;() governo do Estado de .Pernambuco já cedeu para esse fim as terras 
que constituem o antigo centro agrícola de Auga-Preta. Os Estados da Pa-
rahyba e da B;:thia puzerarn á disposição do Ministerio da Agricultura ter-
renos que ora passam pelo exame dos technicos do Serviço do Povoamento . 

As vistas . do Governo voltara m-se, tambem, para o importante proble-
:ma da nacionalização de nossas fronteira s no extremo norte. A comrnissão 
organizada para os estudos da região do Oyapock e localização de nacio-
r..aes em terras doadas pelo Estado do Pará, indica o ponto de partida desse.s 
trabalhos. Os serviços technicos e adminisrtativos vão sendo realizados atra-
vés de grandes difficuldades, das qua.es as menores não são as que se origi-
nam da falta de communicações com a capital do Estado, que são, ás vezes, 
espaçadas de quarenta e cinco dias. 

O Serviço de Povoamento · envida esforços para localizar quanto antes as 
primeiras familias de colonos, e está promovendo, junto á Repartição Geral 
dos Telegraphos, a construcção de uma linha radio-telegraphica que ligue a 
Belém á séde da futura colonia. · . 1 

O Serviço de. Informações continuou a fazer, durante o anno transacto, 
n propaganda do ensino agricola no paiz, e, no estrangeiro, a divulgação de 
uossas variadas riquezas e recursos economicos, por melo de informações 
aos interessados e larga distribuição de livros, folhetos, ma.p,pas e monogra-
phi~, relativas á nossa agricultura, industria, commerclo e estatistica. 

A respeito de a gricultura, industria e commercio, o Serviço respondeu. 
o anno passado, a 2. 654 pedidos de informações, dos quaes 422 vindos do 
estrangeiro e 1.232 desta Capital e dos Estados da Republica. Dos pedidos 
<lo exterior, 63 vieram encaminhados pelo Ministerio das Relações Exteriores. 

C'ontam-se, entre os trabalhos publicados . pelo Serviço, em 1920, além do. 
BoleHm do Ministerio,' relatorios de differentes funccionarios, em commissão, 

Serviço de lnfoP-
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11obre agricultura e .industria estrangeira, monographiàs agricolas e boletins 
de cotações desta capital e de differentes praças do paiz. 

Reforçado o stock de publicações adquiridas, augmentou-;:;e tambem a 
sua distribuição pelos agricultores e mais interessados na acquisição desseci 
trabalhos. }<~aram distribuidos 173.253 exemplares de impressos, mappas e 
estatisticàs; d'os quaes 101.493 no pà.iz, e 71. 760 no estrangeiro. 

No estado actual da producção ag ricola, seria esforço vão pretender ·sys-
tematizal-a em nosso meio sem o concurso. da escalá , dos institutos de pes-
Quisa e dos campos de applicação. 

A concurrencia estrangeira tanto se tem expandido, sob tal influencia, 
na reproducção, melhoramento e cultura racional das p1antas uteis, que de-
vemos sem maie hesitação seguir-lhe o exemplo, com o vigor e a continui-
dade necessaria para recuperarmos o tempo perdido em longo periodo de 
indecisão e inercia. 

A impo~tancia economica e social da agricultura toca a todas as classes. 
e como os fáctores que mais directamente a representam 'resentem-se, em 
geral, de profundos desequHibrios e grandes deficiencias, é obvio que a 
instrucção agro-pecuaria, synthetizada no ensino agronomico, · não se deve 
restringir ·a uma classe exclusiva, seja a dos gra ndes proprietarios, a dos 
médios e pequenos cultivadores, ou a dos simples .operarias, mas abranger 
todas quantas collaborem na solução do problema da economia rural. 

A instrucção agronomica não pode, em rea~idade, afastar-se da syste-
matiza ção pedagogica adaptada em todos os ramos de ensino: será superior. 
média e elementar, e abrangerá nesses amplos .limites a escola superior, :;s 

escolas médias, os a prendizados agric~las, os cursos . ambulantes de. agricul · 
rnra e i11dustrias ruraes, os cursos praticas e abreviados, destinados ã fo;--
mação de operarios, e, paraÜelamente com. esse conjunto, embora constítuin-
do ser viço especial, a assistencia prestada á infaricia desvalida, objectivo a . 
que se ,Pl'Opõem os patrona tos agrícolas . 

Accrescem a essas medidas meios outros de VÍJ.lgarização da sciencia 
agronomica, como sejam as conferencias, os comicios, as exposições e a im-
prensa a g rícola , vehicufo por excellencia de vulgarização em todos os éen-
tros scientificos e praticas de trabalho·. Entre todas sobresahem as estações 
axperimentaes e os ca,rnpos de demonstração, sob cuja . acção immediata, . exer-
cida com caracter regional em todas as grandes zonas culturaes do terrítorio, 
se diffundirão as boas praticas a gra rias e os processos racionaes de bene:t'i-
cia1}1ento dos productos ,agrícolas e da industria rural. 

Nessas linhas geraes, que a ssignalam o caminho seguido na remodela-
ção do. ensino agronomico, procurou o Governo utilizar · a ~xperien.cia adqui-
rida em mais de um decennio e attender, dentro das possibilidades de adá.~ 
ptação, ás lições dos paizes ·mais adiantados, qu~ são,' por sua vez, os nossos 
maiores e mais forte~ ccincurrentes ;lOS princLpaes mercados . consumidores. 
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Faltam-nos a inda a lguns oi;gãos que entram n a cornp0s-ição do pla na 
-esboçado. Ha necessidade tambem de co·mplertar algu,ns dos j á instituídos, 
-0s qnaes releva salientar a Escola Superior de Agricultura e Medicina Ve-
.tci·inaria, que reclama ins tant emente localização aJ!l'r0pri:aJda . 

A idéa da fundação de escolas médias ou theorico-pTMicas, dado o ca-
:racter regional destes institutos e, portanto, a su a influencia sobre a i;>FO-

d u cção agro-pecuaria e as industrias ruraes comprehendida:s na s diversas 
-zonas cli·mater'icas do pa iz, -reclama a vossa attenção, porque sem taes escolas 
.(]eficiente e improdu ctivo será qualquer plano de enisno agronomieo. 

Não pode o Governo da União, s0b sem r esponsabilidade exclusi'Va , pro-
·ver a todas as n ecessidades deste ensino . Tanto para dissem1nar c0m exi:to 
pelas diversas regiões agricolas os elementos in.dispensaveis á nossa re-
-constituiçã o econ01nica, quanto para incrementar a producção pelos meios . 
indiretos que a experiencia vem san cciona ndo, seria a certado pr0vocar e 
-estimular a cooperação assi-dua e effectiva dos g@vernos locaes, de a ccõ.rda 
-com os recursos de cada urri. 

A Escola Superi0r de Agricultm·a ~ Medici·na Veterina1:ia foi orga nizada 
.a~e' o decreto n. 14. 120 , de 29 de Março de 1920 . .An:nexo1J1-se o cu·rso rh i chi-
1nica industrial a o seu programma, que, des-te modo, JDassou a consti~ui-r-se 

-Oe tres ordens de estudos do m ais elevado grau.: o de engenhari•a agroho-
m ica, o de m edecina veterinaria e o de ehimica industi·ial . 

Para o perfeito funcd0namenta desses cursos instadlaram -se novos la-
>boratorios e ·adquiriu-se parte do ma terial no ext.rangeiro. 

A matricula dos _alumnos va,e em tranco c~·escimento. UTge, pois, a u-
gmen:ta r as installações da E scol-a, cu;jas estFettas dimensões r epresen t a m na 
.a.ctualidade o maior estorvo ao- seu desenvolvimento. 

Entre as aliterações i<ntFoduzWàs pela Ultima r eforma cumpre assignala r: 
.a divisão da ea,dei•ra de rugrlcultwra errt ti•es - agricultura geral, agricultura 
-especial e fruticuJ.t u;r.a, hm1'tícul t u. r a e vi~iculün-a; - a da ca dein t de zoo tocl1-
r,ia em ,geraol e especial, e a cri:aiç;ã:0 das cadeiras de geologia agriola, e d~ 

Jnspecção e conservação· de carn es, l'eite e preductos de or igem a nimar e apJ>li-
cação do frio á industria animal . 

Estabeleceu-se tambem um campo de cultura e demo·nstrações agricolas 
c:m Deodoro, no qual passa ram a ser dadas as a ulas praticas elo 4º anno do 

- ~urso de engenla.eiros agrcmomos. 

O curso de chimica industria l, cuja im portancia é escusado encarecer, 
inaugurCD-u-se com frequ encia auspiciosfl, é tende a tornar-se instrument o pre-
·c ios o nas -diversas app-Jiieações da ·chimica ás industrias nacionaes. Do mesmo 
modo, fol m uit0 freque•Lltado o curso de medicina veterinaria, da do com o 
Tigor indispen savel á :llormaçãJe de -teehnicos perfeitamente habilitados para 
-<JS misteres dessa .profissão. 

Escola Superior. ôe 
Agr-icultura 
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A experiencia de dez annos mostrou que alguns sei'viços e laboratorios. 
do Ministerio da Agriculttira nãio podia m produzir os resulta do que eram, 
de esperar, jã por estarem na dependencia de outra s repartições, jã por · 
f a lta dos recursos necessarios . 

A defesa agricola do paiz nã o se fazia convenientemente. Quando al--
g uma gra nde praga ameaçava as pla ntações, era mistér improvisa r com-
missões para combatei-a. De outra parte, s i alguma companhia de nave-
gação exigia certifica do de sa nida de dos productos vegetaes destinados á.. 
exportação, o interessa do c;orria de uma par~. outra 'repa rtiçã o, sem encon-
tra r quem tivesse investidura lega l pa ra dar-lhe tal documen to com valor-
internacional. 

A fisca lização da importação de productos agrícolas era ta mbem com-· 
pletamente ,nulla . 

Ao funda r-se o Ministerio da Agricultura, criaram-se os laboratorios--
de Phytopathologia e Entomologia Agrícola para orientação da nossa de-
fesa a grícola ; mas na da de continuo e systematico produziram: intervi-
nha m apenas indirecta mente com a dvertencias, estudos or iginaes, publica-
ções em revistas , distribuição de publicações avulsas, e nada mais . 

Era força muda r-se de orientação. 
O Instituto Biolog ico de Defesa Agrícola , criado pelo decreto n. 14. 356,. 

de 15 de setembro de 1920, iniciou seus trabalhos a _20 de outubro. Insta1-
la do com economia, dispõe, não obstante, dos elementos precisos para sa-
tisfazer a os seus propositos com o ma ior proveito. 

Compõem o Instituto cinco ordens de serviços: o de Phytopathologia, 
que se encarrega do estudo dos fungos parasitas e dos fungicidas e suas 

·a pplicações ; o de Ent omologia agrícola, que est uda os insectos nocivos e-
os insecticidas; o de Selecção de Plantas immunes ou resistentes, que tra-
balha no sentido de obter v a11ieda des de pla ntas proprias pa ra o nosso meio 
e mais resistentes ãs pragas a nimaes e vegetaes; o de Vigilancia sanitaria 
vegetal, que fiscaliza a exportação, a importação e o transito dos produ-
ctos no paiz; e o L aboratorio de microbiologia do sólo incumbido de pes-
quizar os microrga nismos q118 concorrem pa ra empobrecimei;ito ou fertili-· 
zação do sólo. 

A parte de app!icação se faz no ca mpo. de demonstrações, que o Insti-· 
tu to mantém ein Deodoro. 

Em colla boração com o Serviço de Inspecção e Fomento Agrícola, o• 
Instituto estende. sua acção aos Estados e destes recebe informações e el~ 

mentos de estudos. Elle funcciona com plena a utonomia; attende a quan- -
tos lhe pedem a uxilio ou conselho sobre os processos d'i' combat e ás Pra- -
ga s, tão numerosas entre n ós e que representa m por toda parte uma das -
maio!·es preoccupações dos que se entregam a o cultivo da terra, e, no cas() 
de a lg uma praga de carac;ter generalizado, está habilita do ao serviço de-
assistencia necessario para debellal-a. 
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A publicação ,do boletim do Instituto iniciar-se-á, com a pres teza que 
" trabalho de impressão permittir, e constituirá annualmente bom Va!le-
mec1ún de entomologia agricola e phytopathologia para os agricultores. 

Comparados com os de 1919, os trabalhos do Instituto de Chin'lica nã o Instituto dQ! Chlmlõl 
decresceram. 

Avultado foi o numero de analyses · effectuadas, quer sobre materias 
primas, quer sobre generos do paiz e do estrangeiro, á requisição de par-
ticulares ou de outras dependencias da administração publica. 

Expediram-se tambem alguns certifica dos de exporta ção. 
A actividade do Insti tuto, quanto a este ramo de a ttribuições, d imi-

nuiu bastante, devido ás facilidades que os exportadores encontram em 
portos que, destituidos de laboratorios, lhes fornecem, apesar disso, cer ti-
ficados de embarque. Estados ha onde semelhantes attestados se passam 
de conformida de com o ponto de vista da legislação local, que favoreee a 
m a fabricação dos productos. Dahi a conveniencia de reformar-se a le;,;is -
lação federal que regula o assumpto. 

O concurso de preparação profissional, que este estabelecimento yin ha 
dispensando ao desenvolvimento das industrias e ao progresso agricola do 
paiz, foi quasi nullo este a nno, por f alta de matriculas nos cursos. Si-
tuixdo a grande dis ta n cia da cidade, a frequencia rareia pela concurrencia 
de cursos mais accessiveis, qual o da E scola Polytechnica. Accresce que 
os cursos desta Escola , como os da E scola Superior de Agricultura, diplo-
mam o seus a lumnos, ao passo que o Instituto de Chimica nã o confere gra-
duação de especie alguma. 

O Instituto conseguiu terminar a lguns trabalhos scientificos, qt:e se 
acham em via de publicação . 

Por sua escassa diffusão nas diversas zonas do paiz e, mesmo, pela 
~cção negativa dos seus programmas, demasiado va st os e theoricos, os a .i·•e11 -
dizados a grícolas t eem exercido influencia pouco per.ceptivel no prepar o 
de trabalhadores para as fa inas da lavoura. Cumpre reformar esses es-
tabelecimentos, no sentido de dar-lhes f eição mais pratica e sujeital -os á 
fiscalização rigorosa e assídua . 

Em virtude do decreto n. 8. 319, de 20 de outubro de 1910, que criou 
o en sino agronomico, fundara m -se entre nós as primeiras estações expe-
rimentaes. 

Taes institutos, imprescindíveis á transformação da economia rural ele 
quçi,lquer região, n ão tinha m produzido, ou por defi cien cia de tech nicos 
ou p or falta do material necessario, resulta dos a precia veis. 

Merecem, entretanto, mencionadas as tentativas que, de 1916 a esta 
_pa rte, recommendam o labor da Estação Geral de Experimentação de Ca m· 

Aprendizados afiJo'' 
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pos . Ensaios de aperfeiçoamBLlto da canna de assuear, J.;Jela repPCDducç5.o 
sexual, estão setido alli convenientemetite· dBsenvolvidos· e albrindo camllinhQ 
á solução de um dos Fl:ossos mats. interessantes pl'ob!.emas economi'eolif. 
Pa1·a chegar-se aos typos chamados puros, estudos originaes de excepcionai 
importancia for.am emprehe11füdos com exito comJ.;J!eto. 

A mesma Estação está se empenhando no combate systematico a l;lm.a. 
nova praga de grande virulencia, appa1:ecida em 1912 na Uzlna :fuaranjel-
cas, e cuja propagação ' se faz temida. Essa praga já foi identifi.cada pelos 
especialistas do Instituto Biolqgico de. D efesa Agr\cola do Mlnisterio da 
Agricultura, como o Tamaspis p araná, D istant, parasita perigosisSÚI\O pelos. 
estragos que produz. 

O Go'Verno nãro tem i;ioupado esforços i;irora completai!.' o a:ppax:elil<la-
mento da;s estações ex.i\Ste11't·es, e provê, neste momernito, á insta:llaçã0 de ou-
t ras n:a:s •Vegi:õ·es m:a:lrs. nex~essiitad·as a·o seu concurso. 

e.\ronatos ·alJricolas A grai::rde utfü'da:de dos· pati:onatos agricolas, onde se tr'ansformam em 
elem entos uteis á sociedades centenares d\'l menores retirados da <Yciosidade 
e do \'iclo, ·aconselha a sua muiltiplicaçã:o. 

Ma:ntrd'os pefü Go'Ve1·no existem actualmente oito, dos quaes funccio-
nam os seguintes: Viscon'd'0 dé :Mauá, Peveira Lama, Wenceslau Braz e 
Casa .Ottoni, em Minas Geraes; Monção, em S. Paulo; e Annitapo!is, em 
Santa .C'at'hari'na. Estão sendo monstados os de Vida! de Negreiros, na 
Parahyba, e Barão d"e Lú".!etrâ, em Pernambuco. 

Alé'm desses·, sub~tmcfüná. o 'Governo os patronatos Campos Sanes, Del-
fim Moreira e Muxambinho, no Estado de Minas Geraes, e rto Estado do 
Rio Grande do Sul, o de igual nome, subdividido nas secções de • Bento 
Giliinçal'Vles1 Ga>ch0ei:ra, Santa Rosa, Bagé, Alegr'eüi, Julio de Cast!lbo, Ca-
xias, Rio Grande, Santa Maria, Porto Alegre e Viamão. 

Estã0- .em via de ser installad0s: OuteiF©, no Pará; Therezi•na, no Piau·-
hy; Senador Pom.peu,, n·O Ceará; Taq,uaritinga e Jaboti'Gaibail, em S. Pa:ulo; 
Pelotas, no .Rio Gr.ande do Sul, e Itabuna, na Bah~a. 

A lotaçã0 actual dos patronatos •em a ctividade e em inst<l!Hall:ã© é de 
.i.. '630 menores. 

Considerada a lotação média de 100 aJumnos ,para cada patronato a 
installar, vê-se que, no corrente exercicio, poderão ser amparadas pelo Ser-
viço de Pov0amen,1;'0 .2 .. 330 crian ças de 10 a 16 annos, a lém dos m..enores d\l 
í6 a 18 annos. q.U.e 0s· cursos coo1p~ementa,res su>b0r"dinaclos ao Serviço de 
Industria Pastoril podem soccorrer. 

Os menores occupam-se em trabalhos agricolas e p1·ofissionaes., cujos 
productos se destinam ao co.nsurn.o dos estat>eleci.metitos ou a0 melhoramento 
das installações. 

O trabalho util dos men0r:es é devida.mente remunerad0. A remwneraçiie 
.eco1he-se ái Caixa Eco.nomica ern cadernetas i·ndivià.uaes. 
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" Os ~nenores desJ,iga dos dos }i)atr©ina tos e cu rsos cornplementar,es são col-
loe<i.uos ·em trabalhos a dequa dos á sma profissã o, mediante a assisteneia do 
Serviço de Pe-voa monto. 

/ 

O Sei·viço de Inspecção e Fomen t o Agricolas foi reorganizado pelo de-
Cl'eto n. 14 .184, de 26 de Ma,io proocirno pa ssa do . 

Os ins,pectores agronomos e a j.11dantes de il:mpectores, dis trHímidos flelo 
pa iz, embora em numero ainda insufficiente, inicia ra m pra ticamente, de norte 
li' sul, o estudo das condições da lavoura e das indus trias correlata s_ Desse 
·Contacto estreito com O productor estão-se COih endo dados preciosos, me-
<:1iante os quaes poderá fa zer-se juízo exacto da s lacunas da nossa producção 
e dos melhoramentos que esta requer. As fó rmulas de inquerito para esse 
fim a doptada s visa m a o conhecimento particular de cada cultu ra. 

Obteve r esultado sa tisfactorio o questioNa rio propost o sobre o preço 
11ctua1 da s terras em cada r amo agrícola, e o elo c usto do trabalho rura l. 
Nes te momento, em que as vista s da immigração extrangeira se voltam para 
o BrasH, é da ma ior vanta gem inves tigar todas a s questões que se prendem · 
com a organização do trabalho e o r egímen da p ,·opr iedade agrícola. 

·O Serviço cogitou p0r igua l de •leva nta r a estimaHva das ·eol·h e-ita s, com 
o pensam ento .de O·I'ga n 'za·r o .ba la nço fila proàucção agrícola, · pot meio àe 
€1t1a<el<1oos .e diag ra mma s que mostren1 o v olume .das safra s, a proporção en tre 
estas e a s sem€ntes, segundo -a fert ili dade dos terrenos, e aJbl.'anja m J.ilCriodos 
comparativ.os em q.ue as clifferenças para mais e para menos tenham indica-
ção por tota es . 

Estu da-se a inda ·outra ordem de f actos. como sejam o stock e a cotação 
dos generos nas diversas praças do pa iz. Será isto seg-ura 1'onte ele infor-
m a c;fio pnrn. o ,pr oductor qu an to a o estado a ctual dos mercados e, porta nt e , 
auxi>li·o va lioso á boa collocação dos a rtigos de sua lav0ura ·OU industria. 

N-a org·anizaçi1 0 da ri os sa -ca rta agr-0-1101'.nica, 1g•u'ia indispensa·v.el para <>. 

explora çã o eonscienci0·sa de nossais t er ras, empregam:i -se -actua:ln1ente esfor-
.ços a:ccura dos . O Sermço de lnspecçã,o e Fomento Agricola já procedeu á 
divisã o elos Estados em zona s, de aecôr,ào co.:m as c0ndições do só.lo, r.elevo 
topogra phico, clima , extensão e r e1Ja rtição da s culturas, CQl.hidos nessas 
.zona s os da dos n ecessa rios, serão. e.1.les pos:teriorm.ente confronta àos com ·:)S 

lilll&JDQlitS , J'elator.ios .e demais elementos .eoneernentes á geolog<ia do paiz., .e fa-
cilitar.ã0 assim o levanta.mento method.icq àa carra. 

Segtu1do os a lgaris inos a,pura dos , o eonf?,urno de adgbos 1 ·no a:nno fünào. 
não wttingiu a .30. 000 ton ela da s . ·E v·ldentemenite, é teta:! assâs inex,p1,essivo 
do p~mto de v.is·ta das n ecessida des d~s nossa s culturas, d.nas das <iJ.Uaes, :€· 

café e a ca nna de assu car, reclaniam urgent ement e o c0ncurso scientifiee 
desses fertiliza ntes . 

Imp.erta um àos dever es mais sérios do Ministerio da Agricultura. o col-
Jeccdonnr e vuJg·8rizr.t r ª'~ 1'o::is s0n101:]tes, .be,m assin1 acor11panllar d.e perto .o 
e.i~npreg:o 1J;=ts que distribu.<~ . 

Serviço de lnspecçl• 
e Fomenta Agrl .. 

colas 

·, 
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No correr de 1920 d!strlbuiram-se aos agricultores 601 toneladas de 
som entes diversas, correspondentes á utilização de · uma área de 20. 000 he-
ctares de terra, approximadamente. O total de plantas fornecidas orçou em 
35.226 mudas de arvores f."utiferas, proporcional a uma área de 35 hecUa.res. 

Para o combate á saúva e outras pragas communs de hortas e poma-
r~s, forneceram-se 4 .131 caixas de form.icida, 10 caixas de sulfureto de car-

bono e 2. 697 kllos de insecticidas diversos. 

Mostram algarismos da . nossa exportação como o Brasil se conserva 
tributaria, ha largos anno•i, dos paizes productores de trigo. 

Apesar dos succedaneoc; farinaceos que possuimos, a producção do tri-' . 
go, como elemento immediDto de nutrição, foi nos tempos coloniaes, e con-
tinuou a ser nos tempos modernos, a preoccupação constante dos· que se 

·interessam pelo incremento das nossas culturas, factor capital do nosso 
desenvolvimento economico. 

Após o fracasso de algumas tentativas, os ensaios dos ultimas annos 
patenteiam a sem razão da dependencia em que temos vivido. 

Todo o trigo que consumimos pode ser produzido no Brasil mesmo. 
Para tant~>, os Estados do Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul e 
parte de S. Paulo offerecem excepcionaes condições de clima e de sólo. E' 
pois, questão unicamente de estimulo patriotico, o vermo-nos contemplados, 
dentro de espaço relativamente breve, na classe dos povos que produzem 
trigo em abundancia. 

Em complemento das providencias já iniciadas, prepara o Governo a 
fundação, no Rio Grande co Sul, de uma estação experimental de cereaes, 
da qual muito espera, quer quanto ás experiencia culturaes, quer no que 
diz respeito á selecção e acclimação das especies. O terreno da estação 
abrange uma superficie de 75 hectares e será dividido em diver sos planteis: 

de ensaios prepara.torios, de cereaes, de p-edigree e de multiplicação. 
A estação será situada no municipio de Alfredo Chaves, em terras já 

offerecidas e doadas pelo (;\'OVerno do Estado. 

E' lisonjeiro registrar que, apesar de iniciados em julho ·os trabalhos, 
depois de passada a época propicia ás _lavras, o esforço não foi inteiramente 
baldado. Construiram-se viveiros provlsorios) cuidadosamente semeados, 
que facilitarão . a escolha das plantas matrizes, necessaria s ao inicio da se-
lecção individual. no corrente anno . 

Com o aprov-eitamento de sementes originarias do Uruguay, da Jhança 
e da Tcheco-Slovaquia, plantaram-se trinta e tr-es variedades de trigo, seis 
de cevada, onze de aveia e duas de centeio. 

Expurgo e beneficia-
·1... .minto de cereaes 

Para estender a acção proveitosa do Serviço de expurgo e beneficia-
mento de cerea.es, adaptou o Governo varias medidas, entre as quae... a 
construcção de tres novas camaras de expur.iioo. Multo, entretanto, ha-
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.ainda que fazer para insinuar ao commercio a utilidade desse Serviço. o' 
Governo, pelo dec1·eto n. 14.377, de 24 de setembro ultimo, ampliou-lhe as 
.attribuições, convencido · da iln1Jortancia que neste momento assume o pro-
blema ;la valorização dos nossos productos exportaveis, os quae;, desde 
.que disponham de perfeita sanidade, poderão conquistar, de modo perma-
.nente, os mercados estrangeiros. 

Da boa semente depende,no maior numero dos casos, o exito da pro- serviço de semen-
ducção e a prosperidade do productor. teiras 

O emprego do grão, limpo de impurezas e com a faculdade germinativa 
,perfeitamente verificada, assegura, desde logo, a a u sencia de. joio, de plan-
i:as parasitas e de materias inertes, a regularida de do crescimento, em sum-
ma, a colheita igual e abundante. 

Toda a contabilidade de. qualquer exploração agrícola gyra em torno 
dessa. operação diminuta, mas essencialmente deli<lada: a acquisição da se-
n10nte. Melhorar, por conseq.uencia, a semente, é levar .á columna dos lu-
cros e perdas apreciavel economia. 

O decreto n . 14.825, de 24 de agosto de 1920, instituiu o Serviço de Se-
=enteiras para a multiplicação e selecção das sementes, ensaios de ada-
ptação e acclimação, investigações geneticas, divulgação de noções sobre o 
uso da boa semente, etc. 

Os campos de producção e planteis de ensaio de sementes estão fun-
d a elos em Deodoro, :j'lezenele e S .' Simão. 

A producção elo primeiro, com uma área. trabalhada de 102. 000 m•, está 
<ee lculado em 40.000 )itros de milho catete e 3.656 de arroz hollandez. 
A do segU:n~o, com uma área de 120 hectares, de 60. 000 litros de milho e 
200. 000 de arroz. Este campo forneceu ainda á Exposiç&.o Pecuaria 1. 249 
fardos de feno e capim gorelura e 1. 011 fardos de palha de arroz . A pro-
ducção do terceil'o, com a área planta da e a plantar de 926. 63om•, está ava-
liada em 90.000 litros de milho e 25.500 de arroz. Nós planteis deste cam-
·po fizeram-se experiencias sobre 25 especies ele sementes. 

Os resulta dos obtidos inculcam a conveniencia da criação d\J novos 
campos racionalmente distdbuidos pelo · paiz, pa.ra estender-se mais e mais 
o r a io de acção do Serviço de Sementeiras, de conformidade com as espe-
c ialidaeds culturaes de cada zona. 

Como se fez com o café, ha necessidade de decretar a classificação 
c ommerc!al de certos productos agricolas, taes como a borracha, o algodão, 
os cereaes, as fibras, o cacau e o fumo. 

O factor que mais concorre para desvalorizar, por exemplo, a borracha 
·brasileira, é a sua falta de classificação commercial na , base americana. 
'Tem assim o maior mercado desse producto, que é a America do Norte, 
e>pportunidade de especular livremente com o nosso artig'c). 

Classiflca9ão corn-
mercial dos 

productos agrícolas 



-- 332 -

Outl'o tanto sueeede c:Jm o algodão, sem classificação cor\1mercial que 
o filie em dete1·rninados typos, segundo as suas qualidades. Por esta razão, 
ao chegar á A:merica do Norte ou á Inglaterra, é considerado typo sem 
pauta, o que basta para ,::riar-lhe ambiente desfavoravel e ser cotado por 
preços q•tle n ão i'eflectem fielmente o seu valor real. Desse facto resultam 
ainda as alternativas de preço, que acarreta m sempre avultados prejuiZOfl· 
ao productor e ao industrial. 

Iden.tie-0 facoo passa-se com os cereaes e demais generos de lavoura, 
todos unanimes em .reclainar a mesma systematização. 

Como iwtegTaHte dessa medida, convirá: estabelecer igualmente o pa-
drão, ou typo official das classificações, que adoptarmos para cada u m dos 
dos nossos productos a-gricolas. 

serviço do Algodão O .Serviço do Algodão, criaà{') pelo decreto n. l '.i. 117,, de 27 de março-
.ão a nn.o fü1Hfü>, só em agost-0, após a phase de organização, pôde iniciar O.":! 

seus i!rabalhos. 
- Cada vez ma.is se accentúa a utilidade do novo Serviço. 
No merne11to presente, em que ma.nifesta, é a escasse>..:: da materia prima 

nos centros manufactureiros do mundo, volve-se de preferencia para O< 

noss0 paiz . a attenção litos industriaes qirn trabalham a va-Jiosa fibra. 
Como consequencia desse phenomeno, impões -se ao Governo cuidar da. 

formaçãe e fixação c!l.e r-rossas espeei-es Clilturaes. Com este desiginio !nstal-
laram-se as estações experimentaes e os campos de coopera ção. Concomi-
tantemente tratou-s.e de exterminar as pragas do algodão, m elhorar a quali-
dade de suas f ibras ·.Pela selecção das sementes, aprimorar o aspecto exte-· 
ri01· do prodtlcto nas u~inas de beneficiamento, e finalmente reduzir o vo-
lume dos ·fardos nas prensas de alta de:nsidaàe. 

Com· programma tão complexo, o Serviço do Algodão, apesar das dif-· 
ficul'daéles inseparaveis de todas as instaHações novas, já apresenta resul-
tados de va:lia, nes pouccis mezes em que vem regularmente funecionando. 

Procedeu-me em todos os Estados ao inventario dos stoclcti existentes, 
e avaH'lil:u-.se ainda a safra de 1919 .e 11920. 
e~ o ma.teríaJ eelhldo em excursões technicas, i:deB•tificaram-se var-ias 

pt>agas, ·ailgumas .delJas novas no Brasil. Entre as que já eram conhecidas. 
contam-se a p.eptinofora e a alaba'trw, q>u e ·r eclama.m combate i.rnm·ediato, 
pois jâ causaram a algun's lavi;adores prejuizos no valor ele 80 a 90 ºIº. 

Para RieHrnr e:x;el'cer essa v.~gilancia, J:az-se mistér que a importação de· 
sementes não seja factilta da seHã0 nos .portos onde haja appareN~es de ·ex-
purgo. Estes apparelhos já vão senda lnstallados em a lguns Estados al-
godoeiros . 

Sã.o animadores os resultados praticos colhidos pel os Estados ·de Serg>ipa· 
0 Prahyba, que, com verbas relativamente e'ldguas, teem conseguido, em 
dois annos, limitar consideravelmente os danu\:is da lagarta rosea. 
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A reclucção ele 15 o/o dos estragos ela gelechici, obtida n este ultimo E s -
tado, Gleve constit uir estimulo para os outros que teem no algodão a sua 
principal fonte de r eceita. 

Por entendimento elo Governo federal com os dos Esta dos, o do Ma-
ranhão crjou, em dezembro ultimo, o Serviço de Algodão ; o Esta do da Pa-
rahyba vae refoc0 mar o seu Serviço, que será calcado nos moldes do de-
creto fecle1·a1 ele 27 ele março; e os Estados de S . P a ulo, Bahia' e Alagoas 
estudam bases para identico fim . 

Como complem ento de todo esse plano, o Governo, no u so da autori-
zação constante da letra h, art. 47, da v igente lei da despesa, exp-edirá op -
portunamente as n ecessarias instr ucções para a defesa do a lgodão . 

O Serviço do Algodão estudou as causas determinadas da esterlli:r~'1\:i'.i.o 

das sem entes transportadas nos vapores costei r os, e verificou os e<ffeitus 
pernicio:-:os da acção prolongada elo calor nos porões menos ventilados. 

A publicação feita nos E stados a respeito elos stocks exist en tes nesta 
praça, elas condições elo mex·caclo e cotações elo artigo, tem despertado g eral 
interesse en tre os lavraclores . 

Por suggestões elo Governo fecl01°al, os governos dos Estados do Ma.-
.ranhão, . Alagoas e Bahia reduziram os impostos ele exportação do a lgodão, 
exemplo logo seguido pelo ele Pernambuco. E' de esperar se faça o mesmo 
nos dema is Estados produ·~tores. 

As delegacias reginoaes cuida ram dos cam pos ele cooperação, que t eem 
liberalizado aos agricultores u teis ensinamentos praticas. 

Prer'la ra.m-se dois camvos no Maranhão, tres no P iauhy , dois no Rio 
Granc!l·e do Norte, cinco na :Para.hyba, quatro em Pernambuco, um .em Ala-
goas, quatro em Sei·gipe, tlois na Bahia e u m em Minas Ge;·aes. 

As delegacias r egiona.es distribuíram · sementes seleccionada.s, sulfureto 
de ca;-bon.o e· verde Paris, eom os necessarios ensina:J'l'len tos em cada caso . 

f<'izera.m o expurg0 das sementes destinacll).s a o pla ntio ou á sabida para os 
Estaàos e para o es tr a ngeiro . 

Nas duas estações experjmentaes de Coroa.tá., no Maranhão, e Penden-
c ia , em Soledade, na Para.hyba, preparam-se os cambos ele experkmcla, des-
tinados a fazer a selecção das especies indígenas, a fixação dos seus ca ra.-
~teres nobr es e a acclima.ção de variedades exot.i.cas . Os trabalhos prose-
guem oom actividade ; já estão pla nta.dos os r e:feridos ca.mp.os e ataca.das 
algumas construcções . 

Iniciaram-se ta mbem -0s serviços ·da Estação ele Igarapé-Ass1i, no Pará, 
cujos_ campos já devem estar plantados n est e momento . 

O .Governo trata de r eprimir as fra udes commettida.s no b ene!ieiamen-
to cJ.o a lg@dão e de cliffuT>1dir as i1zinas centra.es , com estabelecer ainda, nos 
portos de embarque, o limpamento e a a lta prensag·em. 
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Todas essas medidas tendem a influir na qualidade do producto, e ga-
rantir por un1 beneficiamento perfeito os bons caracteres das fibras da-
nosso algodão. 

Acham-se já funccioncrndo, com a uxilio da União, seis uzinas de be-
neficiamento em Pernambuco e tres na Parahyba. E stão em construcção 
uma no Rio Grande do Norte, tres no . Ceará, uma na Parahyba e uma em · 
Minas Geràes. 

O Serviço procede actualmente á collecta de amostra s das especies de 
a lgodão brasileiro, para organizar o mostruario dos nossos typos. O Go-
verno pensa em adoptar uma classificaçãa· commercial qu.e 1nelhor consul-
te os nossos interesses, a cujo fim usará ela autorização votada em 1917. 

Depois da ultima guerra., começaram os povos a comp1·ehender mais 
praticamente o valor das riquezas nativas. Já agora todos porfiam em ver 
nas reservas de materia !)rima e na conquista elos mercdos o segredo da 
prosperidade futura . 

Além dos productos agricolas exportaveis, ha em abundancia no sei0< 
do Brasil um sem numero de artigos de utilida de immediata. Entre elles 
avulta o oleo vegetal, notavel assim pela influencia que actualmente lhe 
toca na _i ndustria dos combustíveis e lubr ificantes, como p elo papel eco-
nonüco que desempenha na fabricação de generos a limentícios. 

O movimento intenso que se opera em todas as regiões fornecedoras do. 
oleo ao consumó industrial encerra saluta-r: a viso ao desdém com que te-
mos encarado a exploração dos nossos vastos r ecursos. 

Quando .se considera a immensa costa que possuimos, quasi toda bal-
dia, e ao mesmo tempo se sabe que o Brasil é · a patria de numerosissimas 
palmeiras oleaginosas, tem-se, forçosamente, a idéa da colossal riqueza la-
tente que nos circumda. 

A cultura systematíca do côco da praia offel'ece uma elas fontes de ren-
da mais considera veis, com a va ntagem para nós de · que o coqueiro, que 
em outras regiões tropicaes não frutifica si.não depois de oito annos, no 
Brasil produz, em condições normaes, logo apôs o quarto anno de planta-
ção, mórmente si cultivad0. nas vizinhanças do mar. 

Como o coqueiro, a palmeira baba.ssú representa opulento thesouro, 
notadamente para os Estados do Maranhão e Piauhy . No primeiro, a ren-
da de exportação desse producto já a.ttinge a cerca de 13. 000: 000$, em me-
nos de um decennio. 

Em identica.s condições, embora em proporções mais modestas, estão 
as palmeiras do tucum e da macahubeira ou mocojubeira, em quasi todo o 
norte. 

No estudo das nossas pa.Jmeiras é bem, antes de tudo·, determinar o 
teor em. oleo de suas amendoas, quanto ás especies, a os climas e sôlos lo-
caes, ele modo que se possam indicar com segurança. as variedades :aaaia . . 
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J>l'Oprias á exploração industrial. E' este trabalho que vão emprehender 
os laboratorios recentemen•e organizados pelo Governo. 

Os grãos oleaginosos r·onstituem industrias que convém tambem des-
envolver . O caroço elo a lgodão, o ricino, o amendoim, o gergelim, cultivads 
em larga escala e mediante processos racionaes, rasgarão igualmente á 
economia nacional clilataclo;, . horizontes. 

Durante o anno tra.nsacto a Estação de Pomicultura de Deodoro sof- Estaoão de Pomlcur-
freu importantes alteraçõ~s. Nella fixaram-se os ' campos experimentaes tura de Deodoro 
do Serviço de Sementeira, Viticultura, Fumo, Instituto Biologico de Defe-
sa Agricola, Industria Pas~oril e Escola Superior de Agricµltura. 

A Estação exportou 13. 209 enxertos de laranjeiras diversas e 444 de . 
m a ngueiras . 

Da Estação Experimental de Patagones, na Republica Argentina, re-
cebemos collecções de vari0s frutos europeus e asiaticos. 

O numero e a variedade de plantas augmentaram ainda com a acqui-
s ição de exemplares do Instituto Agronomico de Campinas e pomares par-
t iculares , sitos nos Estados ma is proximos desta Capital. 

A Estação resente-se da falta de semente de plantas frutíferas do nor-
te elo paiz, bem reputadas e facilmente acclimaveis . 

Interessado em incrementar no Brasil a plantação da vinha, e orienta r, 
a o mesmo tempo, technicamente, uma industria que em a lguns Estados do 
s ul já a ssume proporçõ~s bastante lisonjeiras, fundou o Governo, na Es-
t a ção de . Pomicultur.a de DPodoro, uma secçã oespecial dessa cultura. 

O Ministerio da Agricultura está procedendo experimentalmente ao es-
tudo das melhores 'varieda -:les exoticas e á selecção e multiplicação das es-
p ecies já acclimadas . Estará assim, dentro em pouco, habilitado a distri-
buil-as com seguro criterio, conforme as condições agrologicas e climat~
logicas das diversas zonas do paiz, e poupar ao viticultor a tarefa ingloria 
,1e cultivar castas menos resistentes ou jmproprias á natureza de suas 
terras. 

Serviço de valia presta rá ainda a referida secção no concernente ao 
tratamento ra cional da vinha e aos meios de combater a phylloa:era e ou-
tras molestias conhecidas. Elia organiza.rã. o registro das especies culti-
va veis, o que vale fazer a collecção de todas as castas adap.tadas o paiz, 
d · proprocionará a pratica necessaria a toros quantos concor1·erem ao Campo 
Experimental de Deodoro com o intuito de se instruírem na plantação e 
cuidado da vinha, especialmente aos alumnos da Escola Superior de Agr.!-

. cultura. 
A plantação do campo é de cerca de 30. 000 pés, que representam 52 

variedades das melhores especies conhecidas. 
o primeiro viveiro foi constitui do com 100. 000 bacellos de differentes 

qualidades, destinados á producção ditecta e indirecta, o q u e põe o Go-

Serviço de Vi\loul"' 
tura 
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verno . e1rn comHções de satisfazer, d'ora em diante, ás requisições dos vi-
ticultores, sem necessidade de adqurir no mercado, como antiga.mente, ba-
cellos ou estacas, que nem sempre correspondiam á qualidade deseja.da., ou 
offereciam as condições d~ sanidade imprescindiveis a uma cultura re-· 
muneradora. 

No proposiío de a ugmpntar a expor,tação do fumo nacional, que as es-
tatísticas attestam ser ainda insignifica.nte, resolveu o Governo, a exemplo 
.io que praticara em relação á vinha, criar na Estação de Pomicu)tuea 
de Deodoro uma secção p:i.ra a cultura experimental dessa planta . 

A. sec~ão, sob a aliree(Jiio. technica .e a utonoma àe u.rn especia:l.ista, des-· 
tina -se sfto só ao ensaio ·e introducção de va1·iedades novas, como a me-
lhorar, p or selecção e ·cruzamento, as vat·ieda1des já extstentes. Destina-se, 
,;.lém disto, a proà1'l:zir ·sementes dos ty.pos commerciaes m a is a~a'rnad0s, :.t 

aµerfeiçoar es processes àe eulti:ira e manipulação das col:heüas até agora 
usados, a ensinar aos productores os nrnlhores methoclos de cura, o V:il.lor 
economico dos adubos chimicos, a diagn ose e tratamento das molestias, a 
classificação ·e acondidonaJ"nento apropriado aos productos .. de accõ1·do com 
as exige1icias dos merca don, etc. 

O campo de cultura experimental ,do tabaco produziu. no anno prox imo 
findo, 12 kilogt:ammas de sement!'ls d e fumo, variedade White H est er. 

- O desewvolvimento d'a industria. sericleela te111--se mostrado nestes u 1ti-

mos ' tempos t ã o animador, que é de esperar seja dentro de breves annos, 
factor importa nte da riqueza n aciona l. 

As facilidad·es que encc.ntram no Brasil o cultivo da amoreira e a cria 
elo bic'ho de seda estão a indica r a necessidade de se estimular essa indus-
tria enue rrõs. So·mos dos n1aior.es consumk1or.es de seàa. im:portada, e, en--
tretanto, estamos perfeitarr.ente em condições de produzil-a pa ra o nosso 
consumo e até para exportai-a.. 

A 'Estação Sericicela de Barbacena, unico orgã0 instituído .para promo-
ver a p1·opaganda e d1ffusão da sericicultura no paiz, patenteou, em 1920, 
a animação crescente que ella vae despertando e os capitaes que está. attra.-
h indo. Conviria dotar ·esse estahelecimento de recursos pecuniar1es e p essoal 
sufficiente para actuação m ais a mpla e intensa, e mesmo fundar outros co·n-
generes nos Estados, onde as experiencias com a cultura da amoreir~ e a 
criaçã.o do bicho de seda teem sido já coroadas de exito. 

A mão de obra é ainda entl'e nós a.ssu·m.pto carecente de SQJ,uqão. A 
escas.se:r. de b1·at;;os, tanto líl3.<!.'.iO:lilaR-s con'lo estrangieiros, 1nanté·m ainda en1 
11mites mesquinho8 a ár.ea lav1·ada à© paiz. 



~ 337-

A irnnügração aj uGla l'á a resolver o pr@blema, mas por si só não bas-
tal'á . Forçoso é substitui.e a ex;iguidade do elemento humano pela capaci-
dade do a pparelhamento mecanico . 

I~.Ias, si é verdade qirn a pe(J}uena cultura, em geral extremam ente re-
talhada e privada de avultados capitaes, se contenta eom apparelhos leves 
" de iadl desl0cação, OUÜ' O tanto ~iã0 acontece com as grandes exploraçGes 
e a lavra das terras difficeis. Para estas, a adopção dos a rados motores de 
grande poder se impõe como medida ao mesm tempo efficiente, rapóda e 
economica . O tractor é a machina especializada na cultura intensiva e no 
a manho da vastas sHperfides. 

Cem esta .compI·eheasão, iniciou o Governo a propaga n<ila e encoraja -
mento da motocultHra n.0 pa iz . 

Ina u gurol!l--se, a 4 de julho d0· ann·o passado, a 3'ª Exposição Nacional 
de Gado, na qual se exhibiram m a i-s- de mil e:x;emplares ela s- d'i'versas raças 
e especies de anima es dornesticos. Neste certamen, verificou-se o quanto 
se desenvolveu a pecuaria nacional, da primira exposição de 1917 á de 19'20, 
apesar de havermos- tido quasi suspensa , no decorrer de 1914 a 1918, a im-
portação de reproductores das raças finas estrangeiras. 

Ainda que probante dos rapidos progressos de a lguns Estados, esse 
concurso revelou a carencia, cada ve'~ mais accentuada , de educação prc-
fissional dos nossos criadoi;es. 

Exis tem criadores de i'ado bovino das raças Hereford, Slwrthorn, P.ol-
Ied-Angus, H01landeza, Shwitz e Indiana, que exploram os seus rebanhos 
c om· fiRs eco.nomicos determina dos, e podem dispensar a orientação offi-
cia l. Constituem, porém, Pxce19ções loca lizada s nos· Estados qirn , por suas 
ajltidões economicas teem sido f>lilais favorecidos pela União, 0u pelos seus 
pi-opriós governos, no des<?nvolvim ento do ensino e das industrias past0ris , 
A maioria exi9·e a assistenc•ia de um orgão orientador que, sciente das ne-

Industria pastoril 

cessidades e possibilidades de cada r egiã o, possa, baseado em da dos segu- I' 

ros , amparar a inicia tiva privada, afim de ocnduzil -a á pratica elos mocler-
nos p1·ocessos de zo0teelqniea, que é aláás o q ue, dentro elos seu s actuaes li-

mites, vem ·fazendo a repar tição r espectiva. 
Foi em observam.eia da necessidade desta assistencia que, na reforma 

do Serviço file Iadustria Pastora, o Go'Verno dotou de recursos am;pl0s es 
serviç0s zootechnicos, 

Com os creditos especia es concedidos pelo Congresso para a judar a im-
po.11tação ele reproGluctores ela s diversas especies, importaram-se, em 1919, 
:!96 bovinos, em parte destinad·os aos e~tabeleciment0s do Mini:steri0 da Ag.ri-
cultura. O fav0r foi revi'g©1'U;GO na lei 01·çamentaria . ~1·e 1920, reduzido, per-
rém, ao frete gratuito para as a nim a es de 1·aça!> f inas e á quota ele 400$' para 
os a imaes de raça zebú, entrad'os pelo porto da Victoria e pelos demais do 
norté do pa iz. 
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Elevado foi o numero de reproductcres recebidos por esse· meio e 
distribuidos de accõrdo com as exigencias e as condições dos diversos Es-
tados da Republica . 

Em 1920 o Posto Zootechnico ele Pinheiro vendeu 44 :reproductores 
bovinos importados e 36 nascidos no estabelecimento, 11 asininos, 2U 
suinos e 22 caprinos. Cedeu a.inda 18 reproductores bovinos, 2 suínos e 
22 caprinos. 

Do Posto Zootechnico de Lages e das fazendas-modelo de Santa 
Monica e Ponta Grossa tambem sahiram varias reproductores de raça . 

Atê fins do presente exercício estarão · definitivamente installadas as 
fazendas-modelo de Catú, no Estad<; da Bahia, Urutahy, no de Goyaz, e 
Riachuelo, em Pedro L«opolrlo. no Estado de Minas Geraes. 

Na Direct0ria do St!rviço de [ndustria Pastoril foram, como nos de-
.mais serv1ççs anteriormente .remodelados, separados os traba lhos pura-
m .ente especulattvos dos de exclusiva administração. 

Para maior efficiencia dos serviços que competiam á, Secção de Ve-
terinacia, no conjuncto dos quaes a tarefa propria mente experimental se 
confundia com a applicada, o Governo afastou a pratica das medidas de-
f ensiva5 contra as enzootias e epizootias da parte meramente pesquizadora 
de laboratorio. Por esse criterio fez-se a divisão de funcções entre os di-
versos org1ãos de execução e fiscalização, taes como ias inspecções de 
carnes e derivados, commercio de gado, leite e annexos, e completou-se, 
assim, o apparelhamente da defesa sanitaria animaJ, compatível com o 
actual desenvolvimento ec.onomico da nossa pecuaria . 

Na sêde da Dir:ectoria proseguiram os trabalhos de immunização contra 
as babesioses. Attingiu a 239 o total de animaes submettidos a esse processo 
durante o anno findo . Desses 239 bovinos, 117 ·pertenciam a particula res e 
122 ao Governo. No decurso da immunização morrera m 7 bovinos, ou 
sejam, apenas, 2,95 ºIº. 

Avc•lmnou-se o movim.ento de vaccinas e sõros, comprados uns, pro-
<luzidos outros, nos laboratorios d.:i Serviço. Esse movimento foi de 31. 300 
doses. de sõro contra a peste dos porcos, e .4 litros de vírus; 1. 800. 000 
doses contra o carbunculo symptomatico e 2. 000. 000 de dosei!! contra o 
carbunculo bacteriano. Os laboratorios f abricaram 317. 530 doses 1e 
>·accina contra a pneumo-enterite· dos bezerr·os. Já dei o algarismo das 
im.hidas de vaccinas contra o carbunculo bacteridiano, o carbun,culo sym-
ptomatico, e a peste dos porcos. Contra a pneumo-enterite foram forne-
cidas 168. 480 doses . 

. Do confronto das sahiàas de vaccina em 1919 e 1920, resalta sensível'. 
11.ugmento de consumo. Esse a ug1nento, porém, não denuncia m;aior ex-
tensão dos surtos epizooticos, e sim mais perfeito conhecimento, por part e-
dos c readores, dos m eios de def esa dos seus •rebanhos. 

A febre aphtosa, que tão avultados prejuizos tem causado em outros 
pafaes e se mostra quasi endemica no nosso, mereceu detida attenGão do 
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Congres::;o de especialistas que st reunio na Republica Argentina em 
Outubro proximo passado, com o intuito de uniformizar officialmente as 
medidas necessarias á sua eradicação. A esse Congresso a nossa Delegação 
apresentou m emorias originaes sobre a app!icação do processo brasileiro 
de sõro-vaccinação na, prophylaxia da aphtosa, os quaes conquistaram elo-
giosas referencias. 

l!Jutre nós, fõcos epizooticos de certa extensão foram extinctos com 
ü emprego da sôro-vaccinação, o que reduzio a pro.porções mínimas a 
área de contagio existente nos. Estados de Minas Geraes e Rio de J aneir0. 

Com a ultima reorganização dos serviços da Directoria de Industria 
Pastoril, o Governo ficou habilita do a conhecer mais promptamente o es-
tado 'sanitario elos nossos rebanhos, e a intervir mais rapida e efficaz-
mente para. que a exploração anin:al occupe e lugar predominante, que lhe 
compete entr6 as diversas fontes da riqueza nacional. 

Com o fim ele facilitar, o levantamento estatistico dos agíricultores 
domiciliados no territorio nacional, adoptou o Governo, de certo tempo 
a esta parte, o alvitre ele facultar, unicamente aos lavradores inscriptos 
no Registro especial, os favores constantes das leis orçamentarias. Taes 
favores comprehendem não só a distribuição de plantas e sementes selec-
cionadas e de sôros e vaccinas usadas na ·therapeutica e prophylaxia das 
1nolestias que affectam o gado, como tambem auxilias pecuniarios para a 
importação de animaes de raça e construcção de banheiros, e isenção de 
direitos aduaneiros ·para os instrumentos de lavoura e reproductores de 
e:::pecies finas. 

Apezar, porém, dessa protecção e de ser a inscripção absolutamente 
gratuita, os resultados teem. sido medio.cres, por falta, sem duvida, de 
l'.)ropaganda. intelligente e pertinaz . De 1909 a 1919 o coefficiente de in-
scripções se expressa a:penas por 13 .155 lavradores ~ criadores. Em 
1920 effectuaràm-se 2. 061 inscripções, contra 1. 785 no a nno precedente. 

Foram expedidos titulos de propriedade correspondentes â venda de 
239 marcas officiaes "Ordem e Progresso", contra 180 em 1919. 

J!~undada pelo sabio professor Gorceix e por e!le dirigida com a utori-
cade e vocação verdadeiramente notaveis, durante cerca de duas decadas, 
a Escola de Minas vai se esforçando por manter esse pres tigio tra dici0-
ual; o facto, porém, de viver longe dos centros de cultura e dos grandes 
meios industriaes explica naturalmente o estar decahindo, de certo temJJO 
a esta parte, do florescimento primitivo. 

Deu-lhe rec(lntemenü- o Governo nova regulamentação, com o fito não 
sómente de consolidar em um estatuto unico as disposições do cantigo re-
gulamento e as do Codigo de Ensir;o do 1° de Janeiro de 19.01, pelas quaeio 
Ee regia, senão tambem de melhor distribuir o ensino pelos differentes 

Registro de lanado-
res e archivos de 
m a r e as de ani~ 

maes. 

Escola de Minas d'! · 
Ouro Preto 
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.UJJonos €lo carso e introduzir na orga nizaçã.o administrativa algumas mo-
<iificações julgaàas opportmll'as . 

No periodo lectivo de 1919-1920 foi de 146 o numero de a lumnos ma-
tl'lCulados nos diversos annos do curso, com a p ercentagem de 54 ºIº de 
a pprovaç·ões nos exames finaes dé primeira e segunda épocas . 

Em face da perspectiva de creação, em proximo futuro, de uzinas si-
rJ1erurgi,cas e ·do desenvolvimento que yão t endo as explorações carboni-
feras , cu'l!lapre sem dt~vida dar m a ior a lcan ce pratico a a lgumas das 'dis-
cipbnas da . Escola, taes com a geologia, . a electrotechnica e a siderurgia. 

A subvenç,ão votad:l pelo Cmigreso para a installação do curso de 
chi!m4ca ~·nl'lhl'st,i;iaI, [·enovada durante· a lguns ann os, muito h a de contr i-
bl!lk pa ra q•11-e se compete o a:pparelham ento das seoições j á exis tentes 
da Es·cola , destinadas aios mesmos estudos, e se funde urna nova séccã.o 
para ensaios de c0mbustiveis. 

Vão sendo cor0ados ele exit 0 os es.forços do Governo em pr61 das in-
chistrias metallurg.icas e do carvã o. Para seu desenvolv inren t o excusado 
é ev10arecer a influencia da lei n. 4 .246, ele 6 de Janeiro deste a nno, que 
estende ás nevas empresas m eta.llu rgicas os favorns da lei n. 3 . 991, de 
5 de J a neirn· d'e 1920", e pror oga por mais dous annos os beneficios ahi 
cllspens'.'tdos á industria nacronal d'o carvão . Resta agora que novas com-
pantüa'S se .fo1'11'l:em, com os mesmos objectivos, e que as pequenas e in-
completas empi·e.s~s e:ici"stentes coTrespondam a tão uteis iniciativas, pelo 
e~timu'lo e a pé'rferçoamento dos s·etis· m ethudos de trabalho. 

Outra conquista va liosa para o progresso de nossa industria mineral 
~. sen1 duvida, a nova; lei de minas (n. 4.365, de 15 de J aneiro de 1921), 
a qual d!ef ine a. propi·ieelade do sólo e o descobriam· da mina, e p ermüte 
melhGr awroveita rn:en to das i·i<!J.uezas do sub-s6lo, sem preJmzo ela pro-
priedade da superfície, que pôde ser a proveitada pa ra fins agrícolas. 

E' l'tinda de pouco alcance a contribuição que nos offerncem as ja-
zidas carbo·Fliferas elo su l d'o BrasN. 

No Rio Grande do Sul a mina de São Jeronymo continúa em primeiro 
plano, com extracçã o a11nua l de cer.ca de 230. 000 toneladas . Espera-se qu~ 
c->;ta cifra duplique, logo que a empresa termine a installação electrica 
<'< stinada a acciona r os a pparelhos subterraneos de desl-nonte e tracção 
mecani ca . Nã,o logrou aJncla a companhia montar as m achinas de lavage1n 
e enriquecimento, que o nosso carvão exige para a ttender convenientemente 
ás necessidades communs da industria ; todo o esforço no sentido de a per-
feiçoar o producto continúa a ser feitê> por processos rudimentares, que 
consistem em sele-cciona l-o nas cabeceiras e peneirai-o na superfície. 

A empreza de Butiá, a pezar de estar situ ada nas vizinhanças da de 
São· Jeronymo e empregar os m esmos methodos· rotineiros, conseguia , por 
effeit0 de selecção m ais cuidadosa, um p rodu cto incontestavelmente su-



-3M 

~)crior, senão praticamente ir.ais estimado. Pena ê que a extracção dessa 
mina esteja restricta a cerca de 30. 000 toneladas annuaes, sem espe-
•:ança de maior volume em curto prazo. 

!;imitada ê tambem a producção da J acuhy, que orça mais ou menos 
]lelos mesmos algarismos, em consequencías de obstaculos, dHficilmente 
tiuperaveis, nos traba1hos subterraneos. 

Contrasta, entnetanto, com a lenta realização dessas t entativa s o 
facto animador e sobre signif~cativo ele que todo o combustivel, extra -
l1ic10 das minas do Rio Grande do Sul, conta com sabida certa e imme-
diata. Como princi1paes consumidores figuram alli as estradas de ferro e 
a s industrias locaes. \Essa freguezia tem servido, extreme de qual·quer 
outro auxilio, para ~estim;ular os esforços das companhias. O · consum.o 
i;mmecliato livra-as do risco da deprecia.cão do producto, resultante da 
<demora prolongada no porto do Rio Grande. 

A nova administração elo Lloyd Brasileiro- cogita ele estabelecer, na-
·quelle e em outros portos, vastos depositos d e combustivel para abasteci-
mento de seus cargueiros, º l'l quaes passarão a usar exclusivamente carvão 
nacional, emquanto · os navios de passageiros o queimarão misturado, na 
rnaxima proporção possivel, com o carvão extrangeiro. Isto virá dar gra nde 
impulso á nossa indust:rià. 

De accôrdo com esse projecto, a E staçiio Experimenta l de Combusti-
v eis e Minerios, creada no Serviço Geologico, fará experiencias sobre os 
melhores processos de queima do nosso ca rvão em cruldeiras maritimas, 
.e a essas experiencias assistirão turmas alternadas de foguistas daquella 
e mpreza, que se habilitem a, mais tarde, reproduzir, em larga esc'ala, a 
bordo dos navios de carga e de passageiros, os processos verificados mais 
-convenientes e rendosos. 

A;; minas de Crissiuma e Tubarão, em Santa Catharina, lutam com os 
mesmos . tropeços. A primeira beneficia seu producto e o transporta em 
pequenos vapores ; s ua extracção, avaliada em 30. 500 toneladas por anno, 
r; consumida em Santos e só raramente chega a o Rio de Janeiro. A se-
g unda está construindo urna larga installação para lavagem e enriqu e-
cimento do carvão. 

A de Urussanga . no mesmo E stado, inicia a montagem ele grandes 
m:;ach:l~1~:11 1:" beneflci'amento. Esta companhia aguarda aipenas que os 
t r ilhos dra linha ferraa, destinada ao transporte do seu producto, cheguem 
a o ponto terminal, para começar a exportação em vasta escala. 

Como quer que seja, vale salientar que, completadas as installações, 
poderão a;; nossas minas do sul . produzi; annualmente cerca de um milhã o 
de toneladas de carvão, o que representará, sem duvida, notavel concurse 
·no sentido de libertar do combustivel extra ngeiro as industrias do Brasil . 

.!;.. Uzina Esperança, em Miná.s Geraes, m antém-se como fonte unica 
.a.e recursos ás fundições e officnas mecanicas nacionaes·. Sua producção 
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de gusa é approximadamente de 15. 000 t oneladas por a nno . Actua irnen te 
fa zem-se a lli exp e1riencias d~ fabrica.;:5.o de à ço em pequeno convers or 
de Bessenier. A mesma compa nhia espera m ontar, dentro de pouco tempo,. 
pequena uzina de fabricação de aço em forno electrico . 

Na cida de de São Paulo existe actualmente um fo rno electrico, com 
capacida de de mil k ilogramma s, para o fabrico do aço de gusa e sucata , 
e, ao lado desse, outro pequeno f orno elect r ico, dest inado á fundição de 
g·usa pa ra moldagem, em substituição do cupola . O f unccionamem:o deste 
p equeno forno fez-se · n ecessario em vislé.. ck preçc elev<>.du a qu., ch egou, 
depois da g uerra , o coke de fu ndição. 

Annuncia-se que a ComiJa nhia Electro-Metallurgica B rasHeira terá; 
em funccionamento, até o fim do corrente a nno , en1 Ribeir ã o · Preto, uma. 
fabrica de aço lamina do, em condições de produzir desde · o gusa em forno· 
electrico eom carvã o de m a deira, até a s ma is complexas operações si-
der~rgicas. 

O Anglo Braz-ilian Jron and Steel Syndicate propõe-se, por sua vez, 
à m.on"ta r, não mui. distante desta Ca pital , fabricas de ferro e a ço, qu e· 
empregarão os processos da elect ro-siderurgia . 

Bem inspirado andou o Governo à o crea;r a E stação E xperimenta l de· 
Combustiveis e Minerios. 

Costumàm dizer os entendidos que. os carvões bra s ileiros t eem t odos. 
a m esma homologia constituciona l. O que se apura , ent r eta n to, é que, 
p a ra o expurgo de impurezas, cada um delles r equer appa re!hamen to es-
pecia l. Em relação a uns, ba sta fragmenta.!-os em p equenos pedaços ; 
qua nto a outrbs, fa z-se necessario pulverizai-os . Assim , só depois de ex-
periencias cuidadosas e r epet idas se podei·á discrimina r o pr ocesso a ppli-
cavel ,., cada um delles em particular. 

Na propria "Ingla terra sentia-se, ha· poucos annos, a necessidade de 
fundar um a estação experimental de combustivel. Foi isso em 1917 , e· 
desde Pntã.o, com essas experiencia s, já despendeu o Governo britan n ico 
cerca de um milhão ·de libras, ou sejam 25: 000$COO de nossa moeda . 

Aos · ensaios já enumerados dos n ossos m iner ios de ferro, ha mistér 
a ccrescenta r os que se est ã o realizando na Suecia com os processos electro-
siderurgicos ora a lli domina ntes en t re os qua es m er ece desta que a fa-
br icação directa do aço em f orno eiect rico. Ta nto a h ematita de Minas 
Gera es qua nto o cok e de n ossos ca rvões do sul, que e1n ensaios prelimin a -· 
res esplendidamente triumpharam , vã o ser a lli , de novo, industria lmente 
exper imentados . 

Os factos em resu m o expostos predizem a u spiciosa m en te o f u turo da. 
s iderurgia no Bra sil , cu ja prosperida.de será o m a is solido funda m en to de 
n ossa indepenclencia economica . 

Poucas teem sido, no Br a sil, as pesquizas de jai;id.as de p etroleo. pre~ 
sentemente um dos mais prezados combu s tíveis m ineraes . Veh em ent e, en-

_;.· 
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tretanto, é a presm'l!pção da existencia de taes jazidas em alguns Estados. 
O conheCimento incompleto da estructura geologica do paiz deve ser a 
causa co fracasso das investigaç;ões até agora feitas. 

Pro::;eguem, todavi.a, os estudos e sondagens nos pontos onde a es-
tratigraphia do terreno parece entremostrar a s caracteristicas de forma-
ção de poços petroliferos. E' assim em Alagoas, úo Riacho Doce, na Ba hia , 
em Corurupe, e. no P a raná, proximo 'á estação Ma rechal Mallet. Outras 
pesquizas vão encetar-se em São Paulo e, se possivel, no Amazonas. E' 
principalmente, porém, em São Paulo e no Paraná que o Serviço Geo-
logico vê maiotes probabilidades da existencia de mina s de petroleo. 

S&mente no case de falharem as investigações em torno da quelle 
precioso co1Tubustivel, é que devemos cogita r füi distillagão 
betuminosos, que possuímos bastante ricos. 

dos schistos 

Os Esta.dos Unidos, o m a ior productor de petroleo do m undo, come-
çam a r ecea r que os seus campos petrolifer.os ·se estejam empobreêendo, 
e julga ram já de bom alvitre tomar medidas quanto ao aproveitamento 
dos schistos. Alguns industriaes . tentaram applicar aili os processos es-
cocezes, que acarretaram, em curt o perioc1o, a fallencia de varias em-
preza:s . P a ra obviar a esses inconvenientes, o Governo norte-americano 
julgou acertado consignar a quantia de 560: 000 ;/000 á installação de uma 
es tação expe1:imental ele, schistos betuminosos, cuja clota çã.o annual é de 
280 :000$000. 

Para a exploração de terrenos petroliferns teem ultimamente appa-
r ecido propostas e solicitações de firmas e capitalistas extrangeiros. 

Pois que fornecem energi.a para as opera ções siderurgicas, principal- Forças hydraulicas 
mente para os fornos, em que fabrka e se refina o aço, a s fo.'·ças hydraulicas 
constituem elemento de maxima importancia nà industria elo feri-o. 

De não menor alcance será o a,proveitamento da s cachoeiras para 
electrifica.ção das vias ferreas nacionaes de trafego intenso, naquellas. zmms 
cnde o cust o elo combustível torna m ais economico o emprego da n ergia 
hyclro-electrica. 

O cadastro de nossas forças hydraülica s continúa a ser . feito cl:J, ma-
neira digna de louvores pelo Serviço Geologico,. Se bem que começadas as 
operações depois do meiado do ultimo anno, já podemos, todavia, contar 
cerca rle doze cach oeiras estudadas no valla do P a rahyba e seus affluentes, 
no E s tado do Rio de Janeiro e em São Paulo, no rio Grande, em Minas, 
e mais tres projectos de quéclas artificia lmente geradas, além· dos t rabalhos 
r elativos ao salto Guayra, na divisa elo Paraguay, e á cachoeira de Pnuio 
Affonso, em Alagoas. 

P a ra que se reputem completos, necessitan1 a inda esses estudos não 
só de medição continuada, que estabeleça o i·egimen definitivo de cada 
corrente, mas tambem de a lguns levantamentos especiaes, que su ggira1n 
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a solução· m.ais economica para captação da energia ou para aproveita-· 
mento c1as represas na irrigação dos solos agrícolas . 

no 

1 

Afigura-se-me que desponta nova phase para as lavras de diamante 
Brasil. 

Ha oerca de um seculo eram as regiões diamantiferas de Minas e da 
Bahia que mais abundantemente proviam ela preciosa pedra os mercados 
de joia;; do mundo. De cincoenta annos para cá, porém, descobriram-se, na 
Africa do Sul, jazidas continuas desse mineral, em rochas eruptivas, sob 
a fõrma de chaminés, susceptiveis de lavra·· pelos processos vulgares de 
exploração elos nünerios . subterraneos. A larga producção das minas do 
Cabo desthronou o BrasH, tanto que trouxe como consequencia o quasi 
abandono de nossas jazidas · de alluvião. 

Ficara-nos apenas o monopolio dos carbonados e do materlal da in-
dustria das perfuratrizes de valor quasi duplo do diama nte e que ·tem, a 
bem dizer, ainda agora, seu unico centro de producção em Lavras Dia-
mantinas, na Bahia. Mas estudos l"ecentes e novas pesquizas parecem 
rtvelar em nossas regiões diamantiferas a existencia de jazidas em tudo 
semelhantes ás da Afric.a do Sul, iguaes- a estas em t eor de diamantes 
e .mesmo superiores pela qualidade das pedras. 

E' de esperar, assim, que em breve se intensifiquem as lavras de taes 
jazidas, e volte o Brasil á posição de realce, em que já estivera. 

O ouro explorado no paiz varia hoje de 4.000 a 5.000 kilos por anno. 
E' a producção constante de duas minas, que trabalham com maxima re-
gularidade e sob os preceitos mais economicos da technica. 

Do cotejo das estatisticas, bem que muito deficientes, dos tempos 
passados, quando o Brasil figurava entre os grandes productores do 
valioso metal, pôde-se calcular que já produzimos cerca de 2. 500. 000 
contos- de réis, ou sejam 3 ,1 ° \ 0 de todo o ouro extrahido no mundo. 

Quasi todo esse ouro provém de alluviões, que representam o enri-
quecimento secular das erosões. Para extrahil-o, a mão de obra mais 
barata que ainda existio, a elo escravo, s-uppria a deficiencia dos processos 
rudimentares da ·mecanica e da hydraulica. Actualmente, a mão de obr!t 
f,ncareceu de tal modo que acabou por .tornar impossivel essa exploração. 
No mundo inteiro, .hoje em dia, é a alta dos salarios o maior obstaculo á 
lavra das minas de ouro, monopolio da mecanica e da chimica modernas. 

No passar . das alluviões para os filões ou ])ara as carn«.das mais· pro-
fundas do sõlo, tem-se reconhecido que, em geral, as nossas jazidas são 
antes ele teor baixo, de 10 a 12 grammas por tonelada, e exigem assim o 
tratamento de enormes quantidades de :rp.inerios pelos processos mais 
<1perfeiçoados. 

Pretende-se que o ouro da Guyana brasileira continúa a, ser explora do 
e exportado pela Guyana franceza. Seria possivel isso em outros teffi[Jos, 
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quando não ha:via alli jurisdicção nem autoridades brasileiras. Hoje, com 
a fundação de nucleos coloniaes na zona fronteiriça, ora percorrida para 
esse fim por uma commissão do Serviço do Povoamento a hypothese é 
pouco admissível. 

Tambem alli se acha um funccionario do Serviço Geologico a fázer 
estudos technicos da região, onde se encontrou realmente ouro em allu-
vião, já em grande pa;·te lavrada, em ·área approximada de dez kilozhe-
tros quadrados, no divisor do Calçoene, do Cassiporé e do Araguary. 

Essas explorações foram. feitas pela The Oarsovene anà Devetopment 
Anglo French Gold Min·ing Oompany . 

Act)lalmente faiscadores, com instrurn:entos rudimentares, ainda ex-
trahem ouro bast a nte para pagar-se do seu penoso trabalho. 

Na mesma zona afflora um Jeito _de carvão de pequenas fümensões. 
Está-se fazendo o levantamento topographico e geologico da regi.ão, 

bem com estudos da possança e valor das jazidas. 

Fizeram-se estudos geologicos completos sobre a occurrencia ele cobre 
na serra da Pedra Branca, em Picuhy, E stado da Parahyba. Os affloramentos 
estendem-se por área consideravel, e o teor médio do minerio á superficie 
mestra-se comparavel ao das grandes jazidas hoje exploradas no mundo. 
Paltam a penas pesquizaz em profundidade que indique a cubação da mina. 
A capa.cidade productiva desta torna-a digna de todo Q interesse, como 
p0ssivel fonte do metal indispensavel aos conductores da . energia electrica, 

· gerada pelas nossas quédas de agua. 
Na Bahia, em Carahybas, não longe da Estr::,da de Ferro do São 

Franéi.E>co, existe outro deposito nas mesmas condições. 
Igua lmente de muito valor e muito mais numerosos são os depositos 

do Rio Grande do Sul, os quaes, pela proximidade das jazidas carboníferas, 
estão fadados a uma exploração local mafs· intensiva . 

... 
A turma que estuda a cachoeira de Paulo Affonso, na Bahia, fez , de 

pa.ssagam, ligeiro reconhecimento nas jazidas de chromita das cabeceiras 
do rio Itapicurú, nas pi-oximidades da estação de Santa Luzia, da via f errea 
Bahia-São Francisco . 

A jazida consiste em lentes- de minerio, encerradas no gneiss da 
região, e_ se distende em área approximada de 250.000 metros quadrados. 
O minerio, que parece industrial, revela o teor de 36 ºIº de oxydo de 
chromo. 

Durante a guerra exportaram-se mais de 10. 000 toneladas desse 
minerio. 

Cobre 

Ferro chromado 

Os serviços a cargo da Directoria de Protecção aos Ind.ios entraram de- Servioo de Prater.çã~ 

finitivamente em phase de firme prosperidade e deseµvolvimento. aos lndios 
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Nos 27 estabelecimentos que possue, os trabalhos de agricult ura e pe-
cuaria fora m muito melhorados. 

A' .cultura dos cereaes tradiüionaes entre os indios juntou-se a da canna. 
de assucar, algodão, trigo, centeio, arvores f r utifer as, a lfafa; consolida e 
outras forragei ras , que esti'.o assim sendo levadas ao interior dos ma is 
remotos sertões. 

A criaÇão de animaes . melhor ou taro.bem com a introducção de repro-
ductores de raças nobres, tanto bovinos, como asininos, ca pr'inos e suinos. 

Os productoa florestaes - caucho, s eringa,,, castanhas do Pará, oleo de 
copahiba, poaia, etc. - continuam a ser explorados pelos indios. 

Explora -se agora tambem a extr acção d.e madeiras ele lei, para cujo 
aproveitamento industrial foram installadas serrarias meca nicas em tres 
estabelecimentos. 

Os processos racionaes de beneficia m ento do sólo e dos seus productos , 
pelo emprego de machinas, vão-se communicando das povoações indígena s 
aos postos de protecção, ca da um dos quaes se torna assim, pelo exemp10, 
uma escola em que as popula ções sertanejas se familiar izam com os instru-
mentos da lavoura moderna . 

Outra influencia benefica, exercida por esses estn,beleciment os, é a pro-
pagação dos cuida dos h ygienicos nas residencias e installações de t erreiro, 
J...em como a adopçã o de medidas para o combate da verminose intestinal. 

A ins trucção primaria e a de a lguns officios elementares de u t ilidade 
roesses lugar·es a fastados. é actualmente m inistrada em 17 estabe1eciment0i.< 
do .Serviço. Installou- s~, outrosim, a primeira escola de musica na Povoa-
ção indigena de S . Paulo.. Ensina-se, além disto, aos jo.vens indios, nos 
postos de protecção existentes a o 101;1go da linha t elegraphica de Matto 
Grosso ao 'Amazonas, o us,o dos apparelhos Morse. 

A proxirn,a commemoração do centena.rio da Inc1ependm1Cia parece estar 
pedindo os nossos c uidados para este problema c1a protecção e civilizaçiõw 
dos ind1os, que foi ob:iecto ele especial atten~o dos homens daquella grande 
l;poca, como o a ttestam os projectos e esforços de José Bonifacio e Guido 
Marliére. Na impossibilida,de de prover aos · respectivos t rabalhos em todo o 
te):'ritorio d.a Republica, seria a.ssás justa ho11rnnagem ás aspirações daquel-
les promotores da Indepenc1encia dota r o Serviço de Indios com os recursos 
necessar'ios para levar-se a effeito, ainda no corrente anno, a pacificação 
das tres tribus m ais temidas dentre quantas ainda vivem em hos tilida de 
com os civilizados:. a dos P a rintins, no Amazonas, a dos Urubús, no Ma-
ranhão, e a O.os Caigangs, no Paraná. A despesa g1oba l para a execução 
desse traba lho, dentro do prazo maximo de um anno, está avaliada. em 
B00:000$000. 

Outra providencia de grande a lcance par:J. a effectiv'ldade da protecçã.o, 
Que a Nação dis·pensa aos restos das nossas populações prin1itivas, é a <:le -
cvetação das leis e regulam entos a que se refere o ;paragrapho unico dü 
a t. 6° do Codigo Civil. 
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Por falta dessa legislação, continuam os i-ndios em muitos Estados su-
jeitos a injustificavel tutela, não obstante as . recommendações do Governo 
'€ ingentes esforços empregados pelos funccionarios do Serviço, no desígnio 
de libertal-os do odioso regimen , condemnado desde a catechese do padre 
~>.ntonio Vieira e ora innovado pela erronea interpretação qu e, nessas para-
gens, a lguns juizes locaes estão dando áqu el!e dispositivo do Codigo Civil. 

Além dos trabalhos regulamentares a cargo ele seus varios departamen-
tos technicos, r ealizou a :Oirectoria Geral de Estatistica, com exito, no 1° de 
Setembro de 1920, o recenseamento geral da população . Com aproveitar o 
n umeroso pessoal encarregado de ef1'ectuar esse vasto inqu erito, cuidou tam-
bem do levantamento de outras estatisticas de grande alcance economico, 
taes como os censos da agricultura· e das industrias em todo o territorio da 
.Republica . 

. Os resultados já obtidos deixa m antever que sedi.o fartamente compen-
.sados os ·sacrifícios impostos a o Thesouro, para levar a termo em;prehendi-
mento de tão grande v ulto. 

A remessa do material censitario para todas as localidades do interior 
do Brasil fez-se com perfeita regularidade, apesar dos embaraços decorren-
tes das distancias a vencer em limitado pra zo e dos precarios m eios de 
1.ransp.orte em lugares onde as vias de cor~niunicação, nem sempre faceis. 
<:offrem a influencia de causas naturaes desfavoraveis, como acontece nos 
.ext ensos Estados do Amazonas, de Matto Grosso e .de Goyaz, cuja circulação 
in terior depende quasi exclusiva mente do regímen fluvial. 

Não obstante essas difficuldades o material chegou opportunamente a o 
,-seu destino, o censo effectuou-se na época fixada e t e.nnin ou no devido 
tempo a ·co!lecta dos boletins para o inicio das verificações, revisões e apu-
rações ,provisorias, actu nJmente qua si conclui das em todos os Estados. Des-
tes, a lguns teem já o material prompto .Para a a.puração .final e outros já 
reuniram, na séde das delegacias, os documentos remettidos pela quasi to-
·tal'ic1ade dos municipicis. 

Os resultados pa r ciaes até agora conhecidos correspondem á especta-
tiva da Directoria, que apurou para o Districto Federa l a população de 
l .157 . 873 habitantes, contra 811 . 4<13 no recensea mento municipal de 1906 
e 522 .651 no censo federal de 189 0. 

A publicação dos . resultados geraes do censo, no anno ,proximo vindouro,. 
será forçosamente um dos mais significativos contingentes para o realce 
das festas com que vamos commemorai' o centenario da nossa Indepen-
,dencia. 

Além de estudos e investigações com fins especulativos, occupou-se o 
Jardim Botanico de traqalhos mais praticos, de orclem economica e interesse 
agricola, industrial e commercial. 

Estatística 

Jardim Botanico 
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Uma proveitosa excursão pela .Amazonia forneceu-lhe grande cópia de 
material de herbario, plantas vivas e sementes. Só as exsiccata obtidas do-
museu paraense, mediante permuta, attingiram a 2 .184 exemplares, repre-
sentantes de mais de 50 familias. Entre as plantas vivas e sementes figu-
ram especles florestaes e outras, cujos .productos reveste1n alto valor índus-
trial e commercial . 

Profícuas .foram, quanto a os estudos de dendrologia econom!ca, as ex-
cursões levadas a cabo pelo professor de silvicultura da Universidade d·-" 
Jale, o Dr. Khitford, o q~al, em companh~a de um dos naturalistas do 
Jardim, .percorreu vastas zonas florestaes do sul do paiz, e colheu, inves-
tigou e preparou apreciavel material de herba rio e mostruario, cujas du-· 
plica tas a secção de ·botanica estuda e identifica neste momento. 

Outras culturas de especies uteis estão sendo submettidas a ensaios, 
como a da quina. E' sabido que esta especie exige grandes altitudes extre-
mes de geadas. Deverá, pois, ser cultivada em terras elevadas e seccas, pro-
vavelmente nas do centro dos Estados do nordeste. 

O qul.nario de, que se cogita é um hybrido de duas especies peruviandS , 
e encerra maior percentagem de alcaloide do que as especies conhecidas e 
commercialmente exploradas. Pela primeira vez tenta-se, entre nós, a in-
troducção e adopção desse precioso producto de hybridação. 

A exploração da ipecacuanha, droga de largo uso pelas suas virtudes 
therapeuticas, constituiu objecto de pa1·ticular attenção. Esta especie vae-
1-areando, devido aos processos pr1mitivos da extracção, que muito teem con-
tribuído para o deperecimento dos poa iaes do sul. 

No que diz respeito a pesquisas de madeiras, plantas texteis , oleiferas, 
. tannicas, tinctoriaes, cellulosicas, urge a.pparelhar ·o Ja1·dim com laboratori01>· 
•' pessoal technico 1doneo. A crescente insistencia de pedidos de esclareci ·· 
mentas e a vasta procura dos referidos productos para utilizações indus-
triaes e commerc~aes justificam de sobra tal necessidade. 

As investigações agrostologicas que interessam sobremodo as industrias. 
pastoris., não teem sido descuradas .. 

Com o fim de fomentar o cultivo de plantas uteis, o Jardim Botanico. 
distribuiu gratuitamente 1. 000. 594 mudas vivas de especies florestaes, or-· 
namentaes e outras. 

Fundar-se-á este anno a Escola de jardinagem, horticultura e silvicul-
tura, de accôrdo com a ultima reforma, a fim de ministrar aos a,prendizes· 
e alumnos das escolas primarias conhecimentos theortco-praticos daquelles. 
ramos da agricultura. 

O Museu Nacional continúa a prestar reaes serviços á sciencia, á po-
pulação e ao pa iz . E stabelecimento essencialmente destinado ao estudo e 
divulgação da Historia Natural e seus diversos ramos, prineipalmente na 
parte referente ao Brasil, tem pr ocurado dar, dentro dos meios ao seu al-
cance, cumprimento cabal ao seu programma, colhendo m aterial e . docurnen-
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tação sobre os elementos .do sólo, flora ! fauna e habitantes regionaes. 'I'.e:n 
além disto, continuado a estudar o farto ma.tel'ia1 já accumulad©, publicado 
os resultados das suas investigações diffundido, entre especialistas e estudio-
sos, os conhecimentos adquiridos. 

A divulgação da Historia Natural faz-se por differentes ,processos, se-
gundo a classe ele inc1ivic1uos visada e os conhecimentos que a possam. 
interessar. 

Em primeiro lugar acham-se os mos trua r'ios , que occupam as nume-
1·osas salas do Museu , franqueadas a o publico. Obedece a orga nização desses 
mostruarios a uma orienta.ção scientifica e ao m esmo tempo pra tica , que 
facilita o estudo dos differentes specimens minera log'icos , botanicos e zoolo-
gicos nelles exhibidos, sua classificação, distribuição e propriedades, e eviden -
eia iguaimente os typos anthropologicos <las cUffernntes tribus ele indígenas. 
brasileiros, seu estado de civilização, habitas, costumes, etc. 

As salas de exposição teem interei'?sado ao publico . O numero de visi-
tantes, no correr do anno findo, elevou-se, a pesa r da interru,pção de tres 
mezes, a ma is de 100. 000 pessoas. 

Além dos mostruarios que se destinam ao publico, contribuiu o Museu 
durante o anno passado para o estudo da Historia Natural, fornecendo a 
numer osos .estabelecimentos de ensino secunda rio, profissional e superior, 
collecç:ões didactica s , constituídas por ma terial brasileiro . 

A distribuição de cofüicções vae sendo cmnpletada pela organizaçào de. 
m a ppas muraes de Historia Natural em que figuram mineraes, plantas e 
animaes brasileiros, e são destinados a substituir os m a ppas actua lmente 
empregados, os quaes, preparados na Europa, offerecem utilidade muito li-· 
mitada, porque não existem no Brasil os typos nelles figurados . 

Na s differente s secçõe~ e laboratorios do Museu fizeram -se p esquizas. 
scientificas, de va lor apreciavel. 

Na secção de mineralogia. realizara m-se es tudos sobre os schistos betu-
minosos e as jazida s de carvão brasileiro . 

Na de bota nica effectua ram-se a lgumas ob~;ervações sobre phytogeogra-
phia, physiologia e genetica vegetaes, e iniciou-se o estudo das orchúleas 
do Brasil. 

Na de zoologia proseguiram as p erquis ições sobre peixes e batracchios-
brasileiros . 

Na de ~nthropo!ogia progredira m as m ensurações ant hropometricas 
pa ra a determinação dos typos anthro,pologicos brasileiros , bem como tra-
balhos de e thnogra phia e a organizaçã o do m a ppa ethnogra phico do Brasil. 

Receberam-se nas differentes secções , por troca ou offerta, muitos spe-
cimens , dos quaes alguns de grande interesse. Como, porém, não é possivel 
garantir unicamente por dadiva ou permuta a acqui sição ele material scien-
hfico de natureza e procedencia a propria das á r ea)izaç5.o dos estudos a 
carg o do Museu, t orna-se cada v ez m a is n ecessa.r io que seja es te habilitado 
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com recursos sufficientes .para organiz,u· exou1·sões de naturalistas via ja n-
tes , destinadas a colher aquelle n1aterial. 

'I'odos os trabalhos a cargo das secções de meteorologia e astronomia, 
observações meteoroiogicas, montagem de estações previsão do tempo, re-
ducção dos valores e medidas dos elementos m agneticos, calculos das m arés, 
determinação de longitudes e latitudes, tra nsmissão da hora, bem assim todos 
os demais estudos e problemas scientificos, occupai;a1n, durante o anno 
findo, a actividade da repectiva Directoria . 

A installação do novo Observat orio, no m'Orro de São J a nuario, podé 
COI].Siderar-se praticam ente terminadf.L, a fó ra u m ou outro p ormenor sem 
importancia . Os instrumentos astronornicos já foram transferidos do morro 
do castello , anele essa repartição viveu em situação - irn;;tavel por m ais de 
onze .annos, e estão sendo installados u n,s, e outros ajustados e r ectifica dos. 

E ssa a spiração data de mais de meio seculo. A su a realização" assig;1a -
lará certamente, para a Astronom·a e sciencias connexas no Brasil, êra 
fructuosa de averiguações scientificas, que la rgamente compensarão os es-
forços perdidos ,por tiio longos a nnos . 

Fruto ele féliz. iniciativa pedagogica, o Curs o ele aperfeiçoa m ento no 
extrangeiro ele t al mO<lo vem correspondendo á expecta tiva do Governo, 
que representa empenho especia l deste amparal-o com o maior interesse. 

Criado em Maio de 1918, foram, de então a 1920, envia dos aos Estados 
Unidos, França, Suissa e Inglaterra 92 alurnnos elos nossos instit u tos de 
ensino pr.ofissiona l . 

Da primeira turma, composta de 26 alumnos, regressaram 17, que se 
especializaram respectivamente em entomologia e zoologia rugricolas algodão 
e cereaes, fruticultura, chim!.ca indu strial e industria ele oleos vegetaes: 
physica agricola _e m a chinas, agricultura geral, zootechnia, chimica indus-
trial, .principalmente assuca r, grandes culturas e mahinas agrícolas, indus-
tria a lgodoeira, lacticinios, pa thologia comparada e bacteriologia; silvicul-
tura, phytopathologia, trigo e chimica assu careira. 

Os restantes ou continuaram a cursar por· conta pr opria outras espe-
cialidades, ou encontraram n as officinas e . laborator ios das escolas, que fre -
quentavam, e mesmo em industrias particnlares, situações pessoaes tão 
vantajosas que resolveram n ã o vol tar . 

O Governo deseja appare1har a Escola Normal de Artes e Officios Wen-
c.eslau Braz, com sécle nesta Capital, de modo que ella possa dar exacto 
cumprimento á funcção que lhe toca na organização do ensino ;profissional 
de ambos os seros. Avoeada pelo Governo log o depois ele ins taHa da pela 
Prefeitura do Districto Federal, fa l tavam-lhe, no momento, a lguns dos ele-
mentos essenciaes á estructura geral do seu programma de forn1ar, me-
diante instrucção technica adequada, professores, mestres e contra-mestres 



- 351 -

para os institutos officiaes e certos misteres profissionaes . Uma Escola 
dessa natureza carece de officinas e de material de trabalho correspondente, 
sob pena de faltar, pelo empirismo dos m ethoc1os, &, sua missão. 

E' força remodelar, co1n espirita pratico, as escolas de aprendizes ar- ·. Escolas de aprendi-
tifices , e .pol-as em condições de fornecer ás industrias nacionaes, 1nanu aes zes artifices ' 
ou mecanicas, os elementos ºespecializa.dos de que necessitam. 

O ensino profissional, para ser efficaz, deve apoiar-se na estreita vin-
culação da pratica com os conhecimentos technicos, consultar a vocação 
ou preferencia de cada alumno e ser ministrado de modo tão completo quanto 
f•Ossivel. Só assim chegaremos a formas bons operarios e proporcionar-lhes 
opportunidade de completar por uma instrucção industria l de ordem mai:; 
elevada, a capacidade que tenham adquirido . 

Entre os factores mais influentes da capacidade educativa das escolas . 
de aprendizes artifice.s, occupa o primeiro lugar .o de mestre de officinas 
Deste depende em grande parte o exito que se propugna. Não basta que 
seja pratico, é preciso ainda que esteja em condições de saber transmittir 
ao alumno a instrucção·: Ora a lguns dos actuaes instructores não sabein si-
q uer as primeiras letras e ignoram, portanto, os princípios pedagogicos 
mais rudimentares . 

Outra difficuldade é a impaciench• dos aprendizes, que só mui rara-
1nente concluen1 os cu:rsos do officio em que se matri·culam. Essa impaciencia 
é, muitas vezes , acoroçoada pelos proprios pais, gera11nente pessek'1.s urgi -
das de necessidades, e que teem pressa de ver os filhos -começarem cedo a 
perceber sala.rios. Dahi resulta que, logo após o segundo anno, os apren-
dizes deixam as escolas pelas officinas particula res, que lhes retribuem os 
serviços . Eis ·ahi uma das principaes razões da exigua po.pulação escolar de 
taes estabelecimentos, decrescente de anno para anno, como ainda em 1920 
se observou. 

Va.rios m eios podem ser lembrados para atalhar o gr ave inconvenien te. 
Dois espeoialmén,~1i merecem ser indicados: a pr·ecedenc~a de contracto 
entre o pai ou tuto1· do a1umno para a dmissão á matricula., e o abono de 
diarias aos a lmnnos, como estatuia o regulamento anterior a o decreto 
n. 13. 064, de 12 de Junho de 1918, e se pratica actualmente · em quasi todas 
as escolas profissionaes mantidas pelo Governo dos Estados Unidos. 

O anno _passado, en1 n1ensagen1 especial , s olicitei a vossa attenção para 
a conveniencia de organizar no extrangeü·o um serviço ele propaganda das 
possibilidades economicas do Brasil , das suas riquezas na.turaes, condições 
faceis de trabalho, .progresso obtidos, etc., e bem assim de assistencia aos 
nossos produ-ctos nos mercados consumidores, para asseg urar-lhes cotações 
vantajosas em confronto com os similares de outras procedencias. 

Parece ter faltado tempo ao Poder Legislativo para estuda r o assumpto . 
E' de esperar, porén1, que o faça no correr deste anuo . 

Exµansão cnmmcr-cial 
do Brasil 
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Nosso actual systema de patentes e marcas de fabrica deixa muito a 
desejar: não garante nem ao Governo nem aos inventores os beneficios que 
se .poderiam auferir desse serviço. E' indispensavel, como ponderei na Men-
sagem anterior, adoptar processos mais modernos, de accôrdo com o que 
se tem feito nos grandes centros manufactureiros do mundo. 

Condição primordial a observa r na concessão de taes privileg ios é a 
investigaçã o prévia da novidade do invento . Essa prescripção, sem impli -
car a garantia formal do Estado ·á origina lidade do invento, impedirá que 
se concedam patentes a coisas já incorpora~fi.S na industria e no commercio. 
do paiz. 

E' ·erro suppor que a publicidade ,prévia ameaça os direitos do inventor, 
uma vez que taes direitos ficam desde logo resalvados com a a presentação · 
do pedido do privilegio. 

Para assegurar o registro rigoroso das m arcas de f abrica e fiscalizar, 
ao mesmo tempo, a concessão de pa tentes, torna-se imprescindível criar or-
ganismo especial, ao qual compita, em conjunto, o desempenho dessa.<; 
funcções. 

Necessaria tambem é a votação de lei adequada que regule todos os 
casos dessa natureza, sem esquecer a fixação dos devidos desenhos, modelos 
e padrões, actualmente sem nenhuma garantia. 

Sómente as.sim armado, poderá o Governo, sem lesão dos direitos de ter-
ceiros, assegurar a de.tesa da pr(\Prieda de indus trial. 

No intuito de . restabelecer a liberdade ele · commercio, . que as cir-
cumstancias criadas pela guerra o tinham levado ,a restringir e m protecção 
ás classes menos abastadas, o Governo, de accôrdo ·com os Estados, sus-
pendeu pouco a pouco as tabellas de preços maximos que vigoravam em 
Nictheroy, S . Gonçalo e Petropolis, no Estado do Rio de Janeiro, em Bello 
Horizonte, Barbacena, Juiz de Fóra e Divinopolis, no Estado de Minas Ge-
raes, e nas capitaes da Bahia, Goyaz e Sergipe. 

No DLstricto Federal adoptou-se o mesmo criterio, de sorte que a 31 de 
Maio de 1920 ficaram abolidas as tabellas que fixavam os preços do assucar 
e da carne, unicos productos a inda sujeitos á fiscalização da Superinten-
clencia do Abastecimento. 

A fiscalização da ex.portação para o extran geiro continuou, porém, a 
ser feita, tendo-se sempre em vista prejudicar o mínimo possivel as nossas 
r emessas para q exterior, criadoras de creditos em beneficio do paiz. Essa 
m edida, por si só, não teve força para impedir que se manifestasse certa 
alta de preços em clifferentes generos alimentícios. A causa, porém, está no 
facto de, entre os a rtigos de consumo forçado, ser pequeno o numero da-
quelles que com relevo figuram entre os de exportação. Ha mesmo alguns 
que sifo importados do es tra ngeiro. 

l!J' do dorni.nio publico a defici encia de assucar com que lutou o mercado. 
O stocl~ clisponiv~l desse artigo, 'no Rio de J a neiro, chegou a baixar a 29. 908 
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saccos, incluído nesse computo o assucar mascavo vindo de Pernambuco 
para reexportação. 

Nessa emergencia, precedido - accõrdo ·com o governo do Estado, adqui-
riu a Superntendencia certa quantidade de assucar que manteve desafogado 
e mercado até fins de Maio. Recomeçou então a crise, que só se resolveu 
em Setembro, com o stock accumulado da safra de Campos e a inesperada 
baixa das cotações do assucar nas praças extrangeiras, sobretudo nos Es-
tados Unidos. Apesar desse phenomeno ter repercutido com intensidade no'> 

. mercados productores, a- nossa expo1·tação verificou-se em boas condições. 
pois que se registrou a sahida de 109 .141 toneladas em 19'20, contra 69 .429 
em 1919, ou 105. 827 .000$ contra 57. 630: 000$000. 

O Estado de Pernambuco, o maior productor de assucar, que na safra. 
de 1918-1919 ·havia obtido 3.112.300 saccos, exportou 1.011.359, ou 32 %; 
E'm 1919-1920, com uma safra de 1. 656. 900 saccos, exportou 926. %7, ou 
56 o/o . 

Isto mostra a sem razão dos que accusam o Governo de haver prohi-
bido a exportação de assucar do ·.pu.iz. 

O contingente da actual safra pernambucana, destina.do ao exterior, 
attingiu, de Outubro de 1920 a meiados de Fevereiro deste anno, á elevada 
cifra de 800. 000 saccos. 

A questão do a])astecimento de carnes verdes · á Capital Federal conti-
núa a exigir o mais attento exame do poder publico. JD' certo que, para a 
elevação do preço da c:;i.rn~, muito contribuiu a exporta.ção effectuada em 
larga escala. Afim de que esse movimento não assumisse proporções des-
ordenadas e perturbadoras dos m ercados internos, realizou a Superintenden-
cia um accôrdo, com as empresas frigoríficas, no qual fixou o maximo ex-
portavel e o rateou proporcionalmente á capacidade daque!les estabeled-
mentos. 

Outros assumptos analogos mereceram tam:bem a consideração elo Go-
verno. Desta~n-se clentre elles os .que se prendem ao fornecimento de leite 
e- pão á cidade do R io de Janeiro. Para pôr termo ás reclamações de consumi-
dores e fornecedores, a Superintendencia interveio e logrou conciliar os in:. 
teresses de uns e de outros. 

Promoveu ainda a ·superintendencia vasta propaganda em pró! da or-
ganização de syndicatos profissionaes e sociedades cooperativas, e, em fins 
do anno passado, installou as primeiras f eiras livres de ,peixe fresco, com o 
apoio da Pref·eitura .do Districto Federal e auxilio da Confederação Geral 
dos Pescadores Brai.sileiros. 

As feiras livres e a construcção de casas incluem-se entre os principaes 
elenientos de solução á carestia da vida. Difficuldades não pequenas já fo -
ram superadas, não sómente para a n1anutenção dessas feiras, como tambem 
pa ra a installação de outros mercados livres de frutas, legumes e productos 
ela pequena lavoura. 
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A Junta Commercial continúa a eiffectuar com regularidacle o archiva-
n1ento dos contratos e distratos sociaes e a r egistr a r firmas e n1arcas de i;1-
dustria e commercio, nacionaes , extrangeiras, internacionaes e dos Estados, 
de conformi(lade com as leis em vigor e tratados e convenções intm·na-
cionaes. 

P ertence-lhe, da mesma sorte, a nomeação de traductores publicos e 
agentes de leilões. 

A renda ai-;·ecaclada em sello foi ele 1.231:522$860 no a nno de 1920, contra 
a de l. 055: 287$930 e1n 1919. 

A despeza annual não excedeu de 77 :ooesooo . 

A Junta dos Corretores de Mercadorias e de Navios do Districto Federal , 
em proseguilnento da execu ção . da tarefa a seu cargo, continuou a prestar, 
com pontualid~"de, a o commercio e ás instituições publicas e particula res, os 
mesmos subsídios, augmeritados agora com a r apida evolução das varias fon-
tes de nossa activic1a-c1e commercial. 

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Tem a seu cargo este Ministerio serv'.ços publicos, que lidam com os-
maiores bens elo patrimonio nacional : estradas de ferro, portos de mar, na -
vios mer.cantes, . linhas telegraphicas , agencias postaes, além de obras de uti-
!Ídade local, como as de abastecimento de ag'ua do Rio de Janeiro e as bar-
ragens do nordéste-. 

Está em vias de elaboração um inquerito sobre o valor desse opulento 
pa trimonio para figurar, por occasião do centen~rio ·de nossa' Independencia. 
no quadro do nosso progresso, como das mais impressionantes ju stificativas. 
do elevado algarismo da divida publica federal. 

Honra a sabedoria política dos responsavei·s pelo governo de u m paiz na;; 
condiçõe:;i elo nosso, a ci rcumstancia de repreEentarem as verbas do m!niste -
rio dos trabalhos publ.icos proporções que -se elevam a 20 % da parte ouro e 
40 % da parte papel das despezas orçamentarias , quando ê certo qu e a renda 
total ·dos serviços indus triaes, e verdadeiramente o são todos os deste Minis·--
terio , não ·Chega á cifra do seu custeió. 

Para aggrava1· este deficit, além dos inevitaveis defeitos da adminis tra -
ção official, contribuem, com certeza, dispensaveis exigencias de contabili -
da.de publica, qu e talvez não fosse , .·diffJcil corrigir, com. grande beneficio 
administrativo e real economia do· Thesouro. Não ê razoavel submetter ao 
mesmo criterio repartições burocraticas e repartições industriaes, que . não se 
podem dirigir fóra de u m regímen de competencia technica e confiança 
pessoal. 

Remediada essa falta, ainda assim o custe'o de industria de transporte, 
marítimo ou terrestl'e, não se poderia fazer com o nroducto ela receita. Fl' 
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que a construcção dos nossos portos , com. suas linhas de navegação m~itima 
e fluvial, e das estradas de ferro, bem como o estabelecimento das linhas te-
legraphicas e a c riação do serviço postal, são obras realizaO.as mais com o 
fim .politico de a uxiliar a capacidade economi-ca das diversas regiões do pai~,:, 

do que com vistas na remuneração industrial. 

Com excepç·ão do porto de Santos e da s estradas de ferro particulares que 
' ' o servem, as obras publicas que temos, quasi todas federaes, não offereceram 

á.s inicia tivas indiviO.uaes campos de prosperida<le duradoura. 
Dos portos do Rio de Janeiro, de Sa ntos, do Recife, da Bahia, de Porto 

Alegre, partiram, na penultima decada do seculo passado, linhas ferreas dr~ 

penetr ação qu.e, infelizmente, sa lvo o caso de S . Paulo, n ão permaneceram 
>JOr longo tempo em mãos particulares e logo vieram á posse da União sobre 
cujo thesou ro tem pesado a industria das vias ferreas de tal maneira que 
constitue hoje u m caso particular do nosso problema financeiro. 

I sto se depreh enele claramente elos fa.ctos que vos passo a narra r, com 
ós pormenores passiveis em documentos desta natureza . 

Occu pa a ·central do Brasil situação privilegiada no m a ppa economico 
do pa iz . l:!eu s trilhos r eunem os nossos dous principaes centros industraes . 
. S . Paulo e Rio ele Janeiro, praças commerciaes servidas pelos nossos m a.i3 
importantes port os maritim.os, por onde exportam o seu s productos São 
Paulo, Minas e R:o de J a n eiro, além do s ul de Matto Grosso e de Goyaz. 
Wenhum dos outros grandes centros industriaes, Pernambuco, Bahia ou Rio 
Grande elo Sul, apresenta concentração ele valores compa ra vel a o servido 
pela Central elo Brasil. Avalia do em 485 . 011 : 000$ o capital das nossas em-
prezas manufactureiras, a parte empregada nas fabrks de S. P a ulo, Dis .. 
tricto Federal, Rio ele Janeiro e Minas Geraes , monta a o a lgarismo de réis 
333 . 90 0 :000$ ou 70 o/o do valor fabril do paiz inteiro . E o desenvolviment o 
das linhas ela Centra l vai apenas a 2.438 km._. quando a extensão tota l dmi 
nossas vias ferrea 11 attinge á cifra de 28.594 km. dos quaes 16.066 km. con-
correm ás cidades de S. Paulo e Rio ele Janeiro. 

Pelo r a mal de S . Paulo, a. Central é via de communicação entre as duas 
maiores praças commer ciaes do Brasil, com 498 km. de linha ele bitola larga; 
e, pela sua linha tronco, represen ta papel de ·estrada coHectora da Rêde Sül-
Mineira, ela Oés te ele Minas e de ramaes ela Leopoldina. Sómente a lém de 
Bello Horizonte, a 640 l{m. do R io ele J aneiro, aonde chega a linha de lm,G(l 
de bitola, faz a Central a vez de estrada de penetração. 

De la.elo a importancia política e social do caminho de feno entre a Ca-
pita l ela Republica e as dos principaes Estados da Federação, o valor da 
Centr a.! elo Brasil, como elemento do patrirnonio naci onal, facilmente poder'.i. 
evidenciar-se pelos algarismós do seu t rafego · e pelo custo ela sua constru-
cção . Até o fim elo exercicio de 1918 a construcção da estracla, inclusive '-' 
ma terial rodante, estava em 458. 270: 859$955, excluídos os defic·its an,nuaes 
elo cu s teio elo trafego e o juro do capital despencliclo. Acldicionando-se á 

Central do Brasi l 
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.cifra Indicada as quantias gastas nestes dous ultimos annos-, com a acqui-
sição de material rodante e o proseguimep.to das obras novas, verifica-se que 
Q custo da gran<le .rêde de viação ferrea orça por 500 . 000: OOOSOOO. 

S e a taes despeza.s juntassemos o valor daquelles deficits, teriamos idéa. 
exacta do peso que representa a Central ·do Brasil para o Thesouro Nacio-
nal, peso que se equilibra felizmente pela 13omma enorme de beneficios indi·· 
recros, provind~s do desenvolvi.mento economico, que os meios facels de 
communicação do interior cm m ar estimulam e inten sificam. 

Conviria, entretanto, para segurança da avaliação, !_i mitar por meio de 
tarifas que cubram as despezas do custeio, "'o vulto do beneficio indirecto ao 
valor dos jureis do capital empatado na. construcção da estrada . Estes juros, 
á razão de 5 o/o , representam sacrifício a nnual de 25.000:000$, feito pela Na-
.ção inteira em proveito economico da zona servida pela Central. Aliás, é o 
,que succede com todas as estradas federaes que compõem a maioria da 
nossa viação ferrea: as ad1ninistradas officialmente não deixa m saldo; as 
arrendadas, que se conservam . mal, deixam superavit muito reduzido. Das 
que não pertencem á União, sómente as de S. Paulo, exploradas por em-
prezas particulares, pagam bons dividendos e prosperam. 

Ainda assim, o proseguimento da construcção de estradas de f erro é a 
volitica , que o Governo· Federal melhor póde seguir . em. favor do enriqueci·· 
mento do paiz, do seu progresso e civilização. Mas, desde que essa constru-
.cção não representa em prego industrial de capitaes, o prob.lerna do desenvol· 
vimento da viação ferrea fica na mais absoluta dependencia das condições 
financeiras do Thesouro, de onde d eve sah :·r o numerario indispensa vel ao 
pagamento das obras. 

Todo programma de contrucção ferro-via ria exige a solução preliminar 
·de um problema financeiro ligado á vida fiscal do paiz. Raramente acontece 
poder justificar-se, com resultados immediatos, facilmente calculavei's, dis·· 
pendio a vuHado feito em constru cção d e estrada (ie ferro. 

As obras de electrificação da Central do Brasil são das poucas excepções: 
~lias se justificam plenamente, do ponto de vista industrial. 

Ha muitos a nnos que se aventou o problema e se lhe indicou a solução . 
Em principio de 1908 já a Directoria da Estrada, em seu rela torio, escrevia 
q ue a "electrlficação dos seus trens s uburbanos .. em linha circuiar, com vasta 
.l)lataforma que facilite os embarques e desembarques, inipõe-se como medid:i. 
.urgente e inadia vel ... " 

Infelizmente n i:i.o se iniciaram as obras antes da guerra, nos longos annos 
que decorreram de 1908 a 1914, e hoje a sua construcção ha de fica r por 
preço muito m ais elevado. 

Ainda assim, a solução convém pelo la do econonüco. Poucos algarismos 
ba stam para mostrar a vantagem. Por estudos a que procedeu a Directoria 
da Central, vê-se que pagar o kilo-watt-hora a 40 r éis (preço da energia . que 
será fornecida á Estrada. de F erro da Companhia Paulista) corresponde >i 

.comprar carvão de Cardiff a 11$531 a tonelaida. Ora, o preço da tonelada iJe 
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carvão, a partir de 1914, tem subido, de anno para anno, ele 25$'fi78 a 54$0~•), 

46$79 6, 137$0:J4, 125$300 e 119$112, em 1919 . O anno passado a Central des-
pendeu 36.000:000$ em compras de combustivel; o preço da tonelada de car-

. -.•ão devido á taxa cambial, foi superior aó que vigorou nos annos anteriores. 
Assim é .que, se a electrificação estivesse concluida em fim de 1915, 

ter-se-hia feito, no quadriennio subsequente, economia nunca interior a réis 
43.613 :000$, quantia quasi sufficieiite, ainda hoje, para 'pagamento das 
-Obras. Além füL vantagem financeira , calcule-se a maior capacidade ele 
transporte e o maior conforto para quem viaja. 

Já se preparou edital ele concurrencia para as obras . O Governo espera, 
salvo obstaculos imprevistos, que .mais de metade destas estarão construidas 
no fim do a nno vindouro, para o que concorrerá o facto de já se acharem 
.quasi concluídas as obras de fechamento da linha, até á estação de Deodoro, 
s erviço preliminar indispensavel para o começo ela elecfrificação. 

Cabe aqui ·un:i,a r eferencia á importancia do trafego ela Estrada. 
Tenho á mão, relativos ao exercício de 1918, os algarismos elas u nidades 

de tr::1fego das quatro grandes estradas ele f erro de S. Paulo - a Paulista, 
a Mogya11a, a Sorocaban:?, e a Ingleza . Sornmam estas uni·dades na da menos 
de 1. 777. 385. 443. Pois bem, a Estrada de Ferro Central do BrasH attesta o 
trafego de L 134. 467. 498, numero que representa 96 o/o claquelle . 

O producto médio da receita da unidade de trafego dá idéa do valor das 
'tarifas dessas estradas. Eis os algarismos: $060,40 para a Central; $0 78,28 
para a Paulista; $081,78 para a Sorocabana; Sl.01,61 para a Ingleza; e $10 6,05 
para a Mogyana . 

O anno passado a receit,a da Estrada de l<'erro Central do Brasil montou 
a 84. 040: 000$, cifra rendonda, sujeita a verif:cações, que talvez a elevem a 
84. 500: 000$000. Foi, entretanto, inferior á despeza, que subio a 87 . 356: 938$2'15 
-O deficit ter-se-hia reduzido, ou convertido em saldo, se o combustivel im-
po1·tado não se vendesse por tão alto p1·eço. 

Nessa despeza não se incluem as quantias gastas con1 a~ obras novas, 
·<:omo as de fechamento Q.a linha de sutmrbios e as dos prolongamentos ele 
1'1ontes Claros e Ponte Nova. 

Incorporou-se na Central do Brasil a linha de Cun·aiinho a Diama ntina, 
-com 147 km. de bitola de lm,00, estrada que a Uniào adquirio por 7 .000:000$ 
mas que exige algum ·di spendio em obras ele reparac;:.ões da linha e augmenta· 
D.o materia l rodante. 

Este anno, para ter.mina r a obra do centenario da nossa Indepen:dencia, 
.se iniciará a duplicação da linha de S. Paulo pa.ni, a Barra do Pira.hy, no 
trecho até Mogy, conforme reclamam as necessidades urgentes do trafego 110 

alludido trecho. 
Da verba de 50 . 000: 000$. conced'da o an110 passado para acudir li crise 

·de transporte das estradas dirigidas pelo Governo, tirou-se o necessario para. 
-compra de 40 locomotivas, que já foram recebidas e se ach.am em serviço 
·nas linhas da Central. O material de transporte, porém, encomme11dado a 

• 
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fabricas na.cionaes, não pôde ainda ser fornecido, apezar de urg,entemente 
reclamado para o melhoramento do serviço àe trens de S. Paulo, onde o tra-· 
·rego augment:a constantemente. 

Não obstante as grandes d}fficuldades na acquisição de ma.teria! rodante 
e os .altos preços do combustivel, pode considerar-se perfeitamente · saüsfa-
ctorio o serviço de transporte na Centra l, cuja. renda, como vimos , quasi se 
elevou ao algarismo de sua despeza . 

Das grandes estradas de ferr.o ele penetração, que partem da Capital da 
R epublica, a Central do Br:;tsil, pela sua llnha tronco, segue pa ra o norte, 
não muito .afastado do ·mericl!a no do Rio de J·aneiro, e, pelo ramal de São 
Paulo, com direcção geral ele léste, se desvia um pouco para o sul. No qua.-
dt·ante formado assim pelos dous ramos, estendêm-se as linhas ela Sul-Minei·· 
r a e da Oéste ele M·inas; a primeira , na m etade sul elo quadrante; a segunda,. 
na parte norte, com a linha p1·incipal rigorosamente na d irecção noroéste , 
parte de Barra, Mansa, passa por Lavras e Formiga e chega hoje, depois da 
incorperação da Estrada de Ferro de Goyaz, á cidade de Patrocinlo, distante 
947 km. do Rio de Janeiro. 

No seu caminho rectiUneo para noroéste, a ·E strada de Ferro Oéste de 
·Minas, neste momento já muito perto de Catalão, procura o planalto central 
do Era.si!. ' Desde que sôbe . a serra ela Mantiqueira, no caminho d.e Barra 
Mansa 'ªº Turvo, não m ais aba.ndona as terras altas, entre as bacia;s do Sà°' 
Francisco e do Rio Grande, até ás fronteiras do Estado de Goi\'az, pouco 
adiante de Patrocínio, aquem de Catalão, ponto este em que encontra a E s -
trada de Ferro Mogyana e estabelece a concuri;encia ele tra.nspQrte tão uti l 
ao desenvolvimento da região servida. 

De uma estação da linha de Fornúga a Patrocinio, ·na villa de S. Pedro. 
ele Alca.ntara, a 829 km. do Rio de Janeiro, sahe o r a mal de Uberaba, cu:ia 
construcção, já muito a;diantada, será rapidamente ooncluida, assim que o;•~ 

liquidem as questões judiciarias da Estrida de Ferro de Goyaz. 
Da esta:ção ele Garças, a 1.79 km. d'e S. Pedro de Alcantara., parte a es-

trada de ligação da Oéste ele Minas a. Bello Horizonte, com o desenvolvi .. 
· mento de 298 km. de excellent e linha de bit0Ja de lm,00 , quasi toda. 1astrar1a 
de· pedria, servida pcn· optimos ed'.ficios de trafego. A ultima esta.ção dessa. 
linha-, ·eddficio de aspecto g1·andioso, construido . pelo a.ctual Governo, tive 
occasião de ina ugural-a em 3 de .outubro do anno passado. 

Dentro de pouco tempo a rêde da 'Üéste de Mina.s se comporá ele duas 
grandes linhas de bitola de lm,00: uma, de Barra Mansa a Catalão, com 
directriz rigorosamente nor oéste; 0utra, de Bello Horizonte a. Uberaba, com 
clirectriz oéste , no tra.ço approximaclo elo P.araJlelo de 20 graus ele latitud,~ 

sul. E' um total de 1 . 600 km. em região de boas terras, on'de a industria 
pecuaria encontra oonàições fp,voraveis e a situação tropicaJ se corrige pe:a 
altitude, ele tal modo que o clima é suave e propicio á criação dos gados de 
grande porte, 
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A ·essa rê.'3.e de 1in<has pri•ncipaes,. de ·· bitola :de um met1·0, liga a antig11. 
rêde ele Om,'1"6, entre Ba rbacena e Lavras, ·na direcção ·oés te; de onde o nome 
inicii:i.I da estrada, e entre Lavra s e .P,GLracmeba, na ,directriz n0rte, .,que passa 
por Divinopoli.~, séde de grandes e modernas officinas de repa raçi:i.o. 

Antes qa ;;,ua liquidação, em 19.03, a Companhia Oéste de Mina~;, se ·havia 
ligado á Companhia Estrada de Ferro Barra Mansa a Catalão, cuja cons·· 
trucção se iniciou em 1892, de sorte que o Governo Federal, em 1903, en-
campou rt!io sómente as l.inhas de Om,76 da antiga Oéste de Minas, como ain-
da muitos ki!ometros de bitola de lm,00, no total approxima clo de 307 km . 
Depois da .enca rr,1pação, que custou 15.662: 500$, a União contipuou .a cons-
truir as linhas de bitola de lm,00 e, nestes ultimos dezoito aI)nos, augmen ·· 
tou-as de 887 km . A construcção prosegue pa ra o porto de Angra cl<;>s Reis 
e, logÓ que cessem os impedimentos judiciarios, continuará para Cata lão "' 
UlJeraba. 

A pequena praça de Angra não pócle desviar o · commerdo de centro im-
portante como ,o -Rio de Janeiro; mas, desde que a . linha se acha em trafego 
a té Ca pivary e ha muito traba)ho feito .µa descida da serra, não convém 
sej:c suspensas a obras. De outro lado, . pelo , porto de Angra mercadorias de 
gra nde peso e pequeno valor se poderão exportar, ei;nbora não se deva con-
t a r com grande sahida de minerio de felTO ou manganez, cuja exp.ortaçàlJ 
s erá mais facil pela Central do Brasil ou pela Victo1·ia a Minas. 

A Oéste de Minas, al ém de servir a zona importa nte do interior de .Mina s , 
na regiã o comprehendida entre o Paraopeba e o Rio Gran.d (), e de facilitai· 
as communicações do Triangulo Mineiro e da Capital do E stado, tem pa pel 
importa n te na J.i gação da s terras de Goyaz ao porto do Rio de Janeiro, por 
um caminho directo, que será concurrente do que já existe para o porto de 
Santos . Ern01uccn to os trilhos da Oéste não chegarem a Uber aba, Catalão e 
Angra dos R eis , ha rnis tér proseguir-se nos trabalhos, n a m edida dos recur -
sos a utorizaclos p elo Congl!esso. 

P a ra o ex01·cic.io de 1D20 solic'tou' o· Governo, e o Congresso concedeu, 
7. 218 .lõ1$, . d€1s tjnados ao custeio do trafego; para o exercício vigente . desti ·· 
na ra m-se 11. 31.2:553$500, dos quaes 620:178$ resei:va dos a os 356 km. da E s · 
tra da de Ferro Gl e Goyaz. Estes aJgarismos revelam a l:ii'eoccupação de m e · 
lhorar o serviço da Estrada . 

A r eceita bruta da Oéste subio de 5.356 :066$352, em 1918, a 7 .756:497$9 27 
o anno passado, inclusive a renda da Goya:<:, a qua l f oi, separada.mente, em 
1918, de 627 : 804~7 8 6, inferior á despe:za, de 915 :491$666, nos 35-5 km. tra·-
f ega dos . 

No orça.mento deste anno, além dos U.312:533$500 destinados ao custei.o 
do trafego .de toda a r êde da Oéste, exis~mn a s pa r cellas de 2.000:000$ e rle 
1.200 :000$, <i. ,p rimeira pa ra a cons trucçã o do ramal de Angra e a seguncl.:.. 
pa ra despezas na E s trada de Goya z. · 

Doi; 50 .000 :00011 que o Governo pediú para compra d.e maiterial roda.nte 
n ecessario .ás ·es tra das de sua propriedaite e a'Cirninis tração, reservaram -se 



1 
No.roeste 

360 

5. 300: 000$ á Oéste de M1nas, onde a crise de t r a nsporte desappareceu e em 
cujas estações nenhum accumulo de merca dorias hoje se observa. 

'Jf'em sido, , nestes ultin10s annos, um tanto melhorado o regimen adminis-
ti-ativo dessfl. grande rêde. Os habitos de disciplina e o rigor das m edidas 
a.cauteladoras dos interesses do Thesouro fazem esperar grande augmento de 
rendas. 

Muito ha que fazer e gastar para pôr em 'bom pé a via permanente da 
linha de Formiga a Patrocinio, a qua l o Governo recebeu em mâ.s condições 
de construcção e muito ·precaria mente conservada. O material ' rodante, de 
t1·ansporte e de tracção, em miseravel es·ta do, tem sido substituído porque 
t;ouco ha em condições de se concertar . Essa é a parte maior da estra da de 
ferro, cujo contra to o Governo declarou caduco. A outra parte, em conti-
n ua ção á linha da Mogya na , além de · Araguary~ t em 233 km., até Ron~ador, 

u ltima estação .aberta a o trafego. Muito ü a ba)ho de construcção existe nos ~~.4 

k m . seguintes até Tavares, além do r io Corumbá , para cuja ponte j iiJ existo ' 
material metallico no luga r. Não fossem as difficuldades encontradas no 
desembaraço dos papeis rela tivos ao fornecimento de r ecursos, e os · empeços 
que acompanham a liquidação de um contrato declarado caduco, a granáe 
ponte poderia estar prompta. 

A estrada 'para a cidade de Goyaz constitue uma das mais justas aspi-
rações em materia . de via ferrea do paiz, e a sua construcção representa o 
cu m primento de velha promessa feita aos habita ntes dessa longinqua região 

Do credito de 50.000:000$, ha pouco referido, reservaram-se 12 .300:00 0$ 
p arn despezas da Norofüi te, que sahe de Baurú, aonde chegam os trilhos de 
Sorocabana e da Paulista , e vai ter a Porto Esperança, na margem do rio 
Paraguay, fra ncamente navegavel a t é Cuyabá. 

A verba orça;mentaria de 1919 foi de 8.983:780$; a de 1920 subio a ri!'b 
11.854:980$; a concedida para o corrente exercicio é de 12.534: 980$, fóra. a 
importa ncia de 3. 000: 000$ que, por operação de credito, poderá despender o 
G over no nas obras da ponte sobre o r io P a ra ná. A receita da Noroéste, 
sempre crescente, foi de 5. 068: 494$170 em 1919 e montou a 6. 488: 345$310 o 
a nno passa do . 

Tra ta-se de estrada ainda em phase ele formação, que continúa em re-
gim.en de grandes deficits, mas em cujo futuro forçoso é confiar. O cami·-
11ho ele S . Paulo á ma rgem do rio Paraguay, sobre ser uma esti•ada de 
a lto valor para a expansão economit:a elo oêste dio São Pulo e sul de Matta 
Grosso, t em papel ele tra nscendente s1gnificação na \·ida internacional ão 
paiz. no futuro das r elações commerclaes que desejamos manter com as re-
publicas vizinhas, Bolívia Paraguay, a quem poderemos offer ecer curto e 
ra p1dt..· acc~sst. afi· mar 

A constrUcção da Noroeste rea lizou a ntiga. as,piração nacional. o de-
ceto ,.. . 5 .349, de 18 de Outubro de 1904, modificou, de um golpe, as an-
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tiga.s concessões de dua·s estradas tle penetração, a de Uberaba a Coxim 
e a de Catalão a Pa.lma; a primeira transformou-se na de Baurú a Ita p-µn., 
que ficou propriedade da -Companhia Noroeste ; a segunda passou a ser 
a linha de Araguary a Goyaz, pertencente á Companhia Goyaz, cuja,u 
linhas tiveram o seu trac;;ado profundamente a lterado alguns · annos depois, 
Se a muda nça de camlnl10 para as margens do Paraguay e a soluçã o d (, 
procurar Goyaz em vez de Palma fora m medidas acertadas no plano dE· 
vts.s ferreas do sul do Bra,sil, é, todavia, de lastimar que se houvesse adoptad•; 
r, regimen da gara.ntia de ju r os a um •capital ele 30 :000$000, ou r o, po:· 
ri.ilom<'lTo, numa estrada ele ferro onde o raio de curva podia descer a 
lOfi m etros e a declivifürcle subir a 3 ºIº, com proveito para a empreU", 
i;inda o.ue peiores fos sem a~ confüçõe~ technicas ela linha. 

A inda ben:i que se pôde modificar o primeiro project o da companhia e 
-" E' consegui o a constru cçi'i.o da linha de Bam·ú a Itapura, de 436 lrm .. 
c.1m ra rri:pa s que não passa m de 20 millimetros por m etro e curva:!! d ~ 

1·aio ~uverior• a 156 n1etros, 

O t recho de Ita pura a Corumbá , rigorosamente de !ta.pura a Port" 
Espera n ç;a, com 837 km. de desenvolvimento, foi construido por empreita-
Ja P"l'.~ propria Com]Ja n h ia Noroeste . 

N :t. rlupl:l, l ~quic!,a.çi.i.o desta compa nhia, primeira m ente a empreitada 
0a linh2 ele Ita pura a Corumbá, que ella não concluio, e depois a concessão 
da es tl'ada de R-.urü a Itai;ura, de:?pendeu o Governo federal as parcella s 
ne 5l. 7fi9 :450$400, com pagamento de folhas de medição de obras, e réis 
~7.731:000 l,\OOO em a.polices da divida publica, ao typo de 85, conform e os 
te1·mos do decreto n. 12. 857 , de 30 de J aneiro de 1018, o que. representa 
c:m total (!e 89. 500: 450$400 . 

Assim na primeira como na segunda, naturalmente n esta mais do que 
tHLquell a. , t em gasto e continua r á a gastar o Governo sommas considera-
ve1 s , até final consolida ção do leito da estr.s.da e conclusão das obras darte 
rteflnitlvas. de que a pl'in cirxll, a ponte sobre o Para ná, está presentement11 
en1 const l'ucç;à o. 

Do empres timo externo ele frs. 100. 000. 000 , a utoriza do .por decr eto de 
Ma io íle 1908, para cons trucção da estrada de Itapura a . Corumbâ, ne-
nhum f;a ld.o mais havia no fim ele 1915, quando se abrio o credito especia l 
d& 2. !<10: 000$0M1 pa.rr, Jil'Osegi.ilmentc. das obrl!ls. A estrada fol entregue a o 
trafeg0 em Outubro de 1914, de maneira que, durante um anno apenas, foi 
cuRteat1n vor con ta do emprestim<>. No exercicio de 1916 e nos f!egu1ntes. 
~ob adm!nistração officlal, a sua vida financeira passou a figurar no or -
,;.:ment•) fedei·al, o que tambem succedeu , á. llnha de Baurú a Itapura, a 
partir clP. 1918 . Verificou-se, nos dous ult imos exercícios , o deficit de cer ca 
rle 6 . ooo: 000~000 na estrada ele Ba urú a Porto Esperança, quantia que se 
aev e rcddicionar ao preço da encampação da Noroeste , ao · emprestimo de 
J 00 . 000. 000 francos e aos creditos especiaes, se qulzermos ter idéa segu1·a 
<'!o custo da linha actual, aindrt por se concluir e consolidar. 
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Aa grandes vanta gens, porém, de ort'lem economlca e i;ignificação ln-
ternacional que della adveem para o paiz, compen:;am fartamente o sacl'i-
ficio do Thesou!'o, tra duzido pelos· algarismos que acab1.mos de ler , 

Na Mensagem do anno passado,, declarou o Governo que JJensav ::i. 
E·m r!lf;g~tar o contrato de arrendamento da Cornpag.nie Auxi.liaire e tra ns -
f0ril-o ao Governo estadual. 

Coroaram-se de exito aJS "Operações, e hoje as estrada s, com 2. 172 km., 
f;ãO aclminini,strad~s pelo Esta:do, ·empenhado em concertar , as linhas e re-
~·umpõ1· o ·material rodante, que tudo se encontrava ·em precania'S con-
u'.çõ·es. 

Foi no Rio Grande do Sul .que; a CTise de tra nsp·orte de viaçfw f·e rrea 
se, mani-festou mais intensa, sob a acção de cà usas conhecidas, da s,. quaes as 
p1·incipaes eram a descui-dada conservação da via-peq:nanente e a c::u·encia 
de mat,erial roda rnte, de tra:cção e '<:le transpo1·te. A empreza an,endata ria 
procurava justifücar essa faH:"• com as difNculdades na scidas da guerra, m a s 
ü 'que ·ella revelava e ra ,so1.>retudo a sua debilida de finanoeira. 

Ante a ' ·premencia da s CiQ'cumstancias e á vi•s ta das cla·usulas do eon-
1w.to 'da companhia, sil'enci-0so qua nto á caduoidade, o Governo resolveu 
:teeita 1· a proposta de rescindil-o m ediante o só p a gamento elo ca pital r eco-
nheoido como gasto em construcção ele obras novas , e que a té 19ii 8 ·:se d e-
~lp1·ia a mortizar. 

Subia este cwpital a 89 .149: 286$334. Pelas da;usulas do contrato,. o Go-
, . .,rno teria, a _parUr de 1935, o direito ele rescindil-o, .m a,s, além lia pa r t·e 
capital nã.o amortizada, deveria pag:;i,r indemn1iza.ção por lueros cessantes, o 
tJUe, feitos os ·Ca!.culos, 'elevaria a 111. 39 8: 221$85·1 o preço ela l' escisão. A 
situação financeira da Companhia, o cl a mo1· ·das r eclamações contra o se u 
pe~Rimo se1"V'lço, a •p.ressão exercida pela .fi sca,lizaição, ,•donoorrera1n pa ra 
q .1~ a exigencia não ultrapassasse o limite do ca pital e · se pudesse fixar 
em 200. 000. OO'o de fra ncos belgas , nos termos ele um a ccôrclo feito em Porto 
Alegre pelos r epresentantes das duas pn.rtes, sob a presiclencia elo Gov e1:-
~1 :i clor .do E s ta do, a indemnização a pagar pelo r esgate do arrendamento. 
E sta imlemniza çào ,co·n:segui ,r eduzil.-n. a incla -co·m a. obriga ção assum.icla p ela 
ernpr·eza ele . desistir de· va rios creditos , entre os quaes a lgumas recla m ações 
j:í, apoiadas em sentenças judiciarias. 

O · Governo do Estado, p·elo actua l contra to ·ele arrendamento, com1H·o ~ 

ri1P.tte-se a empregar na reparação ela s li·nhas € elo materia l rodante até o 
INtximo da quantia pa ga 'Pela: União á empreza ·belga. 

Ao cori1p'letar-se um anno do novo regímen, em .Julho proximo vin-
douro, pocler-se -·ha, melho1·· d.o que hoj e, dn.r bala nço á ·obra tea l.J za da para 
,;nlnção do problema de transporte no Rio Gra nde do Sul. 

A' substituição ,da . empreza b'elga 1rn~o Govierno ·do Estado f a cilitou a 
revisão das ta;ifes, que não podiam deixar eleva r-se nesta época em que, 
por toda a parte, a s clespezas ferro-via.ria s crescer~m immensamente. 
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Não foi 1)equeno o defic it das estra das o anno passaido. A receitai bruta 
<:;ubio a 22.243:452$3-96, emiquamto a despezai ch egou a 25.207::295$!].ll , o q'lle 
signif:ica prejuízo ele quasi 3.000:000$000. E ·n estie calcul'o -não se inclue o 
jn>·o do ca,pital emprega-do na construcção, o ·qual, á razão· .de 1-00 :000$" por 
kilomet·ro, passa. de 200. 000: 000$000. O ·µn·ejuizo do cu s teio .füminuio com o 
<:oonsmno de carvão -extrahklo ·de minas situa das á rriargerh ·das l'inhas. 
<,ueilnaram-se 11. 065 toneladas de carvão ·e~tramgeiro e 65. 30'6 de ca1!"vãio 
m.eional; aiquelle custou em médi.a 136$ a tol1'elada e es·te 4'8$, facto q-u e ao 
:-ne smo t empo ' revela o valoF relati-vo- do nosso combustivel. e .mostra que a 
sufl in<l.ustria, no proprio terreno das minas, sof;fü·e a conourrcn<?ia ·do ex-
trangeiro . O maior concur-rente, porém, do carvão nacional, nas Estradas 
-O• Rio Grande, ê a lenha , de que se consumi·ra m o anno passado 4·82.000m3, 
a o preço médio de 5$880 ,o metro. 

O deficit do tn·af.ego das estradas da a ntiga Auxiliaire .p ermitte · uma ob·· 
scrvação relathra á nossa industria de tra.FJ.spor t·es . De longa da,ta vinha a 
-<'n .• preza b elga . ~·eclama.ndo elevação ·de tar)ifas; o Governo, porém, ·sob in-
f:1rnncias varias, muito co1npTehensiveis numa democracia, retflrdava o de-
ferimento da razoavel pretensão da compa nhia. Os <directores desta. ·tinha m 

.. fie attend:er ao justo int'el·esse dos seus cap<italistas e, por i•sso, red'uziam 
<l ·despeza ·de custeio e m p r ejuízo da conaervação ·da 1inha e -d'o material 
~· ci <~ante . Sem ta rifas compensadoras , obrigada a o pagamento dos- jur.os do 
<;C111 crupital , com ·des•pezas cada dia crescentes , a compam.hia sacrifücava a 
-{':;'.rada na sua linha e ·no seu ,m a terial roda nte. 

l $to succede por toda parte, no Rio Gra nde <l.o Sul, como em · Mina,s 
Cn·aes, em Perna mbuco <e na Bahia, sem·pre que os arrenda:tarios- da es· 
<.1 ~da não e.ncontra.m, .em r-ecetita folgllida, o bastam te .pa ra os luc1·o<i pre-
v:~tos e a •boa ·Coniservação da propriedade que explo1·am. 

Po1· ,ma,ior que seja a a-o.l icitude elos inspectores <da Governo, a ~uem 

(J i' rtel).c·e a esti-<Lda de f erro arrenda da , as ·condições do serviço tornain-se 
1r. lis, quando a ·despezu, de c usteio é i·el1uzk1a a:baixo de certo limite por 
f c.,1 ·ça de ;receita insufülidente. Se a Tenda bruta de uma estrada não cobre 
tofla,s as -d·espezas, só o 'Governo -pôde manter-l'he o trafego, a inda ci·u e vá 
1>'J$Car no Thesouro os recu rnos com ·qu e fazer face ao deficit. 

O Governo l!'elleral havia encampado, em 1901, a E strada de F erro 
)\IJ.ln as e Rio , com 170 km . entre Cruzeiil:"o e T res Corações, por f. 1.850.000, 
e a Compan:hia Muzambinho, ·em 1908, com 190 k~., •por 12. 000 :000~_000. 

m ais ta1'de, em 1909, a rrendou essas dua s estradas á Compa nhia Sa,puc_a hy, 
•:onces>siona ria ele itma grande linha .que vai, com 549 km., da Barra. do 
·1 ir.<thy, pa ssando por Caxambú , Soledade, Itajubá e Pouso Al!!gr e , á fron-
tph·a de S . . P a ulo, pair a Ji.gar-1se ·com a Mogya na, .na estação -de ·Sfl1mca hy .. 

No contrato .a!l a rrendamento figura:va a obrigaçã o de C'Onstruir, no 
-yrolongamento da Muzambinho, ·que chegava a Monte B~o , uma linha que 
-i;;.;r v iss·e a Monte .Santo e Cassla, munidpios prod=tores -de café e onde 

Sul-Mlneill'it 
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a pecma,ria prospe;ra actualmentie. A companhia a:i1rendataria passou á Mo-
i;:.v::ona, com a. ,pesada obrigação de construil-as mes sem os onus do arrenda-
m ento, a exploração das .linhas · novaJS, que, ·em 31 de Dezembro ultimo, 
m·ediiam 232 km. de 'extensão. 

Tem n. Sul ,Mineka em traf.ego fóra as linhas da Mogyana, 1.089 km., 
cú!~tados os ramaes ·da Campanha, de Alfenas, do Rio P1·eto e de S. José do· 
l,[,r:lizo, Quer isto dizer que, tirados os k ilometros já pertencentes á 
-:::nião, os acl.\j.Uiridos ·da Mi·nas e Rio e ,da Muzambinho, a encampação da 
.Sa1;mc~hy incorpora no pa trimonio nacional 729 km. de estrada de' bitola 
de lm,00, Incluindo o ramal ·de La,vras. 

Custou esta incorporação 39 . 680 apolic·es da ·c1ivn·da publica, juros tle 
5 r(o . Em.quan to na l.lfuza mbinjlo o k ilometro f.icou em quasi 70:000$, na 
Sapucahy incorpol'a no pa trimonio ·naciona l 729 km . de estra da. de bifofa 
s~ a isto a vantagem de haver a Mogyana, por conta da Sul-M'ineü·a. 
construido 232 km. de estradas, e ter-se-ha i·déa das condições em que sé' 
resolveu o .problema da Sul-·Min0ira, para o que m'U<ito ·valiosa foi a colla· 
b oração do Estado de Minas Geraes, a cujo Governo de perto interessa 
o progresso da região servkla hoje por ess·es 1 . 322 km. de via ferrea. 

A va.nt>1gem da c:ons1Jru.cção dos 2-32 km a q ue alludi, pôde avaliar-se 
em. 10.000:000l;, .ca,p·ital cuja amort.ização e juro c orriam por conta a.a 
l'!lião, nos termos da clausula VIII do contrato de 2 de Janeiro de 1910. 

Em ta:es circumstancias. calc.i.Ilado o valor dais apo1lce.s ao .typo cor-
r?n t.e e ·deduzidos esses 10. 000: 000$, restam 23. 800 : 000$ para preço dos 729' 
k!:ometors comprados á .sapucahy. o que dá o custo kilometrko de menos 
d.~ 33: 000$000 . 

Reunidas toda·s as operações, a de rno1 , a de 1908 e a de 1920, pôde 
.Jizi:r-séque a União despendeu :E 1.850.0úO, mai.s 12 .. 000:000$ e mais 39:680< 
a1}01ices de 5 o/o na com;trucção <l:b 1. 322 km . das Linhas ferreas, q,ue se11:-
vem ao progresso da regiiiu denomina da •Sul de l\1iimi.s, zona extensa de-
tPrras ferteis, compr.ehenc1id'a entre a S'erra da Mantiqueira, o thalioeg d o-

Rio Grand& . e a fronteka de S. Paulo. Deduzidos os 232 km. · da.s linha" 
construidas pela Mogyana e a:doptado o cambio de 20$ por libra. e o typo. 
de 90 o/o para as apol'ices, chega-se a este resultaido: os 1. 090 km. da Sul:-
Min e:iNt, arrendados ao Governo de Minas Gei·aes, custaram aproximada-
mente 85.000:000$ ao Governo l<'ederal, isto é, ·menos de 79;0tl0$ . por kilo-
metro. 

O salclo · de todas as linhas da. Sul Mi.neira foi, e> anno pa;sasdo, de· 
2,J.80:191$151; nos 1.090 km. arrendados ao Governo de Minas e saldo do· 
exerc i cio anterior fôra de ' 1. 844: 522$540 . Muito modesto juro deixru-ia1n 
as;-t>s pequenos .lucros ao ·Capital gasta na cornstr.ucção das ldnhas, se !l·S es-· 
tra.das fossam obra da industrla parti-cu.lar. 

Os 1 . 322 J(m. pro'duziram, ao ultimo exei·cicio, a receita de 8. 634 :524$005· 
mim trafego que importt>u em 6 . 454:332$834, o que dá o coefficiente de. 
<:{ l lfl Pi 75 % . . Este algarlsmo deverá baiixa r , com uma .revisiio de tarita·s, a: 
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valor nunca m aior .a.e 70 , ·de .sorte que a m etade do lucro liquido r ep1 es ente. 
o juro r;a20<\.vel do c'f.i.pital que o Esta dc. de M"inas t er á ele colloccir na re-
;:on s tituição das linha s e na TecomiJ0'3ição do m a t er ial r oda nte, e r1ue deve 
aHi.ngir fL lll'IJ. quai·to elo cles pehdido p ela U nião no r esgate das linhas. a r-
rend-zulas. 

Em taes condições, a.té do pont o ·ele vista pura m ente fi n a n ceiro, s e jus-
tifir~. a operação Tealizacla ·em 1920. 

No ex!trem o nordeste , a Linha clivi•sora das a.g ua,s n a •serrR el a Ibiapabrt 
1l. .~, que, pela Ch rnpada elo A ea r ip e, segu e o es·p i11 h aço ela Borborema o cloe< 
(.;ariris '\ l:e!hos , a pa rta m p a ra. 6 m a r um vasto t ria n g ulo de te~ra.<1 , de su-
pt'rfifie igu a l á <lo Rio Grande do Su! e onde, a p ezar ela s s·eccas peniodica;; 
que cara.ctf'rizam a face .m eteorologk a dessa r egifLo, trabtdham quasl dous 
e m eio mUhões de h a b'itantes. 

Ma;is de metade desse t erri torio pentence a o Est a.do do Cea r 't; muitL:-
rn?. i ~ de metacle do Geará tem agu a s que v er tem p a ra o valle do J g,g uari.be: 
·Correm :1$ outras directam en te pa ra O m a;r, OU então e na m aior parte, vã.-, 
ter ao va ll e ·elo Acara hú. 

As d'lu cs unicas lin h a s do Ceará parnem do m a r do porto de Fortaleza 'i! 

do de Cn.mocim; a primeira a lcan çtl a v er t ente do .Ta gua ribe na cida de de 
•J.nixacl á., . 8S km. a lém ele Ba.tll'i·ité; ·a segunda en t r a no vall e elo Acara.hú 
p .õ'.J CO antes d e Sobra l. 

Con ::itr uich s a mbas pela U niã o, a de Ba.tur·ité inioiada em 187 0; e a .:fo 
Rubra] em 1880, a rre1t da r a.m-se em 1897 , dep ois de longo p eriodo de admi-
n; ~ ! ração oHi'Cial, a cont r a t a n tes diver~os, e, em 1910, passar a m a constituir 
oiJjec to de um só ·contr ato de arr·encla men to com a Li·mUecl Soi lth A.1:n er'ican 
Jtrâ /iva.y Consl r'llction Compcinv, cuja activida.de durou até 191<. , a nno em 
que o corntr ato .caducou .. e a.s estrada s v oltaram á a.clmiJü 3tr ac; f•o do Go-
Yen10. 

A G dP Abri; elo a nno p ass.<tdo, a denominadl1 Rede ele V ia çi'i;o Cearen~e 
p>1 ~>Wll ú di recção da. Inspec tor ia Fecl·eral .cli:> Ob1·;.i.s conbra as Seccas, in -
cu m bk1a dos tra ba l,hos da s g l'a n cles barrag ens . 

l .Trn el os primeiros cuida.elos dessa Ins p ectoria foi a dquirir mater ial fixo• 
e r od~. t1te pa ra o b om a pprnrelha mento da s ·duas estradas , pl'incipalmente a 
de B'-1 .1.u.dté, que ter(t ele tra nsp ot·ta1· cimen t o e outros m ateriaes de con-
~1.l·u cçfw pa ra as 1Jm·1 .. 1.gens proj ectadas no vale elo .Ja g u .'.t ribe e tRmbem 
n e> de P ira nhas , ser v idas estas ul t imas p elo ramal de L ruvra.s a 'S. ,João e 
Sunza, ca minho de Poml.Jal, a onde v irá t er estrada d i:> Al a.goa. ({rnnde, j á 
.:tmtra.to.da c o·rn a. Graa·t· Wester n . 

As d u::i s li n lrn.s d'e r reas elo Ceará ten:i p resen tem en t e 932 km . em tra-
fEgo, elos q u aes 559 n a Ba.turi té e 373 na SobraJ, aiquella com trilhos em 
Aurorp., a lém de Lavra·s , · e esta no boqueh ·ã.o do Pot y, "Onde o rio corta 
,_ . ~ erra da Ibiapa ba, entra n o t e rrit orio do Pia uhy e o a travessa clt este a 
ot'li.te a té desa!)'ua r no P a rn a hyba, logo a.baiixo de Ther ezina. 

Viação Cearense 
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Cufda-s·e neste momento, pa1·a attencler ao trabal}l.-o das· barragens do· 
va11e do Piranhas, d·e constiruiir a linha de So.uza; mas fl constr.u~ão da es-
t'c3da do rio Poty, que ligará Cratheús a Therezina é obra que se não clev9 
abandonar, ainda. q ue se faça, a eflltracla 0de P etrolina a Ther~zina, destina da 
,\ eompl-etar -o caminho de f~rro ele São Luiz elo Ma r a 111hão a S ilo Salvac10r 
ela Bahia. Questão de terl1!po Fortaleza será l'igacla a. ·Sobral1 e entào oon -· 
virla que> es tivesse conclu icla a. linha ·de Crath eús á ca.pital .do P·iauhy, de 
l.:'.lile já se vai por via fei,r·ea. até São Luiz. 

A ligação .das duas e!{tensas linha.is d E> pene t raçào do Ceará, além de 
c•1ntribuir· para a união f erro-viaria dos .. Estados do Norte, representará. 
vqJioRa defesa conLTa os effei.tos das seccas, pois d'acildtará o. ruba5'tecimen.to 
das populações castigadas pela in temperi'e e permittirá,. a 1·eth·a,da elos Q,ue 
.se nãio pU L1erem manter nas regiões a'inda niio ben ef:i{!i;xclas. São duas pa ra-
lda s d e 'veneb ·:..1.r:ílo norte-:.:iu1 , unt:..1. que leva, á Fortaleza a p1,oducçfi.o do 

va11e elo Jagu a ribe e outra á Camocim a elo valle do Acarahú. Bem que 
; cprer.en tem feliz traçado para 'ser.vir á eco nomia cearense em boas con-
1'llçõ(ls cie traf.ego industrial n llio f azem face á;s despezas de jm,os -do ca,pital 
ga~t1> na sua construcçõ.o, drcumstancia a1iás commu m a quasi todas· as 
estradas ·brasileira s, mas dão re·ceita. rle tra.fego c.upericn: -li. des·peza d4? 
custeio. 

Prosper<Lram os seu s a:rrendatarJos de 18D 7 a JnlO, sem pre.juizo da 
~rmsevvação d::i. linha e do nrn.teiiial roda nte o que, infeliznrnnte, não se 
verlficou na A.ii ;r iUa-ire, na Sul-Mineira e ·irn Viai;;ão Ba.hiana. 

Ainda· no exercicio passado o saldo mon tou a 446 :445$007. 
No u ltimo volume de· estatistica da·s estradas de •fei-ro, puhlJcado pela 

1J1!'pectoria , vê-se que a receita k ilometrica. da Eaturité, no valor de réis 
4. 783$949, f oi s u perior á da Oeste de Minas, ela Via!;ão Bahia.na , da Noroeste, 
.,fo Victolia a l.v!tinais, .da Thereza Ohristina., pouco i nferior li. da :A,-1ix i.li.aire, 
e muito· pouco ii da Sul -Mineira . 

A prop1·ia receita kJlornetrica d<~ Sobral , que não .passou de 2 : 0 4~D27. 
~ maior que a da, Bahia e Minas (1:598$165) da Goyaz, da Theneza Christina 
(1: 532$126), da Quarahy a S. Borja e da Cul'l'alinho a Dia mantina. 

Este facto tTadu z a r ela tiva pTosperid.ade · <ia . . regiião ceaTen se, cu jas; 
;J < J$Sibil id~11ilies economicas crescerão immensa mente, quando r ealizadas as 
ol,ra.'! d ás seccas. 

A grande r êde que, com l. 617 . km . , actualm:ente J.iga as cnpitaes dos 
'.l"l~.tro E st a dos elo extremo no1·deste teve inicio na concessáo prnvincial de 
.lk70, obtida ·pelo B&rfw ·da Soleclad e e tt·a n sferLcla , em 1875 , a The Great 
lVes tern of Brazil Ra,ilwa.y C01nj)any, Li.1111i.t.ed. A con cessão destinou-se a 
principio á construcção ele uma linha fer r ea de Recife a Limoeiro. 

A garantia ele juro de 7 o/o sobre um capital ele 50 :000$ por kilom etro 
d 2sta linha, que tem hoje 270 km. em trafego, resgatou -se em rno1.' Nessa 
occasião, porém, não se cogitou do direito de r ever são, o qual só agora .a 
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·lJnião obteve, quando, em Agosto do anno passado, se r evio o . contrato 
<Je 1D09. Reverterão tambem ao domínio federal, no . fim . do prazo do arren-
J c1.mento, que se não a lterou , 84 km. dos ramaes de Bonito e Barreiros , 
ac·tualrh~nte propriedade da companhia, como o é a linha de Limoeiro. 

Além desses 354 km ele sua propriedade, a Great W este1·n, h avia t o-
1nii ào, por arrendamento, em 1901, as linhas encampadas n esse anno, a sa-
ber·: Natal a Nova Cruz, Parahyba a Pilar, com um ra mal para Mulung ú, 
R ecife a Palmares, e Maceió a Imperatriz (União), com um ramal para Vi-
ç osa, bem como as dua s estradas construida.s pela União , a Sul de Per-
na mbuco, de P,a lmares a Gara nhus, com um ra ma l ele ligação á Centra l d<" 
Al,1.gooas, e a Paulo Affon so, trecho de linha fenea isolado, com 116 km., 
A margem do rio S . Francisco, pro~ectaclo e con struido pa ra evitar á na -
vegação o emba.raço da g1·ancle cachoeira. 

No cont ra to de arrenda mento da G·i-eat Western figurava m toda s as es-
tr '.l.rias do extremo nordeste, com excepção da Central ele Pernambuco, elo 
R ecife até perto ele P esqueira, linha a rrendada em Abril de 1898. Em Ju-
lhn de 1904, a·quella · compa nhia, por accôrclo com os a ntigos arrendatarios, 
1Jworporou-a · tfl.mbem na sua rêcle . A esse t empo j á se ha via feito a li-
gn.ção elas estvadas elo Rio Grande do Norte e P a 1·a hyba, e de Alagoas e 
l't'rnambu co. Realizou então a G"reat TVestern, nos termos do seu con -
'. r~ to , a constru cção do ramal de Itabaianna a Campina Grande, e levou 
o~ trilhos da Central de p ernambuco, até Pesqueirn., o que representa 1?1 
km. de linha s novas. 

No contrato de 1909, revisão do de 1904, a ssurnio a compa nhia o cqm-
li:·omisso de leva r as linh::ts a P icuhy , na estrada da P a r a hyba a Flôres, 
n a Central ·de Pernambuco, e a Palmeira elos Inelios, em Al:.l.gôas; porém, 
ao fazer-se agora a nova revisão, a s linhas n ão tinham passado- de Ba na-
n éras, de Rio Bra nco e do k m . 44, a conta r de Viçosa, ou sejam 118 km., 
Hll cuja construcção, a lém ele obras eli s pern~. s. a companhia a llega t er g as to 
a importancia fixada como limite á obrigação de novas construcções. 

Para justa remuneração elo capia tl de .€ 3. 50.0. 000, inclusive o dos pro-
:ongam entos , os saldos da Great W estern têm sido insufficientes. O de 1919 
foi de 1 . 258 : 161$5 03, ou, ao cambio de 20$ po1· libra , m enos el e 2 o/o . 

E sse jur o modes to era obtido fl. cust a de forçada r eclucção das desp ezas, 
c om pi-ejuizo rlO se1·viço e descuido da conservaçãb da linha . 

O Governo, qu e não pôde n egar a o ca pita l p:nticula r emprega do nas 
indu stria!'<, sobrntudo nas que tocam. a ser viço de u t ilida de publica .• direito 
á remuneração razoavel, tinh a de es tudar as allegações da co~panhia .e 
a r eitar modificações no contrato em vigor; era empreza ele longa t radiçã o, 
qac vinha. municlrl de provas, expôr a situaçã o angustiosa ela 1ma. vida ti-
r.anceü-a e pedir em consequ encia a r evisão do seu contra to. 

E studou, por isto, elemor:adamente o a c·cõrd·o, revio as t a rifaS"; a lterou 
a.g condições do arrendamento e es tá certo de haver feito jus tiça ao capital 
ir:wortado para prosperida de elo paiz . 
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Se a empreza, para corresponder a.os sentimentos que in,qpiraram o 
Gov'O'rno, cumprir o contrato, como é do seu dever, muito lucrará com isso 
a nrogresso da r egiã o, e terei asim alancaçdo o fim que houv·e em mente 
-· .. _,,.,gnar o decreto de 24 de Agosto do anno passado, do qual é comp., 
mcnto o de 13 de Abril deste anno, que approvou o a ccôrdo para a constru-
cçâo dos prolonga.mentos ·da Central de Pernambuco, da Central da Para -
h ;vba, das linhas de Limoeiro e Bonito, bem como da liga ção de Collegio a 
A:alaia, solução de continuidade que perdu ra no caminho de ferro de Ala-
goas a Bahia . 

De duas r,oncessões pessoaes urna feita a · Alves Muniz Barreto erl\ · 
1!'53, e a outra a João Mugan em 1866, a quella referente á estrada. que va i á s 
margens do S. Francisco, e esta. á qu e procura a Chapada Diamantiiia pe1n 
van e do P aragu assú, provêm as linha s ferren.s de p enetração da Bahia. 

I)a.s duas linhas, com directriz geral pai·allela · á costa, uma foi con-
str uida pela União, a que sah e ele Timbó, toca em Aracajú e vai a Propriá, 
;;;,. direcção de Maceió; a outra foi feita., mediante concessão estadoal, p ela 
•.:0mpanhia Tram-Roa d de Naza reth , e tem hoje os trilhos na vizinhança 
de Jequié , á margem elo H.io ele Contas . 

A União, obrigada a encampar as estradas de sua concessão em 1901, 
!IJTendou-as logo; a de concessão estacloal, encampada em 1906, esteve 
arrendada, passou depois â administração officia l e voltou agora , em dillFI 
Jo mez passado, ao reghnen do arrendamento. 

As linhas federaes, que tinham 976 km. em trafe.<;"o qua ndo foram r es-
gatadas, _p.elq, somma ele f 3_.582 .5 00-0-0, ás compà nhias inglezas, ry?tiver::i.~·,, 

de 1991 a 1908, sujeitas a um contrato preca.rio de arrendamento. Por de-
creto ele 29 de J a neiro de 1909, fez-se novação elo contrato, com <> intento 
; .,. melhorar as condições elo trafego, n ão sómente qua nto ao conforto dos 
;;i :issageiros , como relativa mente á presteza elos transportes de m e:•C'adorias 
e ao serviço de conclucção de carnes verdes. 

:Mais tarcle, em 23 de Outubro ele 1910. este contrato foi revis to, ·e con-
\'erteu-se em accõr!.lo ele a rrendament o das estra das existentes e construcção 
de novas linhas, constantes ele um grande. plano de via çfLO no territocio oa· 
h1~no. 

Poucos m ezes depois , a 31 de Março ele 1911 nova revisão Sí' f.e ·~. ecn1 
ic "" tuenas. alterações no plano elas linhas projectadas. Este foi o contra.to , 
que, dez annos mais tarde, coube ao actlia l Governo rever, com o pen o;n.-
mento de erguer a companhia da situação que lhe criara o regimen de 
clef-ic.its no trafego e ele demoras constantes no pagamento elas grandes 
obras emprdtaclas, além elos prejuizos cau sados pela exrepcion'J.1 ba ixa d 'lS 
apelices que seriam a tal pagamento, e pele. encarecimento progre8~ivo, de 
1915 em diante, do comlmstivel e do~ materiaf.!~ . 
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No period0 de 1911 a 191[, qua mfo :;. compa nhia pela prim0lrn vez pe-
<l"' a r evisãÓ do contrate,, o deficit cotai montava a 2 . G9 9:499$, fact•J' que se 
.ev ou em considerw;ão ao fixa rem agora as quotas de arrendamento. 

P eio ntivo cun:raco, continuam as mesmas percentagens sobr0 a renda 
ln uta pagab como a rrendamento, mas o minimo da quota baixou ao exi-
g'.uo pela. ld do emprestimo para o resg-,i,fo das estradas ele ferro. Consi- · 
g non-se a obrigação de rever a cla.usula rela tiva ao preço do a n1mda mento 
€ !J:l 1923, de accôrclo com o resultado financeiro dos tres ultimo:; exercícios. 

sobre a tabella de preços, uma 1as mais importantes , senão a pa 1te 
vi; ~cipal t'la revisão · jü se chegou a accôr do. 

No Estado ela Bahia, m a is do qu e em qualquer outro, tem o Governo 
Federal grandes traba lhos de constru cção de Hnha.s ferreas. 

A1li t rafegam-se actua lmente 1.933 km., dos quaes 1. 146 no caminho 
da Capital a Joazeiro, 316 na estrada ele Cachoeira: a Macha do Portella pelo 
Yalle do P a raguassú, 52 no Recorneava e 418 na linha de Ca ravellas a Theo-
p hilo Ottoni. Nada menos ele 388 km. estão em construcçã.o nas linhas ele 
Jacobina a Sitio Novo, Mach ado Portella a Carinhanha, Bandeira ele Mel!o 
a Bro tas, no pi-olonga mento da Bahia e Minas e na ligação ele Buranhem a 
Conceição. 

Já estão approvaclos os estudos de mais 1. 624 km. ; faltam os de 25ll 
de estradas que se elevem construir pelo novo contracto, 

Cresceu muito a receita do exercício de 1920, mas n ã o cobriu ainda a 
despesa do cus t eio: o def icit foi ele 1.085: 781$, m enor, entretanto, do que :J 

de 1919 , que montou a 1.197 :813$5 67. O equilíbrio entre a receita, a despesa, 
a quota de a rrendamento e o juro do capital eleve ser tal, que o maximo 
de lucro liquido do t rafego não deixe a o capital juro superior a 10 o/o . I sto 
llOderá ger conseguido quando se f ixar, em 1923, a quota de arrendamento, 
e sem,pre que se revir, ele tres em tl'es annos, a tabel!a elas tarifas. 

Para o deficit verifica do o a nno .passado, contribuiu a E strada ele Ferro 
do S . Fra ncisco com 1.435 :896$279; a Centr o Oeste com 126:590$285; mas 
a Ba hia. ·e Minas deu saldo de 164:090$061 e a Central ela Bahia ele r éi;, 
312:615$008. 

Na differença en contra -se o valor elas g losas f eitas pela fiscalização . 

• 
No qua dra n te nordeste da Ca pita.l da Republica, em ' territorios dos Es-

tados elo Rio de J a neiro, Minas Geraes e Espir ita Santo, em toda a reg ião 
limitada pela linha -tron co da Centt·al do Brasil e pelo littoral a té Victori11., 
estendem-se os trilhos da The L eopolclina Ra.ilway Company, Li1nited, com 
-0 desenvolvimento tota l de 2, 946 kilometros, elos quaes 2, 128 construidos, 
a ntes de 1897, pelas empresas que se fundira m na companhia nacional Es-
trada de F erro Leopoldina, antecessora ela actua l companhia ingleza . 

Por densidade da sua .população e pelo va lor da sua economia, a zona 
servida .por essa r êde merece elos p·oderes publicas, assim dos fed.eraes como 

Leopoldina 
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maior soJi.citude p all'a a solução dos seus .problemas 
• 

Ao Hquià1u-se, em 1897, a Companhia L eopolditia registrava em seu s 
l ivros o capital .cÍe 371.926 : 600$; r epresentado p elo custo da construcção das 
suas linhas propria s , que partiam d.e S. José de Além Para hyba e ,procura-
vam, ·de um lado, Catagua.zes, Ubá e Ponte· Nova, de outro, Santa Luzia ele 
Carangela e Ma nh;uassú, e pelo preço da acquisição de estra,das de f erro 
construida s po1· diversas •empresas em territor io mineiro, a · partir de Juiz 
ele Fóra e Entre-Rios , e , em t erri torfo fluminense, a pa r tir d·e Ma u á e 
Nictheroy . 

. Jlliltamente essa s estra das, a dquiridas de quatro ·empresas diver sas e 
isola da mente ·construida s ·pa ra transportes locaes, vier a.m a cons ti tuil'; 
dep,ois de incor poradas na r êde c1a L eopoldina , linhas collectora s-, cuj o 
custeio de . trafego, em eles.pesas de tra.cção, abra n ge a m a ssa inteira do 
trans.porte rea lizado. Infel izmente, as suas condições .. t ech nicas, em pa r te 
p ela contingencia na tura l elo terreno accidenta dQ, em paá e p.or consequen-
cia de m a us ·projectos, organizados sob influ en cdas d·e occasiã o, n ã o podiain 
ser mais ingr a t as, e a sua con-ecção, no q-:.;e fosse possivel, exigiria la r gos 
d ispendios. 

O ca min ho do Rio de J a neiro á Zona ela Matta ele Minas Geraes, consti-
tuido pelas J.inhas da Leopoldina, obriga a u ma a scen ção de 843 m etr os em. 
Pet r opolis e 1.049 em Friburg o, par a ch egar, no curso do Parahyba, a 273 
metros em Entl'e-Rios e 136 em Mello Barre to . A primeir a subida exigiu 
estra da de c rema lheir a , em qu e o trafego, a lém de ca ro, ê limitado pela ve -

. locidacle ; a segunda, embora de simples a dher en cia, r ecorre a decliv idades 
. excess i.va.s , de 4 o/o em gra n des extensões ·com um pequ eno trecho de 9 o/o ; 
tem ra ios ele curva que chegam. ao mínimo ele 40 m etros, e a s su as locomo-
t ivas nã o p.oclem r eboca r um trem de peso s uperior a o seu , de s orte que por 
essa linha coll ectora os tren s descem carregados , m as sobem vazios. 

P assa do o r io P a ra hyba , as estrada,s da L eopoldina qu e lhe per corr em 
a ma rgem esquerda ·e p r ocu1·a m a s serras div isoras das agu as do rio D oce, 
teem de subir a 743 m etros na linha de Ponte N ova e a 922 na de Ma-
nhuassú. Na •primeira , c ontam-se r ampas ele 25 millimet r os por metro, q ue 
r eduzem a oa,pacidade de tracção das locomotivas a 40 o/o do trabalho em 
nível; uma se encontra, a quem de Viçosa, de 3,75 o/o, que reduz a quell e-
trabalh o a 25 o/o . . Na segunda, ao 'subir a serra entre as agu as dos rio.~ 
Pomba e Muriah é, ha ra mpa s que r eduzem a 30 o/o a capacidade de tracção. 

Não p ossu em m elhores condições t eclrnicas as linhas ela antiga Piau e 
tia União Mineira, que veem ter a Entre Rios . Sabido qu e na Centra l do 
Br;asil , por ·exemplo, numa eles.pesa total de 80. 000: OOOS, em cifra redon da, 
cu sta o serviço de locom oção 42 .000 :000$ e , dentro deste a lgarismo, o de 
t r a cçao fica em 35.000 : 000$, .pode calcula r-se o en caTecimento que a s m á s 
condições t échnicas ele uma estra da acarr etam e as difficulda des do transp o,·-
te p or via -ferrea n as regiões a·ccidentac1as . 
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A .companhia ingleza , em 1898 , recebeu as linhas da Leopoldina, com 
2.128 km., .ein ·precarias condições de conserv;ação e muite mal ·providas de 
material rodainte. O ca pital ela velha empresa teve de soffrer depreoiação 
de 60 %, "de tal maneira que a nova compa nhia adquiriu por J: 5.500.000 
.todo o acerv.o liquidado. Gria ndes gastos, irnrém, logo se fizeram na recom-
posição das .linha s , substituição ele dormentes e trilhos e acquis ição de m a-
terial i·oda nte. Ao m esmo tem,po a nova empresa a ta cava em diversos pon-
tos <L construcçf~o ele prolongam entos e ligaçõ·es , e, assin~, em 1903, a sua 
r êde er a. de 2. 531 km., em l!ll2 ele 2. 659 km. e, a o rebentar a, guerra, m f! -
dia 2.907 km . Hoje a Compru1hia tra fega, corno já notei, 2. 946 km. 

A's deE;pesas f·eita s na estra da tem-se de juntar o ca.pital a pplicaclo na 
consti·ucção elas obras do porto da Victoria e na acquisição de terrenos 

, pa ra os edificios e pa teos elas estações ele passagefros e de . cargas na cida -
, de do Rio de J a n eiro, ou sejarµ J: 15.219.899, que- a C0mpanhia l'evantou.. 
3/7 em obrigações e 4/ 7 em acções, ordina rias e preferencia es . As obriga .: 
ções vencem os juros ele 4 % uma,s e de 5 o/o outras ; os titul'os preferen-
ciaes teem o juro ele 5 1h o/o . 

Queixa-se a, L eopoldina ele qu e as sua s a cções ordinarias não teem lo-
grado sinão m uito m'esquinhos clivldenclos . De 1898 a té hoje-, a renda (lesse;; 
titulas foi nu!la em dois a nnos, infei·ior a 2 o/o em seis a nnos, a 4 o/o em oito 
a nn os; nos outt·os a nnos nunca excedeu ele 4 'h % . 

Ante esse facto, notorio na bolsa ele Londres, torna -se extremamente 
difficil o leva nta m ento do -ca pital indispensavel aos melhora mentos de qu~ 

necessita ·a via perma nente, a ugm ento do ma teria.1 rodante e construcçã o da» 
estações termina.es . 

O Govern o, procurado pela Companhia, duas vezes tentou resolver us 
'cli'fficulcla des ; verificou, p or ém , qu e sem prévio a:ccôrdo com Qs governos de 
Mii1a s e do R'o de J aneiro, de modo que a União fica sse com a fiscaliza c;:ão 
de toda s as linhas, a n ehum resulta do util poder ia 1chega1'. 

Uma com missão nomeada pelo Mdnis ti-o da Viação, da qual fizeram 
parte repr esen tantes dos dois rns ta dos e ela empresa e o inspector f edera l 
das E stra das, s ob a presiden circ elo Sr . J oão Ribeir o, ex-Ministro da F a -
zen da, est;idou a situação ela Leopoldina . O seu r eJa torio contém informa -
ções a proveitaveis, que serão de u t ilidade no momento em que se haja ele 
v oltar a o exame do assumpt o. 

Com o reg,imen em vig o1· actua lm en te o trafego das linhas da Leopol-
dlna e a orga.nização de su as ta rifas seffrem a in tervenção de t.res a uto-
ridades: a da U nião e a s elos E s tados de .Minas Gera es e Rio de J a neiro, dos 
quaes a . Leq;poldina t em conce~;sões e favores . A m aior pa r te do trafego fa z-
i;e sob systema complicado ele ta rifa s , uma s appr ovadas p ela Uniã o, outras 
por um dos dois E sta dos, systema qua s.i tumultuaria, de difficillima fiscali-
.za<;ão. Para bene:t;icio das r egiões servidas, uma r evisão completa das ta -
·rlfas -impõe-,se evidentemente, na q uai se contem as distancias a . partir de 
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um ponto unico, que deve ser a estação do Hio de Janeiro, e se adopte ta-
bella com que o publico se familia rize e possa a uxilia r a fisca lização officla,t. 

Esta revisão, f eita com unifütde de v istas, não pode ter por objectivo o 
a ugrnento dos fretes . Qua ndo o vulto do tl>afego, em p eso e v<tior Jnerca n -
til, baixa de certo li mite, a elevação dos f retes pocle aggl'aVaT a situação 
economica da r egiã o, ,po1· impedir-lhe o prngresso e sacrificar-lhe o tra-
balho. 

As difilicu!da des financeiras da L eopoldina deconem 1n·incipalmente da 
(~iminuição do tra nsporte elo café, cujas J]Htntações soffrem do enfraqueci-
mento das terras. Em 1907 tra nsportou ella lGO. 000 toneladas de café; em 
l.918, apenas 127. 000: o café deixou de representar 27 ,3 o/o da tonelagem 
tota l, para figurar com a percentage.m ele 9,9 sómente . 

Emquanto o tra n spor te ele café se r eduz, a ugmenta o de cer eaes, cujo 
''alor mercantil obriga a fretes baixos. Uma tonelada de café, conduzida ·a 
35 0 km., tem supportado o fr ete de 90$; uma tonelada de milho não pa ga 
sinão 10$, pelas tarifas em vigor na L eopoldina. Póele-se por ahi a valia r o 
mal que á.s fina n ças du companhia acaneta a mudança da natureza eco-
1~ omica ela r egião ... A t r a nsformaç.ã.o das a n t igas fazenda s de café do valle 
(]O Parahyba em faze.ndas ele criação e pla n taçõer> de cereaes, r eflect e-se 
profundam~nte n a y ida fina nceira das estrada.s ele ferro . 

Com as actuaes tarifas, a lgumas já demasiado elevadas e outras que 
s-6 po,leria m supportar elevaçã o mui to r eduzida, parece possivel melhora r-
!oe a s ituação fina.nceira ela Leopoldina, mediante o emprego de cerca de 
<l 0.000 :000$ no m elhoramento da via .perma nente e no augmento do mate-
··ia l rodante. A companhia pede a o Goven10 que se responsabilise pelo juro 
desse capital a ddicional, e, com a pr ovavel reducçfLO d.o preço cl? combus-
tivel e outros materiaes importados, a limenta a esperan ça de tirar d.a sua 
r,ropria renda n ã o só o n ecessario p3ra um lucro razoavel do capital actual, 
como ta mbem o juro daquelles 40. 000: 000$000. 

Não cabe nas paginas desta Mensagem o estudo completo do probl ema 
.de transporte na região servida pela E strada ele Ferro Leopoldina. Julg o 
:er relatado o ba stante pa ra mostnw ao espirito esclarecido elo Congresso a 
convenien ci:a de ser o Governo a u torizado a entrai· em accõrclo com os go-
vernos de l\iinas 'Geraes e R 'iO de J a ne·iro, para r esolver um problema q.ue 
envolve os m ais considera.veis interesses economicas de ünpo;·tante r egiã o 
do paiz. 

A construc<;:.ão elas estradas de ferro , qu e, em partindo ele S. P au lo e 
do R io Grande, se deveria m encontra r no territorio do Paran;;t e Sa nta Ca-
~ harina, estacionou longo t empo, mais de lim decennfo, na cida de· de Itapet\-
ninga, cuja estação foi ina u gurada em Ma io de 1895, e na villa de P asso 
F undo, a onde os trilhos, que vinham de Porto Alegre, ch egaram em 1898. 

Attlngiram-se as duas front eiras estacluaes, no rio Itararé e no rio 
Uruguay, em Ma io de 1909, a pl'imeira, e, em Outubr o ele 1910, a segunda; 
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;inas . a !Estrada de ,Ferro de Paranaguã E/' ,curitybp. Prolongara-se !!-tê .Ponta. 
:G11ossa., aonde .cheg\')µ ,em 1894 .. . irai cjrcumst11,ncia permittiµ . a ·S. Paulp-
~io 1G1rande .atacar a .construcção da .sujl.. l~nl;J:a para o .noFt.e e para ,9 ,sµl, i• 
.paritir de .Ponta <G11ossa, .de mane.ira ,_que, . em 1905, i:,e .aJ:iriu ·ªº· trafego ;;. 
estrada de S . .Paulo .a Curityba e, e.m fim .. de .19,:1:0, .qqi;is~ruidos p~la A~i

Maii:e ,os 1:79 km. de .Passo Fundo ao rio Urµgµay, :;,e iillaugurou o camiµ4p 
de ferro do Rio de Janeiro a Porto Alegre. 

A a ctividade da Companhia S. Paulo-Rio ·G-rande não se limitou [t 

·construcção dos 883 km . . de Itararé ao rio Uruguay, linha central dos terri-
torios do Paraná e Santa Ca:tharina: ella construiu a linha do ;porto de São 
lfrancisco à União da Victoria, na· ma rgem do •Iguassú, com 466 km. li:ste 
trabalho, concluido ha pouco mais de dois annos, fechou o triangulo União-
Rio Negro-Ponta Grossa, e tornou soliciarias, em dois ponto:;;, as grandes ·u-
nhas de penetração do territorio comprehendido entre os rios Paranapanetna 
e Uruguay . 

. A ,Pesadissifna sobrecarga orçamentaria ad_vinda com as despesas da re-
qmstituição .das estradas que, por falta de conservação da via-permanente 
E' .de repar:ação e au_gmento do material rodante, haviam chegado ás condi-

0~ões mais precarias, pontinúa a ser motivo P.ara que nenhuma iniciativa 
possa tomar o Governo de ·g-astar nessas linhas de penetração, cujo trafegu 
por longos annos tem de ser deficitario, tanto quanto des.pende ~a constru-
?_ção de linhas uteis á ex,ploração das jazidas carboníferas do sul de Santa 
Cat.harina ·e do norte do Par.anã. 

P,ertence á União a chamada Estrada do Paraná, que liga Ponta Grossa 
e Rio 11/egro a Curityba e Paranaguá, com 406 kilometros de extensão; aos 
. $,ll3 l<;ilometros da S. Paulo-Rio Grande, garante o Governo Federal juros 
de 6 o/o sobre o capital de f. 6. 246. 088, que, .ªº cambio de 25$ por libr:. nos 
dariam mais de 176: 000$ por kilometro. inclusive o material rodant". Ahi, 
.T/P,rêm, n ã o fica todo o sacrificio feito pelo Thesouro em beneficio da. con-
.. ~tfµcção de estrada,s de J.'etTo na região de qu.e tratamos: !10 accôrdo appro-
.Yalfo .;Por decreto .de J!J.netr.o de 1916, estipulou: se .. o y .agamento de juros, por 
;.<.nt.ecipa,ção, sobre ma.is J. 3.270 :371, dinheiro considerado em deposito . para se 

. ap,plicar na c9nstrucção da estrada de União á Foz do Iguassú, nos ramaes 
de Guara,puava e . Paranapa~ema e na linha de S. Francisco a Porto ·Alegre. 
J unte-se a taes s.ommas a despendida com a encampação da Estrada do Pa-
r ;an~, ~o . ,valor de :€ 3. 662 ,.720, e ter-se-ão i 13 .179 .197, como responsabili-
~~de financeira da União nas estradas que servem a.os territorios de Santa 
Cn.tharina 'e Plj.ra,i;iá . . 

. A.o cambio .de 2~$ por libra iierão cerca .de 330.0QO:OOO$, aos quaes se 
deve addicionar o ,pr.eço ~ p~ue~a,s' estrf).das de Bl~m~nau e L~~u11~a, 
c.µJQs deficits annuaes tprnam ainda mais sensi.vel o .. es:(or,ço do Governo Fe-
·lle:r.al em .·prov.eito das ~eri:as fertei.s , .Porém accidentadas, d_os dois fUt}l-r9sos 
E.str;tdos merid!onaes : 

'. ~ ' : .• f : ·~" 
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construcçilo de aJgumas es:-radas de ferro em regiões de bom clima e _re-
gular povoamento. 

Infelizmente, o grande sacrificio da Nação., em favor da região .ser:vida 
·pela Madeka-Mamoré, foi ·:quasi inutilizado pela crise que assoberba a in-
dust.ria extractiva da borrnoha, cujg preço, para competir .cem o do ·pr:o-
ducto de Oriente, desce a valores que não pagam a pena do traoalhg nos 
'seringaes ·do Amazonas. 

Este facto justifica precisamente .o · empenho em que se acha o Go:ver-
ne de .liquidar contas com a Madeira.Mamoré, para obrigai-a a reduzir as 
suas tarifas que, si eram toleraveis ha dez annos, hoje se devem considerar 
simplesmente prohibitivas. 

O resultado do arrendamento e, mais de que isso, o saldo credor do 
Thesouro apurado em medição final, teem sido motivos da demora opposta 
1.>ela Çompanhia a um entendimento eobre as tarifas e as contas da con-
strucção; tt,do porém, dentro em pouco, · deverã estar resolvido. 

'l'em o Governo, neste momento, traba lhos de construcção de linhas 
ferreas em q1:1atorze Estados. O serviço, que .se faz no Rio Grande do Sul 
Santa Catharina e Paranâ. contractou-se por empreitada; o de Minas e 
Rio de Janeiro realiza-se por administração directa; o do prolongamento 
da Viação .Bahia:na. incumbiu-se ã propria companhia arrenda.taria; o de 
Afagóas, Pernambueo e Par,a:hyba, deu-se ã Great Western; a Inspectoria 
de Obras contra as Seccas está construindo ramaes para o local das bar-
1,agens projectadas no Ceará, Parahyba e Rio .Grana.e do Norte; finalmen-
te, a Inspectoria das Estradas trabalha em Goyaz, Maranhão e Piauhy. 

No Rio Grande do Sul. conforme o decreto n. 14.006, de 14 de janeiro 
de 1920, recomeçou-se a construcção das · Jinha:s de Quarahy, Livramento e 
,Jaguar:ão, para a qual a lei da despeza deste anno destinou a quantia de 
10.000:000$, dispendio perfeitamente justificavel, não só por motivos de 
ordem internacional, senão tambem pelo proveito economico da extrema 
região meridional do })aiz. 

A' vossa consideração não passará despercebida a importancia da li-
gaçã-0 por via ferrea de J·:i.guarib~ e S. Borja, trabalho suspenso em ·1915, 
m as que se poderia continuar por accõrdo com o Estado, hoje arrendatario 
das estradas federaes do seu territorio. 

Ainda no Rio Grande do Sul tem o G-Overno federal em andamento o 
serviço de construcçã o da Pstrada de Cruz Alta a Fóz do Jjuhy. Já se abri-
ram ao tl'afego os 109 km . de Cruz Alta a Santo Angelo. Desta villa á 
margem do rio Commandahy, num trecho âe 20 km., está prosegui·ndo a 
ct1nstrucção. A pa.1' tir dahi já se fez o reconhecimeto de 120 km., até .Porto 
Lucena, no Tio Uruguay. 

No Estado de Santa Cathairina, para a;ttender á conveni:encia da e:x:-
piCiraç'ão das jazi<'las ca1·boniferws a·o valle da .Araranguá, ma.ndou o G.o-
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ver1110 federal construir a Estra da àe ferra Tubarão-Araranguá, com um 
ramal para Urussanga. Na linha tronco, onde já se gastaram 3.547:.121$851, 
ha 56· km . em trafego provisoria, com grande vantagem para a ·mina QLe 
Crlssiuma. Seguem-se 36 km. de construcção em ,plena actividade, onde já 
se despederam cerca de 600: 000$, na maior pa rte em serviço de terraple-
Ragem. Os trabalhos do i·amal de Urussanga, empreitados pela empresa, 
que. tenciona explorar uma jazida hulheira, foram atacadas na extensão 
àe. 30 km., a contar do km. 34 da linha tronco. Até o fim do anno passado, 

sommaram 854: 542$491 as folhas de medição desse trecho. 
Ahi temos, portanto, cerca de 5.000:000$, da dos pela União como au-

xilios á nossa industria carbonífera, despesa que, si não se justificasse pela 
probabilidade do desenvolvimento dessa industria, seria aconselhavel para 

. beneficio da região fertilissima que as estradas percorrem. 
No territorio do Paraná, por empreitada feita com a propria Compa-

1;hia S. · Pauto-Rio Grande, a União prolonga o ramal de J a guaria.hyva, 
onde os estudos, do km. 60 ao lun. 190, já foram concluidos e approvados. 
A linha está localizada até o km. 163; os trabalhos preliminares chega-
ram ao km . 140; o leito está prompto até o ]{m. 125 , obras d'arte corren-
tes inclusive; os trilhos foram lançados a té o km. 99, que fica a 29 km. 
além do entroncamento do ramal do Rio do Peixe, o qual passa, conforma 

variante ha pouco estudada, pelo affloramento carbonifero da Barra Bo-
nita. Neste rama l · prosegue a construcção . 

Na linha principal, rumo de Ourinhos, já se gastaram 3. 054: 529$233, 
quasi tudo nestes dois ultimos annos; no sub-ramal do R io do Peixe, 
2 .965:714$674 . Despenderam-se estes seis mil contos com intuito de se au-
xiliar a exploração do carvão n aci'onal; mas, como acontece nas es-
tradas de Sa nta Catharina, a despesa justificar-se-ia ainda como estimulo 
á cultura e povoa mento das terras ubertosas do valle do rio das Cinzas, na 
zona de Jacarézinho. 

O territorio fluminense é atravessado, entre a Serra. da Mantiqueira e 
o l!ttoral, pela Estra da de F erro Oeste de Minas, cujo trafego a tting·e 
Capivary, a 52 km, de Barra Ma nsa e a 12 do alto da Serra, do Mar . A 
este ponto chegam os trilhos; os trabalhos da descida de serra estão adian-
tados e convém sejam levados até Angra dos Reis. Para construir a. es-
~rn,da até o porto, excellente a ncoradouro da bahia de Jacueca.nga, são ne-

. C'essarios 9. 932: 154S640, recurso que o Congresso poderá conceder no es-
:r~•ÇO de t res ou quatro exercícios, para não sobrecarregar demasia do. a des-
r,"eza annua.J. 

Ainda em territorio fluminense, constroe-se o prolongamento da. Es-
trada de Therezopolis, que o Governo comprou em precarias condições de 
co:1servação e tem reconstituido com dispendio já superior a 3. 000: 000.$. 
Inclusive a manutenção de um trafego cuja r:eceita fica muito abaixo da 
!dt'E'~. 



- 3'78 

No E stado de Minas Geraes, ha meia duzia de prolongamentos de cami-
nhos de feLTo em .construcção. A Cent1·a1 do Brasil prolonga as linhas . de 
·Montes Claros e Marianna; a Victoria a Minas continua para Itablra a 
Matto Dentro; a Bahia e Minas passou do kilometro 418, em Ladainha, 
e entrou no valle do Jequitinhonha; os trabalhos c1o ramal de Itajubá para 
Soledade proseguem; a Mogyana recomeça o serviço, a que se obrigou, de 
•levar as suas linhas á Santa Rita de Cassia e ás margens do Rio Grande; 
no contrato de arrendamento da Sul-Mineira, vigora a obrigação de con-
cluir o ramal de Tres -Corações a La-vras; finalmente, o Governó espera 
afastar os obstaculos judiciaes oppostos á continuação dos trabalhos, para 
proseguir na construcção das linhas de Goyaz, de Patrocínio para Monte 
Carmeio, e de Uberaba. Consagra o orçamento vigente um total 1e oito 
;~1il contos para. construcções de linhas ferreas em territorio minci::-o. 

!·~·:-1 1·evisão do eu11trato de arrendamento das e!:i tn1das i:la Bahia, con-
.sm·var!lm-se os pesados compromissos do vasto plano de prolongamentos 
dr" linhas actuaes. t rabalhos que continuam neste momento e que, a 31 
Dezembro ultimo, segundo informação da Inspectoria das Estradas, se 
executavam ao longo de 388 km. doR 1. 624 que rep1·esentam as oito linhas 
• .. c:itratadas. 

Du1·ante o a nno passado executaram-se trabalhos de construcção no va,-
.:Wr de 3 . 762 :065$694, pequena parte da somma que devem cu star as linhas 
ª" Brejo Grande para Tremedal, ponto de encontro da Viação Bahia na co;.n 
a Central do Brasil, e para Carinhanha, a linha de J acobina e Sitio Novo e 
o .lJl"Olongamento da Central da Bahia para Lençóes e Brõtas; 

Em _4.lagoas, deu-se á Great Western, por trnp1·eitada, a construcção da 
E~tndá de Collegio, fronteiro a Propriá, na margem do S, Francisco, e á. 
ci 1~ade deAtalaia, estação da linha ferrea de Maceió, 

A Companhia, arrendataria das estradas de fer ro de Alagoas, Pernam-· 
nuco, Parahy!Ja e Rio Grande do Norte, contratou do mesmo modo a con-
strucção das linhas de Rio Branco á Petrolina e de Alagoa Grande a Ca · 
jazeiras. . 

No plano ele viação geral, uma linha existe, muito mais de metade jã, 
construida, 'que limita, num traço quasi rectilineo, a vasta região do nor-
deste do paiz : é a Estrada de Ferro Bahia-Petrolina-Therezina-São Luit. do 
i\lfaranhão . 

Ha multo concluir4m-se os estudos de campo, e o projecto, em grande 
·pai-te já feito, estará prompto, com o das pontes sobre o rio S. Frauciscn 
em Joazeiro e sobre o Parnahyba em Therezina. dentro de algumas semanas. 
O primeiro trecho, de 151 km., a partir de Petrolina, ficará ultimado, se 

·não se demorar o fornecimento dos trilhos, até o fim deste anno; mas jã 
:se acham em trafego provisorio os primeiros 20 kilometros, para os quae;; 
se aproveitou material velho, da via permanente das Estra!das ·da Bahia, e 
algum, transportado pelo rio São Francisco, ela propria Cen~ral do . Brasi~ . 
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Ao norte do Piauhy, a partir do porto de Amarração, fle cujo melhora-
!nento se cuida. agora, continúa em andamento a E stra da de Ferro da Par-
nahyba a Therezina. Os primeiros 26 km. foram já abertos ao trafego: 
os seguintes 59 poder-se-hão acabar este anno, se não fallec<!r o material 
metallico da via permanente . 

Durante o anno passado, na EstraJda de Ferro de São Luiz a Caxias, 
ultimaram-se e entregaram-se ao trafego 241 km . de linha do continente 
e . nos primeiros mezes deste anno, 38 km. da linha de S. Luiz. Como o Go-
vc>1no jâ recebeu a Estrada de Caxias a Flores, que vem da margem do Ita-
picurü á do Parnahyba, podem-se agora organizar trens de ferro da Ca-
pital do Maranhão á do Piauhy . 

Actualmente, no caminho de S . Salvador da Bahia a S. Luiz do Ma-
l'uhão existem cerca de 1. 000 km. de caminho de ferro construidos; fal-
tam. entre o S. F rancisco e o P a rna hyba , 780 km., dos quaes 151 deverão 
estar termina dos a té o fim do a nno corrente. 

A Estra da de Ferro de S. Luiz a Bahia representa velha aspiração dos 
que 8abem quanto a solidariedade economica entre os E stados fot•tifica os 
laços da sua federação política. 

Na ultima Mensagem, a o referir-me á situação da marinha merca nte, 
salientei a importancia do problema admin istrativo do Lloyd Brasileiro, 
cuja frota é equivalente, em deslocamento, ao conjunto c1e t odas as outras . 
que n avegam sob o pavilhão nacional. 

No intento de reduzir o sacrificio do Thesouro e ao mesmo tempo pro· 
teger o desenvolvimento da marinha mercante, apparelho util á vida in-
tei·na e extPrna élo paiz, o Governo, apoiado na a utorização legislativo de 
que dis punha , fez do Lloyd uma sociedade a nonyma -::ujos títulos, de pro-
priedade nacionM, ficarão depositados no Thesouro, e . cuja directorla terá 
a gerencia da empreza. 

Se as peias de repartição burocratica, que entravavam a. orga nização 
anterior , e não embaraçam as emprezas congeneres, espera o Governo que 
o Lloyd, menos exposto ás influencias extranhas que perturbam as adminis-
trações officiaes, reduzirã os deficits que soffreu nos exercicios de 1919 
e 1920. · 

Na consideravel reducçã o do pessoal administrativo, cujo exces:;:o, não é 
só 'inutil, mas pernicioso, e na possibilidade de maior e mais facil activi-
d:~ d"> ' comm er cial , indispensavel a quem entra no mercado dos transportes, 
te!'!, o novo organismo do Lloyd dous elementos para. diminuir os seus pre~ 
ju;zos, cujo vl'llor annual não .deve este anno , passar de 6 . 000 :000$, ~mpor
ia:1.cia dn. subvenção concedida pelo Congresso. 

P ara essa r educção, no corrente exercício, a não ser que baixe a taxa 
cambial, h a de contribuir o custo do carvão importado, . cujo a lto preço foi 
consideravel factor do deficit verificado, apezar elo · emprego do carvão na-
donal , nos a nnos anteriores. 

Nawegação 
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Com· a nova· organização, poderâ o- l!..loyd pI'eRtar os maiores· serviços á 
nossa; marinha mercante, nãó sómente A de cabotagem, como airtda ti: inter:.. 
n'.lcfonaJ; caso e:dtend'a a empreza que, não óbstante a• modestia da' nossa ·iii'-
dusfria sidertirgica e a falta dê ' carvão superior para as fornalhas da :ma- · 
rinha, nos convém ainda assim, ' nesta época de tra.nsição e de so'.rpreza na 
vida· économica e politica dos po\.os, a:proveitar os . grandes· navios, de que 
nb<: tornámos proprietarios, nuina larga experienC'ia de navegação trams -
atlantica. 

Não· foi cie prosperidade o· an'no passado para as outras emprezás (/_o.e, 
com o Lloyd~ exploram a indusfria de · fraÍispo'.rte' maritiritci no Brasil. Con- · 
tinuaram as difficuldades decorrentes do abáixamento dos fretes em éonse-
quencia do augme:óto de praÇa of.ferecida; a el'evação· do cu~to de carvifo 
importado, agÚavadà pela ·depressão cambial, foi elemento de grande J)eSó 
na rnducção dos lucros·. 

Entre as companhias de navegação, destacam-se, pelo volume do se u 
·1e.slocamento e numero dos 'seus navios, como pela sua importancia com-
mercial; a Companhia Costeira, com 33.035 toneladas em 22 navios; a Com-
mercio e Navegação, com 33.236 tonela das em 20 navios; e o LJoyd Na-.· 
donal. As duas primeiras fazem cabotagem; a terceira, menos importante, 
conserva-se nas linhas transatJ,anticas. Uma dellas apenas tem auxilio di-
recto, a Companhia Costeira, cujos vapores navega m de Porto Alegre a · 
l'rfossoró, com escalas pelos principa es portos do paiz. O Governo garante-
lhe, annua.Jmente, uma subvençã.o de 1.040:000$, pagos parceiladamente POl' 

vi'.!.gem realizada. 
A Companhia Commercio e Navegação, nos termos de uma lei vigente, 

firmou contrato de linhas ao longo de todo o littoral, do ~arâ ao Rio Grande; . 
ni?o recebe subvenção, mas tem isenção de direitos para o material de tra.-
!ego. e · pôde, devidamente autorizada pelo Governo, destacar navios para os 
r~ortos do Rio da Prata ou da Europa. 

Sómente o Lloyd Nacional, sem contrato de cabotagem, não recebe- f;;t-
vores do Governo. 

São ,de muito menor valor commerclal, e de unidades fluctuantes mu•i.to 
menores, as outras companhias de transporte marítimo, que servem A cabo-
tagem nacional. 

A Companhia de Navegação S. João da Barra . e Campos, com 1.954 
toneladas de avqueação bruta em quatro na vios, q.ue fazem o trafego do 
pequeno porto de Laguna ao de S. Matheus, píeiteia o revlgoramento do .seu 
contrato, para continuai' no gozo da isenção de direitos aduaneiFos. 

Aos portos do sul servem os pequenos navios da Emp'reza Hoepcke, com 
962 toneladas em duas unidades fluctua ntes, e da firma Paul & C., com uma 
i;ú embarcação de 50 toneladas. 

Possuidora d e frota consideravel (15 na vias com 6. 414 toneladas); de q.ue 
parte apenas, devido ao excesso de trabalho, está em trafego (6 navios éorn 
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4.Í62· toneladas), a Empreza de Navegação Bahiana:, propriedade do Governo-
d:i Bá.hia, tem: prestado relevante serviço ao commer.cio· dos portos que fü-
cam situados· entrE! os do Recife e S. Salva:dor"e ei1tve este e o de· M<Ucury, . .. 
no · ·extremo sul dó grande Estado. Contam-se na; escala de suas linhas os 
por'tos d'e Viqosa, CaI'avellas, Alcobaça, Prado; Porto• Seguro, Belmon~e •. Can-
nâv'ieiras, ·l'lhéos e Marahú; e ao norte, Estancia:, Aracajú, Penedo e Ma-
ceió. 

A manutenção dessa empreza é sacrificio que revela a preocci:1pàção de · 
·J.t'uãir ás necessidades commerci.aes da região do càcau, nó sul da. Bahia, 
A !<ubvenção federal é d'e 270 :000$, auxilio que seria modesto se o contrato-
pud~sse corri rigor ser cumprid'o. 

~s navios em numero de · tres com 1 . 966 foneladas de arqueação total', 
d>t Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão, propriedade do Governo 
do Estado, servem aos portos do Recife, Natal, Macau, Ar'acaty, Aca:ra:hú'. 
C3~ocim, Amarração, Tutoya e Barlii;irinhas, ao ·sul de São Luiz e Pinheiro', 
São Bento, Guimarãef!. Cururupú, Tury~ssú, Carutapera, Vizeu, Bragança e 
Be1ém, a o norte. 

A subvenção que lhe dispensa o Governo federal, no · valor de 270':0oo·~. 

é justificavel auxilio á vida m erca.nfi! dos pequertos portos do extremo norte, 
lsolados ponto.s de contacto entre a economia de uma vasta região peuco· 
;;>-:>voada, ci.tjo desenvolvimento está pcir ·fazer, e o commereio· maritimo q ue 
lhe feva alguma animação do mundo exterior. 

Para as actuaes exigencias do commercio marítimo de cabota g em, a m a -
rinha mercante nacional tem capacidade bastante, senão exce5siva. ó privi-
leg.io dessa navegação transforma as subvenções_ dadas pelo Governo em au-
xi!io ao progresso economico do paiz, de tal maneira que ha sempre excesso 
d.i praça offerecida nos dif.ferentes portos servidos por linhas regulares. 

Cumpre aó Governo regular as viagens de accôrdo C'Om a tonela gem m.ê-
clia transportada e a offei·ecida como _praça, para . evitar que se mantenha 
guerra de fretes á custa de subvenções sabida s dos cofres publicoi;i . Esse tem 
sido o espirito dos novos contratos, em que a preoccupaç:ã o do Gover'no as-
r-enta em não sa crificar o commercio dos ~ortos por falta de transporte, nem 
preterir inutilmente o interesse das companhias de . na vegação, elementos 
d~ economia nacional, cuja prosperidade reflecte o progresso do paiz inteiro. 

Se comlideramos a navegaçã.o fluvial, o a specto da qu,estão a ggrava-sre 
de maneira impressionante. 

As nossas terras pia.nas , onde uma vasta rêde f luvial navegavel se es-
tende sobre um terço da superfície immensa elo paiz, estão em plena região· 
.::<r'tlaterial, sob clima ingrato, sujeitas ao regimen das in,undações annuaes, 
que dif!iculta:m enormemente o combate ao impaludismo endemico . Nessa 
região de rios largos e profundos, onde as cursos de agua offerecem, já 
construidos, caminhos preferiveis ás estradas de ferro, o trabalha é penoso, 
o progresso difficil, quas! impvssivel. Ainda asism, em busca da fortuna.,. 
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que se encontrava nos seringaes dos affluentes do Amazona;;, levas succeasi-
vas de patricios nossos, sabidos das teras tão diversas do nordeste, onde 
faltam os rios perennes e não ba febres palustres, tomaram de assalto aquella 
região inAa.Jubre e fizeram a sociedade economica elos seringaes, baseada na 
i;angria das arvores e no transporte fluvial, feito por ;toda t;lspecie de em-
barcação, desde o . grande navio-gaiola, comparavel, em deslocamento, veloci-
.Jade e conforto, aos pequenos transatlanticos, atê o motor amovível que se 
adapta a qualquer bote ou canôa. 

Para servir á economia· desse gen t e civilizadora organizou-se grande 
frota fluvial consideravel pelo numero e qualida de dos seus navios, pela sua 
tonelag"em e organização administrativa. A base, porém, de todo esse edi-
fíc!o Industrial era o commercio da borracha. Comprebende-se, então, o 11.8-· 

pecto gravíssimo do problema de transportes no extenso norte do . paiz, e a 
·crise por que passa a nossa navegação fluvial, que tem nos rios do Ama-
zonas 65 vapores e apenas 32 em todos os outros rios do paiz, conforme os 
dados colhidos pela reparti9ão competente. 

Fõra das terras baixa s da Amaznia, não ba lugar, no accidentado curso 
dos rios do centro e sul do paiz, para navegação interior de vulto conside-
nn·el. De muito secundaria impor tancia ê a navegação dos rios que nascem 
no planalto. da Ma ntiqueira . e formam o Jequitinhoha, o Doce, o Parahyba f : 

o Paraná. Temos ahi a compensação dai; cachoeiras, cuja energia nos será 
benefica na viação ferrea, mas cujo effeito é desas troso para a navegaçã.o 
interior. 

Entre a s nossas r a ras emprezas de navegação fluvial, salienta-se a .Ania.-
zon. Ri1,er, dirigida pelos arrenda tarios da Estrada de Ferro Madeira-Ma-
mcirê, com a qual fórma o principal a pparelhamento de transportes no valle 
do Ama.zonas. 

E~ta C'ompanhia mantêm a sua. navegrtção com 48 vapores, cuja arquea-
ção total ê de 21. 729 toneladas. Tem subvenção annual de 874:243$, mas 
u.trsvessa forte crise financeira., de que multo difficllmente se poderá li-
bertar sem alteraçã.o dos seus compromissos contractuaes, medida que o Go-
verno tomará, se a isso o aut,orizar o Congresso . 

Convirá não esquecer, quando se tiver ·de adaptar esse contrato ás novas 
c0ndições economicas das populações do Amazonas, o muito que a União 
1leJ1a s r ecebeu na êra de prosperida de, em que a borracha supportava gran-
jes impostos e chegou a rivaliza r com o café no valor das mercadorias de 
C':Xportação. 

A firma Nicola us · & C. mantêm uma empreza de navegação no rio 
.Juruá e principaes affluentes, com 12 vapores de 4.460 toneladas de a.r-
•Jucação total. Não recebe subvenção; mas goza de i'senção de direi toa al-
f<>ndega rlos 

Contrato sem.elhante assignou a firma Coutinho & C., cujos navios 
servem ao commercio das margens do Purús e Acre. São 3 vapores com •.> 
rntal el e 882 toneladas. 
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A Companhia da Est:~ada de Ferro de Alcobaça á Praia da Rainha 
possue, com 199 toneladas, vapores que fazem transportes para o· baixo 
Tocantins. 

Fóra do Amazonas, é muito reduzido o material fluctuante a · va por, 
nas aguas dos nossos rios. 

A Companhia de Navegação a Vapor do Rio Parnahyba, que tem sub-
venção de 120 :000$, possue oito va.pores com um total de 1. 332 toneladas. 
Fazem estes a linha de Parnahyba a Floriano, de 900 milhas de percurso. 

A Empreza Fluvial Piauhyense, com 75:000$ de subvenção, serve ao 
Alto Parnahyba e rio das Balsas, chega a Sa nto Antonio e a Victoria, . e 
possue 4 vapores, que medem, reunidos, 362 toneladas de arqueação. 

Com excepção do rio S. Francisco, no qual, abaixo da cachoeira de 
Paulo Affonso, uma empresa de navegação subvencionada com 50:000$ faz 
a, linha de Piranhas a Penedo, de 206 milhas, com 1 vapor de 240 toneladas 
brutas, muito pouco existe para o sul em materia de navegação fluvial. 

No S. Francisco, entre Pirapóra e Joazeiro, navegam os vapores de 
tluas empresas, uma que tem séde no primeiro desses portos e possue 3 
unidades, com um total de 160 toneladas, e outra, com séde em Joazeiro, 
que dispõe de 11 vapores pequ_enos, com 257 toneladas apenas. A primeira 
acha-se em phase de organização e pertence hoje ao Estado de Minas; a 
segunda, propriedade do governo da Bahia, tem subvenção de 300: 000$ an-
nuaes e mantém regular <;erviço de carga e passageiros. 

A navegação do rio S. Francisco, entre a ultima estação da Estrada 
de Ferro Central do Brasil (Pira pora) e a ultima da Estrada de Ferro Via-
ção Bahiana (Joazeiro) tem significação nacional, que cumpre não esque-
cer no amparo que a União dispensa ao desenvolvimento das nossas vias 
·de communicação. 

Muito embora prosigam actualn'lente os trabalhos para ligação por 
via-ferrea a Tremedal, no extremo norte de Minas, aonde chegarão os tri-
lhos da Central do Brasil, da linha de Montes Claros, e os da Viação Ba-
hiana, da linha de Condeúba, convém curar da boa manutenção do tra-
fego fluvial entre as duas rédes de viação ferrea que servem aos portos 
maritimos do Rio de Janeiro e Bahia. 

Antes de a llmlir á navegação do Paraguay, no que interessa ao Estado 
de Matto Grosso, cabe aqui uma referencia á empresa particular que, sem 
nenhum favor directo, mantém r egular serviço de transportes no rio P a -
raná, entre a confluencia do Tietê, no porto de Jupiá, e as do Pardo e do 
Ivinheima, cujos cursos tambem navega. E' a Companhia de Viação São 
Paulo-Matto Grosso, a qual poss'ue 4 pequenos rebocadores a vapor, com 
124 toneladas de deslocamento. 

O pequeno commercio do interior de ]\1atto Grosso não pode servir de 
base á grande industria de transporte brasileira nos cursos do rio da Pra ta, 
do Paranâ. e do Paraguay . Por força de cjrcumstanclas naturaes, absolu-
tamente irremoviveis, os nossos sacriflcios teriam melhor applicação no 
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melhol'.'.amento. do' trafego ilo amo Pa11aguay e dos seus confluentes, para ci. 
13e17viço. de C0rumbái,. S. Luiz de ~aceres, principalmente, Cuyabá. Já con-
s truimos uma estrada. de ferro até Corumbá, caminho que melhoramos 
agona e no q.ual levantaremos, sobL'e o rio P araná, uma das maio1·es pontes 
do .mundo, prójectada com vistas em futuro rem-0te, na convicção àe que 
Fealizamos obra de previdencia ecenomica e patriotica . 

Parece-me acertada a resolução d" entregar ao Estado de Matto Grosso 
o eNcargo da navegação fluvial,. a qual deverá ser bem amparada . pela 
União, porque viril completar a funcção confiada á Estrada de Ferro No-
roeste de ligar, por meio rapido e facil , a parte principal do grande -Estado 
interinr· com a Capital da Republica . 

Nos relatorios do Ministerio da Viação e da Inspectoria de Na v egaçà<> 
!lncontrareis sobre o assumpto dados mais minuciosos. 

O extenso littora l bra.sileiro, servido pelas linhas de navegação a que 
alludi, offerece entre os portos extremos, Rio Grande do Sul e Belém do 
Pará', á distancia de 6.000 milhas um do outro, mais de sessenta pontos. de· 
escala, nos quaes navios de alto mar encontram ancoradeuro. 

O rio Amazonas permitte o accesso de transatlanticos até Manáos, dis-
tante de Belém 1.400 milhas, e grandes va pores sobem o Solimões até Iqui-
tos, na Republica do Perú, depois de passarem. por Tabatinga, na barra d(} 
Javary, longe de Manáos quasi t anto quanto esta de Belém. Navios a va-
por sobem pelo rio 4.870· mil'has a partir de Manáos, e pelo rio Purús 3.700, 
para chegarem a Cruzeiro do Sul, Senna Madureira e Porto Acre . 

·O rio Ma deira offeFece franca navegação num percurso de 1 . 340 m ilhas 
d'e- · Manáos até Santo .Antonio, estação da Estrada de Ferro Madei~-a-:Ma
moré, cujos trilhos vão a Guajará-Mirim. Ahi o rio Gua poré, livre de ca-
cheeiras, começa a permitt.ir o accesso de pequenos ba rcos atê Villa Bella 
de Matto Gresso, distante do porto de S. Luiz de Caceres, já nas aguas 
do rre Paraná, 300 km. aipenas. 

Comprehende-se á vist:.. disto a necessida de de auxiliarmos as empresas 
de navegação" fluvial, ·pa ra se não interromper o trabalho de desbravamento 
e conquista economica do nosso interior selvagem. A esse trabalho impri-
•miu a procura da borracha silvestre v igoroso impulso que carece ser aprovei-
tado, como riqueza accumulada e experiencia custosa. 

Trata-se, neste momento, de construir, por concessão a o governo de . . . 
Estado de Matto Grosso, nos termos do decreto n. 14 .106, de 22 de março 
de 1920, e nas linhas de um projecto organizado pela Inspectoria F e.deral 
de Portos em 1909, um cães de alvenaria na margem do rio Paraguay, na 
cidade de Corumbá. E sse porto receberá o trafego do rio P araguay a tê 
S. 'Luiz de Caceres e do rio Cuyabá até a capital do E s tado . A Corúmbá 
chegam os va pores, que sobem o rio da Prata, seguem o r io Paraná e con-
ifoua~. em a travessando de norte a sul toda a Republica do Paraguay, at é 
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Porto Esperança, ultima estação da Estrada .<Je Ferro Nordeste do Brasil, 
·Cujos trilhos devem chegar brevemente áqaella cidadé. 

As obras do cães .de Porto Alegre, construidas pelo governo do Estado, 
á. margem do rio Guahyba, servirão mais aos vapores de alto mar do que 
á modesta navegação fluvial .permittida pelo Jacuhy até Cachoeira, e pelos 
.a.ffluentes que desc~m da Serra Geral. A navegação das lagoas, depois '"à.a 
abertura da barra, torna-se elemento valioso para a economia do Rio -
.Grande do Sul, onde o Governo feder.al, além de estradas de ferro, construiu 
a excellente obra do porto do Rio Grande e o trabalho monumental da sua 
bar ra, com os quaes poz termo a um problema secular, ligado intimamenc'3 
ao progresso da grande provincia do sul. 

Relatados como já foram, na Mensagem do amne passado, os term0s 
.do accõrdo ·entre a União e o Estado, a respeito das obras da barra e do 
•Porto, esperava ·o Governo, em publicação .especial, -O.ar informações co·m-
pletas a respeito do n'lOvimento financeiro desse porto, logo que terminem 
as tomadas de contas do segundo semestre de 1919 e dos · ·dois semestres 
do a1mo passado. Grato é saber-se, entretanto, que .o trafego do porto tem 
.;~ugmentado, o seu movimento com,mercial cresce e suas rendas serão na-
.turalmente cada vez maiores. 

Aos governos ·dos Estados do .Paraná e Maranhão concederam-se res-
pectivamente os JlOrtos de Paranaguá e S. ·Luiz. As obras do primeiro não 
foram siquer iniciadas; não assim as da segundo, já contractadas. O im-
posto de 2 o/o, ouro, sobre a importação .da Alfandega de S. Luiz, rendeu 
n:544$226 o anno passado. O porto foi .frequentado por 435 vapores, com 
a a.r;queação bruta total de 317 .409 toneladas. 

Regimen diverso de todas essas concessões seguio,se no s~rviço e obras 
.oo porto do Recife. Ahi um contrato mixto de concessão e arrendamento. 
pelo r;cazo ·de quatorze annos, impõe ao Estado de Pernambuco a obrl-
gação óe concluir as obras, em troca do im(posto de 2 ºIº, ouro, sobre a im-
pcrtação da Alfandega do Recife, e considera como despendidas no custeio 
do porto as rendas do trafego, que foram de 3. 255: 788$187 no exercicio 
11r:ssado. 

~Concedidos a companhias •particulares, temos os portos de Santes, Ma-
n!i.0s, Pará e Bahia. O primeiro e o ultimo nenhuma garantia teem do 
Governo; os dous outros gozam de solidas garantias para o seu capital. 

A empreza, q,ue explora o porto .de Santos, cada vez ·mais prospera, 
.. fa:vo.redGla pelo desenvolvimento economico de um hinte1•Zand de terras 
e clima privilegiados, vLve, com folga abundante, das taxas que cobra 
para custeio do trafego e serviço de juro e amortização do capital em-
.pregado nas obras, no valor de 135 .101 :155$000. A renda das Docas de 
Santos chegou a 23.554:000,$000; no anno findo. 

A. companhia Manáos Harbour tem a ·sua .prosperidade ligada. ao_ com-
·mevcio da borracha do Amazonas . Não deve, !Por.tanto, ser .boa a situa-
1çã:o fiuanceira dessa empreza,, que não chegou a concluir as obras da sua 
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concessão e a quem o Governo, por força da s circumstancias , não pôde 
fazer t-Xigencias de ·obra s novas. Decrescem, de anno para anno, a s ren-
Jas do porto e não hà esperança de melhores tempos, emquanto a eco-
nomia da região tiver por base a exportação da borracha dos s eringaes 
Fel vagens. O ca pital reconhecido da Companhia não pass ou de réis 
18.408:316$338. Teem sido qua sl nullos os juros distribuídos . A sua r enda 
f oi , em 1920, de 1. 859 : 000$000, ouro. 

A companhia Port oj Pará, se não fôra a solida garantia dada pela 
União, estaria nas rn,esmas condições da Manaos Harbour, porquanto o 
commercio do interior do Parã, qua si ta nto quanto o do Amazonas, tem 
sua base na exportação da borracha, ã qual a de cacá.o, cast.'1.nhas · é 
pn.9.delras t;raz modesto auxilio. O capital reconhecido da Port of Pará 
imbe ao elevado algarismo de 60. 651: 102$273, ouro, ou sejam, ao ca mbio 
de 12 d., nada menos de 136.464:980$114. A renda do porto, o anno pas-
sado, não foi além de 2.142:300$()00, ouro, alga.rismo modestissimo em re-
lação ao custo nominal das obras. Ao cambio de 12 d., essa renda ·bruta 
não passaria de 4.820:175$000; o Thesouro, entretanto, tem pa go o bastan-
te para perfazer a .renda mínima: de 10 ºIº do ca pital, isto é , 18.195 : 330$681. 
e o producto de 2 ºIº, ouro, sobre a importação pela Alfa ndega do Parã, 
não produz mais de 200:000$000 . Estuda-se , nest e moment o, o melo de 
.reduzir o sacrifício excessivo do Thesouro, r espeit ados os termos dos 
9ntigoa contratos e das suas revisões. 

Depois da .revisão do . seu contrato (decreto n. 14.417, de 20 de Outu-
bro de 1920), a Companhia Docas da Ba hia tem tra balha do r egularmente 
na construcção do c!íes de dez metros, no serviço de dragagem e nas obras 
urbanas de accesso ao cáes do porto. O- ca pita l empregado, até Junho do 
a nno passado, monta á cifra de 21.474:196$246, ouro, dos quaes r éis, ouro. 
10.076:226$497, ouro, relativos ao cáes em trafego; e o resta rlte, 11.398 :422$435 , 
11i. despendido na s obra s do cáes em construcção . O Governo federal ga-
rante,· uma renda bruta equivalente a 10 ºIº do capital posto nas obras em 
t rafego, e pa ga 6 ºIº de juros a o ca pita l empregado nas obras em con-
f!trucção. A renda bruta da exploraçã o do porto chegou a 1.060: 507$095, 
ouro, e o imposto de 2 ºIº, ouro, sobre ª · importa ção da Alfandega da Ba hia, 
rendeu 279: 291$193, algarismos . esses que denunciam a enorme superiori-
dade do commercio da Bahia sobre o do P ará . 

A "Esta tis tica Gera l dos Portos Braslleiros", publicação que se pre-
'pa ra actualmente ·na Inspectoria Federal de Portos, conterá dados muito 
interessantes para comparação desses quatro portos. 

As obras do · porto da Victoria, concedidas a uma companhia liga da â 
proprietaria da Estrada de Ferro Leopoldina, continuam paralysadas. A 
concessionaria allega para isso as difficuldades financeiras sobrevlndas com 
a guerra e que nã o puderam ainda ser obvla.d '1s. Tem a Compa nhia o ca-
pital reconhecido de 5.290: 104$960, ao qual o Governo garante juros de 6 •j.o . 

Entre os grandes portos do paiz, falta-me a.Iludir a o · principa l' delles. 
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o do Rio de .Janeiro, cujas obras foram construidas pelo Governo e depois 
arrendadas a uma companhia por prazo que terminará em Outubro 
prox.imri. 

·Em 1920, a renda da exploração do poi:to subio a 13.191:141$553, dos 
<;'liaes; pelo contrato de arrendamento, couberam· ao Thesouro llié<l.s 
7 . 842:205~550. Isto significa que a Compagnie du Port fez a exploração 
quasi rigorosamente com 40 °\• da renda bruta. 

Ao Governo pertence integralmente a renda do imposto de 2 ºIº. ouro, 
sobre a Importação da Alfadenga do Rio. E s ta renda att!nglo a réis 
7 .842 : 505~550. Isto significa que a Ccmipagnie du Port fez a exploração 

Apezar d.os embaraços com que tem lutado para fazer face a despezas 
extraOl"dinarias, consequencia . das medidas tomadas para solução da crise 
de transporte, principalmente em materia de estradas de ferro e navega-
ção (Lloyd), o Governo não tem descurado do serviço de melhoramento 
de portos; e, assim, cogita de ampliar o porto do Rio de .Janeiro com a 
construcção de um kilometro de cáes na Ponta do Cajú. Esta obra per-
mittirá a conquista de grande área aterrada, cuja venda produzirâ. bastan-
te para cobrir a maior parte das despezas. Em Abril proximo, findar-

. ~e-ha o prazo da concurrencia. aberta, e o Governo espera poder contratar 
o servico por empreitada. 

Em diversÓs portos secundarios, ao sul e ao norte, têm-se feito estudos .e 
construido pequenas obras de melhora m entos. Em Fortaleza, Na tal e Parahy-
ba, porém, projectam-se maiores trabalhos, indispensaveis para o ·desembarque 
ecc>n~ ·mico •los materiaes de construcção das grandes barragens do nordeste, 
primeiro passo da solução do pr9blema das seccas. Em Fortaleza, jâ. os em .. 
i•reiteiros iniciaram o serviço. Na Parahyba, os trabalhos proseguem regu·-
lal"InP.n1 e. O proje.cto do porto de Natal estã. concluido . 

A SO d<> Dezembro rlo anno paRS<'l.do o Governo contratou o sa neamento 
da Bahmãa F luminense, meéila nte um emprestimo em titulas da divida pu-
blica, cujo ser1iço de juros e amortização será effectuado pelos concessio-
nar!os. Desta sorte, as obras de beneficiamento se construirão sem nenhun 

' onus para o Thesouro, e o seu preço paga r'·Se-ha pela super-valorização dos 
"r-t?.'renos deseccados . 

Esta 1rirma de contrato, para construcção de obras publicas,· pode con-
verter·-se e;n recurso de grande utilidade na regeneração de terras de cul-
tura e m elhor aproveitamento. de terrenos urbanos . Dentro de poucos annos 
t~reriws um facto conc1·eto que servirâ. de experiP.nc!a preciosa na materia. 

·A rêde tlo telegrapho nacional attlngio; a 31 de Dezembro ultimo, o des-
envolvimento de 44. õ34 km . de linha de postes, com 79. 791 km. de fios con-
ductores. 

O exame do nosso mappa telegraphico revela. que as malhas da rêde 
.. ão relativamente mais apertadas nos territorios do Rio Grande do Sul, de 
Minas Gl~rac;;;; do Rio de Jaueiro e dos Estados do nordeste . A região central, 
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-per ser m enos povoado, exige .menos, mas ainda assim ha em MB.tto Grl*!s,t 
4.501' 'km. dlO: linhas e em Goyaz 1.952. A .parte povoada üo Pará e Amazcr 
nas s•2rve-se de linhn.s sub-fiuviaes e de estações radilotelegraphicas;, -mui,tp 
uteis aos :naLitantes do territorio do Acre. O anno passada construi.ram-se 
'1. '1:!1.4 km. de linhas, abriram-se ao trafego 26 estações · telegra;phictl.S e :.lJ 
teJ.ephunicas, e reabriram-se 13 te!egraphicas e 5 telephonicas. 

Renderam as 971 estaç:ões do telegrapho nacional, durante o anno, .ré!13 
22. 112fi: li41$j39, dos qnaes 5. 897 :055$809 de franquia offücial, algarismo que 
se deve procurar reduzir, já difficultando a concessão da franquia, já recusan-
do · o uso indevido de uma regalia privativa do serviço publico. 

No <'Usteio e com;13rvação do · telegrapho nacional despenderam-se, no 
ultimo exer<lcio, 22.~21:760$, pa}Jel, .e 30v:000$, ouro . Descontado o valor d<l 

Jna.teria! Hdqun:ido para linhas !!Ovas, pode dizer-se que, em rigor, a receita 
:do i,ervi<;o ,. i:elegrap)J.ico bastou para . sua despeza. O lucro do Estado con-
sistr· r,a H1mma . de benefícios indirectos, de natureza econornica e politica, 
na ,vida <'cmmercial e na manutençào üa ordem _publica . Sob todos os as .. 
1•eCtflS da vida social o telegrapho c.omp.Jeta, como elemento de communica 
çã" entre os homens, o papel dl)s correios, das estradas de ferro e de ro-
de gr,m, da mtvegação marítima e fluvial, cuja ef!iciencia, na marcha eco-
•n<rciic-:-1, do ,p:tlz, elle augmenta, estimula e facilita. 

Nesse lucro indirecto ha lugar para o juro e amortização do Cd,pital 
'ap.i;licado J>elo Estado á censcrucçã,o da.s linhas e elltações e, com certeza, 
mu.ito ma)8 do que mis estrada.s ,de ferro e nos transportes marltimos, jus -
t:füca-se, no trafego telegraphi.co, a exploração officia.l sujeita a defioit, tã;J 
m•merc.so~ e consiQ.,e:ça.veis. são os beneficias sociaes delle resul):antes. 

Ha pouco mais de ·Um lustro, em 1914, ,a· renda brut.a do telegrapho não 
chegava fl metaP,e do que foi em. 1920; e~a de 10.905:l85$892; ~ntr~tanto, a 
d~sreza montava a 20.685:144$8?2, Ó que representa um deficit de 100 •j•. 

O rap,qc crescimento da repela e a const!!-ncia da despeza são factos 
;<iuc .. denuncia.m . a sobrecarga de trabalho impo~to aos funccionarios da re-
,.p,artição. Em 1920, transmittiram-se 6. 493. 689 telegrammas, com 127. 327. 724 
palavras; em 1915 , passaram-se 3.487.670 telegrammas, com 65.970.808 ,Pa-
laY!'tl':. o •lllf! deixa saliente que o trafego dobrou no espaço de cinco annos. 

P,o~, imaginar-se, á vista. de taes cifras, a fadiga . imposta aos appa-
1,elhos !' il" linhas, q1,1e não têm sido substituidas e ampliadas de accôrdo 

-com as n<cr-essipades do augmento constante de, trafego e da deterioração 
dt•l' fios, prineipalmente nas linhas do li ttoral. 

Ainda uâo . logrou .o . desejado alvo o ser'V,iço radiotelegraphico, em .,parte 
... administrnüo pela ,Repartição Geral dps ~.relegraphos e em parte pelo Mjnilj-
·terio· da Marinha. 

A' prilt.1Eira . pertl'lncem as estações do t,erritorio do Acre (Rio ~ranco, 
Xapury, Senna Madureira, 'rarauaci e Cruzeiro do Sul), do Anu•1.zonas n, .. ~
~brêa, porto Ve)ho .e Manáo~), e .d.o Pará (Santarém .e Belém) e m a is .as .do 
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Ui,1 cnal do norte, centro e • sul do paiz ·c011ncm, Amairalina, ·SãG• Tnom:é1 Ba · 
bylor·la, EH00la Radio, Monte Se1,rat e J'-unc;.çã0c),; •o segundo· tem ·n'O've es-
tações situadas em ilhas de alto mar e da bahia de Guenabara, além das• de 
N a:titl e s. Luiz do Maranhã1'>. 

Cuido ser mais conveniente su):lorclina.r ao Ministerio da Marinha as es-
tações do Jittoral e ao telegrapho nacional a!!I do. i.nterior, no Pará, A,,mazo-
nas e norte de. Matto Grosso, vastas regiões pouco povoadas, cobertas de 
matta~ •lrmsas, onde a;; estr'l..aas, de conservaçã.o difficíllima, devem ser tã<J 
J:.irgas que as arvor&s que tombam não attmjam Ol! tios. 

O prest;.mo . deste serv,Jço nQ .Acre- ·e A-rnazonas . ava1iar,,se-ha. ',pelo· nu·· 
rncr<> de telf'grammas. pa:rtlcuJams ~ 22. 2719. ·-,- trans1nittid0s d;ural).te .o an·· 
n.1 pai;sado .... qim 296. 655 pala:vr.as. 

J.)e.maslu<lo .. altas .. são .aR taxas, qíl'le seria'- justo e convenleRte se · redu-
zi-ss.im q,1Ja:rtl;e,. antes. 1Dimr.mtante ali'igura-se-me taxar com ia.O.O'! cada pa:la-
vr;~ entr.e um&!S> .e • ou,t;Jm;s da:s estações•.· ~t.eana1s; malol' ··exaiger-0 ,· é • cobrar 
$900· de cada ~la:vria· &.ntlre ,essa.s esta:ç@.es e ·a .de Manáos1 e· lt200''entt'&•-ella.S e< 

Belém, q.uando desta vem uma i;i-al.aMra; ·aio RIO' de Janeiro per f200 ape~. 
Com ,taes ,f,rcteii .. um teleg;ramrna de 20 · pala:vras. do · AéFe·- ao Rio ·cust:a 2·lltooo; 
nada menos. 

Seria just~1 neste .momeI11to de grande ha:i!X!ll .ao.,pr.e1r0 ·da bor.rack'a, ·elo-
r.itmto . basico ·da econ-emiawdo ·exitremo norte, reduzi!l' a !$<200 pe!'-' palav:ra « · 
tr, xa,. dos t<\legjt'ammasi e ,. a·ssim collocal'!' º" ~azonas,' ·apezal' ·da dismncla. 
e111 que se acha;,. na . rê.de d-e ().Oml]IUD!icaql\IBs. telegr.:ph<icas da 'tarUla Ufllfür , 
mi7.:tda. 

,eumpre limitar o termo da franquia offlbial rad\otelegmphica, como 
m eio ·de diminuir o ·tra·ballio, o qua:! foi, o anno passado, de 11.618 télegram-
rna s, com 477 .7'89 pa lavras, cifra mui.to ,maior do que o partiicular e que 
su l'l l-'Cca.rregou · 1>s appa1·ellios transmissores c·om 1. 300 palavras diariamente . 

0s factos refcrid'tis d'eixam perante a 11.ecessida de de uma vasta re-
forma na Repartição dos Telegraphos, nà o sG no quadro e situação doa 
El ncdonarios, como prlnCilpalmente no seu rupparelhamento technico, no 
f eehan1ento de algu-ns circuitos principaes,. no mel•horaimento 1'1as installa·-
çõe3 clectdcas e no JW'lli\or abastecirne!ilto de m a:l!eria l. 

Nada ele m aior releva, occoFreu o a.ii,n0. passa<ilo no servtiço postal!, cuj,~ 

trafeg(). uf{O obstante a. relativa deficlencia numerica do• pessoal e a par-
cimonia dos recursos financeiros, se desenvolveu com regularidade e procurou 
corresponder ás necessic'U;l.des. do. :[\aiz. 

Com e:x:cepção do serviço feito nas, paragens rem.otas de Goyaz, Ma:tto 
Grosso, Ama.zonas e Pa;rá, i:oglões despovoadas e desprovidas de· boa'S vias 
d~ communJcueão, po1· te= ou. por a.g,ua, a oonduecão ·de malaJs melhorou e 
climinuirJ e clamor das reclamações. 
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· .. Especial cuidado mereceu o serviço de vales-IJostaes, de tamanha utili -
d !J.<le· social e · aprecliavel si.gnlficação no pequeno commercio de compras 
urge ntes . 

( • <l•!senvolvimento dae relações sociaes e econom!cas na vida dos Esta-
clos ao Jado do crescimento progressivo de sua população, reclamava urgen-
tem(;ntEl a: reforma do a.ntigo regula~ento dos Correios. . 

E sta reforma foi expedida. e ' já entrou · em vigor. 
A renda total do serviço tem cr.escido: foi de 11.046:740$523 . em 191'>, 

::' Ubi<° a · 12.1:80:324$805 e!n 1919 e chegou ~ 14.972.: 000$ em 192.0. 
No conente exeréicio, ·com a elevação de diversas taxas·, ' ê de esperar 

a :1g·nwnto c1e renda. superior r.1: 4.000:000$, o que de certa maneira c'ompen -
r:ará o sacr!ficio imposto pela reforma ao Thesouro Nacional. 

Os deficits do serviço postal são, assim como os do telegrapho, justlfi-
ca veiR .· pelo:; beneficlos !ndirectos, de toda, ordem, que, com taes serviços, 
a dvêm aq palz . As dr·epez~ crescentes de 19.713 :520$474, 23 , 625 :646$563 e 
U .6~5 :427.$3~3, feitas no!! tres ultlmos annos, explicam-se com o consida-
t·avel a ugrnento dp ' agencias · e linhas postaes, o melhoramento e accrescimo 
(1e nvüerial .•le acondicionamento ·e transporte, etc., e encontram compensa-
ç õ~i; '. na '?vmma !ncalculavel dos . b.eneficos r esultados que dellas aufe1fo a 
Na c;fto 

.. Jnt.-nciona o Goyerno, dentro das a utoriza ções que lhe foram dada,$, 
construir e~ificios, ou R.dquirir predlos em · boas condições, para insta llaçã.o 
fla.\! administrações e ngencias postaes. São despezas que augmentam o pa.-
tr'lmonlo . nadunal ·e . concorrem para reduzlr as·. verbas orçamentarias. 

Nesta Capital · e na do Estado de S. Paulo •. duas edificações de grande 
vulto ,já E<e <:omeçar:im; a daqui está quasi .. terminada, e a de $, Paulo deve 
concluir-se antes· de 7 de .Setembro de 1922. Adquirio-se, com a prec.iavel 
van trigem para o Thesouro, grande predio em Manáos. Na Parahyba, onde 
os serviços de correio~ e telegraphos estão. pessimamente installados, trata-
~3e d e construir, para f1S duas repart!ições, um, edificio, que deverá f icar 
pi:oinr•t" dentro de um anno . 

. Os servl\;OS publ!COE! de calçamento da ' cidade e sua limpeza, escoamento 
de a gun i< pluviaes,' esgoto de casas, abastecimento de agua e fornecimento 
de luz. que exigem trabalho constante de abertura. de valias no pavimento 
das rua:s e praças, deveriam ficar, para facilida de administrativa, sob a di-· 
rccçãn de ·uma. s6 autoridade. Esta, pela natureza ·urbana de taes serviços, 
poch~r i a sPr a Prefeitura. 

(' :M i m~1erio da Viação e Obrai;i Publica.s, que t em a direcção. das estra-
<'ll.~ de f Prro dos portos. da m a rinha m ercante, das obras contra as seccas 
e rl• Js cnrreios e telegraphoE, fl.cou alliviado da fiscalização do ·serviço de es-
goLO~ que passou para o Ministerio do Interior, mas cntinua a fiscalizai; 
o d,t; ill ummação do Rio ·de Janeiro e a dirigir as obras do seu abastecimento 
ele agua. 
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Na lei da dei;peza deste . anno figuram as parcellas de 2 :013:395$, ·papel, 
-e outro lar.to, ouro, para custeio . do serviço · de illuminação, constituido 
.actuálmente por 10.500 lampadas electricas, que consomem 18.000 kilo-watt-
hora de en.:irgla, e 10.700 combustores de gaz, que gastam 3.800.000 metros 
c11l dcos de ,;az por anno. Ha, além destes,_ 10. 800 combustores de gaz, que 
·se mantêm apagados, por accôrdo feito ·entre o Governo e a Companhia. 

Para sua producÇão total, a Société Anonyme du Gaz importou 85. 800 
tc•neladas de carvão de diversas procedencias e fabricou, com carvão puro, 
:30.030.000m. c. de gaz; com coke 8.600.000; com carvão e linhi,to, 1.001.200; 
·com éarvfto e schisto, 760.000 m. e., e de agua carburetada, 901.300. Do total 
rroduzido-. 28.600.000 m. e. foram consumidos pela freguezia particular cb>. 
Companhia, e 4.600.000 pela illuminação publíca e repartições officiaes. 
Uma perda de 7.400.000 m, e. verificou-se na rêde dos encanamentos. 

Para o E'erviço de abastecimento de agua reservou a lei da despeza. do 
anno passado a quanÜa de 4 .. 583: 200$; a: da receita inscreve como renda in"-
-Oustrial a parcella de 4. 900: 000$, o que significa um saldo de mais de 
:S00:000$ ;w exploração do serviço. Este saldo, porém, não tem sido apurado 
com rigor na contabilisJ.ade da repartição. 

As medidas ordinarias até agora tomadas não lograram diminuir o nu-
niero de q11eixas e reclamações contra o serviço. Registrou a repatição, du-
rante o anno, nada me1ios de 30. 681 reclamações, levadas pelo publico ·aos 
escriptorlos dos sete districtos em que se divide · a á.rea da cidade; mas J_n-
formou o chefe do serviço que a quasi totaÜdade dessas reclamações .tiveram 
por cau~a o"h:::trueções no canalete das pennas, fórma .antiquada de registvo de 
consumo usado em 90 ° Iº dos encanamentos das casas. 

O trabalho de suhstituição das pennas, em numero de 95.390, por 
hydrometn.s. que não passam actualmente de 11. 871 em tod!'I, a rêde, pro-
segue com lentidão, e se traduzio, este a nno, na installação de .a.penas 54-1 
novos app;U'elhos. 

Sabido que a cidade de S. Paulo, que distribue 80. 000-. 000 de litros por 
Clia, se 1.1ueixa mais da qualidade da agua do que da sna escassez, pode-se te::-
eorno certo que o problema do abastecimento do Rio de Janeiro, onde se dis-
tribuiram o anno passado 259.523.313 litros diarios, será questão mais de boa 
distribuição do que de maior adducção aos reservatorios actuaes. Não é ne-
cas:;;ario recnrrer a novos mananciaes; basta aproveitar melhor os já. capta-
óos, aquelles par;i. cujas aguas ha linha de adducção construida, e esse melho-
ru.mento f.xigirá, quando multo, a construcção de pequenas barragens para 
áçt1d~:i de accumulaçã.o, uteis nas estiagens prolongadas. Uma revisão cui-
dadcsa, com projecto estabPlecido sobre dados completos, das linhas addú-
ctoras. melhor abastecerá oR actuaes reservatorios de distribuição, - cuja ca-
pacidade, pelo que informll. a commissão de engenhe'i<ros encarregada de 
taes estudos. não está sendo utilizada segundo as regras da boa technica. 

O grar1de mal, pcrêm, do abastecimento de agua do Rio de Janeiro esti't 
nos defeitos da su!I vasta e complexa rêde de distribuição, construida ao~ 
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fll'agfW'ntosi muit<i vez al·te1•ada ao sabor do empirismo doo enca rregados de> 
i:;e,t"l' lf'.: " · S!Jm ,pr0ject0 scientifieo Nem conhecimeNto· regula:r da hydrodynamic:l 
du rêi1e-. 

eeglta: o Governo de corrigir esse mal no que fôr possiv.et <tep.o!s de. 
tantos erros accumu!ados. Acha-se mu~to adiantado o pr'9jecto da ·re,vlsão-
da rêcle 1H1Hga, e já. estão promptos os pla nos de amp)iação do a,basteci-
m ento d\!-. bni'l'ros ainda não servidos . Corµ os rectp:sos do orçamento des~e· 

anR'O> divePSos tra;bal'hos novos e -qma parte da revis}í,p dos v.1>lhos· enpana-
m e:ntos· p•:der-se-hii.o realizar, mas obrà complet~ será, de custos[!. e demora-
da exee-ui~ãe•. 

11'as con&n u meccas D.e!lde: o~ · pri•:mitivos tempos . coloniaes foram as seccas [!.ssign,a.la.4-'ts , no-
n .Qi;de,s~P, )!r·.•tsileiro, mas a repercussão do phenomeno no aniwo dos g,ov;er-
an.l\tes1 só· se. 11ez sentir com o incremento da população e o, cl,,esenvolv\mento 
d1:1 pa.Jz1• Nenh~ma da s seccas memoraveis dos seculos paSl'\:i!,do,s, nem m,es,-
mos Ili!: ~Je , li12lo,. 1777 e 1q.93<, despertaram a commo.ção da qlle rebentou em 
1877 e !!e p:·olongou a 1879, em conincidencia com identico flagello na Indiit 
ing)e?.é). l';rA es.sa '.' gra·nde. seccal', como ficou conhecida, devido ás suas d.ra · 
m 0:Mc:+;i. ,p~e1p:;r-encias, que . dete1'filirnm aqui a franc·a intervenção do Iµstad<> 
en:i pr(>I ~s. popiJlações tlagel4a<ila;s do nordeste. 

A assi,;tcncia do Estado, porém, ~or nwitos annos n::ia~Jestou-se .esvo" 
radtcament<r: em medidas de soccorro ~essoal, ordJnari.::i,mente . tariiias, e -
q1w se , c•o11(u.nâia.m, não raro; com as iniciativas da c~rid.a,de pub~ica. P,cnr 
essa {'(orma, attendia-se, e isso mesmo parcialmente, apen,l)iS a um dos . as·· 
peet~.s do. pl'loblema - o aspecto moral . 

Gastai·arn-se assim grandes son;i.mas, em parte imp1:oficuam.ente, por se 
a.pplicarem á execução de planos não sa.nccionados pela experieaueia ou, vor 
força dás c!rcumstancias, realiZ<t-dos com· <'\eficiencias. , 

Para que a Uniii,o adoptasse ·medida.~ . de vantagens mais dura.douras, fvl 
necessario 11..ue se maNifest~sse com persistencia o espírito de propaganda dos 
que, na, . du.ra experiencia da sua teiira, haviam aprendido a conhecer o mal 
e rn;visto o:-> meios de corrigil-os. Mais conhéci'das, mais divulgadas então as 
cowlic;ões e:wepcienaei; de . pro<ilucti·vidade do nordeste, foi pessivel firmar-se 
a n.c.\;ii" e:c-a.ela da irnportancja. econornica do combate ás seccas e, portan.t•~. 

o seu R l c~nçr,: politico. 

Assim, em 1903, em substituição á Commissão. do açude d.e Qµi:x;adá, cujos 
ser·.-iços hav·iam sido ampliados em 1901, creou. a União. a Comm.issão de 
A ç;ud'es e Irrigação, e, em 1904 e 1908, as Superintendencia,s- de estudos, e 
Obras C'Ontra. cs effeitos das Seccas, que relatl-vam~nte pouco pucleram faze1: .. 
Os r1rimeiros trabalhos da Estrad::t de Ferro C,entra,l do- Rio· Grll!;r;tde do Norto, 
a conclusão do açude Q~ixa(\á e o inicio do serviço de per:tla.ração de po·ç0s 
com apparelhos m eca nicos, foram beneficios patentes dessa êpoca. 
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Foi só em 1.90B que à c1.tia:çãó da Inspectoria de Obras contra as Séccas 
iinpri~nio aos t:~·abailhes do· ne'rde'ste a necessaria sys'tematiza~1fo . . Elstal'le-
lecea a lnspec't!ória os servi<jós de ordem scienti'fica e 'technida, ih,{!apénsaveis 

fJJ selução racional de p'I oblerna tão com'plexo e·, c·om as pequén'a:S Verbal! 
.que então passara1i:l a ser vetadas ahin:talmente, deu c'dnreço a: (ibras, esco-
l'h.tdas níl!o enfrl! f-l!s mafa úteis, mas• éritre àls que·, misãs ·neêess1l1'1as, ihais se 
ç oadunava·m com os estreitos limites orgamentarlos. 

Embon, fiea sse demonstrado pel'os· estudbs rea'rizados em nosso paiz, 
·com a experie i1cia doá alhei'os, que sein a irrigac;;ão cdnseé(uerlt'e da cêm~ 

strucção de grandes barragens o probiema não tér!a sbluçiio deflnÍUva, im-
11ossivel era a; Fealizaç·ãe desse· ;prog'namma cem• par'cos Tecurscs' 'arlnuaes. 
P 1·ov:a-o a eorriifü·ucção dos . gra:mles ·aÇN'des .A.carape e Ga;rgaJlih<eii'a, nnléiíida, 
a do JilFimeiro em· 1!109, e ainda ho]e nó• ·terço da execução d'0 seu. 'PFOjacto, 
e a do segundo em 1V<12, e neste· .momento com fül .l!undagões· •a<'p'ei:ias em 

}!lrinclpie, embora as verbas or:~amen·tariOis ·. •vota:das' 'J.IOS treze, ámnrs. decorri-
dos entl·e 1909 e . il.921 somrnem· 37. 3'311 :.880'$ oe· os <ti11editos exttlábriiHhali!.ii>s se 

•t enham eleva<ilo a: mais. de 8!1:. 0'5'0: 000$', oR sejaiin ao· 't0d'b ff8·. 3 81 :18'8ü$troo. 
E' maniJlesto e incom•eniente de· •tal distri:1;Juiçã0 cle verl>as;· ttliSpei'.'Jas, 

com.o e foram, ir11egularmente, sem a necessaria sequeneia, por, .varãas re-
partições e até por é1if!erentes Minis.tedos: tir,a á orga,nizaçã0· <Jie. qua.lq-uer 
plano a unidade de vistn.s necessa1üa e impossibiHta a: execugáo •de• ,g.mn-
<les obra s de .. modo r a piào e systematieo . 

.A\pezat· disso, iJorém, os· doze annos dee;ot.i:ido!f sob· o· · ilé:!;'lrll<en ·iJe 1009 
;premiltt>ü·am ·g'rainele paJsso paTa a solu~ã'd clo '1'11"oblel:tla. Eis ó!i> itràil:;;l'!ios 
preparatorios: fez-se a colleeta: ·de fütcJo·s sobre rn J\.at1neza pl:íyai()a d:fl: r-e-
gião e as observa ções indispensa:veis, ·não lembr.adas·, a nteniorrnente.;, rela-
tivas á distribuição e intensidade das. chuvas.; estudou-se ·O i'>eg.Lmea- das 
comientes àe. .agua, ·indagou-se da 11atureza geologica dos terrenoe, rtor.naram-
se conhecidas .as condições economicas e tez-s·e U>m. levanta.lllilnto. ,.genal 

.topographico, por· processos expe.dHos, q,ue peL·mittio dotar os .Estadas elo 
nordeste das me1hores cartas no genero. 

Uma das 'ma.Js :benefi:cas dispesi~ões desse- regímen fbi a do esta'l>.e10'1:i!meHto 
·<le premias para ·anima r a cemítrucgão tl'os pequen'oS' açucles,. "iified!\:la que, 
~ .. peza.r <il0s esforços 'empr.ehendtdos; ainda· não ·tog.rou n'a prátlldâ.· u san-
c ciio que a sua utJ.fü·dade justifiéa:. 

Pode .. ajwzar•se, 'pe'lo• ·fàreto seguinte, da i'>reficutelade d'os• 1Wf-ôt'~ des-
penc:lidos ·pelo' Esfado, desde· a secca de ·1811'71-11879 á)rn á !ile 19;pt·-isru9:· 'e!i'ta , 
.consic:le·Fa:da a i:nfonsi·c:lade 'do ph-Onl!lmeno· ph;Y'sico, foi tão• viCll'e'illtai. <Q.<11a.rito 
a grMlde seoca de i1l87.9, :mars, em suás ·con'seq•11en'cias ecienbmfüàl!} ;>f"1'ri!en-
samente. mais :attenuadn. E' o >q<tre se \?.'eriflclli pela comp·araÇ~ etJ..ti>e a 
ieleva:da.rmol!taltdade .da •Primeira e a qiuasi· ·n11Ua mertàloi'dad'e tlÍJ. ~·tll'frial. 

A' 'mellíor si.tu~ão1 e11ià:fü~ no i10rdeste,, per e·sses esfürgos · oontin<1:1'1s de 
.muitos decennios, â. boa organiea;Çãio· •das· set-V.iços e á' vi:Yssa' •soJlicitlú~· em 
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.. vo~r os necessarios creditos , extraordinarios, deve a administração publi-
ca a efficacià. de sua assistencia no attenuar os effeitos dessa ultima Recca. 
começlilda ao tempo dos meus antecessoree, mas francamente declarada no. 
meu governo, quando falharam as cltuvas invernaes de 1919 para 1920. 

Foi .por essa occasião que autorizei os serviços indispensaveis ao prom-
.I>to soqcorro da popula~ão do nordeste, en,tre os quaes avultaram os de es-
tradas e · açlidagem. 

Assim ê que, durante o anno findo, tiveram inicio ou proseguimento-
~5 estrada.s de rodatem com mais de 1.000 km. de extensão, das quaes se-
concluiram 7 .com 203 km. e ficaram em construcção 58 com 874 km. 

O regulamento approvado pelo decreto n. 14 .102, de 17 de l14argo de-
1920, expedido. de accõrdo com a lei n. 3 . 965, de 25 de Dezembro de ·1919, 
instituio li. Caixa Especial de Obras de Irrigação. Por ella facultou-se á 
administração o meio de emprehender as grandes obras de irrigação em que-
está: empenhada, unicas" que, pela experiencia universal, são julgadas ca-
pazes de criar, em regiões como a do nordeste, á revelia das · irregularida-
des · cllmatericas, centros de producção p'ermanente, que evitem o ex.od<> 
das populações em demanda do Iittoral e dos outros Estados. 

A loCll.!izagão das grandes obras projectadas nas bacias do Jaiuaribe. 
exigia a · constri.lcção irrimediata de varios ràmaes da Estrada de Ferro de-
Baturltt~," cujo trafego tende a augmenta.r consideravelmente com as novaS' 
constru~ões. Para manter a unidade de direcção e garantir o abasteci-
mento dos materiaes necessarios ás obras, sem prejuizo do trafego com-
mum, ficau, como já disse, a Rêde de Viação Cearense subordinada á In-
spectoria" F ederal de Obras contra as Seccas. 

A construcgão das barragens da alta bacia do Assü, nos rios Piranhas 
e do Peixe, torna conveniente a. ligação ferrea das cidades de Souza e Caja-
z€·'.1'as com a Rêde Cear~se, para o que foi iniciada. em Timbaúba, no Ceará. 
a construcção dessa linha. O trecho em preparo, na sua maior parte, fica-
rá incorporado na futura linha de penetração da P a rahyba que, a partir de-
Alagoa Grande, se dirige para aquellas cidades, através de Santa Luzia, 
Pom.bal e , Patos. Esse mell;Joramento ê sequencia . indispensavel dos .servi-
ços de. irrigação em via de feitura, ha Parahyba, e destina-se a garantir· 
o escoamento dos productos, principalmente do algodão, e a assegurar o· 
intercambio commercial das ferteis planicies .do sertão. 

Conse<iuencia inevitavel dos emprehendimentos, &,cima relatados, é a con-· 
strucçáo· dos tres prlncipaes portos do nordeste, de Fortaleza, Natal a Pa-· 
rahyba, não só para garantir o transbordo dos materiaes destinados a:o!i'' 
servigos ·em andamento no interior, como para attender ás necessidades· 
commerciaes que a irrigação vai desenvolver. Por se tratar de serviços" 
lnadiaveis, determinei que fossem . encetados com os recursos disponiveis da. 
Caixa Especial de Irrigação, pelo mesmo regímen de administração con,--
tra.tada, adoptado para as grandes · barr,agens . 
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FAZENDÁ 

:....:r, 
A situaciio financeira que, a principio, de desenhara animadora, aggra-

vou-se depois consideravelmente, de fórma que submetteu o Governo a 
.penosas d!fflculdades . 

Embora houvesse crescido a receita publica, foi em tão grandes pro-
porções o augm.ento da despeza que, seguramente, do balanco final do 
exerci cio resultará vultuoso deficit. 

Não é possível precisar a lmportancla deste, visto como os element0s 
.ronecidos · pela escrlpturação do Thesotiro ainda são 'incompletos. SÕ de-
pois de encerrado o exercício e escripturadas todas as suas opera.ções, :in-
clusive as referentes ao per!odo complementar, . serâ posslvel · apura~ ,com 
e;xactidão a differença entre a despeza ~aga e a receita arrecadada. 

Pó~e-se. . entretanto, asseverar desde logo que permenacemos em sl · 
l:u ~ção deficitaria, o que já tem custado á Nação .,os mais pesados . sacrificios. 
8.:i não enveredarmos por outro caminho e não adoptarmos um regimen se-
vero de economias, certo se afigura o desbarato das finanças e do credito 
nacional. 

· Os a lgarismos que se seguem, concernentes á receita e á despezà· dos 
cinco ultimos exercicios (com exclusi'io de depositos e operações de credito) 
demonstram a necessidade ele medidas urgentes no ·sentido do equ!Übrio 01·ca-
mflntario. 

1916 
í917 
1918 
lJ19 
1920 

.. 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 .......... , 
. ...... .. . ·\ 
..... .. . . . •! 
..... .... . 1 

.......... 1 

1 
So!Jlma .. · I 

1 

REC~JITA E DESPEZA. ·- OURO 

R eceita Despeza. 

Ouro 

62.130 :443$2941 
1 

88.634:865$556\+ 
65.966:258$185\ 105. 454: 489$609 I + 

104. 968 :90,2$407 \ 80 .002 :089$568 l-
81.468:670$529\ 122.214:990$923\+ 

119.382:935$055\ 104 . 357: 575$152 \-

1 1 
433.917:209$470\ 500.724:010$808\-

1 1 

Differenças· ' 
na 

despeza 

26.504:421$262 
39', 488:231$424 
24.966 : 812$~39 
40. so6: 32os3!i.1 
15.025:359$903 

66. 806': 800$338 

Situiçio fln~~c 
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1417 
1918 
191'9 
1!.120 

- .396 -

1 1 

1---·-R_e_o_et_t_<l!~- ----1.J-· -e-S"p_e_-z_ª_· _ _ 1. 

t e•peL 1 
1 1 

l 
517 . õ9'<Y : 688$090 f + 

·:· ·······1 .......... 

3;r2 : :r3'4':'326$454 
36'8 ."061: 8111$0'50 
z1s'. 1's:'6 :'n2'$ns 1 

'4'30 .'3·3-0:191$900 
4o9 :782': 268'$165 

571.239:1145$775 / + 
6!2 . s·o2·: 76 4:$ lf.h 1 + 
676', 758 :267$331 j 'f 
480. o'4'4: 095$488 j + .......... i 

D •iff er enças 
na 

diespeza. 

175.456:3 61:f636 
203 . 17 7 : 5 74'$'':~ 5 
313 . 815: 991$24·0 
2'46.428:075$481 

2ll. 261: 827; .32 3 

·isomma. . . .. 1, 

1 

1.979.0'95:'1'30f487j 2 . 938.235: 2G0$8421 ·--r-9_5_9_._l_3_9 -:8_3_0-~-35" 
1 1 

C>· rll:f!f~t :.foi>,. p0rlallll1!0, 'rlesse !período, • d'E! 66 . ·806 :•800333'8, · OU'r'o · 0 reis 
9:;9 . 139: 830$365, papel. 

O movimento geral da 'cdríta. de depositos, durante o mesmo espaço da 
lempo, assim se .expressou: d.efivit, ouro, de. 3. 7.58: 423$664; sa ldo, pa pel, de 

• '4:f"65'4' ~M1!'$Jr0·8-. 

Nos exerciclbs m errci0rraãos as operações -de credito attingiram a cifras 
e!C>\·~s, \JIJ!)is · o liquido foi · d~ 110.492:573$907, ouro, e 1.074.555.:254$553, 
papel (.cerca de .22 o/e , .ouP-0, -e ·37 %, ria."pel, da despeza respectiva} . 

€Tert0, ' estes a lgarismos não s ã o definitivos; mas as rectifkações que 
ulteriormente soffrerem não altEira:tão a situação penosa do Thesour o, qu " 
a tr1tvessa actuallnente crise das mais graves, a braços com lnnumeras diffi-
r:ul'dades 'Tlriunàas quasi todas do desequiliprio orçamentario seguida m ente 
v.érificado em fn.Uitos exei:ci~ios . 

G&-e.~fm·ços. do· ·0omgiresso• m· .do ' líl-Hv <., " 1' •) 'ffe.v.em, port~1.n<•'• . e0nvergfr' pn r a 
o . ,o.Q,i.ootivo. de 0R1!11Uadr,a.I' .ina. .• receita tribul'.àl1ia; •todos os· .gastes ·da· N ação. 
e reme:v.er com enei:;g:ia, •depi~iio e 'pàtíri!i.tíism'e,. •os emba1,açes . que lht' eppu .. 

. Zéi;e-m .os iDt eresses -.~gli.ona~s ·1 e de ',Iiartidos . 

·Tão l:lTdua -tareta deve começar p êfa reclucção p1·efunda da desp eza, que 
seilâ ;.JiJ:hl,tilflia ao estTi'Ctameh'tl'l lndlspensavel , com o c6rte Impiedoso cl°" 
gastos ordlnarios e extraordlnarioa, a desofficialização de serviços 011 em-
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.p.rezas que sejam fontes perennes de prejuízos aos cofres pub.licos; e o sa-
neame.nto do meio circulante. 

O papel-moeda tem sido consideravel .factor do 48/-icit nos ultjmos exer-
cícios, e isto porque da inflação consequente ás exage1·adas emissões realiza-

' das de 191-4 a 1918 p1·0.ma na a elevadíssima a lta de peri;;os que tanto p~.sa 
s obre o povo. O Estado, por sua vez, é obrigado a pagar muito mais caro 
não só o m a teria l que adquire, como os serviços que lhe são p'restados. 

Ta l phenomeno obse1-va-se, sem excepção, em todos os paizes que du-
~ ,.ante <e depois .. da guilrra se lançaram na voragem do papel-moeda. 

Impõe-se, por conseguinte, :1. queima de parte dessa mJed.:t. dPI>r üci<t~la 

e o reforço g1·a.dual do fundo. em ouro, ga:·:Jn'!a t i..s emiss?ieH : voltar-~e-ha 

Jest'arte ao caminho traçado pelo Governo Campos Salles, infelizmente· logo 
. ·~lepois aba:ndonado. 

Com estas duas medidas, a segunda das quaes já está sendo posta em 
Jllratica peJl0 .. meu Governo, com. a paciencia ruccumula:ção' do ouro· procedente 
das minas nacionrues , restabelecer-se-ha aquella sabia política financeira, 
l'!.ajos benefícios póde· o paiz aiguardar com a maxima ·confiança. 

No 1 º de Ma rço do corre-ui·~ a uno f!Xl~1 la cm deposl to na 'l'he:i•>ur1uia. 
G!'lral e na Ca.ixa de Amortizacâ'.) a '!.O~nma ·i e 62. 3.52fil90 .. ouro, q1:1e as-
sim se discrimina : 

.Thesourai;ia Ge1·all: 

Ouro ·am;oedado . 
Notas conversíveis 

Caixa ela Amortização: 

Ouro .. em b?.rras 
Ouro amoedado 

Tota l . 

14: 7'48$'861 
t27 :·589$240 

14. 014: 077.$~17 
48 .. 381 :.937~72 

142:338$101 

62. 396: 014$889 

6'2. 538":352$99() 

. EJssa importancia, ele· a ccôrdo com a lei, serve· de 'lastro á circulaç'ão do 
~npel'-moeda. 
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Em confronto com os dos ultimos ·quatro ·a nnos, são este" os algarismos 
no nosso commercio exterior, em 1920 : 

1 1.000 toneladas · Mil contos :t 1.000 

Ánnos 
1 
1 

,. Exporta- \ Importa- \ . Exporta- \ Importa-\ Exporta- Impor'bj.-

li ção 1 ção 1 ção 1 ção 1 ção çii.& 

1 1 

1 
2.101\ 3.275\ 1. 75~1 2.0771 . 107.521\ 1"20 ... , 124.3H 

.... 1 1 l. 
lfi19 1.908 2.780 2.179 I 1.334 130.0851 71L177 

1918 1.772 1. 738 1.137 989 61.1681 S2 . 317 

1 
1917 1 

.2. 017\ 1.986 1.1921 8381 63. O'Sl, 1 44.51!> ... 1 

1 
1!'11; ··· I 1. 8711 2.6411 1.1361 811\ 56 .462 i 4t.36~ 

1 1 1 

O valor da exportação em 1920, foi de 1.752.411:000$ ·ou :t 107.521.001·, 
(• o da importação de 2.076.825:000$ ou i:· 124.344.000, do que resulta 1\ 

differença, a favor da importação, de 324. 414: 000~ em moeda-papel e .em 
moeda . ingleza de :t 16. 823. 000. 

Comparadas com as do anno anterior, verifica-se, na importação, o 
a'clgmento de 742 . 567: 000$, equivalente a :t 46 .167. 000, e, na exportação, 
o decrescimo de 426. 308: 000$ ou :t 22. 564. 000. 

Este decrescimo, que s6 se exprime no va.!or das mercadorias, pois a 
quantidade é superior á exportada em 1919, foi motivado pela quéda 
brusca, no segundo semestre de 1920, dos preços de todas a.s mercadorias 
nos mercados extrangeiros. 

O grande augmento da importação tambem se explica pela deprecia-
çãC' das moedas de alguns pai.zes em relação á nossa, e ainda pelo elevado 

" saldo da exportação ele 1919, -que attingio a :t 51.908.000. 
A elevação do cambio, nos ultimos mezes do anno transacto, tornava, 

para nós, menos oppressiva a continua alta de preços a que estavam 
imjeitos todos os artigos nos m:ercados extrangeiros, e facilitava senão 
estimulava a !ntroducção de productos de cuja importação tinhamos fi-
cado ptivados durante a guerra, e de cuja falta bastante se resent!a o 
~esenvolvimento economico do paiz. 
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Essa situação favoravel mudou de um momento pa ra outro, ~ - sobre 
no'is se reflectiram m a is accentuadamente os effeitos da crise geral, que 
geraram as d.iffl<lulda des com que ainda agora lutamos. 

Augmentada pelos motivos acima referidos, a importação do segundo 
.semestre de 1920 operou-se em momento de crise a guda em todo o mundo. 
As encommendas, feitas desde muito tempo, chegavam aos portos do 
Brasil em occa;sião inopportuna para · a solução dos compromissos, e a 
depressão do cambio, determinada pela procura de cambiaes, aggravava-
.sc -Oevido á situação dos grandes mercadós monetarios. 

A conclusão a tirar dos dados estatisticos, comparados e explicados. 
é que, a par de factores occasionaes, ha dous permanentes que, pelo in-
!lUJ:CO directo sobre o cambio, concorrem para que o desenvolvimento eco-
nomico rlo Brasil não corresponda ao valor de seus recursos sempre cr·es-
centes, e são 11. falta de organização ban<laria officiente e de melo cir-
culante valorizado. 

A cada passo perturba-se, desvia-se ou entrava-se o curso natural dos 
1a.ctos economicos, que, .sem apparelhos de defesa, nos súbmettem aos ef-
feitos de. crise alheias. Qua ndo· me no~ se espera, sob revem a depreciação de 
-productos brasileiros, e como effeito restringe-se a importaçãó de me1•ca~ 

dor!as d~ caracter reproductivo. 
Não .é mais .prejudicial do que essa incerteza ·e interrupção n a marcha 

econc:a-njca de um paiz. 
A quêda, po1· exemplo, dos preços, verificada no segundo semestre, não 

aproveitou aos nossos importadores, porque as encommendas chegaram aqu i 
pelos preços -da época em que foram feitas e pagas por um cambio que lhes 
major11,v~ o custo em mais de 50 o/o. 1 

Os grandes stocks de mercadorias extrangeiras nas alfandegas e em 
mi'ios dos importadores determinarão, naturalmente, o decrescimo da impor-
wç%Lb no anno corrente,_ e con-igirão asiüm o .desequilibrio verificado em 1920 
n:i balança commercial. 

Pelas suas differ entes classes assim se subdivide a importação de 1920: 

A.nini~es vivos 
Materias primas 

· Manufacturas 
Gen eros alimenticios 

Total 

dontos de 

ré-is 
17 :967$000 

508: 332$000 
1.139:435$000 

411:091$000 

2.076:825$000 

A ·1.tgn-iento 
sobre 

a ãe 1913 
68 o/o 
4!:1 o/o 
73 O' 10 

27 o/o 

55 o/o 

De todas as classes, a ele generos alimenticios foi a que teve menor 
.augmento. Convém assignalar, entretanto, que sóbe ainda a 411. 000: 000$, 
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0:1 2Ó o/o da importação .total,. e q'He . o Brasil deSJil\lfilde na acquisitão de 
:;;.eneros alimfill.fü:ios extrangeiros . 

Ao passo q.ue augrmenta;varn os valores , em ·papel-1r:noetla, «la ili'l~·porta

çãc. decresciwn:i os àa ex1rnrtaçãe :pela filtUéda elas eotações àos liloss'0s ptl:inci11aes 
i»-r,aductos. 8oniLparaclas cam as de.,Jia'llero de l9!l0, alS GO'da ç@Ps· tlq ';?'à'fé, em 
Dezemb110 do mesmo atmo,, accb1sam uma baixa de cerca ·âe 3'3 ·%, as da. 
b0rracha: e ,as da c0uro de 44 %, as do assu cnr de 3•1 %, e as de• algodão õe 
37 o/o. No .menca,da de No-va York a deprooiac;:ã.o• do café, eun meefüi ame-
r!c:ana, attingio, no mesmo· .perfO'à'o, a 62 'to . 

:Ape~:au da g uande depr.essãio dos preços , ai e:i!p0rtação em .1'920 foi su-
pc>rinr á &e qtmlquet' dos a~lllllOs · anteriotes, c.01111 .e.xcep<!)ãa cfa ·~le · 191'9, q:u0 
,teve 'l'alpr , eKC0'FJCioúa.1, àevicde ao a:ll!o preço ~lo ca!l'é, consef1uen1le á grande 
r1uf:\da. da ,produpção . 

© eafé contribuie 'pa ra .o d'ect·escimo d'a exp0'!'taçféo ce.m '3".64. 501l :00'0$ , e 
a borracha, -cujos preços attingiram á cóta ma.is baixa a:té 1etttiio, cd!n réis 
4i .. 18·7 :000$000, 

De a:rnoz~ àe que imp·o11'.bav4ànn:os ha dez annos altraz cerca de 'l:00.000 
,toneladas, a. expo1,taçilie em .. !Hl20. elevou-se a 13lL 000, pelo vá lot d'e réis 
~.4.000:ooog, e com o .augmentGi · a·e H.566 : 0'0'9~ sobre 0 da ·exporta1<ii.o ele 
1919. 

Os outros pro<!Luctos que· tdveram rnaiolies acugmet1t0s fol.'al'n :· a carne 
congelada, 7. 030 ·:000$; o manga.nez, 22. 916 :000$ ; o a:Jlgoda;o, '43. 98'9 :0'00'$, e 
i'l a.esuca,1;,. ·48 ;'1'917 ::OOOtlOOO. 

Quanjtl> a0s !~h·inOit'laies ·l'l·a izes cem que tt'ta'R ·emos •rela'Ções co'rnn'ler-
efaes, são os segruiitii.1tel3 os a lgat.is-1Jn<0s ·do intevcaimbi0 em 1:920': 

Paizes 

·1 . 1 1 ' 1 
1 1 Ditif.e- 1 1 Di'f'f'e-
1 Exvort.aç<io 11rença sübife .f.rivpwt1iç6if!>' 'i' 1·ençà .~obre 

, .i 1 1919 . , . 11;9·19 

1 1 o/o 1 
1 % Allernanh a , , , , . , . , 112. 301: 000~ 1 + 1 .068 98.378:000$1 + 3.000 

,,,>_rgPntina , , , , , , . 1120, 117: 000$1 + 25 o/0 1154.782:000$ 1 25 o/o 
P.elgica . ' ." '"'', 1 47.794:0001 40 o/o 1 38 .093:000$ + 2 .. 0-26 o/o 
Estados unidos , . , , , 1725 .189: 000$1 20 o/o 1885, 168·:000~ 1 + 3'8 o/o 
Fn1nça . · · : ,,,.,, 200.458:00011 57 o/o 114.397:00(1$'1 -1- 126 o/o 
Grã"'Bretanba , , , , 1140.024:00011 11 o/o l 444, 283': 000$· 1 +' 106 % 
Hollanda ... ,, ,, ,, , 1 52.422:000$1 ~ 19 o/o 1 11.216:000$ 1 + 122 °'~ 
Hall a , . , , .. . . , , , 1123 .122: 000$ + 85 o/o 1 50.653:000~1 + 177 o/o 
Portugal ,,,, .... 1 35.628 :000$1 + 210 %1 41.326 :000$1 + 4 o/o 

1 

'L':uguay , .... , ,, 1 77 .143·: 000$ j rn o/o 1 .27, 929: 000•$•1 6 <7~ 

I· 1 1 1 
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Em Bl3 recebemos mercadorias da Allemanha no vr.lo:· de 176 . 000 :000$; 
em 1~20 a impo1·tação foi de· 98. 000:000$, ou mais da metade do que era 
antes da guerra. Vendemos á Al1emanha, em hi19, productos no valor de 
1:;7,000:000$ e, o a nno passado :112.000:000$ de mer cadorias, isto é, 82 o/o 
da nossa exp.n·tação a nterior á guerra. 

A renda aduaenira, bem com o o imposto de consumo, qu e são as prin-
cipaes fontes de r eceita, tiveram arr ecadação superior ás previsões do orça-
mento . 

·Segundo os ultimas da dos. sujeitos ainda a modificações com o en-
cnr a mento do periodo complementar do exercicio de 1920, a renda das Al-
fandegas importou em 99.405 :000$, ouro, e 90.658:000$, papel, e o imposto 
do consumo em 174.432:000$, papel. O imposto de s ello produzia 61.420:000$, 
p,1pel, o de tra.nsporte 13 .253 :0()0.$ , pa pel, e o de r enrfa 12 .350:000$, papel. 

A decisão toma da p eb Minis terio da Fazenda, no concernente á. venda 
Jesses vales, de calcular o seu valor pelo cambio de Nóva York. o"Qedeceu 
ao exacto cumprimento da lei, que ma nda cobra r, em ouro, 55 % do im-
pocto d1> Importação para consumo. A cobrança, portanto, ou deve ser 
f eita nessa especie, ou em papel~moeda na sua real equivalencia . E actual-
mente o unico est alão para convt>rter moeda-ouro em pa pel-moeda é ç 
dolla r a.merlcano. 

Aliás, jâ. o Çongr<õsso Nacional de a lguma sorte homologara essa re-
''olução, visto que o Senado nã.o se pronunciou em desaccôrdo e a Camara 
approvou o parecer da sua Commissifo de Finanças que .. rejeitara emenda 
em contrario. 

Receita publica 

Vales-ouro 

O saldo em circulação, a 31 de Dezembro ultimo, era de 53.338:948$158, Letras do Thesouro 
ouro, e 485: 600$, pa pel. 

De J a neiro a Ma:c.Ço do cotTente anno, porém, foram resgatados titulas 
no valor de 35 .330:100$, ouro . 

Em 31 de Dezembro o capital circulante montava a :E 103 . 035.534 e 
fr~ . 322. 249. 600, conforme· se vê do quadro abaixo. 

Divida externa 





Estado da divida externa fundada em 31 de Dezembro de 1920 

EMPRESTIMOS 

Emprestimo de 1883. 
• » )) 1888. 

» » 1889. 
» )) 1895. 
» ~> 1898 (Fuàing) . 
» » 1901 (Rescision). 
» » 1903(0br. do Porto) 
)) )) 1908. 
)) )) 1910. 
» » 1911(0br. do Porto) 

Estradas de Ferro do Ceará, 1911. . 
Emprestimos do Llyod Brasileiro de 

1906-1910 .... . 
Emprestimo de 1913. 

» » 1914 (F1inding). 

1908-1909 - Emprestimo para a con-
strucção da Estrada de Ferro Ita-
pura a Corumbá .... .•.• 

1919 - Obras do Porto de Recife. 
1910 - Emprest. para a construc-

ção da Estrada de Ferro de Goyaz 
1911-Idem da Viação Bahiana .. 
1916 - Idem da Estrada de F erro de 

Goyaz. 

CAPITAL PRIMITIVO 

Noniinal 

J; ) 

4.599.600-00-001 
6.297.300-00-001 

19 . 837 .000-00-00 
7.442.000-00-00 
8.613.717-09 -09 

16 . 619.320-00-00 
8.500.000-00-00 
4.000 .000-00-00 

10.000.000-00-00 
4.500.000-00-00 
2.400.000-00-00 

2.100.000-00-00 
11.000.000-00-00 
14.502.396-10-03 

Real 

J; 

4.000.000-00-00 
6.000.000-00-00 

17.213.500-00-00 
6.000.000-00-00 
8 .613.717-09-09 

16.619.320-00-00 
7.860.000-00-00 
3.840.000-00-00 
8.750.000-00-00 
4 .140.000-00-00 
1.992.000-00-00 

2 .100 .000-00-00 
10.670.000-00-00 
14.502.396-10-03 

120.411.334-00-001 112.300.934-00-00 

Fra ncos 

100.000.000 
40.000.000 

100.000.000 
60.000.000 

25.000.000 

325.000 .000 1 

Francos 

100.000.000 
38.100.000 

78.831.284 
49 . 800.000 

25.000.000 

291. 731. 284 

CAPITAL AMORTIZADO 

Nomi.?ial \ 

J; ) 

1.886.500-00-00 \ 
2.124.200-00-00 
2.368.700-00-00 

516. 100-00-00 
615.540-00-00 

5.323 .160-00-00 
801. 900-00-00 

2.160.600-00-00 
232.500-00 -00 
457.100-00-00 

889.500-00-001 

17.375 .800-00-00j 

Francos 

L215.000 

1.535 .500 

2.750.5001 

Real àespenàiào 

:E 

1.552.701-15-11 
1.669.323-02-06 
1.778.701-04-02 

483.836-07-06 
560.406-00-00 

4.031.580 -19-06 
803 .420-17-06 

2.160.600-00 -00 
192. 531-05-00 
457.100 -00-00 

889.500-00-00 

14.579.701-12-01 

Francos 

1. 207 . 975,75 

1. 230 .107 ,75 

2.438.083,50 

CAPITAL 
CIRCULANTE 

:E 

2. 713 .100-00-00 
4.178.100-00-00 

17.468.300-00-03 
6.925.900-00-00 
7.998.177.09-09 

11.296.160-00-00 
7 . 698.100-00-00 
1.839.400-00-00 
9 .767.500-00-00 
4. 042. 900-00-00 
2.400.000 -00-00 

1.210.500-00-00 
11.000.000-00-00 
14.502.396-10-03 

103.035.534-00-00 

Francos 

98.785.000 
40.000.000 

98.464.500 
60.000.000 

25.000.000 

322.249.500 
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Comparados esses totaes com os do anno anterior, verifica-se que hou-
v e diminuição, em 1920, de :E 356. 500, que assim se explica: 

BIMISSÃO 

Funding de 1914 .. :E 716.640 

RESGATE 

Funding de 1898. 
Rescision Bonds. 

:E 107.760 
:E 965.380 :E 1.073.140 

Amortização liquida. :E 336.500 

Convém accrescentar que, no total circulante da divida externa, figu-
ram os titulos adquiridos pelo Governo na fórma já explicada. Embora, 
JJOrém, nã o resgatados, é claro que a importancia de juros e amortização 
n5.o tem sido despendida, por isso que é levada ao credito do Thesouro. 

A divida interna consolidada era, a 31 de dezembro de 1920, de réis .... 
1.113.486:300$, a saber: 

Apolices de 5 ·o/o uniformizadas . . 
·" 5 o/o antigas . 

" 4 o/o. 

Estradas de Ferro ........ . . .. .... . . . ...... . . . ...... . . . 
Baixada Fluminense. 
Indemnizações bolivianas i4 o/o ). . ... . .... .. . .• • ..... 
Lioyd Bras!leiro. . . . ... . .. . . . . . ..... . . ... . . .......... . 
Sentenças judiciaes. . . . ...•.... ... .......... . ... . ..... 

arbitraes. 
Auxilio para construcção de uma carrei1·a de vapores . . . . 
Compromissos do Thesouro ........................... . 
Obras do Porto do Rio de Janeiro . . . ... . . .. ........... . 
:Despesas de diversos Min.sterios ...... . ... . .. ..... .. .. . 

Total. . . . 

528.875:900$000 
3.892:100$000 

532.768:000$000 
119:600$000 

532.887:600$0 00 
336.311:000$000 
13. 841:000$000 
1 .629 :000$000 

671 :000$000 
1.844:000$000 
1.063:000$000 
6.172:0 00$000 

183.600:700$000 
17.300:000$000 
18.167:000$000 

1.113.486:300$000 

Divida interna 
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A circulação de aipolice,;, em 1920, teve o aug-rnento de 71.135: 700$, a. 
saber: 

Estradas de ferro. . . . ... . ............... . ............ . . . . 52. 652 :000$000 
316:700$00(1 

18 .167: 000$000· 
Compromissos do Thesouro. . . . . ............ . ....... . . . 
Despesas de diversos Mlnisterios .. ... . ... . .. ..•....... .. .. . 

Tota l .... 71.135:700$000 

De accôrdo ·com o art. 2°, n. XIV, da lei n. 3.979, de 31 de dezembro de-
1919, estão suspensa:;i as operações desta Caixa hoje incorporada na de Amor-
tização. 

Circulam notas na importancia de 19. 328: 990$000 . 

As cotações officiaes sobre Londres, a 90 di.as de vista, foram as se-
guintes: 

Janeiro. . . . .. . . . . ..... . . .. ...... .. 17 !l/16 17 51/64 17 47/64 
Fevereiro . . ......... . ..... .. .... 17 23/32 18 7/16 18 7/32' 
Março. . .. .. .. . . .... .. .. . . .. .. ... 16 11/ 16 18 11/32 17 33/64 
Abril. . ............ . .. .. . .. . . .. . .. 16 11/64 16 7/8 16 3/8 
Maio. . ........... .. ......... . .... 15 25/32 16 5/8 16 3/8 
Junho. . .. ........ .... .. .... ... .. 14 9/32 15 7/8 15 d 
Julho. . .. ... . .... .. . .. . . .. .. .. .. . 13 5/8 14 43/64 14 9/64 
Agosto. . .. . .... . . . ..... . . ... .... 13 ·5/32 14 3/8 13 43/64, 
Setembro . . ... . .. ........ .. ... .. . 12 1/lG 13 19/64 12 33/64 
Outub1·0. . ...... . . . .... . ......... 11 5/'4 12 31/32 12 9/64 
Novembro. . ... . ... .. ... .. .. .. ... 10 1313'2 12 1/2 11 37/64 
Dezembro . . .. .. .. . ......... ····· 9 41/64 11 7/16 10 29/6"4 

Média -do anno 14 37/64 

As médias mensaes em S. Paulo foram: janeiro, 17 3/4; fevereiro,. ... .. 
1815/64; março, 171/2; abril, 16 21/64; maio, 16 3/8; junho, 15; julho,. .. .. 
14 5/32; agost.o, 13 21/32; setembro, 12 7/8 .; outubro, · 12 ~/32; novembro, .. . 
11 5/8, e dezembro, 10 15 / 32. Média do anno, 14 21/32. 

Pouco t enho que accr,esce,ntar sobre este assumpto. 
F.allei, em começo, do perigo .que haveria em intervir o· Governo no mer-

cado de .cambio, da mingua de recursos e. da falta de autorização legal 
para qualquer providencia nesse sentido. 

Fossem outras as condições dos cofres publicas,. êerto já o Governo-· 
teria realizado a unica interferencia plausível, isto é ,. a constituição dli· 
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fundos em Londres e Nova Yorl{, de accôrdo com o a rt. 4°, letra b, da 
lei n. 4.182, de 13 de novembro do anno passado. 

Com essa medida conseguir-se-ia certa estabilidade, de grande provei-
to para o. pa!z. 

Accusação infundada e a miudo repetida é a de que o Banco do Bra-
s il entra frequente e inopportunament.e no mercado de cambio, e lhe força 
a baixa, pela acquisição de camblaes por cónta do Governo. Dir-se-ia que 
o Banco não tem outros freguezes sinão o Governo. Estados, municipios, 
empresas, ninguem compra. cambiaes •por intermedio do Banco do Brasil. 
Do mesmo n10do, este nunC'a vende, riem tão pouco effectua m compras os 
banco.;; estrangeiros. 

E' patente a improcedencia da accusação. 
Tem o Thesouro NacJ.onal pesados compromissos no estrangeiro, entre 

os quaea l!-Vulta a divida externa da Nação. Para satisfazei-eis ha mistêr 
effectuar o supprimento dos fundos necessarios. A receita-ouro do orça-
mento federal é constituída principalmente pela renda aduaneira, arreca-
dada por aquelle Banco .m papel-moeda. Torna-se, portanto, imprescin-
divel adquirir cambiaes para occorrer ás referidas despesas. Dahi a en-
trada do Banco do Brasil no mercado de cambio, o que elle faz, entretanto, 
com a maior prudencia e paulatinamente, conforme as instrucções emana-
das do Ministerio da Fazenda. 

Na Mensagem anterior tive oppprtunidade de all~dir á conveniencia Fiaoalizaoio do cambiG 
de praticar o governo, de modo efficiente, a fiscalização cambial e bancaria. e fisoallu9ão ban-

A lei le . 13 de Npvembro de 1920, assim como a da receita deste anno, 
art. 2°, n. XV, renovaram a autorização dada para essa fiscalização. 

O Governo organizou um projecto de regulamento, que mandou publi-
car no Diario Official, para que os interessados apresentassem as reclama-
ções e suggestões que julgassem necessarias. Recebidas estas, foram exami-
nadas com solicitude e bo3. vontade e acceitas as que pareceram razoaveis 
e opportunas. 

Modificado assim o dito regulamento, approvei-o pelo decreto n. 14. 728, 
de 16 de março ultimo. 

A cifra das operações realizadas pelo Banco do Brasil, no exercicio de 
1920, é extremamente satisfactoria, e põe em relevo o crescente desenvol-
vimento dos serviços desse antigo estabelecimento de credito e das suas 
42 succursaes, installadas nas praças de mais intenso movimento com-
mercial e industrial do paiz. 

Suas com,pras e vendas, superiores, em cerca de quatro milhões ester-
linos, ás realizadas em 1919, mativeram-se em prudente nivel, de accôrdo 
com as necessidades legitimas do nosso intercambio commercial. 

caria 

Banco do BrasU 



408 -

Essas operações registraram-se ·pelas seguintes importancias totaes: 

Saquiis vendidos. 
Cambiaes de coberturâ, compradas ... . .............. ... ...... . 

! 
19.211.996 
19.219.385 

O indice cambial ' accusou, em 1920, as seguintes taxas extremas: 

.. 
Maxima de 18 1/2 d. em 6 .de fevereiro. 
Minima de 9 19/32 d. em 28 de pezembro . 

As acções do Banco estiveram, no decurso do mesmo pe1·iodo, sempre 
a cima do par. As respectivas cotações oscillaram em bolsa entre ·o preço 
minimo de 2~0$ em janeiro e fevereiro e o maxilno de 285$ em maio. 

A emissão de cheques-ouro, para o serviço do 'pagamento âe direitos 
alfandegarios, elevou-se: 

nesta praça . 
nos Estados. 

Total. 

: ou' mais J: 3.808.000 que em 1919 • 

i 
6 .181. 80~ ou ouro 
7.407 .144 ·" 

13.588 . 951 " " 

. Resgatam-se cheques-ouro no valor de.: 

Nesta praça. 
Nos E13tados. 

Total. 

ou mais :E 3.046, que em 1919. 

i 
5.652.114 
6 .152 .982 

11. 805. 096 

ou ouro 

" 

:E 
54.956:270$222 

.65 . 849:513$055 

120 . 805:783$277 

:E 
50.247:288$609 
54. 700: 011$337 

104. 947 :·299$949 

A matriz e as agencias do Banco concederam, em 1920, emprestimos 
que, excluid.as as operações de diversas <j.gencias que ainda . não · pudera m 
ser corni.utadas, perfazem o avultado total de 1.071.576:420$166 ou mais 
37 . 672:000$ que em 19.19, e assim se decompõem: 

Por descontos: 

Matriz. 
Agencias. 

126.8:0:976$847 . 
400.607:352$894 

527.418:323$741 



409 -

Por creditos em contas correntes: 

Matriz .• 
Agencias. 

············ .... ······.·············· ... . . . . 179.166:617$121 
364.991:479$304 

544.158:096$425 

O movimento de fundos, operado pelo Banco por transferencia entre 
praças nacionaes, o anno passado, foi o seguinte: 

Pela matriz. 
Pélas agencias. 

ou mais 162.680:000$, que no anno precedente. 

201. 047 :910$110 
205.705:356$833 

406.753:266$943 

Os lucros líquidos do Banco, em 1920, attingiram á somma. de réis 
17.669:267$705 contra 14.788:302$849 em 1919; suas reservas foram eleva-
das á cifra de 32. 280 :313$391, o que significa um augmento, :1esta ru-
brica, de 1.564:462$957. 

O estabelecimento continua a prestar os melhores serviços ao Thesouro, 
quer em suas relações internas, quer externas, e forneceu-lhe pontualmente, 
no anno findo, cambiaes e fundos no extrangeiro para o serviço da. divida 
publica externa e despezas da administração. 

Com o intuito de dar melhor orga~lização a esse importante estabeleci- Reforma do Banco do 
mento de credito, pelo transformar em apparelho emissor capaz de sanear Bragil 
o" nosso meio clrcula11te e ·estabelecer, · quanto possivel, o regimen da moe-
;::a-papel, nomeou o Governo uma commissão competente, para estudar ·O 

assumpto e apresentar uin projecto de reforma. 
Feito esse trabalho, taes foram as discussões e controversias que se 

1mscitaram, que ao Governo se afigurou não ser o moment o opportuno de 
pôl-o ·em execução. 

O art. 9° da lei n. 4 .182, de 13 de Novembro ultimo, criava no Banco C;;irteira de Redesconto 
do Brasil a Carteira de Emissão e Redesconto, e indicava os moldes em que 
deveria ser estabelecida. 

Cogitava o Governo de regulamentar a disposição legal, quando a o or-
~amento da rec.eita para 1921 foram apresentadas diversas emendas, que 
11.Jteravam no fundo e na fórma a instituição da Carteira. 

Taes emendas, hoje consagradas no art. 50 da lei n. 4.182, de 31 de 
Dezembro, obrigaram o Governo a adiar o trabalho de regulamentação que 
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Jã havia iniciado; dias depois, porém, de sanccionada esta ultima lei, ulti-
mou-o e expedio o decreto n. 14.635, de 21 de Janeiro do corrente ann'o . 

Esse instituto de credito bancario tem funccionado . com toda. a regula-
ridade e prestado aos agricultores, industriaes e negociantes serviços apre-
c!aveis, como apparelho de segurança em momento de crise. 

O commercio, a lavoura e a industria têm os seus creditos a la rgados , 
pois aos bancos convêm descongestionar as suas caixas e empr egar o nu-
mera rio em descontos, desde que tenham, para os momentos difficeis , onde 
redescontar as operações r ealizadas. 

Accôrdos commercia"'s ú Governo realizou con'l a Belgica um accôrdo commer cial, segundo o 
qual , por intermedio do Banco . do Brasil, abrirá ao Governo da quelle paiz 

·um credito até a somma d e 100.000:000$, papel, destinados á compra de pro-
, duetos ·brasileiros, e quantia equivalente em francos b elgas será posta, em 

r,· 

/ Bruxicllas, ã disposição do Brasil, que a deverá applicar n a compra ele mer-
cadorias na Belgica. 

Convenio do café 

Zonas francu 

Para o transporte, serão preferidos, quanto possivel, navios brasileiros. 
Qualquer litigio, surpeveniente ã execução do accôrdo, se resolverá pelos tri-
bunaes ju~iciarios brasileiros, tanto que se trate de compra s feitas no 
Brasil: no caso de compras effectuadas na Belgica, os tribunaes belgas 
decidirão. 

Finalmente, os pormenores da execução serão fixados por troca de cor-
respondencia. 

As operações relativas a este convenio ainda não foram inicia das: os 
dous G-Overnos estão procurando firmar primeiramente a interpretação de 
certas clausula s. 

Por conta da quantia de 110. 000: 000$, entregue pelo Gov.erno da União 
· ao Estado de S. Paulo, foram comprados 3.074.595 saccas de café, na im-
portancia total de 102.391:564$095. A differença verificada entre a s dua:s 
quantias, uu seja 7. 608 :435$905, ficou sob a responsabilidade daquene Es-
t ado. 

Além da somma de 37. 752: 204$, mencionada na Mensagem anterior, o 
Estado de S. Paulo fez entrega à União da importancia de 104.654:473$400 , 
que perfa~ o total de 142.406:677$400. 

Ainda ha, pendente de liquidação, um saldo a favor dos cofres feder a es . 

O Congresso Nacional, a quem submetti, em mensagem de 2 de Agosto, 
um estudo sobre a conveniencia do estabelecimento de zonas fra ncas nos 
portos da Republica, a utorizou o Poder Executivo, na lei da despeza para 
o corrente ·exercicio, a dotar o paiz com este · excellente recurso de ex-
pansão do intercambio commercial. 
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Estudoti estã:o sendo feitos, dentro dos moldes da autorização, para a es• 

-colha do processo de construcção e preparo das zonas francas, que mais 
,consuUe os interesses publicos . 

Entre as reformas decretadas depois de Maio de 1920, salienta-se a da 
'Recebedoria. do Districto Federal (decreto n. 14.162, de 12 de Maio). De 
ha multo reclamada, ella velo attender ao crescente desenvolvimento da 
arrecadação das rendas internas no Districto , pois dotou aquella reparti-

·ção de meios de fiscalização mais efficientes . 
Com semelhante objectivo reformou-se tambem a Inspectoria de Se-

guros (decreto 11. 14.593, de 31 de Dezembro de 1920). 
Entre os regulamentos para cobrança de taxas e impostos e respectiva 

fiscalização figuram: 
o do imposto sobre a renda (decretos ns. 14.263, de 15 de Julho de 

1920, e 14. 729, de 16 de Ma rço de 1921); 
o do imposto do sello (decreto ·n .. 14.339, de 1 de Setembro); 
o do ,gello sanitario (decretos ns. 14. 355, de 15 de Setei:nbro de 1921) . 

.e 14. 713, de 8 de Mãrço de 1921); 
o da taxa de occupação de terrenos de marinhas (decreto n. 14.595, de 

.31 de Dezembro); 
.o da taxa de viação (decreto n. 14.618, de 11 de Janeiro de 1921); 
o dv lmi;>osto de consumo (decreto n . 14.648, de 26 de Janeiro de 1921). 
'O do imposto sobre as quantias em gyro no jogo e o que reoganlz:• o 

"Thesour(J, Nacional serão em breve éxpedidos. 

Regulamento e re-
formas 

Continua o Governo a cumprir a lei relativa ao aproveitamenb t'los Funooionarios adaiooi. 
fuuccionarios a ddidos . Por bem, todavia, da conveniencia, para o serviço 
J;lubUco, de conciliar a. economia resultante dessa medida com as jm;i>as as-
pirações dos empregados effectivos, t em adoptado a pratica, já annunciada 
,da. Mem1agem a nterior, de preencher a s vagas das repartições em geral, m:a 
por promoção, ora com addidos de categoria correspondente. 

Como tudo entre nós se critica, precipitadamente e sem o menor ex:une 
dos factos, tambem a execução dessa lei tem sido alvo de repetidas censuras. 
Prete11<le-se que o Governo preencha todas as vagas por accessc, e só no 
primeiro posto aproveite os a ddidoo. 

A- primeira consequencia desse modo de ver seria que só os empregados 
addidos de ultima categoria entrariam para os quadros; e os de postos su-
pe.riores, precisamente os que mais pesam no orç'amento, jáma\" mud'.1.rin.m 
de situação. 

A verda de, porém, é que a lei não se presta a essa curiosa int•"~pretação .. 
Admitte, é certo, que um addido seja nomea do para cargo de yencimentos 
inferiores; mas não se pode deixar de ter em consideração a cate.e;<'ri't desse 
funccionario; pois seria absurdo, por exemplo, que numa vaga de 3• official 
da Defesa Agric«;>l~ Q <;}c:>verno aproveitasse o chefe de secção addido que ulli 
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existe, ou nomeasse 4° escripturario da R ecebedoria o director oxtincto •la 
mesma repartição. 

Se reparos merecesse a execução que o Governo está dando á lei, seria 
precisamente pela tolerancia de reservar cincoenta por cento d'1.s v:igas á 
promoção, partilha que o legislador não prescreveu. Mas, ainda ah!, a cri-
tica se revelaria injusta, desde que se refllcta no alto interesse publico 1111e 

a deliberação do Governo resguarda e que não podia ser es tranho ás c:0gi.-· 

tações do Congresso. 

Em Dezembro ultimo, dóus projectos foram apresentados á Camara dos 
Deputados : um que approva as convenções, e outro que ''lembra a convenien-
cia de tomarem as Commissões de Diplomacia e Tratados e _de Legislação So·-
cial conhecimento das recommendaçê\es, e suggerirem as medidas .necessarias 
á protecção e garantia dos trabalhadores. Já logrou o primeiro ser appro-
vado em primeira discussão. 

Por seu lado a Commissão de Legislação Social da mesma Casa do Con-
gresso, depois de estudar os diversos aspectos da questão operaria, suscepti-
veis de regulamentação legal, preparou as bases de varias projectos de leí 
sobre o trabalho ·de mulheres e menores, trabalho commercial, departamento· 
do trabalho, direito de associação, contrato collectivo de trabalho e remodela-
ção da lei sobre accidentes no trabalho. 

Urge dar andamento a esses projectos. O Brasil não deve faltar ao com-
promisso internacional, que assumio, de exarar em lei os princípios adapta-
dos pelos povos cultos como reguladores das rela ções 'entre patrões e ope-· 
rarfos. De outro lado, não ê justo nem humano demorar, por mais tempo, a 
sr,.~isfação das legitimas reivindicações do proletariado. 

E' verdade que a nossa índole condescendente e boa tem antecipado, em 
multas das nossas fabricas, a adopção dessas med:das; mas, para evitar di-
V!Jrgencia:s na sua applicação e possíveis conflictos entre os ·interessados, ê· 
da maior conveniencia que se lhes dê generalidade e fixidez. 

As instrucções expedidas pelo Miuisterio da Agricultura para organização-
d<; syndica~os profissionaes e sociedades cooperativas, o decreto legis.Jatlvo 
que autorizou o Governo a auxiliar financeiramente estas sociedades, e o 
que estatuio sobre a construcção de casas, a instituição das feiras livres, etc. 
são providencias que muito al1iviarão as condições de vida ·dos operarios, mas 
nem por Isso dispensa.m a consolidação dos seus direitos em actos expressos. 
"' permanentes . 

. A penosa situação em que se encontra o funccionalismo publico civil e-
111llitar, assediado pelas maiores difficuldades de vida , leva-me a suggerir-vos. 
uma medida que, parece, teria effeitos salutares. 

Um dos graves problemas hoje no Rio de Janeiro ê o .das habitações. C). 

Congresso, satisfazendo o pedido que lhe dirigi o anno passa do, já deu meios 
para resolvei-o, quanto aos operarias. O Governo tem prompto o regularnen-
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to respectivo e o expedirá dentro de poucos dias. Cumpre agora lançar as 
vistas para os funccionarios publicos. 

A seguinte combinação talvez pudesse attender ás suas justas recla-
mações: 

O Thesouro emittiria apoiices do valor de 100$, juros de 6 % ao anno, 
amortizave'.s no prazo de 12 annos e um mez . A annuidade para amortização 
e juros corresponderia assim a 12 o/o do valor emittido. 

Esses titulos seriam dados por emprestimo aos officiaes de terra e mar 
e aos funccionarios civis não demissíveis "ad n.atum", para compra ou cons-
trucção de uma casa. Nesta ·operação não interviria o Governo, nem mesmo 
para fixar-lhe o preço maximo, que atê seria de vantagem para o Thesouro 
•fosse mais e1evado que o emprestinio. O limite deste seria o montepio, ou o 
montepio e o meio soldo, a que tivessem direito os herdeiros do mutuario no 
acto do emprestlmo, o que garantiria a familia, ainda após a morte do chefe. 

A segurança do Thesouro estaria na consignação mensal a descontar em 
folha, fixada no proprio requerimento do emprestimo, e bem assim na pri-
meira hypothecà. do pred!o. A somma das consignações, descontados os juros 
a pagar, t:'Onstituiria fundo de amortização para um sorteio mensal ou se-
mestral. 

A casa seria bem de familia, alienavel só para solução da divida. 
A amo·r~lzação poderia ser antecipada. 
E' isto apenas o esboço do plano, que seria desenvolvido em medidas 

complP-mentares. 
Vem aproposito lembrar que o Congresso, pela lei n. 1.616, de 30 de 

Dezembro de 1906, em vi.Sta das difficuldades creadas aos funccionarios do 
Correio com a mudança de Ouro Preto para Bello Horizonte, autorizou, no 
art. 35, XII, adiantamentos por emprestimo aos ditos funccionarios. 

Esses adiantamentos, mais tarde ampliados aos empregados da Delegacia 
Fiscal do Thesouro em Minas, eram feitos em papel-moed, s em juros e entre 
os limites de 3:000$ a 12:000$, segundo os vencimentos. 

Dada, porém, a conveniencia e a justiça de tornar extensivo o favor a 
todos os fun.ccionarios que tenham garantias de fixidez em seus empregmi, 
não é possível pensar em fazer os emprestimos em papel-moeda. De outro 
lado, é claro que, considerado o alto preço das construcções, a somma. ma-
xima de 12: 000$ seria, para a maioria dos funccionarlos, insufficiente pa.ra a 
acquisição ou a construcção da easa, embora modesta, accrescida do custo 
do terreno. 

A providencia proposta, conjugada com as dos decretos ns. 2. 407, de lS 
de Janeiro de 1911, e 4 .. 209, de 11 de Dezembro do anno passado, dada, quero 
crêr, solução ao proble.ma das habitações para militares de terra e mar e 
funccionarios civis da União, e minoraria de modo sensível a precaria situa-
ção em que uns e outros se acham. 

* 
* * 
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· São estas as informações que, sobre a situação geral do paiz, julguei de 
maior vantagem e opportunidade trazer ao conhechnento do Congresso. O 
meu pensamento dominante, ao reunll-as, foi ministrar-lhe dados e elementos 
que lhe perrnittam iniciar, desde os primeiros dias dos seus traba lhos, o es-
tudo e adopção das medid"as que esta situação reclama. Dar-me-ei por 
muito feliz, se desta sorte houver contribuido para o desempenho da sua no-
bre missão. 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 
A Nação tudo espera do patriotismo e das luzes dos seus legisladores. 
R io d.e Janeiro, 3 ·de Maio de 1921. - Epitacio Pessôa, Presidente da 

R epublica,. 



Presidencia Epitacio Pessoa 
1922 
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A Mensagem que ides lêr contém a indicação d.as. providenciFIS .de . que 
carecem os principaes serviços publicos.: é, nesta pa~e.. , um. appello ao . vosso 
patriotismo para qtie voteis, com presteza e desvelo, as med"idas recla maÇ!as 
por essas necessidades. 

Encerra tambeni umà resenha do que . t em feito .. . q Gove.rno actual . em 
todos os ramos da administração e, com isto, pretendo responder· aos que in-. . 
justamente me têm accusado de mal gerir a fortuna nacionaL Neste parti-
cular encontrareis, sobretudo rios cap~tulos ref~rentes aos. Ministerios . ~a 

Agricultura · e da Viação, testemunhos eloquentes do esforço ininterrupto do 
Governo em estim~lar a nossa extraordlnaria capacidade .eco1,1omica . e facilitar . 
a circulação dos seus variados productos ~ condições primorplaes·,do e;nr:ique7 

cimento e.do progresso do paiz. 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Excellentes são as relações do Brasil com as outras nações. 
A situação de acatamento e prestigio de que gozamos no convivio inter-

naciona~ :é ·facto . notorio que muito nos desva nece. 
Temos em pleno funccionamento todas as · nossas ·Chancellarias. Talvez · 

nunca, na vida diplomatica do . Brasil , se houvesse observado ·este facto: es-
tarem effectivamente nos seus postos todos os chefes das nossas Embaixa.das 
e Legações, com excepç.ão apenas de um ministro residente, ora em férias 
obrigàtoriaf'. 

A. reforma promulgad.a .com os de\)retos ns. 14.057 ·e ·14.05:8, de 11 'de · 
Fevereiro de 1920, apezar de recente, já está produzindo resultados aprecia-
ve:s. E' de salientar a parte em que abolio a disponibilidade nas bases an-

Relações internacio-
naes 
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teriormente admittidas, arpitrarias e prejudiciaes ao serviço e a o Thesouro 
publico. 

O Corpo Consular igualmente revela melJ:ior actividade e maior autono-
mia. A renda consular duplicou. sem augmento das ta xas e a despeito das 
difficuldades do commercio e dos transportes maritimos, cuja a normalidade, 
consequente ã guerra, ainda não sessou. 

Por outro lado, o brilhante Corpo Diplomatico extrangeiro aqui acredi-
tado tem permanecido quasi sempre completo, a excitar activa e cordialmente 
as suas importantes funcç?es. E'-me grato reconhecer, para honra do Bra-
sil e em homenagem á justiça, que só tenho encontra cl.o motivos de satisfa-
ção no modo elevado e amistoso porque os Srs. Embaixadores e Ministros 
extrangeiros estão desempenha ndo a sua missão junto ao· meu Governo. 

Retribuindo a visita que o Brasil, pelo Minis tro das R elações E xt eeiores· 
de então, fez ao Chile em 1915, o actual Presidente chileno, Sr . .A·rtur~ Ales -
sandri, enviou-nos·, em Maio do anno passado, brilhante e numerosa Embai-
xada especial, chefiada pe!O' Sr. Jorge Matte Gorma z, Ministro das Relações 
Exteriores daquella Republica. 

A Embaixada esteve alguns dias n esta Capital e foi depois em visita ao 
Estado de S. Paulo, onde, no porto de Sal). tos, embarcou ele regresso ao Chile, 
via Montevidêo e Buenos Aire·s . As demonstrações d e carinho que o Governo 
e o povo brasileiros lhe prodigalizaram traduziram bem a a niizade cordial 
que tradicionalmente une as duas nações. 

Para saudar ao nosso Governo a Republica Franceza., por occasião da 
viagem do cruzador "Michelet" á America do Sul, teve a gentileza de fazer 
vl·r ao Brasil a Embaixada extraordinaria chefiada pelo illustre General Man-
gin, que se demorou dez dias aqui e em S . Paulo, e parti o para a França 
no dia 22 de Outubro. 

Os Governos da Argentina e do Uruguay fizeram-nos a honra de mandar 
o couraçado "San Martin" e o cruzador "Uruguay" ao Rio de Janeiro par.l 
saudar o pavilhão brasileiro na data de 15 de Novembro do anno passado. 

Recebemos tambem, em Agost.o, a visita da fragata argentina "Presidente 
Sarm.iento", que deu ensejo a novas manifestações de amizade entre os dous 
paizes. 

Legaç6es estrangeiras A Dinamarca creou Leg-cl.ão aqui e acreditou interinamente um Encarre-
gado de Negocios atê .ã nomeação do respectivo Ministro. O novo represente 
d!plomatico foi recebido, segurido o protocollo, pelo Ministro da s Rela ções Ex-
teriores, em 26 de Dezembro de 1921. 

Embaixadas estran- O Governo dos Estados Unidos Mexicanos elevou á categoria de Embai .. 
geiras xada a sua representação diplomatica no Brasil, e acreditou no caracter <'le-

Embaixador o seu Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotencia.rio nesta 
Capital. 
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Recebemos com prazer a communicação de t er ·O Governo do · Equador Relações com o Equa-
preenchldo o posto vago de Envia do Extraordinario e Ministro Plenipoten-· dor 
ciario junto a o nosso Governo. Chega rá em . breve a esta Capital o Ministro 
nomeado. 

Por occasião da posse do novo Presidente dos Estados Unid-011 da America, Posse de ci,efe de Es-
·Sir Warren Harding, realizada em Washington sem ceremonial, foram reno- tado 

vados os testemunhos da estreita amizade que felizmente existe entre as dua;; 
grandes Republicas. 

Tivemos a dolorosa noticia do fallecimento, a · 22 de . J a neiro ultimo, de Chefe de Eatado ~ai-

Sua Santidade o Papa Benedicto· XV. lecido 

O Governo, acompanhando o sentimento geral, prestou á sua alta digni-
dade de Chefe de E stado as honras que lhe eram devidas. 

Por communicações officiaes , fomos "informados de haver sido eleito 
Pontifice Sua Eminencia o Cardeal Achille Ratti, que adoptou o nome de 
Pio XI. 

Realizada a eleição em 6 de Fevereiro, foi o novo Papa coroado no 
dia 12. 

Aceito o convite do Governo peruano para que tomassemos pa rte nas fes-
tas do Centenario da Independencia do Perü, em Julho de .1921, o Brasil 
fez-se representar por uma Embaixada egpecia l. 

Do mesmo modo prôceaeu por occasião do Centenario da Independe nci:J. 
do' Mexico, em Setembro daquelle anno. 

Convidado, ainda, para as festas que · deviam celebrar-se, n a mesmn 
época, em Guatemala, pelo Centenario da Independencia das Republicas da 
Amer!ca Central , o Governo nomeou para representa i-o tambem uma Embai - . 
xada especial; esta, porém, devido a circumstancias de força maior, não pôd·~ 

seguir, e .a representação. se fez pelo nosso Consul em Gua temala, designadol 
para esse fim. 

Ce11tenarioe 

Para satisfazer aos desejos manifestados por a lgumas potencias, o Go- Ct>ntenerio da nosa11 
verno convidou-as não .só a asssistir á ocmmemoração, em Setembro do cor-· lndependencia 
rente anno, do Centenario da nossa Independencia Politica, como ta,mbem a 
tomar parte na Exposição que se realizará nessa época, no Rio de Janeiro. 
Como não podia o convite fica r limitado a esses paizes apenas, o Governo 
ampliou-o a todas as nações . 

Jã tiven1os de inuitas , e em termos sobremaneira a mistosos, respos ta 
affirmativa, e noticia de que outras mandarão missões especiaes. 

Continuam com a maior actividade ·os trabalhos, assim da Exposição 
como das outras obras destinadas á commemoração do nosso primeiro seculo 
d e vida independente. 

,_. . ., ~ ~ ... · . ; .. . 
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Estou certo que o Bi·asil darã então ao estrangeiro e a nós mesmos um 
idéa a ltamente lison jeira do seu progresso material e scientifico, Msim como 
da sua cultura ' moral e polit!ca. 

Queat6es entre 0 13ra·, · Podemos considerar definitivamente assentada a solução das questões 
sll e a Ailema11h11 que a guerra provocou entre o Brasil e a Allemanha. 

São tres essas questões: a do café, a dos navios e a . das reparações. 
Na Mensagem de 1920 expuz longamente todas as · difficuldades que, 

na Conferencia da Paz, teve que vencer a Delegação Brasileira, para con-
seguir o reconhecimento do direito do Brasil fl. restituição pura, simples 
e immediata, com os juros respectivos e ao cambio ~o . dia do deposito, do 
preço do café -de S. Paulo, recolhido á casa Bleischrreder, de Berlim. Sa-
tisfeita a nossa reclamação pelo art. 263 do Tratado de Paz, todo o referido 
deposito, em importancia superior a 125.000.000 de marcos, foi posto em 
Londres ã disposição do governo paulista. 

Resta . a parte da divida constituída pelas differenças de cambio, a 
qual incumbe directamente ao Governo Allemão. A cifra é conhecida, mas 

· o pagamento ainda não se pôde realizar, não só pelas difficuldades oriun-
das da situação financeira da Allemanha, como pelos onus com que o '!'ra-
tado de Paz gravou os bens e fontes de renda desse paiz, vinculando-se . ao 
pagamento por ordem de preferencia, de todas as reparações devidas,· 

No intuito de remover, quanto possível, -essas difficudades, o Governo 
Brasileiro, em accôrdo que acaba de assentar com a Allemanha, ajustou 
que o saldo do preço dos navios apprehendidos, porventura verlfücado de-
pois de pagos os creditos da União, pudesse ser applicado ã satisfação do 
que S. , Paulo tem ain.da que haver em pagamento do Café . 

A q.uestão dos navios· tem dous aspectos distinctos: a propriedade e o 
afretamento. 

Nas mensagens anteriores o.ccupei-me longamente do assumpto. 
Ao apossar-se dos navios allemães, o ·Governo Brasileiro nunca teve 

idéa de adquirir -lhes a propriedade, independente de qualquer indemniza-
ção; pelo contrario, o seu pensamento, expresso repetidas vezes, foi apenas 
utilizal-o's e, ainda assim, mediante . pagamento razoavel. Era. tão .firme 
esBa resolução que, declarada a guerra, tornados os navios propriedade ini-
miga, o Governo não os quiz captur!j,r, como fez Portugal, o que lhe teriii. 
valido, na Conferencia. da Paz, como valeu a este, o immediato reconheci-
mento do seu direito de propriedade, sem. indemnização alguma. 

Em taes condições, não era licito á Delegação Brasileira naquella Con-
ferencia ple 'tear, como um d ireito, a adju.dicação dos navios, e sobretudo a 
adjudicação gratuita, quando a obrigação de pagamento, salvo o caso de 
presa regular, havia sido adoptada para todas as nações, sem excepção . 
alguma, mesmo as que mais se tinham empenhado na guerra. 

Dahi a nossa these ·- de serem os navios, mediante indemnização, cal-
culada pelo seu valor na época da apprehensão e p<t.ga por encontro de 



' ' 419-

contas, considerados propriedà de der'in'itiva da nação que os tivesse a ppre-
hendido - em opposição á these da co'mmissão Financeira, que aconselhava 

1 ' a partilha dos navios entre os amaaos, na proporção de suas perdas mari-
timas, partilha em que o quinhão do Bra sil · se~ia verdadeiramente irrisorio. 

A noosa idéa foi consagrada no Protocollo Wilson, de S de Maio de 1919; ' 
mas como ah! o encontro de contas se fizesse entre o valor dos navios e ··a s 
perdas navaes, que pa ra o Bra~il tinham sido relativamen1te insig nificantes , 
-e isto tivesse como ' consequencia obrigar-nos a uma avultada r eposição,' 
continuamos a pleitear a solução de estabelecer-se o bala nÇo ~ntre o preço 
<los navios, de um lado" e , do outro, todas as dividas da Allemanha a titulo 
de reparação. 

Foi o principio que afinal vingou, ~ figura rio 'a rt. 297 ào Tratado , µe 
,Faz. r ' 

Duvidas ainda surgiram depois sobre o verdadeiro ·sentido desse •a rtigo, 
por parte da França· e da Ingla,terra; mas dissipa ram-se par :film; hoje o 
direito do Brasil á propriedade dos navios apprehendidos não é ma is ob-
j~cto de contestação de quem q-qer que seja. 

Deu o Brasil,_ por afriitameIJ.to, á Fr<tn,ça, trinta desses n a".ios, pqste., 
riormente reduzidos a vinte e oit,o, dos' qua!is um naufrag,ou. O contra to de 
~ ele Dezembro de 1917, renovado successivamente a 1° de Abril ele 19J.9 
e 1º de Abril de 1920, expirou a 31 de Ma rço de 1921. Os v::i,g::me1-;t;os ajus-
tados ·forani effectuados pontualmente. 

Terminada a ultima prorogação do con~~ato , nomearam os. «~ous p~izes · 
urria commiSs'ão mixta 'encarregada da entrega é recebimento dos navios 
a fretados, e do ajuste d~ afretamento até real entrega. J á foram r ecebi-, , ' .. 
dos pelo Brasil vinte e quatro n.av!os. ' 

Como devem estar decepcionados aquelles que, por odio ao Governo e 
.sem lograrem dissimular os seus · ·impatrioticos anseios', tão retumbà nte-
mente annunciavam que esses navios jâ mais tornariam á posse dó Brasii! 

A terceira questão entre o Brasil e a Allemanha era a da s repai'ações. 
O Bra sil considera-se credor de :E 3. 645. 000, das quaes 1.800.000 atit~l'o de 

lucros cessantes. Esta ultima parcella foi vivamente impugnada p ela Al-
~cimanha. Quanto á outra, acceita em prinoi.pio, teria que ser paga a longos 
prazos, depois de devidamen,te comprovada. 

Os dous gçvernos acabam de chegar a um accôrdo, que será opportu-
namente divulgado. 

' ~ J ,. 

Em Outubro do anno findo, iniciaram-se negociações· pa ra um tra t a'.do Tratado de Extracli-
de extradição de criminosos entre o Brasil e o Paragua y. e Apr~sentado h ção B.rasif.:Paraf.lUª"' 
i •1::ojecto pelo Brasil, ô Governo do P a ra guay acceitou-o com pequenas mo-
dificações. O accOrdo . já concluido, será em breve submettido ao Congresso 
Nacional. 

Esse tratado procura corrigir todas as lacunas que a experiencia 'de· 
monstrou nos tratados anteriores, celebrados com outras nações. 
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Em J1!<n.t~ de ·1921, 9 Governo Un1guayo propoz ao Brasileiro um pro-
toçollo ad.<;l.i.C~ºIJ;ªl ª? Tra~ado q~ E:x;traqiç;ão de 27 dtil Dtilzembro de 1916. 

Esf!e P,f Pt9co)!p, assi?nad,?, em ~ontevid,éo, a 7 ele Dezem~ro ultin10, mo-
dif~cou, o, ai;t,. 3° daqu~ll;til tri;;.ta~o, estabelecendo gue, em casos dEt i,irgencia, 
qu~1,lquer !lr'\l~Rridade P.olicial 1;1ru,i>v,aya, ou bra,sileira P9!1e1;á deter o cri.mi-
nas.o prq'.l(isoria.~ente, p9r J?i·a~o que não ·exceda de oito dias, mediante v,e-
diclo ei;iç,rip,t,o. ~e 9,1,1~l,q;1;ie.r ag·en.te de policia do paiz requeren,te, ou em -v;ir-
tude d~ ii.o}ic)~~ç,ãp tele,Jjl;raphipa ~.o chefe de P9lici,a do lugar . em. gue ho.~ver 

s\do. corn~~.tt,~~o o d~Jicto, EjOQ ÇOIJ;diçp,o, porén), de gu,e taes. Pedid,os ~ej:Hn 

dep,9is x;\ltj~\9itC/:.O~ pelq ª&'till}.te q,,iljllomat;ico do paiz requeren~e. nos termos 
c1o art. 3° do tratado, isto é, por meio de nota ao Ministerio d~s ~el,a,ções 

E.x.te~jqf~~' çom-, o. conci.i,rs,o. do. da J\lsti,ÇfL, e. api;ese!\taç,ã.9; <10 extra.ditando 
á.<" Supremo Tribunal, que apreciará o caracter da infracção. 

O prQl(Q~llQ, Q.ppro;vado pai; de.cnpt-0. de '1 de Eev,ereiiro ul,timo, será pro-
mul!Jll.<t~ J!.!!'!<O q,u_~ S6 t11pcait~IJ1 os. instJ:umentos. de ra tificação. 

Em 5 de Agosto do anno passado, as tropas peruanas que guarneciam 
ICJ,uitos, capital do departamento de Loreto, limitrophe do Brasil, rebella-
ram-se contra o Governo constituido e legal do Peru,', e tomar.aro posse da 
cidade. 

Sciente do facto, o Governo Brasiiei,.i;q PPP, eip, Jll:aJi1ça ~l\l. P,1i~'ll'i,<JJm,çi,a~ 

usad,a~ ~~ t,.aes. 9s9s, par~ P,~e~,ei;-;ar de ip_çurs()e;:; o~ 'fi\}lfi'ncia~, o territ,orio 
naci_onal. J?-0r se~. l,?-d,o, o Pf;lr\l.' ti;ato'! d,e is,ql,a.r J,q-qit()(l,. e p~a, iE!~9 ~~- . 
cretoJl •. ªV,; . ~ .. ~ d~ Ag;osto, o feçl,ia~~n~°i qo resPe.ct.i,y,o J?WM· Essii a,ç~o. ~oi 
tolerado pelo Brasil como medida pro:v\:;iprip,, c~1;11\v.cei;ite ft. re~tft};,>pliecer ~!!-\~ 

facilm.~nt.~. o r~g}_m,en le&'ªl e. a o,i;cl.ew, P~Rlica. 
9. ·WRY.Awezot;_o, d,w ;çi.µ. a,té 3 de J.:,i,~eiro u1tirno, e a 14 o. Governo Perua-

no de,çlal/HV• J;>()J: d,ac:p')to, qw;., el!tav() Il.ONaro.ente. abei:~o ao. ti•afico o porto 
de T~y;~.;pp. e fica,vam i;esmtui)~eçig_as as communicações postaes. e · r a cliote-
legrii.r,h!ffi!l · 

Revi;veu, desde o a nnci passado, com intensidade, o desejo do Chile e do 
Peru' de acharem solução definitiva para a questão de Taci\a e Arica, 

FeU,:i:m.ente parece que a tentativa de um accôrdo alcançará exito. 
Honrado com frequentes communicações offlciaes de a mbos os pa1ze!!l, 

o Brasil renova aqui os seus mais ardentes votos para que o litigio se re-
11olva cozi:ii .~ p;ia,i\)r c;oi;clia.~id<J,c,le, cow.o ~ de espetar da dvilização e do pa-
triqti~m\l. ç\a~ d~::i.s ~ep~licas. 

Tiv,eram . normal andamento, o anno pas~ado, os trabalhos de demar.ca,., 
ção dos nossos limites como o ;Peru' e caracterização da nossa fr01;iteira 
C()m o. Vrug_'Qay. 
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o Go'll·er:no continuit emp,en.hadp em OQ.ter o assentimento dos. paize~ 
com que o Bnasil tem ain.da trechos da . fro1;1teira i_ndivisos, para a sua de~ 

marcação definitiva. 
A, necessidfl-l'\e de \J,1;11,ª tJ.Cção. cqnj,1,1nta das potencias interesfjadas n1o. 

solu ção des11~s problemas terµ forçado o Ç}ovei:no· a adiar a liqµida,ç?-o d .. 
suas. PeI).den~as terrl,toriaes, .aP,ezar da cqnveniencia de p,ovoar, ;qua nto 
antes, ao mep.oi; certas. regiões, onqe a exploraçãQ da ind\~stria extracti:v~. 

occasiona inc;wsqes fx;equilntes dos e~P,lqr-4J'!o:res dos paizes llndeil:os. 
Esse iI).,c;pnven~eI).te P.ód!Jrá,, no erp.tan;t;o,, s~r obviado em Parte, se, o, 

Brasil1 se decis!il: a fa21!lr, . c.onl a ::i,c;q,uj.eB.P,\lI.Wj.a. 405 co:qfinan tes iµ,teressa,dos, 
um levantamento expedido daquelles trech.Oll ,_ p ;i,r a negociar a sul). delimiµ-
çã_o com 1'.Ila~or p~·est,eza, e segur1J.ri.w1,. eqeterm.i,na r, emqµanto isso nãi.. s• 
f az, atê onde considera essas terras com11. l;>;rasileiras. 

A .. comll).ii?sii.o. de lill,fit~s ~o Bt:ã.s.il cqm, o. Peru' parti,o para os seus tra-
bal~1013, de . ca:u;i:i,w rio mo131e11to ap1~a21aqq, e ew obeQ.tenci<i. a o ql!-e se aj.uatán.. 
nas not,as troq~.da,s . e11.:t•e O!! .;i,ous Gov~x;µo_~ - qye a reunião da Commissãq 
l\fixta .. S!l .. e~f~c;Y,1,1,asse eII]. Sj>µ,p.a M,a_du:re!J:l! ... nµ. segunda quim;ena de Maio. 
Ahi, a Commissão Brasileira organizou-se em sub-commissões, das qmi,es 
uma sobio o rio Chandless, e duas outras o Yaco. Destas, uma passou do 
Alto Yaco para o Alto Acre e percorr-eu este rio desde o· arreie YaveFija , 
,onde começa a fronteira do Peru', até aos formadores do. Acre. Nesses tr-a-
balhos, a Commissão levantou marcos provlsorios em todos · os ·pontos que 
pôde rigorosamente determinar. 

Depois de combinado com o Governo Peruano o modo ·m a is pratico de 
dar andamento aos traba1'hos e ·aproveitar · os ·real-izados nos dous annos ·an-
teriones, foi •f.txa da a - dat.a de 20 de · Abr!il , ·par.a !\ reunião da Comm}ssãb no 
f:orrente anno, em Belém do· P.atã. 

O entendimento entre os dous governos realizou-se em condições que 
req.lçlj.~ ~em: ll- cordill-Hdade de . s_uas i:elal)ões e o gr-ande empenho que am-
bos J:.~zem e~· 1.demar,care suas ter11.as lhµitvo.pl:tes. 

A Oom.m;!se,i!>1 BI!as!leiva, depois,1de ulümar seus trabalhos de escriptorio 
e . ap11eser1.tf!.r. · rel~tori0 sobre os . dp,. anno .. , pas~ado, parti o, no dia 5 dii .A1ilril 
ultimo para Be1em com todo o seu pessoal e devidam ente a ppa.relhada. 

A:, commíssão de Hm}te~.- e : ca11acteri2lação da fronteira com o Urugua.y Commissão de Llmltesi 
proseguio ta mbem os seus trabalhos, dura nte o anno passado, .eom . bastan- com o Uruguar. 
te proveito. Os estudos por ella realizados facilitarão o deslinde de quaea-
quer duvidas. qµe se !jJ.ISc;item sobre o t,r,11,çaçlo d!lssa li,nha divisori~. 

A commii:ir1ão e:içecutiv,a qo trata.do ,de 22 de Julho de 1918 já effectuou Commissão ex.acutiv.a" 

da ponte internaciona l sobre o Jaguarão, a Commissão Mixta inieiou. est'l!fdos. 
todo o seu pr.ogra~i;rta 41'1 tr-àbal~os .. preIDlJ,ratories. Appnovada a loCa.<)lão. • do tratado de 22 d• 

Julho de 1918 
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para a a presentação de um projecto, que, ac01ilpanhado de todos os 81.'aphi-
cos e dados technicos, é actualmente obj'ecto de estudo dos -dous Governos. 

•lrte Permanente de O decre~o n. 4.314, de . 25 de Agosto do anno pàssado, approvou, e o de 
1 Justiça lnternaclo- n. 15.018, de 28 de Setembro, promulgou as resoluções reiatlvas â. criaçã.o 

nal 

Ligã': ,das Nações 

' senibléa da Liga das 
Nações 

nferencia sobre li-
berdade de commu-

j)l icações e de tran-
1ito 

onvenção Sanitarla 
do Paria 

de ~ma Côrte Permanente de Justiça Internaciona l . O grupo nacional bra-
slleiro, competente para indicar ' os nossos ca ndidatos a juizes da Cõrte, 
communicou ao Governo e este tra nsmÍttio á Liga das Nações os nomes dos 
S~nhores Ruy Barbosa, Elihu Root, Luiz Maria 'Drago e Alejandro Alvarez. 
Po1; haver fallecido o. Sr. Luiz Maria :Ü'rago, foi indicado outro nota vel ar-
gentlno, o Sr. Joaquim V. González. 

A Assembléa da Liga das Nações elegeu o Sr. Ruy Biirbosa, que fo '. o 
mais votado dentre todos og eleitos. 

' , Por, de?isão da Assembléa da Liga da~. Nações, o estagio do· repre!!en-. 
tante do :j3rasil no Conselho Exe~utiv? . foi prorogado por mais um anno. 
Esae cargo continua a ser exercido pelo S1·. Gastão da Cunha, embaixador 
do Brasil em Paris, que, dos escolhidos, foi o que obteve maior numero de 
suffragios. 

En:i consequencia da g.rave e_nfen;niÇtade de que foi acommettldo e!iise 
EmJ:>,aixador, o Governo designou o ./3r. , D~micio da Gama, ,Embaixador em 
Londres, para substituil-o temporai:iamente nessa s , funcções. 

O Governo escolheu em tempo opportuno, pa,r a representantes do Bra-
sil na Ass~mbléa da L iga das Na nões, em su:i sessão de Setembro ultimo, 
os Srs, Gastão da Cunha, Raul F e r!).andes e .Cincinato Braga, que tomaram 
parte 1<nliente nos debates da mesma Assembléa. 

Realizou-se em Barcellona, a 10 de Março de 1921, a sessão inaugural . 
da Conferencia Internacional sobre a liberda de das communlcações e de 
tràns!tó, em que o Brasil :foi representado pelo Sr,· Demetrlo Ribefro, a u-
xilia:do pelos Srs. E . Montarroyos e J. A. Bairbosa Carneiro, como cónse-
lhe!ros technicos . 

O delegado bra1<ile.iro apresentou substancioso relatorlo sobre os traba-
lhos dessa Conferencia, J.e que resultaram. duas convencões, que o Brasil 
não assignou. 

O Governo ·sancc!onou, pelo ' decreto n. 4.349 , de 12 de Outubro do anno 
passado, a Convenção Sanitarla' Interna.cional assignada em Paris a 17 de 

, Ja.nei-ro de 11912. Jâ. expedio t a mbem o instrumento de ratificação desi;;e 
acto, e aguarda apena s que 'esse instrumento seja depositado, para promulgar 
a · Convenção. 
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O ' decreto · n. 4.469, de 14 de Janeiro ultimo, approvou a Convenção de Convenção de Emigr.l 

Emigra<:ão e Trabalho que o Governo firmou com a Italia, em 8 de Outúbro 
do anno passado, e cujas ratitica:Ções deverão ser · trocadas . muito brevemen-
te em Roma. Para esse ' fim, o Governo já remetteu o , Instrumento respe-
ctivo. 

O Convenio postal hispano-americano, firmado em Madrid a 13 de No-
v embro de 1920, foi approvado em 11 de Janeiro ultimo. O deposito ·da · ra-
tificação brasileira far-se-ha ·em breve, assim como o das Convenções fir-
mada~ pelos deleg~dos ad Brasl no vn. Congresso da União Postal Univer- . , 

· sal, que se í.·eunio 'na mesma cidàde em Outubro de 1920, as quaes já foram 
approvadas pelo decteto n. 4.470, de 14 'de Janeiro tambem do anno pa.Ssado. 

O decre.to n. 4.487, da mesma data, approvou as resoluções foma.das no 
1° Congresso Postal P a n-Americano de Buenos Aires, em Setembro ultimo, 
as quaes o Governo deverá promulgar tanto que se faça,, na Capital ~r

gentina, o deposito das ratificações. 
Em 17 de Agosto ultimo foi approvada, e a 28 de Novembro promul-

gada a Convenção com os Estados Unidos da America, firmada no Rio 1tos 
17 de Outubro·. de 1919, para permuta de vales postaes. 

O Accôrdo cele~rado com a Grã-Bretanha, igual'ménte· para a permtita 
de vales postaes , assignaclo em 1 de Março e approvado por decreto de 1 O 
de Setembro ultimo, foi promulgado a 28 do mesmo mez e ahno. 

ção e 7 rabalho 

Para evitar as graves e frequentes questões que resultam, sobretudo no ProJecto de tratado 
tocante ao serviço militar, do facto de ser um mesmo indlvicluo co~siderado sobre dupla nacio-. 

nalidade nacio11a.I de àous pa!zes, o Governo organizou um projecto de convençfto 
des tina do a aplainar essas difficuldades, e o apresentou a algumas naçõe;i 

. que o rec!'beram com grande sympathia. 
Opportunamente serão subrnettidos ao Congresso Nacional os accordos 

que porventura se effectuarem. 

O Governo tem acompanhado com interesse os assumptos de que 8e 
• 1 ' 

occupa a Organização Internaciona l do Trabalho, e desejaria vêr adop~das 
algumas medidas em conformidade com os sete projectos e as oito recom-
.ao.endações, formuladas pela Co.nferencia Internacional de Genebra, em No .. 
~tlmbro do anno passado. Felizmente a ma.teria, que ê complexa e da maior 
r elevancia, tambem está em estudos no Congresso que, estou certo, intro-
duzirá em breve nesse ramo de nossa legislação os melhoramerttps de que 
elle carece. 

O Governo Brasileiro fez-se representar no Congresso Internacional, , de 
que resultou, em 1875, a Convenção do Metro, mas não ratificou então esse 
acto . O anno passado, razões de ordem .scientifica levaram-no a adherir 
á referida Convenção e, em breve, submetterâ. o seu acto ao exame do 
Congresso. 

Trabalho 

' Convenção do mettCI • 
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'O >Bureau Interna:cional de Feses e ·Medidas, creado por essa Conven-
çãro, .,tem, entre out ros, o encm,go de determinar as constantes physicas e-
fixrer ·o se;u ,.valor numeric'o, l'YO intuito de assegurar a u niformização inter-
nacional .dos diversos rames das -sciencias de precizão . 

Os ser viços por elle prestados são, portanto, de grande utilidade para o 
aperfeiçoamento de alguns elos nossos serviços technicos ele engenharia, 
geodésia, etc. 

Por solicitação de a lgumas sociedades scientif"icas o Governo resolv~u 

inscrever-se como membro dessa União, fundada em 1919, sob os au.spicios 
do Conselho Internacional de Pesq-uizas . Essa a dhesão será em tempo sul:i-
-mettid-a á apreciação elo Congresso. 

União Geodesica • 'Selcocha trumb'em a a"clhesâlo ~lo Gove,·no á União Geodesica e Geophy•'lica 
Geophyslca Interna- rnt!enía cional, fundada ao ·mesmo tempo que a Un!ão Asb'ono:mica e O?Ob os 
clonai 

lmmlgração 

Jlccôrdos commerciaes 

mesmos auspicios. 

Desde a terminação da guerra, e devido ás condições preca'rias em que 
ficaram os pa.izes vencidos, grande tem sido o esforço dos Cb"nsules em at-
. tender a todos os ii:J.clividuos que, em demanda de trabalno, procm•am o 
.Brasil., Por infelicidade, o estado de anarchia e as fdêas subversivas i:"éinan-· 
'l:_~s ,em muitos desses paizes obrigaram o Governo a res ti'ingir essa cor-
·rente immigratoria, nos termos do decreto n. 4. 247, de 6 de Janeiro elo 
anho passado, que r'egu'Jlou a entrada d'os extra'ngeiros n<> territorio na-
cional. 

A immigraçã o japoneza tem continuado a procurar o Estado ele São 
Paulo e, em breve, se encaminhai:á tambem para Minas, devido a um 
contrato firmado entre o Governo desse Estado e um synel1cato ja ponez, que 
obteve favores para a introducção de immigrantes e crlaçãc, do bicha 
da seda. 

A allemã a dquire proporções animadoras e é de esperar que mais ~e 

intensifique com a regularização que se está OJ)ei:'ándo do serviço de nave-
gação ehtre .os nossos portos e os da Allemanha . 

Os peque.nos dbstacÚ!os que surgiram em relação á immigração ita lia na 
acabam de ser removidos com a assignatura ela Convenção ele Emigração o 
Trabalho, assignada com a Italia a 8 ele Outubro ultimo ·e já approvada 
p elo Congresso. 

Continuam em vigor, no corrente anno, as Convenões com os Estados 
Unidos e . com a Belgica, para a reducção dos dire'itos aduaneiros sobre de-
te1' minados proeluctds, que os decretos ns. 15 . 247 e 15.248, de 4 de· Janeil·n 
ulti.tno, ·especificaram. 

'A G're·cia propõz-nos tambein um eonveni'o commei.-cial. 
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A F1;an.ç<L orferece-nos a i-eclucção de direitos sobre determinados ai·ti-
gos brasileiros, taes como as carnes frigorlficas, farinha ele mandioca e a 
cêra ele carnaúba, em troca da concessão de igual favor a productos fran-
cezes. 

Por seu la do, o Japão tambem se propõe a reduzir os dfreitos aduanei. 
ros sobre o café, o fumo, a borracha, os couros, as madeiras, os oleos ve-
getaes e outras mercadorias nossas, em troca de reducção correspondente 
para. a seda, a · pofoe'!'lana, os leques, os brinquedos e o 'chá. 

São as feiras commerciaes e as e:kposiÇões dous elemeritós d"e grande 
Feiras, exposições. 

valor pratico para o commercio. O Brasií tem recebido constantes convites congresso~ 
para comparecer a esses certamens sem que, entretanto, por cai'encia de 
1·ecursos orçamentarios, tenha podido aceital-os. Ainda no ultimo anno 
fon\os convidados para as feiras de Utrécht, Bruxell'ás, :M:ilão, Lyôh e Praga, 
já rea liza das, e para a ele Bircelona, a realiza1·-se em AJ:Jril. 

Por intermedio cfa Embaixada em Roma acába o Gove1'no da ltalia de 
eonvidar as firmas brasilefras interessadas no commercio de peixes a com-
p arecerem · á 3ª Feira Internacional ela Pesca, que se reunirá em Milão rlt> 
12 à 1 7 Abril 'proxi'ü10. 

Para se te1· idéa da importancia dessas feiras, basta dizer que á ::lfl 
Praga, que foi a qua rta aÚi realizada e se effectuou em Setembro ultimo .. 
<Compareceram 2. 274 expositores e as vendas de próductos se elevaram a 
mais de 1. 000 .·ooo. 000 de corôas tcheco-slovaca.s . 

Em acquiescencia ao convite do 'Governo britannico, o Brasil compare· 
oeeu á exwosição de bor·racha e pi:oductos tropicaes, que occorreu em Londres 
e m Junho do anno ultimo. 

Deste a'ssumpto occupar-me-hei rri:ais adiante, quando tratar dos servi-
. .ços cl'o Ministerio da Agricultura. 

As nossas communicações com o extrangeiro vão-se normalizando de 
tal modo que, em futuro proximo, poderemos attingir a coefficiente igual ou 
talvez superioe ao que alcança.ramos anteriormente á guerra. 

A Companhia Lloycl Brasileiro, constituída com o patrimonio do a.ntigo 
'Lfoyâ Brasileiro, instituição official, tem os seus serviços normalizados. 
Novas linhas, como a dó MeCÍ.iterraneo até .Genova, estão funccionando com 
bons resultados, e a Companhia trata de estabelecer outras, como as de 
Southampton e Sul cl'Africa, logo que lhe venham ás mão·s todos os n avios 
~x-allemães que estavam arrendados á França e cuja entrega se está ulti .. 
mando. 

As companhias allemãs estão tambem reorganizando as suas frotas e 
·'restabelecendo as suas a ntigas linhas. A "Hamburg-Suc:'lamerikanische'' 
estã. construindo, segundo communicações recebidas, navios especialmente 
<lestinados á conc1ucç1\.o de emigrantes. 

Communicaçõcsi 
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A "Societá Italiana di Navigazione'", com o auxilio do Governo, pôz em 
obra, para o Norte do Bra.911, uma linha de vapores com escalas pelos por-
tos do Pará, S. Luiz e Recife. · 

As nossas communicações com o Paraguay e com o Estado de Matte> 
Grosso, a cargo da Companhia Minas e Viação, continuam insufficientes. 

O Governo trata. de fazer a ligação das linhas telegraphicas brasileiras 
com as elo Paraguay e ela Bolivia. 

O Governo portug·uez, por decreto de 22 de Novembro utlimo, que entrou 
em vigor a 1 de Janeiro, adoptou certas medidas prejudiciaes. á navegação· 
das companhias extrangeiras pelos portos portuguezes. Varias nações, entr~ 
as quaes o Bras11, já dirigiram ác;iuelle Governo uma reclamação que ainda 
não foi resolvida. 

~esa dos productos A acção das nossas Legações e Embaixadas muito se tem feito sentir-

; , , 

brosilelro9 no es~ na defesa dos productos brasileiros, todas , as vezes que são. ameaçados por-
t.ranueiro 

augmentos ele tarifas ou quaesquer restricções no seu consumo ou entrada. 
Na Italia, con1o é sàb,ido, existia o monopoliio do café. O Governo ita-

liano abolio-o e entregou o café ao regímen commum do commercio. 

Na Allemanha, estava incluído o café n a lista dos objectos chamados de- · 
luxo, e sua importação era prohibida . Mais tarde, por intervenção do nosso-
Ministro, o o Governo a llen1ão permittio a entrada do ' producto, mas em 
quant ida de limitada. Posteriormente revogou essa restricção e o deixou en-
trar nhemente. Em Junho ulti1'no, com o pénsamento de augmentar as 
suas r endas e restringir as suas compras no extrangeiro, exagera damente 
e,ncareciclas pela desvalor!zàção do m arco, o Governo allemão propõz ª°' 
Reichstag um augmento geral na ti!ibutação de todos os a rtigos importa-
dos . O safé estava entre esses artigos. A n,ossa L.egação, apôs trabally> 
tenaz, conseg{üó que o impos to, em vez de 200 marcos por lOO ·kilos, fosse 
elevado apenas a 160 marcos, ou mais 30 do que era dantes. Convém notai~ 

que, de todos os productos incluídos na majoração de direitos, o café foi o 
unico que logrou diminuição do algali'smo proposto p lllo Governo, Importa 
ainda: ass~gnalar que o Governo a llemão ficou a utorizado a manter os 130· 
marcos do imposto actual. 

Na Suedia houve tambem icléa de elevar os direitos do café; mas a. 
Pai~lan1ento não o consentio, e a essa deliberação não foi extranha a nossa 
Lega ção., 

Tambem; a defesa do mate tem merecido a attenção do Governo . Na 
Allema.nha era o mate, do mesmo modo que o café, considerado a rtigo de-
Juxo ; a sua importaçã,o era 'prohi~ida; mas .a. n,ossa liegafçã;o 1conseglui0' 
que elle fosse ·importa do sem limite de quantidade. _Desde 1918 o impost o. 
de 220 marcos, por 100 kilos, conserva-se o mesmo. A quota de equivalencla 
ouro, que é proporcional á desvalorização do m a rco, é ? que tem avo-
lumado. 
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Na H espa nha duplicou-se . o imposto, mas não representa isto aug;men'o 
'-esp ecia l contra o producto, que a penas foi equipa.r a do a o chá . 

A I talia a ugmentou da m esm a sorte os direitos.; mas com a interven.ção 
do nosso Emba ixa dor o Governo ital ia n o mostrou ~se empenhado em ach a r 
solu ção util aos dous pa izes . 

N Uruguay cogitoÚ-se ele isentar a h erva -mate em folha do impost o de 
15 % . A pedido do Governo do Para ná, o Ministerio <'!º E xter ior COI)seguio , 
p or intermecUo da nossa L egaçào, q qe o imposto fosse extensivo á h er va-
m ate em ge1:a1, conforme desejava o Governo da quelle E stado . 

Em P ariz o a ddido commer cia l á Embaixa da obteve r educção dos d ir ei-
tos que pesava m sobre a t a pioca e os oleos vegeta es de ca roço àe a lgod(io, 
d e gergelim e de a m endoim, qua ndo destina dos exclusiva m ente á fabrica ção 
de oleos comestiveis e cie m a nteiga. Fa~-~e . mist ér,. porém, que os oleos tra-
gam a indicação desse destino. 

P or decr eto r ecentem ente expedido, o Governo portug uez augmentou as 
ta ri fas a dua neiras rela tivas a ·gra nde numero de productos . Felizmente o 
aüg mento deixbu immune a m aior pa r te' da quelles que ordina r ian;iente ex-
portamos . 

Alarm ou o n osso commer cio, e p rincipalment e os ex portadores do Rio 
Gra nde elo Sul , a n oticia ele que o Governo a rgentino ia a ugmentar su>l 
t a rifa a lfan degar ia, em prejU:izo de g ra nde numero de artig os bra sileiros, 
µotada m-en te o a rroz. A L egação em Buenos Aires, m ediante instrucções do 
Governo, deu · ünmecliatam ente os n ecessarios pa ssos e já communicou que o 
aug rnento não se t orna rá effect iv o . 

Out r os assumptos in terna ciona.es, clé ordem politica e c1ip loq1a tica, que 
n ã o podem a in da ser completa m ente divulgados, est ã o em a ndam ento re -
gul a r e serã o levados ao v osso conhecimento em t empo opportuno. D elles 
curnpre destacar os projectos ele convenções prelimina r es, propostos á R e -

, publ ica A r gentina, sobre o a p1'oveitamento das qu éclas do I guasstí e o inter-
ca mbio commer cia l, e a o U ruguay, sobre . a navegação e forÇa hy dra ulica do 
Salto Grande, sem fa llar, p or já serem conhecidos do Congr esso, dos ser-
viços dé ligação f errea e t elegr a phica enti:e o nosso paiz e o P a raguay . 

O Brasil a pprov ou , a 28 de Setembro ultimo, e promulgou a 14 de D e-
zembro a Convenção Internaciona l de Policia Veterina r ia, assig nada em 
Mo ntevidéo a S el e Maio de 1912. 

O decr eto n. 4. 541, de 6 ele Fever eir o dest e a nno, a pp1·ovou a nossa 
adh<esão á Convenção ele B erna., de 9 de Set-embro de 1886 , pa ra a protecçã o 
d as obras littera ria s e artisticas, r evistc1. em B erlim em 1908 . 

JUSTIÇA E NEGOCIOS INTE RIORE S 

R eali zou-se n o dia 1 de Ma r ço a eleição de Presidente , e Vlce-Presi-
den te d!'L R epublica. 

Outros assumptos 

Eleição presldenclat 
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Gra!nde parte c1a Nação via af>proximar-se esse dia cheia de a pprehen-
sões, não SÓ pela exaltação de animos que dominava OS grupos con'tendores 
como pelo .-;sforço diabólico em que individuos sem patriotismo, desvairados 
pela paifxão particla14ia ou por de~peitos de outra ordem, procuravam en ·-
volver n a luta política as forças militares. Não houve expedientes que não 
puzessem em jogo: o eni.buste, a intriga, a deturpação intencional de medi-
das do Governo enchiam diaria)n'en'te as. -coltimnas de sua imprensa . Elles, 
que 'nunca se occuparam cóm os i'nteresses do Exercite e da Marinha , nem 
jámais f izeràm justiça. ás suas legltimas a spirações, a rvoraram-se de re-
pente ·em lialàllin'os dos melindre·s e dos brios das forças a rmadas, tantas 
vezes po\· e·:Ies ines\nos offehdidas e achincalhadas nas pessoas dos seus 
m a is dignos representantes. A ihtervençào collectiva. -no pleito, a deposiçii•J 
de a utdtida des cohstituidas, a revolta contra o proprio Governo eram pr<' -
ga das abertamente. 

O Governo vive absorvido pela idéa de fazer· do E xer cito e da ·Marinha 
a gai'antia real das in s tituições e da P a tiia. Nã o ha sacrifício que não tenha 
posto em pra tica para discipÜnal-as, instru il-as e provei-a s dos meios n e- . 
cessar:os a o desempenho de sua missão. Nota-se já no Exercito verdadeiro 
renà"~i ciinânto. 

Um sôp'í'ci novo de viela e de enthusiasmo perpassa pelas suas fileiras _ 
Sente-se que elle já constitue uma força respeitavel , intelligente e capaz. 
Quanto á Marinha, si, por circumstanc:ias imprevis tas , os resultados não se 
mostram tão lisongeiros, seria injusto, todavia, desconhecer o emp·enho com 

. que o Governo procura acudir ás suas necessidades e da r-lhe o brilho e o re-
levQ 'por que anceia m todos os patriotas . 

Pois n a da disso deteve a ;propal?anda insidiosa! Que va lia m tantos esfor-
ços e sacrifícios, que vaJia toda essa obra de previsfLo e patriotismo em face 
de interesses ou el e sonhos pessoaes contra riados? Politica sem ideal , politica 
de ambições pequeninas, politica de trahição á Patria, porque é tra h ir á Nação 
tentar .sola.pa r os alicerces em que ella apoia a sua orden,1 interna , a su a in-
tegridade e a sua honra! 

Eu, porém, nunca tive duvida .t r esp.eito da a ttitucle das forças a rm:i-das. 
A todos que m e ouviam, manifesta,va sempre a convição de que os n1iliiares, 
mais que nunca, compenetra dos dos seu s deveres , estavam percebendo clara-
mente a manobra dos seus thurifera rios conversos, e não se prestariam já -
m ais a instrumentos de tão ruins paixões . Um ou outro, mais su ggestionavel 
ou ma is impetuoso, poderia desviar-se do rigor elas normas disciplinar es; mas 
seriam attitudes individuaes, sem influenci.a. no espírito da tropa, sem cunho 
ele manifestação de classe . 

Os f1tcto3 corroborara.m inteiran1ente as minhas previsões . A eleição cor-
reu com inteira calm a . Nenhuma perturbação da ordem, n enhum facto la men-
tavel se assignalou em qualqu er ponto do paiz. Numerosos officiaes exerceram 
o seu dk'eito de v oto e fiscalizaram os comícios eleitoraes, sempre com per-
feita compostura e correcção. Todos são accordes em procla mar que a es-
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colha do Chefe da Nação ainda não ·se f·ez no Brasil em condições ãe m a ior 
tranquillidade e segura,nça. 

Tenho -a maior satisfação em deixar consignado aqlli este facto, pàra honr"l 
do Exercito e da Marinha. Elle dá idé'a justa da dü>ciplina, do sentimento do 
dever e ·do patriotismo das nossas forças, serena•s e impertu'rbaveis n·o m eio da 
agitação bitensa e 'Prdlongàda a que, esNmulando-lhes as mais hobres sus-
c eptibilidades, procuraram arrastai-as politicos de poucos escru.pülos. 

O Governo, como era de seu dever, ob:servoil durante o pleito, a 'mais es-
tricta neutralida de Dividido o paiz em dois vastos campos eleftoraes, um r e-
presentado por cevto numero de Estados e outro pelos demais, o Govérrro, da do 
rompimento, continuou a. mamter nuns e noutros a rnesina orienta!Ção polit'ica 
que vinha observando desde o principio. O funccionalismo publico, civil e m i-
litar, votou com inteira liberdade: nlngúefu foi den'li'ttido; remov·ido ô'u perse-
guido, por ter suffragado este ou aq.u.elle' nóme . No proprio ·seio ·ao Governo 
continuaram •a merecer a mesma confiança do presiãen'te pa·rtidarios dé um e 
de outro candidato. 

Nada conseguiu demover-me desse caminho. De um dos gru'p6s em luta 
partiram todas as hos1:ilidades de que fui alvo ·no Conih·esso; ad'eptos ·seus ex-
cederam-se em criticas ,injustas aos actos da a!díninisfração e embaraços sem 
conta ás medidas por 'esta solicitadas; a1'g'l!fils dos seus jornaes, redigiéfos pelos 
arti.stas mais afamades da diffaimação, des;vaára.rain-se ·em aggress'ões ·ignóbeis 
á minha pessôa e até ás intimidades do meu la<r. Não ·0bstante-, a N a çfi:o ·é t e:o · 
.temunha, continuei a dar apoio e prestigio a;os 'EJ.s tados que r epre·sénta•:am 
e ssa ultima corrente po!itica. 'Saibe o paiz que não o fiz por fraqu,eza , l riás pela 
·psolução inabalavel de cumprir até ao fim, serena e lealmente, o méu dev er. 

A paixão partidaria accusou-me de haver por vezes quebrado essa neu-
tralidade, pa!·a punir disciplinarmente ou transferir de guarnição alg\lrns offi-
daes filiados numa das facções. Arguição infundada. A a cção do . Governo 
fez-se sentir, sem attenção a crenças politicas, só contra os militaorés que in-
fringiram o r egulamento, ou cu.ia permamencia no corpo se tornara a m·eaça á 
ordem publica. A ordem era a minha preoccupação suprema. Defenclend'O-a , 
eu cedia ao instincto de conservação e defendia o m eu proprio Governo; mais 
do que isto, defendia as ins tituições, que, certo, não re:listiriam á ai'na rchia 
subsequente ao triumpho das paixões ambientes. Si as m edidas r ep·ressivas r<:i-
cahiram as m a is das vezes em pa rtida.rios de um dos grupos , é · que es te era o 
que mais se esforçava por interessar, os militares na campa nha elei1r0ra l e do.s 
seus adeptos é que partiam, em maior numero, as ameaça s á d.i scipl ina e â. 
-0rdem . 

A attitude do Gev~rno , em relação· aos militares, foi até de extrem a tole-
rancia. Prohibindo apenas as manifestações collectivas, o Governo, como · tive 
de reconhecer mais tarde, ficou áquem da sua missão disciplinadora. O Exer-
cito não tem direitos politicos. Quem tem füreitos politicos é o official conside-
rado i·ndividualmente, e o tem não como official, mas como ·cidadão. Quem vota 
não é o capitão de corveta ou o major, é o cidadão, seja elle militar, juiz, em-
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pregado publico ou operariq. Desde então não se cornp·rehende que ·um official, 
seja subalterno ou general, ande por aqui e por alli, uniformizado, armado e 
reve_stido da funcção de cornrnando que lhe foi confiada, a receber manifes-
tações politicas e a angari:..r proselyto~ para este ou aquelle candidato: vai 
nisto grave coacção á liberdade dos :;mJ:wrdinados, presos aos deveres da 
hterarchia, e tarnbem á libe~dade dos civis, carentes de organização e despro-
vidos de armas . 

Aquelle que deseje entregar-se á cab,ala eleitoral, comece por despir o um-
forrne e guardar a arrnàs, porque tal mis-tér não é d-e militar, mas de cidadão . 

. Entr~tanto, o Geverno levou a sua condescendencia ao ponto de tolerar, 1 

durante rnezes e me1res, essa falsa comprehensão do direito pol!tico dos mili-
tares. 

Como. arguil-o de intoleran~e e injusto?! 
Fui tambem accusado de parcial -por não ter induzido o partido domina nte 

no meu estado a abandona,t· os .compromissos que havia contrahido em favor 
de uma das candidaturas. 

E' ainda uma increpação ipjusta. Não seria digno de mim aconselhar tal 
passo aos meus amigos. No momento em que se manifestaram por aquella 
cand.idatura, elles olharam em torno de si e viram a seu lado, eom urna unica 
excepção, todos os Estados da RepubHca. Si alguns deste logo depois tiveram 
motivos· para recuar ria palavra empenhada, não os teve o partido republicano 
da Paràhyba. O que me cumpria fazer foi o que fiz: pôr a minha autoridade 
acima das ambições ·em jogo e esforçar-me por que a eleição se fizesse livre :e 
verdadeira em toda a parte, e sobretu!ilo no meu . Estado, que, ·aJiiás,_ nada tem 
que invejar neste particular aos mais adiantados Estados da Republica. 

E' e. ensino publico, em tedos os seus gráos, elemento ):iasico_ e primordial 
da grandeza e prosper!.daâe ela Nação. Do preparo efficiente dos cidadãos di-
manam a regularidade e perfeiçã-0 de todos os serviços, o aproveitamento das 
riquezas naturaes do sól.o, o desenvolvimento da fortuna nacional, em summa , 
o progresso e o renome da Patria sob todos os aspectos - material, intellectual 
e moral. 

O Governo da U11ião nã·o póde nem deve conservar-se impassível a nte os 
prejuízos decorrentes da falta desse preparo. Urge providenciar · contra os 
effeitos do analphabetisrno dominante em muitos Estados da Republica, oir 
quaes, pol' faJta de l'ecursos proprios, estão deixando sem .remedio efficaz esse 
grande mal e contribuind-0, assim, para aggravar cada vez' mais o nosso atrazo 
social e po!itlco. 

O Congresso Nacional, comprehendendo essru necessidade, autorizou o Go-
verno, no orçamento votado ' em Dezemb.ro pa;ra este exercício, a entrar em ac-
côrdo com os Estados ·sobre o assumpto. A ·Conferencia Intere.stadoal de En-
sino Prirnarlo, q11e aqui se reuniu o anno passado, chegou a conclusões que 
merecem o estudo e a meditação dos poderes publicos. 



431 

Quanto ao en.sino see,undario e superi-0r, o .decreto n. 11 . 530, de 18 de Mar-
ço de 1915, não obstante os excellentes serviços que prestou, está actualmerite 
modificado por leis poste~i-0res em grande numero de suas disposições, e jã 
não corresponde ás necessidades presentes nem ao regímen universitario inau-
gurado em 1920. 

Os decretos ns. 14. 343, de 7 de Setembro, e 4. 572, de 23 de Dezêmbro de 
l920, adstrictos á faculdade limitada que a lei do ensino então vi-gente conce-
dera ao Governo, instituíram o regímen universi'tario sómente na Capita l da 
Republica; convém, entretanto, que elle se ampli~ a alguns Estados, onde já 
funccionam e florescem institutos de ensino superior, 'federaes e equi-parados, 
de reputação tradiccional e notoria idoneidade, e estabeleça, por esta fórma, 
.salutar concurrencia entre os meios scientificos e littel!arios do paiz. 

Na 0rganização do Departamento Nacional de Saude Publica, procurou 
o Governo remodelar, de modo completo, a administração sapitaria do 'paiz. 

Era da maior urgencia essa iniciativa, que envolvia reÍeva:ntes inte-· 
ress~s nacionaes. 

A situação anterior do serviço apresentava graves falhas, proclamadas 
pelos technlcos. e em desaccordo com o apern>içoamento progressivo da cul-
tura medica no Brasil. Eliminadas do Rio de .Janeiro pelo sl!Jber e esforço 
-d.:; Oswaldo Cruz, a febre amarella e a peste, pouco mais realizaramos no · 
terreno da hygiene publica. A organização Inicial e oppor tuna do· grancle · 
hyg!enista, já não bastava ás condições actuaes. Elle prop!!io o reco-
nhecera. 

Convencido de que nenhum outro ramo da administração publica, mais · 
do• que esse, exigia a attenção do Governo, e seguro ainda de que ·seri'am: . . 
fortemente compensados quaesquer sacrifícios- financeiros em bem da vida 
e. da Raude dos nossos patrícios, ·solicitei <fio Congresso a ' lei sanitaria que · 
servio de base á actual organização, julgada pelos competentes a mais com-
pleta e effkaz da America do Sul. 

E~tre os novos serviços, organizados · ou desenvolvidos pelo Departa-
mento de Saude, figuram os de saneamento rural, prophylaxia de syphilis 
e doenças venereas, lepra, tuberculose e fiscalização da alimentação pu-
blica. 

A prophylaxia tural, limitada a principio ao Districto Federal e ao;, 
Estados de Minas, Paraná. e Maranhão, acha-sé hoje organizada em mais 
l1 Esta<floi<: Rio de Janeiro, Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do NÓrte, 
Espírito Santo, Alagoas, Ceará, Pará, Amazonas, Santa Catharina ~ Mato-
Grosso. Destinada especialmente ás grandes doenças ruraes, ella se tem 
estendido tambem a todos os problemas regionas de l:íygiene e saude pu-
l>llca, e vai promovendo, de modo intenso e progressivo, a educação áani-
taria das populações do interior do paiz. · A prophylaxia da unc!nariose· e 
C.o impaludlsmo 'tem constituído o seu principal objectlvo, por isso mesmo 

Saude public• 
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que ta es doenças são as 1pajs d)f,fuI)pidas nas zonas i:uraes e as que mais 
dlffici\ltam o a1Jei,-fe\çoam,Elnto do tl';;tbalho e o enriquecimento agrícola do,, 
.;ussos campos. Não Sfl têlµ lii;nitado" porém, a essas endemias os serviço»· 
à<> saneamento e prophylax/a ru;ral; cuidam, elles aind.a do coml;>ate á sy-
philis e ás doenças venereas, da prophylaxia da, lepra, e de quaesquer ou-
t:cos traba.Jhos de saude publi:ca qfa.e se tornem necessarios. 

lj'a-rt~ jnteg_ra;nte de taes serviç.os, e um, dos mais valjos.os na caml?anha 
·Je saneai;i:i.ent.o n1raJ, ê a assistencia , hoi;.pitalar, levadft. . agora ás POP,U)ações 
de inter\or. O Depa,.rt:;i,µ;i.,en,to, d!'l Sal:!(le tem 1;1ro1µovido a in;;;.ta)J1jção de hos-
pitaes, ·11egiqnae;;; em, \l.,i1vei.·~os Est,a,Q.o;;;, especia\n)en1'e na.s zpnas de miiJs 
e1ev,ad9 il}P,fce endemico,. e .. opd,e ~ã9 freny.entes . os surtqs das doeuça,s ruraes .1 
O;. beneficiqs eles;;;a a,ssis.te.ncia pa;tenttiiarp.-se, incalcuip,veis. 

Atê então as populações elos campos permaneciam privadas ela assis-
tenpia, d,q,.Estad,o, , victi1:µa;da,s pelas eloenÇ?,S regiql'\aes, cont~;a, G\.S qu r-tes IJ,em 
methf:id9~, J?JOPhY,\a,c~ic.o,~. n,erp. P.roc.esí\OS cui,·ativos er~m 011'l?~;egados. . <:;ui-
il:1v;amos, qu.a.si de mo.a.o exch.i,sivo. a.a... hygiE)ne e df!. af>si.s.tel\cia urb.an,as, 
E.squecidos de q u e, tanto quanto nas cidades , ha nos campos mnita sa,ud,e . ~, 

m1Jita: ,v,\9'1-. q.µe ~.ela,1,, 

A,léi% q:1,~ s~!les do s~r,v)ç,o .. ·I}\l.S,· caP,\tlj.,es., . ei,n. nµ,m e110 qi:i 16, aqlHJ.m-se. já 

en~ f.m19cipnJl.Ri\ei;itP, , ~8 pos,tos 1\:;tI\ita).'ios rµ~·a13s , afóra os d:) .. ~ooke~en,r;;1; 

Poµ,n<f.Q;~lf><'rl<, ElS.tapell)q~~s nqs . EJ?taq()s. d,,o M;,i.raphiio, Pernambl.j.co,, Alagoas, 
Espi~·~~~ Saptq, e R,i,9 q~ ~ai;ieiro, 

Estão· assim disti.;ibuidos : 
Amazonas - 4, inclusive 1 fluvial itinerante; Pará - 4, dos quaes. l i 

fluvial iüne11ante; Mam•nlaao 4'; Ceará - 4·; R·i-o G1:ande do Nopte. '-.. 
3; Far.ahyba - 4 ;· P.ernambuco -.,. 3; Alagoas - 3; Ba,hia - 3; Es)il'Wittl, 
Sr;.nto-' .4; Estado _do Rio - 4; Paraná - s.; Santa Catlaar.i-na - 3; Mato: 
Grosso. 2.; Minas , Geraes - . 1'8; Iilistt>icto , Federal· - l'r. 

E:lonstvuiu,se um Jaospital em s,, Luiz do Maranhão, com capacidade 
para 200 leitos ; um na Capital da Parahyba, p1,ovido de todos os requisitos 
úa h;yg;i!)n,e moP,er.I}\h com 50 leitos; e do'líl em Mh1as Gera.es (Pouso 4J.filgre 
t: Vi90,s.a), IIª'ª 4p lfii.tos ca.da U.Ilil • 

Inq.)l~Urar-se-ha brevemt\i;ite o de Pir/wPra. com, 200 leitos, no grande· 
c~c1ificio onde funccio.nou a Escola de Aprendizes Marinheiros. 

AiI\di'\< . em Min_a.s, ter.emps, cle,ntro qe poupos clias, o de Aporá, no .ramal 
de M,ontes Claros, da Cerl;tral clp Brasij, com espaço para 80 leitos. 

o;:; dP, , ~aranhão, Parahyqa, Poµso Alegre e Viçosa já estão fu,nccio-
na n do e ,prestando ,inestimacveis sei:viço,s. 

A fi+n<j.a~jio ele hospita es negi.onaes em todos os Estados é complemento 
inJi~Plll\l',~.vel e nadi~vel1 do seiw,iço d!l ,. saneamento e prophy.laxia ruraí: 

Apemi,- de toqps o;; t17.opeços e, embaraços p1:oprios ele sel'Vliço va sto e 
11ovo, I\O , seu peri()do d~ o~gl:l,TI(iza,çãQ, m\lito se tra balhou e ·p11ocluzio. 

E_ií\í, ªfljlli a/g,uns dadps aiN1a inc()mpletos , mas significativos: 
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No. servi~o . de verminose, durante o EJ.Ti.ll.º de 1921: 

Pessoas_ elj4miIJ.adas 
Ex,~.me;-; coproiico1~icos . · 
Medicações ministradas 
\Tisitas domiciliares para medicações e cadasti·o 
Ft•ssas consti,rui"das, oxyda ntes, l'iquefactoras ou absorventes .. 
Predi.os esgotados . 

No serviço de impaludismo, no mesmo espij.ço de. tempo.: 

Dcentes z;egif;b1a,d,os e tr.a.t.aclo,s . . .. . . .. . . . ........ . ... . ... .... .- . 
Exames ele sangue . 
Rio!'l limPos._ abertos ou r.ectifip;1.rlos ~rnet11 0!>} . .. ... " ... . .. . 
Va llas limpai;i (i:net-1;os) ................. .,. . . .... . ..... ... . 
Va.!Ja.11, ª~!'lrJ:i!.s . (Jil~,qtro:;,) ... .. ...... . .... .. ..... . ...... . .. . 
Pant<t.ni:>s a.tel]raç1qi;, (o':!~) 

Pantanos esgotados (m") 

Rpçaqa~. (}!','-) 
Capinas ( m') 

.. . ... . ..... . ..... . .. . ......... ·'·. 
............ ..... · ......... .. ... .. . .. .. .. . 

39.6 .. 683. 
572 .,s~~, 

796.H.7. 
139 .3H 
13.106 
15.619 

2>1.'15~ 

J,O,. 83!7·· 
1.w .. 540 
255,, 5~5 

!i4>. .382 
215 .. 5a& 
4;17,. 99'.3 

3. 561): •. 364 
129..010 

A prophylaxia ela febl'e ama.relia e da peste tem sido praticada pelas 
commlss,ões .enca.ru:egadas dos trabalhos de saneamento e prophylaxia rural 
nos Estados. Dessas doenças existem ainda em zonas do littoral e do in -
t~\i9r dq, nQr~e . alg:uns, f9~oi; endemico;;;,, Cl!iiil' q~t,l1<v.ação é qpj~cto do maior 
v>'~o,1iço por,; ~;i.i;tE? das aµFQripadP.s sanJta.ri11-.s,, 

Os tr.a,);lll+l;tçs de sai;ieanwnto rural ex~cu . .t,q,m..-i'je i1a,s bases fi.na;nc~ira_g 

d~'.ei;mi.naqas P,~lq Cong1<es.s,o, seg:11.ndo as. q-J!aljs, metade dfl,s di;!spez.~ <lo 
'.:ustcio c~.be á União ~ a oµtra ao.s Es~ados. Para, tornf],n po15six.el a . r.,eal·i-
zaçi\.o C11l ÍfHll?. iijendços no.s E~_tados cu~:j,s LlP.iVl,Qªs se enç;9nj:i;am. i:nenos 
p1;!.'sperai3, ass"'.ntou-se a clausula ele i)lden};nií'iªllÍÍ:R :t'.ut,ura, que s.erá_ giaJ;an.~ 
t iél<t P,or u1n i111-Pos to e~I/ec;.iaJ s9bre as terra& s.anea.das. 

N l} l!ha,s~ . jp.icial da c;:µnpanha, ele sanearp.ento qo intJlr.ior e attent<J.s ª" 
cc.:ndi-çpe~ pr~ca,rias do. trabalho ·em zop,.as assqladAs pelas epq~mia.s ' rqr:a.es, 
j)-lstifiqa~'l~ o r")gin.1en d.e c;oni;ribl!ições par,ciiJ.,es dqs Esta.dos , q,l!e f!ii.9 llA-
dem, de:;;cj.~ lo,•p?, pr;escir)dir da c8J)acidade t.ech11ica e financ'Jira_ da, Unii'j,o. 
De futuro, e como resultado 11'/es·~fl do saneamento, s!')rá poqsive,l aoi:i ~sta
uos, serfto a<)s I\'lµ.nlçipi,os, agora QriEJntados nos IJ1ethodo1> scientificQs. e fa-
vorecidos pelos beneficio& da carp.panha prophylaQtica, assumir a , re:>ponsa-' 
Fabilipa4e )~ip~p.,Çfl;lra int,egr;al . dq taes ser.viços e a,lliv.iar assim qs actuaes 
._>n<:~argos do Thesouro Federal. 

A pr,qphYillj-;i\'.ia qa SYJjlúlis e doenças vemireas, ex.ecutad!l CQ!l1 l\S{9rço 
m~x)mp em tod_o!j , os pai~es 1 não_ Q. 1;tavi\t ainda sido .no I\~:asil. o !lHe h .11-
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90rtava umas das falhas mais nota.veis da nossa administraçã.o sanitaria. 
Sabido que essa molestia figura na nosologia geral como um dos factores 
de maior coefficiente. e representa uma das cauRas principaes da degene- ' 
:ão huma na , não era lieito esquecei-a, sebretudo depois de conhecido o me-
thodo da sua prophylaxia. 

Assim o comprehendeu o Governo, e, em bases, a mplas, r1gulam entou, 
sop, o criterio mais liberal, a campanha contra a syphilis e doen ças vene-
reas em toda a Republica. 

No Dlstricto Fede~al existem actualmente, em funccionamento regula r, 
11 dlspensarios anti-venereos. 

O serviço está, ainda, organizada em 15 Estados, em CUj"'d capitaes ou 
centros ' mais populosos do interior os postos respectivos estão em plena 
adividade. 

Dês seus benefícios terá o pa.iz dentro em breve provas eloquentes, as-' 
sim c·ci'mo la rga compensação dos sacrificios que lhe têm custado. / 

b movimento dos dispensa.rios, em 1921, foi o seguinte: doentes matri-
culados - 13. 622; consultas - 156 . 45 8; exames de iaboratorio - 15. 782; 
!njecções - 103. 82 3; curativos - 37.013 . 

Mostram estes dados o desenvolvimento que vai tendo 
0

0 serviço e os' ' 
beneficios que delle já está colhendo a população. 

Com o fim de attender a n ecessida des sempre crescentes, install ou- se. 
na séde d:i Jnspectoria, um labora torio de pesquizas, onde são pratieadas as 
1 eacções de Waf'isermann nos enfermos matriculados no8 d•ispensarios, e fei-
to~ os exames , bacteriologicos dos doentes de lepra. 

·o laboratorio, perfeitamente a pparelha clo, com eçou a fun ccionar ert1 
Junho de 1921. Até o fim do anno, praticaram-se 4. 561 r eacÇões de W asser-
mann, das· quaes foram positivas 1. 431, 1 n egativas 3. 093 e duvidosas 37 e 
fizeram-se 100 pesquizas de baci!lo de Hansen, 55 positivas e 45 negativas, 
e !9 biopsias, , das quaes 9 positivas e negativas 10. 1 

Org!tnizou ainda o Departamento de Saude um serviço de educação hy-
gien'ica anti-venerea, pdr meios de filflns cinematographicos, exhibidos com 
extraordin::i.rio exito nos Estados Unidos, na Fra n ça, na Inglaterra, na ·' 
Suissa, etc., numerosa collecção de dispositivos, cartazes e folhetos. e um 
mu~eu ceroplastico. ·F a z parte do plano tambem a rea lização de conferen-
<'ias, uma em associações de classe, no centro da cidade, pa ra pesso~s de 
~ert?. cultura intellectua l, e outras em linguag em vulgar, à o alca nce do 
11ovo, em fabricas, casas de cinematographo, etc. 

De Jaheiro a Dezerhbro foram affixados 10. 272 carta zes de propaga nda 
anti-venerea e distribui das 62. 270 publicações . 

A prophylaxia das doenças venereas estende-se já, como disse, a 15 
Estados. 

São elles: Amazonas, Pará, Ma ranhão, Rio Grande do Norte, Parahyba, 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 'santa Catha-
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t'inn, e Mato-Grosso, cada úm com um dispensaria na Capital; Minas Ge-
1·aes, com quatro (Bello Horizonte, Pirapora, Pou.so Alegre e Viçosa), Ceará, 
com dotis (Fortaleza e Sobral) e Paraná com tres (Capital, Ponta Grossa 
Pa1·anaguá) . 

Está em andamentó o processo para a criação do serviÇo de prophy-
le1xia da lepra e das doenças ·venereas no Estado de Sergipe. 

Tambem do combate á lepra se occupou o Governo. Avaliado em 11.000 
o numero (le leprosos do Brasil, dos quaes aproximadamente 500 no Dis-
tricto Federal, até hoje nãó se havia cuidado da prophylaxia da (loença, 
nem mesmo da assistencia piedosa e necessaria a esses infelizes. 

Aqui só possulmos o hospital da benemerita Ordem da Candelaria, com 
~ lotação de 100 doentes, o que importa affirmar que muitos leprosos per-
maneciam em ampla liberdade por toda a parte, até mesmo na Capital da 
Republica, com grave prejuízo para a collectividade. 

Até 31 de Dezembro de 1921 receberam-se nesta Capital 726 notifica-
ções de lepra, das quaes foram· confirmadas 399 e · consideraÇ!as suspeitas 
21. Das outras, 40 referiam-se a casos já notificados, 223 não foram .. con-
firmadas, e em 43 casos já não se encontraram os individuas notificados. 

Apezar da faita de leprosarios, o Departamento conseguia isolar 264 le-
prosos no Districto Federal, e collocar os dem~is sob vigilancia medica, para 
ús tornar assim menos perigosos. 

Como imprescindivel e urgente complemento dessa. providencia, já se 
tomaram todas as med:idas para a construcção de um leprosaria no Dis-
tt"icto Fec'!eral, destinado a 500 leprosos ; e nos Estados do Maranhão, Pará 
e Minas Geraes cuida-se de intallar dentro em breve estabelecimentos si-
mi!ares. 

A prophylaxia contra a tuberculose, organizada tambem pelo Governo 
act na l, vai sndo exe.cutada de modo regular e progressivo. Cumpre salien-
tar a lmportancia capital desse problema em nosso paiz, especialmente no 
Hto de Janeiro, uma das cidades de mais elevada mortalidade por essa 
doença. 

Até aqui, tinhamas deixado em completo abandono o assumpto •. conven-
cic'!os da innocuidade d.e quaesquer tentativas pr,ophylacticas, não obstante os 
·resultados notaveis que outros povos têm conseguido na luta contra o maior 
dos flagellos humanos. E' certo que essa .parte da administração sanitaria 
·" de todas a mais complexa •. e aquella em que, além das exigencias de ordem 
financeira , a acção do Estado tem que lutar com os maiores embaraços de 
ordem social. Nem por isso, entretanto, devemos recuar; trata-se do maior 
~rQblera.a de prophylaxia urbana em nosso paiz. E' urgente desenvolver, 
onanto poRsivel, a campanha contra o flagello, levai-a a outras zonas de 
pai7 .e tornar mais amplos os meios de acção das autoridades sanitarias. 
Tenhamos em vista que, só no Rio de Janeiro, a mortalidade pela tuber-
culose attinge ou excede a citr:a de 5. 000 pessoas annualmente. 
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A mais grave das nossas. deficiencias nessa materia é a falta quasi 
absoluta de hospitaes. Sõ possuimos, em condições technicas aceita veis, ~ 
de Cas-cadura, zelosame;nte a dministrado pela Santa Casa de Misericordia, 
com 'lota ção insignifica ntissima para as necessidades do Rio de Janeiro. 

O Governo iniciou em Jacarépaguá a construcção de um hospital para 
400 doentes . Cumpre, porém, declarar desde já que isto nã,o é bastante: a 
Capital necessaria de, pelos menos, 1.000 leitos para turberculosos·. 

A' prophylaxia da tuberculose liga-se muito de pe.rto o serviço ele en-· 
ferme;iras-visitado1-as, que · está sendo agora organizado . pel~ Departamento. 

Por falta de enfermeiras technicamente educadas, o tratamento de en-
fe.rm~s entre :pós, tanto em hospitas qua nto em pomici1ios particulares, r e -
sente-se de falhas notav:eis. Para remediar a esse mal, cogito da fundação 
de uma escola profissional de enfermeiras, a qual , a lém aas vantagens reaes 

· que trará para a a dministração sai:iitaria, abrirá vasto campo á actividade· 
procluctiva da mulher. 

O combate ás doenças transmissiveis, em gera l , e especialmente á va-
riol;i,, te;m sido objecto do maior çuida do. A vaccinação systematica, devido 
á boa indole do nosso povo, continua a praticar-se de modo regular, sem 
necessidade ele medidas vexatorias. O numero de vaccinações e revaccina-
ções, realizadas pela actual administração sanita.ria, só no Districto Federal, 
attingio, em Dezembro de 1921, a 614. 856 pessoas. Nos Estados a prophyla-
::da vai sendo effectuada tambem de modo intensivo. 

Entre os se;rviços novos devo ainda referir á fiscalização da alimenta-
ção publica, que é feita de modo rigoroso no Di'stricto Federal e já se es-
tende a os Esta dos , por meio de accôrdo com o Governo da União. 

Falta sensivel entre nós, que urge remedia r quanto antes, é a de um 
serviço tle frigorlficação, que viria trazer grandes facilidades ao commercio. 
l·nterno e exportador e benefícia r , tattrbem, com o melhor.amento dos gene-
ros de consumo, a alimentação publica. O transporte. de alguns g·e!1'eros 
a!imenticios, especialmente do leite e da carne, do!:' centros productores para 
i.>s principaes mercados de consumo é ainda dos mais defeituosos, se se têm 
em consideração as condições do nosso clima. 

A fiscalização dos gen·eros alimenticios realizou 27. 345 visi tas a sstabe- · 
Jecimentos commerciaes . Apprehendeu e inutilizou nesses estabelecimentos. 
em generos diversos, l. '348.374 kilos, 5.577 litros, 122 latas, 15 quintos de vi-
nho, e outros; e nos armazens alfandegados, 920. 253 kilos , 4. 916 saccos, 49V 
engradados, 217 litros de vinho e 7 quartolas. Condemnou 481.121 litros 
ue leite. E rejeitou no Mata;douro de Santa Cruz ant·e mortwi 246 a nimaes: 
e post mortem 2. 917. 

Estes algarismos dão bem idéa da utilidade do serviço . 
A deficiencia de assistencia hospitala r no Rio de Janeiro deve merecei• 

a attenção dos poderes publicos. A Santa Casa de Misericordia, cuja bene-
merencia é digna dos maiores louvores, tem sua lotação constantemente ex-· 
cedida. com grande prejuizo para a, normalidade dos serviços. O Governa 
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mandou adaptar o antigo Asylo de S. Francisco de Assis a hospita l geral 
,Je assistencia. O novo hospital poderá abrigar numero aproximado de 400 
doentes. Essa providencia, todavia, constitue apenas solução parcial do pro-' 
hlema, que deverá ser encarado de modo decisivo, de accôrdo com a s nos-
s.as n ecessidades reaes. 

Cumpre a inda não esquecer a urgencia de possuirmos ta mbem um hos-
pi~al gera l, destinaclo ao ensino medico da Faculdade de Medicina. 

Têm-se arguido de e~ecessivos os dispendios do Thesouro com os ser-
viços sanitarios. 

Nada menosj justO". 
No Brasil, ao contrario do que se verifica em outros paizes , toc'tos os 

flerviços de hygiene e de · saude publica da Capital e de muitos dos E eta dos, 
"" acham centralizados na União e são executados .por um unico orgão ad-
ministrativo, que é o actual Departamento de Saude. 

ll:m outras nações os serviços relacionados com a. defesa sanita.ria. dis-
tribuem-se por diversas repartições, ou são executados, integralmente, pelos 
Estados e pelos municipios, como acontece na. America do Norte . Além 
di>i<SO, as instituições p!j.rticulares de beneficencia contribuern valiosamente 
!)'ira a lliviar os encargos da União, j á pela organização de campanhas· con-
tra certas doenças, como a tuberculose, e a syphilis, já pela. p1·atica de a m-
v1os trabalhos de hygiene, fund ação de hospitaes, etc. 

EP.tre nós não existe a inda, com o desenvolvimento desejavel, o con-
("Jr~o valioso da ü1icjativa particular nas gra ndes ob1·as de in ter esse colie -
ctivo, e por isso mesmo impede ao Governo acudir a todas a s exigencias à<' 
::trlministração sanita1·ia da R epublica . 

Importa. a inda salientar que a grande extensão das cos tas do Brasil 
tc·rna a ssaz dispendiosa a nossa defesa sanitaria ma ritima, internacimial e 
interestadoal, da qua l não podemos prescindir, antes devemos a perfeiçoa l-a 
cada , vez mais . 

Em vez de uma apreci::J.Ção global das depe7,as reclama das pelos servi-
ços sanitarios , feita já com o il)tuito de so1·prender pela cifra total, s eria 
mais razoa vel examinar ca da _.um dos serviços hoje confiados ao Departa-
mento de S:'tude, e os encargos que a cada um delles correspondem. Verifi-
c!lr-se-hia. então, que as despezas go Thesouro se justifica m a mplamente o 
:oão das que provêm a os mflis relevantes interesses da Nação. 

. : 

Diversos actos legisla tivos têm decla ra do de utilidade publica . associa- institl!ioões de utlll~ 

ç:ões particulares. dade publica 

Por se torna rem. cada vez mais frequ entes essas concessões, que tendem 
:). a ugmenta.r, a figura-se medida acertada especifica r, de modo cluro e po-
sitivo, as va ntagens que aa.hi possa1n decorrer, e, ao mesmo tempo , as con-. 
cl'i ções a que deve ficar sujeit a a cem cessão. 

" 
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Territorio do Acre Reorganizada a administração, pelo decreto ·executivo n. 14. 383, do 1 • 

Honran á memoria da 
Princeza D. lsabiai 

Limltois entre 
tados 

os Es-

Internação de lntoxl~ 
··oadoa 

de Outubro de 1920, continua o Territorio do Acre a ser dirigido por um 
Governador, de nomeação do Governo Federal. 

De conformidade com as instrucções expedidas em 6 de J a n eiro de 1921, 
realizaram-se já alli as eleições municipaes. 

Pelo decreto legislativo n. 4. 396, ele 17 de D ezemb1'0 de 1921, foi o Go-
verno autorizado a entrar em accôrdo com o Estado do Amazonas, afim de 
liquidar, amigavelmente, a acção que este, com o intuito de reivindicar o 
'.::'erritorio do Acre move ~ontra a União. 

Atê esta data o Governo ainda não recebeu nenliuma proposta do E s -
tado do Amazona s. 

Em 16 de Novembro de 1921, o Governo, tendo em attenção os grandes 
rnrviços prestados á Patria pela Princeza D. Izabel de Bragança e Orleans, 
Condessa d'Eu. fallecida na França, e considerando que essa ilustre bra-
zileira. mais de uma vez Regente do Governo da Nação, se tornou credora 
da gratidão na.cional e llgou seu nome a factos da maior relevancia da his-
toria politica do Brasil, especialmente ás leis emancipadoras de 28 de Se-
tembro de 1871 e 13 àe Ma io de 1888, resolveu que lhe fossem tribut.11das a.S 
h9nras funebres de Chefe de Estado, e decretou luto nacional por· tres 
cfü1,s : 

O decreto legislativo n. 4.419, de 28 de Dezembro de 1921, mandou 
trasladar para o Brasil, em navio de gil erra , o corpo de D. Izabel. 

Aguardo opportunidacle para dar desempenho a essa incumb<'>ncia. 

Proseguem, com· regularidade, os trabalhos da Comm.issão de limites dos 
Estados do norte, instaHada na cidade da Par.ahyba , Esta do do Piauhy, de;:de 
12 de 'Fevereiro ·de 1921. 

A.nham-se quasi concluidos os trabalhos da Commissão de limites entre 
os Estados do Pa.r.aná e Sa nta Catharina. 

Essa commissão, nom eada a.pós a promulg aç,IÓ do decreto legislativo que 
pôz termo á grave queslão do Contest a do, partio desta. Ca pital em fins de 
Maio dE> ·1Bl8, com destinó a Porto União, onde estabeleceu o seu escriptorio, 
e de óride, desdobrada em turmas, segulo a ata.car o serviço de campo. 

O decreto legisla tivo n. 4. 294, de 6 de Julho do anno findo, creou um 
estabelE'cimento especial para a internação dos intoéleicados pelo alcool ou 
substar,cias venenosas, e estabel'eceu penalidades para os contraventores da 
venda de cocaina, opio, m.orphlna e seus derivados. 

Pan execução dessa salutar medida, que já vai produzindo os melho-
res resultados. o GoYerno e xpedio ·o regulamento a que se refere o decre-
to n. 14.969, de 3 de Setembro do anno passado. 
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Este 01·pbanato, destinado exclusivamente a prestar assistencia ás fi-
lhas orphãs de militares de terra e mar, foi creado pelo cl.ecreto n. 14. 856, de 
lº de Julho de 1921. 

Depois de feita a avaliação do terreno e predio situado á rua General 
Canaharro n. 338, antigo 42, autorizou-se a emissão de apolices da divida 
publica interna, de 1 :000$ cada uma, a té á importancia de 2 .160 :000$, pa ra o 
devido pagamento. 

O policiamento da Capital continua insufficiente e defeituos o, devido 
ao numero reduzido ele praças àa policia militar. 

E' indispensavel elevar esse numero a 5. 000, pelo menos , além ela Guar-
da Civil. A cidade desenvolve-se a olhos vistos; os logra douros publicos mul-
tiplicam-se acceleradamente; a cada soldado toca hoje o policiamento de va-
rias ruas: mw ê possivel , em taes condições, haver serviço que preste. For.-
çoso é, pois, exigir mais um sacrifício do erario publico, e fazer cessar ãe 
~·ez as justas reclamações da popula ção contra o policiamento. 

Orphanato Osorlo 

Policia militM 

j 
De accõrdo com a autorizaçã o confel"ida peio a r t . 3°, n . 2, 

tle 5 de Janeiro do a nno findo, expedi o novo r egula mento do 
beiras . 

•1 
da lei n · 4 · 242 • corpo de Bombeiros , 
Corpo de Bom -

Augmentaram-se duas companhias, no intento de se attendel· mell101· ao 
serviço da cidade . Creou-se uma escola profissiona i pa ra aperfei!loar a in-
strucção das praças e preparar os candidatos ao ·prim eiro posto. 

O novo regulamento. collocou a corporação em condições de bem. pre-
encher os fin s a que se destina. 

Concluidas as obras da nova Colonia de Jacari;,paguá convém installa r Assistencia a alienados 
alli a assistencia hetero-familiar, que tão bons resultados tem dado na B el-
gica, na Aliemanha , na França, na E scocia e m esmo, entre nós, ern S. Pau-
lo. Na Colonia de Alienados do Engenho de Dentro já se edificaram varias 
casas a dequadas. 

H a vendo o Congresso Na ciona l votado a lei de assisten cia aos toxico-
rr..:anos, ;'az-se necessario construir nas duas coJ.onias pa vilhões onde se pos -
sam admittir as pessoas que nella incidirem, emqmm t o não fõr pos&ivel fun-
dar institutos especiaes . 

O Manicom:io Judiciario, concluiclo no anno proximo findo, prestou bons 
f'!erviços . Seria util, entretanto, ·am,plial -o com outro pa vilhão maior, desti-
nado aos alienados deliquentes do sexo masculino . O actual ficará para a s 
alienadas , que, por serem em menor numero, lá est a rão muito "bem. Isto 
feito, · convirá <lota.r o M.anicomio ele serviço economico ·autonomo, sem de-
pendencia da Casa de Correcção. 

Nã o tendo o Congresso a ceitado até hoje ·a sugges tã o que lhe fiz ern Instituto dos Surdos-
1920 de subordinar o Instituto elos Surdos-Mudos :1 direcção do Conselho Ad- Mudos 
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rbinistrativo dos PairimonioSI continua elle a ser administrado dit'ectamen-
te p,elo Governo, com todos os inconvenientes qU<:J apontei na Mensagem da-
quelle anno. 

O regulame11to do Instituto ê ainda. o de lDll, que. n ã o está, . mais em 
condições de preencher os i,eus fins. A pratica aconselha que, em vez do sys-
tema oral puro, se ad.opte o mixto no ensino do curso litterario, pois só 10 ºIº d.os 
a lumnos têm a ptidão para assimilar o conhecimen1·0 das disciplinas ensina-
das por aquelle methodo. 

Quando se construia 6 nove- edificio do Instituto, tinha-se em vista at-
tender á educação dos surdos-mudos· de ambos os sexos. Até . agol".a. só. os 
do sexo masculino se aproveitam do beneficio. O edifício do I nstituto foi 
feito com recursos do seu patrimonio e em terreno de sua propri'edade. Esses 
valores r epresentam donativos de V!ll'ias pess.oas, que, ao fazel -os, tinham, 
de certo, o pen,sa.mento de favorecer aos doentes sem distincção de sexo. 

A reforma do Instituto Benjamin Constant impõe-se como medida d<! 
necessidade .. 

O p:mg-ramma de ensino vigente, instituido pelo decreto n. 9. 116, de 1911. 
tem provado mal. 

Os alumnos são obrigados a aprender materias, para as quaes lhes fa~
·lecem gosto ou aptidão, e que de nad,a lhes servirã o na vida pratica~ O es-
tudo das especialidades. como o da musica, por exemplo não se pratfca con-
venient<Jmente, porque o accumulo de materias não permitte a organização 
de horarjo satisfactorio. 

E' precizo simplifir.ar o curso, e organizar o ensino de outra fót·ma. Os 
alumnO!'J não devem receber todos indistinctamente o mesmo ensino, como 
actualmente acontece. Deve-se antes de tudo, ter em attenção a class·e da 
sociedade de onde vêem e para ond~ têm · de voltar, a vida a· que se destinam, 
o grão de intelligencia de que são dotados, e outras circumstancias. Certa-
mente o Instituto deve proporcionar a todos lnstrucção sufficient!e e equ-
cação perfeita; mas convém lembrar que nem todos os educandos possuem 
a mesm'l. capacidade educativa, e os verdadeiros talentos são excepções, ta.n-
to entre os cegos como entre os videntes. Não se poderá fazer de qualquer 
delles- inàifferentemente, . um artistçi,, um homem de J·ettras ou um sabio . Hr• 
rnistér', pois, subdividir o ensino, de modo que a todos se dê instru.cção gera', 
substanciosa. e pratica, mas se reserva para os ma.is optos ·ensino mais am-
plo e elevado. 

Não é possivel que o mesmo ensino e a mesma educação convenha:m 11. 

rneninGs , dos quaes uns vão se.r humildes operarias e outros devem seguir 
u rnagisterio. Não pôde ter . necessidacie de certos conhecimentos Iitterarios 
e scientificos o ceg o que se destina a vassoureiro, empalhador ou afinador de 
pianos . Com o actual regimen de obrigatoriedade de todas as materias do 
curso litterario, succede que alumnos, que só têm aptidão para a musica 
ou para os officios, e que poderiam deixar o Instituto no fim de quatro. 011 
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dnco annos, são obrigados a permanecer, com grav·e onus do 'fhesourd oito 
ou mais annos para aprender lettras e sciencias, das quaes não precizam e 

\
para as quaes lhes mingua geito, 
'· O quadro dos off1c1os ensmados no Instituto ê pequeno e msuff1ciente. 
As contingencias da cegueira restringem a actividade do cego a umas tan-
tas occupações, dentro das quaes', ainda assim, elles têm que lutar desvan-
tajosamente com a concurrencia dos videntes. Por isso· a vida profissional 
do cei:;o em todos os paizes ê difficil e precaria. 

· Outro grande defeito da organização actual está no modo de prover os 
lugares deprofessor. As cadeiras vagas ou novamente creadas são preenchi-
das, independente de concurso, pelos repetidores cegos, ex-alumnós do Institu-
fo, rnediantie proposta do director. Dada a hypothese, porém, de existir na 
classe dos repetidores cegoS' mais de um candidato a cada uma das cadeiras 
vaga:;i, com igualdade de h abilitações serão ellas providas por concurso, no 
•qual poderão tomar parte os referidos repetidores. Ora, estes não s!to dis-
tribuidos methodicamente por todas as cadeiras, nem nomeados por concurso 
·ou mediante provas de competencia na materia da cadeira a que são adjun-
tos, de sorte que um repetidor pôde ser nomeado professor de lingua ou 
sciencia, que não a que elle repete e para a qual nunca ·demonstrou capa-
ddaãe! 

M.~RliNHA 

Pouco se alteraram, desde a data da minha ultima Mensagem, as c.on-
diçõe~ da nossa esquadra. Nenhuma unidade nova lhe foi accrescentada; 
teve baixa, por imprestaviel, o cruzador Repuhz.ica, e de Nova-York, onde sof· 
freu modificações que o tornaram perfeito vaso de guerra moderno, regressou 
'O encouraçado Mi.nas Geraes. 

E' mais que tempo de se inicia r methodicamente o reapparelhamento da 
11ossa defesa naval. O Estado-Maior acaba de organizar o plano definitivo 
<la reconstituição ela cRquadra, ·e, no orçamento do corrente exercicio figura 
uma autorização de creditas atê o valor ele 100, 000: 000$. para attender áquellas 
providencias. 

Não basta, porém, adquirir navios ; é necessario habilitarmo-nos com os 
'diques e arsena<es indispensaveis á sua conservação . 

A E'eguir, em topicos relativos a esses assumptos, encontrareis o que pensa 
tazer. e o que já tem feito o Governo. 

Quasi todas as unidades da nossa frota actual jâ alcançaram o limitfl 
rnaximo de existencia util. Ainda assim, o Governo tem procurado assogu .. 
ra r-lhes nova phase de serviços, mediante reparos quasi ra.dicaes o a lto 
preço por que ficaram os concertoe 'dt> S. P<nilo e do Min.as Gerttes em ~s
taleiros extrangeiros . levou o Governo 'à p1·eferir, de era em diante, · sempre 

Esquadra 
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que. passivei, i;ntregar a officinas nacionaes os !;erviços de que es tas forem 
capazes. 

O custo da mão de o!J1·a subio extra ordinariamente. quer na Europa, quer 
na America do Norte, de sorte que pa rece possivel aos nossos industi,iaes 
r..auticos concorrerem C'om os de lá. Aliás, 'ainda que não ficassem mais ba· 
ratos os seniiços aqui rea lizados, algumas · vantagens indirectas compensa-
ria m o sacrlficio: 70 ºIº das despezas deixariam de sahir do paiz, incremen-
ta r-se-iam a s industrias na cionaes, e se concorreria para . a formhção do nos -. 
so operariado. 

Concertados em officinas nacion·aes têm sido os nossos dez contra-tor-
pedeiros. ~á o foi o Floriano; estã o em r eparos o Barroso e o D eodoro, e 
entrarão breve em obras os dous " scouts " B ahi<i e Rio Grande do Su-l . Con-
tra taram-se; com firma naciona l os reparos de que uecessita o dique f luctuan-
te Affonso Penna. 

Paq. a substitui~ão gradual e continua das unidades inutilizadas pelo· 
serviço ou desvalorizadas pelo crescente pr ogresso da!> industrias da guer-
ra, convém seja. consignada annualmente uma verba r a zoavel no orçamento. 
da 1\l[arinha . Será possível. a ssim, conservar-se a. esqua dra sempre prompta 
para o desemp.,nho de sua alta funcção, sem que se torne necessario a.o pai~ 
o sacrificio de disp·ender de uma só V'ez for te somma com a a cqu isiçã o de 
material. 

A esquadra logrou, graças aos esforços do E s ta.dc-l\fuior movimenta -
çã o que ha muito tempo 'não se observava. O encoura ça do Floriano reali21ou. 
exer cicios de artilharia nos mezes de No'Vembro a Fevereiro. 

A primeira divisão naval fez, de 24 de Novembro a 19 de Dezembro, 
exercicjos de tiro na Ilha Grande. A 31 de Janeiro e a 22 de Fevereiro rea-
lizaram o Minas e o S. Paulo exercícios com os ca nhões de 305 mm., sobre-
alvo fixo e alvo m.ovel. 

Cumpre salienta r que, pe la primeira vez, em Dossa Marinha, se puzerarn 
em effeito exercícios de tiro em taes condições, com o emprego dos a.ppare~ 
lhos modernos de que são dotados os dous "dreadnoughts". O valor bellico 
deste~ navios, após os repar os soffridos na America do Norte, tornou-se in" 
contestavel. 

Em viagem de instrucção com os aspira ntes percor reu o encouraçado· 
Deocloro a costa, desde os Abrolhos até ao Rio Gra nde do Sul. 

Os "destroyers" Pará, Plaiihy, Alagoas e Pu.ra.ná, em épocas differentes, 
estacionaram nos princip·a es portos do sul e percorreram., com escal~ em. 
varios pontos, extensos trechos da costa . 

Na flotilha de Matto Gross o sõ se movimentou o avis o Oyapack, de L a -
dario para Corumbá, por· motivo da parede que se m a nifestou nesta ultima, 
cidade. 

Na flotilha do Amazonas, a canhoneira 211issõea fez ~ma viagem ao Acre-
e seg·uio depois para Tabatinga, ás ordens do comma ndo da Região, afirn 
de evitar incursões, em a guas nacionaes, de embarca.ç;ões peruanas r evoltadas . 
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O aviso Teffé foi enviado para o Paraguayo, afim de fazer o poiiciamen-
to da fronteira proxima ao territorio revolucionado do Perú. 

O navio-escola Benjamin Constant, cuja baixa se sustou até .ser substi-
tuído por outro, já encorrunendado, continua a prestar serviços, na instru-
cção dos aspirantes da Escola Naval e dos officiaes marinheiros. 

O reduzido numero de navios promptos pa ra o ·serviço torna difficil sa-
tisfazer certas exigencias da nova léi de promoções e fixar precizament.e a 
época para os exercicios neoessarios á instrucção de todo o pessoal emnai·-
cado, utilização conveniente do material e . desenvolvimento de themas ta-
cticos e estrategicos , propostos pelo Estado-Ma"i •Yr, exer cidos esses que são, 
entretanto, indispensav~is á efficacia da esquaa+a. 

E a.s, difficuldades subirão de ponto com a. execução da lei do sor--
t.eio; pela necessidade de prop.orcionar a.os sorteados, em sua passagem . pelas 
fileiras , os ensinamentos indispensaveis, de modo oue fiquem, ao t erminar o 
seu primeiro tempo de serviço, em condições. de consti tuir u ma boa r eserva. 

Póde dizer-se que a supr ema a.spiração da Marinha é , desde mui to tern·-
po, possuir um porto militar. Concordes nesse sentimento, as opiniões di·-
vergiram, tão só, quanto á localizaç.ão, até que, após longos estudos e ·r e-
nhida discus.\jão, o Almirantado se pronunciou dBfinit.ivamente pela enseada 
tla Ribeira, na costa do E stado do Rio de .Ja neiro, em terrenos da bacia, da 
Ilha Grande, 

Em consulta de 12 d~ Dezembro de 1919, depois de frisar a urgente e 
imperiosa necessidade do Porto l\Dlitar, dizia : 

"Sobre o Rio de J·aneiro, pensa o Alm.irantado q1le convém con ·· 
cluir o dique da Ilha ·das Cobras e fazer alli algumas officinas a u-
xiliares para attender, de futuro, aos pequ enos reparos dos mivlrns 
que forem docados. " 

Na ultiJna Mensagem, observava eu: 

"A construcção de um grande arsenal e um porto militar. es ~ 

tabelece, ê v erdade, as bases definitivas do progresso da nossa futura Marí-
tabelece, é verdade, as bases definitivas do progresso da nos·sa futura 
Ma rinha de Guei-ra, porque libertará o pai, dentro de prazo rela tiva-
m.ente b1-eve, tutela estrangeira em materia de renovação, equipa-
mento e abastecimento da esquadra ; mas réquer despezas tão eleva-
das que a nossa situação actua l não comporta." 

Têm sido, porém , de t a l modo avultadas as despezas com os reparos, em 
paizes estrangeiros, elos nossos navios de guerr a; tornam-se dia a dia t ã,o 
prementes as necessidades da frota, quer quanto á acquisição de novas uni-
dades, quer quanto a concertos sérios nas. existentes que j á excederam o 
t empo normal de ser viço; e g·era, ]'.J Or ou t1·0 lado, tantos m ales a actua.J 

Porto IViilltar 
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dispersão dos serviços navaes, que me pareceu pouco aco,nselhavel protrahir 
jJOr mais tempo a solução do grave problema. 

E' força ter em vista que o paiz não vae abalançar-se a despezas improdu-
ctivas. Ao mesmo tempo que satisfazemos a ardente aspirali)ão da Armada, 
ereamos ·importantes fontes de riqueza . Antes mesmo do rendimento do ar-
senal e dos diques, rendimento que será capaz de cobrir os juros e amorti-
za~ão do capital despendido, teremos as rendas decorrentes da energia hydro-
electrica e das uzinas siderurgicas. Deverão adquirir-se duas quédas d'agua 
capazes de foiinec'er 50 ou 60 . 000 cavallos de força. Parte dessa força poderá 
sei· trazida para o Rio de Janeiro, onde as officinas da Marinha pagam á 
Ltight cinà Power mais de 600: 000$ annuaes de eriergla electrica. A electro-
metallurgia será oulra segura garantia de rendimento do Porto Militar, pois 
o Governo pensa em localizar alli altos fornos de systema sueco, producto-
res do m elhor typo de ferro e aço que se conhece. 

Outra consideração capaz de estimular o emprehendimento do Porto Milit~r 
é a relativa á feitura de habitações para funccionarios, officiaes e operarios. 
A crise de moradias é cada vez mais premente na Capital da Republica. 
Cperarios, habitantes de bairros longínquos, chegam a o trabalho já fatigados, 
alimentam-se m al, perdem tempo precioso em locomoção. Offici!:tes e funccio-
narios do Ministerio despendem grande parte dos vencimentos em aluguel 
de casa. No Porto Militar tudo mudará de figura. Construir-se-hã.o villas 
operarias, com áreas amplas, onde a hygiene se a lliará ao baixo custo; e, 
para· os officiaes e funccionarios, habitações ac1equadas tambem de relativo 
conforto e preços moderados. 

Deve-se a.inda attentar em que o actual esta.do de dispersão elos estabc-
lecim.éntos navaes a.carreta despeza. avultada. Em 1918, a despeza. com trans-
porte de pessoal, embarcações, combustivel e 'iubri:l'ic'antes, foi calcula da em 
1. 632 !292$000 . 

Ha, por outro lado, a hypothese de um contrato como o que foi esboçado 
em Maio de 1918, entre o Governo e duas importantes firmas estrangeiras, 
segundo o qua l nenhum encargo immediato a..9sumiria o Thesouro Nacional . 

As bases para esse contrato consistiriam em ser feita a explora ção in-
dustiial do arsenal pela empr eza constructora:, mediante arrendamento por 
certo temp'O. 

Em 1911, o Congresso adoptou o mesmo ponto de vista, e !'Lutorizou o 
Governo a empregar, para o fim indicado, identico systema . O Governo 
assumiria o compromisso de dar ao contractante não só as encommendas ·de 
todo o material de que necessitasse e que por elles pudesse ser fabricado, 
como a liberdade de acceita.r todo e qualquer senriço de particularE>s e forne-
cer ao commercio os artigos da sua industria., bellicos, na.va.es e siderurgicos. 
O pagamento das obras s,eria na base do custo real, accrescido de uma per-
centagem pela administração (over-head,) e o plano financeiro consistiria 
eni. pagamento por letra-ouro do · Thesouro, convettidas etn títulos definitivos 
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<lentro de condições préviamente combinadas. Por esse plano nenhum onus 
- directo haveria para o Governo, porquanto os juros e f u ndos de amortiza-

'.;ião dos titu,los emittidos em pagamento das obras seriam inteiramente co.-
benos pelas quotas que os .contractantes teriam de pagar com o arrenda-
mento das uzinas depois de concluidas. No fim do prazo do a rrendamento, 
todas as obras reverteriam ao Estado. sem que est.e houvesse empreg:'j,do 

·capital algum, a não ser o necessario para a acquisição dos terrenos e quêfü•R 
d'agua, que preliminar:mente deveriam ser entregues á empreza concesslo-

.. naria. 
Após ter consultado de novo, sem assumir, entretanto, compromisso a,lgum, 

as firmas que se mostravam dispostas, em 1918, a realizar esse entendimento 
com o Governo, e haver dellas recebido res.posta favoravel, iniciei as providen-
ciao; necessarias para satisfazer o magno desideratun da Marinha. Foi no-
roooda uma commissão especial para os estudos do Porto MiHtar; os quaes 

, vãq sendo effectuados com presteza, de tal sorte que já se fez o leva~tamento 
topographico da zona a ser adquirida e o hydrographico da r egião. 

As despezas com esses estudo& . e acquisições estão previstas no or>çítmen-
to vigente. 

Depois de haver votado pela continuação do' dique e caes da Tlhn. das 
Cobras e installação contigua de um pequeno arsenal de reparos para •Jb 

navios docados, receou o Almirantado que essas providencias compromettes-
sem o exito do Porto Miiltar, por desviatem recursos que neste teriam mais 

·feliz applicação. Aconselhou então ao Governo que fizesse concluir a<; obras· 
por outro Ministerio ou as transferisse á industria particula r. 

·o primeiro a lvitre não representava diminuição de en'cargos para o The-
souro, e o segundo significaria, até certo ponto, uma tentativa arriscada, 
capaz de sacrificar. o interesse publico. 

O Congresso tem reiteradamente votado os creditos n ecessarios para a 
conclusão daquellas obras, onde já se consumiu até 1915 quasi 1. 000. 000 de 
libras esterlinas. R<~.zoavel era a suggestão do Almirantado quanto ll. morli-
ficação do plano das officinas, para reduzil-as a um modesto arsenal de 
reparos. O Congi-esso acceit ou-a. 

O Arsenal existente, todos o· sabein, está longe de correspondei' aos seus 
fi ;is . Não vale a pena empregarem-se nelle sommas importantes; seria sa-
crifício quasi inutil. Justificam-se apenas os dispendios de tirgencia, e esses 
têm sido feitos, afim de permittir-lhe que vá desempenhando, mais ou menos .• 
o seu papel atê a promptificação do que o deve substituir, formado por dois 
estabelecimentos, um de gra ml,e apparelhamento no Porto Militar, e o outro, 
bem mais modesto, na Ilha das Cobras. 

A área disponível nesta Ilha passará. com a construcção do cães e aterro, 
de 75 a 125 mil metros quadrados. Uma vez localizado ahi o a rsenal de re-

O actual Arsenal 
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• parações, ficará disponivel toda a zona do littoral, ora occupada pelo exis-

tente, de cerca de 40 ' mil metros quadrados. Não é nova a idéa de retirarem-
'Se, do local em que se acham, no .. Cáes dos Mineiros, todas as repartições do 
Ministerio da Marinha. A longa faixa do littoral, entre o Cães Mauã e as docas 
da Alfandega, pur ·onde •se poderá prolonga r o Cães do Porto para umfl. zona 

' de intensa vida commercia l, é d·e a ltissimo valor . Sem levar em conta os 
edificios, calcula-se que a área, capaz de ser vendida para armazens ou casas 
de importação e exportação, produzirá m ais âe 60. 000: 000$000. 

O Arsenal como estit e onde está não prestará jámais os serviços que de 
semelhantes estabelecimentos esperam as modernas marinha s de guerra. Com-
primido numa estreita nesg<t de terra entre o morro de S, Bento e o mar e 
adstricto quasi á mesma superfície que se lhe deu ao ser fundado, no V.iee-
Rein:ado do conde da Cunha, em 1764, já o ministro Senna Pereira, em 1839, lhe 
salientava a má situação. Desde então a opinião favoravel á mudança do lo-

' ca.I, que uns, corno o barão de Cotegipe em 1856, preferiam fosse na Ilha do 
Gov·ernador, e outros, como o engenheiro Law em 1858, na Ilha das Cobras. 

As ·dimensões acanhadas da área do Arsenal trouxeram como consequen-
cia a dissem inação, por toda a orla da bahia e varias ilhas, das suas diversas 
a.ependencias naturaes. Dahi embaraços ao serviço e encarecimento do trabalho 
pela demora e dispendio do transporte de materiaes e .opera rios. 

Não cabem á geração actual as responsabilidades desse reglrnen de dis-
persão ele tra balho. Sentimos, porém, as suas consequencias em mal estar e 
embaraços, e urge dar remedia á situação em v~z de deixai-a aggrava,r-se. 

Com esse pensamento o Governo confiou á Companhia Mecanica de São 
Paulo a cons trucção do dique ' e das officinas da Ilha das Cobras. Fel-o pelo 
systé1m1. chamado P,e administração ·contractada, que tão excellentes resulta-
dos tem produzido na ccm'strucçã o dos quarteis do Exercjto, nas obras muni-
cipaes desta Capital, nas obras . do nordéste, etc., e é realmente o que, nesta 
época de crise e instabilidade de preços melhor resguarda os intere~ses do 
Thcsouro. 

O systema de concurrencia· publica tem sido o maior cancro da adminis-
tração do paiz que, por elle, sempre pagou mais, muito mais do q'.le devia 
pagar. E' tempo do Congresso libertar-se definitivamente da influencia d~ 
certos jornalistas, que·, por motivos conhecidos, têm a obsessão da deshonesti-
dade, e, confiante na integridade proverbial dos homens de governo do Brasil, 
lhes mantenha daqui por diante, sujeita á sua fiscalização, a l.iberdarle de 
;preferir na feitura das obras publicas o systema que lhes pareça mais conve-
niente ao serviço e ao Thesouro da Nação. 

Quasi tâ.o deploravel quanto a do Arsenal é a installação dos varios ser-
viços administrativos do Ministerio da Marinha. Desde as repartições subor-
dinadas directamente ao gabinete do ministro e ao Estado-Maior, até as va-
r ias ins.pectorias (de Maiinhe,, de Portos e Costas , de Machinas, de Fazenda e 
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Fiscalização, de Saude Naval) e outras r amificações , como a Impr ensa Naval 
e a Capitania do Poi.·to, t u do se acha nas condições de maximo desconforto e 
e~·idente infracção das mais comesinhas r egras de hygiene e salubridade . 

P0nsa o Governo, para realizar o plano de concentra r todas essas repar-
tições n um só local, em construir um grande predio, de sete ou oito andares, 
ca pm1 de comportar t a mbem o Almirantado, o Museu e Bibliotheca de Marinha, 
a E scola Naval de Guerra, a Auditoria e a Superintendencia de Navegação. 
E sse edifício será levantado nos terrenos hoje occupados pelos armazens d.a 
l'Jstrada de Ferro ,de Therezopolis, com 80m por 80m, uma face para o mar e 
.outra para a praça Quinze de Novembr o. 

Uma vez transferidas pa ra ah! as r epartições esparsas pelos v a rios ed.i-
fic10s actuaes e tra nsportado o Arsenal para as sua s futuras installaçõe.s, po-
derão ser ·alienados os terrenos e edificações contiguas ao Cães do Portá, 
cujo valor cobrirá, de sobejo, as despezas com a conclusão das obras da Ilha 
das Cobra s e a construcção do novo palacio do Ministerio. Ficarão, além disso, 
disponíveis os edificios da Ilha Fiscal, onde se acha a Superintendencia de 
Navegação e que se t ornou necess ario para dependencias do Porto Fra nco, 
e o em que funcciçmam o Almirantado, o Museu e a Escola Naval de Guerra, 
ao qual o Governo dará destino m ais conveniente. 

Serão, como se vê, obras de grande alcance, quer utilitario quer decora tivo', 
que em nada sobrecarregarão os cofres publicos e antes . poderão deixar não 
p E:queno saldo . 

As capitanias continuam sob o r egímen do regulaimento de 1915, approvado capitan ias dos portos 
e posto em execução pelo decreto n. 11. 505, de 4 de março. Como se verifi-
cassE.m nelle algumas omissões · e sobre a sua applícação fossem frequentes as 
consultas dos capitães dos portos, o Governo resolveu revel -o, e pará isto 
d e;signou ma commissão presidida pelo inspectoi· de Portos e Costas. 

lll '!t a commissão já fez entrega do seu trabalho ao Ministerio, que o sub-
m etteu á consulta do Almirantado, onde se acha ainda em estudos. 

Ha certa difficuldade em prencherem-se os cargos de capitães de por-
~ OF. Os peqios de exoneração ou de licença são constantes. Essa reluctancla 
vem da'> condições desfavoraveis da m aioria da s capitanias, onde as installa-
ções são pessimas, a rdu? o trabalho e o pessoa l diminuto. 

O seu materia l fluctua nte é tambem defücientissimo . Dois r e15ocadorae 
de alto mar, um dotado de poderosa s bombas de esgoto e incendio, e outro 
do holophotes, radiotelegraphia e installações de escaphandros, além de 1<tn-
chas á gazolina em numero sufficiente são elementos imprescindiveis para a 
regula rida de das funcções .que incumbem a essas repartições . 

A Reserva, creada pelo decreto n. 12. 888, de 1916, p assou pelo art. 10 liteser va aval e sorteio 
da lei n · 4. 531, de 28 de Janeiro· do corrente a nno, a ·constituir-se àe tres maritimo 
classes . 

• 
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A inscripção continua a ser feita 1·egularmente, assim. como a iustrucção. 
O corpo, de reservistas navaes coBta actualmente 5 .144, que já receberam . ca. 
ckrnetas, e 9. 299 inscriptos. 

A lei de fixação da força naval pa;ra. o corrente anuo modifücou as dispos!· 
ções anteriores, quanto ao sorteio maritimo. com o intuito de preencher m a is 
facilme1üe os claros da Armada. O sorteio do Exercito comprehenderá torlos os 
rnaritimqs em condições legaes, que seirão depois entregues á Marinha, a. qual 
receberá tambern, no caso cie não serem elles bastantes, os artistas, mecanicos, 
elect.ricistas, foguistas, etG. 

E' de esperar que este anno se regularize definitivàrnente o serviço do 
sorteie maritimo, o que permittirá supprir as· necessid'ades das ·guarniç0e!.' e 
dar-!·hes maior estabilidade e melhores ·condições de trabalho. O numero es-
.::ass.o de mal'in.heiros . acarreta sobrecarga de serviço, obsta á concessão de 
fol'gas e férias, e contr1bne para tornar antipathico o cumprimento de dever. 

Pelo decreto n. 14".086, de 3 de margo de 1920, foi o serJiço de pesca, atê 
então confüado 'ao Ministerio da Agricultura., transferido para o da Mai·inha, 
Os regulamentos que o regem são ainda o:; daquelle Ministerio, d.e q,ccõruo 
com o das capitanias. O Almira ntado tem ém estudos a re~ uh-~11<:nta;;ii.o e~

pecial. 
Vão-se mostrando excellentes os frutos ela Fiscalização da Pesca. Muito 

tem augmentado a venda dos nossos productos e diminuido correspondente-
mente a importação dos congeneres estrangeiros. Como exemplo pôde citar-
se .o. commercio de bacalhau , cuja importação foi, no 1° trimestre de 1920, de 
ll. 065 tonelada's, -e baixou .no 1° trimestre de 1921 a 6. 388, Por outro lado, a 
v.enda de peixe nas. feii:;as~liv1'.es tem concorrido satisfactoriamente para o ba.-
ratea.mento da ailimentação. Computa-se em 413:165$ o valor do peixe vt-ndido, 
em 1921, nas feii:as . desta Capital. 

A naciOBalização da> pesca vae sendo posta em pratica. A matricula do 
pescador sõ ê perml-ttJida a cidadãos brasileiros, natos ou naturalizados, que 
v:va:m real'mente da pesca:. O cruzador-auxiliar José Bonifacio tem continuada 
a desempenha,r-se do importante serviço da fiscalização das nossas costas, 
e a organizar <W eolonias de pescadores, onde a sua influencia se f az sentir 
tanto do ponto de vi·sta economico ·comb pelo lado da hygiene e llducação. 
l'\iumerosas cooper<•tivas têm sido fundadas , a:ssim como escoias prima rias 
e corpos de escot ei·ros, para os adolescentes, filhos d'e pescadores. Existem 
actualme:nte 131 colonias cooperativas, 16. 354 pescadores; correspondentes ~L 

6·, 9<10 en'lbarcações. Essas colonias mantêm 28 escolas primarias, com fre-
quencia de 1.-207 crianças, além d'e cursos ríocturnos para adultos. 

Attendendo ás cliffi.culdades com que. lutam os. pescadores para a acquisi-
çãp do seu material Jilrofissional, que lhes chega á..~ mãos por preço~ exorbitrm-
t()s. criou, o Ministerio da Marinha o· - Credito Mari•Hmo, - encarregado de 
fornecer aos interessados os artigos necessarios pelo minfmo preço. 
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Por emquanto o - Credito Maritimo - limita suas operações ao pequen0 
mateFial de pesca - rêdes , linhas-, fios, anzóes, Quando os pesc"adores reco-
nhecerem as vantagens e garantias desse commercio, o - Credito Maritimo --
.;HenJerá successivamerite suas operações ás embarc«ções . Í'ti)l•ic:(ts de gdo, 

f~i.bricas de conserv:as e aproveitamento dos productos do peixe, e até aos 
estaleiros de construcção <le barcos para pesca. 

Embora criado o Departamento Nacional da Saude Publica, têm os cf-
ficiaes de marinha, encarregados da missão da pesca, continuado a velar t>uida-
dosamente pelo s<>,neamento do littotal. 

Correram regularmente os traba.lhos lectivos das diversas instituições 
de ensmo da Marinha . 

.Na E scola Naval de Guerra, além das conferencias ragulamt:r,tures, de 
accõrcto com os programmas, realizou-se uma série de prelecções sobre a or-
gn.n!?.açao e os methodos de fire-contt·oi adoptado no encouraçado S . Pa1ifo. 
Terminaram o curso .dezesete officiaes alumnos, cinco capitães de mar e guerra. 
cinco capitães dA fragata e sete capitães de corveta. 

O decreto n. 15. 234, de 31 de dezembro ultimo. rem:ganizou a E scola. 
I'.; conformidade com elle, vão cursai-a os officiaes matriculados este anno. 

A principr..! modi.ficação desse regulamento consistiu rn· .. c.livi~â.o cl•~ en-
sino em dois cursos - o de guerra e o de re;visão: o primeiro, com o fim de 

· 1in:paral' capit~es de corveta· recem-promoviclos e capitães-tenentes an.tigos· 
vara os serviç;os de estado-maior e comma.ndo de navios, e o segundo. que é 
mera revisão e ampliação do outro, destinado a habilitar cap!tüc"' <le fra~a.t.i: 

aritlgui:; e capitães de mar e guerra para o c1esempenh0 do alto comma ndo. 

Ecses dois cur!lo virão, em· épocas distinctas, proporcio:' ª" a«s offici aes 
novos llOnhecimentos e oriental-os no estudo dos grandes problemas navaes . 

.Na E scola Naval concluíram o curso vinte e nove guardas-marinha. 
A mudança desse estabelecimento, da ensea da da Tapera para a sua an-

11g;. oê<le, ne.~ta C>l.pital, veio, como era de prever, pôr termo a varies in-
<ouaventontes de que se resentia o ensino, ora. m inistrado com ma.is reg~lari
clnde e aprove-itamento, e ao mesmo tempo, remover difficuldades que se an-
tc1'•iav:im aos candidatos ás cartas de piloto e ma11h!nista m1ircnnte. e á pro~ 
pt·i;\ administt·ação no tocante a exames e outr-<1.s providencia:;. 

A E scola de Aviação Naval, installada, como se acha, na parte occidental 
'111 l.~1a das Enxa das, conjuntamente com a Escola Nava l, nàc pôde, à?J.da a. 
-.x1gu1dad·e de espaço, ter o desenvolvimento de que carece para a.ttencler ao 
-i·nsino ~ {li prati ca\ <le à v iação. E' urgente, pois, a sua mudança; e assim 
uen,.,ando foi que, na minha l'.11:ensagem do anno passado, pecli o credito <)e 

~ .. 000 :000$ para a insta.Ilação defi nitiva, não só da Escola <:"'!ll• do Centl'o de 
~ vlaçi.Í.<), que, uma vez prompto, constituirá a nossa primeira base de ·avia-
c•lo naval. 

Ensino 
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Uma: parte dos terrenos necessarws a essas installações, situados na Pon -
t:a. üo Galeão, na Ilha do Governador, já está com o Ministerio da Marinha; a 
o utrn. parte será preciso desapropria.r, por pertencer· a particulares. Jâ está 
·prompto o projecto das novas constrl:i!cções, que são a primeira parte de um 
l r·n;;rf,m:ríla geral, em vias de execução. E' meu pensamenv de '.xrc1.r es:,:e ra1no 
rl<.• E'Pr\'lÇO naval, de grande importancia para a: defesa do p:.üz, completa1uente 
{lcganizado, qu er quanto. a.o materla l, quer quanto ao p essoal. 

Apesar da sua defici'ente .instaUação, a Escola de Aviação Naval v em-se 
~srorçando por bem desempenhar a s suas obrigações. E' assim que, durante 
o período decorrido do 1° de abril de 1921 a .28 de fevereiro do corrente a nno • 
.os J?ilotos e a lumnos da E scola effectuaram 2. 434 vôos, i:io total de 1. 292 horas 
e 11 minutos. 

Dois aviões de bombardeio tomaram parte nas ultimas manobras da es-
·~uadra, photographaram os pontos ~e quéda dos projectis e fiz.,ram o serviço 
.de spottq;ge, . que, pela primeira vez entre nós, se pratica desse modo. 

Durante o mesmo período de tempo effectuaram-se dois raids · â Ilha 
Grande, um a Sa ntos e , mais um de exploração, até á Ilha ue i:::. Sebastião, 
i1 procura . do casco do A lagoas. 

Fez-se a inda o ·serviÇo de exploração das lagôas que ficam ao norte da. 
t arra do Rio de J aneiro. 

:A Escola de Marinha Mercante do Pará tem tido dhn'c.u tis.s ima frequen-
cia; por isso, a Inspectoria de Marinha alvitra a sua suppressão. A escassez 
de matriculas torna-se principalmente · notavel no curso de Machinas, qu e ê 
'O de maior importancia, pois ó de Pilotagem se tornar lL dispensável, desde 
:iae se adopte o criterio de serem os piíotos fluviaes diplomatl:;s núi fü'.lnt e exa-
me nas capitanias dos portos . 

A Escola de Grumetes, installada na enseada Baptis,ta das Neves, teve 
a frequencia de 217 a lumnos , dos quaes 190 prestaram exames e foram enviado::; 

, para o Cor po de Marinheiros Nacionaes. 
As escolas ele apr endizes r eclamam, tambem, quasi todas, melhor es instal -

lações. Ds edifícios acham-S'e geralmente em mau estado, e não dispõem dar; 
!l<'commodações imprescindiveis em internatos, mesmo rigol'O!;amente moies-
tos. Semelha nte contingencia redu~ a m a tr icula, além de prejudicar o ensi-
no e a administração. Pensa o Governo em abandonar alguns desses · edifícios 
e construir out ros em lugares m ais apropriados, a começar pelas escolas de 
Pernambuco e Bahia. 

P!!.rece digna de estudo a idéa de substituir as escolas de aprendizes, uma 
em cada Estado maritimo, por escolas r egionaes, com capacidade para 400 
a lumnos, situadas elm certos pontos do pa iz. P a ra estas seriara 0i1 viarlo~, pelas 
_c.ap1tanias da região, os menores que estivessem n as condiçõeii' r egulamenta res. 
Dotar-se-hiam as escolas regionaes com um bom corpo docente, recruta do 
entre os melhores professores das actuaes escola~ de a prendizes e da. de 
Grumetes, o que pennittiria dar m aior desenvolvimento ao ensino é dispensar 
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o estagio da Escola Baptista das Neves. Transfórmar-se-hia esta. etn · es-colâ: 
i t>gwnaL A reforma faria· apreciavel economia: na vçrba actualI:hénle 'despendi-
da com o numeroso a:iessoal dlrector e docente das escolas de aprendizes; 

·Era de 952 o tetal de menores alistados nessas escolas a 31 de dezembrn 
ultimo. 

Uma commissão de officiaes está revendo o regulamento das escolas pro-
tis1oionaes , afim de adoptar novos methodos de ensino e reunll-as sob uma 
unica direcção, o que serã de proveito para o seu bom funccionamento. 

O Conselho do Almirantado funccionou co\:n regular;daijP. e prestou, eomó Conoelho 
orgaJn consultivo do Minister:io da Marinha, serviços aprec:iave:is. 

Dentre os assumptos por elle debatidos inerécern especial menção os que 
se r elacionam com o Porto Militar e bases navaes , a s prombções, a pesca, à 
remodelação .dos corpos de Saude e de Engenharia Naval, a Escola de M11chi-
n lstas Auxiliares e o contracto da Missão estrangeira para a .Marinha. 

. ..... 

l 
1 

1 

do Aln'llran-1 
ta do ~ 

Soffem os :inconvenientes da s p essimas installações ~ue µng;.:uem, a Bi- Bibliot.heea. Museu ,. 
b liotheca, o Museu e o Archivo da Marinha. A>-chillo 

A Bibliotheca occupa um andar terreo, em rua de intenso movimento, 
continuo barulho e poeira insupportavel. Além disso, a humidade, e as traças, 
cuja producção ella d.esenvolve, ameaça m .obras rarissimas, livros preciosos de 
a !t o ''alor e utilidade, de que se não encontram facilmente novas edições . 

O Museu está igulmente localizado em acanlÍadissimo compartimento, onde 
o s objectos gloriosos trophéus da nossa Hfstoria Militar - se vão a montoando 
::em or dem alguma, e telas de inestima vel preço se estragam em desvã.os ;;em 
]u'z n em ventilação. 

·o Archivo não tem melhores accommodaçõel!. 

De accôrdo com a lei ultimamente votada, es tá o Gove.rno, providenciand·:> 
s6hfe as installiações n ecessarias para as clinicas especializadas . Méras se-
cções do actüal Hospital da Ilha das Cobras, não convém, por isso, dar-lhe;; 
caracter definitivo, com dispendio consideravel, pois a mesma lei a.utorizou o 
Governo a dotar a Ma rinha de edlficio novo, em local apropriado, para· sub-
sfrtuir a antiga. e defeituosa séde da hospitaliztLÇão. A ·const rucção do novd 
Hospital depende, todavia, do Porto Milita.r. Enca minhada comó est~ a solu-
<;ã.o deste importante problema, breve chegará a opportunidade de revaritat-::ie, 
"ª região da Ribeira, o estabelecJ.mento de que tanto carecem os doentes rla 
Marinha, e dar-se outro destino aos edificios actuaes, absolutamen'te :impro-
prios ao fim a que têm. servido . 

O tratamento dos tuberculosos continua a ser feito no Sanatorlo de JÍ'ri-
burgo, em dependencia isolada e distante do edificio principal. 

E' controvertida a opinião dos medicoa quan to á vantagem do clima 
-de Friburgo para os tuberculosos. Os clinicos da Marinha julgam-no preju--

Sa~cla Naval 
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qi<lial ... nos , ultilpos periodos da molestia, ma.s de incomparavel efficacia; pat·•~ 

O!! pretuberculosos e rne&mo para os doentes ainda cura veis . Seria , neste 
caso, conveniente a criação de outro sanatorio, ern altitupe média, mais pt'e>· 
ximo do Rio de Janeiro .e com meios de communica.ção mais facels, co'm;a-
grado aos ·enfermos ina daptaveis ao clima de Friburgo . 

Adstricta, por emquanto, ~ modesta funcção de prover aos reparo,, , ·á 
guarda e c.onservação do materia l bellico, incumbe a esta repartiçiio falwie:u 
logo que possa, todo o nos.~.o·arrna.n1euto e tod a.8 as nossas x·~.iunições Para col-
l!mar esse alvo, está sendo, pouco a pouco, · appal'elhada . Urna cornrnissão de 
officiaes occupa-se, junto á . F'a brica do Piquete, de levar por dianl"< a fabri<'a" 
ção da polvora de base dupla. Coroadas do melhor exito tém sido a.a expe-
rjencias da :p_olvora. nacional denominada "BrasHita". 

Está 1nerecendo tambem a attenção do Governo o fabrico ele projecUs. 
O ArsenaJ. de Guerra ji'.L os tem fornecido, de ferro fundido, para os canhõe'! 
de 120 mm. da Mafl11há, com resultado relativa.'11.ente bom. 

O importante problema das minas submarinas apresenta-se-nos com as-
pecto muito favoravel. Será talvez possivel dentro em breve consti·un-a a nn 
pa,iz, de accõrdo com o· typo de uma invenção nacional. 

'Intciaram-se importantes melhoramentos na Ilha do Boqueirão, t:aes . co-
mo: - construcção de uma ponte de desembarque, de uma carrei.rit, de aloja -
mentos, de um paiol refrigerado, de outro . do pol'vora negra, de uma Hnha 
ferrea para ligar os dois , acquisic;:ão de um guindaste electrico. concert()5, 
reparos, etc. 

E' indispensavel seja o Governo habilitado con1 os recursos nee:essarios 
para a feitura de uma canalização especial, destinada a . extinguir incendio 
nos pai6es, assim como para co1rntruir um paiol de estop!lhas e fü<nole t:as. 

O Arsenal do Pará terminou a construcção do antigo patacho G1tajar4, . 
iniCiada ha trinta e seis ann os. Com essa obra póde dizer-se que a consti·u-
cção naval resurgiu naquella lonE,".inqua repartição da Marinha. 

As essencias preciosas. que ' possue a flora a.rnazonica, proprias par-a, a 
construcção naval, indicam que se nã-0 deve deixar esmorecer esse impulso, 
que é d« necessidade installar no Pará um estaleiro capaz de prover a todas a.s 
necesi;idades da flotilha. 

O Arsenal de Ladario esta. tambem a ex1g1r a attenção dos poderes pu-
blicos, corno base que é da flotilha de Matto Grosso. O Arsenal e a flotilha 
actuaes não são apenas desmaiado esboço do que ·devem ser; · represi;inta.m 
mesmo triste retrocesso do que já foram . · 

Dispõe o Arsenal de um quadro de -0perarios competentes; mas o seu ap'-
:i;arelhamento, em m a chinas, é obsoleto e deficiente, ·. : 
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Além. de possuir boas essencias florestaes, a re.gião é rica em ferro e imm -
ganez, ~ põde vir a ser, de futuro, grande centro metallurg·ico, assaz . prf!!l ; 
t.11.dio ao Arsenal. 

E' indtspensavel ampliar' o quadro dos operarias, adquirir ma.chinismps,. 
levantar mortonas e estaleiros. São despezas que redundarão em f ontes, .C\';" 
r~mdas, pois, além dos reparos da flotilha e construcção de novas e.mba.rca: 
ções, contará o Ar2enal com a clientela particular, que é avultada e anseia 
por essas providencias. 

E' . necessario, ainda, concertar os edificios, muito damnificados desd'l ~ 
g rande temp0ral de ma;io de 1920, e comprar um dique f!uctuante pur i!'!SO 
que as unidades da f lotirha com muita difficuldade são postas a secco. A 
mortona existente não comporta carga maior de 600 toneladas, O dique flu-
ctuante, além de servir á :Ootilha, será procurado· por navios m ercantes, que 
s6 dispõem de carreiras rudimentares, e produzirá., assim , renda conside-
ravel. 

E' mistér não esquecer que a flotilha e o Arsenal de Matto Grosso 
são e lementos primordiaes na defesa daquella zona do paiz. 

GUERRA 

Dando execução ao seu plano ·relativo á defesa. nacional, tem o Governo 
empregado todos os seus esforços e todos os recursos. concedidos pelo Poder 
Legislativo para bem organizar um nucleo de força a rmada digno da alta. 
n..issiio confiada ao Exercito. P ara isso, tem cuidado P.om sol!icitude. embora 
com r igorosa economia, não s6 da educação moral, intellectual, physica e 
profiS."Jiona.l dos offi-Oiaes e praças, e elo augmento ele sua capacidade ciVil 
e nl.i!itar, como tambem elas installações materia es indispensaveis a o bom 
exlto do conjunto, taes como m aterial bellico e a quartelamento. 

Excellentes continuam a ser os resultados da instrucçiio mllitar, em t:o-
dos os g·raus, desde as escolas regimentaes, onde se ministra o en sino prima· 
rio e complementar, os collegios m ilitares, que mantêm o curso dos estudo:. 
secundarios, e a Escola Militar, que é o P.en.tro de formação dos officiaes· com-
batentes das quatro armM, a té a os institutos rigorosamente technicos. 

A Escola de Aviação Militar vae p1·eenchendo plenamente os seus fizJll " 
justificando as despeza.s ·de certo vulto, que exig·e essa nova arm a . 

os· seua resulta dos são mais do que a nima;dores, e já representam serviço 
ele utilidade real prestado á defesa ao paiz . 

Auspiciosos se apresentam tambem os frutos das escolas de lntendencla, 
em seu . primeiro anno de f uncciona mento . Meio inteiramente de recrutamen-
to de technicos para o serviço de aba.o;;tecimento das forças, a primeira t unna 
sahida . de cada uma dessas escolas revela, pelos seus conhecimentos .Profi!!· 
.eionaes, a grande vantagem do systema ora adopta do. 

Def esa ·naclonal 

Ensino 



:iterlal bellieo, quar-
teis e obras 

454 
Dé grande utilidade se têm mostrádo igualmehte os cursos da Escola 

de Estado-Maior, sob a dii·e~ção technica im111ediata dà MissfLo Militar ~°"rari
ceza, e a superintendencta effectiva do Estado-Maior do Exercito. Os serviç<iS 
de estàdo-maior, de maxima importa.ncia na organização dos exercltos, en-
cóntram nella os . elementos de que precisam, na paz como na g uerra, para â. 
realização dos seus altos :fins. A Escola acha-se hoje convenientemente ill·· 
stallàda em e<1ificio restaurado para esse fim. 

Outro tanto deve dizer -Jlle das escolas de Aperfeiçoamento de Offlciaea 
li de Veterinara, onde · os co{ihecimentôs technico-profissionaes, ainda sob a 
orientaçãó da Missão Militar Franceza, se m'inistrd.m de accôrdo com ós pr&-
greS.sos e a experiencia mais recentes. 

Quanto ao material bellico d.e que carecem as unidades das diversas ar-
mas tem t ido o Governo o cuidado de o não adqUiI'lr sem experi·encias preli-
minares, que o tranquillizem a respeito das condições technicas necessarias, 
e sem attender com o maximo rigor â questão de preço e â idoneidade dos 
contractantes . 

O problema de aquartelamento est.â., felizmente, em periodo de franca rea-
lização. 

O Governo jâ. construiu ou tem em vias de conclusão as seguintes obras: 
Por administração directa: 
Na Capital Federal - um quartel para o 3° Regiment o de Infantaria; un~ 

eClificio para a Escola de Estado-Maior; a recon·strucção do quartel do 2° Re-
gimento de Artilharia Montada; a ampliação e adaptação do edifício do Su-
:i:;remo Tribunal Militar; um deposito de =!Lrmamento, em Deodoro; um pavi-
lhão de boxes, na Escola de Aperfeiçamento de Officiaes; um picadeiro, na E!'l-
cola Militar; adaptaçi;>es, ampliações e um posto de quarentena, no Hospital 
Veterina rlo; a ada ptação de um edifício para a Ambulancia Divisionaria; um 
ciua rtel para o 1° R egimento de Cavallaria D ivisiona ria ; outro pa ra a 3" Com-
panhia de Metralhadoras; uma pharma cia veterinaria, na Escola Militar; :i>a·· 
vilhões de baias e de enfermaria no 1° Corpo de Transporte ; uma dependen-
cia na Escola de Aperfeiçoamento de Officiaes; os estabelecimentos da Inten-
dencia Divisionaria da 1• Reg4ão; ampliações, adaptações e uma enfermariio. 
de cirurgia, no Hospital Central : 

Na Parahyba - um quartel para batalhão de caçadores; 
Em S. Paulo - uma enfermaria de isolamento; uma lavandal'ia I! outr•)tt 

melhoramentos no Hospital Militat, e obras de defesa no porto ·de Santos; 
No Rio Grande do Sul - um quartel para· o conimando da 5 .. Brigada' de 

II'rfantaria, em Santa Maria; 
Em Minas Geraes - um quartel para: regib:)entô de infuntàrlà; em São 

.João d'El-Rey, e uma enfermaria; em Campo Be1ll>1· 
Em Ma tto Grosso --.. úm quartel para: reg,imentO' de cavallaria, em Bêttit: 

Vista; 
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No .Amazpnas - . . .Qu<i-rteis para infantaria, .e:n Qyq,poc~. Rio Branco, 
Cucuhy e Tabatinga; 

No Maral1hão - uma linha de . tiro, em S. I...uiz; 
E por adnúnistração contractada: 
Em S. Paulo - um quartel para regimento ·de cavallaria, em Pirassunun· 

ga; um para batalhão de engenharia; um para g1-upo de obuzes, em Quitauna, 
!l qµatro dev.ositos divisiomJ.rios; 

Nç Paraná, - um :li.ospital milhar, !l nn;t quartel pa1·a patalhão de eng~
pharia, em Curityba; 

Em Santa Cati;li+rina um quartel 'para batalhão <le caçadores, em Joiu-
ville; 

No Rio Grande do Sul - um quartel para batalhão de caçadores, em 
S. Leopoldo; tres para regimentos de cavallaria, em D. Pedrito, Bagê e S . 

. Luiz; ·um para esquadrão de cavallaria, em S. Niéolau; um quartel-general 
pr,ra brigada de -infantaria, em Cruz Alta; um quartel para batalhão de enge-
nparia, em Cachoeira: um para ba.talhão de caçadores, em Caxia.~. e um pai:a 
regimento de artilharia montada, em Santa Maria; 

No Piauhy - um quartel para batalhão de caçadores em 'l'herezina; 
Em Mim1s - um quartel para regimento de artilharia montada, em Pouso 

Alegre; um para regimento de cavalla,ria em Tres Corações, e um para ba-
talhão de caçadores, em Ouro Preto; 

Em Matto Grosso - um quartel-general, um hospital núlitar, um quartel 
·para ·regimento de a,rtilharia, um para batalhão ele caçadores e m-p. para corn-
p[mhia de metralhadoras, tudo em Campo Grande, e um para batalhão de en-
genharia, em Aquidauana; 

Em Goyaz - um quartel para batalhão de caçadores, em Ipamery; 
Ha ainda em construc~ão numerosos quarteis em vari.os oufros Estados . 
Espera o Governo que, âs solemniqades com q.µe será festejado o cen~e-

nario da nossa Independencia Política, se juntará a da ina uguração dessas 
fibras. 

Inspim.ndo-se nas lições continuas da experiencia, o Goveeno, pelo Opganização do E!JI( 
âecreto n. 15 . 235, de 31 de dezembro de 19~1. deu nova organização a~ exei·- clto 
cito act!vo em tempo de paz, e e spera, confiantl'!, que os frutos dessa reforma 
corresponderão aos elevados intuitos technicos e a dministrativos que a m.-
~taram. 

o. sot·teio vae-se .genel"'ll-li:r..ando com resultados promissor~. 
~ J>llrcentagem dos insubmissos decr!)sce, e os cidadãos chamadoa á. in-

corporação porfiam, em regra, por cumprir f> seu dever. Não ha negar, p~rérn. 
q,ue !U! modificações introduzidas no ultimo. regulamento para o serviço mi-
litar (decreto n. 14. 397, de 9 de outubro dii 1920), muito concorreram par.a 
isso. 

Sottelo 
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Em 1921 func~ionaram 1. 222 juntas que alistaram 180. 060 'ci:dadãos das 
classes de 1892 a 1901. 

A classe de moo, Q.a qual sahiu O · contingente de incorporaç:ão do conen-
te anno, teve a listados 85. 630 jovens. .O referido contingente foi fixa<lo em 
3~. 004. Deixaram de incorporar-se, por exceder á: . fixação, 51. 626. 

Torna-se ca<la vez mais urgente a revisão da lei de promoções dos of.-
ficiaes do FJxercito. As pond-érações constantes da Mensagem de 3 aé maio 
de 1921 sobre o assumpt'o continuam a tei· inteil'o cabimento. E' de · espetar 
que, com a maior breVidade, queir~ o Congresso dar ao .assumpto · ~alução 
conveniente . 

Por decreto de 31 de dezembro de 1921, modificou-se profundamente este 
~ei'Viço, á vista dos ensinamentos colhidos na Grande Guerra, aqui ministra-
dos pela ~Iissão l\íilitar Franceza.. O r egulamento approvado pelo referido 

1 • 
decreto parece completo no que toca aos serviços de saude do Exercito. 
Delle destaca-se, porém, por constituir assumpto especializado no proprlo 
Serviço de Saude; o de Veterinaria, que constitue a materia do regulamento 

· ~.iii>ro~ado pelo decreto n . 15. 229, de 31 de dezembro do mesmo anno, ,. 
obedece, t.ambem, ao que ha de mais adiantado. 

Con1 a assistencia do ministro da Guen·a, realizaram-se, durante o n1ez 
de m~~çÓ ultimo, os exercicios militares projecta:dos no Rio Grande do Sul. 

Constarani esses trabalhos de duas partes: 

1•. Manobras de quadros, dirigidas pessoalmente pelo chefe do Estado-
Malor, com o auxilio, na parte technica, da Missão Militar Franceza, nas 
'quaes 'tomaram parte, além de p'equenos contingentes incumbidos de asse-
gurar os serviços de ligação e de ordenanças, cerca 'de cem offíciaes do E:>-
'úi.do-Maior. Taes exerci.cios, destinados a ade!ltrar e tornar correntio o ser·.-
viço de Estado-Maior em campanha, effectuaram-se na parte central do Es~ 
tado, justamente onde ma.is escasseam as communicações ferro-via.rias, Con-
"sistiràm elles na applicaç:ão concreta da doutrina professada na. Escola d? 
Esfado-M'a ior. Os seus 'resultados ·fizeram honra a. mes'tres e discípulos. 
' .-.. ·'2•. · Manobras <l~ tropas, assim ainda impropriamente denominadas, pois, 
ant&s do preparo tactico: tinham por fito apurar o modc- pe10 qual seriai~ 
applicados os novos regulamentos. Encaradas por este aspecto. proprorciona-
ram taes manobras vasto cabedal de ensinamento utels . Notaram-se, en-
tretanto, algumas 'lacunas, decorrentes âo nosso ainda deficiente a:p1)arélha-
mento ·milita r. mórmente no ·que diz respeito .ao material indispensa,rel á 
tnobilização. 

Nas manobras do Rio Grande do Sul mostraram-se, :ma.is uma '</1?-21, di 7 

. gii.~s de eiogi~s a edu~a~ão m~ral da tropa, ~ sua.'3' qualidades de 'rem.etencia'. 
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ene1·gia e abnegação, 'bem como o espirito· de ordem, dfsciplina e devotamen-
to cóntinuo dos officiaes. 

Ellas· vieram abrir ensejo ao• nosso primeiro."ensaio de mobilização. · O 
numero de reservistas convocados passou de seis mil. Si ainda avultaram as 
•remissões , cumpre levar o facto á conta da novidade do serviço que, para 
produzir fecundos resultados. eleve repetir-se, annualmente, em todas as 
grandes regiões. 

O e:!!.cellente estada sanitario observa.do nessa concentração de grandes 
e<fectivos· numa época em que, aos "·ardores da secca se seguirã.m às fortes 
chuvas equinoxiaes, veio pôr a nú toda a indignidade desses· mercadores da 
imprensa, que pintavam os campos rio-grandenses como fócos ternero$0s "de 
i nfecç:ões parat.yphicas e attribuiam a ordem das manobras ao pensamento 
·occulto do Governo de, · com fme; pohticos; anniquHar, nessas regiões mortife-
-ras, a fina flor do Exercito nacional . 

O numero de baixas, durante as· manobras, ·manteve-se entre 2, 5 ii. 3 
por mil ; as motivadas por febres typhica11 não foram além de um por mli; 
-e não .se houve que lam~mtar um só obito dessa molestia. · 

AGRICULTURA 

A c.ha·s.e quasi inteira.mente realizado o programma de reforma dos · ser-
viços agric:olas, que vos annunciei ein minha Mensagem de. 3 ·de Maio do 
a nno passado. 

Usa ndo das autorizações concedidas nas leis orçamentarias de · 1920 e 
1921, criei· ou reformei os serviços de Inspecção e Fomento Agrícolas, ·do 
Algodão. dai; Sementeiras, de Expurgo e Beneficiamento de Cereaes, o In-
stituto B10logico de Defesa Agricola, o Instituto de CMmica, o Serviço de 
Meteorologia, · destacad~. · do Observatorio Nacional ~ especialmente destinado 
a ·observações de interesse ·agrícola, a Directoria Geral de Industria Pastoril, 
com g ra nde ampliação doo serviços da. antiga directoria do mesmo nome, e a 
Est açã o Experimental de Combustiveis e Minerios, annexa ao Serviço· Geolo-
gjco e Minera loglco. Promulguei tambem · o· Regulamento da Defesa Sànita-
r ia. V egeta l, que cria a fiscalização sanitai:ia das plantas vivas. e senientés 
entra.elas no Brasil, e esta:belece as normas a serem· appl!cadas pelos 11erviç01i 
de vigila n cia do Instituto Biologico de Defesa Agricola. da Inspecção e Fo-
mento Agricolas e do Algodfto, para prevenir otl combater as doenças 61· pra-
gas de. vegetaeio . 

Estão, pois, constituidos todos os apparelhos destinados a guiar e im-
pulsionar a producção, previstos na Mensagem a que alludi. Falta-lhes, &n-
t retanto, um complemento indispensavel:· o orgam incumbido de aproximar ~s 
nossos productores dos consumidores estrangeiros - o Serviço de Expil.1isã:o'. 
Commercial - para 'O qual espero me· coricedaes os :recursos 'precisas'. 
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-Oµtra rixovid~ncia, de c;uja. exec.uçã,Q cogito; é a regulamentação da . lei 
11. 3. 550, de 1918, que criou o Departamento Naciop.aj do Trabalho. fl'l'a.ta-
5e iJ.~ m.edida de in.t~i.·e~se. f!OCia~ ~ l,);€OJ1Qm~~o. q.u.e, emllora de iniciativa an-
.t~~o~ aq metj prpgp11-mp:u1. .de ref,ormai;; no ~iniiit~w.io da ;\.gricultUl'a, vü1à 
,~:i!1P!titar-f11e Pf!.pµQn!c~uµente o co.njqnto. 

Ea,ra melhor c;_qmprel1ens~o doii i;e.su~.tad1>s já Ql:!tidos pelos serviços que 
institui ou reformei, é inilispensavel ter presente o espirita que pl"t>i'lidiu á 
sua organização. 

' • ,j 

l:'fão Prete1Jd\l.U o Go'(e;1·no fazer oJ:iras de !'JllergeJ.1Cia; Jluscou, <to con-
trario, a<1sentar a.s l;la!!!:)S mod~tas, el;l).bõi-a, d~ uma organização defipitiva 
óa pr<?ducçij.p na,cJpnllf. 

I\lra este o c.~qninJ;l.? , que f;lS c\rcti.mstancias lhe. traçavam. Terminara,, ha-
via pouco, l\1- confla$raçãq mundial. O Brasil r~alizar!L durante ess.e pBJ:iodp 
um esforço gigantesco no terreno econo;nico; não só conseguil'a supprir-se 
f'º si mesmo. C!e ~yult.ado 1;n1merq de utili~dt)s d'antes importadas, como 
fólOubera cqmpensa.r, com a criação de nqvas ·fontes de riqueza, a crisP e1:ii 
que as circumstancias do momento precipitarain .o artigo basico da sua pro-
ducção. 

Assim, embora a exportação do café cahisse de 611.690:000~. em 1913, 
a 589.000:000'$, em 1916, 440.000 :000$, em 1917, e 352 . 000:000$, em 1918, o 
serviço total da exportação crescia de 981.000:000ll em 1917 a 1.187 . 100 :000$ em 
t~lg . imprqvisá1TI0-nm; exportadores de carnes congoeladas, de arroz, de milho, 
i;:\e feijãp, de tapioca; cresceu em volume e· valor nos mercados estrangeiros o 
uosso assucar, o nosso cacau, <> nosso fumo. Deste modo; normalizados os 
.tr:~nsi:1ortes e va1oriwdo o ciµ'.é filil 1919, pôde o Brasil :,i.ttingir a avultada ('j-

f•t- de 2.1,.78.00.Q:OQQ~ . ou :t 130.095 . 000, no valor de sua !3Xportação. 
<;>. ~l!octí/ pro')t'ava, ~léiµ da :pujança. e variedade dof! nqssos recur,;os n.a-

turaes, ft !14~ii;:ave1 cii-pac;idaqe d~ aQ.;lpt:;ição do trq.]:Jalhador. brasileiN. Er!!< 
~.y.iq~nti; 1 pqréi;n, que i:,i niyel dessa prod]Jcçã~ de guerr~ nãp se manteri!J,, log() 
fl\I.ª se 11ef?ulai:i~em lj:~ copdições Çle conc).p?rencia. ,A cr.isll nos reveliJ,Fa possi-
P,il~daÇI~ anteripfnHinte imprevistas; não no"! p4dera, todavia, occultar defi-
ç!encias inçqpte!3.tave1s e a nece!'ltiidade i:r;nm·esci11dive1 de lb,es dar ren:tJildio. · 

J:?il!-nte . dq accrescim() lnevitavel que <tntevjra, não podia o' Gov'!rnQ de<;i" 
fUfl!-1'. <'.{o ~ue !~e çu1111)1•ia .realmente fazei· - inici'.1-r uma obxa lent~ e se-
~\1,1,'a, de r~çqn.l'!trucç\'í,o, <i,11e, ruturi>wepte. garantt!;sa np tr::tP.alho na,dqnaJ 
\'qndi_gões qefinitivas d',' ~tf!- , 

Mevido por esse intuite, tratou de completar a organlzaçà o 'do Minlster!o 
<la Agricultura com os serviços a que acima me referi, e · dó cujos objectl-. 
''~ iIDir1ediatos já vos d\'ll npticilJ. em mens:i.geps anterI.oreii . 

. , . E)norm~ é a tareffi. g.11e ca-pe ª es!!!e !-1-PPa;·elj:le !;ecppico . . lllstEfnde-se, pP, 
~~IIJ.i~l,.9 q'!',. a1,p:ic91tura. d,t; conhr.c~Jllento ~y,s.terp?,t\ço, que aüLdu, n<)!! fa/tii., 
~Q . ~ossq s~io, dP. no~sq cl\~a. llfJ.s 11qll~ll.\'I ~l~n~~. açi . mellíJ.orarae11~P d~ t>..fil" 

pecles, . ve~~q·?~ . C\llpv~d'Wl Pªí> est:i-Qões e~p.erjment~~s e Çi!,p;}PQS de ~~~\'lC!}~t/, 
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l' ~ ~ua. p_roq4cÇ,ão ji'rlJ. granP.e esçala nos campos d~ sell}entes; á o;lefepa das 
f\l.ltU~<Lfl ?ontrit mol.~t_ias e prij.gas pe v!lgetae:i; ao ensinQ. agricola ew. todqs 
os grap!i! e . mqdajidades, quer nas escolas B\l.lleriores, mêdjas, pr:ii;n~rias, 

çursqa nocturnos d!) aperfeiçoamep.tp e cursos ambulantes, esçola13 :pratiças 
fie indJJstri~ r~rae11, etc., quer 11os campos de cqoper4ção mantidos Pelo 
!3erviçq de ])'orp.ento Agrico!4, e 11a propaga;rlda das. boas semente~, das ll).a-
!l~iq.a.a agricol~s. dos ipsectic~das e fu.ndicida,s. Em sl.lrnrna elle tew :por -<?b-
je!-)to influir Elm todos os f4ctores da, prodµcçij.o agricoja ,e obter:· da :terra, 
d<>. semente e do traba ll}ador o rnaximo ele rendimento possivel .. 

No domínio da pecua ria elle jã não se limita á defesa sanitaria dos re-
banhos e ao melhoramento das raças; a lcança tambem- a ·phase da appJica,-
ção industrial e abrange os estabelecimentos de carnes e derivados, . lactici-

: {!Íos e commercio de gado. 

No dominio da industria, occupa-se presentemente dos dois problemas 
basicos - o do ferro .pa ra as rnachinas e o do oornbustivel para . a l1mental-as. 

Embora não s'ejam prornptainente visíveis , as consequencias de um es-
· rorço dessa ordem têm a vantagem de constituir acquisições definitivas que 
se irão sarnmar a resultados futuros, e fornecem base á continuid~de dt 

· esforgos, condição essencial das obras dura veis .. · 

.· E' o q~e terei occafjião de_ aflsig·n\tlar na succinta r7vista, que !)assi> a 
f~r, dos tra);>all:ws já executados pelas repartiçõe.s cl,o .1'4im~u>r4o 4"1. A~~:i.

(]Ultura •. criadas ou refo•ipadas 110 decu,so de meu Governo . 

O Serviço cie Inspecção e Fomento A,.gricolq.s foi criq.do pa ra .- apur<1.t·,. M 
~nspecçã.o o ~.Fomenta 

deqciencias e nece&aidades da lavoura em todo o paiz e applic..<i:r a elita ~ Ag i>iéi>Taa 
.e:(la-in!l.-men~-os e recur~os technicos do Minlsterio. 

aibe-llie assim vasta e difficil farefa de conecta e systernatlzação ··de 
da.dos. 

Graças a o regímen i-nstituido, que màntém uma inspectoria em cada .. Es-
t~do e urna c1rcu:rnscri.p9áo a cargo de func~1on~r;o t.echnicç em ca.a~ u·m~ 
àas r egiões agrícolas importantes, pôde o Serviço iniciar sahsfactorütrnente 
o seu programma. 

Os trab~Uios de estatística agrícola . propriamep.te dita deverão pal;!ear-s~ 
nos da.do!>. colligidos. Pºf occasião do recen.searnento de 1920 , os . qu~e& est-a~ 
sep.do ainda apurado!? e coordenados pela repartição competente. -A reyi.~ij.~ 
annual desses dados exigir~ O C011CU!1!0 de nurner0\30S agentes gratuito~'. 
membros de commissões mumcipaes institui das pelo Ministerio. O Serviçe di. 
IJlSpecção e · Fo"mento, po1·ém , já organizou, com dados reunidos por funccio-
1;1arlos seus 'e . f ornecidos pelas nipartições es'taduaes do Rio Grande . d\-, ·sul - . . 
.e· de S. Paulo; uma estimativa geral da safra doe productos, nacton~e:; i::ios 
anrioo de 192():1921, qu'e, embora não ·alcance ainda a totalida de da nossa 
iJnmen~a · extensão territorial .' tem já signifícaç~ de alto intere.<lSt. 
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A estim a tiva attinge a 1. 140 mu nic!piOJI dos 1 . 288 existentes no pa.iz, 

'·' refére-se a os segufntes produ ctos : café, cacau, assucar, arroz, fumC1, algo-
dão, her va -matte, trigo, cevada, centeio, alcool, aguardente, borrach a. fari-
TJ:ia de mandioca, m ilho, tapioca, polvilh o, amen~oim, mamona, g uaraná, ba-

, tata doce, batatinha, cera de carnauba e côco. No quadro figu ra a distri-
tiuição de cada cultura po1· município, com indicação da área plantada, pí'o-
ilucção total e rendimento !)'lédio por hectare. Sommadas as áreas occupadas 

·pelas difterentes culturas, nos 19 Estados alcançados pelo inqueri to, obtem-
i;e o total de perto de 6.200.000 hectares, dos quaes 2 .. 143.981 pertencem :1 

S. Paulo, .1.168.808 ao. R io Grande .do Sul, 1.100 . 482 aos m unicípios -de Minas 
•~omprehendidos na avaliação, e o terço restante aos demais Estados. 

bu1;1.s .cult u ras se estendem de norte a sul do. Brasil e pela quasi totali-
ctadc dos municípios - a do milho e a do feijão . . A primeira cobre 2 . 800. 000 
~1ectares, a JTlªi?r área cultivafü~ no paiz, dos quaes .818. 040 no Rio Grande 
do Sul, mais de 412 . 000 em Minas Geraes, 491. 000 em S. Paulo e 208. 000 .no 
Par~ná. Ao feij'ão cabem 656. 900 hectares: 168 . 800 no J;tio Grande Sul, 
176.00() em S. Pau lo e mais de 120.00.0 em Minas Gemes. O an-oz, elemento 
basico tambem da nossa alimentação, não é cultivado com a mesma gen,e-
ralidccde: cobre apenas tt área de 209. 526 hectare!\ nos. .Estados do Pará, . . 
Piauhy, Sergipe, Bahia, Rio de .Janeiro, Minas Geraes, S. Paulo, Paraná, 

·santa Ca.tharlna, Rio Grande do Sul e Goyaz. Destacam-se nessi.'. produ-
eção os Estados do Rio Grande do Sul, Minas Geraes e S. Paulo, que res-
pectivamente cultivam 60. 000, 58. 000 e 45. 000 hectares.· A mandioca, aa 
contrario, predomina nos Estados do norte; occupa uma á.rea. totu! c1d 
l34 .71S hectares, dos quaes 24.GQ() na Parahyba 0 16.523 no Ceará : 

··Si desses generos, .consumidos principalmente no interior do uaiz, pa.s-
sarmos aos artigos de exportação, encontraremos en1 pr.ime1ro lugar o -café, 
que occupa um.a área de 2.044 .. 900 hectares . ligeiramente inferlm· à "la cu!-

. rnra do milho. Dest'fes 2.044.900 hectares, 1.280 .000 se localizam em S., Pau-
lo, 370.000 em Minas, 191.000 no Estado do Rio de Janeiro e os demais se 
repartem, em área.s decrescentes na importancia- pelos 'Estados cio Espírito 
Santo, Bahia, Pernambuco, Paran{l, Cearã., Parahyba, Sánta, Catharina. Ala-
goas e Maranhão 

Em seguida e por· extensão das culturas vêm a canna de assucar com 
268.229 ' hectares; o algodfw com 178.808; o cacau com 176.900, das quaes 
167.000 'na Bahia; o fumo com 126.244, dos quaes 55.000 no mesmo Estado, 
31. 500 no Rio Grande do · Sul e 26. 000 em Minas Geraes; o trigo com 102 . 900; 
dos quaes 98. 000 no Rio Grande do Sul. 

A producção dessas culturas foi aproximadamente a seguinte: milho 
4,- 711!.095.900 kilos; feijão 444.443.H64; café· 1.064 . 882.965 ; cacau 65 .100.000; 
assucar 687.230 .140; 8:rroz 530.144.746; fumo 13.839.045 e algodão 98.636.561'.: 

O rendimento médio por heçtare, em kilos, constitua outro da(\o ~nte

rossa nte do inqueri \ o e V>.tri;:\., para o rnnrio. de 1 :'500, nos I•Jstados i1o Amazo-
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- nas e Alagoas, a 3. 000 em Goyaz, 2. 000 no Rio Grande do Sul, 2. 600 em 
S. Paulo e 1. 800 em Minas; para o feijão, de 1. 600 no Rio Gra;nde do Sul 
:'t 1. 000 em Minas, . 1. 750 no lDspirito Santo e 2. 000 em Matto Grosso; para o 
café '(em côco), de 600, em Pernan1buco e Estado do Rio de Janeiro, a 850 
em Minas, 1.400 em Santa Cathurina, 1.500 no Paraná e 2.200 em S. Paulo; 
r•ara a canna, de 25. 000 no Pará a 45. 000 em Peirn:unbuco e no Estado du 
Rio de Janeiro, e 60 :OOO no Rio Grande do Norte·, Parahyba, Sergipe, Minas 
e Matto Grosso. 

O serviço de Ins pecção e l<"omento' revou a cabo tambem inqueritos em 
:vdos os municipios sobre o preço dos salarios. 

liJfise preço osciolu o anno passado,_ no Amazonas entre 2$500 e 3$500; 
n&. Pa.rabyba entre 2$ e 2$500, em Alagoas entre 1$500 e 3$, na Bahia enti-e 
1$ e 3$, no Espirito Santo entre 2S e 4$, em S. Paulo entre 2$500 a 5$, em 
81mta Catharina entre 2$ e 6$, em Minas Geraes entre 1$500 e 5$, e em 

· Ma.tto ·Grosso entre 2$ e 6$000. 

DI' posse desses dados, fez ainda o Serviço observações locaes a res_peito 
úos methodos e condições de cultivo nos centros importantes de producção 

Esses estudos obedecem ao seguinte programma: exame da<.i dÍversas 
phases do cyclo vegetativo das plantas, variedades cultivadas e preferidas, 
modo por que se praticam as operações de preparo do sõlo, trato cultural 
·e colheita, ·tratamento da p1·oducção antes de levada ao mercado, conser-
\·~ção, ac;óndicionamerito e classificação commercial, finalmente, contribuição 
·~razida pela cultura respectiva á vida economica e financeira, do Estado. 

Já se acham concluidos 73 estudos dessa natureza, dissemina dos ·da se-
g1Jinte fórma por Estados e culturas. Amazonas - cultura do cacã.o e ex-
>Jic.ração do guaraná; P ará - seririgneíra, fumo e cacau; Piauhy - canna 
mandioca, arroz, cai.·naúba e côco babassú; Ceará - algodoeiro, mandioca 
e ~ilho; Parahyba - café, canna, côco, milho e mandioca; Pernambuco -
canna, a lgodão e café; Alagoas -··cõco e algodão; Sergipe - canna e al-
f; •ldão; Bahia - café, côco, cacau, fumo, milho e laranja; Espírito Santo ·-
·•:'1fé, cacau e canna; Rio de Janeiro - canna; S . Paulo - café, algodão, 
ls~ anja, vinha e arroz; Paraná - café, batata herva-maite, trigo e milho: 

'Santa Catharina ·- trigo, arroz, batata, fumo, feijão,' lara nja. vinha·· e 
milho: Rio Grande do Sul - trigo, arroz, alfafa, vinha, ·batata, cebola e 
r amo; Minag Geraes -- cuié, vinha, m a nga, arroz, ba tata, fumo. batata. doce. 
mrlho, feijão e canna; Matto Grosso - milho e canna. 

Mais demorados serão os resultados dos b·abalhos de ordem technica que 
o · conhe"imento desses dados suggere. Já, entretanto, se acham ~mprehen·

d:dos. Sabida R. producçüo média, por hectare, ·de cada cultura em cada mu-
niclpio do Brasil, i·esta estudar a composição physica e· chimica llos ter-
r."no5 à quial esses numeros se referem, suas condições meteorologicas nor-
1ü:.>e:!I e mais ainda a quall'dade das s ementes plantadas e dos fructcis 01.1. 

;;rr-.os colhidos. Dest'arte estarão reunidos os elemento·s ·:necessarios ao me-
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: "ho!laP'.)eHtll .sc\fntifico ·!le .füiterminadas culturas pas conclic;ões dP · rneíQ qu"? 
µi-0iQr interf13se ãespertc.Il'\. 

Collabor!).m já, ne13se trabalho \}.ifferentes instituto11 scientificos do J\41-
" pistfJr.i(> da Agricultura, Q Serviço c'jo Fomento l\eune . e systematiza 011 <'!l}-

. 1~''" fornecidos pela Dj.rectorifl. de Meteorolpgia e os in!e~·preta no tocante. IÍ-8 
, ,'lll~,S appli~ções agricolas, colhe e remette ao Instituto de Chimiea, de ac-

côrd.o com um p\ano predeterminado, amostras de terras, de sei:nerites, :9e 
gd;i.os on plantas, e dest'arte se habilita a fornecer ás estaçi>os exl)erimet1-
rn es o subsiàio de que· carecem para os estudos a emprehender. 

Tem sido colhido ~ensalmente e remettido ao Instituto de Chimica n'\1 .. 
~11ero ~á consideravel de amostras de terras, sementes e g rãos. Dos metho-
d .. ~· empregados nessa!! analyses direi, adiante, quando me referir aos tra-

. ~al:qos deste ultimo estabelecimento. 

,, 

A quan~idade de airn,lyses d~ terras r!lalizadas. é ainda insuffic:iente pare.. 
<"·onclusões praticas. Dentro de alguns annos, J?Oré~n 1 se fore:qi. map.tidas. a . 
!~tensida.de e a concentrac;ão de esforços do programma actualmente cum-
pi;!do,' serão ábundantes e valiosos os conhecimentos relativos ás x·egiões-

1 1 • . • 

:;~ricolas de maior interesse. ·~ 
· ci es.tudo comparativo dos productos a gricolas das diversas regiéies bn•-

1 
si1ei~-as prosegue saiisfact0ria1nente. 

Colhem os . inspe?tores nos Estados a.mostras de sementes uos typos. 
,jnten~ssantes; remettem-nas á Directoria do Serviço com todas as inforII\a-
cqes (!e caracter loca l, comprehendidas num pro.gramma preestabelecido; a 
l)ir0ctoril,l. do Fomento estuda-lhes o poder germinativo, o Instituto de Chi-
mica ;i. sua constituição e o .JarÇ!im Botanico os siius carac~ere~ phytolo-

., r,:l~os. Acham-se já, deste modo, preparad::i,s e catalogadas .836 amostras d• i 
,nJ,,l)1p, feijjio, arroz, trigo, algodão e sorgo, que offerecem caractere~ mox:-
P.h\l~o~icos e coi;riposição cl1irpic1;1. dignos do maior apreço. Servi:i;-ão ao . tra-
?alho das estações experjmentaes, Incumbidas a.os ensaios . cu,turaes ,CJ,~G 

Ih~.$ . cQinp!etarão o estudo. 
])J11se~ i'esultado.s se assignalam em m appas e diagra.mmas que o. Ser-

'{i«p prganiza e divulga, Est.ão concluldos os mappas agrícolas dos Estad,_os 
_\]e Rio Grande• do Nqrte, Parahyba, Alagoas1 Sergipe, Espírito Santo, Rio· 
)e. Ja~eiro, 1'\. Paulo, Paraná, Sarita Catharina, R;\o Gra.11de qo Sul, :~:ina~ 

Ç}~~.~et' !l do Dis.tricto Federal. 

Os mappas indicam a divisão em zonas agr!colas, as culturas principae>!· 
f\9.l' :inunicipios, as_ áreas p!.Jltivaçlas, os, renéj.imentos por nectar<i, os dados 
~-i~;W~te,rico~, e. ·futnrat1'ente conterãp ª.fl ;i.nalyses physico-chimica13 de ~etr~ . 

ti,~<e ? f\erviço . vai qrga,n!zando em J;J,Umero \l.e 120 por mez. 
~uito se tem occu,paçlo q. Governo, i;ior inteqnedio ainda da Direc~orl\1 

flo Fo.mento Agricol~, co.m a ·qi;ie.stão çios adubos. O anno transactq p.roqQ-
~fou ~l1e a ui;i~ inquerito eJ::\l todos o.s Est!lqos, a~im de conheceI" o conli! UJ\'l,~

~r ª?l)bos .'iJ.I'jl ca,d:;t '!-IU• fls ~abricas e:i,.istentes, as ~azi!las, o aproveitam,en,\<'· 
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.. \e su.1:\-prodtictos dé otigêm vegétai e animal, os fretes na.~ cornpanhirus de 
·t.ranàflottes, etc. Apurou-se a existencia de 19 fabricas- de adubos·,· das êfliaés 
,;<ele . em S . Paulo, sete no Rio Grande do Stil, uma no Districto Feder:il, 
uma; ·no Ceará, urna na Para:hyba, uma no Paraná é u rna em Santa Ca-
thári'na . 

O consumo total no Brasil é ainda diminuto. Ascendeu, em 1920, ao 
t1Jtal . de 12. orn. ooo kilos, no valor de 2. 961: 000$, isto é, importou urna cils-
pendio de menos de 1/1000 ·do valor provavel da saifra nos annos agricolas 
de 1919-1920. Póde dizer-se que sómente a lavoura caifeeira em S. Paulo e 
"' de 11.rroz no Rio Grande do Sul conhecem jê. a adubação como factor nor-
mal de cultura. 

Esses algarismos, entretanto, revelam já notavel progresso, se os com-. . 
p.~rarmos com os de dez annos atraz. De 1909 a 1920 o consumo de adubol'I . .. 
::-io Brasil duplicou. Convém notar, entretanto, que os annos de 1913 e 1914 
accmiararn nu.meros sensivelmente superiores ao de 1920 (15 . 296. 531 e 
l!l. 710. 644, respectivamente, contra 12. 019. 000). De 1915 em diante quusl 
toiio o consumo tem sido alimentado pela producção nacional; a importa-
ção, que chegou a alcançar 9.471.031 em 1913, no valor de 1.334:121$, foi 
ap•mas, em 1920, de 368. 024 kilos, no valor de 170: 033$, e no a nno anterior 
descera a 13. 387 kilos, no valor de 6: 075$000. 

Bem mais vultosa que a nossa producção nacional de adubos é, todavia: , 
a nossa exportação de materias primas fertilizantes, especia lmente pará; .a 
Inglaterra e os Estados Unidos. Em 1920 sahiràm para o ·extrangeiro 
7!!. 037. 379 kilos desses artigos, no va lor de 19. 789: 517$, superior de um 
t erço ao custo de todos os adubos applicados, no mesmo anno, a terras bra~ 
s ileir'a.s. 

'Urge corrlg1r tal anornall<L. Val-se esgotanCl.o o sôlo na s proximidade,. 
jas vias de transporte, á força de reiteradas culturas, operadas sem re-
tr~i'buição dos elementos organicos. Em busca do humus da s ·aerrit>acias, as 
lavouras se deslocam e abandona.rn as condições locaes que lhes favoreeiam 
·' êuBtó da mão de obra e o frete do artigo. Quer nos productos do noss<i 
su'b-Bõlo, quer ~os iSUb-<procluctos dos mossos m;ataclouros·, ifrigori.ficos e 
:\:à.rqueadas, temo·s o meio de restituir ao sólo cansado ó primitivo v1g·or·, 
Tão necessitados que estamos de cura, preferimos, entretanto, · negociar ·o 
remedio, que o extrangéiro acha conveniencia em vir .buscar de tão lorigà. 
Certamente mais bem empregados seriam os 20.000:000$ annuaes de inal 
terias primas que deixassemos de vender para o exterior, se· os applicaslil&' 
mos sob fói'rna de adubos âs nossas culturas. 

Está actuaimente empenhada a Directorla do Fomento Agri6ola, com ti 
collaboração do Instituto <le Chimica, na a nalyse, · interpretaÇão e exíieri-
mentação de todos os aa'.ubos produzidos no Brasil. Os resultados deste tra-
ba.Ílfo se tornarão évidentes quando se Ultimar o mostruario, que está · sendo 
organizado corno elemento de ensino e propaganda. 

.. •. 
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Concoml.ta.n~emente com esses trabalhos de .. insp1Jcção . vão sendp .e;>.~

. c.utados . os ele fomento, que comprehenclem a distribuiçào de sementes., . !l 
'~en(la; . a . baixo preço, de insecticidas e fur1gicidas, e especialmente a ,obi:a 
dos ca.mpos de coope1·ação. Einbora a clistribuição de sementes e pla ntas 
(·steja sujeita, no novo regulap.1eto, a medida s rigorosas anterionnente des-
conhecidas, muito tem avultu,do esse serviço de 1920 pa1·a cá, em part e de-
~·ido ao mu.terial fornecido pela Superintenden cia das Sementeiras. 

Assim é que no triennio de 1919 a 1921, foram distribuídos 1. 554 .·4()4 
kilos de sementes, ou mais . elo que durante tofü~ a existencia a nterior do 
l\'Tinisterio, po~s ~esde 1911, anno em que se fundou o Serviço, até 19°19 , 
a distribuição alcançou apenas o total de 1. 428 . 000 l>.ilos. Todas a s semen'-
Üc!' distribuídas em 1921, num total de 470. 099. 536, soffreram prévio ensaio 
g ern1Inati vo. 

Os campos ele cooperação figuram entre os melhores elementos de pro·-
paganda de que o Ministerio dispõe. Consistem em plantações realizadas. 
~egundo os processos mais aconselhaveis, por funccionarlos technicos do 
·8erviço de :F'omento Agrícola, nas propriedades dos lavradores e com i~ 
cursos por estes fornecidos. Representam, assim, a demonstração p;-a.tica, 
mais accessivel ao interessado, dos methodos que o Ministerio preconiza ; 
A despeito do pequeno numero de funccionarios incumbidos de tã o vasta 
ta.refa, installaram-se o anno passado 53 campos à.e cooperação, com a área 
total de 1 . 460. 205 metros quadrados. Esses campos s e ,repartem pelo Es-
tados da maneira seguinte: 

Amazonas - um, com a área de 30 .000 metros quadrados e as cul-
turas de feijão , milho e batata; Piauhy - dous, com 20.000 m etros qua.-
drados e as culturas· de arroz, ailgodão e mandioca; Ceará-oito, com 187. 52!) 
metros quadrados e a culturas de canna de a ssucará Parahyba - um, com 
f..152 metros quadrados e a mesm.a cultura; P er'naimbuco - um, com 
25. 000 metros quadradoo e as culturas de batata, trigo e hortaliça s ; Ser-
gi.pe - um, com 20.000 metros quadrados e as culturas de milho e feijão; 
Rahia - onze, com 243'. 000 metros quadra<los e as cultura s de · milho, feijão, 
ma.ndioca, fumo, café, algodão, arroz e hortaJiças; Rio de .Taneiro - qua-
tt-o.- · eom 95. 000 metros quadrados e as culturas de milho, arroz, alfafa •e 
arvores frutíferas; S. Paulo·- quatro, com 108 . 000 metros quadrados ·e as 
multuras de milho, arroz, batata e alfafa; Santa Catharina - tres , com 
70. 000 metros qua.drados e as culturas de arroz, milho, <feijão. e batata; , Rio 
Grande do Sul - quatro, com 87 .812 metros quadrados e as culturas de 
milho, arroz, batata e alfafa; Minas Geraes - dez, com 438 . 821 metros 
qu.l.l.drados e as culturas de milho, feijão, arroz, alfa,fa, batata doce, cebola. 
çann:j. de .assucar e mandioca; Matto Gros.so - um, com. 50 .000 metros qua-
drad.os e a .. cultura de arroz. 

· Os trabalhos de . inspecção e fomento referentes â: cultura do a,Jg().dãq 
f:si.ão a cargo de uma superln.tendencia especial,. . ., 
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Cresee, dia a dia, a ,opportunidade p~ra. o Brasil de fomentar a sua pro-
ducção algodoeira. 

Segundo as ultimas estatisticas da ]~ederação I n t ernacional de Fia.dores 
e Tecelões de Algodão de Manchester, ha no mundo actualmente 154.200.000 
tE.ares pa ra a fiação -do algodão e deste numero se acham em plena activi-
dade 138 . 000. 000. Os .demais pa ra lyzaram em consequ encia da · crise prO·· 
\•oca.da pela guerra.' Durante o anno que findou a crise da industlia de 
fiação na Europa, especialmente na Inglaterra, foi das mais graves, devido 
:l'.:! · r Ptrahimento dos compradores dos paizes trlbut,ari.os .. Tudo, porém, indica 
que esta situação melhorará dentro e,m breve, pois tendem a voltar g rada- · 
1.iv~mente á sua pr imitiva actlvidade as fabricas européas. 

Como esse r esugimen to é natural que avulte o consumo universal d1< 
ma.teria prima, visto como a America do Norte e o Jopão augmentaram con-
~ideravelmente nos ultin1os annos o numero de seus teares. 

A posição geogra phica do nosso paiz e os seus dons naturaee. criam 
P'ira . nós, neste particular, uma situa.ção privilegiada. 

Nos Estados Unidos a área e cultivo do algodão tem decrescido sen sl-
ve1mente nestes ultimos cinco annos, em virtude do excessivo custo de pro-
ducção e dos prejuizos causados pela . "lagarta rosea" e o "curuquêrê". No 
Egypto, além do decrescimo das áreas de plantio, ha que considerar t~ di-
minui.ção da productividade das terras. 

Todos· sabem que a prnducção a mericana foi criada ã cu sta de enornre<'! 
1mcrlficios, poi::i as suas condições naturaes não er.am favoraveis á cultura 
õ;:i algodão. Outr o t antõ acontecia no Egypto. 

Ora o Brasil, n a fibra do producto supera os E stados Unidos ·e rlva.!iza 
com o Egypt,,, e no sõlo, no clima e no rendimento por hectare, ê superior 
a um e a outro . 

A despeito disto, ent retanto, estamos longe ainda de influir nos cen-
tros 'cons umidores . Emquanto .os Estados Unidos a presentam mais de 50 o/o 
aa. producção do mundo, o Brasil figura a penas com 3 o/o. 

Tal posição de inferio ridade resulta da escassez do credito, da fal ta de 
preparo scientifico e do emprego de systemas atrazados de cultura. 

Foi p a ra acudir, qua nto posRlvel, a e:;;se esta do de cousas que o Go-
verno criou o erviço do Algodão. 

Tem-se esforçado o Serviço por generalizar o expurgo das sementes , 
medida basica da prophylaxia das pragas do algodoeiro. Com esse pensa-
mento a dquirio sete expurg·adores de ar quente do typo "Pink boll won:n". 
Tre8 destinam-se ás estações de Igaragé-Ass11, no Pará, Coroatá, no Ma-
rs.nhão e Pendencia, na Parahyba, e os quatro r estant es aos cenfros de 
maior confluencia de sementes em transito para as fabricas de oleo. Urn 
desses apparelhos jã foi installado e estã funccionando desde Outubro, na 
Capital de S. :f'.aulo; outro está sendo monta do em Bello Horizonte, e os 
-Oous ultimos sel·-o-hão em breve em Pifanguy. e Curvello. 
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Adquirio-Be tambem um grande appareÜw pá.ra expurgo, pelo ga,.. 
cya.nhydrico, de sementes em saccos e fardos de algodão, o qual sera instá.1-
laào 110 Cárn do Porto do Rio de Janeiro e constituirá o i,rimeir'- d<.1. série 
éom que se apparelharão futuramente os portos de ernbatques para o ex-
tril.ngeiro . 

O expurgo pelo suMureto de carbono continu a a ser praticado nos ap-· 
j:nrelhos· -pertateis do Serviço, Para as sementes que escapMn aos pontos de 
e'onfluencia servidos de apparelhamento fixo. 

O se1·viçó de cooperação é feito· em 26 campos. A prodticção de semente~ 
<lesses campos e da Estação de Coroatá lôgTou o total de 19. 577 ·kilos. 
Além dessa quantidade comptaram-se para distribuição 44 .100 kilos. O 
tC1tal de sementes expurgadas foi de 100 . 000 kilos. 

Tainbem foram fornecidos aos lavradores, para o combate ao " curú-
quêrê", 20.000 kilos de verde-pariz. 

E' f)recizo notar . que a acção do Governo pata sstimulat· a prodticçã.o 
do algodão foi ef.ficiente ·e proveitosamente auxiliada pelos Governos esta-
dcaes e pelas municipalidades, que decretaram vatias medidas uteis recla-
madas pelo Serviço, sobretudo no tocante á defesa contra as pragas de-
predadoras. 

Tivemos no anno findo a vi~ta· da Missão Internacional Algodoeira, en· .. 
vlr,da pela Federação Internacional de Fiadores e cliefiada pelo Sr. An10 
Pearse, Secretario Geral daquella instituição, o 'qual p ercorreu parte dos 
Estados de S. Paulo, M,inas, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Para-
!1yba e Rio Grande do Norte, e se informou ·ln loco• das possibilidades que 
r; nossa terra offerece ao desenvolvimento da cultura a lgodoeira. 

A julga r pelos conceitos que, em publico, nas suas conferencias nesta 
Capital e nos Estados, emittio tão grande autoridade, devemos esperar que 
dessa visita provenham facilidades para as nossas relações com os centres 
consumidores extrangeiros. 

Para a.ttender aos trabalhos scientificos especiaes exigidos pelos• novos 
~·egulamentos do Serviço de Inspecção e Fomento Agrico1as e da Superinten-
denc>Ja do Algodão, tive necessidade de remodelar o Instituto de Chimica. 

O numero de laborato1'ios foi elevado de cinco a dez, e deverá a ttingir 
no fim do corrente anno a cerca de vinte. Graças ã admissão dos aju. 
fümtes e auxiliares contratados, o numero de technicos passou de seis a 
auinze. Adquiri o-se numeroso apparelhamento e material scierítir'ico. 

Pot• força do seu novo programma, os trabalhos do Institutó têm con-
siBtido principalmente em analyses de terras, grãos e forragens, requeridas 
Jlelos serviços do Fomento Agricola e do Algodão para os fins que acima 
especifiquei. Os exames de terras compõem-se de tres provas: a anaJyse . . . 
physica, a analyse chimica e o ensaio vegetativo. 

Actualmnte executa o InsÚtuto de Chimica de ioci a 120 analy13es de 
t02rra!', por mez, para as cartas agrologicas do Serviço do. Fomento Agricolà.. 
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Para o estudo completo das nossas forragens, acaba de ser encommen-
<lado na Allemanha um grande e moderníssimo apparelho do modelo "Zuntz-
Ti-Gersted", qu e permittirá a determinação exfyCta do balanço do xµetabo-
lismo animal em nosso meio . Foi commi·ssionado para fiscalizar a sua 
construcção, · em Berlim, o director do Instituto de Chimica. 

AS analyses de grãos, que comportam de seis a oito determinações 
cada uma, realizam-se já em numero superior a 100 por mez. 

Proseguem regularmente os trabalhos do Instituto, postos em obra, 
de collaboração com o Sen,iço do Algodão, para o aprmreitament o dos s·ub-
productos deste artigo . Referem-se principalmente á refinação de oleos 
e á utilização da cellulose na fabricação do papel. Acham-se igualmente 
bem encaminhados os trabalh os chimicos para o Servtço Geologico ·e Mi-
neralogico, attinentes ao el'ltudo de schystos betuminosos e petroleo. 

Especial interesse mereceu do Governo a cultura do trigo. Embora a 
nossa importação de farinha de trigo e trigo em grão houvesse baixado 
em volume, de 608 . 586 toneladas em 1913 a 390. 857 em 1920, e 337. 370 em 
1921, ascendeu, todavia o seu valor de 81. 386 :000$, naquelle anno, para réis 
221. 792 :000$ em 1920 e 196. 686 :000$ em 1921. 

O trigo representa hoje, a par do ferro e do carvão, um dos grandes 
factores de drenagem do nosso ouro para o estrangeiro. E' provavel, en-
tretanto, que o Rio Grand"' do Sul, que já produz pouco menos de um ter-
ço do total do nosso consumo, e os Estados do P a r11.ná e Santa Catharina 
tenham capacidade suffict.::nte para o abastecimento integral do Brasil. 
Diversas tentativas já haviam sido feitas no sentido de incentivar essa 
cultura, quer pelo regime•: dos premios, quer pela c1\stribuição de semen-
tes. Mas não haviam logrado· resultado por fala de solução no problema 
technico preliminar - a consecução de typos apropriados ás nossas con-
dições de sõlo e clima. Foi o que o Governo se pr opoz a effectuar com a fun-
dação dos campos de selecção do Rio Grande do Sul e Paraná, hoje já 
transformados em estaçõe;; experimentaes. 

Em março de 1920 dois technicos especialmente contractados escolhe-
ram no município de Alfredo Chaves, na zona colonial do Estado do Rio 
Grande do Sul, os terrenos mais- aptos á cultura do trigo. Em julho do 
mesmo anno t errenos adquiridos pelo governo do Estado foram doados ao 

-da União. Em 10 do mesmc mez iniciaram-se os primeir os trabalhos con-
sistentes em preparo do terreno e plantação individua l, com uma prancha 
de Svalof, de 33 variedades de trigo, 5 de cevada e 12 de aveia. 

Por ser a época mui:to chuvosa e tardia, re;-.umiram-se os trabalhos; 
:tnas a plantação feita forneceu material para o inicio dos estudos e futu-
ras plantações. 

Em 1921 analysou-se botanicamente o material produzi-do no viveiro e 
fez-se plantaçã.o mais ampla, tanto em canteiros como em campo. O sort~-

Trigo 
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mento 1ilantado elevou-se a 60 variedades, procedentes de diversas zonas el o 
Estado, 6 de cevada, 3 de centeio e 20 de àveia . 
" Para as plantações deste a rmo disporá a estação de um sortimento bem 

mais elevado, talvez superior a 200 variedades, entre as quaes algumas 
oriundas de Tunis e Argelia. E' possivel que se encetem agora os serviços 
de cruzamento. 

Já possuimos em deposito 70 var iedades de sementes das regiões mais 
quentes da Europa, adquiridas pelos technicos do ll'fin!sterio da Agricultura, 
que a escolheram nos campos de diversos estabelecimentos de selecção da 
França, Hungria, Tcheco··Slovaquia e Moravia. Essas variedades desti-
nam-se · a uma · e~periencia de maior vulto em varios dos . nossos Estados, 

Junta mente com os trabalhos agricolas, propriamente ditos, proseguiu-
se na construcção dos edificios da estação, que ficaram concluidos em fe-
vereiro ultimo. 

Está se organizando desde o anno proximo findo a Estação de Ponta 
Grossa, que tem actualmente algumas das suas edificações quasi termina-
das . Preparados para o plantio deste ann o temos a hi 120 hectares de.. 
terreno. 

Graças á continuidade de orientação mantida de a lguns annos a esta 
parte, a Estação Geral Q.e Experimentação de Campos, especializada em 
canna de assucar, começa a prestar os serviços propr!os de taes estabele-
cimentos. 

Assim pôde ella em 1921 conseguir resultados definitivos dos estudos 
inintenuptamente realizaidos sobre as variedades que obtivera, por semente, 
em 19'16 e 1917. Dessas variedades, 215 h aviam sido seleccionadas, segundo 
o programma respectivo, i;ara o plantio em 1918. No anno seguinte só-
mente duas se mostravam recommendaveis, das quaes uma, a Campos II", 
degeneravam em 1920, e a outra, a "Campos III", mantinha intactos, nesse 
anno e no anno seguinte, todos os caracteres revelados desde o inicio dos 
trabalhos. Ha á maior probalidade de que o seu typo esteja definitivamente 
fixado. 

São notaveis as quali<'.lades obtidas, especialmente no concernente ao 
poder dE! brotação dos toletes, producção por hec_tare, resistencia ás seccas, 
á humanidade, â.s pragas e aos parasitas vegetaes. Quanto á riqueza em 
sacchariose, as analyses feitas ·na E stação, em cannas de dezenove rnezes 
de idade, apuraram a média de 15 o/o, na nova variedade indlgena; a varie-
dade estrangeira mais cultivada em Campos, a "Kavangiere", conhecida no 
lugar pm·· "Bois Rouge", apresenta sómente 12 o/o. 

Em vista de taes resultados, a Estação está cultivando a "Campos III" 
em grande escala, para fazer della larga distribuição entre os agricultores. 

Continuam os trablhos para a selecção de novas variedades. Das 1. 560, 
cujo estudo teve principio em. 1919, apenas 63 . satisfizeram total ou parcial-
mente aos itens do programma. Sobre esses 63 typos novos não é possivel 
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ainda dar juizo definitivo. Alguns, entretanto, se mostram já mais vigo-
rosos e mais perfeitos, sob o ponto de vista vegetativo, do que quaesquer-
outros typos de canna cultivados em Campos, de tal modo que, si as socas 
satisfizerem as exigencias do criterio de selecção instituido e si forem bons 
os resultados das analyses chimicas, ora iniciadas, haveremos certamente 
realizado valiosa conquista, que muito beneficiará a industria a ssucareira 
nacional . 

Em maio de 1921 encetou-se a selecção de outra série de variedades, 
obtidas por semente, em 1920, a respeito das quaes não é possivel ainda 
formar juizo. 

A par desses trabalhos prosegue a Estação no estudo systematico da 
influencia da adubação nas diversas variedades de cánna. São interessan-
tes, quer do ponto de vista pratico, quer do ponto de vista scientifico, os 
dados já apurados. 

A Estação Geral de Experimentação da Ebcada, en1 Pernambuco, aindh. 
não pôde corresponder aos fins para que foi instltuida. Concorreram para 
isto não só a impropriedade dos seus terrenos como a falta da continuidade 
na sua direcção. Ainda o armo passado foi incumbido de reorganizal-a um 
profissional escolhido dentre os technicos que mais proveitoso estagio de 
especialização fizeram nos E stados Unidos e em Cuba, por conta do Go-
verno. Este funccionario traçou um plano de reforma e um programma 
systematico de trabalho; mas, apenas deu-lhes começo, solicitou, por moti-
vos de ordem particular, exoneração do cargo. O seu substituto recebeu 
instrucções para continuar· lhe a orientação. 

Funccionaram com regularidade as estações experimentaes de sericul-
tura, de Barbacena,. pomicultura, de Deodoro, e canna, de Conceição do 
Arroio, e os cam·pos de viticultura e enologia de Caxias, e viticultura e 
fumo, de Decxloro. 

Estão sendo installadas as estações de Il!héos para a cultura do cacau, 
de S. Gonçalo dos Campos para a do fumo, ambas no Estado da Ba,hia, e 
de Campos de Gyotacazes, no Espirita Santo, tambem para cacau. Penso 
fundar ainda uma estação para a cultura d.o café em S. Paulo, uma para 
a do fumo no Pará, uma de pomicultura em Perna mbuco, uma para a cul-
tura do trigo, cevada e aveia em Bagé, no Rio Grande do Sul, outra pa1·a 
as mesmas culturas em S:ot.nta Catharina, e dois campos experlmentaes, um 
para a cultura do café na Parahyba e o outro, de pomicultura, na Bahia. 

Os resultados colhidos pelo Serviço de Sementeiras, no correr do anno 
passado, quer quanto ao desenvolvimento e producção dos seus campos, 
quer em relação ao .auxilio que, dentro das normas do seu programma, 
pôde prestar, nesse curto periodo de sua existencia, aos a·gricultores nacio-
naes, provam de sobejo que o Governo andou acertado ao crial-o. 

De facto, era imprescindível que a administração publica, sériamente 
empenhada na solução .da;i nossas grandes 9uestões economicas, notada-

serviço de Se111en, 
teiral! 
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mente do ponto de vista agricola, começasse por encarar de perto o pro-
blema da producção e selecção das sementes, pois da pureza destas depen-
<le, antes de tudo, a justa compens<1;ção do esforço do lavrador. 

O Serviço de Sementeiras mantém, presentemente, cinco campos de 
sementes, "destinados á producção economica de sementes puras e sele-
ccionadas", e um laboratorio centra l, "incumbido dos estudos scientificos 
de genetica, conducentes á selecção das sementes, criação de variedades 
novas e adaptação e acclimação de variedade exotica, etc." 

O Laboratorio Central continúa a funccionar, provisoriamente, no Mu-
seu Nacional, visto não ter sido possível construir predio proprio para a ·sua 
installação definitiva . Aperar da deficiencia do seu apparelhamento, pôde 
elle executar o seu. programma de acção para 1921, consistente em pesquisas 
sobre as diversas variedades de feijão dos arredores da Capital e de termi-
nação do seu valor relativo, estudos de plantas alimentares e discriminação 
dos caracteres das boas variedades, para serem divulgadas em folhetos e 
photographias. 

O Campo de S. Simão, no Estado de S. Pualo, vem prestando já con-
sidera veis serviços aos agricultores da riquissima zona de Ribeirão Preto, 
entre os quaes a sua acção se exerce através de exemplos e ensinamentos 
de inestima vel valia. 

A producção do estabelecimento, no periodo cultural de 1920-1921, f oi 
bastante a nimadora: 105 .096 kilos de milho, arroz, feijão, mucuna, sorgo, 
amendoim. canhamo, girasol, m andioca, gergelim, aigodão, etc. A área pre-
parada para plantio durante o . anno, foi de 558. 420 metros quadrados. Em 
fins de outubro installou-o;e alli um posto meteoro-agrario, que está sendo 
muito util ao estabelecimento. A .producção do campo no p·eriodo corrente 
está calculada em cerca de 200. 000 ldlos'. 

A producção do Campo de Rezende, em 1920-1921, foi ·a seguinte: ar-
roz, 72. 290 kilos; palha de arroz, . 36.660; feijão de diversas variedades, 330 ; 
milho, 4. 920; araruta, 2. 050; inhame, 820; e alface, 16. A maior parte des-
tes productos no valor total de 41: 736$, foi entregue ao Serviço de Inspeção 
e l<'omento Agrícolas, para ser~m distribuidos entre os lavradores. Existem 
no Campo z4 variedades de milho, 31 de feijão e grande variedade de plan-
tas textis. No 1° de outubro começou a funceionar a estação meteoro-agra-
ria installada pelo Serviço de Meteorologia. 

A producção do Campo do E spírito Santo, no Estado da Parahyba, a 
par de cultura s de pequena monta, foi esta: inhame, 5. 778 ki!os; cactus 
Burbank, 2. 000 palmas; milho de sabugo roxo, 3. 431 kilos; feijão macassa, 
1.857; feijão manteiga, 232; feijão preto, 300. A producção foi quasi toda 
entregue á inspectoria agrícola daquelle Estado. Iniciou-se no Campo a 
plantação, em larga escala, de arvores frutíferas a dapta veis á região. 

O Campo de Sementes de Deodoro, apesar das condições pouco recom-
mendaveis dos terrenos em que se acha installado, teve a seguinte produ-
cção: milho, 17. 200 kilos; arroz douràdo, 1. 852, e feijão mulatinho, 189. 
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Como no caso dos outros c:impos, a safra de Deodoro foi encaminhada, para 
distribuição, ao Serviço de Inspecção e Fomento Agricola. 

O Campo de Sementes de Itajahy, em Santa Catharina (antigo campo 
de demonstração, incorporado na Superintendencia do Serviço de Semen-
teiras por força do respectivo regulamento), permanece ainda em periodo 
de trabalhos preparatorios, - drenagem, roçada, etc. Só no proximo anno 
agricola poderá entrar na sua phase de productividade. 

O Serviço de Sementeiras conta inaugurar, no corrente anno, dous no-
vos campos de sementes, nm en-i Caxias, no Maranhão, e o outro em Mi-
nas Geraes. Para o Campo de Caxias foram já escolihdos os terrenos ne-
cessarios, doados á União vara esse fim pela respectiva municipalidade. 

Em outubro, o 
tractores agricolas, 
de Santa Cruz. 

1 
Serviço de Sementeiras promoveu o segundo concurso de concurso de tractor!' 
levado a effeito, como o pri·meiro, na Fazenda Nacional 

Apresentaram-se sete concurrentes, representantes de firmas fornece-
doras dessas machinas agricolas, do Rio de Janeiro e de S . Paulo. 

As provas correram com regularidade e fora.m assistidas por grande nu-
u ero de interessadol;l. 

Já estão ultimadas e em funccionamento normal as cinco repartições de Instituto Ellologico ::l 
que, se compõe o Instituto Biologico de Defesa Agricola. Para accommodação Defesa Agrícola 
d<· seus laboratorios e gabinetes de trabalho fizeram-se obras consideraveis 
de accrescimo no edifício da séde, e, para as e:x>periencias de campo, desti-
TI<tdas ao serviço de selecção de plantas resistentes, foram criadas em Deo-
diffO as deperrdencias necessariais. 

Vem o Instituto justificando, em seu anno e meio de existencia, as es-
peranças que a sua criação despertou. 

O Serviço de Entomologia Agrícola, além da collaboração prestada aos 
dr· Fomento Agricola e c1o Algodão, attendeu directamente a numerosas con-
sultas de particulares, para determina ção de especies de insectos nocivos á 
lrcvoura e indicação dos insecticidas efficazes e modo de applical-os. Orga-
nizou, além disto , qua dros muraes e peças de entomologia agrico1a de fins 
educativos. 

O Serviço de Phytopathologia prestou o concurso regulamentar a os ser-
v1ç:os de Inspecção, Vigilancia Sanitaria Vegetal e Selecção de plantas im-
r,rnnes ou resistentes; a este ultimo, em particular, forneceu meios de cultu-
ra para a inoculação de doenças nas plantas sujeitas a exame; proseguiu 

· Ea organização do herbario e outras coJJecções micologicas, e attendeu a 
grande numero de consultas de particulares. 

O Serviço de Vigilancia Sanitaria Vegetal visitou numerosos estabeleci-
mentos agricolas, para verificar a disseminação de algumas pragas e doenças, 
t·uja existencia lhe fõra denunciada pelo Serviço de Inspecção e Fomento. 
Va e-se, desta .sorte, effctuando a ligação, prevista nos novos regulamentos, 
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e11tre os institu tos scientificos do Ministerio da Agricultura e os seus organs 
de divulgação, ramificados no paiz. 

O Serviço de Selecção de plantas immunes ou resistentes ás doenças 
e pragas deu começo aos seus trabalhos pelo estudo de 499 variedades das 
especies mais commummente cultivadas· no Brasil. Sómente dentro de al-
guns annos poderá apresentar resultados completos. Dos trabalhos em an -
damento, entretanto, destacam-·se os relativos á "ferrugem" do feijão, do-
ença que maiores damnos caµsa a essa leguminosa . As 34 variedades plan-
tadas aipresentam já quocientes de sensibilidade muito diversos. Em algumas 
eleva-se a 100 ºIº; baixa em outras a 75, 70, 68, 55, 45, 20 e 9 º\º; finalmente 
35 variedades· vulgarmente conhecidas pelo nome de - feijão de vara - re-
V(".lara m nesse primeiro anno completa immu nidade. 

O Laboratorio de Microbiologia do Sólo começou a funccionar reguhr-
11:\E.nte em 1921. Consistiran1 as pesq uizas nelle feitas em verificações da acção 
aos protozoarios do ·Sólo e sua relação com as bacterias, estudo de dOif! me-
thodos novos para isolamento das bacterias e dos cogumelos e levêdos do 
soio, e , investigação sobre o humus e seus compostos. Realizou a inda ana-
lyses biologicas em amostras de terra de S. Paulo e Deodoro, e iniciou neste 
campo estudos sobre a fermentação dos adubos no sõlo. 

Em edição de 3. 000 exemplares, deu-se á publicidade o primeiro Bole-
tim do Instituto BioZogico, que constou de um trabaloho sobre a entomologia 
agrícola brasileira, da lavra do dlirector do Instituto. 

Em princípios de 1921 teve o Ministerio da Agricultura , por intermedio 
de; seu inspector agrícola na Parahyba, noticia de que irrompera uma doença 
desconhencida e de caracter aissustador nos cafezaes daquelle Estado. 

O Governo tomou logo as providencias necessarias para a determinação 
e extincção do mal . 

Trata-se de um parasita de fraqueza, que apenas concorre para o deri-
nbamento dos cafezaes, quando se desenvolve consideravelmente em plantas 
já depa uperada>S. A sua diffusão é lenta e difficil; é o seu tratamento in-
secticida, porém, quasi impraticavel, por viver o parasita dentro de um casulo 
impermeavel a liquidas que não dissolvam a cera. 

A commissão incumbida de estudal-o aconselhou a destruição e queima 
dos cafezaes abandonados, a limpeza mecanica dos pés, por occasião da poda, 
e especialmente· o trato cultural intensivo. 

Embora tudo demonstre ser impossivel a acclimatação da praga füra das 
condições locaes em que foi encontrada, o Governo, por precaução, interdi-
ctou a sahida da Parahyba de cafeeiros e suas partes vivas. Não se estende 
a prohibição ao transito dos grãos de café, por se haver a purado a absoluta 
impossibilida de de servirem de vehiculo ao parasita, em . vista do beneficia-
mento que sof:Erem. 

O novo regulamento de Defesa Sanitaria Vegetal es tabelece a inspecçãC> 
olcrigatoria nos portos e postos de fronteira para as plantas vivas ou partes. 
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vviaa· de plantas entradas no Brasil; instílue a fi scalizaçã o do commercio ·de 
s-0mentes e mudas; e autoriza , em casos de epiphytias, r estricções. de trafego 
e applicação compulsoria de outras medidas prophyla cticas. São providen-
cias cuja necessidade já tive opport unidade de jus tificar em mensagens an-
teriores. 

No intuit o de tornar praticavel a vigilancia sanitaria·, determina o regu-
lnn1ento, a exemplo do que prescrevem as l,egislações estrangeiras, que a im-
p ortação de plantas e sementes não se possa fazer sinão pelos portos e 
postos de fronteira que o Minis terio da Agricultura decla ra r a pparelhados . 
!•'oram considerados taes os portos de Belém, Recife, Bahia, Rio de .Janefro, 
Santos e R io Grande. 

Em virtude <de outros disrpositivos, ao Governo é dada a faculdade de 
prohibir em absolut o a entrada de plantas que, a despeito de todas as cautela.~ 

regulamentares, offereçam p erigo, e t a mbem a de dispensar das exigencias 
~;;tabelecidas os generos destinados exclusivamnte á alimentação, fins in-
dustri.aes ou medicinaes, e <de cuja eventual a pplicação á lavoura n ã o possam 
dt-correr prejuízos. De accõrdo com essa faculdade o Governo prohibiu, en-
tte outras , a importação de mudas de cafeeiro do Oriente, e assim ficámos a 

.s~lvo da am eaça da "hemeleia vestratrix", que em poucos a nnos anniqui!ou 
a cultura cafeeira de Ceylão. Por outro lado, atten:dendo a razões de ordell'.I 
superior, isentou o trigo das formalida das de entrada . 

O regulamento contém ainda muitas outras m edidas salutares. 'I'em elle 
poucos mezes de existencia, e, não obstante já se lhe pôde aprecia r a u tili -
dade dos dispositivos. E' assim, por exemplo, que o serviço de inspecção nos 
portos rejeita quasi diariamente avultadas partidas de plantas contaminadas 
certamente., sob o regimen anterior, teriam vindo disseminar entre nós 
r.ovos fócos de pa rasitas, sem que a té hoje se r ecebesse qualquer reclarria.-
ção dos importadores; pelo contrario, muitas vezes são estes os primeiros a 
rE:conhecer que o sacrifício imposto evita m ales incomparavelmente maiores. 

O desenvolvimento das applicações praticas da meteorologia, exigido p elo Observatorio Nacional, 
p~ograrnma em execução no Ministerio da Agricultura, e, !Jor outro lado, a 
Itecessidade de se manterem com o devido r ealce as tra dições sclentificas do 
·Cbservatorio Nacional, aconselharam a separação dos dois serviços. Os de 
-:..stronomia e geophysica ficaram entregues á a ntiga r epa rtição, que reco-
brou o primitivo nome de Observator:io Nacional , e os ele m eteorologia p assa-
r.tm a constituir uma directoria autonoma. 

Coincidiu a separação com a inauguração do novo edifício elo Observa-
tHio no morro ele S. J anu ario. A Directoria de Meteorologia permaneceu 
r .. 1 edificio antigo do morro do Castello. 

Dentre os trabalhos realizados pelo Observatorio Nacional, após a sua in-
-slallação no morro de .S. J anu ario, salientam-.se o estudo e a reducç.ão de 
42 sismogrammas, correspondentes a 21 sismos, registra dos no novo local, 
e ntre setembro e dezembro ultimos, e cujos resultados foram enviados aos. 
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vinte observa torio:.'. si,;rnolo15ico~ estrani;:droi. que comnoscc collaboram -~·· 

sas pesquizas. 
O director da repartiçã(]) imaginou um novo ty.po de sismographo;' ba-

SE.ado em principios inteiramente diversos daqu elles em que se fundam os appa-
relhos até hoje ap·plicados, e que tem por fim fornecer directamente a accelera-
ção que a cada instante recebe uma particula do sólo sob a influencia de um 
sismo. A Sociedad·e Americana de Sismologia, a quem se enviou uma descri-
pção do novo a ppa relho, pronunciou-se sobre elle de fó rma lisonfeira. 

Foram reinstallados os· magnetometros reg·istradores . da succursal de 
Vassouras, com a perfeiçoamento nos seus dispositivos. Montou-se, na m es-
ma succursa l, uma estação de t elegra phia sem fio, que permitte o r ecebimen-
t•J directo da hora tra nsmittida do Rio de J aneiro. 

Acha-se concluida a collecção dos documentos refer entes á marcha dos· 
elementos magn eticos desde 1915. 

O Observatorio prepara tambem um mappa do Brasil com as linhas ifW· . 
gonicas, ou de igual declinação magnetica, na data do centenario. da I nde-
pendencia. 

O Governo enviou delegaJdos aos congressos de sismologia e de astronomia 
de Strasburgo, Roma e Paris. Nesses congressos vão discutir-se questões 
d!' alta importa n cia, entre as quaes merece ser r.ealçada, por suas conse-
quencias de ordem ger a l, a r eforma do calenda rio. 

A criação da Directoriaa de Meteorologia permittiu desenvolver de modo 
notavel os trabalhos dessa natureza confiados ao Ministerio da Agricultura. 
A•.i estudo quasi exclusivo da clima tologia geral, vieram juntar-se a meteo-
rologia agricola, a hydr ometria, a aerologia , as pesquizas sobre a radiação 
selar e a electricidade a thmospherica, e a previsão do tempo. 

Os primeiros seis mezes de vida do n ovo instituto, justamente o segundo 
semestre do a nno passado, foram gasfos, na maior .Parte, com a tarefa de 
sua. organização e preparo. Ainda. a.ssim, a directoria con segu i-q estabelecer 
varios serviços novos, repartidos pelas secções acima indicaJdas . 

A Meteorologia Agricola ina ugurou immediatamente o Boleti'Y1t A grícola,. 
or·i;a.nizado com informa ções t e!egraphicas de numerosos collaboradores e pu-
blicado regularmente, aipenas com quatro a cinco dias de .atra zo dos jor-
naes das nossas principaes cidades. Por meio do Bol etim, o publico é sabedor 
amiudadas vezes, das condiçõ·es em que se encontram as principa es culturas 
de valor economico do pa iz e da influencia do factor meteorologico sobre as 
mesmas. 

O Brasil que não possuia nem nunca possuira uma unica. estação meteo-
rc-agra.ria. para o estudo meticuloso desta influencia, a liás predomina nte na 
vida vegetativa., dispõe actua.lmente dos seguintes postos em pleno f unc-
cionamento: Ponta Grossa, para o trigo; Rezende, para o milho e o arroz. 
em rotação; Deodoro, para forragen s; São Simão, pa ra o milho, e Ca mpos, 
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para a canna. E contamos em preparativos os de E scada, para canna, Alfre-
do Chaveio, para o trigo, e Caxias, para a vinha. 

Si não houver solução de continuidade, dentro de alguns annos estas es-
tacões offerecerão farta messe de resultados utilíssimos aos agricultores e 
a o,,; campos de selecção . 

Além de varios estudos e estati.stica, elaborados sob o ponto de vista das 
necessidades do lavrador, a Secção de Meteoroiogia Agricola occupa-se do 
problema capital da previsão da safra . Neste momento estuda ella, por 
n1eio de processos mathematicos especiaes, o café e a canna. 

A Secção de Hydremetria está elaborando uma grande col!ecção ~e map-
pa.s pluviometricos, que formarão a. primeira e unica obra de caracter geral 
e:r:istente no Brasil a respeito dos regimens das chuvas. A montagem das 
rêdes pluviometricas e milometricas iniciar-s-á ainda este anno . 

A Secção de Aerologia inaugurou no Brasil o seu primeiro serviço de 
sondagens das altas camadas athmosphericas por meio de balões-pilotos, e 
já adquiriu todo o material necessario á installação de duas estações de 
papagaios. Uma será criada no Rio Grande do Sul, onde uma comm.issão de 
ü·chnicos procura local adequado, e outra na região nordés te do Brasil, onde 
se estudará a magna questão das seccas espora.dicas que infelicitam aqu ella 
zona . O instituto inaugurará, este anno, cinco .estações de balões-pilotos . e 
cc·llaborará com innum.eras outras nas rêdes interna e externa das' rotas 
aEreas entre o Rio e Porto Alegre, criadas recentemente por lei especial. 
Desta fõrma, estréa o Brasil o serviço já praticado pela maioria das orga-
nizações meteorologicas do mundo e destinado a prestar auxilio ã viação, 
á balistica e ã propria sciencia da athmosphera . 

Os estudos especiaes de ramos meteorologicos mais especulativos, como a 
radiação solar, a electricidade atmospherica, etc., ainda não puderam ser 
encetados por falta abs oluta de material adequado. 

A previsão do tempo tem sido objecto de especiaes cuidados. Com as 
bases estabelecida s em 1915 por um especialista, calcada sobre estudo mi-
nucioso da circulação secunda ria da atmosphera no continente sul-ameri-
c:.ino, o antigo serviÇo foi grandemente ampliado, ',sobretudo no seu raio de 
acção e na importante tarefa da distribuição dos prognosticas. Em seis me-
zes o instituto augmentou consideravelmente as informações de sl?US boletins 
lccaes; levou a previsão a todas as estações de estrada de ferro e telegraphos 
do Estado do Rio de Janeiro; criou o serviço de prognosticas para Santos; 
inetallou varios postos semaphoricos de temporaes; inaugurou, com · todas 
a s estações radiotelegraphicas da costa pertencentes á Repartição Geral dos 
Tclegraphos e em proveito da classe marítima, um serviço de informações 
frli\quentes do estado do tempo e do mar, serviço esse que já se vae esten-
dendo aos postos sem fio da Marinha; e, finalmente, está preparando centros 
r 8gionaes de previsão do tempo, para que muito breve possa funccionar em 
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todo o su l e centro do paiz serviço identico ao já explorado no J:ils'tado do 
Rio de Janeiro. 

A Secção de Climatologia applica-se, por emquanto, principalmente em 
melhora·r as condições da rêde existente . Foram montadas 8 estações novas e 
reformadas 44. Normalizou-se o serviço de collecta de dados meteorologicos. 
E:stá sendo feita a publicação dos boletins atrazados. bem como a de um 
b(,let-im especial sobre os valores normaes para todo o paiz. 

A Meteorologia Maritima tambem tem merecido a attenção do novo in-
sri.tuto, que ora termina a organização dos serviços meteorologicos. oonfia-
ãos ao Lloyd Brasileiro e prepara a cooperação valiosa de todos os navios 
e;;trangl\liros e1 .n traJ'ego no Atlantico Sul. Elsta cooperação comprehende a 
remessa de dados usuaes recolhidos a bordo e registrados em folhas espe;. 
ciaes, fornecidas pela repartição brasileira, e a transmissfLo de radiotelegram-
mas diarios com as observações ef.fectuadas ás 9 hora•s da manhã sobre o 
rnesmo .oceano . 

Em resumo, com verbas ainda muit o r estrictas, pessoal limitado, e m a u 
grado as difficuldades do periodo de organização, a Directoria de Meteorolo-
gia conseguiu, em seis mezes, transformar completamente uma simples se-
c1;ão de repartição astronomica em vasto serviço com ramificações por todo 
o paiz. 

O desenvolvimento a qu e attingio a ·nossa pecuaria, com o aproveita-
r.wnto industrial. dos seus productos e sub-productos e; por outro lado, a 
c:rnfiança que em todps os centros criadores se vem manifestando na acção 
educativa, de assistencia e de defesa, exercida pelo Ministerio da Agricultura. 
exigiam a · reforma do Serviço de Industria Pastoril, como foi feita nos m.ol · 
ele!; 'do regulamento de 5 de março do anno passado. 

Já o antigo regulamento permittira a realização de valiosos serviços . 
O m.elhoramento dos nossos rebanhos, facto incontestavel e incontestado, 

!'oi certamente devido á importação, em elevado numero, doo reproductores 
·:le sangue nobre, auxiliada pelo Governo federal . Mas essa importação só se 
tornou possível graças á immu nização contra a "babesiose bovina", com-
mum nos nossos campos, operação melindrosa que a antiga Directoria ele 
Indu stria Pastoril aperfeiçoou, a ponto de conseguir pratical-a com um co-
efficiente mínimo de let:tia!idade no acto e garantia quasi absoluta de efficacia 
clepois. Conseguiu ainda a antiga Directoria diffundir largamente o em-
prego de vaccinas e sõros contra diversas zoonoses. 

Cumpria, entretanto, desenvolver os trabalhos existentes e instituir ser-
viços de que o antigo regulamento não cogitava. Era rnistér completar a 
defesa 1sanitaria dos rebanhos, com o estabelecimento de inspecções nos por-
te:;; e postos de fronteira, com a criação de lazaretos quarentenarios, de pos-
to;; de assistencia e estações expe1imentaes para o estudo das doenças do 
géldo; intensificar os trabalhos para o melhoramento das raças nacionaes , 
com a fundação ele novos postos zootechnicos., fazendas-modelos, esta.çõe,s de 
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monta, fazendas de criação de suínos, ovinos e caprinos; cuidar do problema 
aa alimentação do gado, com o estudo meticuloso das forragens; instituir 
a inspecção dos frigoríficos, ma tadouros e xarqueadas e fabricas de pro-
ductos de origem animal; fiscalizar o coII1lnercio de gado; estudar todos os as-
su1nptos referentes á ·producção e industrialização do leite, etc. 

Visou a esse objectivo o decreto n. 14.711, de 5 de m a r ço ultimo, Criara m-
'Se no Dist ricto Federal uma estação experimental Q.e agrostologia, desembarca-
douros e um posto experimental de agricultura, e, nos Estados, 4 postos ex-
perimentaes de veterinaria (Fortaleza, S. Paulo, Porto Alegre e Bello Hori-
zonte) ; delegacias em todos os Estados (á excepção do Rio de Janeird); 17 
Inspecções· veterinarias nos portos de Belém, Fortaleza, Recife, São Salva-
dor. Sa ntos , Rio Grande (de primeira classe), Florianopolis e Porto Alegre 
(de segunda classe), Manáos , S . Luiz, •rutoya, Amarração, Ca.inocim, Macau. 
Mossorõ, Cabedello, Maceió, Penedo, Aracaju', Victoria, Para.naguá , S . Fran-
cisco, Itajahy, Porto Murtinho e Corumbá (de terceira classe); 5 ins,pecções 
de postos de fronteira (3 no Rio Grande do Sul e 2 em Matto Grosso); 3 
estações de monta permanente (2 na Parahyba e · 1 no Pará); 25 postos de 
a ssisten cia veterina r ia (3 no Rio Grande do Sul, 2 em S. Paul<> e Minas e 1 
·em cada um dos demais E stados); 11 in.specções de fabricas e entrepostos de 
ca ::-nes e deriva dos ; 7 inspecções de leite e derivados (2 nos Estados do Nor" 
te, 1 em cada um dos Estados de Minas, Rio de Janeiro, S. Paulo· e Rio 
G rande e uma commum aos Estados do Paranfl. e Santa Catharina). Manti-
veram-se : os postos zootechmcos de Pinheiro, n<> Estado do Rio de Janeiro, 
e Lages no de Sa nta Catha rina, al~m do de Viamão, que continuou a ser 
·c usteado con junta mente pela União e pcil<> Estado do Rio Grande do Sul, 
nüs t erm os el o decreto n. 8.810, de 5 de julho de 1911; as f a zendas-modelos 
'(\e criação de 'r1gipiõ, em Pernambucc., de Catu', na Bahia, de Santa Manica, 
n o Rio de Janeir o, de Ponta Gross<>, no P a raná, e de Urutahy, em Goyaz; as 
estações ele monta permanentes de Juiz d e Fóra e Barbacena, em Minas Ge-
r :• es, S. Ma rcos , no Amazonas, Cachoeira e Soure, no Pará, Areias e Joazeiro, 
mt Bahia, a lém da de Pedro Leopoldo, em Minas, que passou a funciconar 
c•.;mo fa zenda -modelo . 

Menos de um mez após a P.rmulgação do regulamento de 5 de m a rço, 
·e1;; o · B ra sil invadido pela " ·peste bovina", a mais terrível das epizootias co-
nhecidas . 

E ra a primeira vez que irrompia em terra america na; justificado foi o 
a la rme que · provocou . Corremos então um dos mais sérios perigos que têm 
.a m eaçado a s nossas fontes de riqueza. 

O flagello manifestava-se com t errível virulencia;· o numero de vicl:imas 
igualava a o de animaes attingidos. Ainda que a sua violencia decahisse, 
inevitavel era a condemnação ele toda a nossa exportação de origem animal. 

Os f unc cionarios federa es, em feliz collaboração com' os do E s tado de 
s . Paulo, deram então prova cabal de isua capacidade. Confirmado o dia -
gnostico de peste, foi immediatamente isolada em torno da capital de Sã o 
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Pnulo, a pequena zona dentro de cujo perimetro irrompera o mal. Applica-· 
ram-se com a maxima urgen cia as mais rigorosas medidas prophylacticas: 
fE.l"!iamento das f ronteiras do Estado; isolamento da zona infes tada; paraly-
sf .. ção do transito de animaes; desinfecção de estabulos, cocheiras, vehiculos 
e cu rraes; que ima systematica dos campos, e, principalmente, o sacrifício 
il1<.'>xoravel de todos os a nimaes doentes ou qu e com estes tivessem tido con-
tacto; cremação das carcassas ou o seu enterramento em vallas profundaas. 
de dois met ros, sobre camada de cal virgem . 

Os resultados foram lmmediatos, Não transpoz a ei;>izootia os limites da.. 
zona 'em .que originariamente se m anifestára , e, mais ainda., dentro da propria 
á rea contamina da viram-se desde Jogo isola dos os ·fócos, o que explica o nu-
mero diminuto de animaes attingidos . 

A epizootia manifestou-se a 5 de abril; a 25 de m aio, menos de dois mezes. 
depois, verifica-·se o ultimo caso, já esporadico; e a 25 de julho pudemos. 
declarar extincta no Brasil a "peste bovina". 

Os differentes governos que se haviam visto na contigencia de ·prohibir-
ciu restringir a importação de productos brasileiros, foram successivamente· 
revogaml.o os seus decretos de interdicção, de sorte que, ha já alguns me-
zes, se acha de novo inteiramente normalizado o nosso comm.ercio interna-
cional de productos animaes. 

Não descurou a r epartição do combate a outras zoonoses, communs aos 
nossos rebanhos. P ara isso distribuiu, o anno passado, 1. 470. 000 dóses de 
V<A.ccina contra a carbunculo bacteridiano, e 1. 527. 000 contra o carbunculo· 
symptomatico, além de 70. 400 dóses de sôro-vaccina contra a batedeira dos. 
suínos, 52. 000 dõses de vaccina contra a pneumo-enterite, e outros productos. 
biologicos em menor proporção. 

Continuou, com exito, a immunização contra a · tristezci, dos reproductores 
importados, a o mesmo tempo q ue se fez intensa propaganda contra os agen .. 
Ü"1 transmissores dessa doença, e, com o fim de a uxiliar o combate aos pa-
rasitas do ga!Clo, di stribuiram-se entre os criadores 3. 324 litros de diverso!; 
carrapaticidas. 

Começou-se este anno a desinfecção doo carros de estrada de ferro, em-
pregados no transporte de animaes, os quaes, p ela . sua falta d e a.sseio, se· 
tornavam muitas .vezes. vehicu los de propagação das epizootias. As deslníe-
c<;ões, de abril a <dezembro, attingiram a 7. 600 vagões da E strada de Ferro 
Centra l do Brasil, só em Barra do P frahy e Entre Rios. 

Como incentivo á criação.. concedeu -se transporte gr;'\.tuito, dentro do 
paiz, a 3. 950 reproductores bovinos, 317 suínos, 1.51 equinos, 62 asininos, 10 
ovinos e 16 caprinos; e auxilio á importação de reproductores do estr'l.ngei ro· 
no total de 72;, bovinos da Europa, 545 suinos dos E stados Unidos e da Repu-
blica Argentina, e 12 caprinos e 4 asininos , de ·diversos paizes. 

Para suprimento aos seus estabelecimentos zooteclmicos o Governo ad-
quiriu 26 reproductores bovinos das raças "Si·menthal", "Schwitz" e " Frl-
burgueza", e 20· a.sininos eilpanhões. 
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Os postos zootechnicos de Pinheiro e de Lage, nos Estados, do Rio de 
Janeiro e de Santa Catharina, as fazendas-modelos de Santa Manica, ele Pe-
dro Leopoldo, Urutahy, Ponta Grossa, Catu' e Tigipió; nos Estados do Rio 
de Janeiro, Minas Geraes, Goyaz, Paraná, Bahia e Pernambuco, compl<~ta

mente acabadas umas em conclusão outras, já vão prestando â pecuru-ia. da 
região os beneficias que se previam. 

O numero de estações de monta, que tanto facilitam o melhoramento dos 
!'cbanhoo, vae ser augmentado. 

A fundação, no centro e sul do paiz, de fazendas para a criação de 
sulnos, e, no nordéste, para a de caprinos, muito virá concorrer para ·o aper-
feiçoamento dessas especies, que são boas condições de. desenvolvimento en-
<?cntram numa e n@utra zona. 

A inspecção de carnes e mais productos de origem animal, feita nos 
moldes por que ora se executa, inspirará certamente confiança na salubri-
dade e qualidade desses productos aos centros de consumo estrangeiros e nos 
servirá de justo e valioso elemento de propaganda. 

Para contrabalançai· estes e outros encargos, instituiu o novo regula-
mento uma taxa cobrada sobre os attestados d.e sanidade de animaes e >'eus 
productos. A renda será, em parte, applicada no desdobramento dos servi-· 
çc;i e no a.ugmento dos recursos destinados á concessão de auxílios ao!'! cria-

. cto1·es. 

Devidamente autorizado, procurou o Governo enjrar em accõrdo com os ::õerviço de Povoamento 
Estados no tocante á introducçii.o de immigrantes agricultores europeus, para 
fornecer á lavoura maior contingente de braços e facilitar o povoamento das 
vastas regiões incultas do , territorio naci'onal. Infelizmente, semelhante pro-
posito não logrou exito, de sorte que ficaram exclusivamente a cargo do Go 
V<>rne federal as despesas realizadas com a imrnigração allemã, que recebe-
mos •o anno passado. 

J!'oram visitados pela Intendencia de Immigração 454 vapores proceden -
te>i do exterior, com 29. 385 immigrantes para o porto do Rio d~ Janeiro. 

Na Hospedaria de Immigra.ntes da Ilha das Flores foram alojados du-
rante .. o prazo regulamentar 5. 503 individuos de differentes na.cionPJidades . 

Em cumprimento ao accôrdo provisorio estabelecido entre a Directoria 
do Serviço de Povoamento e o Departamento Nacional ele Saude Publica, 
n.cebeu, tambem, a Ilha das Flores, em observação sanitaria, 964 passagei-
ros. removidos de bordo de na vi os estrangeiros. 

Na Allemanha continua o Ministerio ela Agricultura a manter um com-
missariado, que se incumbé de assumptos pertinentes ã immigraçzo e ã nossa 
propaganda no exterior. 

Proporcionou-se collocação na lavoura, em industrias ruraes, em con-
strucções de estradas de ferro, etc., a 9.023 individuas, dos quaes 2.954 na-
cionaes. 

A.t'tendendo a!O appelle do presidente do Cearã, autorizei o transporte, pa-
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ra aquelle Es'tado, de 2,118 cearenses que se encontravam ao desamparo no 
}'ará .e no Amazonas. 

Foi bastante escassa a "Verba destinada aos trabalhos de colonização 
nacional e estrangeira, e isto impossfüilitou a criação de novos centros de 
ª'3tividade agricola, bem como o aproveitamento de terrenos ainda devolutos 
em alguns nucleos coloniaes .. 

Não foi possivel tambem dar o necessario impulso aos centros de tra-
balhadores . nacionaes, serviço de inestLmavel alcance e que muito contri-
buirá para a solução do problema de saneamento do nosso interior, pela 
concentração, em zonas salubres, da 'população rural, a quem se proporcio-
narão meios de trabalho remunerador, habitação hygienica, alimentação 
adequada, m edicamentos, tratamento medico, etc., além de outras vanta-
gens previstas nos regulamentos. 

Durante o anno de 1921, estiveram em actividade os nucleos coloniaes 
de Cruz Machado, Apucara na, Senador Corrêa e Yapó, no ·Estado do Pa-
1·aná, bem como os de Annitapolis e Sena dor Esteves Junior, no E stado de 
Santa Catharina. 

São os seguintes os centros agricolas em fundação: Alcantara, no Ma-
ranhão, David Caldas, no Piauhy, Mamamguape, na Parahyba, e Sabino 
Vieira, na Bahia . 

Obtiveram emancipação os seguintes: Affonso Penna, no Espirita San-
to, Bàndeirantes e Monção. em S. Paulo, Barão do Rio Branco, em Santa 
Catharina, Inconfidentes e João Pinheiro, em Minas Geraes, Itatiaya e Vis-
conde de Mauá, no Rio ele Janeiro, fraty, Itapará., Ivahy, Jesuino Marcon-
des, Tavó e Vera-Guarany, no Paraná. 

Os trabalhos do Centro Agricola de Porto Real do Collegio, em 
Alagoas, estão paralysados, em virtude de uma questão de ordem judicial. 

· Estão occupados nos nucleos coloniaes 8. 646 lotes ·ruraes, dos quaes pa-
gos parcialmente 2. 495 e totalmente 4. 754. Encontram-se tambem occupa-
dos 1.609 lotes m·banos, dos quaes 1.463 estão totalmente pagos. 

O recenseamento geral da população desses nucleos accusou, em 31 de 
dezembro do anno passado, 8. 029 familias com ' 44. 459 pessõas, das quaes 
23. 566 homens e 20. 893 muJ.heres, 18. 708 nacionaes e 25. 751 estrangeiros. 

No ultimo qu'inquennio foi a seguinte a população dos nucleos coloniaes: 

1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 

33.721 
37.535 
37.812 
41.722 
44.459 

A população escolar é excessiva em relação ao numero de escolas de en-
sino pl'lmario agricola. Urge uma providencia lmmediata nesse sentido. A 
principal medida será a concessão de creditas para a construcçã o de edificios 
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escolares, apropr iados e localizados a di.stancias convenientes, de modo que 
á.s criança s se evitem grandes travessias a pé, em caminhos muitas v ezes 
accidentados . As estatisticas accusam a existencia de 10. 915 crianças de 6 
a 14 annos de idade, das quaes 5.829 do s exo masculino e 5.068 do feminino, 
bem com o 36 escolas publicas, com 1.421 a lumnos matricuados e 14 escola s 
particulares, com 546 . Quer isto dizer que a instrucção só é m inistrada a 
1 . 967 crianças ou apenas 18 o/o do tota l acima indicado, o que é prof unda-
mente lamentavel. 

A situa ção financeira e economica dos nucleos coloniaes é digna de no-
tas. Assim, os colonos effectuaran1 no Thesouro Nacional, durante o anno 
findo, pa gamentos de lotes, casas, bexnfeitorias e auxi!ios na importancia de 
467: 529$040. O total dessa renda, a contar da instal!ação dos nucleos subor di-
nados ao Serviço de Povoamento, eleva-se a 3 . 370 :078$587. 

O válor da producção de origem agricola e industria l subiu a r éis . . . ... . 
:!0.946: 846$159. No ultimo quinquen.nio são est es os a lgarismos : 

1917. 
1913 . 
1919. 
1920 . 
; 921 . 

. . . ... ·. ·· ......... . .. . .... . ... . ... ... ... .. . . . . 
10.631 :929$882 
16.333 :852$770 
17 .956:189$380 
20 . 212:325$750 
20.946 :846$159 

P a ra llelamen te, não se t eem descul·a do os colonos do desenvolvimento 
da pecuaria, o qu e se revela por estes dados: 

Gado va ccum . 
Gado caval!ar . 
Gado ·muar . 
Gado ca prin o. 
Gado lanlgero. 
Gado suino . 
Avoo. 
Colmeias . 

2.613 :565$000 
1. 592 :505$000 

547:590$000 
40:632$000 
15:665$000 

4 .282:552$000 
440 :605$400 
134:940$000 

9.668:054$400 

No ultim o quinquennio, os valores da criação colonial for am os se-
gtlintes : 

1917 . 
1918. 
1919 . 
1920. 
i92L 

. . . . ..... .. . .... .. . .. . .... . . .. ... . . . . .. . . . ... . 

. . . . . . . ... . . . .. . . ... .. . .. ... .. . .. . ..... . ... . . . 

. ... . .. .. ' . ........ . . . . ..... . .... .. . . ... . . . ··-· 

4.309:040$780 
5.639:795$000 
6.770:050$600 
7.955:941$500 
9.668: 054$400 
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A viaçã o urbana e rural dos nu cleos coloniaes comprova o interesse 
tomado pelo Governo em proporcionar aos colonos o facil escoamento dos 
seus productos. Em 31 de dezembro ultimo contavam-se 74.492 metros de 
ruas, além de diversas praças, e mais 954. 645 metros de estradas de roda-
gem, das séde aos centros consumidores, estações de estradas de ferro .e 
portos de naveg«.ção, 887. 915 metros de estradas internas e 1. ;l24. 539 me-
tros de caminhos entre os lotes ruraes. Existiam, tambem, 13 . 051 edifícios 
publicos, estabelecimentos de industria e commercio, installações agrico-
las diversas, depositos, ho!>pedarias, hoteis; agencias postaes, telegrap·hicas 
e telephonicas, etc. 

Incumbiu-se a Directoria do Serviço de Povoamento da nacionalização 
da nossa fronteira do Oyapock, importante trabalho que se atacou ·em fi.ns 
de junho de 1920. 

O governo do Estado do Pará fez doação á União de terrenos devolutos, 
para a fundação de um centro agrícola de nacionaes naquella região. Quan-
do a commissão fundadora desse centro chegou ao Oyapock, teve contris-
tadora impressão. Os brasileiros, si não desconheciam por inteiro o nosso 
idioma, fallavam na quasi totalidade, uma língua estra nha, mixto de fran-
cez e portuguez. A nossa moeda não tinha, alli , curso forçado, e, a partir 
da Villa de Oyapock, onde existem um posto fiscal e uma collectoria esta-
dual, era inteiramente desconhecida. Todos os actos relativos á vida civii 

. se praticavam em territorio estrangeiro, por intei·medio de autoridades es-
trangeiras. Aventureiros exploravam as mattas e os rios, de onde já haviam 
extrahido milhares de toneladas do precioso pau-rosa. 

O Serviçu de Povoamento mandou organizar linhas coloniaes, ao longo 
dos rios e . ribeirões mais importantes, e construir casas para a adminis-
tração e para a escola, um hospital e outras dependencias. 

Installou- se a séde da colonia, na qual a Directoria Geral dos Correios 
criou uma agencia postal . 

. Cuida-se, presentementf\, da construcção de uma estação radiotelegra-
phica, da criação de uma campo experimental pa ra a cultura, selecÇão e 
distribuição de sementes, etc. 

Por acto de 9 de junho de 1921 criei o Centro Agrícola Cleveland, no 
Oyapock, onde, em fins· de dezembro, já estavam localizadas 65 familias 
com 269 pessoas e começara a funccionar a escola primaria . 

Superintendidos pela Directoria do Serviço de Povoamento, funcciona -
ram, no anno proximo findo, 7 pa tronatos agrícolas officiaes e 4 subvencio-
nados, que agasalh avam, em 31 de dezembro, 1. 243 menores, dos quaes 526 
internados no decorrer do mesmo anno. 

Os patronatos agrícolas Manoel Barata, no P a rá, Vidal de Negreiros, 
na Parahyba, José Bonifacio, em S. Paulo, e Visconde da Graça, no Rio 
Gra nde do Sul, r ecentemente criados , estão ainda em trabalhos de installa-
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ção. Deve, com tudo, o penultimo delles receber a primeira levada éie edu-
candos dentro de dois ou tres mezes. 

Eis aqui os patronatos officiaes em funccionamento: Pereira Lima, 
Visconde de Mauá, Wenceslau Braz e Casa dos Ottoni, em Minas Geraes; 
Monção, em S. Paulo; Annitapolis, em Santa Catharina, e Barão de Luce-
na, em Pernambuco. 

Os patronatos subven-:!ionados são: Delfim Moreira, Campos Sanes e 
.Muzambinho, em Minas Geraes, e Rio Grande· do Sul, subdividido em 11 
s ecções, no Estado do mesmo nome . 

Removeram-se 'os menores que completaram a idade de 16 annos para 
-0s cursos complementares, e os qu e se desligaram destes cursos e se encon-
travam sem emprego, foram collocados pelo Serviço de Povoamento. 

O Serviço de Indios possue actualmente seis inspectorias, cujas sédes se Serviço de iÍldõoo 
<'ncontram nas capitaes do Amazonas, Maranhão, Espírito Santo, S. Paulo, 
Paraná e Matto. Grosso. No Estado do Rio Grande do Sul existe a admi-
nistração de uma. povoação indígena directamente dependente da Directoria. 

Os estabelecimentos no interior dos Estados são em numero de 3li. Ein 
todos elles se praticam a agricultura e a criação de aves e d_e anim aes de 
g rande e pequeno porte; em alguns a criação do gado vaccum se faz em 
grande escala; em varios funccionam escolas de primeiras lettras e apren-
d izados . de musica e dos officios elementares de .carpintaria, ferraria, etc. 
A influencia civilizadora e protectora de cada um não se adstringe á po-
pulação que vive dentro de suas terras, mas abrange, por acção directa e 
intencionalmente instituída, as populações dos sertões circumvizinhos. 

No Amazonas' crioucse em princípios do anno mais um posto, no rio 
Maicy, destinado á protecção de numerosas familias de índios, que habitam 
e dominam aquelle rio, e á pacificação da tribu guerreira dos Parintintins. 
Tres outros postos, fundados na margem esquerda do Purús, no Alto Ari-
puanã e no Sumurú, Alto Rio Branco, teem amparado de modo efficaz os 
silvicolas nelles localizados. A Inspectoria do Serviço do Amazonas man-
tem cinco escolas, em funccionamento: na Fazenda Nacional de S. Mar-
cos, no Posto Indígena de Sumurú, no Posto Rodolpho Miranda, no Posto 
de Suruhiry e no aldeiamento do Ariahú, rio Andirá. Frequentam essas 
e scolas não só os filhos dos indios, mas tambem os dos civilizados que vi-
vem nos estabell),cimentos, ou nas suas proximidades. 

Na Fazenda Nacio11al de S. Marcos ultimaram-se diversas obras, ha 
1c11go tempo reclamadas, em dois campos artificiaes de pastagens e para 
montagem de machinas agriçolas. 

Manteve-se regularmente a navegação para o Alto Rio Branco, com 
urna viagem por mez e a róta de navegação directa dividida em, tres secções. 
Excusado é salientar os grandes serviços proporcionados por essa linha aos 
habitantes da região. 

.> 

,, • .. , 
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No -Maranhão os postos Gonçalves Diais, FeHppe Camarãb, Ba;rra da Cer-
da e Crrujahú funccionaram com regularidade. · 

No EspiFito Santo ·e em Minas Geraes a Inspectoria mantem dois pos-
tos indigenas, um, Paneas, ã margem de um affluente do Rio Doce, ·e O • 

outro, •Guido M?liêre em terras banhadas pelo rio Eme. 
A ilnspectoria do Espirita Santo está c01~struindo uma ·estrada de ro-

dagem que ligará Collatina a S. Matheus. 
Sob a direcção da Inspectoria; de S. Paulo e Goyaz estão uma povoa--

<;;ãe· e dois postos , com 1. 6"00 alqueires de · ~erras e 450 hrobitantes. 
A Inspectoria do Paraná coordena os trabalhos de uma povoação in-

dígena, com. tres nuc'l·ees de população aborigene e varios nucleos de tra~ 
balhadores na.cion.aes, e quatro postos, dos quaes um destinai'!o a dar pro-
tecção a indjos pacificas e laboriosos, e os tres outros a pacificar tribus 
guerTeiras. 

No ·Posto Duque de Caxias, destinado á pacificação dos Botocudos de 
Sa;nta Catharina, os indior;, ainda em estrodo de evolução do nomadism() 
para · a. vida 'Sedentaria, prestaram concurso bem apreciavel á execução dos 
d~versos trabalhos, ·principalmente aos , de lavoura e preparo e transporte 
de ·ma:lleiras . para construcções. 

A ·'Povoação Indigena cl(' 'Passo Fun"do, no Rio Grande do Sul, caminha 
em ·prc-gresso. 

Em Matto Grosso, o Posto de Barra dos Bugres destina-se a consolidai· 
e desenvolver as -relações· pacificas já. 'entaboladas com a tribu guerreira 
dos inôlos BaH>ados. 

·outro posto de ·Mátto Grosso, o de Bananal, tem por escopo a prote~ 

cção tios Terenos, que são indios a;diantados. A sua população regulava, 
no fim do •anno passado, 8(10 .pessoas de •residencia fixa. 

E~stem .mais •nesse 1Estado alguns :pequenos pestes, que desenvelvem 
nos .sertões a sua .aJcção ciyilizadora e verdadeiramente pro-iritlencial para 
o al!l'rupamentos de civilizados que ha alli. 

l:!lncontram-se !hoje amplament-e ~pparelhadas as uzinas de beneficia-
mento e ex~ur.go de cereaes, que a Sup·erintendencia mantém no Oaes do 
Porto. Esse appa11e1hamento se fez á medida que se executavam os tra-
balhos, e, ,por conseguinte, de accõrdo cem as condições que a observação e 
o estudo indicaram como as •mais convenientes ao meio. 

Possuimos, assim, em rnateria ·de camaras de expurgo, um systema in· 
teiramente nosso, muito ' pratico, economico e expedito. A sua efficacia 
acaba de •ser comprovada com o exame que sobre grãos expurgados de ac-
cõrdo com eile realizou o .Serviço de Vigilancia Sanitaria do Instituto Bio-
logico de Defesa Agricola, pois ' os resultados confirmaram plenamente os 
que no anno anterior. haviam si:do verifica.dos ,pelo Instituto Oswaldo .Cruz. 

A capacidade, quer dos apparelhos ' de ben.efieiamento, quer das cama-
ras de expurgo, foi oonsideravelmente accrescida em ·1921, c@m a installa-
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çfco de duas novas machinas e de mais uma camara de grandes dimensões. 
Aetualmente essa capacidade se eleva, pa:va os primeiros, a 1.500 saccos em 
.S horas, e, para as ultimas, a 4 .. 500 saccos em 48 horas. 

A despeito de tedas as vantagens rque t.aes serviços offerecem ao com-
merclo de , g1:ãos, vantagens apuradas \em ;casos concretos, é d·e presumir 
.que, pela elevação consi.deravel do pr.e~o do material limpo e expurgado, 
sómente 20 ·· o/o da 2afra de cereaes, q:_ue a-nnualrnente afflue ,ao Rio 1de Ja-
p.eiro, são sujeitos a esse tratamento. 

Gralil:da .iseria o . alcap.ce econemico ·da generalização de taes ·rnedi'das, 
que fortemente infLuiram no riosso eommercio internacim;1al. 

No plamo. 'de acc:ião conjunta 'dos serviços agricolas que ves expuz ·em · ·.!ardim Bolanloe 
minha Mensagem de 1-020, projectei uma ·ref<erma do Jardim ·Botanico, que, 
sem retirar ao estabelecimento a ·sua ·natureza , seienti.fica, o apparelhasse 
para uma ·eollaboração mais efficaz nas · realizaçiiies praticas do Min•isterio 
da Agricultur-a. 

Conto realizar ainda e.3te anno tal ·proposito. 

Os principaes trabalhos effectuados p·e1as diversas secções do Jardim 
Botanico consistiram na organização do herbario. e classificação de varias 
familiias botanicas, reorganização e desinfecção das collecções ca;rpologicas, 
excursões botanicas nos arredores da cidade, e organização da collecÇão ·de 
duplicatas de plantas, para permuta com estabelecimentos estrangeiros. 

As excursões augmentaram o herbario de mais de 300 espeeiel!I interes-
sr.. ntes, muitas raras e algumas novas . 

Funccionou, ainda annexo ao Jardim, ·o Herto Florestal. 
Com a regulamentação do 'decreto legislativo ·n. 4 ..421, 'de •28 ·de de?.em-

bru de 1921, passará essa dependencia a censtituir o Serviço Floresta.! do 
Bn,sil. 

O Serviço Geologico, ademais das suas investigações de natureza scien 
ti.fica , applicou. a sua a ctivi·dade em pesquiza,s de carvão de pecfra e de petr'>· 
leo e no levantamento do acervo de nossas forças hydro-electrica s . 

No ponto de vista scientifico, fizeram-$e reconhecimentos geologicos <>m 
quasi todos os Estados e mui particularmente no Amazonas·, Parâ, Mar«-
nhào, Rio Gra nde Norte, PE)rnambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Ge-
raes e Matto Grosso. Taes r econhecimentos tiveram por intuito. ohter dado" 
para a composição do Mappa Geologico do Brasil. As turmas collecionaram 
rochas, miner ios e fosseis , e fizeram o assignaJamento de todas as estt·ada s 
percorridas. Promanou desses estudos grande acervo de conhedmento, q u" 
se vão coordenar em relatorios acompa.nhados de plantas, perfis e .a nalysef:. 

As sonda gens de carvão estão sendo feitas, com resultados varios nos 
Estados do ·Amazonas, Paraná, .Santa eathari·na e Rio Grande do Sul. As 
de petroleo, em Alagoas, ·Bahia, S. ·Paiu!o e Paranâ.. 

Servlç~ GeoloOIOll 
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O leva,ntamento e estuclos das cachoeira s tem progredido ele moclo satls- · 
factol'io. Este . trabalho está sendo levaclo a .effeito por cinco turmas , que 
o·peram nos rios S. Francisco, Parahyba, Rio Grancle, P arahybuna e Parimâ. 

Os estudos da primeira turma com.prehendem o projecto de levar a agua. 
dri S, Francisco a o valle do Jaguaribe, no Cearâ., como m eio . de at~enuar os 
e.fl'eitos das seccas nas regi@es do nordéste. A força theorica da cachoeira 
C:e Itaparica, com o desnivel achado de 21 metros e a vazão mii:linJ.a de 1 . 000 

nH·tros cubicos por segundo, será de 210.000 a 250.000 cavallos vapor. A de 
Paulo Affonso, com o desnivel de 87 metros e a mesma vazão minima, tem 

q, força theorica de 850. 000 a 1. 000. 000 ele mwallos vapor . 
Entre os projectos .da segunda· turma figura o desvio de uma parte das 

aguas do rio Parahyba para o Guandu', por meio de canaes e tunneis atra-
vêz da Serra do Mar, com 'o fim de utilizar parte da grande differença do ni-
vel, ·de mais de 300 metros , existente entre esses rios em Barra do Pirahy t:1 

r.as proximida des de Belém . Teremos assim ás portas da Capita l da Repu-
bl'ca um força de cerca de 150. 000 cavallos, resultante sómente da descar-
ga normal do rio, sem necessiclade de grandes reprezas . 

Os trabalhos na cachoeira das Sete Queclas consistiram, até agora, em lc> .. 
vantamentos topog ra ph.icos minucios.os da região para o projecto ele capta-
çã0 da força hydraulica . E sta força . ~ avaliada em 5.000.000 de cavallos va por, 
com aproveita.mento ape111as de 40 m etros de quéda, potencia que a ttingiri·a 
a num.ero superior a 12 . 000. 000, si se puclesse aproveita r todo o desenvolvi-
mr nto encontrado. 

Posto que r'ecentemente iniciados, já se annunc.ia m promissor es os estu-
do, das nossas forças hydraulicas, tão opportunos sempre e sobretudo na 
q,uadra actual em que o combustivel escasseia e encarece. 

Entre as pesquizas mais interessantes do Serviço Geologico ,;onta-se a 
sGndagem que ora se faz em Graminha, E stado de S. Paulo, em busca de 
gazes naturaes. 

Na profundidade de 320 metros, a p erfuração alcançou um lençol d'agua 
e um deposito de ga z combustivel na tural . 

Deste gaz, por processos industriaes conh ecidos, como os de condensa-
ção, compressão ou absorpçã o, extrahe"se a gazol!na. 

Ensaios preliminares mostrara m que dez metros cubicos de gaz prod 11-
z1:m perto de tres litros de ga?,o!ina. 

Estâ.-se fazendo uma installação de apparelhos a propriados pa ra 11, ca-
plação perma nente dos gazes. afim de se determina r o seu poder, calorifico, a 
proporçã o de gazes incom1ensaveis e a de gazolina. 

Para bem se aquilatar a importancia desta descoberta, basta lembrar que, 
ew 1921, o consvmo de gazolina, no pa iz, subiu a 47. 500 toneladas, no valor 
di:- 50.000:000$, q.ue se escoaram para o estrangeiro. 

Durante o anno de 1921, a nossa industria mineral a inda soffreu grau~ 
demente os effeitos da crise, que se observa no mundo. 
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Os Estados em que essa industria se manifesta são em numero rela;tiva-
n;u.te pequeno . Occupa o primeiro lugar o <"!E: Minas Geraes; seguem-se º" 
do . Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catharina, .S. Paulo, Goyaz e MattC> 
Grosso. 

No Estado de Minas Geraes a industria mineral. propriamente dita e 
4 extractiva para exportação e consiste principalmente na exploração das 
jazidas de ferro, manganez e ouro, e dos depositos de varias naturezas de 
Pt·clras preciosas e semi-preciosas; nos Estados do Rio Gra.nde do Sul e 
s~.nta Catharina é a extracção do carvão; no de S. Paulo, o kaolim par" 
lcuças, as areias para vidros, dos quaes h a grande numero de fabricas e1n 
pleno funciconamento, e o lignito; no Est!W.o da Bahia, o manga nEt<I e a 
g .:1rimpagem de pedras preciosas e semi-preciosas; principalmente dos car-
bc:nados, tão uteis nos trabalhos de perfuração das pesquizas geologicas; em 
Goyaz e Matto Grosso, as pedras preciosas e se'rni-.preciosas, ·cryst aes e fais-
carnentos de ouro nos curso cl'agua e nas alluviões. 

Nos demais Estados, a falta de conhecimento perfeito das jazidas, alliac'ta 
áH condições economicas e âs difficuldades de transportes, tem sido em-
p<ccilho >t exploração elos minerios. 

P ela ordem de volume extrahiclo, os materiaes explorados são: carvão, 
m>\nganez, ferro, ouro, diamantes, carbonados, mica, areia n1onazitica, i'"-
dras semi-preciosas, especialmente turmalinas e beryllos, crystaes ele roch a 
e zirconita. 

A seguir encontra-se uma ligeira noticia sobre os varios minerios estu-
dados ;i ·analysados durante o anno de 1921. 

O principal minerio ·deste metal ê a bauxita, cujas ja zida s _mais conhe-
ci<las se acham em Minas Gera es. Ultimamente descobriu-se uma perto de 
C:oimpinas, Estado de S. Paulo. 

Os estudos dessa materia deixam jâ prever que, com a nossa enorme r1-
cp1eza de forças hydraulicas, a metallurgia do alurninio pôde ser Cunda.da 
m . tre nós sobre bases solidas . 

O principal minerio ele chromo ê o ferro chromado, As princip~ e.s jaz1-
fü. s encontram-se na Bahia . 

A jazida de Santa Luzia , situada a tres kilometros da v illa do mesm0 nü-· 
r.ie, foi explorada durant e o periodo da guerra, mas actualmente está para-
lJ sada . 

Ha ta.n1bem um grande deposito, nas vizinhanças de Campo Formoso, 
11 indicies da existencia desse minerio nas margens do S. Francisco, entro 
J oazéi ro e a Cachoeira de Ita parica. 

Os clepositos cupriferos mais important€s são os ela Bahia, Rio Grande· do 
Sul e Parahyba; nenhum, porém, se acha em exploração. 

Alumin1o 

Chromo 

Cobre 
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Na região de AJ emquér, Estado do Pará foi estudada uma jazida de chum-
bo que se apresenta sob a fórma ele galena associada com baryti.na. As 
mel·hores jaziuas de chumbo demoram no Estado de Santa Cath a rina. 

Minas Geraes PCi>Ssue as' mais importantes jazidas de rruncrie de fe r r1, 
d•~ Brasil. 

Com o fim de desenvolver a irrdustria siderurgica entre · rtói!l. o Governo 
c::-l•OU os fa vores consta.ntes do decreto n. 12. n44, de 1918, o qtral começa a 
produzir os s.eus frutos. Fundà ram-se já algumas ·compa nhias para a explo-
ração dessa industria, como ·sejam: a Belgo-Mineira, · a Nacional de Altos 
Fornos, a U zlna Queiroz .:funioi", a Anglo-BraziUan lron· anà Bteel Bynà·icatc., 
e a Metallurgica Brasileira, que se propõe a fabricar o ferro gusa e productos 
n•finaclos , dentre os quaes é de relev'ar o aço pa ra a fabricação de trilhos. 

' · Está tambem fundada a ltab·ira Jron Co ., que pretende exportar os nOH-
s os minerios, sob a condição . de fazer o tratamento s iderurgi-co de uma qua n-
tidade correspondente a 2 ºIº da ex;portação. 

Por emquanto toda s essas companhias estão na phase de installa çã.o, 
excepto a Uzinai Queirpz Junior, que explora. a Uzi.na E spe1·ança. e a Uzina 
da Miguel Burnier, das quaes a primeira, com dois fornos, produziu 9. 990 
tl·nelaclas em 1921, e a seg·unda a.presenta a producção média diaria de 12_,o 
co.~eladas . 

O Governo celebrou contractos com a Companhia Metallurgfca Bra:silei-
ra e a Anglo-BrazUian Iron anà Bteez Synd·iccite pa ra o estabelecimento· de· 
grande.:;; uzinas siderurg·icas no paiz. Acham-se em estudo propostR.s para 6 
mesmo fim das companhias Queiroz Junior, Belgo-Mineira, Nacional de Altos 
Fornos e. Industrial Mecanica Agrícola de S. Paulo. 

Deparaan-se-nos as maiores jazidas de m a-nganez, conhecidas no Brasil, 
noi; ~stados da Bahia, M·inas Gera es e Ma tto Grosso. 

Na Bahia ha dois districtos: o de Nazareth, perto da cost a, e o de . Bom•>. 
fim, no interior. Em ambos houve exploração e exportação durante o periodo 
da guerra . Actualmente a cha m-se paralysados os trabalhos . 

A industria de extracção do m a nga n ez em Minas Geraes muito soffreu 
com a crise commercial e industrial, a pesar disso, a exportação pa ra os Esr 
trlàos Unidos montou, no a nno findo, a 250. 000 toneladas, com o preço médio 
de $7,55. 

Em Matto Grosso reconheceram-se as excellentes jazidas de Urucum, que, 
pela. falta de trans-porte ainda rião podem ser exploradas. 

O nosso principal minerio de nickel é encontra diço nos municípios ele 
Li'.'ramento, Bom Successo e Jacuhy, no Esta do de Minas Geraes. Ainda. nã.o 
foi explorado. 
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Em quasi todos os E s ta dos t erri-se verifica do a ex is tencia de minerioe 
:a uriferGs; m a s a,s unica s· ja zidas em • exploração são as de Mina Geraes, es-
pe\ ialmen úe a s de Mono Velho e Pa.ssagem. 

':'.; ' 
ou ... 

Prat. 

\ 

No Brasil não se con hece a inda minerio de prata. E ste m et al encon~ra· 
se porém, em ga lenas (mmer10 de chumbo), e associado ao ouro nas ja zi-

.e_~ ... de Morro Velho, donde é is ela do por traitamento m etallurgice especial. 

\os principaes depositas não m eta llicos explora dos entre nós são: as pe- Depoaito• não m~ta.m-
-O~S ·de c0nstrucção, as a rgillas de diver sas va r ieda des pa.r a a ceramica de c:o• 
-con s(rucçã o, domestica e sanita ria, a mica, a ca l e subst a ncias abrasivas . 
N es te g rupo ha jazi.das de gra phito, ba ryta,, ocas de diver sas côres, salitre , 
g evso, pyritas e mineraes fertiliza n tes e a sbestos , cuja explora:çã o està inti-
m ament e liga da com as condições economicas desses productos. 

A nossa p rincipa l pedra preciosa é o diam a nte . A su a exploração raz-s tt l"edraa prec:loaas • se~ 

:p~.rticularmente n a Bah ia, nas jazidas de L avras, Andara.hy, Ma cujé· e L en- mi-prec:losas 
çóes; em Minas Gera es , em Grã o Mogol, Ba ga gem, r io Abaeté e Diam.antina; 
.em Goya z, no rio Verisismo; em J\1atto Grosso, no r io da s Ga rça s, e no Es-
tado do P a r aná, no rio Tibagy. 

Associado a os d'iamantes encontra-se o ca rbonta do, empreg'a.do na s co-
.rca s de sonda s , serras , etc. , com o poderoso a uxiliar das p esqu\zas geologí-
ci:i.s na s m aiores pr ofu n dida des , e que cons t itu e industria quasi t ã o importa n -
t ) como · a do proprio clia m a nte . 

As pedras semi-preciosas exploradas e la pidada s no pa iz são: turrna.ló-
·r.·a;;i de div ersas cõres, ber yllos , topa zios, a m ethystas e cymQIJha.nas, ex-
JJlora clas especia lmente n o nordés te ele Minas Geraes e no sul de Goyaz . 

"i1 
Os t r aba lhos d o Serviço Geologico têm sido enca minha dos pa ra a s p es · 

cru isas de petroleo na tura es ou derivados de rochas betunúnosas, e r eco-
-nl1ecimen tos de bacias carbon\fera.s, lignitos e turfas .. 

Até hoje ainda · nã o se· en controu nenhum lenço} de petroleo commercía l 
·n o Brasil; m a s nas sondagens feita s em Alagoas, Para ná e S. P <Lulo· têm sem-
r rE' a ppa recido gotas de oleo p esado, o que prova a necessida de de se a bri-
r"m novos furos de sonda , que poderão da r petro'. eo em qua ntiélade aprecia·-
V'.'; para o com m ercio. 

No que concerne â:s rochas 
·dos, m a s a su a distilla ção ainda; 
·commercial o producto. 

betuminosas , encontram-se em muitos Esta-
depende• de processo tão economico que torne 

o. estudo das bacia s ca rborriferas do sul tem proseguido ininterrupta-
m ent e, mão gra do a depressão que a industr ia de ' extra cção do carvlio sor-
freu, o a nno t ransacto, com a gra nde baixa elos preços do carvã'o extran-
·s;eiro. 

combustlvel• 
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Exploram-se actualmente as minas de Butiá. S·. Jeronymo e Gravatahy, 
p.o Rio Grande do Sul, e restaura-se a de Jacuhy, para produzir 4. 000 to,-
nela das mensaes. Em Santa Catharina mantivera m -se em actividade as mi~· 

1rn.s de Cr issiúma e Urussanga. 
Das minas em actividade a que teve ma ior producção foi a de S. 

1 onymo, con1 215. 000 toneladas. 
A unica jazida de lignitos em exploração no Brasil é a da 

Bomfim, municipio de Caçapava, S. Paulo, p ertencente a i.tma 
pa,r,ticula r. 

O combustivel a presenta -se na mina com a espessura de dous metr' s, 
mas a sua explqração, devido á falta de um ramal ferreo ê1ue ligu a 
mina á J!Jstra,da de Ferro Central do Brasil, a inda não teve o desenvolvi-
m<into que é pa.ra desejar . O Governo concedeu á companhia o auxilio d~ 
400: 000$ para a construcção desse ramal. 

Afim de averigua.r as con(l.ições mais favoraveis á exploração das mi-
n as de carvão de p edra e t a m'bem os meios mais efficazes para garantir-
lhes a. continuidade de acção, o Governo convocou um ·congresso Brasileiro. 
de carvão e ou tros combustíveis , que se reunirá na época elo contenario da. 
no·ssa Independencia. 

Dentre os grandes problemas n acionaes, ô' do combustivel é sem duvida· 
o que ti>ca de modo mais intimo á vida economica do paiz·, pois delle de-
vende o ba rateamento dos transportes, factor principa l da circul ação cla:;t 
riquezas . 

O conhecimento de extensas jazidas de carvão em nosso sub-sõlo data 
de longos annos; mas a sua utilização não logrou, a t é a occasião da guerra, 
d0senvolvimento apreciavel. 

· Era isto cosequencia da idéa predominante de que · a sua qualidade lhEl' 
frcha:va todas as possibilidades de consumo. 

A anormalidade · economica trazida pela guerra despertou-nos do lethar-
go. Vimo-nos obrigados a explora r , em grande escala, as nossas jazidas. O 
EJ:ca.recimento do combustível despertara, por toda a pa rte, interesse pelos-
t ypos de carvões reputa dos inferiores. A evolução das sciencias permittira 
'.1 determinação de ·methodos a propriados ao seu beneficiamento. Por su a 
vez, os progressos da industria vinha m augmentar as suas possibilidades 
cconom!cas, clanclo a ppÜcação aos seus sub-productos. 

O assumpto que, pa ra outros, era a penas digno de consideração, tornou--
se para nós de vital importancia. A solução do problema a:briria p erspecti- · 
w1~ immensas ao nosso desenvolvimento industrial. 

Dedicou-lhe por isso o Governo toda a attenção. 
J á vos rela tei, nas mensagens anteriores, as primeiras experiencias em-· 

prehendidas pelos technicos do Minister!o da Agricultura, ou por elles a com-
rn nhadas, e os r esu ltados favoraveis a que chega ranl. E' necessario, en tre-
t a nto, que tAes pesquizas prosigam segundo um plano sys tematizado, .afim 
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J.P. conseguirmos o a perfeiçoamento g radual dos processos e o consequente 
bara.teamento do combustivel brasileiro. 

E' este um dos objectivos primordia es da Estação Experimental de 
Combu stiveis e Minerios, crea da em 1921 com o fito de realizar estudos at-
tinentes a o aproveitamento, na industria , dos nossos recursos minei·aes . 

. Tá conseguimos resulta dos nota veis. 

As pesquizas acerca do carvão dividiram-se em duas séries: uma rela-
tiva ao seu n,proveitamento como gei·ador de vapor e a outra respeitante 
ar seu emprego como productor de gaz de illuminação . 

Para melhorar a qualidade do carvão destinado á producção de vapor, 
i;:xperimentaram-se alguns methoclos de beneficiamento mecanico já con-
m1graclos em outros p a izes .. Estes trabalhos demonstraram ser perfeitamente 
p c,ssivel ba ixa · o teõr elas cinzas ele 36 o/o a menos ele 20 "70, com a vantagem 
de: se poder utilizar o carvão pelos methodos normaes de combustão. 

Verificou-se ainda que certos carvões brasileiros que, utilizados na'1 
fa rnalhas communs, não va poriza m mais de 2,8 a 3 kilos d'agua,, podem 

· rJ eva r essa cifra a 5,5 a 6 lcilos, mediante ·apenas certas adaptaçoes de or -
dlõm technica nas fornalhas. 

E stes resultados são ele tamanha eloquencia que a Companhia ele Na-
n :gação Costeira resolveu apparelha r as ·fornalhas de um dos seus vapores 
.}» conformida de com as intrucções recebidas da Estação Experimental. 

Não menos importantes afigurani-se-nos os resultados alcançados com 
ü:< trabalhos de clistillação pa ra producção do gaz illuminante . Neste as-
Htmpto podemos regosijar-se de ver o nosso carvão collocaclo em pé ele 
~,;ua.ldaéle com o extrangeiro assim na qualida de elo gaz obtido como no vo-
v o!ume total da producçã o . 

Urna tonela da ele carvão de Santa Catharina clá, em m édia, cerca de 30() 
m etros cubices de gaz ele· mais de 5. 500 calorias, e mais de 70 o/o de coke 
PC'r fe ita m ente agglutinado, com todos os requisitos de applicação. 

O Governo despachou pa ra os Estados Unidos carvões de diversas ja ·-
>:i.cas, afim ele serem .estuda dos s ob o ponto de vista da co lceficaçã.o, pelo 
1rnvo rnethoclo amel'icano elo enri-quecimento pela corrente de ar, em vez dos 
m ethodos classicos da corrente cl'agua. 

Em Dallas, Texas, onde se acha eni funccionamento o referido ' pro-
cesso, fo ram trata~as diversas toneladas de carvão de Criissiúrna com 
17 04 o/o de cinzas e 7,88 o/o de enxofre. Depois do beneficiamento, estes 
t eores ba ixaram a 19 o/o e 1 ,56 o/o. 

Este mesmo carvão, transportado para S. Luiz e submettido á coke-
f'icação nos fornos "R~berts", deu exoellente resulta do. 

Aguarda o Governo as experiencias dos outros carvões. 
Os da dos referidos confit-mam os obtidos na Europa, onde carvões da 

Eiesma procedencia, mas com 26 ·o/o de cinzas e 2,2 o/o de enxofre, deram 
1 8 o/o e 0,07 o/o . Assim beneficiado , foi o carvão introduzido nos fornos ele 
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co1ce, typo ." Otto'', em Crigglestone Colliery, na Inglaterra, e produzia boin · 
eo~e metallurgico. 

Outras exper iencias de alto interesse economico fez na Escola de Mina s 
1-i Mormonthshire and Southwales, o professor Roy Illingworth, considerado 
!l'l. Europa como uma das maiores autoridades no assurn.pto. 

E!':sas experiencias dizem com os sub-procluc;tos obtidos na distillação. 
Em baixa temperatura, a distillação elo carvão de Crissiúma, com 

l!i,64 o/o de cinzas, deu os seguintes resultados: 

Co,nbustivel sem fumo (kilos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 
CTaz (metros cu bicos) ..... , ........ , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 113 
~l'lfato de ammonia (kilos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Betume (kilos) ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 
Oleos combustiveis (litros) 
Oleos leves pa.ra motor (litros) 

68,111 
13,64 

Do e;az obtido ainda se podem condensa.r nov a litros de oleos leves para 
motor. 

Estes dados vêm confirmar os ensaios industria es feitos nas usinas de 
.8vence Coppée, na Belgica, e os que se rea.lizaram na nossa Estação Ex-
periment al de Combustiveis com carvões de outras procedencias. 

Com rela ção á siderurgia, além do estudo i!a fabrica do co1ce metallur-
gico, procurou o Governo encontra r a solução do problema nos methodos 
ci.;rectos da reducção dos minerios de .ferro . 

Assim, na s experiencias rea liza das em Hoganas, na Suecia, rom rni-
:~c~ri.os de ferro de Minas e ca rvão elo Rio G1·a nde do Sul, verificou-se a per-
~sita adaptação do nosso combustivel aos processos 'directos da reducção. 

Expedencias ana logas estão sendo rea lizadas aqui pela Estação Ex-
J.:Crimental, cnm o pensamento, porém, de ada ptar a este methodo o nosso 
ü ;;nito que. va.nta josa,mente localiza do a curtas . distancias <Ias nossas opu-
16nta.s . jazidas de ferro, poderá cont11i:bufr largamente para o clesenvolvime:ato 
dr;, industria siderurgica. no Bra sil. Estes trabalhos, em andamento na Es-
1a.ção Experimenta l, vão sendo coroa dos do melhor exito. 

Entre os serv·iços· já executados ou em a ndamento na Estação Experi-
n~ental , merece destaque. embora não estejam ai•nda concluidos os r especti- · 
vos estudos, o importante problema do aproveitamento do a l cool como succe-
<'!s neo da gazolina nos motores de explosão. A importanCia deste problema 
r <>salta, de um !à.do, da colossal importação· da ga.zolina no Brasil, e, de 
º'·1tro, do amparo que a . sua solução pres tada á nossa industria assuca-
i-eira . 

Tenlfo fundadas esperanças ele que a lei n. 4.265, de 15 de Janeiro de· 
1!121, que regula a propriedade e a exploração elas minas, venha remover 
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o~ sérios t ropeços qu e, á explora ção do nosso sub-sólo, acarretava a fa lta 
~~ legislação especia l sobre o a ssumpto. 

Do t exto do regula mento, a pprova do pelo decr eto n. 15. 211, de 28 de 
Dezembr o de 1921, desta ca m-se dispositivos que estabelecem as á reas m a -
x ünas· pa.r a a s concessões previstas no art. 61, n. 11 , da lei. 

No exercicio de 1921 continuou o Museu N acional de accôr do com a.:; 
su as tra dições e os fins a que se destina, a desenvolver o estudo e a di-
vulgação das Sciencia s Na turaes. 

P r oseguira.m as pesquiza s de na tureza puram ente scientifica e as in -
ve<;tigaÇões referentes aos problemas que se r elaciona m com o o sólo, flora, 
fa una e população da paiz. 

Na ecção de Miner a logia, Geologia e P ateontologia t eve seguimen to o 
<.studo da configuraçã o geolog ica e topogra phica da Serra do Ma r, que of -
fhece especia l interesse, pois r epresenta o escudo primitivo do continente 
s ul-a m ericano . E s tá sendo orga nizada ta mbem a Carta Geologica do B ra-
s il em g ra nde esca la e um mostrua rio das rocha s que n ella figuram: da r-
u os-ha ist o 'a idéa nitida (la composição · no nosso 'lólo. O guia -ca ta log o, 
qu e va lerá como pequeno compendio de Geologia, completado por m a ppas 
e photogra phias e t ermina do por um indice do ma teria l em exposição, está 
l iem a dia nta do e publicar-se-ha proxima m ente. 

A Secção de Bota.nica f ez o estudo elas essen cias '.l'lorestaes·, sua bio-
lug-ja , dis tribuição geogra phica, etc: , investigações sobre a r eflo restação em 
l•v.ses scientificas , proseguio n a orga nização do h erba rio e su a cat a loga-
çã o, etc. 

Na Secção ele Zoolog ia foi classificada a collecção el os ophidios e ini-· 
d<i.do o ca talog o de a ves . Prepa ra m-se ta mbem numerosos esqueletos p a r a , 
as ga leria s de ex posiÇão . 

Na Secção de Anthoropolog ia e Ethnogra phia, onde estão em anda m ento 
os trabalhos dest'na dos á dete rminação da s ca ra cter ística s a nthropologicus 
da população bras-lleira, deu-se começo á m ensuração de individuos do sexo 
f ilminino ; realiza ram-se varios estudos philologicos de gra nde intevess·e, e 
estâ erh a ndam ento o guia ethnogra phico . 

No L abora torio de Chimica es tudara m-se m a ngues brasileiros , sob o 
p onto de vista do conteudo de substancias ta nnosas, a ssim como frutos e 
flores . 

Como nos a nnos a nteri'ores, ligou-se gra nde importa n cia á divulgação 
do:~ conhecimentos d() Historia Na tural. Fora m dis tribuídas collecções cli-
ducticas, orga nizados vari.os mappas m'tlraes, admittidos pra ticantes, reali-
zada s confel"encia s e publicado mais ilrn volume dos Archivos ào Museu Na-
c-ional, com preciosas contribuições de Geologia, Botanica, Zoologia e Ar ch eo-
logla. 

Museu lla.clonal 
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A Directoria Geral de Estatistica realizou, em setembro de 1920, o re-
censeamento da população do Brasil e, com o a uxilio dos agentes incumbidos 
i::e executar o censo demographico, effectuou tambem um inquerito, tão ml-
nuciooo quanto possivel, sobre a agricultura, a pecuaria e a industria manu-
factureira do paiz. Os resultados dessa operação já são conhecidos em suas 
llnhas geraes, graças ao apparelhamento m ecanico, importado <los Estado!" 
"Cnidos, e aos esforços emprehendidos pela Directoria afim de que os a.lga-
ri:,mos censitarios pudessem ser divulgados por occasião <los festejos com-
m~nnorativos do centenaFio da Independencia Nacional, em setembro do cor-
rente a nno. 

A população do Brasil, <Segundo o censo de 1920, ê de 30. 635. 605 habi-
tar.tes, ou 3,61 por km.• em relação á área de todo o territorio nacional. E sse 
cuefficiente não ê, porém, uniforme quanto ás differentes regiões do paiz. 
Si na Amazonia (Acre, Amazonas e Pará), se encontra a taxa reduzicliss '.ma 
L1e 0,45 habita ntes por km", se a mesma relação ê apenas de 0,1!> 
habitantes por km.• na região occidental formada pelos Estados do 
Amazonas e de Matto Grosso, outras zonas existem em que a densidade da 
população offerece coefficientes muito mais animadores, como acontece, por 
exemplo em todo o nordéste (Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Per-
n:1mbuco e Alagoas), onde, apesar do flagello periodico das seccas, se veri-
fica a taxa de 14,06 habitantes por km.•, proporção só excedida em dois elos 
Estados meridionaes, favorecidos pela immigração estrangeira, - S. 1Jau10 
e Santa Catharina, - nos quaes a densidade territorial da população se ele-
va a 15 ,79 habitantes por km.•, no primeiro, e a 15 ,36 no segundo . 

Em numeras absolutos continua a ser Minas Geraes o Estado mais po-
puloso da Republica (5.888.174). Seguem-se: São P<tulo, com 4.592.188; 
Bahia. com 3.334.6<15; Rio Grande do Sul, com 2.182.713; Pernambuco, com 
2. ! ~4. 835; Rio de Janeiro, com 1. 559. 371; e Cea rá, com 1. 319. 228. Dos Es-
tauos de menos de um milhão de habitantes, destacam-se: Alagoas, com 
978.748, e Pa.rahyba, com 961.lOtl, - totaes correspondentes ás taxas de 16.73 
e 12,86 habitantes por km. 1 • 

As populações do Districto Federal e das capitaes dos Estados revela m 
t <-t mbem notavel accrescimo, tlesde que se comparem os resultados do ultimo 
r ecenseamento com os algarismos apurados nos inqueritos anteriormente ef-
foctuados. No Districto Federal foi ultrapassada a cifra. de um milhão de 
h :.,bita ntes: o censo ele 1920 accusa um total de 1.157 .873, contra 811.443 ar-
rc:!ados no r ecensea mento. municipal de 1906. A caJ)ital de S. Paulo que, em 
lc·00, contava 239. 820 habitantes, registra presentemente uma população de 
"79.033. Vêm depois, com mais de 200.000 ha bitante!'! S. Salvador (2 83 .422) , 
R.-cife (238.843), e Belém (236.402); com população superior a 100.000 Porto 
Alegre (179.263) ; e, finalmente Nictheroy (86.238), Curityba (78.986), For-
t<!ieza (78. 536), Ma.nãos (75. 704), Maceió (74 . 166), Therezina (57. 500), Bello 
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horizonte (55.563), Para hyba (52.990), e S. Luiz (52.929), todas com mai-s 
d.: 50. 000 almas. 

As informações colhidas no recenseamento agro-pecua rio merecem igu al-
mente especial referencia, pelos valiosos subsidios com que concorrem pa ra a 
s;;lução do nosso problema economico, no seu principal aspecto, isto ê, quanto 
ac,,1 interesses das industrias primarias. Esse inquerito é o primeiro que s e 
realiza no Brasil em moldes tão amplos e comprehensivos, quer no que diz 
re~peito á zona abrangida pelas indagações - a .totalidade do territorio na -
ci.1nal, - quer quanto ao numero de factos estatisticos incluidos no program-
n'a das pesquizas officia es, - o que justifica a s falhas, porventura, occurren-
t es nos resultados do censo agricola, levado a termo em 1920. Os benefícios 
advenientes desse inqueri to hão de forçosamente compensar as despeza;s fei - . 
ta.0 . para sua execução, despezas, aliás, relativamente modicas, visto como 
o Governo aproveitou nos trabalhos do recenseamento agricola os mes1;nos 
elemento:> de que se serviu para levantar o senso da população. 

O va lor da propriedade rural irnmovel, representada por m a is de 650. 000 
estabeJecimentos, attinge a a vultada cifra de mais de 11 milhões de cont os <'!e 
réis, comprehendidas neste computo as terras, com as bemfeitorias, insfru-
mentos e machinismos agrarios, e excluidos os pequenos sítios de renda in-
ferior a 500$ annuaes. Só os Estados de S. Paulo, Minas Geraes e Rio Grande 
C.o Sul abrangem eerca de 2\3 da alludida avaliação . P elo inqueri to que a 
n:·rectoria de Estattstica acaba de realizar, o total das fazendas recensea da s 
excede bastante ao numero, assaz reduzido, de 15. 216 lavradores e cria dm·es, 
inscriptos até 1920 no cadastro ou registro do Ministerio da Agricultura. 

O conson industrial, effectuado com o concurso elos agentes fiscaes do im-
posto de consumo, registrou a existencia de mais de 19 mil estabelecimentos 
fabris, onde trabalham mais de 350. 000 operarios. A proclucção annual elas 
fabricas eleva-se, aproximadamente, a tres milhões de contos . Ao Distric:to 
Federal e a S. Paulo cabem as maiores parcellas. ou cerca de metade da pro-
ducção fabril de toda a Republica. Dessa producção mais ou menos a t erça 
pa.rte provém da actividade dos estabelecimentos fabris localizados em São. 
P2.ulo. 

Espera a Directoria d() Estatlstica tornar conhecidos em breve os 1·c-
11ultados completos não sõ da população como da. agricultura, consider'.l da 
no::- seus varios aspectos - extensão territorial elos immoveis recense'.ldoi; e 
oorrepondentes valores, systema de exploração rural em uso, producçüo ag;ro. 
pecuaria, numero de animaes existentes, machinas agricolas em ueo, etc. -
~ ainda dos relativos á industria discriminada nos semi differente~ grupos, 
cor:forme o modo de organização das emprezas, o capital empregado, o anno. 
dl!' fundação das fabricas, o pessoal em serviço, a producção annual, os 81>.la. 
rios, segundo as categorias profissionaes, etc. 
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Continuou este Serviço a attender ªº" pedidoi; de informações ·de nacio-
naes e estrangeiros relativamente ás nossas condições climaticas, transpor-
t\:'.s, .viação maritima e fluvial, eommercio, industria, preços e terras·, possibili-
dades economicas, etc,, e a elaborar e publicar mappas, monogl!aphias e e;;;ta-
tJ~ticas, destinados á propaganda de ensinamentos agrico)as no seio dijJi elas~ 

sv; laborios~s e ao desenvolvimento de nossa expansão economica nos grandes 
centros commerciaes do exterior. 

De 682 pedidos de informações, 178 vieram do estrangeiro. 
Tambem continuou a repi•rtição a organizar e publicar no Di.arfo Officir~i 

o "Boletim de Cotações" dos productos de maior vúlto desta Ca pital e dos 
E~;tados, para o que mantém Cúm as associa.ções commerciaes permuta ir.i'!1-
terrupte dE, informaçõel!> que se transmittem telegraphicamente. 

lEllposlção de LondPea Incumbido o Serviço de Informações de promover a nossa representaçM n a 
Exposição de Londres, que desta vez não comprehendia só a borracha, mas 
todos os productos tropicaes, conseguiu elle interessar nessa representação 
va.rias casas e indu.striaes desta Capital. Infelizmente .a •nossa já tão im-
portante industria , de •tecidos, convida da instantemente, não se fez r epre-
Sc>Ptar. 

Nos Estados fora·m 0fficialmente enewrregados de p110mover o nosso ·com-
pnrecioment o os . inspectores ·a.grJcolas, q.'\le , encontrara.m nas associações -com-
mHcia es o :mais .decidi-do apoio. Dos :Estados convidades, eomparecer3!1U ef-
fkialmente, e tomaram a si o encargo .dGJ orgaiil11tizção dos seus mos1muarioi;;, 
o Amazonas, ,o Pará, o •Mara nhãa, :a Bahla e ·Minas. Os .demais :i,eprese11tft-
ra m-se ,por .algumas d6 -suas , industrias. 

Differente~ estabelecimentos officiaP.s, como a Esta,ção · Sericir.ola. e o 
Aprendizado Agricola de Barbacena, e o Serviço do Algodão, enviaram varia-
da< amostras dos seus productos . 

O . Serviço de Informações remetteu tambem, acompanhada de um cata.-
logo em inglez, a sua rica collecção de amostras de inadeiras do paiz. 

Nno intuito de faci'lita.r a propaganda de nossos r ecursos na turaes em :Lon-
dres, o Geverno aproveitou a opportunidade e mandou, para ser àistrilrnida, 
chJrante e certamen, grande quantidade das seguintes publicações: Eco-
nom,ical Notes on Brazil corri estatisticas até 1920,List of BraziUan E :cports, 
Cvst of Land in Brazíl e Brazi.Z Ttimber. 

De como na Exposição ele Lon<Wes foi julgada a nossa eapacidll.de pro-
c~1wtora., . dão testemunho eloquente os premios que nos foram confer.idos: 
ao Governo federal uma taça de ouro, quatro menções •honrosas e .uma 
rnedq.lha de ouro; taças de pnata .aos govern'os ·de Minas· Gel(aes, Bahia, Pará: 
e Amazonas; e menções honrosas a n,umerosos ,product0res, inàustriaes,. etc . 

5uperlntendencia d.e Du11ante .e a=o füLlcdo, a . Suwe·rintendencia do Abastecimento emp1•eg-eu ·a, 
Abastecimento i;ua profícua actividade em conseguir o J.i>l!'ineipal fim de s11a <irea:çifo, isto é, 
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o baratean1ento dos generos a liJnent ici os e ele primeh'a necessidade, cujos 
].Jreços continuavam eX?c essivamente elevados com justa surpresa para os 
cons umidores, já cansados ele esperar a bruixa dos m esmos observada. ern 
outros paizes. 

Pelos accôrdos e entendimentos obtidos em 1020, bem como pela caute-
losa vigilancia sobre a exportação, a.inda. vigente naqueHe anno, fôm. possl-
vel proporeionar ao consumidor a estabilização dos preços de eertliJs artigos 
o~senciaes, como o pão, a carne, o leite e o assucar. Os cereaes., porém, es legu-
me,s, as frutas ·e muitos outros generos alirn.entares, de quasi exclusivo con-
sumo interno e· ele pequena ou nulla exportação, eram vendidqs, .em 1pricnci-
pios de 1921, por preços pouco a çcessiveis As bolsas elas classes menos aba.s-
fildas, e reclamava m a execu çào elf.I efficazes m.edicl::i,s . inclirectas, que os 
reduzissem a cotações m a is condizentes c.om 0s rendimentos, ordena.<ios ou 
salarios da maioria da. população. 

Animada pelo ·exitõ elas feiras de peixe fresco, envidou a -Superi~itie:raclen
cia tudo .qua.nto estev e a.o seu a lca nce no sentido de ima,ugura·r, nesta Capital, 
o regimen, que provara tão bem em S. P::i.uJo, das feir a.s -livres de -cereaes, 
legumes, fru tas, aves, ov0s, lactkinies e outr-Os Procluetos animaes, bem 
como artigos de manifesta utilidade, artefactos de industi:ia çaseira, .de cera-
I"lica. roupas, calçados, etc. 

Apoiada com sollicitude pela Prefeitura . e tendo logrado de . numeroses 
Jfroductores do Districto e dos Estados que lhe estão proximos . a promessa de 
concorrerem a taes merca.dos, mediante modicos favores ele transporte e re-
ducção de fretes, que, aliás, só !oram ct)ncedido.s nos primeir.os tempos, pôde 
u Superintendencia elo Abastecimento installar a primeira !.eiFa-Jivre desta 
Capital no dia 17 de abril do anno findo, e, em seguida, acoraçoada pelo 
l'ú1!Ultado superior á expectativa, estabelecer, em vinte outros ,pontos dos 
diversos bairros. outras tantas !eiras semanaes, cujo mo;v:imento. de VP-Rrdas 
excedeu de 10. 450: 000$, no peri-odo de 17 de abril a 3.1 de dezembro. 

Os p1·eços dos g eneros alimenticios tiveram J.ogo, . em todos os : recantos da 
oi<lade, satisfactoria reducção, e desde entãe .se mantêm em niveis 1mais ra-
zoa veis, que não aca rretam prejuízos para a produc,ção e o commercio bem 
t'rga.niza do e honesto e beneficia m sensivelmente a todos quantos não fü9 .. 
põem sinão de mingua dos recu!'sos. 

,Muito &'uerveaela , a prineipio, a instit•uiçã0 popular elas feira~·-livres, ver-
c!adei.ro freio contra abusivas ·explovações, já não soffre, presentemente, ~ 

mesma apaixonada eritica, e va e preenchendo utilmente os seus fins. 
Continuou a •Superintendencia do Ab3istecimento a attencler á..« co11sultas 

sabre o funccionarnento dos syndicat0s ·prof1ss10naes e •sociedad<:ls coopera-
tivas, moldaides na lei n. 1. 637. àe 5 de janeir0 de 1907. 

Mantêm ainda a ·Superinten<ilencia um serviçc> de interessantei;: e utei~ es-
tati§'.tiicas, ioride se encontra a .informação dia.Tia dos stocks dos pr!ncipaes 
g1meros existentes nos tvapiches desta Capital, a a1rnração dag M1tradús '' 
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subidas dos mesmos e de m uitoi:. outros artigos ,·indos pa ra a cidade ou 
de.lia exportados por via terrestre e marítima, e a coordenação de todos os 
clados concernentes ao intenso movimento de vendas na.s feiras -livres. 

VIAÇÃO 

Pele. Ministerio da Viação e Obras P ublicas correm as questões admi-
nistrativas de maior representa'Ção no patrimonio na cionnl. Entre e lias µre-
dcminam as relativas ás estradas de ferro e de rodagem, aos portos de nuis, 
á9 obras de açudagem, ás linhas telegra phicas, se rviços todos onde foi con-
sideravel a actividade pratica do a ctual Governo. 

Em materia ferro-vi aria, coube-me a tarefa ingrata ele r econstituir o 
que cinco annos da commoção universal havia m desorga nizado completamen-
te. As nossas estradas de ferro, além de sobrecarrega das no seu t ra fego pelo 
desenvolvimento excepcional ela exportação, qu e a procu ra angustiosa dos 
povos bellige1•antes, consumidores sem producção, ha via augm.entadc. em 
proporções extraordinarias, via=-se priva-elas el o mater iu.I es tra ngeiro e im-
possibilitadas de conserva r regularmente o seu tr em r oda nt e e a s ua via 
permanente . O meu Governo encontrou todas as vias fe1Teas do paiz, a.ssirn 
<. f! admihistrada s officialmente como as dirigidas por empr ezas industria es. 
com excepção das estradas paulistas, em estado verda cleira mentt lastimave1 
rfe conservação. 

No Rio Grande do Sul, quasi toda a viação elo E stado perten ce á r êde 
quG era arrendada ã Oompagn i e des Ohemins de F er A u x iliai r e ci1i Brésil, 
com excepção da linha marginal do rio Uruguay, entre Qua ra Ílim e S. Borjn, 
pa rte pertencente e parte arrendada á The Great Souther n of Braz-il Rv. ao., 
empreza de valor secundario e que luta com immensa difficulcla de para man-
tfJ1• o trafego dos seus 299 l<m. 

A soluç'ão do problema de transporte do Rio Grande do Sul custou 200 
milhões de francos, á pa rte as despezas com a liquidação de contas das obras . 
:1.a barra, as quaes montaraHn, conforme o decreto de 30 ele abril de 1920, a 
frs . 140 . 320.546, o que perfaz, entre porto e estra das, a s omma de frs . 
34(;.320.546. 

Entregues os serviços do porto e das estra da s de f erro á direcçã o elo 
50verno estadual, tudo leva a crer, pela experiencia destes dois ultimos an-
n os, que a solução adopta da consultou de modo feliz as n ecessida des regio-
ne es, sem nenhum inconveniente para os interesses da Na ção . 

Comprometteu-se o E stado a despender, na recons tituição das linhas 
f t:rrea.s, até o maximo de frs. 200. 000. 000 . Este capital deve a mortiza r-se 
r,o prazo. do contracto, levada a taxa de juros e de amortização á conta dos 
lucros do arrendamento, representados pela metade da renda liquida da 
exploração, pois que a outra metade pertence á União. 
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Logo ap6s a transferencia das estradas ao governo estadua.1, tornou-se 
possiyel a .elevação das tarifas; sem maior protesto dos interessados, coriven-
ciL~qíl de que o aJ-1gmento immediato da renda seria applicado ao serviço de 
um ,capital ·effec.tivamente ·empregado em melhoramentos da estrada e não, 
C·:>IP<;l naturalmente teria feito a corµpanbi<t belga, · á satis.facção de pagamen-
1;00 atrazado:;i. 

Já se fez uma segunda revisão de tarifas, na qual foram co!Tigidos al-
gúns exageros da primeira . Tudo nes·te momento induz a suppor· qu.e se pr~
pa.ra longo periodo de normalidade, propicio ao desenvolvimento economico 
<'.as f~rteis regiões percorridas pelas linhas da antiga Auxi!iaire. 

Assignado o contracto •definitivo de arrendamento, nos termos do de-
ci:eto n. 15.438, ãe 10 de abril ultimo, perfeitamente identico ao que se fez 
com .o . governo de Mina,s, arrendatai,-io da rêde Sul-Mineira, dissiparam-~e 
as pre.occupações do problema ferro-v!arlo sul -riograndense. Resta-nos agua!-
<:la.r o desempenhe das obrigaçõês do g'overno estadual. Pelas informações 
c..ue tenho, já o Estado empregou mais de 20 . 000 : 000$ na acquisição de mi-
t•~riaes. 

Fõra da rêde arrendada, tem a União diver&'lS linhas ferr~s em con-
strucção no Rio Grande do Sul. Com os mesm~s empreiteiros, nos ter:r;ç.os 
<lcs decretos de 14 de janeiro e de 4 de junho de 1920, foram contractados çs 
prolongamentos de Basilio ao km.. 53 . na linha de Jaguarão; de S. ~e~as

tiã<? a D. Pedrito, na l!nha de Sant'Anna;. de Alegrete ao km. 57, na lin}:;i,a 
ãe Quarahim. Nesses trabalhos gastou-se o anno passado a importancia total 
c:e 3.162:111$980. Ficou conclui da a construcção da primeira linha até o 
km. 18, e até a estação de Minas, na segunda. 

O prolongamento da Estrada -Oe Ferro de Cruz Alta á Foz do Ijuhy, p. 

cargo de uma commissão de engenh eiros militares, absorveu nestes . tres ul-
timós annos 1·. 017: 000$, gastos na construcção de 19 .. km. de. lli:iha,, ~lém do 
Ín·eparo da infrastructura de m ais 20 km. e de e.studo e projecto de 24 ki;n. 
na direcção de Porto Lucena. 

Para auxiliar a industtja carbonifera, o .Governo f ederal custe.ou a con-
strucção de 80 km. de vi!'l--ferrt1a á marg13m do ,rjo Jacuhy, no mun\cipio de 
S. Jeronymo. Onde, porém, as eiiltradas ao carv!í.o têm cons.urnido smumas 
mais avultadas é nos territorios de Santa C;;i,th~rina .e Paraná. 

pe Tubarão, na E.srtraçta qe Ferro 'l'hereza Christina, parte, em rumo do 
st;l, o r?mal de Ara.ip.nguá, de cujo ·km. 34 o sub-ramal · de Urussanga se 
di:t:lge para o.éste .em .pr.oc,ura das jazLd.as de .carvão. Nà primeira linha, q1ie 
jà serve á mina de Crissiuma, o actual Governo fez obras no valor de réis 
1.,500:000$, até 31 de· _dezernbr:o ,ultimo; na segunda, onde a terraplcnagem 
el'tá concluída e pouco falta para a..o.sentamento dos trHhos até a povoação de 
qi·is:;;iuma, despenderam-se 1. 300: 000$000. 

Estradas de ferro do 
carvão 
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Muito m.aior do que essas importancias foi a empregada nos ramaes dai. 
Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, que deverão servir ás minas d~ 
carvão porventura e:x;ploraveis no valle do rio do Peixe, affluente secunda-
ril· do Paranapanem.a. Na linha principal, que sahe da estação de Jagua.rya -
hiva co:m rumo norte e noroéste, attinge Thomazinha e procura a villa de· 
Ourinho, gastaram-se 2.354:314$789; nos ramaes de Barra Bonita e rio d0< 
Peixe, 5. 544: 861$594; ao todo 7. 899: 196$383 que o meu Governo empregou,. 
até 31 de dezembro ultimo, nas ferro-vias destinadas aos terrenos carbonífe-
ros do Paraná. 

Em agosto de 1920 a briu-se ao trafego a estação de Colonia Mineira, a.. 
30 km. além da estação a nterior, inaugurada em principio de 1919, no g o-
yerno interino que terminou em fim de julho. Além de Colonia. Mineira,. 
acha-se prompto para receber trilhos um trecho de 35 km., o que permitti · 
rã, dentro de pouco tempo, entregar-se ao trafego extensão igual á já inau-
gurada. Na linha de Barra Bonita e rio do Peixe, está ultima do o trecho que· 
separa o entroncamento do rama l da estação de Thomazinha, com 31 km. 
de Thomazinha ao rio Pinholão, numa distancia de 22 km ,, o leito da estra-
da está a receber trilhos. 

Ao actual Governo deve a Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande mf>-· 
lhorarnentos importantes que . ficaram em 2.468:040$508 . Avultam, entre as. 
obras feitas nestes dois ultimos annos, o lastramento de pedra em di versos: 
tr&chos da linha, a substituição de trilhos, o renovamento de dormentes, o• 
s eu augmento para 1,600 por k!lometro, e o inicio da con.strucção de maior<?s: 
estações em · Paranaguá, Antonina e União da Victoria. 

No territorio paulista ha muito a União não realiza obras de vias -ferreas . 
comparavei"s ás que tem levado a effeito nestes tres ultimos annos. Tão im-
pm-tantes quanto as da duplicação da Central do Brasil, devem considerar-
s~, pelo seu custo e ~tilidade economica, as da reconstituição da Noroéate, 
em terrltorio · de S. Paulo, desde Bauru' até á margem do rio Para.rui, de-
cuja grande ponte as obras de alvenaria estão quasi terminadas. 

Do credito de 50. 000: 000$, destinado á execução de obras urgentes e á 
compra de material rodante indispensavel em todas as estradas de propr·!e-
&!de e adminis tração do Governo federal, destinaram-se 12. 500 : 000$ á K o-
roéste; mas, além disso, em verbas orçamentarias e creditos especiaes, es!oa. 
ei;trada: consumiu importa ncias cujo total passa de 15. 000: 000$000. A despe -
"~ irá muito além com as da ponte do Paraná, cuja superstrucfura já foi en-
commendada. A esta hora já se poderá di:r..er que o Governo deixa a Noroés t e · 
em condições de desem~enhar o importante papel a que -se destina e do qn;:\.l 
tão distante se conservava pelo . pessimo estado de su a conservação, pela de-· 
rtciencia lastlmavel do seu materia l rodante, pela insufficiencia das su o.s 
officinas, pelo acanl1a m ento cla.s s uas es tações e falta de outros edificioer 
indlspensaveis ao trafego e a o abrigo do pessoal operari._o e a dministrati\'O-



501 -

Além do melhoram ento da E strada na su a infrastructura e reconstituição 
do lastro, já foram substituidos, por trilhos pesados ele 32 kg. por metro, cs 
"1,ntigos de 20 kg. em 86 km . de linha, a pa1·tir de Bauru'. 

Consideravel foi o clispenfüo com a r enovação dos dormentes : nes t es tres 
u~timos annos, substituiram-se 773. 362 dormentes, nºumero realmente eleva<lo 
numa estrada de 1. 272 km . de ex tensão. 

Melhorou-se o lastro de terra, que foi substituiclo por pedra em muitos 
tnechos de terreno humido; r epararam-se, a o longo da estrada, obras d'arte r-
edificios; cercara m-se 664 km . de linha. Na primeira residen cia, a ugme.ntou-
so a plataforma da estação de Bauru', assim como os escriptorios; fez-se 
melhor serviço de abastecimento de agua ; ampliar:un-se as estações de No-
gueira, T ibir içá e Biriguy; construiram-se duas casas para mestre dP l inha .; 
oito desvi os novos foram abertos ao trafego; alargaram-se as officinas de 
Calmon , ás quaes se annexou uma serr-aria. Na segunda., além de caf>3. para 
o engenheir o e uma casa de turma, augmentou-se a es tação de Corrego Azul, 
bem como a estação e a 'officina de Araçatuba, em cuja vizinhança se con-
struiu um tria nçulo de rever são. Na terceira, edificara m-se oito casas de 
t urma, a mpliou-se a estação de Mutum e fez-se obra definitiva no pontilhão 
d<c Agua Clara. Na quarta, além de nove casas de turma, do a ugmento das 
%tações de Ca mpo Grande, Murtinho e Correntes, construiu -se um triangnlo 
a~. reversão . Na quinta, finalmente, a la rgar:un-se cinco estações, ed.ificou-se 
uma caoo. de turma e fizeram-se obras definitivas em dois pontilhões. 

Para abastecer-se convenientemente de materiaes de construcção, a No " 
rçéste montou serrarias , olarias,. caieiras e pedreiras. 

Sobresahe na lista dos melhora mentos a construcção das novas orfici -
nas de Baur u' . Esta:; foram planejadas para um trabalho ele conserva ção 
de 150 locomotivas, 100 carros ele passageiros e 1. 500 vagões ele mercador'ias . 
Súm ent e o seu edift cio custou 1. 043: 929$646 , á r azão de 90$713 o metro qua-
dra.do de área edificada. O custo das machina.s, assentamento incluido, foi ue· 
~. 139:748$317, cifra em cujo valor muito influiu o ba ixo cambio elos pa.:a-
mentos no exte rior .. 

Antes ·de a lludir á grande ponte do P a ra ná, vejamos a lista elo nrnteriai 
t·odante compra do agora pa ra as lin has da Noroêste . 

Em 1919, dispunha a E strada, effectivamente, de 40 locomotivas P.m 
bom estado; em 1920, foram adquiridas mais 6 ; em 1921, mais 20 . . A cnp>i-
cidade ele tracção das machinas, em 1919, era de 313 . 350 toneladas; sobe, 
hoje a 522 .350 , ou seja um a ljgmento de 66º\º. Qua nto á capacidade das ma-
cbinas de carga, o a ugmento foi de 82 º\º. Possuia a Estra da, em 19.19, 4'.9 
vagões ele mercadorias Q.os quaes nada m enos de 296 em pessimas con di· 
çi'íes, entre muit os imprestaveis . De julho de 1919 ao fim de 1921, fora m r e-
construidos 236 vagões e montaram-se 150 vagões novos de 24 tonelafü1s 
uteis, o que r epresenta o a u gmento de 197 º\º n a capacida de do ma t erial ele 
trn.nsporte. 
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Emquanto se fizer a passa gem do rio Paraná nas condições precarias de 
um ic.erviço de ferry boat, deve considerar-se mal apparelhada a Estrada para 
li: trafego do sul de Matto Grosso. 

O actual Governo encontrou á ma~·gem do rio o material metallico de 
uma ponte projectada pela companhia concessionaria ·e da qual se iniciara 
apenas a construcção das obras de alvenaria. A ponte, além de a dequada . 
n bitola estreita, tin'ha sido ca:lculada para um trem-typo inferior ao con-
sVtuidc pelo material rodante usado presentemente. A a:lvenaria dos pi'la.res 
edificados não era esti.mada co'mo ' de ·boa qualidade. Melhor estudo da ques-. 
tã.o, d;; excepcional importancia para o futuro da Noroéste, trouxe ao Go-
ve,rno a convicção de que seria preferível uma ponte de bitola ii.;uaJ á das 
e.stTa da:s que partem de Santos e ·brevemente chegarão a Bauru'. Verificado 
que todo o material da antiga ·ponte projectada se poderia utilmente _aproveoi-
tar em outras obras da Estrada, o Governo resolveu construir nova ponte de 
·efõtabelecida, garantida e seg·ura utHidade presente efutura. 

Estão adiantados os traba'!hos de a:lvenaria dessa nova ponte·. O rna-
tPrial n1ctaUico já foi encommendado. No segundo semestre de 1919, pouco 
se fez; de -46:·866$894 foi a despesa de mão de obra e acquisição de material 
Ele constru cção. Em 1920, por ém, fizeram -se as insta:llações mecanicas in-
dispensaveis para serviço de a lven1Lria de tanto vulto, qual o dos encontros 
e pilare" da poi;ite, de mais de rhi'l metros de comprimento. 

Feita a installa.ção de ar comprimido para desmonte de p edra de uma 
ba·i:eria de britadores movidos a vapor e das "betoneiras " numa e noutra 
margem do rio. o trabalho d'E' construcção pro<;egue ininterrupta m ente e sua 
marcha normal faz crer que, no fim de julho, estejam acabados todos gs pilrr-
rE' ' de a lvenaria. 

As despesas com as installações, excepto a da pedreira, elevou-se a réis 
574:543$0.00. A montagem da ponte poderá começar em 7 de setembro. 

Ainaa em territorio pa ulista, realiza o a c tual Goveno obras de viação 
fbl'rea de grande vulto. Alludc ªº" trabalho< de duplicação da Centr<Ll do 
Bra sil. 

A intensida.rJe do trafego no ultimo trecho do ramal de S. P a ulo, entre a 
estação do Norte e a de Mogy impunha, como solução do seu problema, a 
duplicid~d€ da linha 

Os tra ba1hos foram a ta ca dos com vigor tal que, em s etembrc. deverr: 
e:<J tar finalizados, 

Apesar da quéda cambial, não· ficarão em mais de 8.000:000$, dos quaes 
já se gastaram cerca de 5. 000: 000$, contadas a s despesas de acquisição e 
tr,,nsporte .dos tri:lhos. 

No ramal de S. Paulo, assim chamada a linha de Barra ao Norte, o 
pl'esenle Governo emprehendeu a execução de muitos melhoramentos, dos 
q1mes salientarei alguns. 
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Mcneionarei em prillneir o lugar, pelas va nta gens que trouxe ao ser v iç'o do 
trafego, a eonstrucção de :nove desvios novos, cada um com 500 m. de ex-
t ~nsão, ca pazes de compor tar as maiores composições a doptadas na Central 
c:o Brasil. 

Velhas estações , aca nhadas, com platafor:m.as ins\lfficientes, fora m substi-
tuídas por amplos edif.icios de bom aspecto .. de a ccôrdG com o desenvolvi.Ine:nto 
do trafego e o progr esso das localida des em que se situam . Nova s esta -
ções construiram-se em Lorena, Pindamonha ngaba, Guayà nna e Bulhôes ; 
amplia ram-se os a rmazens e as pla t aformas en1 Cruzeiro, Roseira , T rem em -
J::é, J acarehy e B om J esus. Mon tava, no fim do a nno passado, a 5 . 500:000$ 
a d'espesa com taes m elhoramentos . O seraiço continua pa r a b enefi ciar outras 
estações. 

Ao ra m al de S. Paulo per ten ce a maior estação de cargas construida 
pero a ctua l Govern o . Fornuvndo mn tra pezio cujo la do m aior, a o longo da 
lin ha, tem meio k Hometro de comprimento, a r eferida es tação occupa um 
t•;rneno que m ede 80. 000 m etros qua dra dos, adquir ido p or desapropriação, 
pela qua ntia de 810:000$000 . N esse terreno já fora m f eitas 24 linhas para 
estação de 350 carros . P erto da Estrada fica m o a rma zem de impor tação e 
o de exportação: o primeir o poderá conter 187 . 400 tonela das de m er cadorias , 
e o segundo 207 . 800. E ste já foi ina ugurado e não custou ·m a is de 368:730$480; 
o outro estará terminado até o fim. do anno. Entre os dois a rmazens, ha 
uma área, calça da a pa ra llelipipedos, com 17 . 000 metros qua drados, serviço 
que ficou em 224:900$000 e se acha inteiramente terminado. 

A estação de ca rga s, f6ra o terreno, custará cerca de 2. 000: 000 $ e sua 
inauguração definitiva se f a r á. a ntes de setembro, 

Notavel pelos dois aspectos que offerece, o te:chnico e o socia l, é o f e -
chamento, começado em 1919 e quasi concluído a es ta hora, das linhas da 
Central do Brasil, desde sua estação inicial até á de Deodoro, càrn 25 lun. 
de extensã o. Nos exercicios de 1920 e 1921 despendera m-se 5 . 670:000$ em 
taes trabalhos ; no exercicio anterior ha via -se gasto a qua ntia de réis 
1 . 096:000$000 . 

Numerosos são os desa stres p essoaes v erificados no tra nscurso das r uas 
que a travessam a etrada de fe rro . P or m a ior que seja o cuida do dos 
vigias. impressionante é a estatistica dos a ccidentes de ca racter gra ve. O 
intenso transito de a lgumas passagens de nivel t orna impossivel a perf Pita 
1•rotecçã o das linha s . Na passagem do Meyer, por pxemplo, passam 576 
v ehiculos por dia ; na can ceMas da r ua America, 9 . 210 pessoas atravessam a s 
linhas da Central, na s quà.es por dia correm 300 t r ens. O immen so valdr 
do melhoramento que m a rcha em via de conclusão será posto em ·evidencia 
quando, para o anno, se co.nfronta rem os a lgarismos representa tivos elos accl-
dentes verificado~ a ntes e depois das obras f eitas . 

Ainda no Districto F ederaJ , começou a CeFttra l o t rabalh o de duplic'.l -
ção da linha a uxiliar, t ã o u t il á população dos subu rbios, depois de ha ver, na 
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primeira residencia, construido 11 edificios diversos para alojamento do pes-
soal operaria de conservação, depositas de material de construcção e escriptoc 
rios, obras em que consumiu p erto de 200: 000$000. 

Na linha do centro, assim chamada a parte da Estrada a lém de Barra do 
Pirahy na direcção de Bello Horizonte e Pirapora, o meu Governo realizou 
muitas obras. 

Na capital de Minas Geraes, em substituição do velho edificio, está con-
1>truinà.o nova estação, de bello aspecto architectonico, liga da por magnifica 
p(issageni inferior á da · Oéste de Minas , E' oora comparavei ás melhores 
edificações da capital mineira . O seu orçamento eleva-s& a 2. 000: 000$; já 11e 
gasta,ram cerca de 1. 000: 000$ e a inauguração d~ve realizar-se pelas festas 
do centena rio. 

A Estrada construiu · tambem n ovos edificios para e~tações em lbfouhy, 
Calafa t e, Corrêa , Uzina, Aguiar Moreira, Siderurgica e Arrudas, ~ fez amplia-· 
ções e grandeis melhoramJentos nas estações de Antunes, Mendes, Entre Rios, 
Barão de Vassouras, Mata , Pirapora, Carandahy, Burnier, Itabira, Realengo. 
Campo Grande e Itagu ahy . 

O prolongamento do ramal de Montes Claros, além de Buenopolis, que 
!li>mora no k . 929, foi iniciado em fim de 1919 e, não obstante, já foram ab ertn,s 
ao trafego as estações de Embaiaçaia, no km. 945, e de Caltoni, no km. 961, 
e o leito está prornpto até o km. 980, a lém do qual o serviço prosegue com 
a divida de, de tal modo que, em setembro, poderá inaugurar-se o trafego de 
uma estação no k m. 1.000. Esses trabalhos custarão perto de 7 .000:000$, 
doe qmws 2. 000: 000$ em apolices da divida publica. 

, Com menor actividade foi condu zido o serviço do r amal de Mariana a 
P ente Nova, linha que a travessa um t err eno fortemente accidentado, s9-
bretudo nos seus primeiros 10 km. Antes de setembro far-se-á a inauguraçã o 
do trecho a t é a povoação de F urquim. Dos 3.800:000$ que se despenderam, 
80 0:000$ o foram em apoiices e 3.000:000$ em moeda corrente. 

No ramal de Benido e Lima Duarte, a despesa de 400:000$ representa ape-
nas pequeno a dia ntarrnento da obra, de justificavel interesse local. 

Proseguem os estudos .da linha de Santa Barbara a S . José da L ago::.., 
estrada que S'e deve construir para o fim economico e ligar-se a Es-
trada de Ferro Victoria a Minas á rêde da Central do Bras il e pela conve -
niencia rudministrativa de co11).municar directamente o v al!e do Rio Doce com 
a capital de Minas Geraies. Os t rabalhos de construcção desta linha ficam 
l'.i.I. depender.eia dos recurso!i que o orçamento dest e a nno conceder. 

Ao vigente Governo coube" iniciar a construcção dos pilares e encontros 
da ponte de Pirapora. Toãa a obra de a lvenaria está concluic1a e a monta -
!!'em da suüerstructllri;. inetal11ct. devel'á tern1inar antes de setembro, de 
maneira que a pont& se inaugure por occasiãer das f estas do centena rio da 
nossa · Independencia. Trata'-se de 111111>. ponl:€ de 700 m. de comprime ntlJ, 
em 14 vã os, dos qua es setb haviam sido encommendados em 1913 e os outros 
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•sete si'.\ o foram e anno passado. A p1imeira parte custara 340:448$500, e a. 
·s<Jgunda 1. 353. 750 francos belgas. As obras de alvenaria consumiram apro-
:xi:madamente 2. 000 :000$000. A montagem representa pequena quantia, rela-
-t:vamente á que já s.e gastou. 

Posto que de vulto consideravel as obras realizadas na Central do Bra-
,sil, na via permanente, a somma despendida durante a vigencia deste Gover-
no na acquisição de material rodante figura com cifra ainda mais elevada. 
Na compra de locomotivas, gastaram-se 12.870:846$255; na de machinas para 
.as officinas. $ 101.470,00, ouro americano, e 2.226:005$721, papel brasileiro; na 
<te fen·agens para carros e vagões, 3. 269: 242$203; e agora mesmo, para 
-OCcorrer âs necessidades do trafegr. dos suburb10" ,;. de interior, serã preciso 
comprar 6(• carros de passageiros. , cuja preçc andarr.. e..rn cerca de réis 
~. 000: 000$000. 

Revelam esses algarismos (J empenhe, que tem tido o Governo em re~ 

·constituir a nossa grande estrada de ferro, melhorar-lhe a via permanente e 
augmentar-lhe o material rodante. 

Em fim de 1919, possuía a Central 499 locomotivas. e, em fim de 1921, 
.c.on.ta. 560. Isto. representa o accrescimo de muito mais de 12 'Yo na força 
-Oo material de tracção, porquanto a,s novas locomotivas são· de capacidade 
·unitaria superior ã das que faziam o serviço . 

Maior do que os grandes melhoramentos levados a cabo nestes tres 
ailUmos annos, vai ser o da electrificação da s linhas dos suburbios. primeira-
mente, e depois das linhas do interior até Barra do Pirahy, donde o tra-
balho continuará para Barra Mansa, ponto a que chega a Oéste de Minas, 
·e para Cruzeiro. estação a que vem ter a Sul-Mineira . Naturalmente a ele-
·c trificação do ramal de S. Paulo ha de começa r da estação do Norte para a -
·de Mogy, até onde se faz o serviço de suburbios da Capital pa ulista. 

Apeza.r do preço elevado do m a terial electrico, a inda muito afa.stado do 
nivel em que se achava antes da guerra, o trabalho de electri.ficaçã o, uma 
vez obviado o inconveniente do cambio baixo por um emprestimo em ouro 

·"!)~ ra o pagam ento do material importado, justifica-se plenamente. do ponto 
.,~tl vista economico. 

A technica dos especialistas a dmitte que tanto vale pagar o k-iio-watt-

.hora a $040, na estrada. electri.ficada, como o carvão de 6 . 600 calorias por 
·'li.ilo a 11$5 31 a tonelada, na estrada de ferro a vapor . P ercebe-se. então, a 
·r,wrgem que fica para serviço de juro e amortização elo capital empregado 
T'.:l electricicação: não obst an te a grande baixa dos fretes , o carvão custa 
m~.is o triplo do alg·arismo indicado para o kiTiO-watt. A' vantagem econornica 
junta-se a de um serviço · m elhor e a de se reduzir, na balança do commer-
cio externo, a. cifra da importação. 

As obras devem ser inicia das em breve e tudo leva a crer que, por oo-
·tRslão das festas do centenario, possa o p a iz verifica r que a electrificação da 
'E~trac1a de Ferro Central do Brasil começa a ser brilhante realidade. 
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Aléui di'l ligar 'as duas praças · comfnerciáes de S. Paulo e Rio' dê Íli;_ 
m .iro, cada uma dellas ponto de cdnvergencia· dé cefoa de 6.000 krb.. t erro-
Vi9.rioR, a Central recebe <5 trafego da Oéste de Minas e da Sul-Mineira'.. Na 
prõmelra incorporóu-se, em principio de 1920, à !infla: da Estrada de Goyaz. 
entro Forrpiga e P etrocinio, com 356 km., que ,elevaram a 1. 920 km. a ex-
t ensão das linhas da Oéste . 

Deve a Oéste de Minas a o Govenfo a ctiiàl grandes riiell1brame 1tds. 
Importa ra m-se da Afnefica do N drte, em 1920, dez ldcomdtivas qu e! custa-

ram 2.342:420$000. Nàs officihàs, onde tis fecürsb.s em :i1.1áteria de rilacbltiaS 
cperatrize.s modernas são cbmparã:veis a os das melhores ínstáiiaÇÕes daM 
nr,ssas grandes estradas de fei;ro; teconr;truiram-se tod(J,s ·as í:i loéorriohvà s. 
11cm excepção de uma só, p ertencentes ao trecho da Estrada de Goy::lz . A 
officina de carros de ' S. Joã.o d'EJ-Rey fo i a mpliada e, em Lavras, instaJfou-
:i: l1 uma nova, exclusivamente votada á reparação e 1íionta gem de eà.rros. 
C'onsideraveis ·m elhoramentos introduziram-se nas officinas de Batra ·Mansa 
e ae Ribeirão Vermelho. Nas de L avras, j á se montara m 50 carrbs .e existe 
"gora m a terial pa ra montagem de 20. 

Na via perinanente, além do trabalho de corlseMiaçãeí, cúidadosament& 
n~atihdo, muitás obras nova..!; se rize~am P<tr à melhor consolidação da linha; 
l·oetros que faltavam, muros de a rHlno lnfüsbensaveis, desvios convenientes. 
aC> tn~fego e suhstitúição das poÍi tes i)rovisorias i;lo1· outrás definitivás. Des-· 
tiliados ã s novas estações, e · ao serviços das turmas corlstruiram-se diversos· 
edifícios. Foi grande o traba lho de su füitihiiçãb de dormentes e o da coI!o-
c::..Gão de t r ilhdi> novos de n1áidr peso. Para o lastramento a p edra quebrada, 
motitou-se n a estação de .Arhtiras uma inst a llação moderna, com perfura-
dores mecanicos e britador rotativo. O lastfam énti:> à cascallio fez-s e em 88 
km. cle ' Uhha . Compraram-se 650.00b dormentes de madeira de lei. 

Entre as construcções, a da estação de Bello Horizonte sobresahe nota-
vehnPnte . 'l'endo de fica r a o lado da esfaç;ão Central do Brasil, á da Oéste-
não era bem faltasse aspecto architectonico. O seu custo elevou-se a cerca 
de 1. 000. 000$, inclusive as despezas de preparo de terreno e vias de a ccesso. 

O prolongamento da Oés te até a o mar, pela construcção da linha de· 
Barra Ma nsa a Andra · elos Reis, continuou em 1919, depois de paralysados os 
ü:abalhos ·dura nte a lguns annos; mas sómente em 1920 pôde p1·oseguir com 
r egula r actiyidade . Até hoje consumi o perto de 3. 000: 000$000. 

A constru cção de obras novas, a reconstituição da via permanente, no· 
seu lastro, nos dormentes e nos trilhos, o a ugment o de sala rios, foram as 
cir·cumstancias determinantes da enorme elevação das despezas da Oést.e,. 
sem correspondente a ugmento da renda, nestes tres ultimos a nnos . Em 1919. 
a v erba ordinaria da E stra da não passava de 5.455:813$600; mas, no anno-
r; eguinte, já se elevava a 7 .218 :156$500, para chegar, pm 1921, a 11.312:553$500· 
e subir, no exercício corr ente, a 14 . TIO: 785$600. São taes algarismos o attes-
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tatló eloquente do esforço realizado pelo Governo para resta urar a Estrada 
e defxal·-a rro bom estado em que hoje se encontra. 

Entre as linhas da Central do Brasil, da· Oéste de Minas e da Companhia 
Mógyana, ficam as da Sul-Mineira, rêde feno-viaria de 1.089 km .• de pro-
p1iédadé federa:.l, arrendados ao Caverno de Minas Geraes, em termos ·iden-
tlccs· áos do contracto da Auxiliaire, celebrado com o Rio Grande do Sul. 

Para: acqillsição de 279 km. dá Estrada de Sapucahy e rescisão do ar-
rendamento feito a ess'a companhia: das tinhas da antiga Minas e Ri:o e 
Muzambinho, já incorporadas no patrimonio nacional, fez o Governo Fe-
deral ao do E stado de Minas entrega de 39. 680 apoiices da divida publica. em 
troca do compromisso de libertar a rêde sul-mineira de qualquer ouns interno 
ou externo, reconstituir as suas linhas e tomai-as de arrendamento mediante 
a divisão, em partes iguaes, da renda liquida apurada semestralmente. Em 
ambos os casos, n'.L Sul-Mineira, como na A1uvüiaire, foi a evidencia de que as 
u:.mpanhia!'< arrendatarias não logr_ariam r ecompor as suas estradas para 
s·1tisfação das necessidades economiGas elas regiões por ellas servidas, que 
levou o GovernP a pedir ao Congresso Nacional os grandes recursos recla-
ma dos pelFJ. solução dos dous problemas. Custou a, do Rio Grande francos· 
:;oe. 000. 000 01:1 120 . 000: 000$, e a de Minas a importancia correspondente a. 
39. 680 apolices de 5 ·o/o, .ou 31. 744:000 ~. a o preço de 800$ por titulo. 

·Desde prméipio de 1921, o Governo Mineiro administra a rêde; o con-
:rato definitivo, porém," sómente em Março deste anil.o se assignou. 

Como o Estad_o de Minas assumia o compromisso de despender, para re-
C•rnstituição da rêde, até o maximo de 14:000$ por kilometro em média, não 
renho duvida que, dentro de dous annos. consolidada a via permanente e 
a ugmentado o material rodante, a no1·malidade do serviço logrará ser a l-
cançada. 

Sul-Mineira 

Em territorio mineiro, desenvolve-se a maior parte da. estrada de fen·o Estrada de Ferro de 
que t erri o nome de Goyaz. Uma das suas linhas sahe de Araguary,- ultima es- Goayz 
t.~çã.o da Mogyana; a outra parte de Formiga, estação da. Oéste de Minas. 
A primeira toma a direcção norte e pntra logo em territorio goyano; a ou-
tra, seguindo o rumo de noroéste, dirige-se tambem para Goyaz; aquella 
passa perto de ·catalão e attingio Roncador, á m argem do Corumbá; esta 
chego1:1 a Patrocínio, procura Catalão e ent roncará na outra na estação de 
Gcyandira. 

O actual Governo encontrou para!ysados os traba lhos da Companhia ern-
preitefra e ari'endataria dessas duas linhas. Tantas eram as difficuldades fi-
nanceiras e tão ii1tricadas as questões administr,;,tivas da Companhia que o 
Go,'erno, para acudir ao trafego e cuidar das construcções. t eve que de-
claràr caduco o contrato. Chama da a si a direcÇã:o dos trabalhos, pôde re-
C'ütiStituir as duas linhas, a de Araguary, com 238 km., e a de Formiga , 
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com 356 km ., repa rar e augmentar o m a terial rodante e, finalmente, pro-
s ~guir na construcção da ponte sobre o Corumbá e no prolongamento da li- . 
i.ha além deste rio, em procura da Capital de Goyaz. 

Em taes serviços. até 31 de Dezembro ultimo, despenderam-se réis 
5 . 3 03:527$~37, dos quaes 2.123:427$827 na linha de Formiga, annexa da á rêde 
da Oéste de Minas, e 3.1 80:100$ na · linha de Araguary, a dministrada pela 
Inspectoria Federa~ da s E stra das . Nos gastos da primeira avulta a repara-
çãc da via perm anent e, -c uja: conservação estava muito abandonada, e do 
n1aterial rodante, locomotivas, que esta vam todas, como já vimos, em pre-
ca rio esta do de serventia. vagões e ca1:i-os . 

Na linha de Ara gua r y, os r epa ros da linha em t rafego e o concerto e 
augment o do ma terial absorveram cerca de 1 . 000: 000$000. A construcção da 
)JOnte sobr e" o Corumbá, obra já concluida. consumia 560 :000$ ; os trabalhos 
do prolonga mento a lém desse rio, num trecho de _25 km., 370: 000$; ·e a 
conclusão da linha. de Catalão a Ouvidor, 132: 000$000. Proseguem os tra-
halhos de prolongamento ; já se encommenc1aram trilhos de 25 kg. por me-
m etro para 100 ln11. de via-ferrea, que ·se espera concluir ainda este anno. 

O Governo está promovendo a liquidação do contrato da Goyaz afim 
fü. poder, livre dos embaraços judiciaes creados pelas questões su scitadas 
.:mtre a Companhia e os seus. empreiteiros. iniciar a cons trucção do ramal 
de Uberaba a S. Pedro de Alca nta ra , o qual passará por Ara xá, e levar os 
i.r.ilhos de Petrocinio a C a talão, para franquear caminho m ais directo entre 
a Capita l da Republica e o ser tão de Goyaz . 

Como a Estra da ele Goyaz, a Victoria a Mina s t em dua s linhas inteira.-
m ente separada s e dista n tes. uma de Victoria pelo valle do Rio Doce, e a 
outra, no vale do rio das Velhas. sahe de Curralinho, estação da Central 
.::1u Brasil, e acaba em Diamantina. 

A linha do Rio Doce, construida para o transporte de minerio de ferro 
no districto de Itabira, a inda não a ttingio a cidade desse nome e pou co ser-
v<ço prestou além de Cachoeira E scura. no km. 443, a conta r de Victoria. 
N ;_i r a mal de Diama ntina, de 148 km .. a cabado em 1916, nada se tem feito que· 
não seja a sua soffrivel conservação, pois espera a Companhia ceder a es-
trn.da pelo preço ·da construcção para se libertar dos deficits do custeio. Tal 
creração séria o complem ento do que se tinha em vista, ao resolver a con-
strucção dessa Est ra da, is to ê. f avorecer o desenvolvimento economico dos 
m unicípios v izinhos a o de Dia mantina, o que se . conseguiria de modo mais 
c.1Jmpleto se se transformasse a linha nu~ ramal da Central do Brasil. 

O futuro da Victoria a Mi
0

na s, ligado ao grande desenvolvimento indus-
trial do v-alle do R io Doce, depende do commercio de ·minerio de ferro e .dos 
1rRbalhos sider·urgicos delle consequentes . Questão de tempo, o problema N -

sclver-se-ha baseado na exportação de minerio e na importaç:ã o de com.-
l11.1.0tivel, solução para a qu a l já f ez o Governo o que lhe es tava ao a lcance, 
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<.:onvencido de bem attender ao interesse do paiz nas suas relações de com .. 
mercio externo. 

A reconstituição da Esti·ada de Ferro de Ther ezopolis, com 34 km. ape- Estrada de Ferro de 
nas do poeto da Piedade ao a lto da serra, e mais 3 km. até á estagão da 
Yarzea, . t em custado a vultadas . sommas ao Thesouro. 

A~.signada a escriptura de compra, em 3 de Outubro de 1919, logo de-
pois o Governo assumio a direcção da Estrada e começou a applicar quan-
tins relativamente consideraveis a o seu melhoramento. 

A encampação, que se realizou pela importancia de 3. 000 a poiices de 
l :000$, foi somma inferior á que já custou a reconstituição da Estrada, tão 
descurada era a sua conservação · de alguns annos a esta parte. 

A pequena receita, ao lado da enorme despeza de custeio, fui, com aer-
t1.>za, a causa principal do perecimento da companhia concessionaria. No pri-. 
meiro anno da exploração officia.l, a quella receita ficou em 520 . 339$980; no 
rngundo, que foi o de 1921, subio a 601:792$130. A despeza, porém, andou 
pelo triplo dessas quantias: em 1920, a verba orça mentaria foi de 1.800:000$ 
e, em 1921, 1.556:000$ ; mas a estas verbas deve juntar-se a quantia de 
499 : 550$371 de um credito especial aberto ainda em 1919. Consigna o orça-
mento de 1922 a importancia de 1.942:400$ para custeio, reparações e compra 
fe material rodantti. Revelam taes a lga rismos o va lor negativo da Estrada 
du Therezopolis no s eu aspecto industrial, e deixam patente a illusão dos 
q ue a projeC'tara.m e a imprudencia dos poderes publicos que fizeram a con-
cessii.o, para mais t a rde se verem obriga dos aos grandes sacrifícios que ella 
\em acarretado á Nação. 

Addiciona\los os deficits a o· preço pago pela E strada , verifica -se que a 
Therezopolis já a nda em perto de 7 .000 :0000$, preço que subirá sempre, se 
um.a resolução immediata não supprimir o trafego marítimo •e constituir da. 
Unha de Magé a '.l'herezopolis um simples r amal da Leopoldina. 

Therezopolis · 

Não se alte·rou, no espaço de um anno, a situação fina'nceira da Com·· Est~ada de Ferro Leo-
panhia L eopoldina, possuidora da m aio1·· rêde feno-viaria do paiz. poldina· 

Tentou-se um accôrdo entre os Governos de que depende a rêde, o f e-
<:J cral e os de Minas e do Rio de Janeiro, para unificação do regímen ·tair-
f a.rio e do serviço de fiscalizaçã o que, como é natural, ficaria todo a cargo 
lnspectoria F <' deral das FJstradas; atê hoje, porém, nenhum resultado de-
!initivo se conseguio que habilitasse a companhia a encorn.mendar o màterial 
rodante u rgentemente nec~ssario á nor malidade do seu movimento. 

A maior difficulda de para o accôrdo en contra- se na opposição dos Go-
vernos esta doaes a qualquer elevação tarifaria nas suas linhas. Justifica-se, 
em grande- parte, o receio de que maiores t a rifas prejudiquem o desenvolvi-
mento economico das regiões servidas pelas EstradaS'; convêm notar, entre-
i:anto, que a revisão das tarifas da Leopoldina , no intuito de uniformizar a 
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swi contagem, a partir do Rio de Janeiro, e a sua fiscalização, é medida ab-
solutamente indispensavel â regularização do transporte. As tarifas têm 
um nivP.l, de complexa · determinação, que os technicos podem marcar de 
:lC'côrdo com o custo do _transporte e o valor da mercadoria no ponto de em-
barque e no lugar do destino, nivel a cima do qual o frete seria prejudicial 
ao progresso da r egião productora. Nas tarifas da Leopoldina,' se a maioria 
não se deve modificar, algumas até exigem reducção muitas ha susceptiveis 
de a ugmento. 

Uma vez effectuada a revisão. aos poderes publicos, a utores das con·· 
cessões, cumpre estudar a situação finapcefra da companhia, com o pensa-
11'11:n:to equita tivo· de garantir o capital ef·fectivamente empregado na con-
strucÇão da Estrada, industria de utilidade social, de necessidade publica .. 
e que vive, no ·seu custeio e na amortização do seu capital, do producto 
l'ias tarifas marca das Officialmente. 

Se a receita, co11sequencia· da fixação official do~ fretes, (: insufficiente 
para éobrir a despezà de custeio e fazer face á de juros do ca pital. forçoso 
é e!evar' as tarifas ou dar garantia de juro. 

No ca.so da Leopoldina, a julgar pelas informações do Ministerio da 
Viação, talvez não baste elevar a r eceita dos fretes e ao~ Governos dos dous 
I:!ltados e ao federal incumba o sacrificfo da garantia de Juros . Como quer 
que· seja, de accôrdo com a a utorização do Congresso, o Governo tomarâ as 
medidas indispensaveis á resolução do problema . 

"Chemlns de Fer aa Das cluas companhias ferro-viarias do Hort<::, a Chemins ele Fer de l'E~t 

8ahia" e "Great Brésilien e a G?'eat Western of Brasil, a Primeira tem reduzida capital ele ar· 
!:'::~~~:" do Pe,_ rc:ndamento e toda a sua difficuldade presente se reduz á falta de receita 

p<tl'a custeio do trafego; a segunda, porém, que . tinha sido proprie.taria de 
diversas linha!'! antes de arrendataria da rêde geral, tem avultado capital, 
para cujo premio não chega o saldo da receita. 

Assim definidos os problemas. a solução não pôde ser a mo8ma para 
i.anbas. 

Apezar do augmento das tarifas e da. reducção da quota de arrendamento·, 
~vntinúa a Chemins d e Fer. da Bahia, conforme as ultimas tomadas de con-
tas. a registrar deficits, de tal modo que a companhia volta :i insistir po· 
U'TiO revisão do contrato, allegando a impossibilidade em que se encontra. 
pm effeito das actuae!' tai'i-fa.s. dP. manter em condições normaes o serviço 
ele sua vasta rêde. 

A historia da viação ferrea do Brasil revela-nos o máo resultado dos ai-· 
1·endamentos das estradas construi.das pelo Governo. O regimen da concur· 
renci'l. publica, que é cousa diversa de consulta publica. aos capazes, ten1 
compeJÍido o Governo a 1mmensos prejuízos. No· Rio Grande do Sul, em 
llfinaR Geraes. na Bahia, etn Pernambuco, os primitivos contratos foram té-
l!.:ihdiclos ou profundamente a lterados por ser impossivel cumpril-os. 



-511 -

Esta consideração devio ser lembrada quando se discutir a solueão lkl.s 
problemas ferro-viar10s da Bahia e Pernambuco. 

i!Jno amoós os casos, antigas emprezas têm empenha.dos capitaes cujo 
pr<0mio depende do excesso da receita. sobre a despeza,, receita que é o pro.-
(]'!.:<::to de tarifas approvadas pelo Governo, e despeza que varia com o · preço 
dn·; materias de consumo e o custo da mão de obra . Ora., se do estudo con-
.:e'encioso desses factores de complexa natureza se chega a concluü· que a 
exploração industrial das estradas não poderá, por melhor que seja o tino 
rlo seu 'corpo administrativo, offerecer margen. á remuneração do capital 
compromettido, força é convir que o Go"erno, interessado em manter esse 
serviço de utilidade publica, . não poderá defxar de vir em auxilio do capital 
particular das companhias. 

E~te capital constitue hoje ve.rdadeira caução das emprezas que o em-
pregar<>.m, e, como ta.l, deve ser cuidaçlo pelo Governo, a q.ue1n não seria 
possivel, em nova conçurrencia publica, obte1· tamanha l?ara.ntia. 

A' va.ntagem de possuir elevadii. cauçã9, ·representa.da. pelo seu ça,p,ital, 
juntam as emprezas· actuaes a. de maior preparo, adquirido pel;:t experiencia, 
,,.;l,litO embora reçluzido pelo a nonymato das sociedades que ()Onstituiram,. nas 
quaes , sobretudo .na bahia.na,, os gerentes contractados p,ouco tempo perma-
neceram . 

N~ Viação Bahianii., :Pôde o actual Governo cçmstr,uir por empreitacJ.a, 
.Prnlongamentos que custar;uh, até 31 de ;Dezembro, io. 600 :000.$000. 

A companhia avrençlata.ria, para augmento de .seu material .rodante, en-
commendou 17 locomotivas 3 carros de passageiros, 6 ·ca.rhos .de bagagem e 
20, vagõep de. mercadorias. Adquirio tambem, para melhoramento de suas 
off\cinas, machinas diversas no valor de frs. 2. 793. 630 e 350. 300 francos 
omissos. 

Muito menos do que .a companhia bahiana tem ,podido fazer a de Per-
nambuco. Effectivamente, ao passo que diminuem as queixas relativíJ.S ao 
trafego da primeira. crescem as reclamações contr,a o serviço da Great 
\ :Vestm·n. 

Não pôde esta companhia le:vantar os recursos de que .preciza para re-
paração de suas linhas e .do seu material de transporte. Estuda o Governo 
at•.entam1>nte o assumpto, para resoJvel~o. dentro da autor.ização legislativa. 
tendo em vista. as tar.ifas existentes, a possibilidade de. sua revisão, o capitail 
realmente empregado em obras de construcção e compra de material rodante 
par<i o~ novos prolongamentoi;;, a despeza de custeio e a e,apacidad<:> adminis-
trativa. d!l. companhia. 

A imperiosa necessidade de se reverem os contratos das estradas de ferro 
da Bahia e Pernambuco constitue pr.ova insophismavel de que ai;; medidas 
ü •madas nas revisões feitas em começo de 1920, ao contrario ào allegaão 
P<"1'1B criticas injustas que appareceram no Congresso e na imp,rensa, não 

, 
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tiraram as companhias das difficuldades em que se achavam e ainda se 
encontram. 

Tratarei das estradas de ferro do nordéste quando me occupar das obras 
contra as seccas. Passo, por iso, ás estradas do extremo-norte. 

Ao actual Governo .coube a tarefa de concluir a construcção da Estrada 
úe !'!. Luiz a Caxias e a realizar grandes obras nos trechos já construidos, 
mas que estavam abandona,dos sem nenhuma conservação. Verbas conside-
1aveis, que :tscendem ao total de 6.900:000$ até o fim do anno pa.5sado, foram 
e!11pregadas no acabamento da linha que parte da Ca pita l do Maranhão ~· 

chega, depois que se lhe incorporou a pequena Estrada de Ca.....:ia.s a Flôres. 
á margem do Parnahyba, em frente á Capital do Piauhy. Addicionando 
áquella somma o preço da Estrada de Flôres, 2.214:774$517, tem-se quantia 
·superior a 9.000:000$, para montante dos gastos feitos na · Estrada de Siio 
Luiz a. Therezina, não incluidas as despezas que se farão ainda com a ponrn 
do canal dos Mosquitos, cujo material metallico já foi encommendado, e com 
a do rio Parnahyba, que já foi contractada. 

O meu Governo encontrou a Estrada do Maranhão com 100 km. apena1; 
em tr11f'ego, no trecho de Rosario a Cachimbos, inaugurado no 1° de Junho . 
de 19! 9. A 24 de Junho de · 1920, inaugurou o trafego de Cachimbos a Pira-
pemas; a. 26 de Julho, o de Pirapemas a Conceição, e a 24 de Dezembro. \) 
de Conceição a Caxias e o de Estiva a Rosario. Sómente a 14 de Março de 
1921, pôde encetar o do trecho de S. Luiz a Estiva. Têm-se ahi '{72 km. de 
linha. fôra os 78 da Estrada de Caxias e Flôres, o que dá 450 km. para di~
tancia de E;. Luiz' a. Therezlna. 

Na Central dG P1auhy, assim chamada a linha que deve unir 'fherezina a 
~idade de Parnahyba e ao porto de Amarra<;;ão. gastaram-se. de Agosto de 
1919 !;>_O fim do anno passaáo, 3.400:000$000. Com tal despeza foi possivel en-
tregar ao trafego um trecho de 26 km. e · quasi terminar a construcçã o de 
outro tanto , 

Na Estrada de Petrolina a Therezina, cujos trabalhos foram atacados 
eom grande actividade, afim de levar a linha á povoação de Paulista, as des-
pezas montaram a 2.451:901$497, dos quaes 249:392$846 foram gastos em 
1919, nos seus ultimas mezes. Por se não ter effectuado o pagamento de 
muito -material meta.llico encommendado para construcção desta Estra da. 
nãú se ·inclue o seu custo no algarismo das despeza s realizadas atê o fim do 
anno passado. 

Valho-me da opportunida.de e pPço a attenção do Congresso Naciomú 
~a1·a a conveniencia de se ~ão interromperem os trabalhos de construcção da 
Estrada de Petrolina, pois a estrada que unir quasi em linha recta, como 
foi esta projectada, a Capital do Maranhão á da Bahia .. resolverá, com fa-
dlidade incompa\>avelmente maior, o problema da ligação ferro-via.ria 'lo 
norte ao sul do paiz do que a linha, de Pirapora a Belém. 
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QuaEdo a cidade de Belém se unir á de S. Luiz por via-ferrea, empre. Estrad·a de Ferro do 
J1endimento que careceria tentar-se em beneficio da região septentrional do 
Pará e do Maranhão, e se encontrarem os trilhos da Central do Brn,siJ com 
us da Viação Bahiana, já deverá estar concluída a linha de Petrolina e. The-
r·ezina e, então, como se acham adiantados os trabalhos de consü-ucçã.o da 
J.mha de Lavras a Alagoa Grande, na Pa.rahyba, e os da Estrada de Goyaz. 
todas as capitaes dos Estados da Republica estarão unidas por via-ferrea, 
•:xcepGã o de Manáos e Cuya bá. A . rêde fluvial do Amazonas, poderosamente 
a uxiliada. pele. Estrada Madeira -Mamoré, constitue magnifico systema de vias 
J e communicação int erna, que torna dispensavel, por muitos annos ainda, 
qunesquer construcções ferro-viarias nos territorios do Pará, AmazonM e 
norte de Matto Grosso, vasta região de povoamento ainda muito remoto, 
com grandes extensões de florestas virgens occupadas por selvagens . 

Emquento se não fizer melhor aproveitamento economico das estrada..s 
~onstruidas e das que devemos construir para completar o plano da união 
rla.<; ca.pitaes dos Estados, a política -ferro-viaria que me parece aconselhavel 
é a da consolidação das estradas existentes, com reducção, pelo menos quanto 
ás cus teadas pelo Thesouro, de novas construcções. Uma lei especial, que 
a pprove o plano da viação geral do paiz, poderá regular o andamento das 
construcções do Governo. 

A construcção de estradas de ferro entre nós, visceralmente presa ao 
auxilio official, com excepção das grandes companhias paulistas, nas quaes 
o café constitue tarifa de resistencia, tem que ser estudada á luz da estreita 
(tependencia em que está com o estado financeiro do paiz. Os proprios go-
vernos estadoaes, com raras e modestas excepções , pouco têm podido fazer 
e:.n m a.teria de construcção ferro-viaria. 

Ainda agora teve a União de ficar com a Estrarla de Bragança, que o 
Governo paraense havia construido em tempos de prosperida de, quando os 
altos preços da borracha exportada facultavam ao Thesouro do Estado fol-
gados recursos . O preço da Bragança, ajustado mediante inventario feito por. 
uina comm.issão de engenheiros , foi de 17 .000:000$, quantia esta que se de-
vidio "em dmts partes, uma de 4. 000: 000$, paga em moeda corrente e desti-
nada á s despezas de melhoramentos urgentes, e a outra, de 13. 000 :000$, ·em 
apoiices da divida publica, juros de 5 ·%, entregue ao Governo estadoal para 
allivio de sua crise financeira, consequencia da depreciação do p1·incipal pro-
t1ucto de RU<t economia, a borracha. 

Conside1·0 este auxilio um dever de patriotismo. Durante trinta ·annos 
de prosperidade, o povo paraense contruío para as despezas nacionaes com 
sommas elevadas, de que apenas uma parcella minima despendia o Governo 
Federa l em beneficio directo dos contribuintes. E' justo ·que agora, em 
tempo de adversidade, restitua, sob a fórma aliás de acquisição para o patri-
monio naci.onal, a despeza feita pelo Estado na construcção da sua estrad-t 

1 ú.o ferro. Fica dessa maneira. o P a.rá na s condições dos dema is Estados da 

,. 

Par~ 
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Fnàerà.c,ão, .exc.epto S. pa,ulo, que desfrutam os benefici0s · das l)s.tra,das de 
ferrJ:> sem o onus da co:ns,tr,µc.ção. 

Na Estrnda de F.err.o Ma<ileka-:(\fameré, mais 1,1til a.e;> Arpa,zonas .do qljle a 
Matto Grosso, pois todo o c.ommercio, qu,e deUa se :;ier~~· Pro.cura a ,pra,ça 
.. te M!tnê.os, fez o Gov:erno, apeza,u das çliffüê,\lldades oppost<i.s p.ela c9.mpal}hi:;i, 
ciu.e .tei;n um contrato, pr«;>vis.orlo àe ar.r1mdaniento, ,raz.oavel r.e4uc,ção de ta-
rifas. Ainda não foi p9ssivel f,ixar ,o capit;;i,l àess;i. .pompan.bla, não obi;i~nte 

tenaz esforço da r ep;i.rtlção fiscajizadora. Pende o assumpto de un:i arbitra-
m<'nto, q,ue se cenfiou a pess.oa capaz e per;feita conhecedora da .r,egião Q.Ino-
zonica. 

Passo agora a tratar das obras do nordéste. 
Em ·resposta a arguições ,fo1·muladas contra essas obras, .demonstrei, em 

u..inha Mensag,eip. anterior, ,cor;r;i. Q.l,\dos fi;ir,necidos pe,la experiencia i!.e outros 
i;ovo1<, que a extincção das secqas 40 po!:dé.st e não é sómente o cµrnp,r.i)Ac~to 

tje um ,çl9ver d,e confra ternjdade p?,trio.t~ca .e .solida rieqade j:nu::nana, mas ta;m-
be~:l _;µm dos .fítç.tore~ mai,s fecundos da prosperidade economicl:J. do B,rasil. 
M.9stre:i ainda que .o plano adop,Uj,Çlo .pelo Gover,no para sa,lw,ão àesse grav:e 
proble!;i;i<L é, no entender das .r:n:;i.iores autoridad~s, o rn,;i.i1< a dE;q,ua dQ e eff,i.caz, 
e, finalm1>nte, que o systema de execução dos servi90~, por a dministr:;i.ção 
contractada com emprezas das mais poderosas e capazes do mundo, é , no 
momento, o quP. melhor resguarda os interesses do The.'!~uro. 

Agora., a.<; acuusações va riam de rumo. Já não se trata da utilidade daR 
obras ou dos processos de .sua execução, mas do impudor com ·que o G'o-
v .. rnd, por espírito de regionalismo e de familia, tem ma lbaratado perto de 
200. 000: 000$ nas mais escandalosas deshánestidades para proveito proprio, de 
conterraneos e parentes. sem que nada haja f eito ainda no nordéste, a não 
S:;! importar algum material para Jogo a bandenal-o ás intemperies na beira 
clai. estradas. 

E' ·assim que entre nós ha quem entenda a opposição. Fazer opposição 
en~re nóf', pa ra certos jornalistas, vergonha da nossa cultura, vilipendio da 
nossa civilização, não é apontar com verdade e criticar com justiça os erors 
ou ·faltas de Goyerno; é desvirtua r actos e intenções, falsea.r a verdade, in-
ventar o que nunca existio; .cal:umn!ar o depositario do poder publico. of,lie.n-
d~'l-.o na irna honra pesseal. p,ungil-o nos melindres do seu lar . .Com esta co,n-
º'~J:i.ção .monstruosa da sua .funcção social. alguns jor.naes da Capital da Re-
publica têm descido á ultima expressão da ignomínia. Não são orgãos da 
im.p,r.ensa, q,ue imprensa não .é essa ab~ecção; são · tocaias .excµsas, ornjl.e se 
.oc·cnlta.pa .os profiss,ionaes .da d~ffamação, p.romptos a atacar a reputação \l<LS 
au+oridíJ.des que não lhes i;atisfaze111- o . i:ippetite v,1>raz .de dinheiro, de ,ne-
.gçci os o,u de favorei;;. E' por ls te <;i.µe elles s.e oppõem a uma lei de imp1:eni;ia; 
é que essa Jei lhes i:i-uebrari~ I/-ªS mãos .o instrumento ~&'nobil de c;iue tlrfiL.z.n . .i. 
~ortun.a .e o gozo. 

Id,!i's ~'e1· o q.ue o Governo já fez no nordéste •. 
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A l'i<Iueza economica do t erritorio que forma consideravel parte dos ser-
i:5es da "B ahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Piauhy, e constitue todo· o 
1nterior do CeR.rá, do Rio Grande do Norte e da P arahyba , ·attra hio desde os 
i:•~·imeiros t empos da historia colonial o povoamento das regiões semiarida;i 
<'.!~ nordéste. A s boas pasta gens, formadas pelas vegetações herbaceas das 
"catingas" , sub-florestas cara cter ísticas· da r egião of<ferecem propicio terreno 
aü desenvolvimento da pecua ria , que prospera com admira vel r esultado n~ 
a unos de regularidade meteorica . Immen sos vargedos, que se esten_dem ao 
longo dos rios principaes e são terras su sceptiveis de .irrigação. abundantes 
·Cúrôas ou cha n s fertilíssimas, situada em niveis a ltos qu e só agua de chuvas 
lJOdem molhar, são pla.ntados ele algodão, ·canna e cereaes, ao mesmo tempo 
q u é offer ecem ao trabalho do homem a exploração de innumera s· essencias 
vc.getaes. entre ellas a carna ubeira, bello typo de palmeira que r epresenta a 
v<>getação dominante de muitas varzeas dos rios do .Ceará e do Pia uhy. 

Nessa r egiã o de physionomia swi-generis, onde os cursos d'agua só exis-
tem dura.nte os mezes de chuva. e formam, depois de seccos, verdadeiras es-
üada.s de penetração, a . f acilita r a conqusta economica do territorio, o seu 
povoamen to e a sua. cultura. nessa região, digo, falha periodicamente uma 
~stação de chuva . P assam-se quatro , seis. oito, dez annos de normalidade 
climater ica, a chover no primeiro semestre de cada a nno, n1ais ou menos 
a bundantemente; um anno, porém. quando m enos se espera, deixa de cho-
vei·. São dezoito mezes de tempo secco. Nestes dezoito mezes torna-se im-
possível a cultura à.os campos, extinguem-se as reservas, estiolam-se os pas -
tos, estancam-se as fontes. perecem os gados, e começa a fuga do homem, :i, 

"retirada", que se inicia pelas zonas de terras altas, onde as condições topo-
g:raphicas di( ficulta m a existencia de aguadas para a vida dos rebanhos e os 
terren os nada produzem quando fa lham as chuvas. 

A uxiliar o h omem que se r etira, ta ngido p ela necessidade. depois que 
peT.deu as suas plantações e vio morrer o seu ga do, é o p1·imeiro passo da 
~uta contra os effeitos das secca s : as vias de communicação, estradas de 
f~rro e de r odagem, são as obras indicadas . 

Fortalecer o homen1 n a terra em que se estabeleceu n os tempos de regu-
:·ii:lade climaterica , da r-lhe. com a accumulação das aguas execessivas dos 
annos chuvosos, m eios da fazer agricultura. ainda que não chova, é o se-
g undo passo : açudes profundos que se conservem nas maiores seccas e 
ha.rragens ·de irrigação passa m a ser então as obras apropr ia das . 

Quanto melhor fôr o systema de communicação nas r egiões semi-aridn.s 
do nordé~te. mais numerosos os grandes açudes e mais vasta a extensão das 
terras irriga das, tanto mais completamente se terá r esolvido o temeroso 
problema , que ha tantos annos preoccupa os responsaveis pelos destinos do 
1?aiz . 

Um relatorio especial, illustra do com as photogra phias da s principaes 
obras do nordéste, será publicado pelo Ministerio da Viação a ntes de 15 de 
Novembro. Podereis então aquilatar .. em toda a sua extensão, do vulto do 
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~ervigo, effectuado e verificar, á vista dos· algarismos e ante os factos cou-
c1ctoe, a impudencia dos meus accusadores, a.98im como o meticuloso cuidado 
cvm que tenho procurado corresponder ao sacrificio que o paiz está fazendo 
em beneficio de uma consideravel parte do seu terdtorio e da sua_ populaçàQ. 

Antecipo, entretanto. desde já algumas informações, embora incompletl.is, 
i;obre os· pl'incipaes trabalhos realizados . 

As estradas de ferro, necessaria.s ao transporte dos rnateriaes de con-
atrticção das banagens, tiveram, no Ceará. no Rio Grande do Norte e na 
Para.hyba, consideravel desenvolvimento. lVfrlhorar:am-se a lém disto, a,s que 
já existjam . 

Na Baturilé inaugurou-se, a 7 de Setemb1·0 de 1919, o trafego de Lavrmi 
a Aurora. Pro.seguem os trabalhos do prolongamento para a cidade elo · 
Crato; já estão concluídos 32 kllometros e espera-se que até o fim deste 
anno cheguem os trilhos áquella cidade. Nos km. 536 e 514, a contar de 
I<~ortaleza, já estão edificadas a estação e a casa do agente. 

O prolongamento da Estrada de Sobral, a lém da Ibiapaba, no km. 37;J, 
fez -se com verbas reduzidas e o serviço não abrangeu mais de 20 km., pois 
o Governo procurou concentrar os recursos disponiveis nos ran1aes, neces -
sarios ás grandes barra.gens. Por esse motivo os trabalhos na linha de So-
bral a Fortaieza. limitaram-se ao assentamento de trilhos no trecho de Soure 
a Araras, cujo trafego foi inaugurado em 15 de Novembro de . 1920. Alêm 
de Araras, que fica no km. 35, assentaram-se os trilhos até o km. 38; estão 
promptas as obras de arte até o km. 43 e a terraplenagem concluida até o 
km. 66; além d.o qual ha pouco serviço . 

Como trabalho de soccorro na ultimâ secca, atacou-se a construcção da 
linha de Sobral a Fortaleza, onde 14 km. de leito ficaram feitos, a lém de 
diversas obras de arte e das fundações dos encontros e dos pilares da ponte 
sobre o Acarahú. 

Trabalhou-se activamente na construcção dos ramaes indispensaveis ao 
transporte do material. Assim, concluio-se o ramal de Pogo dos Paus, com 
34 km. de extensão; no do boqueirão dos Orós, o leito da linha está prom-
pto nos ultimos 10 km. e faz-se o tra!ego provisorio nos· primeiros 29 . 
km.; o do boqueirão de Quixeramobim está concluido desde Setembro do 
anno passado; tambem o está o do boqueirão do Patú. 

1 

Avultadas foram as despezas feitas em reparagões da via permanente 
da Baturité . Substituira.m-se, além disto, os velhos trilhos leves dos pri-
meiros 50 km., a. partir de Fortaleza, e do trecho comprehendido entre o 
km. 90 e o km. 118 . Ha ainda. trilhos comprados para levar a substituição 
a té ao km. 371, a lém do qual já existem os trilhos pesados e novos. 

No Rio Grande elo Norte, despenderam-se 2. 797 :446$735 em trabalhos 
da Estrada Central e continuaram-se as obras de conclusão do ramal de 
M .. cau, na linha da serra. até ao km. 51. e na linha · da cidade até á esta ção 
da esplanada Silva Ja1·dim. 
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Como ser•v iço de soccotTO, proseguio-se no prolongamento da Estrada 
de Mossoró, onde, nos 40 km. de linha até São Sebastião, se applicou a 
somma de 984: 392$600. 

l\IIuito avançararn os tra.ba lhos de construcção · da Estrada de Lavras, no 
Cea.i·á., a P:Ltos, na Parahyba. O primeiro trecho foi construido por neces-
sidade das grandes barragens de S. Gonçalo, Piranhas e Filões; o segundo, 
de S'ouza a Patos, para. encontrae a linha que vem de AJagôa Grande e põr 
assim em communicação directa e raplda o littoral abundante e o seL"tão 
semi-arido. 

Pelas informações que tenho, a construcção dessa Estrada, que liga rá. 
as capitaes do Ceará. e do Parahyba, poderá concluir-se, no ti·echo de La -
vras a P a tos , até o fim deste anno; estão, porém, atacados em diversos 

~ pontos os trabalhos da linha de Patos a Alagõa Grande. A intensidade 
deste serviço está 11a dependencia do numero de trabalhadores, que não têm 
bastado ás enornies necessidades das obras em andamento. 

As estradas de ai,itomovel têm papel comparavel ao das estradas de 
ferro, no combate aos ef.feitos das seccas. A construcção dellas teve por 
isto grande desenvolvimento no plano ele trabalhos do Governo. 

Em tei·ritorio cea1·ense gastou-se, de Agosto de 1919 a Dezembro de 1921, 
a impoi·tancia de 11. 268: 127$120 na consti·ucção de estradas de i·odagem. 
Entre ellas, por estarem concluidas, citarei uma duzia: de Massapé a Pal-
ma, de Ma ssapé a Meruoca, de Pinheiro a Tarnboril , de Granja a Viçosa e 
ele Gra nja a Parázinho, todas contribuintes da Estrada de F erro de Sobral: 
e de Floriano a Pedra Branca, de L avra.s a Vista Alegre, ele Pira ngy a 
Russas, de Tururú a S . Francisco, de Quixa.dá. a. Mora da Nova, de GuarE1-
mirang<1 a Pernambuquinho e ele Lavras a Cajazeiras, todas contribuintes 
da Estl'ada de F erro de Ba turité . Em construcção adiantada contamos mais 
s ete : na zona da E s trada de Sobral, as de Sant' Anna a Cacimbas e ele Ipú 
a S. Benedicto; e na zo11a da Estrada de Baturité, as ele Quixadá a Santo 
1!lst evam, de Batmité a Pirangy , de Mecejana a Guarany, de A.racaty a Mo-
rada Nova e de Cascavel a Meceja na. Considera.veis trabalhos fora m feit&K 
em tres outras: as de Cratheús a Tauá, Senador Pompeu a Pedras Brancas 
e J\'[aranguape a Guaramiranga. Finalmente, grandes melhoramentos se ef-
fectuaram em quatro estradas carroçaveis: Itaúna a Canindé, Caninclé a 
S. Paulo, Quixa dá a Itaúna e Itaúna a Baturité. 

As estradas do Rio Gra nde do Norte absorveram 6. 700: 000$ a té o fim 
do a nno passado. Nas de Natal a Parelhas, de L ages a Assú e de Assú a 
Logradouro, foi consideravel o trabalho: dos 372 km. da primeira, 192 . estào 
Cüncluidos e aipenas 94, em firo de dezembro, não t inham sido ainda atacados: 
dos 135 da segunda 89 estavam feitos na quella data; e a terceira estava 
J)raticamente terminada. 

Com o balancete mensal que envia ao Ministerio da Viação remetteu a 
Inspectoria das Ob1«1s Contra as Seccas, em 3i de Dezembro tlltün'o, a r e-
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lação dos devedores das estradas de rodagem , cujas contas já, tinham sido 
tomadas. Por esse documento se verifica que coube á Parahyba a quantia 
de 4.094:179 781, empregada nos trabalhos de es tudo, projecto e constru-
cção de 35 estradas, da s quaes estão acabadas cinco de rodagem - B ana -
neiras a Moreno, Borburema a Serraria, Bananeiras ao Patronato Vidal de 
Negreiros, Sapé a Mamanguape e Cajazeiras a Souza; e 10 carroçaveis -
Souza a Com.missario, Ta peroá a Cochichola, Souza a Cáes, Boa Vista a São 
João do Cariry, Campina Grande a Cabaceiras, Cabaceiras a S . João do 
Carir y, Teixeira a Taperoá, Princeza a Pombal por Pia ncõ e Curema, Prin-
ceza a Alagôa do Monteiro por Ingazeiras e Veras e Piancó a Patos.- Esti:i.o 
a terminar 13 estra das de rodagem - Pirpirituba a Belém', Parahyba a Pi-
lar, Alagôa Grande a Areia, Itabayana ·a Natuba, Limoeiro a Umbuzeiro, 
Umbvzeiro a Natuba.Ca jazeiras a Taperoá , Soledade a Patos,Campina Gran ·· 
de a Boa Vista, T ap eroá a Joazeiro, Mulungú a Alagoinha, Patos a Souza 
e Patos a Santa Luzia; e sete carroçaveis - Moreno a Arara, Moreno a 
Araruna, Mulungú a Sa pê, Alagoinha a AJagôa Grande, Alagoinha a Pirpi-
rituba, Princeza a Teixeira por Immacula da e Esperança a Pocinhos. 

Passo agora a dar ligeira noticia dos trabalhos de açudagem relativos 
uns ás grandes barragens dos r eservatorios ele irrigação, outros á constru-
cção de açudes m enores, u teis, entretanto, á vida economica da região das 
seccas . 

Ha muitos annos fez a Inspectoria o levantamento topographico dos 
principaes boqueirões elo nordéste, apropriados á, construcção de reserva to-
rios a montante de terras irriga.veis; houve, entretanto, necessidade a inda 
de a lg uns estudos pr eliminares de campo e de escriptorio, para as indis-
pensaveis installações mecarticas, de accôrdo com as exigencias technicas 
praticadas em outros pa izes pelos pr ofissionaes . 

Em relatorio especial, que o Congresso poderã conhecei· no fim da actua l 
sessão legisla tiva, a Inspectoria mostrará que foi devido ã demora e insuf-
ficiencia dos primeiros recursos fina ncelros o retardamento observado no 
inicio da construcção da s gra ndes barra gens, obras de v ulto excepcional cuja 
realização exige um período de cinco, seis ou mais aru1os, conforme o cubo 
ele alvenaria posto na muralha e a potencia das m achinas installa.das par'!. 
desmonte das pedreiras, transporte dos materiaes, fabrico da a rgamassa e do 
concreto, a lém de muilos outros trabalhos complementares. 

A firma Dwigh t P. Robinson & Co . , cons tructora de obras publicas 
nos Estados Unidos, a bonada pelas r eferencias da Embaixada Americana fo 

ele cuja comprovada capacidade vos fallei longamente em minha Men sagem 
a nterior, t omou a si a realização dos trabalhos de m aior vulto no sul do 
Ceará e no a lto sertão da Parahyba . E lle constroe a ctualmente no Ceará 
as grandes barragens de Poc;;o dos Pau s, a 33 km. de Iguatú, e de Orós, a 
13 km. ele uma estação do ramal ferreo de Icó e, na Parahyba, as de São 
Gonçalo, Piranh as e Pilões, equisc1istantes de Cajazeiras, num raio de 30 
kllometros . 



- 519 - . 

Todas essas localidades estavam, em pleno sertão, afastadas ela estrada 
de · ferro. Foi necessario, preliminarmente, levar esta ou uma boa, estl"ad<'L 
de rodagem a té cada uma dellas. Este .serviço está feito. 

Inclispensavel ta mbem. era. p1·eparar-se a insta llação mecanica necessaria 
á execução dos trabalhos de a lvenaria. E ssa obra está iguaJme11te concluí-
da em algumas barragens e sel-o-ha em todas dentro em pouco. 

A parte mais morosa dos trabalhos já se fez; falta a. que im.pressiona 
os olhos do vulgo, isto . é , o _ifunccionamento das poderosas machinas, já 

construidas nas fabricas norte-americanas, jf~ embarcadas en1 Nova. York, 
já desembarcadas em Fortaleza, já transportadas po1· estrada de f erro ao 
loca l das ba n·agens e muitas já montadas no lugar em que vão trabalhar . 
Dentro de poucas semanas ch egarão noticias da actividade dessa, form.i.füi-
Yel ·maclünat·ia e então, para todos que não sejam os maldizentes pr-oeissio-
naes, por índole, por educação ou por interesse, as obras do nordêste terão 
começado. Aos olhos dos technicos, capazes c'j.e avaliar . o tempo irreductivel 
dos estudos, dos projectos, das encommendas no exterior, da, fabricação das 
machinas especiaes, seu emba rque, tran>Sporte e installaçã.o, as obras ha 
muito principiaram, marcharn regularmente, estarão acabadas dentro de 
a lguns a nnos, e os beneficios dellas resultantes para as populações do nor-
déste serão magnifica recom1)ensa do sacl'ificio feito pela Naçfw. 

No boqueirão do Poço dos Paus o te rrnno de fundação já se clescobdo . 
Acha-se em plen a exploração uma g rande p eclr eka, bastante pa.1·a fornecer 
a. pedra da mura lh<L E stá prompto o edificio de ferro destinado á s machirias 
geradoras da força. motriz, cuja insta.Ilação j á foi começada. Já se montou 
a. ba teria de britadores de pedra. pai·cL concreto . Constl'uio-se a casa das oE -
ficinas e prosegue-se na, colloca.ção das machinas operatrizes . lTistá feito o 
:;er v iço ele abastecimento ele agua, m edida, ela, ma.ior importancia, em qual-
quer trabalho na região das seccas . I,evantaram-se os barracões para abri-
go dos trabalha dores commun!< e ecli:Eicara-m-se 20 casas para o pessoal de 
categorü~. A casa da a dminis tração está terminada .. O i·amal ferreo, exe-
cutado pa.ra tra.nsporte das machinas, j á conduzi o 2. 000 toneladas de -rnate-
r iaes destinados ás insta.Ilações. 

No boqueirão de Orós a constn1cçã.o de 29 km . de linha fen:ea, na Es-
trada de Icó e mais 13 km . do ramal propr·io ele Orós é que tem retardado 
o transporte das m a.chinas para officina,s, britadores, "betoneiras" e inovi-
rnentação elos materlaes das obras . No local da barragem, entreta nto, estão 
promptas as cas;rn destinadas aos a dministra dores e aos opera.rios communs 
e de ca tegoria, bem como as officinas, depositos de generos a limenticios e 
ele materiaes de consumo e construcçã.o. Todo o equi.pa m ento mecanico da 
barragem. está. em Fortaleza e , logo que se conclua o r a n1al ferreo, serú 
transportado para o seu lugar, onde tudo está prepa,rado para r ecebei-o. 

Mais adiantados estão os trabalhos no boqueirft0 de S. Gonçalo, para 
onde se construio, desde o começo, excellente estrada de rodagem, que tem 
permittido o transporte r egular, em a uto-caminhões, das machinas e m a -
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te.rin.es diversos necessa:l·ios á installa.ção do serviço. Já se descol>rio o te'r-
reno das•funda.ções e da muralha. Duas grandes pedreiras estão sendo ex-
ploradas com apparelhamento de per1'uraçf1-0 a ur comprimido. Installr>u-se 
ilm bom se1·viço de a.bastecimento de aguas para u so domestico e neces-
sidade das obras. Construiram-8e vinte l>arracões para abrigo de seiscentos 
trabalhn,dores e dez casas para residencia de vinte operarios m ecanicos . 
Concluio-se a casa da administração. As offlcinas mecunicas estão monta-
da s e perfeitamente apparelhada.s com todas a.s ferramentas modernas exi ·· 
gidas pelo grande trabt~lho de reparações a. que se destinam. Qua.'li tenni-
na da es tava , em 31 de Dezembro, a u sina da força motriz. Pa.ra ter-se idéa 
do adiantamen1.o das obras basta saber que ;~estrada de automoveis de 
La vras a S. Gonçalo transportou 500 toneladas de machinismos destinados 
'á barragem. O que falta já terá provavelmente chegado, pois tuc1o se acba -
·va em Fortaleza naquella data. 

No boque·iri!to de Piranhas, emquanto se descobre o terreno de fundaÇão 
e se prepara uma. grande pedreira para fornecimento da. principal materirt 
da ba!Ta.g-em, controe-se uma ponte sobre o rio Pir:i,nhas e um açude pro-
visorio pru:·a abastecimento de agua ao pessoal e ás obra.5 . .Já se levanta-
ram dez ln.trracões para abrigo de trabalhadores e cloze casas para operarios 
mecanicos . Jllst a vam · quasi acabados em 31 de Dezembro o edifi.cio da u shn 
c:i.e força motriz, o deposit o de materia.es e a casa d<L a dministração. Mais 
ele 500 toneladas de ma teriaes se tinham tra nsp.ortdo em ·a.uto-c:uninhii.o 
através elos 90 l<m . fü~ estrada de rodagem ele Piranhas a Lavras. 

No serviço de S . Gonçalo e Piranhas trabalha m di~L e noite vinte e 
cinco auto-caminhões de g ra nde capacidade. 

Finalmente, quanto á barragem de Pilões, todo o material mecanico a 
ella destinado já está em Fo1·tal€za para ser transportado, ru>sim que se 
concluir o ra m <Ll que, partindo da linha ferrea de Timbaúba a Souza , va i ter 
áquella localidade. 

Nos serviços a cargo dos Srs. Divight Robinson & Co. despenderam-se, 
até 31 de De2lembro, $ 3.596.567, ouro americano, e 1.279 :210$000, . papel 
bra.<>ileiro. 

A grande quantida de de machinas desembarcadas no Ceará com destino 
·á construcção das barragens e que é mis tér nft.o esqu ecer, representam urna 
das provas concretas de que não têm sido malbarata das as verbas vota das 
par;:t o nordéste, só causa má impressão ás pessoas que desconhecem os 
processos modernos de construcçfto de taes obras . Infelizmente muita gente 
existe, de conceito na opinião, que se inclue nesse numero e acredita com 
admiravel candidez 11a.s informações que o primeiro ma.ldizente traz ao seu 
conhecimento. Exemplo disto é a. pittoresca denuncia, , aqui ha tempos di-
vulgada, de que os engenheiros ·ao nordéste estavam a import:"'r pedra do 
extrangeiro pa ra construcção de barragens ! 

Os Srs . Northon Griffiths & Co., engenheiros inglezes, r ecommendados 
pela Embaixa da da Inglateri·a e a os quaes tambem m e refed na Mensagem. 
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do anno passado, incumbiram-se de concluir a ba1'ragem do Acarape e 
construlI' as de Quixeramobirn e Patú. 

No Acarape, além do levantame11to de ca.'>as para o pessoal e ela ah<'lr-
tura de urna pedreira, colloc:aJ11m-se 9. 000 metros cubices de a lvenaria n a 
mura.lha,. 

No Qillxeramobim concluio-se o ramal ferreo c1ue liga, a estação da Ba·-
turité a o local ela barragem . . Construiram-se todas as casas e barracões 
necessarios ao alojamento elo pessoaJ superior e de oitocentos trabalhado-
res. F'ez-se a casa ela usina de força motriz e terminou-se o deposito de 
materiues. 

No Patú, a par da conclusão · elo i·amal 'ferr-eo da estação de Sena.dor 
Pompeu ao lugar das ol,ras, acabou-se a ·feitura das casas destinadas ftg 
officinas e depositas, e á. morn.chL de quatrocentos- homens. 

Nos t.res serviços dos Srs. Gtiffiths gastaram-se 6.835:0-00$000. 
A firma e. H. Walkcr & Co., cuja idoneldade, evidenciida na constrn-

CT',llO do porto do Rio de Janeiro, oo consolidou entre nós, não p ôde realimr 
materia ele grandes barr~\gens tanto quanto aR· outras duas. 

A seu cargo ficou o termino ela barragem do Gargalheira e a consti:u-
cção ela de Parelhas, ambas no Rio Grande do Norte. No primeiro local os 
trabalhos estão tendo regular a ndamento; no segundo, procede-se a o pre--
paro do terreno de fundação e raz-se o serviço preliminar para o assenta-
mento dos machinismos, que j á principiaram a . ser recebido>< no porto de 
N:UaJ, 

Nessas duas barragens apen:is 208 :000$ se ha;viam. despendido, a té 31 de 
Th..-G-embro, no custeio düs tra balhos. 

Fui nas obras elos pol'tos de Natal e Par<Lhyba. de que faliarei -dentt·,o 
em pouco, que a firma Wall<er concentrou a sua activida.cle , no intento de 
a dia ntar o primeil'o e concluir o· segundo. 

As obras d e açuclagem. realizadas no nordéste pelo actual Governo nàú 
se- restringi1·am a o serviço elas gr~L11d(~S barrage ns; long·e disso, ba muitn. 
cousa feita em ma.teria ele açudes nos tenitorios do Ceará, Ri.o Gra,nde do 
Norte e Parahyba. 

No Ceará a ppli.caram-se 1.99 3 :094~388 na reconsti-ucçüo ou concet·t0 de 
nove açudes - S. Vicente, Santa Maria, Santo A.ntonio de Aracaty, Sobral , 
Poço Salgado, Chava!, Bonito, Forquilha e Var;,,ea; e 1. 251: 531$726 na 
construcção ele mais oito - Nova Floresta, Jangu1·ussú, Poço de Barro, B:ot-
jada, Cascavel , Russas , Pedras B1·ancas e Agua Verde . 

No Rio Grande do 'NorLe os trabalhos de co.nstrucçfLo roolizados em tres 
a çudes - CL'uzeta, Malhach Vei·melha e Morcego - custaram 668 :000$000. 
Montaram a 352: 000$ as elespezas elo serviço ele campo- indispensavel ao 
projecto de doze açudes publicos, e a 80: 000$ as feitas com estudos de 
v inte e quatro a çuc1es pa rticula1;es . 

Na Pa.ra hyba ha quatro açudes publicos em. construcção - Ibiapina , 
Neg-i-inhos, Soledaele e Cedro - e um part icular - Maria ele Mello - além 
ele cinco p equ enos, denorninados tanques, construidos á b eira das estra das . 
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Ha ainda no nordéste vinte e dous açudes publicos estudados e quinze 
particulares, cujos propr:ietarios pede1w o · premio r egulamenta r para 
construil-os. 

Serviço de grande utilidade, em .regiões onde f a lham as conclições topo-
graphicas para construcçã o de açudes, t em-se feito com os poços tubula r e3: 

Sabem, os que conhecem a geologia do nordéste, que a disposição das. 
c~madas dos oou s tefren.os, pelo que se tem estudado e ex;perimentado, nà& 
aconselha a perfuração do-:; p~os profundos. Não se encontram poços ar-
tesianos, e os que teem agua susceptivel de ser elevada á bomba, nem seni"-
pre a fornecem de b oi!- qualidade. Assim, em doze poços abertos em terrenos 
da Para hyba, quatro a penas deram agua potavel ;. quatro deram-na salo-
bra.; dois, pesada; um, mui~o salgada e o ultimo, um· tanto calcarea . 

No Rio Grande do Norte, resultado mais a nimador foi o da zona are.!. 
nosa do littoraL No interior, a natureza das rochas e a sua disposição mo-
tivam frequentemente g:·ande perdas de trabalho na abertura dos poços. 
Ainda assim, o a nno •passado, perfurai·am-se seis poços tJublicos e seis par-'-
ticulares. 

No ·Ceará a br iram-se t rinta e sete poços e delles nada m enos de qua-; 
torze se perderam. Dos vinte e tres restantes, a agµa foi excellep.te a pena!} 
,.m dois, boa em sete, . soffrivel em quatro, pesada em quatr o, salobra em 
quatro. Dos vinte e nove poços particulares, seis resul taram !nuteis; dos 
aproveitados, vinte e um deran1 a gua boa, mas sete ficam em FortaJeza., 
tres em Soure e tres em Poranga., nas areias do littoral . 

O serviço (le poços, não obstante o seu modesto resulta do, não deve see 
p osto á ma rgem, pois , a lém do auxilio que representa para os h abi tantes 
em suas necessidades dome~'ticas e da su a· pequena pecuaria, constitue ver·-
dadeiro campo de a prendizagem m ecanica e fornece elementos pa ra o estu-

. do· geologico da região. 

Mas, nã o se circumscreveram ao terdtorio do Ceará, do Rio Gra nde tio 
Norte e da Parahyba ·OS trabalhos contra as seccas realizados pelo actual 
Governo. Em Pernambuco, no Piauhy, na Bahia e em Sergipe,. varios sei·" 
viços foram feitos por conta das verbas destinadas áq u ellas obras . . 

Em Pernambuco, fez- sf> . a estra da 'de r odage mde Limoeiro a Umbu-
zeiro, com 50 km. de extensão, dos quaes a maio1· pal"te em terr eno forte -
mente accidentado; construiu-se grande parte da estrada de Caruarú a 
Cortez; realizou-se trabaJho consideravel. na est rada de Caruarú a Taqua -
retinga (65 km.), em cuj>:> percurso existem a lg umas . pontes importantes, 
aJém de uma duzia de po'ltilhões e muitos boeiros, finalmen te, a estrada 
de Ajagoa de Baixo a Alagoa do" Monteiro, com 31 km., representa se t·viço 
em que cerca de 200: 000~ já foram gastos. 

No Piauhy, temos que assignalar va rios trabalh os. Na constru cção da 
estrada de rodagem .de F loriano a Oeiras e a Picos, despenderam-se n estes 
dois ulÍ:imos a nnos 965: 000$, inclu sive o cu sto de uma ponte de 30 m. sobr~ 
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o rio Itaueira, de ·outra de 20 m . . sobre o Salinas e de grande parte de 
uma .terceira, de 6!J m. , sobre o rio Piauhy, .a qual será a ma ior até hoje 
construida nas estradas de rodagem do nordéste . Na ligação de Marruás e 
Barras, por uma estr·ada de rodagem q.ue mede 100 l.{m ., já . se consumiram 
740 ; 000$000 . Na construcção do açude Poços, 220 :000~; na do Umbumn;i.s, 
53 : 000$, e na do Pé da. Serra, 40: OOOt>OOO. 

Vul tuosas ta.mbem foram as despesas fe itas · com · estradas e :. açudes nos 
sertões da. Bahia. Em serviço de coristrucÇão dos a.çudes Rancharia, Sitio, 
Genipapo, Tapera, Rio· .. do Peixe,_ T erra Nova, ao todo seis, gastara m-se 
747: 000$ até o fim do a nno passado ; nos trabalhos de tres estradas -
Sant'Anna e Mó.nte Àleg1·e, Queimadas a Cumbe e Amaegosa a Sitio Novo 
- 769 .: 000$000. 

Em Ser g·ipe, na estrada de Salgado e · A nnapolis, com 60 km . , já se 
empregaram 190 :00·0$ e na ôe Laranjeiras a S: ·P a ul o;· com 70 km. réis . . ... . 
149:000$000. 

A perfuração de poço<; t ubuia r es na Ba hia, Pernambuco e Sergipe, 
custou o anno : passado 163: 0'19 $469. 

Completo a ·noticia das obras contra as · seccas ·com referir ·o · qu e se fez 
para melhoramento dos portos de For taleza, Natal · e Parahyba, onde fi-
cam as estações maritimas das estradas de ferro que penetram no interior 
das regiões ai·idas . 

O porto do Ceará foi contractado com a firri1a. Nor- t hon Griffiths &·Co. 
A esta" hora prosegu e o trabalho de construcção. de uma ponte de ma-

deira, provisoria, indispenss.vel á de uma de cimento armado, que ligat·á. · os 
caes de a tracação á .praia, aonde vem ter a linha fer rea de Baturité. Hea-
lizaram-se .iá os trabalhos preliminarns de preparo de teneno, exploração de 
pedreira, constru cção de depositos, recebimento dos i~iachinismos e de gran-
de quantidade de material de ·constr·ucção. Approxima-se de 1 .000:000$ o 
dispendio ·com o porto de Fortaleza, sen' se levar- em con ta. o cimento 1·e -
cebido, q ue, sõ depois de effectivamente empregado, se debitará . 

O melhora mento do porto de Natal, inclusive o se1·viço da b a rra e do 
canal de accesso aos caes, está a carg·o da firma C. H . Walker & Co., e, custará 
mGtade da somma de doze mil contos que se vae gastar com a criação do 
porto de Fortaleza. Adquiriu-se · j á uma irndreira, qu e Cot·necel"f1. o materia l 
do guia -correntes e d os espigões transversaes, como o de todas as obras de 
a lyenaria dos ca;es e dos annazens. Iniciou-se o arrasa.men te da p edra da 
Baixinha, obra indispensavel á franquia da barra e desde muito recla m a -
da dos poderes publicos. Como 11erviço prelimina1-, util ao actual movim,ento 
do porto, a ugmentaJC1o com a descarga dos materiaes destinados ás obras 
das seccas, reparou-se completamente a ponte da linha ferrea, que agora 
serve de ·c.aes de a t racação. 

N o porto da Parahyba, o serviço começou em principio de 1921 e teve 
consideravel a diantamento . Fizeram-se logo a s intallações necessarias a.o. 
ataqu e das obras e grande enoommenda de mater ial estrangeiro. A dt·aga-
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gem tem-se effectuado com actividade crescente, como pPova R méd:ia m en-
sal de 30.000 metros cubicos até setembro, 1!7.000 a t é C).ezembro, e 230.000 
ele janeiro em diante. 

lUmquanto se faz a dragagem do canal ele Cabedello á capital, effe-
ctmJ.llf.-se as obras do caes e arma.zens á beira do rio Parahyba; em frente 
ib zona commercial da cidade, que, dest a m a neira , se libertará dos ·· inconve-
nientes de um porto longinquo. 

As obras constant es do _projecto a pprova.do por decreto de 15 de outu-
bro ele 1920 , ' orçadas em S.457:4512$025, foram ampliadas um pouco· na par-
te r elativa á extensão do c:ies e ás via s de accesso ao porto, medida inadla-
vel para o m elhor a pt·oveltamei'1to das gTandes obras· em execução . 

Incumlie-se do . serviço do porto dft Parahyba a mesma . fil'm ' ' ·C ., H . 
'\Valker· & Co .. que contr·a ctou o porto . de Oa tal . 

Eis ahi o que já esta va feito no nordéste a 31 ·d·e dezembro do anno 
pas~ado. 

E qua nto teriam cust'J.do, a té essa d:ita , todas as numero.sa s e impor-
tl'lntes obra s que ac.'Íbo ele cita r - es tnidas de l'el'l'o, port08, ~>H>tra.das de r o-
dagem, açudes, poços , tanques, casa s de mora da, .. estações, i?,i,.'<t.alla ções me-
canicas, fund.aÇões e murn.lhas, barragens, serviço de abasteclmento d'ag·ua, 
depositos, etc . - e mais o immenso material de construct:ão e transp01·te 
para ellas já comprado, r ecebido e conduzido a os lugare$ de destino? 

Noventa e cinco mil contos de réis. 
Mas háo de convir os detraetores elo Governo que o m eu regionalism o 

é n imiarne n t.e modes to . Levei tres annos a ga stfu-, em sete Estados do 
nórdeste, com obras as mais variadas e do ma ior vulto, a qua ntia de réis 
95 .000:000$000. Pois nos Ebtados do sul,· só c-Nn estraaa.s de ferro, o meu 
Governo despend<m '117CLis do t r iplo desta quantia . Só pa.ra pôr tei' mo á 
crise ele transporte em m n Estado do sul, o do Rio Grande gastou o Tlle-
sour o 200,000,000 ele francos ou, ao cambio de 12 , 160.000:000~00.0. Só a 
Estrada de Ferro Central do Brasil consumiu mais do que t odas a s obras 
do n ordés te . 

Referir-me-ei a gora a os trabalhos de construcção, 
actual Governo nos demaitl portos· da llepubliea. 

r ealiza dos pelo 

A começar pelo norte, t emos S. ·Luiz e Ama rração, portos em que a 
Inspectoria operou serviços · de dra gagem e fixação de dunas e para os 
quaes se org·a.nizaran1 projectos mais perfeitos, de gra n<l es obras em São 
Luiz, e de obras secuncla r·ias, como basta ao seu ·movinte n t o commei"Ciftl, 
em Amarração . 

N o Recife , a pesar ela tra n sfrerencia do porto ao Estado ele P erna mbu-
co, a União effectuou considera,vel trabalho de dragagem (ma.is de 600, 000 
m . c ~ ) no a ncot'adouro, e prOileguiu no desmonte da PednL Redonda, que 
fica á entrada da baera .. Com as i<'lxas do podo, ·que lhe for am traspas '1a -
das e são mais que suffíc·ient es pa r a as depezas, o· Es-~..do .li"&"l1®t:U .a ~b.ri-
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g·ai,;.!i.o de concluir as ol)1·as, avaliadas em 37 . 000: OOO:S, incluido o a ppa1'erha -
rnento, dentt·o do prazo de cinco a nnos. 

Na Bahia, continuaram regularmente os ser·vigos, que consistiram n o 
levanta mento de 273 m . clG muralha de caes e na feitura de 124. 778 m . c. 
de aterro e 101. 592 de dragagem. 

TJe lado os portos do nordéste, o do Rio de .Janeiro foi aquelle em que 
obra de maior v ulto se ef fectuou. 'fhreram inicio os trabalhos da Ponta. do 
Cajü e os da Ilha do Governador, contractaclos uns e out ros por empr·eita-
da . Na Ponta do Cajú vão construir-se 600 m . de caes pnra mwios de 
10 m.. de cala.do . 

A esses dois grandes trabalhos, de tamanho alcance para o connneecio 
marítimo da Capital da Republica, pre nde-se o cm Baixa.da :Wlumi11ense. 

O grandioso conjunto dessas tl'es obras, duas r ealizadas pol' emp1·eita-
Cla e uma, justamente :i rrutis dispenclio ~~1.: J)or concessão especial , que con-
s titue n ovo e aconselhavel systema de execuçiio ele trabalhos publicos, re-
present:t consideravel esfor(:o da. UnifLO para o beneficio de sua capi tal. 
As obras da Baixada comçaram cóm actividade que ceesce consta ntemente, 
á medida que ch ega e se completa a installação m ecanica indispensavel a 
ser.iço technico de tama.nho vul to. E:' de crer que, 110 fim do a11no, já as 
obras do sacco de Mangu:nhos permitt::un formar-se idéa concn~ta do qu.e 
virão a s€r os trabalhos projectados, de que será parte importante uma es-
trada de r odagern , de 10 m. de larg·ura, entl.'e 1\lh1.nguinhos e a rai :1, da Sen·:• 
i:le Petropolis . 

. \ s linhas seguras do projec to , a pprovado pelo Govel'nO depois de ma-
duram ente estudado por engenh eiros competentes, e o, •:es.tlon.sabiU.dfl..dJe 

fina nceira de um poderoso estab elecimei1t o hancario ele nossa praça, consti-
tuem solida garantia do re.sulta,do da ob1·a emprehendida. 

A.o sul do pa iz, em Itaja hy, JTJorian opolis e Laguna. fez o Goven10 
obras cliversas ele melhora men to: na capital de Sa nta Catharina, um cael'! 
de sanea.mento com aterro do litt.oral; em Lai;una , o pi ·olongam ento elo molhe 
guia -corrente e o desmonte de pedras submarinas, além da a.ber tu ra do 
canal ele Ararangu á, na extensão ele 3 km.; em Itajohy, 236 km. de mur o 
de c.aes e 787 m . cfe muralha ele p r otecçfto . 

Antes de i·e:a.liza:r a enc-ampação ela Compcignie Françwise, da barnc do 
Rio Grande, por contracto approvado pelo dE:creto n. 14 .154, ele 30' de abril 
de 1920, havia o actrnLl Governo a u to riza.do obras al li no va lor de 480 ;000 $, 
ouro, quantia que se incorpoTou 110 capital reconhecido 'para a en carnpa-
ção, feita pela importancb: ele frs. 140. 320 .. 546. Esta qua ntia foi o preço 
exclu s ivo das obras da barra, pois a ·concessão clo porto passou inteit'a. ao 
Goven10 do Estado, que pel·cebe a to talidade elas taxas. Ao ea.mbio de $600 
por franco, verifica-se terem f icado as obra,s da barra, fôra as do _porto, 
em 84 .192 : 327$600, divida f ederal para cujo setvigo ele juro e amortizaçrw 
nenhuma taxa especial cobra o Governo da União . . 
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São os portos brasileiros, pelas suas opras de melhoramento e pelo seu 

t rafego, elementos de grande significação no. patrimonio naciona l . 
Rio de Janeiro ,, Santo;,, R ecife, Bahia, Rio' Grande, Belém, Manáos so-

bresahem como centros de intenso commercio. O exame do mwppa economi-
co do Brasil revela um paiz de grande cabotagem maritima e reduzido tra-
fego ferr o-viario interestadoal. A ligação por linha ferre.a de Victoria, Rio 
de J a neü·o, Santos, P a ranaguá, Porto Alegre e Rio Grande, pennitte veri-
ficar que nos achamos lon g~ do tempo em que o tl·ti,fego ferro-viario p oderá 
competir com o mar itimo entre os nossos principaes ce.ntros econornicos: 
A propria Central do Brasil, com bitola larga e tarifas ba ixas, não dá va-
zão a o trafego de S. P a ulo ao Rio, posto c1ue protegida contra o porto de 
Sa ntos pela Serra do Cuba tão. 

E sta observação just ifica o cuidado. que ao Goven10 merecem os p1·0-
blemas de navegação costeira no paiz, cujas provincias economicas de 
maior valor são toda s maritimas, com excepção el e Minas, que é set·vicla por 
Santos, R io de Ja·neiro e Victoria . 

. COl~'l o termino da guerra e a v otla ao serviço de cabotagem de mui tos 
barcos, que faziam navegação transatlantica, verificou-se, e1n todos os 
nossos portos, uma séria crise, resultante do excesso ela praça cli,,;ponivel. 
Esta crise aggravou -se com a entrega ao Brasil cloS' n avios ex-allemães, in-
co1·porados á frota do Lloycl Brasileiro . 

Representa o L loyd o elemento de maior valia . no amparo official á 
navegação de cabotagem, ser v iç;o tão importante quanto o da construcção 
ele estrada de ferro no interior dos Estados. 

Entre OS' meios de proiecçüo á industria nacional e ao seu commercio 
inter·estadual, é força r ealçar o de um bom serviço de navegação costeira. 
Para isto t endes contribuido com. as. s ubvenções concedidas a dive1·sas em-
presas de navios e, mais do que tudo, com a a utorização outorga da ao Go-
verno para dar ao Lloyd B rasileiro a unica fór ma em que l•he era possivel 
viver no m eio füL luta extrem a da elas industrias de tl'ansportes maritimos. 

Das empr esas secundarias de navegação maritima. ou fluvial tr <tt a o 
l'elatorio do Ministerio ela ·v iação, com minudencias que não cabe nas pa-
ginas desta Mensagem , mas que devem ser conhecidas n" inomento e m que 
ee discutirem as subvenções, afim de que a salutar medida do amparo of-
f icia l não clê lugar aos abusos conununs num paiz vastissimo como o nosso, 
onde é clifficil fi scalizar rigorosam ete os serviços publlcos de caracter in-
dustrial. 

Procurei, no serviço postal, realizar melhoramentos de ordem adminis-
trativa a par dos de ordem material . .. Os primeiros, ele mais difficil perce-
pção, revelam-se na maior r eguladclade do trafego e m elh or vigilancia no 
tram;porte de valor es . Os melho1·amentos materiaes de facil avaliação, con-
s istiram principalmente na const r ucção ou acquisição de novos predios, 
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a lguns, dos quaes de grande valor , taes como os de S. Paulo, Ilia ·de Ja-
neiro, Petropolis, Recife, Parahyba e Manáos. 

O palacio dos Correios de S. Paulo, orçado em 5.517:513$, fôra o ter-
reno, que fica em pleno centro da cidade, e o mobiliaria, que custará perto 
de 1. 000 :000$, acha-se em via de conclusão. 

Não .foi possivel, na Capital da Republica, attender á necessidade em 
que ·estamos de um edificio monumental p ara os Correios. Tivemos qu e 
nos contentar com a construcção de um predio, de tres pavimentos, a o 
lado do actual edifício . 

Nesse predio, que custou pouco mais de 1.000:000$ e possue 3.480 m. 
de salas utiliza'veis, já se installaram toda s as secções a que era destiná.elo. 

Avalia-se bem a sua importancia tanto que se tenha em vista que a 
área de suas salas ê equivalente á de todas as do velho eclificio, incluidos 

os seus numerosos cubículos sem ar e sen1 luz. 
Na cidade da Parahyb1, constroe-se um bello predio para a administra-

ção postal, cujo orçamento não passará de ·543 :000$, apesar dos seu s tres 
pavimentos e dós 64 m. da sua fachada principal. Como o de S . Paulo e 
o de Petropolis, poderá estar concluido a ntes de 7 de setembro. 

Em Petropolis, na parte commercial da cidade e não longe da estação 
ferro-via.ria, já se começa a levantar o novo edificio dos cÓrreios, o qual 
custará 600: 000$, conforme o projecto approvado. 

Ficou em 612: 000$, pagos em a polices, o novo eclificio dos Correios de 
Ma.nãos, inaugurado a 19 do junho do anno passado, e no qual se póde con-
s iderar muito bem. installado o serviço postal do Amazonas. 

Não poderia contitnuar no velho casarão, em que se acha, o Correio 
central de Pernambuco. Impunha-se a mudança para predio de melhores 
condições de luz e de ar, -e de aspecto correspondente a.o das grandes casas 
modernas ultima.m~mte construidas n o Hecife. O novo ecUficio, que custou 
1. 234 : 000$, pagos em apoiices, está situa do no centro commercial, e é uma 
das melhores co·nstrucções da cidade, no que concerne á solidez da sua al-
venaria, ao seu aspecto arehitectonico e ao bom acabamento das su as ins-
tallações internas. 

A solução do problema de casas para as administrações estaduaes exige 
ainda avultadas despesas. Em Natal, Belêm, T.herezina, Curityba, Victoria 
e Maceió, ê de necessidade construir edifícios a1.Jropria dos ao serviço postal. 

O telegrapho nacional, em todas as malhas da su a vasta rêde, passou 
por grandes melhoramentos nestes tres ultimas annos. Tentarei resmnir, 
em pouco espaço, a lista consideravel dos trabalhos levados a cabo nos· Es-
tados. 

Construiram-se 2. 884 km. de linhas de postes e installaram-se 1. 368 km. 
de condu ctores em linhas de postes já existentes . Alêm desse trabalho de 
augmento da rêde telegraphica., muitos outros foram effectuados com o fim 
de melhorai-a. 

Telegra!)hos 



- 528 -

No Ceará, reconstruiu-se o ramal de Tamboril a Santa Quiteria, com 
'63 km.; em Sergipe, renovaram-se 706 l;;:m. de linhas; em Alagoas, recon-
struiram-se qua.si todas as linhas e substituíram-se os fios da linha de Ara -
cajü a Maroim (31 km.). 

Nas linhas do sul, reconstruiram-se 103 km. de linhas no. Estado do Es-
pírito Santo, assim como os conductores de Morretes a. P<n·anaguá, no P a -
raim, e os de Cachoeira a S. Gabriel e S. Luiz a S. Borja, no Rio Grande 
.do Sul. Em Ponta Grossa, installaram-se aippa1·e1hos ra.pidos de dupla trans-
lação para o circuito de S. Paulo a Porto Alegre, medida de g1:ande alcance 
na economia do serviço. No Estado de Santa Catharina, além das repara -
ções de tres esm,iões, estabeleceu-se ligação telephonica entre Porto Bello ·e 
Itanema, commodidade muitc reclamada pelos habitantes da regiiio. 

Nas linhas novas construidas pelo actual Governo e cuja lülornetra gem 
a cima indiquei, inauguraram-se nada menos de , 59 estações telegraphicas, 
47 estações telephonicas e 8 postos telephonicos com o serviço teleg1·aphico. 

Procurei, sempre que dispuz de recursos e opportunida.de, installar a s 
estações do telegrapho em proprios n a'Cionaes, edquiridos o.u construidos es-
pecialmente para esse fim. Aqui na Capital, no largo do Machado, comprou-
se um bom edifício para uma das mais movimenta das estações de telegrapho 
e de t elephone official c1a cidade. No fim do anno passado, inaugurou-se o 
novo predio dos Telegraphos de Campos, no Estado do Rio de J a neiro, con-
struido para estação e residencia do encarregado. Os grandes p1·edios que se 
~ficam em S. Paulo, Santos, Petropolis e Bello Horizonte foram projecta-
dos para séde dos dois serviços: o telegraphico e o postal. 

Não se descuidou o Governo de adoptar, no serviço do tel•egrapho na-
cional, os ultimos a perfeiçoamentos de sua technica. Apparelhos ultra-rapi-
dos do systema "Siemens-Baudot" já se acham installados entre S. P a ulo 
e Rio de Janeiro e entre Rio de Janeiro e Bahia .. Encommenda ram-se os 
él'estinados ás linhas de S. Paulo a Porto Alegre e de BWhia a P ernambuco. 

O trafego para os sertões de Goyaz e Matto Grosso melhorará considera-
velmente quando funccionar a linha directa que se estâ construindo para 
Uberaba, ati·avés de Be!lo Horizonte, a qual porá em communicação esta 
cidade e o Triangulo Mineiro, sem dependencia do Rio de Janeiro, como 
succede actualmente. 

O serviço radiotelegraphico foi igualmente a mplia do: inaugurou-se a 
estação-escola elo morro de Santo Antonio, onde se podem aperfeiçoar os 
radiotelegraphistas; mudou-se para a pra ia do Arpoa dor a estação do 
morro da Babylonia ; melhoraram-se consideravelmente as estações de Sa-
linas, Porto Velho, Maná.os , Senna Madu~eira, S a ntarém, e P ará; novos 
dispositivos foram já encommendados pai·a as estações de Olinda, Amara-
lina, S. Thomé, · Juncção e Monte Serra t, e concluiu-se o estudo de uma 
nova estação para, o duplo serviço de telegraphia e telephone sem fios entre 
esta Capital e o interior do paiz, serviço que se deve inaugurar por occasião 
das festas do centenario da Independen cia . 
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Terminarei a rapida resenha que pude fazer, nesta. Mensagem, dos nu-
merosos trabalhos realizados pelo Ministerio da Viagão, durante o actual 
Governo, com a.lludir a clols serviços municipaes que estão· a cargo d:.. 
U nião. 

O nosso abastecimento d'agua, obtido com a captação de vinte e cinco 
mananciaes, dos quaes sómente cinco são grandes, os da Serra do Tinguá , 
cujas aguas correm por cinco tubulações de 80 e 90 cm. de diametro, com 
60 km. de desenvolvimento, não está em harmonia com o progresso qe 
uma cidade como o Rio de Janeiro. No melhoramento de tal 10erviço, uma 
medida se impõe com urgencia: o emprego do hydrometro, unico meio de 
normalizar o abas tecimento de agua a uma população de mais de 1.000 .000 
de almas. 

Logo no começo do meu Governo, cogitei do assumpto, preparei o re-
gulamento elo serviço e pedi um<t. lei especial que chegou a ser approva.da 
na Camara dos Deputados; mas não teve o desejado andamento na outra 
casa do Congresso, e desta depende hoje a principal medida para normali-
zação do serviço . 

O actual fornecimento faz-se por· 97. 292 llennas e 12. 093 hydrometr·o/õ. 
Bastam estes dois a lgarismos para explicar a má distribuição. A' medicla 
que se forem modi.ficando esses numeras, com reducção do primeiro e au-
gmento do segundo esta irá melhorando atê completa regularização. 

A' população do Hio de Janeiro bastariam os 260. 000. 000 de litros c1ia-
rios trazidos aos diversos reservatol'ios da cidade, si as torneiras se abris-
sem sómente para utilidade do consumidor e não tambem para o desper-
dício quasi criminoso q_ue Be observa por toda a cidade. 

Quando, entretanto, fór maior a captaçifo indispensavel, 
a proveitar a sobra de alguns mananciaes explorados, cujas 

poder-se-á 
condiçõe11· 

t opographicas permittam, com a construcção de barragens, formar agudes 
ele accum ulação. Esse é o caso do rio S . Pedro, no qual, a dez kilometros · 
ela estação ferrovia ria, ha um boqueirão propicio ao estabelecimento de 
uma muralha de a lvenaria, parte principal da obra que se projecta e 
custará cerca de 10. 000. 000$000. Muito mais dispendiosas serão as obras 
de captação do rio Sant' Anna, cuja vazão alcança 80. 000. 000 de litros dia-
rios. Nunca menos de 50. 000: 000$ serão necessarios para tal serviço, con-
forme dados fornecidos pela Commissão de Estudos do Abastecimento 
d' Agua . 

Devido aos trabalhos <l esta Commissão, possuímos hoje elementos para 
immediatá organisação de um vasto plano de obras convenientes ao servico, 
que podem ser realisadas á medida dos recursos financeiros. Com a verhà de 
15. 000: 000$, que figm·a no orçamento deste a nno, grande passo j á poderá 
dar-se para ampliação e melhoramento da rêcle distribuidora e augma.nto da 
adducção actual. 

A exploração do serviqo de aguas do Rio .de Janeiro, apesar dos de-
. feitos da administração officia l, apresenta saldo entre a receita e a despesa 

Ag.ua e tuz:·: 



Hlumlnação 

Orçamento 

- 530 -

de custeio. 'Não se !'eva em conta, evidentemnte, o juro do immenso ca-
pital posto pelo Thesouro nas obras do abastecimento. 

A illumina.ção publica d.a Capital é custeada. pela União. 
A lei orçrumentaria do anno passado consignou para tal despesa a verba 

e'& 2.013:142$200, ouro, e 2.243:763$200, papel, ou sejam 10.296:333$, papel. 
Não foi pequeno o desenvolvimento do serv.iço nestes tres ultimos exer-

cicios : em 1919, installaram-se ma.is 205 lampadas de a rco, 239 lampadas 
incandesce11tes e 52 combÜstores de gaz; em 1920, 246 lampada.s de· arco, 
69:1 lampadas incandescentes e 9 combustores de gaz; em 1921, 312 lampadas 
ele arco, 105 incandescentes e 3 combustores de gaz. 

E' assumpto carecente de estudo o da unificação dos serviços · de· esgo-
tos, agua e luz, nas mã.os da Prefeiturà do Districto Federal . 

FAZENDA 

Na expos1çao que tive a honra de envia.r-vos, a 24 de jane.iro ultimo, 
sé:'tire o projecto de orçamento da despesa, approvado em dezembro pa.ra o 
civrrente exei·cicio, dei os motivos que me 'levaram a negar-lhe sancção, e, 
como se houvessem for.mulado duvidas qua.nto á faculdade constitucional 
<lo Poder Executivo de vetar as leis de meios, expuz, na mensagem de 10 de 
março, as razões de direito em que fUJ1clara 0 meu acto. 

Não ha nHster insistir nestes pontos. A Camara dos Deputados, por e::.::-
pressiva maioria, reconheceu commigo a inconven.i.encia ou inconstitucio-
nal.idade daquella resolução legislativa, na parte attingicla pelo ·veto, e, por 
Q)lasi unanimidade, fimnou o principio· salutaríssimo de que os projectos ele 
orçamento e.stão, como, em geral, quaesquer outras resoluções legislativas, 
su;ieitos á sancção e ao veto. 

O novo orçamento, como sahu ela Camara dos Deputados., corrige tanto 
quanto possivel os defeitos do primeiro. Digo tanto quanto pogsivel, porque o 
r;atural é que o Congresso désse ao Governo os recursos necessarios para co-
brir o defio·it existente; mas a Camara entendeu não ser isso admissível, 
depois de iniciado o exercício financeiro. 

A votação definitiva 'do novo orçam.ento virá legalizar a situação oriun-
cla do yéto . Não se pócle .cUzer que virá pôr termo á d'ictadura finanoeira, 
si por füc,:tadura financeira se entende arbítrio i.Jlimitadó no 'dispendio dos di-
nheiros pubUcos. Esse arbitriu sabe o Congresso que nunca exisitiu, 

Enviado o orçamento ao Poder Executivo depois •de começado o novo 
anno, de duas uma: · ·OU o Presidente, por essa circumstancia, perdia. o di-
1·eito de veto, que a Constituição expressamente lhe outorga, o que é a.bsur-
úü. ou, si negasse sancção ao projeéto, a situação teria de ser fatalmente a 
O.Ull foi, isto é; a acção do Governo quanto ás clespesas de pessóal, C'oarctad.as 
pelas leis e regulamentos permanentes, mas, quanto ao material, sujeita 
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;:a1)()nas ao ltmite da receita, visto que, para definil-a, nenhuma lei mais 
"'=Y.idstia . 

Era anormal e inconveniente esta situação? Sem duvida alguma. Mas 
· .c,sta situação nascera não do veto, rigorosainente constitucional, mas do facto 
.o.e não haver sido . o orçamento apresentado ao Governo ante~ do começo do 
novo exercício e com tempo ainda de ser novamente discutido pelo c.o~'l

.. gresso, si deixasse dE> >ie1· sanccionado. 

O Governo, portanto, podia manter-se nessa commoda posição, que não 
"{.riara; mas preferiu restringir o seu arbitrio, e baixou o decreto n. 15. 341, 
t1t 30 de janeiro, no qual subordinou as despesas de material ás rubricas do 
•orçamento vetado. Desde então cessara a dictadura: o Poder Executivo f; -
-cava adstricto aos terrr10s do seu decreto, que aliás traduzia a vontade não 
impugnada do Congresso. 

Attribuiu-se a minha preferencia para com as rubricas do o.1·çamen.to 
t:ctado ao facto de serem as suas verbas de material muitissimo mais avUl-
t:.t.cl.as que as do orçamento de 1921. 

Outra fantasia . A differença entre os dois orçamentos comparadas tü-· 
-das as despesas de material, não excederá talvez de cinco mil contos, e pro-
vém, na sua quasi totalidade, de despesas novas, não previstas na lei de 1921. 
Ainda assim, em conferencia que tive, no mez de m.arço, com alguns mem-
t,~os do Congresso a respeito da elaboração do novo orçamento, apressei-me 
•om suggerir a reducção das verbas de material, e .ouvi de todos, sem di.stin-
·cção de côr partidaria, que não era acertado fazei-o. 

As razões daquella preferencia eu as confessei sem refolhos: as consigna-
· c;•~es do orçamento vetado estavam mais de accõrdo com as necessida.des 
actuatis do serviço publico, e a maior parte das do orçamento anterior ti-
nham perdido a sua razão de ser, desde o 1nomento em que os serviços, a 

-t:ue .se destinavam, foram executados. 

Accusaram-me a inda de h aver influído para que o Governo nã o fosse 
cha.m a do a prestar contas da sua gestão, como foi suggerido em uma das 
corrunissões da Camara . 

Tambem isso não ê verdade, Nenhuma interferencia tive nessa deli-
bc.ração, tomada aliás 1rnprovisamente em solução a uma proposta ines.pe-
l'llda . 

Passo felizmente ter o orgulho de dizer que o meu Governo não reocel 
.. o mais rigoroso exame dos seus actos, quaesquer que elles sejam; mas a 

verdade é que a Camara não podia deixar de recusar, como fez. aquella sug-
gstão. A' parte todas as razões que a tornavam inadequada e prematura, 
basta ter em attenção que, si ella fosse wdoptaida, o .seu primeiro effeito :;:eria 
J:•rolongar indefinidamente a situação anor1na1 a que procurava pôr termo .. 

Para prestar as contas das despesas feitas, o Governo teria que mandar 
vlr de todos os pontos · do paiz e do estrangeiro, onde os pagamentos foram 

•clfetcuados, os d.ocumentos respectivos. Isto levaria mezes . Quando aqui cha-



--, ·532 -

· gass€jlll ésS'es documentos, já seria necessario reunir os papeis relativos a<> 
novo período decorrido, e asstm se escoaria o exercício sem que o CongrElsSO· 
J'Udésse decidir do veto op.posto ao seu orçamento. Seria a anormalidade da 
situação protraihlda deliberadamente pelo proprio Poder J;..egislativo. 

Em torn0> dos algarismos do novo ·projecto da Camara tem-se contorc'ido,. 
de todos os geitos; a a'Croba;cia de sophi·smas da opposição. Ci,,ga de pa,ixav, 
olla apressou-se em condemnar o veto de Z4 de janeiro. Surprehendida e· 

. fulminada, logo em seguida, pelos espontaneos. geraes e tlesinteressaidos lou-
vores que aqueille aicto mereceu d!!- opinião nacional, procura agora., para . . re-

. habilitar-se da sua precipitação e .impatriotismo, demonstrar que o deficit 
Jc novo orçamento é superior ao do antigo. Com este proposito, deturpa, sem 
ce:-emonia, os termos da questão. 

Havia no orçamento vetado tres fontes de despesa: as tabe1'las, as dis -· 
·posições '.imperativas e as a utorizações. 

No calculo que fiz para determinar a importancia do deficit, inclui todas 
as tabtllas e todais as disposições imperati.vas. Quanto ás autorizações, I,., . 
i'l'm, considerando que, em regra, o Governo não é obriga do a servir-se dellas , 
a.Jlenas levei em conta as que não podiaJm. deixa de ter execução. Cheguei 
assim a este resultado, aliás modificado em mensagem posterJ•or: tabellas, 
U\4. 898: 740$336; disposições im.rperativas, 140. 508: 770$894; despesas c:onstan .. 
tei• de autorizações, mas obrigatorias, 33. 868: 337$; total, 359. 275: 848$330. " 

Ora, no novo orçamento as tabellas são inferiores ás do outro «em réis' 
20. 926: 537$094; das disposições imperativas desappareceram ertcargcis supe-
riores a '130. 000: 000$, e a verba obrigatoria das autorizações se red·uziu de 
342: 337$100. AJ.êm desta difrerença, já consideravel, tenha-se em vista que· no. 
projecto actual figUra,m verl:>as destinadas ao serviço do emprestimo ame-
ricano (4.860:459$, ouro), á reforma das repartições de Fazenda (2.956:689$, 
vapel) , e á .Justiça Milita r (381: 180$), as quaes só por . esquecimento de'i-
xaram de ser incluidas no primeiro orçamento, e teriam que a ugmentar 0< 

deficit deste. 

Como, pois, ter a coragem de a fifrnw.r que o projecto approvado pela . 
Camara é mais gravoso que o anterior ?! 

Para avolumar as cifras e embá ir a opinião, a critica desleal calcula como 
despesas obrigator:ias todas as autorizações; figura que o valor de cada uma 
é gasto integralm{ente no exercício; equipara as consistentes em apolkes âs 
que se executam por dinheiro de contado; leva á conta do orçamento actual a s 
q i1antias destinadas ao emprestimo, ás repaPtições de Fazenda e á Justiça 
MÍ!itar, que o outro omittira, e, depois de todas essas injustifica.veis manobra;;, 
conclue, com ar triumphante, que o veto não foi acto de sinceridade , porque O· 

deficit actual. ê muito superi'Or ao que lhe serviu de fundamento! 
E' verdade que o novo orçamento, para reparar a claniorosa injustiça 

co'm que o outro a ugmentara os vencimentos sómente a certos funccionarios, 
~·eci'ncede igual beneficfo a todos, sem disti-ncção; mas este augmento, ~fri-
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·etc.• a sete mezes apenas, não corresponderá aos 20. 926: 537$ da reducção feita 
nas tabellas, e mesmo que · corres·pondesse deixaria ainda li:vr'e grande diffe-
rença em favor do novo orçamento. 

Si adoptassemos em relação ao primeiro orçamento o mesmo processo 
(.:i opposição ·e incluissemos no calculo o .valor integral de todas as autori-
zações e mais ruquellas verbas esquecidas, o deficit não seria então Uí• réis 
360.000:000~, como assignalei, mas talvez do dobro desta quantia. 

Não foi, entretaBto, só com a economia realizada que o veto serviu á 
Nação. Serviu-a tambem, quando fez desaJpparecer de seu orçamento todos 
os favores pessoaes, todos os excessos d~ poder, todas as violações da Consti-
tuição, todas as medidas prejudiciaes aos cofres publicos, que nelle abun-
dP.vam. Serviu-a ainda quando, em defesa dos seus funccionarios, pediu que 
.J augmento de vencimentos fosse extensivo a todos, "porque todos, sem ex-
cepção, estão atravessando as maiores difficuldades de vida", e não consti-
t,nsse o privHegio odioso de alguns. 

Outra increpação que se faz ao Governo é a de ter opinado pela adopção, 
depois de convenientemente corrigidas, das tabellas de venci'mentos que man-
dcu organizar o anno passado. 

Com esta suggestão, dei prova de que me interesso sinceramente, pela 
sorte do funccionalismo, mas de todo o funccionalismo. 

As tabellas originariais, que não prejudicavam ninguem, como falsa1wmte 
se tem dito, pois, em disposição h"ansitoria, mantinham os vencimento8 a:ctuaes 
<ic todos os empregados que na organização permanente não fossem favorci-
dos, as tabellas originarias, digo, depois de emendadas á vista das reclama-
ções justas que se apresentarem, terão estas duas vantagens: 

l", abrangerão todos os funccionarios publicas; 
2°, entrarão em vigor dentro de um mez . 
Poderão assim os empregados esperar, em melhores condições, as tabel-

Jai; definitivas promettidas pelo Congresso. 
Ao envez disto, que pretendiam os censores do Governo, pse11dós advoga-

dos do funccionalismo? Ou que o Congresso organizasse desde logo r.,s tabellas 
definitivas, para aquinhoar os empregados melhor do que o fazem· as outras, 
e tambem para se não demitt.ir de uma funcção, que lhe é privativa, e teriam 
1.1ã:o as victimas desses originaes protectores que es·perar dois ó'u. tres annos 
e inadiavel soccorro; ou que se transportasse para o novo orçamento a in-
qualificavel injustiça do pirme,iro, - que num mesmo ministerio augmen-
tava os vencimentos de algumas repartições e de outras não; que num mes-
mo serviço beneficiava ce;rtos funccionarios até com 400 º\" de augmentO e aos 
outros recusava a mini.ma conicessão; que aqui privava os militares da gra-
tificação provisoria, sob o fundamento de lhes haver augmentado os venci-
mentos, mas mantinha essa mesma gratificação, dilatada em proporções ex-
traordinarias, aos funccionarios civis, cujos . vencimentos tambem elevar!!.; 
que alli excluia de sua munificencia humildes carpinteiros dos ministerlos 
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mUlitares, e além, prejudioova e:m centenas de contos de réis pobres foguistas 
da Marinha ... 

E' assim que os adversarios do Governo entendem a protecção aos em-
pregados . publicos. Eu tenh o, porém, outra concepção do assumpto, eviden-
temente mais consentanea com a justiça e com o bem-estar dos interessados. 

A nossa situação economica, como aliás a d.e todos os paizes, aggravou-se 
em 1920. 

A quéda dos preços de todas as mercadorias continuou em 1921, e, a par 
desse factor, que foi o principal na desorganização da nossa vida econorrúca, 
tivemos a .oppr!mir-nos a baixa do cambio, muito ma!is pronunciada do que 
11'.! anno anterior. 

A média do valor do dollar, em 1920, foi de 4$782, e, em 1921, de 7$776, com 
o m aximo de 9$804 no mtez de julho . No cambio sobre Londres, a média, que 
!úra, em 1920, de 14 15132, baixo., o anno passado, a 8 9132, com a tara mi-
rLfma de 7 4'7164 no mez de julho . 

. Mas a desvalorização da moeda, nos dous ultimos annos. não se limi-
tou: ao Brasil. Paizes, com systema monetario, mas perfeito que o nosso, 
viram a sua moeda cahir abaixo do par. 

A Argentina, cuja papel é garantido por la stro ouro, correspondente a 
80 o/o da circulação, cotava a sua moeda, durante a guerra, em 1919 e nos 
p•:imei.ros mezes de 1920, com agio sobre a dos· demais paizes. Entretanto. 
foi de tal modo attingida pel.a depreciação monetaria, que o dollar, em Julho 
de J 921, data em que seu valor mais subi o no Brasil. era cotado alli com agi o 
de 50 %. o que correspondia ao desvalor de 33 o/o, do peso ouro argentino, 
quE. em 1919 apresentava agio sobre a moeda americana. Em 4 de Fevereiro 
.js 1920, para. comprar um peso ouro argentino. cujo valor par ê de 48 pence. 
eram necessar!os 73; em Maio do anno passado, bastavam 40 1/2. 

A moeda uruguaya, lastrada com ouro equivalente a 61 o/o da circula ção, 
Eoffreu a mesma q.epreciação. 

Refiro-me· a o dinheiro argentino e uruguayo para sõ citar moedas que. 
atê aquelle momento, não estavam sujeitas a oscillações e para cujo de-
p:reciamento não concorreram emissões nem reducção de lastro. 

O que se deu com as moedas verificou-se, da mesma fõrma, com o com-
mercio exterior. 

Nenhum paiz deixou de soffrer restricção no movimento do seu commer-
•3io externo. As estatísticas publicadas fornecem as seguintes percentagens 
·de diminuição no anno passa,do, em confronto com o anno anterior: 

Inglaterra ... 
E!!lta.dos Unidos 

Exportação 

47 o/o 
43 o/o 

Importação 

44 . o/o 
52 o/o 



Hollana.d 
Belgica . 
8uissa . ... 
Canadã . 
Africa do Sul 
Egypto 
ln.lia 
Brasil 
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15 % 
15 % 
48 ·% 
35 % + 
55 % 
73 '% 
28 '% 

3 o/o 

29 % 
19 % 
46 % 

1 % 
37 % 
45 o/o 
10 o/o 

19, 2 ·% 

As percentagens foram calculadas; segundo os valores representados pelas 
moedas de cada paiz, moedas que apresentam geralmente, como a nossa, 
depreciação quanto ao seu par ouro. Em libras esterlinas, a percentagem do 
dPcrescimo 0.e nossa exportação foi de 43,5 % , e da importação, de 51,6 o/o. 
aquem. ainda, das de muitos paizes. 

A exposição destes algarismos mostra claramente que a crise dos dous 
ultimos annos foi geral. A seus ruinosos effeitos não podia o Brasil sub-
~r~hir-se. Força é mesmo reconhecer que aqui se fizeram sentir menos gra·-
1•es e afflictivos que em quasi todos os outros paizes-. Dos dez ha pouco cita-
dos, coube-lhe a menor quota reductiva na. exportação, e o setimo lugar da 
importação . 

Desse quadro tamebm resalta o proveitoso ,ensinamento de qu~ ne-
nhuma providencia efficaz se depara aos Governo para evitar crises de tal 
natureza. Se isso foses possível, não seriam por ellas alcançados pai.Zes como 
o;; Estados Unidos, na exuberancia da riqueza, ou a Inglaterra., com a sua 
:trirmidavel capitalização de recursos. Foram, entretanto. os que mais lhe 
:>vffreram as consequencias. A estatistica das fallencia.s com avultados pas-
sivos, a diminuição forçada da producção industrial, o numero de desem-
pregados com todo o seu cortejo de miserias, as complicações economicas 
e financeiras de toda a sorte, que nelles se observaram, tudo prova á evi-
dencia que não ha meios seguros para modificar a marcha natural de uma 
crise economica, como a que foi produzida pelo cataclysma sem precedentes 
da Grande Guerra. 

Os nossos principaes productos foram gravemente attingidos por ella. 
A situação privilegiada do café permettio que o Governo interviesse no 

mercado e conseguisse elevar o preço do producto e evitar m aiores prejuízos 
aos ·nossos agricultores . 

Nas outras mercadorias. porém, em que a nossa producção representa 
proporção diminuta da producção extrangeira, qualquer medida identica seria 
de ·resultado negativo .Não foi possível, por isto, ao Governo accudir ás ins-
tantes solicitações que nesse sentido recebeu. 

O quadro da pagina s eguinte registra os algarismos do commercio exterior 
dü Brazil em 1921, confrontados com os tres annos anteriores. 
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QUADRO DA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL DE 1918 A 1921 

Quantidade em 1,000 

toneladas 

· Importa.-
1 

'.Exporta.-

ção 1 çãq 

1 

1 

Valor em 
contos de r éis 

z;iipel 

lmporta. - Exporta~ 

ção ção 

1 
1 

Equivalente . eni 

:t 1. 000 

Importa.- Exporta.~ 

ção ção 

1 
1 

1918 . ... . ....... . 1. 738 I 1. 772 989.4041 1.137 . 100 52 . 817 1 . 61. 16& 

1919 

1920 

1921 

1 
1 1 1 . ........ . .. 2.779[ 1. 908 1 78 .177[ 

1 1.334 .259[ 2.178.719 
1 I' 

2.090.6331 . .... .. . .. .. 3.276[ 2 .101 1. 752. 411 125 .005 1 
1 1 . 1 

1 1 
60.468) .... .. . . .... 2.5781 1.919 1. 689 . 8391 1. 709 . 722 1 

1 
1 1 1 

P or essi>s a lga.rismos. vê-se que o Brasil importou, em 1921. m enos que 
no a.nno anterior, 698. 000 toneladas de mercadorias, ou sejam 400. 794 ;000$, 
equivalentes a. :E 64. 537. 000 . A exportação foi menor em 182 . 000 toneladas, 
i~to é , 42. 689; 000$. cor respondentes a :t 40. 934. 000. 

H a. desproporção entre o decrescimo do valor moeda-papel, que foi re-
la tivamente pequeno, e o do va lor em moeda ingleza, que f oi enorme . Isso, 
porém, se explica. pela 15"rflnde differ ença n as médias c<tmbiaes, que então Vl -

gOJ:ararn. 
A importação em 1921, como 1920, foi maior elo' qu e a. expor tação em 

6G8. 789 toneladas e :E 1. 881. 000. O saldo de 19. 883; 000$ em moeda -papel ::i, 

fa.Yor da. exportação, ta.mbem se explica pela s fortes oscillações cambia.e.~ 

que ~e dera m durante o a.nno. 
Em 1920 decrescia a exportação, ·emquanto a. importação a.u gmentfwa . 

Dahi re~ultou desapparecer o saldo de :E 15 . 034. 000 do primeiro semestre, 
absorvido. com grave detrimento dos interesses nacionaes, pelo considera vei 
deficit de f 32. 518. 000, do segundo . O deficit fina l foi de i 17. 484. 000 . 

O a nno passado, o movimento operou-se em sentido contrario: contra .o 
d1;ficit de f 11.630 .000 de · J a n eiro a Junho, houve o saldo de :E 9.751.00.0 de 
Julho a Dezembro, o que dá para todo o anno o deficit de f 1.87~.000. E sse 
movimento é indicio de futuro equiÜbr io na balança commerciaL com desa-
fogo "era! para o pa.iz. 

130 .085 

107. 521 

58 .587 
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A quéda da exportação de 1921 foi attenuada pela valoriz.1<;;ã0 elo café, 
c ujo prego se elevou de mais de 100 o/o, a bordo, pois cada s>icca, que valia 
,~rn Março 51$49.8, pasou a custar 105$ em Dezembro. No valor da exportação 
entra esse producto com 59.7 o/o contra 49,1 % em 1920. 

Os oito productos, cuja cotação nos fôra mais favoravd em 1920. accusam, 
em l!l21, decrescimo de valro devido á menor quantidade exportada . Ex 
ceptuam-se: º· fumo, que apresenta o augmento de 13. •JllC:OOO$, os trutas 
JH:aginosos. 7 .. 600: 000$, e a.s madeiras e lãs, 6. 000: 000$000. Os dezoito pro-
C' uctos resta ntes, que com os citados, formam os principae,; elementos da 
,1c,ssa 1:1xportação, representam tambem menores valores, mas prir:cipalmente 
por causa da baixa dos preços . 

As differentes oscillações observadas no nosso interc<tmhio com os prin-
ciraes paizes estão registradas no quadro que se seguL:: 

·~ 
VALORES EM f. 1. 000 

Pa·izes Importação Exportação 

1920 1921 Differença 1920 1921 Differença 

- ·---
1 1 

44.9871 
1 Estados Unidos . 51. 939 I 19.1481 63,1 21. 664 I 52,9 

Grã Bretanha 27.2751 13 . 3371 54,8 8 .7591 4. 074\ 53.5 
1 1 1 

Argentina . - ... · 1 10.5451 6.9031 34,5 7.0941 3.8481 45,8 
1 1 1 

5.5691 Allemanha. ...... 1 5.8761 4.864 1 17,2 6.1841 9,9 

6.8471 3. 7751 
1 1 França 1 44.,9 12 . 8501 5.7971 54,9 

2.2011 
1 

2 . 884\ 1. 4551 Belgica 2.4561 + 11.3 49.6 
1 1 Italia ... . ... . . 3.0801 1. 760 \ 42,8 7 . 826 I 2.8101 51,3 
1 1 1 Portugal 2.6441 1.102 58,3 2.049 l 1. 258 I 38 ,6 
1 

4.7781 
1 

Uruguay 

"""""" l 
1.682 I 8281 50,8 3.3411 30 .1 

1 1 
Hollanda 6401 523 18.0 3 .0111 4.0181 + 33,5 

Diversos i 12.2701 6. 7721 44,8 7. 099 4.2531 40,l ...... 1 1 
1 1 

1 
58 . 5871 

1 
l 07. 5211 •rotai ... .. \ 125.0051 60.468\ 51 ,G - 45,5 

1 :r 
1 1 
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Este outro quadro contém os algarismos do nosso commercio ·exterio:r 
nos ' mezes de Janeir'o e Fevereiro deste anno, em comparaçã0 com os dous, 
::;rimelros mezes do anno passado. A balança eomeça a p<:inder para o nossn. 
!af!o. 

IMPOR'l'AÇÃO 

1 
1 Contos àe réis, 

1 Toneladas 

1 
papel 

Mezes 
1 

11- ----------

.Janeiro ... 
ºF'everf'iro 

1 

i 

1 
Totii.I. .. j 

'M:e7.es 

.Taneiro ... 
Fe,verniro . 

., 

r 
i 
1 

1! 
1 
1 
i 

! 
Tot:p ... 1 

i 

1921 1922 

1 
268.033 
236.581 

' 1 
504.614/ 

1 

187.592 
213.025 

400.617 / 
1 

1 

1921 1922 

242 .113 91.526 
174.306 100. 871 

1 

"'·"'i 1 
192.3971 

1 

l!IXPORTAÇÃO 

Toneladas 

1921 
1922 1 

1 1 
180.022 1 162.3441 
139.147 1 

1 

142. 733 I 
' 1 

1 1 
329.1691 

1 

305.0771 
i 

Contos de réis, 

pa.pel 

1921 1 

1 

1 
123.3971 
114.095 1 

1 

1 
237.4921 

1 
1 

1 
1922 1 

1 

1 
199.4411 
160.7101 

1 
360.1511 

1 

Equivalente e-m 

f 1. 000 

1921 1922 

10.451! 
6.990i 

1 

1 
17 .4411 

2. 830< 
3' 152: 

5 . 982' 

Equiva.lente em, 

f 1. ººº 

1921 1 

l 
1 

4.949i 
4 :590 1 

1 

1 
9.ô29i 

1 

1922 

6.11;8' 
5 .. 022 

11 . 190 
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DlFFERENÇA PARA MAIS (-!-) ou MENOS (-) NA EXPORTAÇÃO SOBRE A 

IMPORTAÇÃO 

1 ·1 j 
1 1 Contos de réis, 1 Equivalente em 
1 Tonelaitas 

1 
1 

1 papel 1 :€ 1. 000 
Mezes 1 1 

li 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1921 1922 

.\ 
1921 1922 1921 

1 
1922 

·\ 
1 

88 .0011-
1 1 

.Taneiro ... J- 25.248\- 118. 716 + 107 .915 \- 5 . 502 i +. 3.338 
Fevereiro ·1- 87.4341- 70.2921 - 60.211 + 59 .839 - 2.4001 + 1.870 

1 
1 1 1 1 

1 
175.4451-

1 
167.7541-

1 
TotRl 1 95.5401 - 178 . 927 +- 7.902; +· G .208 ... ,.,.... 

1 1 1 1 

Dependente da situação economica, de que ê fiel e expressiva rcpresen- Situação finan<:eira 
tação, a situação financeira tornou-se mais premente no exercicio de 1921, 
aggravados como foram os factores daquella origem com a sensivel dimi-
nuição da receita arrecadada. 

Tal situação, cumpre dizel-o claramente, ê fruto da imperfeitisEima or-
ganização do nosso orçamento. 

Não só ao Governo ê impossivel forncer uma proposta com os elementos 
!lf!cessarios â exacta estimativa da receita, devido principa]mente ã grande 
extensão do periodo complementar do exercicio, como tambem ao Congresso 
Nacional ê difficil fazer a justa previsão das rendas a arrecadar. 

Nestas condições, melhor seria adoptar o criterio pessimista, visto como 
a majoração, no orçar a receita, augmenta o desequilibrio, principalmente em 
orçamentos como. o nosso que. alêm das despezas tabelladas, que constituem 
propriamente o quadro graphico orçamentario. traz no seu bojo innumeras 
disposições imperativas, geradoras âs vezes de despeza!'I avultadissimas. 

O seguinte quadro indica a receita ·e a despeza, da União durantP o anno 
de 1921, apuradas atê agora e discrimina das .Por mezes. 





QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPEZA DA UN!c'í.O, DURANTE O ANNO DE 1921, DISCRIMINADAS POR MEZES -- . 

:MEZES 

Janeiro .. 
Fevereiro . 
Março .. 
Abril . . . . ... 
Maio . 
Junho .. 
Julho .... . . 
Agosto .... . 
Setembro . 
Outubro . 
Novembro . 
TJ9zembro . 

Somma .. 

Annullações 

RECEITA 

Ouro Papel Papel 
(conversão) 

1 Total papel Ouro 1 

DESPEZA 

Papel 
(conversão) 

Papel 

1 1 1 1 

Total papei 

7.069:329$5 361 19. 832 :778$077 48.314:599$7961 68.147:377$873 5.898:140$2061 16.547:043$843 21.315:404$675 . 37.862:448$518 
7.649 :533$1021 21.390:807$307 50.091:884$1931 71.482:691$500 1.969:089$809 1 5.506:267$677 43.342 :226$854 48 .848:494$531 
6.071:719$6361 17.605:117$753 50 . 511:786$320 68.116:904$073 9.242:730$723 1 26.799:551$444 63.704:596$839 90.504:148$283 
8.844:332$7461 28.304:252$934 39.026:844$482 . 67.331:097$416 8.983 :376$609 28 . 749:230$840 100 .026: 277$82 3 128.715:508$663 

11.603:905$575 37 . 979:029$325 40 .578:272$379 78.557:301$704 2 .150:646$449 1 7.038:963$220 64.581 :986$892 71 . 620:950$112 
3 . 517:595$7081 12.255:781$523 45.990:821$9101 58.246:603$433 8.878 :267$8241 30.933:091$744 74:487:199$501 105.420:291$245 
2.182:874$4461 8.290:895$077 49 .998:442$2351 58.289:337$312 8 .864:897$465 33.670:252$947 71.374 :801$6531 105.045:054$600 
1.623:643$998 5.567:301$344 86.606:635~273 91.627:936$617 3.321:808$086 1 11.390:124$095 23.242:426$897 34.632:550$992 
6.118:423$1961 19.580:606$324 21 .190:154$8671 40.770:761$191 974:223$526 3.117:778$343 32 .411:615$0051 35.529:393$348 
3.805:171$9461 12.768:817$859 13.915:509$5881 26.684:323$447 1.476:631$077 1 4.955:054$209 30.416:277$935 1 35.371:332$144 
1.557:212$6711 5.403:815$290 20 .008:216$359 25.412:031$649 1 . 216:976$644 1 4.223:133$499 14.011:890$381 18.235:023$880 
2.146:936$2521 7.634:329$457 17.694:949$927 25.329:279$184 62:671$617 222:855 $137 9 . 368:836$6041 9.591:691$741 

_6_2 ___ 19_0_: ;;-78-$-81_2, 196. 613: 532$270 483:' 382: ll 7$3291 679. 995: 649$599 - 5-3-. -03_9_:4-60_$_03_5, 137 .153: 346$998 -54-8-. -28_3_: 5-41-$-05-911 -72-1-.-43_6_: 888$057 
1 1 1 

41: 316$441 I 135: 198$849 15 .146: 789 $310 1 15. 281: 988$159 5: 274$807 I 17: 260$631 694: 601$5901 711:862$22'1. 
------1 ·------1 ------1 -----1 

62 .149: 362$371l,_196.478: 333$421 468. 235: 328$019 li 664. 713: 661$440 53. 034: 185$2281173 .136: 086$367 547. 588 : 939$469 l I 720. 725: 025$836 

.;;;;:;;::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:::::::::::::::;;;::;:.:;~::::::::::::::::::::::::::::~-:::;:;:.;·~--~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;;;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;:= 

Receita . 
Dcspeza . 

Defic-it . . . . . ..... .. .. ...... .. . · · · · · · · ·; · · · · · · 

Noi'A ·-- O ouro foi convertido pela taxa média de cada mez. 

664.713:661$440 
720.725:025$836 

56. 011: 364$396 





- 543 -

Vê-se do qua dro que a receita, orça da em 108. 439: 500$. ouro e réis 
671.154 :. 000$, papel, não rendeu, pelos documentos até agora conheCidos,· 
ma.is de 62 .149: 362$, ouro, e 468. 235: 328$. papel.. A despeza, fixa da em réis 
7õ. 660: 840$, ouro,. e 714 .495: 708$, papel, attingio a penas, pel os mesme,s do-
-cum entos. 53. 034: 185$, ouro, e 547. 588: 939$, papel. 

O actual Governo, com o intuito de m inora r de a lguma sorte os m ales 
decorrentes dás grandes emissões <feitas no periodo de 1914 a 1918, tomou a 
rc:solução de reforçar o stock de ouro q ue, nos termos da lei. serve de fundo 
/:" garantia do pa pel-moeda. 

,A perseverança na execução dessa m ec1ida demonstra-se no a ugmento 
c;;nstante desses va lores, que pouco e pouco se arm':Lzenam nos cofres do 
Thesouro, para serem em seguida transferidos aos da Ca.ixa de .J .... •.i1or1.ização. 
E:;se lastro, que, em Julho de 1919, qua ndo assumi o Governo, era de réi~ 

4 7 . 390 :921$.627, subia, em 2 de Maio corrente, a 83 . '166 :983$724 . 

"Stock" de ouro 

A 1 º de Janeiro ultimo, existia m em circulação bilhetes do Thesour o no Oilhetee do Thesouro 
valo+ de 16 .100: 000$, que serão resgatad,os n a da.ta dos respectivos venci-
mentos. 

Taes bilhetes foram emittidos de accôrdo com o a rt . 2°, n. 1. da lei 
11. 4 . 230, de 31 de Dezembro de 1920. 

Na mesma data cir cu lavam letras, emittidas nos termos do art . 2°, n. X, 
·clu. referida lei, na importancia de 59 . 850 :000$000 . 

Em 31 de Dezembro de 1920, a divida externa f undada a presentava os 
seguintes totaes: f 103. 035. 534 e frs. 322 . 249. 500. 

Em igua l data do anno passa d_o. verificava-se, de um lado, a reducção 
de f, 104 .700 , e. do outro, o a ugmento de $ 50.000 .000. 

O a ugmento pr ovém 'do emprestimo levanta do nos Esta dos Unidos, em 
"C. ondições de que j á tendes conh ecimento. 

A redu cção procedeu do seguinte : 
Resgat e de titulos do emprestimo "Funding" de 1898: 

Em J unho de 1921 . 
"Em Dezembro de 1921 

1 mpo,rtancia 
despendicla 

:E 
37 .957- 16 

38.896-16 

76. 494-12 

V alor nomi-
nal ào·s tí-
tulos r e;;: 
pataàos 

j; 
53 .521) 
51.180 

' 104 . 700 

Letras do Theeouro 

Divida externa 



·Divida interna 

~ 544 

O primeiro . resga te foi effectuado á taxa de 70 1/ 4 e o segundo á de 
76 o/o. 

A divida interna. que, em 31 de Dezembro de .1920, era de 1.113 .486:300$, 
attingio, em 31 de Dezembro de 1921, a 1. 347. 973: 300, o que demons t1·a o au-
gmento de 234. 487: 000$000. 

Dis<!riminação do augmento: 
Emissão de apolices: 

1"stradas de ferro . . ......... . ... ....... . .... . .. .. . . ... . 
Saneament o da Baixada Fluminense . 
Pagamento de · despezas dos Ministerios da Guerra f> Viação. 
Acquisição de predios 
P:-..gamento de premio á viuva e filhos do Dr. Ra.ymundo 

F . Britto . . ......... . ............... . . ....... . 

E•nissão de obrigações do Thesouro . 

56. 048 :000$000· 
45.000:000$00\) 
59 . ;na: ooo>,\ooo 
1.846:000$000 

50:000$000 

162. 317: 0005000· 

7ll.170:000$0.00 

234.874:000$000 

O augmento de 50.000.000 de dollares na divida exte1·na e de 230.000:000$ 
dt• .a polices e ·mais 72. 000: 000$ de obrigações na divida interna tem sido· 
thema prediiécto de a ccusações ao meu Governo. Serão ao todo 650. 000: 000$., 
papel. Mas n ã o se leva em linha de conta que o Governo tem n o seu 
activo : 

a) a construcção de centenas de k ilometros de estrada s de f erro e de r o-
dagem, os melhoramentos ela Central, que só estes custaram muit os mi-
lhares de contos, os da Oéste de Minas e _da Noroéste, a acquisição de mais 
de 700 kilometros da .AilXitiaire, a da Sa pucahy, da Braga nça , da Th er e-
z6polis, milhares de ki!Ómetros de linhas telegraphicas, as obras das seccas. 
o." immoveis comprados ou construidos aqui e nos Estados - correios , hos-
;:;i1:i.e.s. dezenas de quarteis , depositos , os numerosis.simos . serviços a g ricolas 
a!sseminados por todo o paiz, os trabalhos de portos, a reorganização do-
Exercito, a va lorização do cai'é, a s obras do centena.rio, etc. , etc. 

b) 36.376:000$, ouro, que adquirio para o fundo de garantia, ou seja.Ih 
145 . 000:000$, pa pel ; o resga te de titulos da divida ex terna. no valor de 

·::; 1.520 . 000, equivalentes, a.o cambio de 8, a 45 .600 :000$, papel; o lucl'o de 
3ií. 214: 000$000, papel, que r endeu pa ra o Thesouro o Convenio Italiano; 
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37 .500:000$ de acções adquiridas ao Banco do Brasil; 1.000 .000 de dollares 
emprestados ao 'mesmo Banco; e innumeros outros valores . 

O total das notas em circulação ê de 19 . 328: 990$; mas o Governo já 
adquirio a somma de 3.231:005$ o que reduz aquella quantia a 16.097:985$000. 

São responsabiliqades em ouro de que o Thesouro se tem libertado. 

As médias mensaes do cambio, a puradas pelas cotações off iciaes. são as 
l'eguintes, nos a.nnos de 1919. 1920 e 1921: 

Mezes 

Janeiro 

Fevereiro 

Março ........ . 

Abril 

Maio 

Junho 

J ulho 

Agosto . 

Setembro 

o utubro 

Novembro . ·"· .. 
Dezembro 

Média annual 

Londres a 90 d/v 

1919 

1 
13 5/641 

13 5/321 
1 

13 1/4 1 

13 37/641 
1 

14 27/641 

14 33/641 
1 

14 33/641 
1 

14 5/161 
1 

14 1/2 1 

14 23/321 
1 

16 31/64 1 
1 

17 41/641 
1 
1 

1920 

1 
17 47/641 

18 7/321 
1 

17 33/641 
16 3/8 

16 3/8 1 

15 d. 1 

1 

14 9/64 \ 
13 43/64 

1 
12 33/64\ 

l 
12 9/64j 

1 
11 37/641 

1 
10 29/641 

1 

1921 

9 23/32 

9 3/4 

9 25/64 

8 33/64 

8 21/64 

7 13/16 

7 11/64 

7 61/64 

8 15/64 

8 1/8 

7 55/64 

7 43/64 

Nova York á v ista 

·\ 
1920 1 1921 

,li 
----- --------

1 

3. 9271 rr 
3.8861 

3.9031 
1 

3.8591 

3. 6311 

3.6421 

3.785i 
1 

3. 9751 

4. 01 s l 

3 .9431 

3 .625 1 
1 

3.6291 
1 

1 
3. 7301 

li 
3.9601 

3.808\ 
1 

3.8101 
1 

3.8861 

4.1291 
1 

4.4841 

4 . 9541 
1 

5.5831 
1 

5.8301 

6.205 

6.779 
1 

1 
4.7821 

1 

6. 780 

6.530 

6.723 

7.364 

7.491 

8.591 

9.517 

8. 465 

7.980 

7.815 

7.897 

7:858 

7. 776 

Para execução desse Crmvenio emittiu-se a _ somma de 100. 000: 000$, de 
que se despenderarn 55 . 005: 058$195. A differença entre as duas quantias, 

Caixa de Convenão 

Cambio 

Con••enio ltBlliano 



' . 

Banci> do a.rasil 
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ou sejarh 44.994:941$805, que se achava á disposicião do Thesouro no Ban• 
co do Brasil, será incinerada. J.á o foi, no . mez de abril , a quantia de réis 
5.624:368$000. 

Por conta . dessa operação recebeu o Thesouro letras na importancia 
$ 12.029.337,97, pagaveis em Nova York. Já se regataram 3.97·5.747,92; 
restam 8. 053 . 590,05.. Esse resgate foi contractado com o Banco do Brasil, 
â razão de 7$500 por dolla, , o que importa um lucro de 35.214:969$305 pa~a 
o Thesouro, na liquidação do Convenio. 

E ste instituto de credito .integralizou, em maio de 1921, o seu primitivo 
oapital de 70. 000: 000$000. Para . isso offereceu á subscripçã o publica, ao 
par, os 2·5.000:000$, que fá ltavam e que foram promptatnente tomados. 

1 

Uma assemblêa geral extraordinaria, reunidá, em junho, reformou os 
estatutos e elevou o capita,i do Banco a 100.000:000$, do~ qua,es 70.000:000$ 
já realizados e 30. 000 :000$ a realizar. Estes ultimas foram offerecidos á 
subscripÇão com, o agio d Ej 50$ por acção, elevad.o a 80$ no encerramento 
da primeira ch a'.m a da, qu~ se ultimou com exito. A integralização dessa 
quota de capital, que se ~stá operando por entradas successivas, deverá 
terminar em dezembro do corrente anno. 

Em 13 de junho, poz o Banco em pratica, nest a praça o serviço de 
compepsaÇão de cheques '(Clearing House), que foi su ocessivamente am-
pliado ás de S . Paulo, Santos, Porto Alegre, Bahia e Recife, e sel-o-á den-
tro em breve á do Pará . Por elle a matriz e as agencias do Banco operam 
nessas praças como orgam' seguros e rapidos d e liquidação de avultá.das 
transacções diarias, sem os multiplos inconvenientes dos pagamentos em 
numer.ario. 

Além das novas filiaes. abertas, em Ipa m ery, Uruguayana, Therezina e 
Cuyabã, com as quaes elevou· a 46 o numero de suas agencias no paiz, criou 
o Banco, em fins de 1921 , a.s suas primeira s succursaes no estrangeiro - as 
agencias de Buenco Aires e Montevidéo, que serão brevemente installadas. 

A iniciativa dessa criação foi acolhida com muito agrado naqu!lllas 
duas capitaes, onde o Banco se constituirá certamente mais um forte ele-
mento de approximção commercial entre nós e esses paizes amigos . 

As operações do Bancn. no passado éxercicio, tiveram considera'vel des-
envolvimento e attingiram geralmente a cifras nunca d'a ntes registradas. 

A Carteira de Ca mbio, fiel ás suas normas de prudencia e á missão de 
orientar o mercado e supprir as necessidades legitimas do commercio, man-
teve sempre as suas activas e â vultadas operações de compra e venda em 
cauteloso equilíbrio. Em 1921, o total de seus saques -e remessas ascendeu 
a os seguintes algarismos : 

CamQio sacado. . . . . ............................ · · · · · · 
Cambio remettido em cobertura. . ...... . ..... ..... . · · · · · · · 

t 
68.&93.012 
t9 .161. 768 
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·• As cotações do mercado accusarain, no mesmo anno, estas taxas ex-
tremas: 

Minima. 

Maxunà. 

6 51/641 
(média annual - 8 23/64 

10 ll/64J 

As acções do Banco estivera.m sempre acima do par, ordinariamente en-· 
tre 265$ e 280$, com a coiac;ão maxima de 290$000. Os dividendas distribui-
dos foram de 12 o/o e 18 o/o, respectivamente, ·para 30 de junho e 31 de de-
.zembrci . 

A emissão de certificados para pagamento de direitos alfandegarios em 
ouro, em 1921, elevou-se a: 

Nesta praça:. 
Nos Estados. 

Total. 

Foram resgatados: 

.~esta praça . 
Nos Estados . 

Total. 

:E 

3 .167 .444 
4.115.653 

7.283 .097 

:E 

·3 .166. 265 
3.866.823 

7.033.088 

Réis, papel 

28'. 158: 581$086. 
36.588:154$649 

64.746:735$735 

Ré'is, pa pel 

28 .148:101$217 
34 .376:055$392. 

62.524:156$609 

A matriz e as agencias emprestaram, durante esse anno, a avultada 
importancia 'de 1.644.634:225$4\ll, a saber: 

por descontos : 

Na matriz ... 
Nas ª?~meias. 

por creditos em contas corre11tes: 

Na matriz . . 
Nas agencias. 

625.246:195$801 
498: 572 :-876$459 

189.456:184$4.33 
331 . 3•58 :968$788 

1 .123.819:072$260 

520 .8}5 :1!53$221 ' 

No mesmo periodo fez a matriz transferencias de fundos par a as di-· 
versas parças, n i;i, iIIl!f)ortancia de 650. 416: 314$0°88 , e as agencias eff'ectua-



ram operações inversas no valor de 302. 060: 01·5$762, ou seja .o movimento 
total de 952.476:329$850. 

O serviço de compensação de cheques, operado pelo Banco, accusa o 
seguinte movimento, desde que foi iniciado até 31 de dezembro: 

Rio . .. 
Santos . . 
S. Paulo. 
Recife. 

Total. 

407.924:840$799 
129: 297:336$561 
• 10. 55,5: 214$830 

1.495.297:697~914 

547.777:392$190 

2. 043. 075:.090$104 

Em 1921, o Banco arrecadou das delegacias fiS!Jaes e· alfandegas, para 
c1·edito do Thesouro, '59. 658: 966$601; pagou, de cheques emittidos por este, 
288.249:09·5:$691; forneceu nas praças estrangeiras, por conta do Governo, 
era carnbiaes e por transferencias telegraphicas, a quantia de 151. 687: 327$461, 
e fez ás repartições fiscaes nos Estados supprimentos de fundos no valor 
de 67.959:820$850. 

Os lucros liquidas, por elle realizados nos dois semestres de 1921, ascen-
deram a 31.416:647$175. 

As suas reservas montam presentemente a 40 . 777 :524$466, assim dis-
criminadas: 

Fundo de reserva. 
Reserva para liquidação de contas antigas ............... . 
Lucros suspensos. . . 

25.000:000$000 
14.019:114$005 
1. 7õ8:410$461 , 

O Banco do Brasil con<inúa a prestar ao Thesouro os melhores serviços. 

Cn1•teira de Redesconto A Carteira de Redesconrn. instituida no Banco do Brasil, iniciou suas ope-
rações no 1° de fevereiro de 1921. 

Dessa data a 31 de dezembro teve o seguinte movhnento: 

Foram redescontados 11.19.7 titulas nó 
valor total de .......... ... ........ . 

Os resgates attingiram a importancia de. 
Recolhidos á Caixa de Amortização, .... 
Representados pelo titulo - Notas a en-

tregar á Caixa de A~ortização .... . . 

Da importancia de. . 

408.957:194$000 

99:985~859 

408.957:194$000 
A Caixa de Amortização incinerou. . . . . . 228 . 156:194$000 

Resta, já . em preparo de inutilização, um 
saldo a incinerar de. . . . . . . . . . . . . . . . 180. 80t: 000$000 

557 .307 :16·3$725 
409.057:179$859 

409.057 :179$859 
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A Cairteira: requisitou r-i, importancia tofal de . ·560.000:00'0$, representada 
1}or nota s de di<versos valores. A média da circulação dessas notas emitti-
das foi de 54 àias. 

Forwm recebi'das· commissões por passes de fulld'os no tot'al de réi's .... 
28•:498$560·,. e apurada, em descontos, a somma de 6.7.48:013$730, da qual se 
deduz a; de 1. 90": 291$7-0'0 transferida para o exercicio de 1922. 

Ao Thesouro Naciortal recolheu-se ª' importancia de i'. 676: 506$560, re-
1aitiva aos juros contados· sobre as quantias por elle fornecidas. O custo ·das 
notas emittidas parai a Capteira foi de 67:352$040, entregU'es ao· Thesouro 
NacionaJ.. Dos lucr'es vel'ifica!dos nos dois bal:i;nços separou-se a somma 
de l. 473: 831$507 para o fundo de reserva e entregou-se ao Banco do Bra'-
·sil a de 1. 296: 97it$'728. 

Éll'l a di·stribuição, por Estados, dos titulos redescontados durante o 
.anrto' de 1921: 

.Amazonas. 
Pará . 
. Maranhão. 
Piaiuhy. 
Ceará .. 
Rio Grande do Norte .. . ..... . ....... . 
Parahyba·. . .. . . . . . ... . ....... . 
Pernambuco. 
Alagoas. 
Sergipe. 
Bahia .. 
Rio· de Janeiro '. 
Districto F ederal . 
S. PaulO·. 
Paraná. 
Santa <::atharina. 
Ri'o Grande n·o Sul . 

- Matto Grosso·. 
Minas Geraes. 

•1. 85,5·: 317$0'40 
619·: 09 4'$600 

1.102 :400$'000' 
q16:14G$000 

1 .127:283$800 
242:975$000 

' 1. 043 :209~046 
33. 549: 5.39$390 
4.7'38:351$250 

200·: 39nsns o 
3.348:466$440 
4 .•583 :7'1!$970 

302 .54'5:0lf3$302 
126'. 074: 9'72$170 

1.922:027$190 
807:335$850 

50.394:983$320 
1. 735 :887$'547' 

21 .100:019$830 557.307:163$735 

Na Mensagem anteri'or tive oppottunidade de communicar-vos que, em Fiscalização bancaria 
cumprimento de reitera das autorizações do Congresso Nacional , havia o 
Governo instituido a fiscalização dos bancos e casas bancarias do paiz, com 
o decreto n. 14. 728, de 16 de março dE\ 1921, cujo projecto, publicado pré-
viamente, foi modificado f'Onforme suggestões apresentadas pelos próprios 
banqueiros e demais interessados. 

Após um anno . de execução do regulamento, já se podem apreciar a 
.sua efficacia e os seus resultados. 
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Elle criou um apparelho completo. de fiscalização, com ramificações em 
todos os . pontos do territorio. nacional, e teve em vista especialmente as. 
operações cambiaes, como fôra expreiisamente recommendaào nas respecti-
vas auto.rizações legislativas (art. 5° da lei n. 4 .182, de 13 de novembro de· 
1920, e art. 2°, n. XV, fda lei n. 4.230, de 31 de dezembro de 1920), a 'pri-
meira das quaes tinha po:· fim, segundo dizil), textualmente "prevenir e co-
hibir o jogo sobre o cambio, assegurando apenas operações legitimàs". 

A primeira dlfficulda de que apresenta o funccionamento de um appa-
relho desta natureza é a de distribuir convenientemente a sua acção em 
paiz de·· tão notavel vastidão territorial como o Brasil. Apesar disso, e1n 
pouco empo, installa ram-se e organizaram-se normalmente os seus servi-
ços em toda a Republica, je accôrdo com instrucções e ordens, que tiveram 
a preoccupação _de conciliar do melhor modp a s necessidades da fiscalização 
com os interesses dos bancos. Foi 13ensivelmente rapido esse trabalho de· 
adaptação. 

Por se tratar de servico novo, em que a fiscalização official pa ssava a 
exercer-se sobre operações que atê então se effectuavam em PI.ena liberda -
de, para não dizer licença, usou o Governo de toda a moderação e resolveu 
com espirito de tolerancia as difficuldades que surgiram, de modo que, sem 
grandes estorvos, se fez a transição para o novo regimen. Na consecução· 
deste resultado co.iitou o Governo com a collaboração dos proprios estabele-
cimentos bancarios, nacionaes e estrangeiros, os quaes, não só acataram o 
regulamento decretado, como procuraram immediatamente ajustar o seu 
regimen de trabalho ao sys·~ema da fiscalização officia l . 

A applicação do decreto fez-se, assim, em todo o paiz. Consummou-se 
desta fórma uma velha aspiração, tantas vezes r eclamada pelas maiores 
autoridades no assumpto e pelos nossos legisla dores, assim do Imperio, como 
da Republica. E realizou-se sem onus pa:a os cofres publicos, visto que a 
quota de fiscalização exigida dos estabelecimentos fiscalizados excede ã 
quantia necessaria para o custeio do serviço. 

A Inspectoria Geral dos Bancos tem posto em pratica m edidas mais se-
veras na fiscalização das operações cambiaes. Usa assim da larga autori-
zação que a esse respeito lhe deu o Congresso Nacional, animado do pro-
posito de reprimir a especulação, sem impedir ou embaraçar nunca as ope-
rações legitimas . A acção da Inspectoria tem sido efficaz . EHa t~m sanea-
do o mercado cambial e permittido assirri que o Ba nco do Brasil possa de-
fender as taxas, em beneficio do paiz, ·e evitar as oscillações bruscas, tão 
prejudiciaes ao Thesouro, como ao commerçio e aos particulares. Graças 
ao appar~lho da fiscalização, temos . gosado de certa estabíliàaàe no cambio, 
já que as condições do monetario universal, a bala do pela guerra e ainda 
sob o imperio das suas fata es consequencias, não nos permittem presente-
mente fruir as vantagens de uma grande elevação da nossa moeda . 

A repressão das especulações cambiaes, por isto que fecha. a certos el!i-
tabelecimentos esse campo de acção e de lucros facis , tem-n'os levado a 
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op!')rar em outros negocios, como os de descontos, com inaior proveito para.--
º commercio e para o paiz. 

As medidas tomadas pela Inspectoria, no tocante ás transacções cam-
biaes, embora rigorosas, teem sido applicadas com prudencia e podem ser 
supprimidas ou attenuadas, conforme o indicar a conveniencia publica. O 
appare1ho da fiscalização é susceptivel de variação immediata, e póde mo-
dificrnr-se logo que a polit!ca do cambio no momento aconselhe nova orien-
tação. 

Além da funcção cambial, tem a Inspectoria outras importantes attri-
buições em relação aos estabelecimentos bancarios, taes como as de pro-
mover a organização do cadastro geral, levantar a estatistica das operações 
cambiaes em todo o paiz, vigiar o pagamento do sello e outros impostos, e 
servir como orgam technicl) do Governo no estudo e solução de varias ques-
tões. Dentre as disposições regulamentares que deram na pratica excellen-
tes resultados, cumpre destacar a que isenta do deposito em apolices no 
Thesouro, para poderem operar em cabiaes, os bancos que mantenham 
constantemente, em conta corrente no Banco do Brasil, ou em suas agen- . 
cias, 10 o/o pelo menos fü~ suas responsabilidades por deposito em conta 
corrente simples. Varios bancos, dos m ais importantes do pa.iz, teem prefe-
rido essa fórmula, qµe contribue para augmentar sensivelmente os deposi-
tos do Banco do Brasil . 

Uma das mais relevantes attribuições do Governo, constantes do novo 
regulamento do Thesouro, -é a de providenciar pelo Ministerio da l<~az~nda. 

"sobre o meio circulante e bancos de emissão, sobre os bancos de depositos 
e descontos, casas bancarias ou de operações de credito, e exercer a respe-
ctiva fiscalização". A Inspectoria dos Bancos é o apparelho a dequado ao 
exercicio perfeito e consciente desse ·dever legal. Sem os elementos forne-
cidos pela fiscalização directa dos institutos de credito, será impossivel ao 
Governo orientar-se com iiegurança e exercer com efficacia a politica ban-
caria e cambial conveniente aos interesses geraes e permanent_es da nação. 
Esses elementos conjugados esclarecem a acção do Ministerio da Fazenda, e 
já contribuiram de facto para dar ao nosso grande estabelecimento de cre-
dito semi-official - o Banco do Brasil - a necessaria supremacia, além da 
extraordinaria situação de prosperidade interna que presentemente des-
fruta. 

O regulamento da fiscalização ba ncaria irá passando pelas modifica-
ções que · dictar a experiencia. O Congresso Nacional já o alterou em alguns 
pontos e completou em outros. 

O decreto que o instituiu é o primeiro passo para a obra, ainda por fa-
zer, da nossa legislação bancaria, e para a solução desse problema nacional, 
que é a organziação do credito, e que continüa a esperar as providencias da 
vossa sabedoria e do vossv patriotismo . 
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,De_sde. muito. a Imprensa NalCional· se encont11ava em precaria situação, 
consequencia ainda do terrível sinistro de 1911, que causou' ao etlificio enor-
mes damnos e inutlizou, quasi por inteiro, os machinismos. e todos os u.ten-
siiios de trabalho . Mas, no exercício passado, levaram-se a eí'feito obras im-
p01·tantes, que melhoraram bastante o edifício e re13tituü1am ás officinas 
suas a nteriores condições de conforto e hygjene . Por ou•tro la do,, a produ-
cçã'.o do estabelecimento a ugmenta e ,se aperfeiçoa, com a gnadual substi-
tuição dos machinisinos, cuja acquisição tem sido demorada unicamente· por 
causa da alta dos preços. 

A 10 de setembro ultimo fnauglirou-se uma nova officina com cinco 
mâchinas "Monotypo", qw, teem a grande vantagem de, simultaneamen-
t"e, compõr e fundir·. Dahi r esulta que a sua producção, sobre manter a 
iíl:esma nitidez· e perfeição, é mais rapidà e · economica. 

·o balanço geral da r-epartição mostra que a despesa importou, o anno 
passa·an, em 5.769:396$175,_ e, como a receifa se elevou a 6.295:6 89$133, ê 
real o sal'do · de 52'6:29"2$9S8. 

Este saldo, porém, é produzido exclusivamente pela secção Diar-lo Otfi.-
ciaI; a secção Imprensa, :n·opriamente dita, que aliâs deveria concorrer 
com maior contingente par:i. a receita é, quasi annualmente, fonte de deficit. 
O de 1921 foi de 1.684":000$ sobre urna receita de 1.711:000$ ao passo que o 
Diario Official t eve 4,584:000$. de receita e ·sómente 2.373:000$ de despesa. 

A explicação do facto está, de um lado, na creação de officinas typo-
gra:phicas em varias repartições e, do outro, no encarecimento da mão de 
l'ibva, resuHiânte• das regail<ias cen:eedidas a1os operaries da Imprensa, cujos· 
vencimentos e cujo quadro a lei· n. 4'. 242, de 5 de Ja!neiro de 1921 , ainda veio 
aiugmentar, .e que percebem diariru fixa, emquanto o pessoal' do Diario Off'i-
cial ~ ê constituido qua:si toda por obreiros, cujo numero · se augrnenta: ou fü·-
nihme conforme as exigencias do serviço e que ganham segundo· a pre-
ducção. 

Em Março do a nno passado o preço do café h avia cahido a 9$300 po1· 
arroba, o typo 7 do Rio, e a 7$5 0"0 por unidad'e c1e d'ez ldlos, o typo 4· de San-
tos, com accentuada tendencia para n1aior declinio. 

A situação da lavoura era das mais alarmantes . A quéda sirnultanea eo 
cambio, com o encarecimento da massa total da importação, augmentava cada 

; 

vez mais o desequiibrio da balança do commercio exterior. A economia gera·l 
do paiz começava a resentir-se profunda mente. 

O Governo entendeu que lhe cumpria acudir ao nosso principal produC'to 
e resolveu intervir no mercado. 

Os effeitos salutares dessa opportuna mediação nãe se fizeram esperar: 
9s preços foram accusando rapidas melhoras; a situação geral dos negocios 
modificou-se prornptamente; a lavoura auferia avultados lucros e a bala.nça 
cornmercia l e economica colheu dessa transformação beneficos fructos. 



- 553 

D e 1 de Abr il de 1921 a 31 .de M~trço elo · corrente a nno a lavoura caféeira 
exportou pelos .portos de Sa ntos 
1 . 012 .. 034 :.605$00Q e voendeu m a is 

e iRio e 11. 001.'570 saccos, no valor de 
4. 5·00. 000 saccos a o Governo, ou seja m 

15. 500 . 000 saccos por um preço approximado ··de 1. 300. 000: 000$000. 

Em igua l período de 19'19 a 1920 a exportação f oi de 10 . 282 . 400 saccos 
no ·valor de 602.iJ30 :000$ .e, de 1920 a 1921, foi de 11. 250.313 saccos no valor 
de .673 .916:041$000. 

Vê -se assim que sõ a exportação feita no período da valorização, sem 
conta r os 4.500 . 000 saccos do Governo, sobrepuja a de 1919-1920 em 1.287 .601 
saccos e 409 .504: 605$, e a de 1920-1921 em 319 . 688 saccos e 33S.118 ; 564$000. 

Vê -se mais como estão dista ntes da verda de a que1les que vivem dü:.ria -
m ente a affirma r que as operações offic iaes de defesa do caf é 1.he r eduzira m 
a exportação . 

A intervenção offioia l n o m er cado do caf é foi rn.edida de m·gencia . A co-
tação do producto não correspondi.a naquella época á sua posiçã o esta tística.. 
A esp eculação deprimia -lhe o va lor ; era mistér neutra lizar a infuencia -dessa 
fo rça extra nha . Foi o qu e a lcan çou a acção do Governo . Se est a .se nã o ·hou-
vesse feito senti!'.-, o preço do café t eria baixa do ainda mais ; t omadas, toda -
via, por base as cotações qu e indiquei no .começo, a exportaçã o .effectuarh 
nos .ultimos dozes mezes pelos portos do R io (2 . 784 .922 sa ccos) .e Sa ntos 
(8 .785. 000) t eria p r oduzido apena s 498 . 92 7:107$ em vez de 1.012: 034 :605$ .ou 
seja uma differença pa r a m enos de 513.107 :498$000. 

Por .seu la do, o café adquirido pel•o Governo teria custa do m enos r éis 
170 .000:000$000. 

A in tervenção official teve, pois , a. vir tude de fazer, atê 31 de Março ul-
tim o, .entra r na economia nacional elementos de vida nunca inferiores a réi$ 
683.000:000$000. 

Cumpre agora da,r a esta. acção cunho permanen te, nos t ermos da men-
sagem esp ecial qu e vos dir ig i o anno passado sobre o assumpto, ou em outro 
que julgardes m a is convenientes . 

E' solida n este momento, n os merca dos extrangei ros , a pos ição do café. 
Favoraveis t ambem, do nosso ponto de vista, são as previsões da safra de 
1922-1923, p or ca usa da secca e outra s influencias clima tericas que têm a c-
tua do sobre a ca pa cida de productiva dos outros paizes caf éeiros do mundo. 

N ão é de t emer o a u gment o de producçã o com que nos a m eaçam. A .cul-
tura do café nesses pa izes faz-se em reg iões limita da s e em. difficeis condi-
ções de trabalho . E sse a u gmento está sendo rigorosamente t enta do ha dez-
eseis ann os, qua n do a nossa primeira valorização estimulou o desenvolvi-
m ento das culturas, e o r esulta do a t é hoje obtido não .excedeu ele 1.500.000 
saccos . 

Ao da r execução a o pla no ele valorização, procurou o Governo concilia;.· 
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os interesses da lavoura e do commercio nacionaes de café com o interesse 
·publico em geral, representado pelos dinheiros do Thesouro necessarios (t 

execução do dito plano. E, assim•, esforçou-se por cercar a operação de todos 
os requisitos praticos de segurança e exito financeiro que a experiencia sug-
.geria. Nesse proposito, resolveu conservar nas praças de Santos, Rio de Ja.-
neiro e Victoria o "stock" de café adquirido, pois não lhe era licito perder 
de vista os factos occorridos durante a guerra com os cafés do Estado de 
S. _Paulo nas praças ·de Hamburgo, Antuerpia e Trieste. Apenas uma pe-
quena parte embarcou para Londres. 

Esta solução, além disso, tem o alcance de premunir a operação de um 
fnconveniente que não escapará aos que conhecem a extrema sensibilidade 
das cotações dos productos sobre os quaes se fazem transacções em larga es-

·cala: o da co- ~°"istencia, em praças extrangeiras, de vultuosos "stocks" da 
valorização ao lado das disponibilidades .ordinarias do mercado, .sobre as ,quaes 
elles v.iriam, pelo simples facto da presença, virtualmente- influir e exercer 
constante acção depressiva. 

Conseguic assim o Governo a vantagem, sem p1:'ecedente nas anteriores 
valorizações, de conservar o seu "stock" nas praças do Brasil. 

Persistente no empenho de cercar o plano da valorização de todos cs 
elementos de exito, já imprimindo ao mercado de café a estabilidade e con-
fiança necessaria!l, já forrando o Thesouro á eventualidade de . quaesquer exi-
gencias de ordem financeira e já resolvendo a collocação do "stock" por fór-
ma que não determinasse abalo nos mercados consumidores, contratou o Go-
verno um emprestimo de :E 9. 000. 000, proposto por banqueiros dos mais repu-
tados de Londres, entre os quaes os nossos antigos agentes financeiros Srs. 
N. M. Rothschild & Sons. 

As condições dessa operação, combinada em termos vanta josos para o 
Brasil, serão em breve divfflgadas. 

Uma das arguições mais freql,lentes ao meu Governo é a de que elle tem 
consumido, cada anno, em creditos extra-orçamentarios, sommas superiores 
ás da receita votada. 

Para darem visos de cousa séria a essa · falsidade , os censores, com a sua 
habitua.] má fe, não só majoram a cifra total dos creditos, como os dão por 
totalmente despendidos. Mais ainda: quando se trata de creditos em apoiices, 
em vez de computarem sómente os juros, como é de razão, elles sommam o 
valor nominal dos titulas e augmentam assim, no computo da despeza total, 
vinte vezes a parcella que esses titulos representam. 

Vejamos, uma vez por todas, o que ha de verdade nessa ballela. 

Tomei posse do Governo a 28 de Julho de 1919. De Agosto a Dezembro 
desse anno foi de 2. 979 :000$, ouro, e 129. 319: 000$, papel', a importancia dos 
creditas especia es. extraordinarios e supplementares abertos pelo Governo, a 
saber: 



Especiaes ... 
Extraordinarios 
Supplementares 

Tota l ... .- . 
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Ouro Papel 

1.632:419$907 49.174:929$247 
6. 384 :453$621 

1.346:679$207 73 .760: 226$665 

2.979:099$114 129.319:60~$533 

Estes creditos, porém, não foram todos gastos: por conta delles despen-
.ç.eu-se apenas a quantia de 1.755:000$, ouro, e 91.460:000$, papel, assim 
<iiscriminados: 

Ouro Papel 

Especiaes. 1. 361: 169$455 ·22,. 054: 767$781 
Extraordinarios 1. 550 :495$570 
Supplementares 394:582$741 67.855:034$888 

Total 1. 755 .: 752$196 91.460:298$239 

Não é tudo. Dos creditos especiaes e extra.ordinarios, destinaram-se a. 
-saldar compromissos do meu Governo sómente 354:000$, ouro, e 10 .771 :000$, 
papel, e quanto a.os creditos supplementares, n a importancia de 394:000$, 
ouro, e 67. 885 :000$, papel, a deficiencia. de elementos não permitte conhecer 
·qual a parte empregada em solver responsabilidades do Governo a.ctual e 
-qual a que toca ao Governo anterior, inas o seguinte confronto deixa trans-
parecer que a sua quasi totalidade decorreu de encargos da gestão prece-
·dente: 

CREIDITOS SUPPLElMENTARES ABER1'0S PElLO GOVElfu'<O AC'l'UAL: 

Em 1919 (5 mezes) 
Em 1920 .. 
Em 1921 .. 

Ouro 

394:582$741 

Pavei 

67.855:034$888 
27.530:881$294 
16.741:902$313 

Nota-se. por estes a lgarismos, que a importancia paga por creditos sup-
plementares, abertos nos cinco ultimas mezes de 1919, foi duas vezes maior 
~iue em todo o exercicio de 1920, e mais de quatro vezes superior á de to'lo 
o exercicio de 1921, o que faz presumir que taes creditos só em pequena 
})arte se applicaram a satisfazer dividas do meu Governo. 
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Como quer que seja, os creditas supplementares são simples prolonga·-
mentos das verbas orçamentarias e, portanto, erp rigor não devem ser· 
computados. 

Passemos ao anno de 1920. 
Os creditas desse periodo montavam a 129. 418: 000$, ouro, e 371. 310: 172$,. 

papel, como se vê ·deste quadro: 

Especiaes. 
;Extraordinariqs 
Supplementares 

Total. . . .. 

Ouro 

128. 846: 711Í°$399 

571:875$920 

129.418:592$319 

PCJ;pel 

320.951:280$434 
19 ,.,209: 901,$257 
3il.. li\8: 990,$68,2 

371.310:172$373 

As despezas foram qe 123 .135: 000$, ouro, e 247. 285: 000$, papel, distribui 7 
dos os creditas desta fõrma: 

Especiaes ... 
Extraordinarios 
Supplementares 

Total . .... 

Ouro Papel 

123.135:156$110 200.554:044$932 
19 .200:161$674 
27.530:881$294 

123.135:156$110 2/!fl . 285:087$900 

Ma,s á .conta do Governo actual são apenas . esta~ as cifras: :70 .. 635: 000$, 
ouro ,e 188.448:700$, papel. Tenha-se. a,inãa em consideraçãq que, nesta ultima 
parcena, figuram . 7;1.. P5 ::700.$, em a.polices, ãa:;; quaes ,é !ie justiça que se· 
contem apenas os juros e não o valor nominal, e 27 .530:000$ de creditas sup-
plementares. Computados, em vez do valor das apoiices, os juros respectivos, 
a despeza papel será de 120.869:785$ ou 93.339:785$ sem os creditas sup-
plementares. 

·Vejamos, finalmente, o exerci cio de 1921. Os creditas do anno passado-
elevaram-se a .9.0,23:000$, ouro, e 4.99.259:000~, .papel, assim cla,ssificados: 

Especia es ... 
Extraordinariso 
Supplementares 

Total ..... 

O·uro Papel 

7.003:386$884 445."759:308$451 
14.922:375$542 

2.020:444$583 38.577:9101654 

9. 023: 831$467 499. 259 :·5.941647 
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As despezas registradas foram 2 . 766 :000$, ouro, e 287 . 467 :000$, pa pel . 
repartidos os creditos do seguinte modo: 

E speciaes ... 
Extraordinarios 
Supplementares 

Tota l. 

Ouro Papel 

2.766 : 864$66i 263.880:460$267 
6 . 844: 889$9'66 

'1.6.741:902$313 

2.766 :864$661 287.467:252$546 

Ao Governo actual tocam 2 . 758: 000$, , ouro, e 262. 911: 000$, .Pa pel; lllila.s 
neste ultimo algarismo :se incluem 162.317:000$ de apoHces e 16.:741:000$ .de 
1 reditos supplementares. Substituido .pelos juros o ca;pitaJ das apoiices, .;t 
\jfra de 262. 911: 000$, ·papel, baixa a 125. 450 : 0.00 ~> 0u, sem os creditas sup .. 
Dlementares, 108.709:000$000. 

Recapitule-se agora o que füca exposto e v;er-se-ha que as despezas ~feitas 

e n à.inheil'o pelo meu Governo, por conta .à.e .crefütos extra-orçamenta11ios, 
s
1 

mmam: em 1919 - 748:000$, ouro, e 78.626:000$, papel, inclusive réis 
67. 855: 000$ de crec1itos supplementares empregados, na sua maior parte, .em 
saldar contas do Governo anteri0r; em 1920 - 70 . .635:000$, •0u110, .e · r.éi s 
120.869:000$000, papel; e em 1921 ~ 2.'.758:000$000 ouro e 1:25.420-: 000$ 
papel; ao todo 74.141:000.$000 ouro e .3.20[.915;000$ papel ou apenas reis 
212.789:000$ papel, se se deduzirem os creclüos supplementar es . 

Com@ estamos longe filas dfras fantasticas que os .aclversarios ,do .Go;v.erno 
andam .por ahi a espaU:iar! 

E ele que modo foram despendidos esses ' creditos? 
As despezas acima mencionadas comprehendem clespezas pnopxiamente 

elitas ele consumo, e despezas por movimento ele capitaes, isto é, acquisições 
.ou m·elhoramentos ele bens ou valores que permanecerão integrados no pa-
t.rimonio n acional. 

Entre as de consumo sobrelevam as seguintes: ;venciment0s, soldos, sub-
sic1ios, pensões, etc., 72. 7.30 :000$; defesa sanitaria, ;n. 062: 000.$; recenseamen-
.to, 10. 610 :000$; custeio àe serYiços inclustriaes, 6 .129: 000$; subvenção ao 
Lloyd, 6.000:00$; intervenção na Bahia, 2.982:000$; subvenção devida po!" 
construcção dll estradas de rodagem, 2. 387: 000$; auxUio federal a escolas 
coloniaes, 1 . 512: 000$ ; soccorros pubiicos, 1. 406: 000$. etc. 

Eis a hi 114.818:000$ empregados em attender a obrigações inilludiveis. 
Entre as despezas por movimento ele_' capitaes, -avultam: e'3tradas de 

ferro (enc:;i.mpação. prolongamento, etc.), 70. 600 :000$, ouro, e 177 .474 :000$. 
papel: reorganização do Exercito, 59. 202: 000$; acquisição e melhoramento de 
immoveis, 2. 000 :000$, ouro, e 14 .189 :000$, papel; obrns do centenario, réis 
13. 000: 000$; material para a esquadra, 4. 868: 000$; linhas telegraphicas réis 
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1..982:000$; porto do Rio de Janeiro, 1:292:000$; ·acquisição de machinas, 
·~30:000$; obras da ilha do Boqueirão, 800:000$; colonização do Oyapock, 
600:000$; canalização d'agua, 554:000$, etc. Temos já aqui 72.600:000$, ouro, 
e 271.891:000~, papel, a enriquecer o patrimonio da Nação. As despezas de 
estradas de ferro e de reorganização do Exercito foram feitas, na m a ior 
parte, em apoiices . 

Cumpre, finalmente. notar •que todos os creditos foram abertos por de-
terminação ou em· virtude de autoriza ção __ do Peder Legislativo. 

Em 31 de Dezembro de 1912, dados officiaes fixavam a divida externa ) 
ács Estados e Municipios em 52 i/2 milhões ~sterlinos. Nessa mesma época./ 
!l divida externa da União era de 93.333 : 725. Quer isto dizer que a divida 
dt-~ Estados e .municípios subia a ma.is de metade da divida federa l, com a 
circumstancia aggravante de que esta começou em 18241 e aquella em 1ssi 
ou sessenta e quatro annos depois. Em vinte e quatro a nnos os Estados ,~ 
municípios assumira.m uma responsabilidade equivalente a mais de 50 
d:t contrahida pela União em oitenta e oito annos! 

Estes algarismos, hoje notavelmente accrescidos, demonstram a necessi-
dade de qualquer providencia que acautele os interesses materiae~ e mor~s 
à.., União, forçada muitas· vezes a. soccorrr os Estados impontuaes, para evi-
tat- demonstrações de soberanias extrangeiras no territorio nacional e ma n-
te;: o credito e o bom. nome do Brasil no exterior. 

Pensa.doreR e estadistas têm já chamado· a. attenção dos poderes publicos 
para este assumpto. Sobre elle existe no archivo da Camara dos Deputados 
e do Senado mais de um projecto. 

O saudoso :Sr. Rodrigues Alves, quando Pres·idente da Republica, no 
quatriennio de 1902-1906, insistiu, ma;is de uma vez, por uma providencia le-
gislativa .capaz <de evitar os males apontados. 

Na Mensagem de 1903, dizia elle : 

"Na ordem adminlstrativa, julgo do meu dever invocar a vossa 
a;ttenção para a f<uYulàade de q1ie se têm arrogaclo a1.guns Estados de 
contrahirem, vor s1ia vrovri.a autoridad.e, e·mprestimos no ea:terior . 
Comprehende-se bem qua nto, em um momento da do, o uso dessa at-
tribuição, poderá ser prejudicillil ao credito do paiz, á regularidade de 
suas finanças e até ás suas r elações interna cionaes " . 

A Mensagem de 1905 voltou a trata r da m at eria: 

"Tem-se dito que é mui to f a cil ao Governo da União embaraçar 
os emprestimos m al emprehendidos, esclarecendo os capitaz.i.çtas so-
bre a nenh1ima 1•esponsabili~cle que lhe cabe em taes negocios. Or-
dinariamente assim é. Quando, porém, ha prosperidade financeira e 
renascimento de credi to, a s operações se a diantam e se consummam 
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sem necessidade de esclarecimentos, que os capitalistas não procu- · 
ram. Melhor serâ, portanto, que o legislador fixe as relações dos Es• 
tados com a União sobre serviço tão importante e que muito pôde 
interessar as finanças da Republica". 

Finalmente, na Mensagem de 1906, lê-se ainda: 

E' de toda. conveniencia q1te a União seja inform..aàa d.os rec1irsos 
que forem destinados á amortização de taes empre.~tirmos, a.~sim como 
si os Estados estão apparelhados . para o pagatnento das prestações 
no ttfm,po provrio . .. 

Tem-se fonnado uma corrente contra essas idéas que se dizem 
offensivas de uma attribuição conferida aos Estados e que jâ foi, 
em regim.en de centralização, exercida pelas antigas províncias. E' 
mister não exa.m.inar, com exagerado zelo, a natureza de um.a fun-
cção, cujo exercício imprudente pôde comprometter o c1·edito do paiz 
e obrigar a União, em dado momento, a encwmpar pesadas responsa-
bilidades para fugir a complicações mais graves. 

No velho reg}men, as províncias contrahim alguns emprestimos, 
mas os presidentes eram então delegados do poder central e agiam 
sempre de accôrdo com o seu pensamento. Sem supprirrúr essa at-
tribuiçfw, . ·o que jâ se fez em um dos paizes da An1erica, por meio 
de reforma constitucional, em razão dos grandes inconvenientes re-
conhecidos, ha providencias para regular o seu exercício, que um le-
gislador . . sabio e prudente, tendo em justo apreço interesses dignos 
de ponderação, pôde e deve decr!)tar com vantagem". 

Como se vê, o Sr. Rodrigues Alves insinuava ao Poder Legislativo me-
didas de precaução e de garantia para a União, a quem o Estado ou Muni-
-0ipio antes de qualquer emprestimo externo, devia informar, si o producto 
deste seria ou não applicado em obras de caracter reproductivo, quaes as 
rendas dadas em garantia e s1 bastarian1 para cobrir o serviço pontual de 
juros e amortiza.ções. 

Ora, um exame ligeiro dos emprestimos realizados no estrangeiro, pelos 
Estados e Municipios, até 1912, data a que chegam os dados officiaes que 
tenho em mão, deixa ver que taes compromissos foram tomados, quasi. sem-
pre, para consolidação ou amortização de dividas anteriores, conversão de 
títulos e unificação de emprestimos já existentes, embora muitas vezes dis-
farçados esses propositos com promessas de melhoramentós materiaes. Raros 
.foram os levantados sem a garantia especial de alguma das principaes fon-
tes de receita local, em Estados muitas v'ezes de finanças já a.baladas pel<> 
deficit permanente . 
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A n1ateria é relevante e .mei;ece bem a attenção do Congr.esso, a quem 
e.e; certo não escapar.á , a , g.ra;vidàtile da pratica vigente. 

0'3 Estados reclaiman1 para si a .faculdade de contrahir empi·estimos no 
estrangeiro, á revelia e sem nenhuma dependencia dos poder.es federaes. 
Mas, infelizmente, nem sempre se acautelam de modo que façam va.Ier a 
sua a utonomia tambem na época do vencimento, e esquecem que, quando os 
e1nprestadores appeJ.la111 para a intervenção diplomatica, é ao Governo da 
União que esta se dirige, ao Governo da União que não tem meios regulares 
para co'm.pellir os Estados á satisf;.,ção de seus encargos, mas que, ·entre-
tanto, não ha de dei'xal-os entregu es á ameaça ou. á violencia de soberanias 
estranhas. 

Faz-se urg~nte venha um acto do Congresso impedir que a União conti-
nue ex·posta aos riscos ele operações ·nem sempre bem dirigidas e que, sobre 
concorrerem para Ó descredito dos Estados, provocam çi descredito da Nação, 
que destes é a integração, e a arrastam a saldar responsaibiHdades que não 
assumiu . 

No meio das paixões que a gitam o paiz, como que a propria noção da 
verdade se vae obliterando nos espiritos . Affirmações a que ainda h a pouco 
ninguem se abalançava, ·hoje são feitas com tal ceremonia que assombra aos 
que ainda zelam a sua palavra e ·respeitam a opinião . publica. 

O meu Governo é accusado de não aiproveitar nos novos empregos ou 
nas · vagas occurrentes os funccionarios addidos·! 

Não pôde haver maior injustiça , nem mais flagrante desrespeito á ver-
dade. Salvo os cargos, para os quaes não tenha o Governo encontrado addi-
do" convenientemente habilitados , nenhum estranho logrou ainda penetrar 
nos quadros. Mesmo em empregos de comnrissão, muitos addidos, sem perda 
das ' suas garantias de estabilidade, tém sido aproveitados. 

E só assim se exp'lica que, em· menos de tres a:nnos, se tenha podido 
realiza r nessa vert'>a a economia que representam -os dados a seguir: 

No i\1inisterio da Fazenda, a reducç:ão ela àespesa ·com os addidos é de· 
9H:190$137. 

A dif:t'erença para mais provém da extincção da elasse dos oflficiaes adua-
. r.eiros, medida reclamada pelos mais urgentes interesses do fisco e constante 

é!a reforma das r epartições de F azenda, ,ql!l.e o orçamento tile ,dezembro ,deixou 
de comemplar. Occorre observar que desses mesmos officiaes, o Governo já 
aiproveitou, nos <Nlümos quaitro rnezes, nada menos de 234, com a reàucção 
-de ,632: 355:$ na despe.za respectiva, e vae agora aiprov,ei-tar muit.os outros no 
.p.:ieenchimento 'de nmnerosas vagas existentes. 

A verpa dos addi.àos no Ministerio da Viação era em 191'.9 de · 2. 600 :·00.0$; 
.em 1920 desceu a 2.400:00.0$; en 1'921, a 1.812:000$ e -em 1922, a 1.372::000$000. 
Com a designação, porém , de funccionarios addidos para diversas é©mmis-
sões, a v~rba é realmente de 991: 590$000. 
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No 1° de agos to de 191!}., o quadro dos funocionarios da Viação era de 499 
addidos, e, em 31 de março de 1922, estava reduzido a 108. Isto quer dizer 
que, só nesse Ministerio, foram nomeados nada menos de 391 funccionarios 
adclidos, com a economia de 1. 608: 410$000. 

No Ministerio da Agricultura pouparam-se aos cofres publicos, com a in-
clusão de addidos nos quadros permanentes, 782:920$; no da Gue1,ra, 123:300$; 
no da Marinha , 1. 013: 206$; e, pelos dados já publicados nas mensagens an-
tr>riores, no da Justiça, 99:720$, e no das Relações Exteriores, 26:400$000. 

Eis ahi 4. 583: 000$ de economias annuaes . feitas com o aproveitamento 
de addidos en1 menos de tres annos. 

Junte-se a isto a quantia de 682:626$ de lugares que supprimi por des-
necessarips nos ministerios da Fazenda , Viação, Justiça e Guerra, e terá o 
Congresso mais uma prova da preoccupação do Governo em evitar despesas 
excusadas. 

Ahi tendes, Senhores Membros do Congresso Nacional, o estado em que 
sP. encontram os princlpaes serviços publicos e o que por · elles tem feito o 
Governo, na parte que toca ás suas attribuições. 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1922. 

EPI'l.'ACI O PESSOA 

Presidente da Republica. 





MENSAGEM 
Sobre o veto orçamentario 



1 . 



MENSAGEM SOBRE O VETO ORÇAMENTARIO 

EXPOSIÇÃO DO Sll . PRE:SIDEJNTE DA REPUBLICA AO CONGllESSO NACIONAL SOBP..E O 

"VÉJTO" Á LEI QUE l!'IXA A DESPEZA PARA O CORllEN'l'E EXElllCICIO 

Srs. Membros do Congresso Nacional: 

Como está declarado no decrto n. 15.352, de 4 de fevereiro ultimo, tive· 
a · honra ·de convocar-vos extraordinariamente para d,elib.erardes sobre o 
·i·éto que oppuz ao orçamento da despeza votado para o corrente exercicio. 

Ao expor os motivos ele minha divergencia com o projecto que me en-
viastes, não julguei necessario justificar o direito, que assiste ao Poder Exe-
cutivo, de approvar ou não as resoluções que orçam a receita e fixam a des·-
peza. da Republica. Nunca fôra tal prerogativa objecto ele duvida . ~enhum 
jurista se abalançára jáma is a r ecusal-a ao Chefe do Estado. Todos, pelo con-
trario, eram accordes em proclamai-a. P areceu-me, por -isto, que seria fazer 
injuria á vossa alta autoridade procurar demonstrar a existencia coustitu-
c.ional claquella faculdade. Como, porém, ella tenha suscitado con,tradicta ela 
parte de membros elo Congresso, sinto-me agora no dever ele explicar as 
razões em que me fundei. 

Nos termos do art. 16 da Constituição, "o Poder Legislativo é exercido 
pelo Congresso Nacional, com a sancção do Presidente da R.ep·1i7Jlica" . 

Este é 0 principio. Esta é a regra. A ~ancção do Presidflnte ê requisito 
ebsencial da lei . Sem ella o acto legjslativo é incompleto e ineffi.caz. 

Uma emen da apresentada no Congresso C<:mstituinte propunha. que o ar-
tigo 16 fosse assim r edigido: "O Poder Legislativo é exercido pelo Congl·esso, 
como a sancçãio, em regra, do Presidente da Republica". Foi rejeitada. Re-
r-ovada em outra discussão . foi novamente repe<llida. F icou assim clara a 
intenção do legisla dor constituinte de sujeitar á sancção do Pres.'.elente da. 
Republica toda a f uncção propriamente l egislat-iva elo Congresso Nacional. 
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A' regra cate'gorica. do art. 16, portanto, s6 a propria Constituição pCide 
a.Jn·il· excepções. 

Ora, das tres unicas excepções que nella encontram os oon1mentado1·es, 
nenhuma se refere ãs leis de meios. Póde dizer-se mes:mo que nenhuma se 
relaciona CO!n qualquer lei, pois toda.5 .incidem ou em deliberaçã€s que rui.o 
tém caracter .legislativo ou em resoluções que, pelas condições de sua vota-
ção, excluem a sancção ou o véto presidencial. 

São as seguintes: 
1\ a do art. 4° (aliás impugnada por a lguns juristas) em que o Con-

gresso approva a incorporação, subdivisão ou desmerµbramento dos 'Estados, 
resolvido pelas respectivas assembléas legislativas; 

2•, a do art . 17, § lº , segundo o qual "só a.o Congresso Nacional compete 
deliberar sobre a prorogação e adiamento de suas sessões"; 

3ª, a do art. 90 , relativa á reforma da Constituição, .em que as dellbera-
ções, tomadas em tres discu.sSões e por dois terços de votoe em cada uma das 
camaras. valem por uma. desa.pprovação prévia do véto que acaso o Poder 
Executivo oppuzesse á vontade do Congresso. 

Elis · ahi. A' parte essas tres excepções, de nenhuma outra cogita a Cons -
tituição. Pelo contrario, depois de enumerar longamente, nos art:E. 34 e 35, as 
attribuições do Congresso, isto ê, as materias sobre que elle póde exercer a 
faculdade de 01·ganizar e approvar projectos de lei, entre as quaes figura, em 
primeiro lugar, a de orçar a receita e fúc<Jll· a desp eza, logo em seguida, no 
art. 37, que os projectos de lei, approvaàos nas duas O(Jflnaras, sej(Jfln en-
viados ao Poder Executivo, para. serem sanccionaàos ou não .. 

Mas, si a Constituição especifica minudentemente nada menos de trinta e 
nove · attribipções do Poder Legislativo, ent?'é as quaes a àe votar o orça-
'l'ttento, e prescreve sem reservas que os ·projectos de lei elaborados sobre essas 
materias sejam submettidos ao Presidente da Republica, é evidentemente ca-
prichosa, arbitraria e inc onsistente a opinião daqueUes que., arrogando-se o 
direito ele crear excepções, restricções e d.istincções, que a Constituição .não 
autoriza, pretendem que os projectos orçamentarios .prescindeni da audien.cia 
õo Poder Executivo. 

Nem haveria razão pa r a isso. O orçamento ê a lei que m,ais fundo · póde 
ferir os interesses nacionaes, interesses de toda a ordem - politicos, admi-
nistrativos, commerciaes, industriaes, financeiros, economicos; não seria. por~ 

tanto, razoavel , sob1-etudo no regimen p1•esidencial, que ficasse a sua elaho-
raç:ão reservada exclusivamente ao Poder Legislativo, justamente o mais 
accessivel ás irufluencias extranhas e onde a divisão da responsa,bilidade en~ 
fraquece as re,sistencias, gera excessivos rigores ou autoriza condescendencia.s 
cemasiadas . O Poder Executivo, que nasce tamberri directamente elo povo, 
que ê igualmente um delegado dos contribuintes, que re1)resenta do mesmo 
modo a Nação, encon tra na consciencia da responsabilidade que nelle se 
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twncentra, se isola e· se ·personifica, como poder singular que ê estimulo m ais 
forte paxa a defesa dos interesses oa communhão. 

Si, pois, lla uma lel qU': nãc. âeva escapar á collab-0ração desse poder ê 
a lei do orçament<;. 

Imagine-se o que seriam taes leis, si. os parlam.entós não recciassem o 
véto do Executivo. "Sô o facto da existencia do véto e o temor de ver um 
projecto devolvido com objecçõeS tiradas da moral publica, constituem já 

freios salutares ás proposições mais audaciosas". 

Não 'Pretendam.os, nem mesmo em doutrina, ·criar no Brasil essa novidade 
' . 

q ue a nossa tradição, 110 Imperio com.o na Republica,-járnais conheceu: a lei 
ele orçam.ento foi sempre subrnetticla á sancção, e conseguintemente ao véto, 
elo Chefe do Estado . 

O C-Ontra:rio importaria a amnullação completa do direito que o art. 16 
i'a Constituição poz nas mãos do Presidente. Em vez de profectos especiaes, 
sujeitos a sancção e véto, o Congresso introduziria 110 orçamento todas as 
medidas a respeito das quaes não contasse com o assentimento do Executivo, 
e por este modo burlaria a coparticipação deste poder na feitura elas leis . 

Não pôde ser verdadeira uma doutrina que conduz a tal absw·do . 
Demais, é mister não esquecer que o véto, como o estabeleceu a Consti-

t11ição não é um acto definitivo e irrevogavel , mas sim'Ples convite ao Con-
gresso para examinar a rnateria em face das razões expostas pelo Presidente 
<"Jl Reipublica. Si estas razões são infundadas, o Cong0resso as fulminará. e o 
projecto se converterá em lei. 

Foi nos Estados Uni:dos e na Republica A.rgentina que fomos busca r 
os moldes do nosso systema constitucional. 

Ora, a Constituição Americana dispõe no art. 1°, secção 7, n 2: "Todo 
projecto acloptado na Camar--cl. elos Representantes e no Senado será antes de 
tornar-se lei , presente ao Presidente dos Estados Unidos. Si este o approvar, 
assignaJ.o-ha ; s i o não approvar, clevolvel-o-ha com suas objecções á Camara 
em , que houver sido iniciado • .. " 

A Constituição Argentina por sua vez preceitua no art. 69: "Approvado' 
um projecto de lei pela Carriara em que teve origem, passa á outra para ser 
discutido . Approvado por ambas, é enviado ao Poder Executivo da Nação 
pa.ra ser examinado, e, si obtem a ~a approvação, é então .promí1lgM10 como 
lei". 

E', como se vê, o mesmo processo seguido entre nós. 
Pois nem nos Estados Unidos nem na Repubicla Argentina se contesta 

ao Presidente o direito de negar sancção aos orçamentos. 
Nos Estados Unidos o Presidente Hii.yes usou em varios casos desse di-

reito. Na Argentina, onde o orçamento é um sô e o véto pôde ser parcial, 
o facto. tambem não é desc'onhecido. O actual presidente tem mais oe uma vez 
n~gado sancção á lei orçamentaria. A primeira vez que o fez, em 1918, jus-

.. 
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tiflcou o seu acto em uma nlensagem, de que vale a pena transcrever alguns 
trecho~ . 

"O Poder Executivo, disse elle, entende que o .Congresso exorbi-
tou das suas f aculdades com approvar as disposições cita-O.as, por-
quanto incvluiu na lei do orçarnento, lei essencialm.ente financeira, não 
só perscr-ipções wtranha.s á sua natU1·eza e proprias das leis organi-
cas, mas ainda outras que vi.olarn a a1ito1'iclade do Poder ExeciiUvo 
c01no pl)der adrni.nistrat-ivo, e ferem . fundamentalmente a m·ajestade. do 
governo na sua a lta representaçãõ publica . O .Poder Executivo, ao 
exercitar o diPeito de véto, pelo modo por que o faz, tratando-se 
da lei de r eceita e despeza, julga interpretar e c·1i11iprir a Constit·1tição 
da Re1niblica em se1i conceito e ern sua douti•ina,. A lei do orçamento 
é uma lei annual, destinada exclusiv<tmente a calcular e fixar com a 
m a;ior previsão possi'vel as rendas e gastos que hã<;> de dar vida e mo-
vimento á administração geral do paiz ; não deve referir-se sinão a 
assumptos q1i.e esteja,rn de accôrQ.o com esse ob,iectivo, dentro da luLr-
monia e equilibrio dos poQ.eres . Em cons.equencia, o Poder Executivo 
.Promulga a lei de orçamento na parte que lhe é propria, e vé·ta., por 
lhe serem extranhos, os arts. 45, 48, 50; etc .. em defesa das suas 
faculdades e da estabilidade da legislação geral do paiz" . 

Ora, si assim se pratica nos Estados Unidos e na Republica Argentina, 
em cujas constituiçõe.s a nossa se inspirou, por que havemos de fazer ex-
cepção? 

Tres são os argumentos que vejo formulados contra o véto opposto ao 
orç:;imento. da despeza. 

O <pr1i:µeiro 3!dm.itte em pr.incipi'o o direito de véto, mas, tendo em vista a 
ii"tima -correlação exi,ste~lte entre a receita e a despe:r.a, entende que esta· não 
pó de· mais ser repellida si aquella já foi sanccionada. 

O argumento é illogico. A consequenc.ia a tirar daqu~lla intima correla-
ção não é uma lei que não possa ter sorte diversa da outra, e sim que o orça-
mento da receita e a fixação da despeza devem constituir uma ~ó lei. DeRde, 
porém, que entre nós forrnam duas leise distinctas e autonomas, discuti·das se-
pm·adamente, votadas em ~pocas diversas e em épocas diversas submettidas 
a u Poder Executivo, é absurdo pretende-.r, em face da Constituição, que uma 
nã.o possa ser sanccionada ou vetada sem que a outra seja igualm,ente. O 
menos que dahi decorreria é que o Congresso passaria a ter a faculdade 
sobera na de permittir ou não permittir o exercício do véto; para isto, basta-
ria - enviar as duas leis ao Presidente com o intervallo de mais de dez di!!.s, 
como fez este anno, em q1ie o orça,mento da, receita, me foi remettido no dia, 
Zl de c~eze11ibro e o da despeza a, 13 de jafü3iro. Para poder estudar as duas 
leis em conjuncto e decidir-se pela sansção ou pelo véto de ambas, o Presidente 
teria ·que esperar a segunda; mas quanfo esta lhe chegasse ás mã.os, jâ a 
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,outra, estaria sanccionada pelo decurso m aterial do decenclio, nos termos ·do ar-
tigo 37, § 2° da Constituigão, e elle não teria mais liberdade de julgamento . 

. Si ha inconveniente em que urna das leis orçamentarias seja vetada e a. 
outra não, o rerriedio está eni organizar o orgamento em um só e rn.esrno a,cto 
legislativo, como, aliás, me parece m ais ra.zoavel ·e se usa em muitas nações. 
Os arg·umentos deduzid-..S da redacção do art. 34 n. I e do art. 54 n, 8 da 
Constituição, com os quaes se tenta provar que esta prev~ a existencia de 
.duas leis. de orçamento, uma da receita e outra da despeza,. nfiguram-3e-rne 
de pouco valor, Do primeiro dos citados artigos não vejo que se possa tirar 
essa conclusão. Na Constituição Argentfüa as attribuições de criar a receita 
<> fixar a despeza. vêm até em <disposições distinctas: a primeira nos ns, 1 e 2 
e.o art. 67; a segunda, Tnais distante, no n., 7. Entretanto, na Republica Ar-
g~ntina, a lei orgamentada é uma só. Quanto ao plural empregado no art. 54 
r.. 8 da nossa Constituição, póele tei· explicação mais razoavel do q ue aquella 
q ue lhe tem sido dada. 

Como quer que seja, porém, e1nquanto mantivermos o u so inaugurado pe-
lo decreto n. 2. 887, de 1879., de votar-se o orçamento em dois projectos distin-
ctos, forgoso é admittir quê o Presidente tem o direito de sanccionar um e 
vet.ar .o outro, pela simples razão de que o facto de adoptar o Congresso ordi-
nario, na elaboração da lei, esta ou aquella forma r egimenta.l, não póde ter 
como consequencia privar o Presidente da Republica de urna. prerogativa qirn 
Constituigão exp·ressamente lhe outorga. 

Vivemos a olhar :para os Estados Unidos, a indagar o que a lli se pe-i1.Sa, 
se diz e se faz em m ateria constitucional. Ora, nos Esta.dos Unidos, antes da 
refor1na adoptada o anno passado e que só entrará em vigo1· no dia 1 de julho 
uroximo, o orçrunento constava de uma lei permanente de i·eceita e de tantas 
leis transitorias de despeza quantos os ministerios. Pois ape7..ar da estreita 
col'relação entre a receita e a clespeza, nunca o presidente da grande Republica 
se sentiu inhibielo ele vetar os orçamentos da de.'lpeza, o que tem feito, como 

·já vin1os, varias vezes, sem que a alguem tenha acudido a icléa ele acoimar-
l1e o acto {[e inconstitucional. Aliás, que essa correlação póde tarnbem ser 
mera fantasia, mostra-o claramente o facto de ser projecto que deixei ele 
s<:nccionar superior em mais de 300 mil contos á receita orgacla. 

Allega-se que a l ei da receita cogita muitas vezes de rendas com appl!-
cação especial a serviços rrovos, cuja creação é sustada pe.lo véto . O que se 
p(>de concluir dahi é que essas rendas não elevem ser cobrada.s-, ou o seu pro-
ducto deve ficar depositado, até o novo pronunciamento do Congresso sobre 
aquelles se1-Wços. 

O segundo aPgumento é de ordem geral. No regJmen da nossa Constitui-
çf,o, diz elle, as leis orçamentarias não estão sujeitas nem a ~ancção nem a 
véto. 

Por que? 
A razão é original . 
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Porque, no art. ·54, a Constituigão a o de:finir os crimes de responsabilidade 
do l?residente da Republica, considera como taes os actos "que attentarem 
contra as lei-s orgamentarias votaã<z,s l)efo Congresso" , e esta expressão -
vo,·adas pelo Congresso - inostra evidentemente que as leis de orçamento 
-clé!vem ser obra ewclusi.va. do Pcider Legislativo, sobre o qual o Presi'dente não 
é chamado a manifestar-se de modo algum. 

Antes de tudo, uma pergunta: si o art. 54 mostra são evidente1rn>nte que 
o Presidente na.da tem que ver com a formação da l ei orçamentaria, como é 
que durante trinta annos de Republica ninguem percebeu jámais essa evi-
c1<lncia? 

Todos os projectos de orçamento até ho;ie approvados pelo Congresso têm 
s1àq submettidos á sancgão do Presidente, e por este sanccionaclos. O Con-
gresso Constituinte, uma vez votada a Constituição, converteu-se em poder 
legislativo ord.inario, e como tal funccionou por tras annos. · N1nguem majs 
·cCimpetente para. declarar o verdadeiro pensamento da. Ca.i·ta Constitucional do 
que aquelles que a elaborarani. Pois os tres orgamentos votados por essa 
Assembléa fora·m, todos enviados a.o Poder Executivo e sanccionados . Ass1m 
como foran1 sanccionados, podiam ter sido Q.evo1vidos. Quando o Congresso 
submette o projecto ao Presidente, não é só para a sancgão C!'le en-
W.o perdel"ia toda a sj.gnificagão, mas pa1:a a sancção ou para o 1Jéto 

Dil-o a Constituição no art. 37,: o p1'ojecto de. l ei será: envia.do "ao Poder Exe-
cutivo, que, acquiescendo, o sanccionará; si, poréni, o Presidente ela Repu-
blica o julgar ·inconstitucional ou contrariq aos interesses da Nação, negará 
sa.ncção" . 

Não serão e..'{pressivas essa uniformidade e essa constancia no modo de 
enrnnder e applicar uma lei? Todos, a começa r por .aqu elles que a f!zeram, 
sem diwontinuidade, sem discrepancia, sem hesitagão, todos , durante mais de 
trinta a~nos, a interpretam e a e..'(ecuta.m sempre de certo modo: como pre-
knder hoje que a lei disponha clara e precisamente tle modo contrario? 

Demais, si o legislador quizesse subtrahir a elaboragão do orçamento -
jastamente a mais 'i.rnport.ante de t odas as attribuigões que confiou a.o Con-
g1-esso - á autoridade do Presidente da Republica, o natural é que o fizes.::e 
claramente e 110 mesmo capitulo em que se occupa da form.a.ção das leis e 
confei·e ao Presidente o -direito de sancção e de véto . Ao p~·eceituar no a.rL 
!I. 37 que os pro;je<:tos de lei, approvados nas duas Camaras, seriam enviados 
ao Poder Executivo que, :os sancciona.ria ou não, facil e simplf's lhe fôl."d. 
accrescentar : "Desta regra exceptua-se o projecto da lei do orçamento·". 
Não fria estabelecer essa excepçã-0, e isso mesmo em phrase ü1cLdente, ely-
IJtica e obscura, no capitulo que trata ... da responsabilida.cle do Presidente. 

Bastam estas considerações para excluir a. nova interpretação. 
Mas a verdade é que as palavras - votada.s 1n~lo Congresso - nada mais 

r epresentam do que um dos muitos lapsos de linguagem d.e que se eiva a 
Constituição. 
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A redacÇií.o desta, levou, como é sabido, menos de cinco dlas, e as qua-
trf.> du21ias de emendas apresentadas á ultima hora foram estudadas em pouco 
mais de sessenta minutos. E', pois, perfeita:rnente explicavel que a sua lin-

\ 

g•aagem não prime pela perfeição. 

Leis do Congresso, ··ou, com.o diz o art. 54, leis votailas velo Congn:s.ço, 
são redundancias que se lêm e se ouvem a cada •passo no escrever ou no fallar 
commum. A expressão votadas pelo Congresso, não a empregou o legislador 
n!) sentido restrictivo, porque não ha, leis orçamentarjas que não sejani Yo-
tadas pelo Congresso. Não a urnpregou tão pouco com o i11tuit9 reserva.do. de 
dispensar essas leis da sancção ou do véto, nf10 só porq.ue não seria esse o 
lugar a.propriado pará criar tão grave excepção, como porque es...c:a, · não se1·ia 
a linguagem adequada á manifestação de tal pensamento. Dis.sessé o legislador 
- é cri-me attentar contra as leis orça'l'lwntarias - e teria dito tudo. Qu\-
zesse, mesmo ahi, subtrahir essas leis á autoridade do Presidente, e nada lhe 
custa.ria redigir assim o artigo : "E' crime attentar contra as leis orçamen-
ta rias, as quaes ·serão votadas pelo Congresso, s~ dependencia de sancção". 

Trata-se, pois, de uma simples phrase pleonastica.-
Palavras excusadas encontram-se a cada passo no texto coR.Stitucional; 
"Art. 17 § 3° ... Vaga por quaJq'lte'I' ·causa, incl1i.nve !·enuncia" (era des-

uecessario dizer que a renuncia é causa de vaga); 
Art. 34, n. 20. Mobilizar e utili:iar a Guarda Nacional , "o·u, ?'ni/.icia c!vfoa, 

·r.o~ casos pevis'tos na ConstituiÇão" (ou betn Guarda Nacional ou bem milic\a 
civica; accresce que a. Constituição não prevê caso de mobilização dessa 
força); 

"A.rt. 41. Exerce o Po#lr Executivo o Presidente da Republica dos Es-
t1;,dos Unidos do B1·asil, como ch,efe e!ectivo oo Nação" (não podia ser o pre-
sidente de outra republica ou quem não houvesse sido eleito chefe da Nii,çi'.o); 

"A.rt. 47 , § 3°. O processo da eleição (do Presidente) sercí refu,lç,do por lei 
oniinaria" (o art. 34, n . 22, já havia dado· ao Congresso a attribuição de : 
'·regular as condições e o processo da eleição para os cargos federae's); 

"Art. 48, n. 8: . . . inva,são oii aggressão estrangeira" (como >ii a invasão 
nã.o fosse uma aggressã.o) ; 

"Art. 48, n. 16: Entabúlar negociações i.nternac'icmaes, celebrar ajuste~. 
<'onvenções e tratados" (não é possível celebrar ajustes, convenções e tratados, 
sem entabolar negociações i.nternacionaes); 

"Art. 60, lettra d: . .. julgar os litig!os entre cidadãos de Estados diversos~ 
ciiversificcindo as leis d.estes" (phrase que presuppõe a dualidade da lP.gisla-
ção substantiva e que, recusada esta <Pela Constituinte, a Commissão ·de Re-
dacção, por descuido conservou no texto constitucional) . 

E con10 estas, ainda outras. 
Nada ha, pois, ele extraiilio que o art, 54, n . 8, ela Constituição contenha. 

tambe.rn algumas palavras dispensa.veis . 
Asstm aliás o comprehenueu, menos ele um anno ·depois promulgad,-., a. 
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c=ta const:itucional, a lei n . 30, de 8 de janeiro de 1892, que define os cri-
mes de responsabiHdade de Presidente da Republica, ze;, votacla velas 1n;es~ 

1hos ··me-m,bros tla · Assenibléa Oonstitu,inte e que, no capitulo VII, trata . . dos 
c:cinles conun.etticlos "contra as leis orçamentadas", sem. aqu elle e.."'<misa~1o 

appendice. 
A fragilidade da interpretação qu_e ~ombato resulta ey1dente dos proprlos 

t.ennos em que .eila .se .apoia. No syst.ema da nossa Constituição - arts. 16, 
37 e. 38 - Zai é.• uma re·solução c1o Congresso sancçionada pelo Pre,sidente Çla 
Republica ou . pro1>1;11.lgada pelo Presidente do. i;lenaido. Fóra dahi ri.li.o ha lei . 
;E:fa.verá projectos,. resoluções, deliberações administrativas, etc , Ora, não ~ 

admis13ivel que a Constituição, contradizendo-se a si propria, cha m asse de 
k i um vrojecto que não foi nem sa11cciona do de accôrclo com os arts. 16 e 37, 
nem promulgado na conformic1ade do ·artig·o 38. Para isso seria m.ilstér qu e 
c:la houvesse esta.beleciclo antes uma excepção para as leis de meios, e !1 tW 

o fez. Em taes concliçôe's, l~i, orça?nentari.a não é nem põcle ser projecto ele 
orçq,men.to; projeoto de orça.m·1,ento sen1 san~ção não é nem póde. sAr lei. 

Já vimos que nos Estados Un.iclos e na Republica Argentina, de onde ti-
rámos 0 .. 110.sso systema de governo, as !·eis de orçamento estão, como qualquer 
outra, .sujeitas a $3.ncção e 'véto. A s:uriosa innovaçã.o que se quer introdu-
diz no paiz não tem, pois, em que se apoiar. 

O terceiro argum.ento insurge,se tambem contra o véto do orçcwnento 
em th ese .. 

l!,ormula-se assim: "A, Constituição declara no art. 40 que os projectn;i 
não .sanccionados não poderão ser l'Cnovados na mesm.a sessão legislativa ; 
ora, isto exclu e a possibilidade de ser vetaclo o projecto de orçamento, por-
que, si o fôr, não podE>rá ser renovado na m.esma sessão, e o Governo fi-
c2.rá sem lei ele meios para o exercício immediato. 

Qua nqp na Constituição se falla em pro;jeqto não sanoc-ionado, vresuppõe-
se o projecto de lei como elle deve ser, isto é, um. todo organico, _homogeneo 
e systema.tico, res tricto a, uma só ma.teria, com.o preceitua a Constitu iç~o da 
Pensylvania , e cujo rnethoclo e harmonia o véto destrua substancialmente. 
A Constituiçã o prohibe então qu e ·esse todo sünples e indivisivel seja e:Xa nii-
naclo na m esma sessão leg·islativa, sob o . -influxo de idéas preconcebidas, de 
i<entimentos menos calmos, do espfrito de represalia o\.t Qe capricho, e exige 
que não volva á di,scussão antes de P.a ssado algum tempo, para que a r e -
fl exão e e exame tranquillo das razões do véto sejam penhor da isenção n e-
cessaria ao seu j.ulgamento imparcia l . 

Qua ndo, poréin, o ·caso e, como occorre frequentemente, de um projecto 
fonn.a clo por varios pr•ojectos ;justapostos, sem connexão .uns com os outros., 
r elativo cada qual a um assun1pto diverso e independente, parece não se dever 
r~egar ao Congresso o clireito de, approvado o véto, renovar na mesma sessão 
~q_uell es dos projectos pa rciaes que não foram. impugnados pelo Executivo 
~ a respeito elos quaes os dois pederes estão de pleno accôrclo. 
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O que a Constituição prohibe é que se renove o project:o vetado, isto é, 
tl mdsm,w ·idéa que 0 Presidente repelliu, providencia icl!entica á ·que suscitou a 
divergencia entre ·O Executivo e o Congresso, n1as não impede que se apre-
-sente de novo uma medida que, distincta pela sua materia daquella que nã-0 
niereceu o assentimento dó Congresso, só tenha de commum com alia o h aver 
com ena figurado na mesma resolução legislativa. 

A Constituição Argentina no art. 17, estatue. "Nenhum projecto de lei, 
total7nenlie rejeitado por ·uma das Camaras, poderá ser renovado nas sessões 
<lo mesmo anno". 

Este é que é o verdadeiro pensamento do legislador, A palavra tota/!rnente 
figurava tambem nos projectos de nossa Constituição, e foi s upprimicla sem 
duvida por parecer, como é, desnecessaria. 

·Figure-se que, em uma resolução forrriada de numerosos preceito11· Inde-
pendentes, os dois poderes estão de perfeita harmonia em relação a ·todos mt>-
nos um. A Constituição hão quer que este possa ser revista immediatamê'nte 
ainda no ambiente dos motivos que o determinaram, mas não tem razão para 
prohibir que se votem desde logo novamente os outros dispositivos, a res-
peito dos quaes Legislativo e Executivo são accórdes em reconhecer que 
c:msulta= os interesses da Nação. 

Dir-se-ha que isto valeria admittir o véto parcial. 
Eu sou hoje francamente .pelo véto pa.rcial. Julgo-o não só da mais alta 

e urgente conveniencia publica, como perfeitamente admissível no regímen da 
nossa Constituição. E' o unico meio de responder a essa fraude. contumaz com 
que, todos os anno.s, desde ·q ue se proclamou a Republica, e á semelhança do 
Qüe se fez out'ora na Inglaterra contra a Camara dos Lords e nos Estados 
Unidos contra o Presidente, procuraanos, nas ·cam'las orçamentarias impôr 
ao Poder Exeéutivo medidas as mais extranhas, contra as quaes, em proje-
ctos de ~utra natureza, se revoltaria o seu zelo pelos principias constitucio-
naes ou pelos interesses áa Nação, 

Eu sou pelo véto ·parcial. Delle não usei no caso do orçainento dE1ste an-
r.o, porque não hávia meio de applical-o ás tabellas, onde a m eu ver muitas 
consignações deviam ser criadas ou supprimidas, outras reduzidas ou au-
grtientadas. Além disto, eu sabia que a opinião geral lhe' é contra1·ia, e nã.o 
ti:::ha. o direito, como Chefe do Estado, de, em momento de tal gi•avidacle, ten-
tar a adopção dos meus pontos de vista doutr~narios, nem· devia allandonar a 
re.novação de um projecto, que eu considerava verdadeira calamidade nacio-
nal, á preliminar aventurosa de uma discussão acadenuca. 

M:as, na hypothese que acima figurei, a solução por mim ind:ibada niio 
importaria o véto parcial, visto como não seria o Presidente, mas o proprio 
Congresso, a destacar elo projecto colle'Ctivo as medidas que devessem pre-
valecer, e que não entraria m em vigor sem passar de novo por todos os 
tramites da elaboração legislativa, sujeitos a adclições, suppre$sões ou trans-
tor.rnações de qualquer natureza. 
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João Barbalho entende que "o p:r<ojecto rejeitado ou não sainccionado· não 
póde proseguir nem surgir de novo, quer como fôra apresentado, quer com 
innovações e retoques" , pois, "si fosse licito apresentar o projecto com ,al-
terações vara não parecer o meSlllo, ficaria autorizada a burla, a inutilização 
du providencia que prescreve o art. 40: bastaria uma alteração em. ponto 
accessorio para allegar-se differença entre os projectos". 

De int'eiro accõrdo. 
Mas o egregio ' interprete da nossa. Constituição presuppõe que o pro]e-

cto, como {;lissemos acima, verse, todo eJle, sobre o mesmo "ob:iecto ou assiun-
pto"; não imaigin,ou a de1urpação, que se tornou habitual entre nós, de re-
unir no mesmo aoto legislativo materias as mais di~ersas e sreceitos os mais 
cfü'tpares. Percorram.-se, por exemplo, os nossos orçamentos, .e a.hi se encon-
trará de tudo - favores pessoaes, ref'ormas de repartições, organização de 
serviços no;vos, derogações de leis permanentes em todos os ramos do direito, 
criaç:.ôes de institutos juridicos, nomeações, promoções, aposentadorias, em 
summa, providencias que nenhuma relação têm com o calculo das rendas 
ou das d~spezas publicas. 

Ora, vetado o orçamento, por que haveriam esses enxertos, contrarios 
â indole da lei e aos regimentos das Ca.maras, de prejudicar as outras medi-
das que são saJutares e indispensaveis á vida ela Nação? 

Mas, observarão, si o projecto fõr vetado, como foi ::;tgora, com razões 
que abarquem mel>ffio a parte propriamente orçamenta.ria, elle: não pode1·á 
ser renovado senão na sessão immecliata e, assim, o ·exercicio começarã sem 
lei <le meios, o que não podia estar no pensamento elo legislador constituinte. 

E não estava, não. 
O argumento que estou analysando não é novo. Pôde dizer-.se que nasceu 

com a Constituição. Ora, os mais autorizados interpretes da nossa carta 
politica . de accõrdo em ensinarem que a lei de orçainento, por isto mesmo 
quE: é uma lei anniw., escapa á prohibição do art. 40. 

O art . 37 sujeita a sancção e véto todos os actos legislativos do Con-
gresso; o art. 34, n. I, exige .que este, cada anno, orce a rereita. e fixe a des-
pesa da Republica. E' cla11:0, P'Qrtanto, que si o orçamento for vetado, elle 
terá que ser renovado no mesmo anno, afim de não perder o seu caracter 
de annuallidade. Resulta assim logicamente, da combinação dos tres dis.po-
sjtivos, que os projectos. de orçamento constituem excepção ao principio con-
sagrado no art. 40. 

Milton, logo na primeira edição da sua Constitwi.ção do Bras'il (1895), res-
poncleu victoriosamente ao argumento agora resuscitaclo: 

"Não ha collisão entre o art. 40 e o art. 34, n. 17 da Consti-
tuição. 

Fosse certo que a lei fundamental inhibisse de qualquer modo 
a renovação dos projectos rejeitados na mesma sessão, é igualmen-
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te manifesto - que ella manda fixar em cada anno .c01'rente a força 
publica. 

Ambos estes textos constitucionaes podem coexistir na pcor hy-
pothese, um 'como regra e o outro, na sua expressa condição de an-
nulliqade, como excepção; não ha, pois, questão de proemine11cia. 

A 1·ece-ita e a despesa, e a fixação da força publica são ca.pitulos 
assenciaes na vida politica; e não pod1a. ser intuito do legislador con-
stituinte ·restri-ngir, obstruir ou annuUar a acção legislativa, insubsti-
tuível neste campo das necessidades nacionaes. 

O designio da lei, o que os jurisconsultos chamam wum leg·is, 
suppr:iria, no caso vertente, a lacuna que por acaso houvesse 111> 

seu contexto. 
Taes seriam os subsiqios da interpretação, si a lettra da. lei ad-

mittisse duvidas. 
Em conclusão: um projecto de fixação de forças de ma1· e terra, 

que não for a reprod.ucção de 11.ma p1•oposição rejeitada, póde ser dls-
C'Utido e votado na 'llWS'llta sessão legislatirva . .. 

O qoue se diz da lei de forga,s applica-se â do orçarne-nto tam1'be1n. 

João Barbalho manifesta-se do mesmo mocro. 

"Ao disposto no art. 40 haverá excepções? 
O texto prohibitivo, terminante e amplo, parece repellil-a.s; m-"l.11 

as füsposições de uma lei devem se entender .em concordancia, umas 
pelas outras, e em conforrrúdade COin o seu fim . Si o art. 41), pe!os . 
motivos que já vimos, impede na mesma sessão legislativa a reno-
vação dos projectos re;jeitados e dos vetados, o art. 34, §§ lº e 17 
impõe . que em cada a nno haja lei de orçamento de receita e d e 
despesa da Republica e lei de f.ixação da força publica nacional, 
Como prescindir dessas leis annuas? E é principalmente para. que 
ellas se façam que existem os parla.n1entares em vista do que dis·-
põe o airt. 72 §§ 1° e 30, segundo a s quaes o. cidadão nada é. ob~·i
gado a fazer senão em virtude da lei e não se lhe pôde cobrar im-
posto algum sem lei que o autorize, b em como· não se comple-
tarfLo contingentes dos Estados para a força arma.da senão "de 
conformi<lade com a lei annua de fixação de forças" (a rt. 87). 

Ora, evidentemente todas estas disposiçõeg citadas forarn esta-
belecidas para se cumprirem de ,um modo racional, sem se prejudi-
carem. Não se pôde adrndttir que alguem tenha a força de impedir 
em absoluto a execução de qualquer dellas. Sup.pol-o fõra attri. 
buir aos constituintes um pensannento absm·do, espurio, e anar-
chico. Será preciso, pois, concilial-as, de modo que não se revo-
guem, que não se a nnullem; e isto se obtem restring>indo o sentido 
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daquella que de limitação for susceptivel, sem quebra da cohesão e 
harmonia geral do system.a . Podem. certamente coexistir com ef-

. ficiencia, sen1 na da perder ele seu valor, e concorrendo para funccio-
nar regularmente o systema da Constituição, ad!nittindo-.se, - por 
eBJcepção ao Olrt. 40, - q•ue os projec·tos de leis annuas, rejeita-
das 0 ·1t não sancc·ionaàos, se possani renovar na niesm,a sessão, e 
dest'a rte se resolve a difficulda cte. 

E s ta solução se impõe como i;recusavel, estriba-se nos motivos 
e razões fund.a!nentaes · das disposições citadas, ewta -lhes a antino, 

·mia , fal-as coherentes com o disposto em outras, salvando o equi-
librio dos poderes e a effectivJdade das garantias que ella esta-
belece" . 

Finalmente, o Sr . Carlos l.Vlaxlmi!iano, tratando da . r egra q ue véêla a 
:hmováção, na m esma sessão legislativa, dos projectos rejeitados (e, por 
conseguinte, elos não sanccionados), assJm se exprime: 

" E a:eptiwm,-se as léis de orçamento e de fixação de forças , e1n 
vktu.àe ào art . 40 c01nllinaào com o 34, ns. 1 e 17. Não se inter-
pretam textos isolados . O prop'J:io nome de leis annu,l~s convence de 
que devem ser votadas para doze mezes. Con segui11ten1ente, s! u111 
projecto é rejeitado (ou veta do, dizemos nós), compete á Camara 
dos Deputados, nos termos dq a rt. 29 , iniciar, na niesnia sessão orifí-
naria, o .estudo e a votação ele outro sobre o assumpto do primefro" . 

A Constituição Argentina dispõe t:<Lmbem, no a rt. 72, que o projecto não 
s.an c.-cionádo "não poderá ser r enovado nas sessões do mesmo a nno". Eln.tre-
tanto, não só a doutrina como a pratica a lli entendem que esse dispositivo 
não tem a pplicaçã:o ao projeoto do orçam·ento, "porque o orçamento ·é con.-
sicleraclo sempre lei nova". 

Mas o facto' não é virgem entr e nós. Em 1894, o Presidente ék't Republica 
uegou sancção a:o projecto ele · fixação ele .á'orças. O Congresso a pprovou p 
véto, e, na m .esma sessão orclinaria, depois de ouvidas as suas commissõel!, 
votou novo projecto, que sanccionado e promulgaclo, veio a ser .a lei nu-
mero 264, de 20 ele dezembra claquelle anno. 

O que se diz da lei annua d e forças est ende-se á lei a nnua ele m eios. 
O ·caso. pois, não comporta mais discussões. 
Parece-me que nada preciso accrescentar ao que fíva exposto, para de-

:m.onst1•ar o direito que tem o Presidente da Rpublica de negar sancção aos 
projectos ele orçamento. 

· Ha quem pense que, recusa ndo o m eu assentimento ao projecto de lei d~ 
despesa., fil'me um máo precedente, pois ele a.gora em deante os vétos se suc-
ce.derão e o pa is V:iverá sem leis de meios os primeiros mezes ele cada a nno. 
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Estou convencido, p elo contrario, de que .prestei assignalado serviço á 
Nação e ao proprio Congresso. Não fano da vantagem decorrente da inexecu~ 
ção d.e uma lei que arrastaria o Thesouro á insolveneia; refiro-me m.esmo ao 
precedente que abri. 

Violada a immunidade tradicional da lei orçamentaria, haverá agorà. 
maior cµidado na ~ma preparação; Deputados e Senadores mostrar-se-hão 
menos condescedentes, e os proprios interesses individuaes moderarão o seu 
arrojo. Co1n isto lum·ará o pa.iz e os vetos ao orçamento, em vez de se mul-
tiplicarem, como se receia, perderão a sua razão de ser. 

Quanto ao perigo ele ficar o governo sem orçamento durante alguns me-
z.as, esté. nas mãos do Congresso evital-o . 

Pelo art. 17 da Constituição, o Poder L egislativo eleve reunir-se no dia 
3 ele maio de caeli;i. anno e funccionar clurante quatro mezes, isto é, 
até 3 de seten1bro. A' lei ordinaria é designar um dia a nterior para a 
reunião, e, si o fizer, as Oamaras poderão concluir os seus trabalhos 
a inda mais cedo.. Admittido, entretanto, que o Congresso se instaTle a 3 de 
maio mesn10 e, mais, que prorog·ue a sessão legislativa por um ou dous me-
7.es. a inda lhe r estará tempo suffioiente para tomar conhecimento do véto 
l)Orventura opposto ao orçamento. Desta sorte, o novo exercicio não se ini-
cia.rã sem as respectivas lei's de receita e de despesa. 

Basta, pois, que o Congresso vote o orçamento dentro elo prazo constitu-
cional ou mesmo até 30 u 60 dias depois deste prazo, para que se afaste de 
todo aquelle perigo. 

Infelizmente o Congresso tem sido obrigado até hoje a düatar pelos qua-
trCi mezes restantes de cada anrio a prorogação .de suas sessões, prevista na. 
Constituição como medida passageira e extraordinaria, e a não poder cuidar 
dos orçamentos si·nâio ·nos ultimos dias elo exoccici'o, quando a angustia. de 
tempo, a falta de publicação de projectos e emendas, os conflictos de in-
éeresses de toda ordem quasi não per1nittem saber o que se vota. 

No caso de que me occupo, si -o exercicio se inici-ou sem a lei da despesa, 
é qt•e o projecto respectivo só foi r-emettido 2,0 Poder Executivo no dia 13 
de Janeh·o. Houvesse-o recebido o Presidente em setemb'ro -ou outubro, e o 
Congresso teria tempo c1e sobra para se manifestar sobre o véto elo novo 
exercicio, 

O que convêm, pois, é corrigir a pratica: é env·iar o governo as propostas 
em tempo oj9portuno ao Congresso Naci-onal e prepara r este as leis de meios 
dentro do periodo fixado na. Constituição; e, si tanto fôr necessario, alterar 
o a nno finaneeiro. 

Conseguido isto, nenhum inconveniente h averá. em exercer livremente 
o Chefe do Estado o direito, que lhe dá a Constituição, de negar a sua. 
acquiescencia a todo e qualquer projecto legislativo que julgar contrario aois 
interesses nacionaes. 
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Per'l'nitta-me o Congresso Nacionl\l que a proveite o ensejo pal"it d.eifen · 
der-me de algum;a,s accusações que, a proposito do véto, me foram injusta , 
mente irro~adas. 

Veta.ido o orçamento, p1'0Curei sub-Ordillall' a normas precisas a effectua -
ção das despesas publicas, Resolvi então, no decreto n. 15. 341, de 30 de 
~;melro, que as clespesas de pessoal fossem feitas de accôrdo com as leiY:i fl 

:rogula.mentos de cada serviço, e as de nl.áterial dentro dos limites elo or~a

mento não sanccionado. 

Houve que;m deduzisse desse facto quê eu havia vetado o urçamento. na 
parte relativa a o pessoal e o sanccionava nas verbas de materlnl. 

Ou o decreto não foi comprehendido ou o argumento é de má fé. 
As despesas de pessoal não são creadas pelo orçamento mas por leis es· 

pe.e!a.es .permanentes . O orçam,ento apenas reproduz as cifras fixadas nessas 
leis. E' por isto que, em frente de cada. consignação orça.znentaria referente 
a pessoal, se encontram citada.'3i as leis que a autorizam, O que se fez este 
anno - augIIlentar vencimentos de funccionario.s .em simples tabellas de or-
1:a.:i:nento - não é regular. 

Os vencimentos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, são auto -
rizados e fixa.dos não pela lei orçamentaria, mas pelos decretos ns. 848, de 
11 de outubro de 1890, 363, de 6 de janeiro de 1896 , 1. 627, .de 2 de janeiro 
de 1907 e 8. 526, de 18 ele janeiro de 191!, os quaes vên1 todos citados no or-
Çamento, em face ela consignação respectiva. 

E' em virtude desses decretos que os ministros do Supremo Tribunal re-
cebeni os seus venci!mentos, e não porque estes figurem na lei de despesa. 
<1Ue apenas os arrola . Supponha-se que não existe essa lei, ou porque o 
projecto respectivo foi repel1ido .pelo Presidente, ou porque, devido a accm-
tecimentos extfaordinarios, não pôde ser votado; nem por isto os ministros 
do Supremo Tribuna l perderão direito aos seus. venoimentos; nem por foto 
o Podér Executivo estará inhibtdo de pagaJ-os. 

O que se diz dos minilstros do Supremo Tribunal applica-se por iguai 
a todo"l º"' funccionarios. 

Be;m av-isado anelou, pois, o goven10 ao detennin.ar que as despesas d<. 
p<>ssoal fossem pagas de accõrdo com as leis organicas de éada serviço. 

O ,~esmo critericworém, não podia adoptar em relação ãs despesas cl6 
n ·;iterial que são despesas propriamente orçamentarias, que não constam de 
lew ou regulamentos permanentes. Quanto a estas o governo, uma vez ve-
tado o orçamento, ficava livre de fazel-as como entendesse. Nenhuma norqia 
legal lhe coarctava a liberdade. Como não se podia paralysar a vida d.,. Na.-
ção, forços~ era fazer acquisições de material; como, por outro lado, ne-
nhuma lei fixava o limite dessas acquisições, ficavam ellas subordinada.'!! 
unicamente ao arbitrio da administração. 

Ora, foi esse arbítrio que eu quiz espontaneamente limitar. ' Levado pe-
lm circumstancas á situação ele poder despender livremente os dinheiros 
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publicos, niill quiz prevalece:r-me dessa faculdade, e preteri dar á Naçã:> 1.im 

t~'ltemunho ostensivg da honestidade dos intuítos com que me recusara a 
sanccionar a lei da despesa. 

Mas a que limites ou normas poderia eu sujeitar o meu arbitrio? 
Ao que bem me aprouvesse. 
Ora, em vez de organizar uma. ta.bella de clespeza.s, ou adstringir-me ao 

-Orçamento de 1921, como aliás fôra a minha primeira idéa, julguei preferível 
regular-me pelo p1·oprio orçamento vetado, por exprimir a mais rwente ma-
nifestação da vontade do Poder Legislativo. Era ao mesmo tempo uma ho-
menagem ao Congresso Nacional e o cr:iterio que mais se approximava elas 
nf:cessi"d.acles a ctuaes do serviço publico . 

Foi o que fiz. 
Assim, não é verdade que eu tenha mantido. ·OU sanccionado, ou man-

c1ado observar como lei, a parte do projecto orçamentario relativa a mate-
"ial: o que fiz foi escolher livremente, para limite de minha propria auto-
ri<Jade, as especificações e algarismos ahi consignados, como pudera esco-
lher quaesquer Gutros algarismos e especificações . Oonstitucionalmente, o 
orçamento todo ficou sem effeito; mas isto não era obstaculo a que eu, para 
tra.nquilizar a Nação, quanto ao dispendio de suas rendas, declarasse que 
me regularia · de facto por elle, nos pontos não previstos em outros actos le-
gislativos. 

Tudo isto está cla ramente expresso no citado decreto n, 15 . 341, de 30 
de .Janeiro: 

"O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Considerando que a despeza elo pessoal dos differentes Minis te-
rios está prevista nas leis ou regulamentos de organização dos res-
pectivos serviços; 

Considerando que o mesmo nã-0 acontece com a despeza de ma-
terial, que é propria mente de 01·dem orçamentaria ou resultante de 
contratos; 

Mas considera ndo que, mesmo diante da situação excepcional que 
r esultou do véto opposto ao projecto de lei despeza, por ter sido 
a presentado ao Poder Executivo quando já iniciado o novo exercício, 
não quer o Governo wrrogwr-se a facUlilaiLe de àisvor cUscricionaria-
mente dos dinheiJros vublicos; 

Considerando que o Presidente da Republica não tem compe-
tencia para revigorar uma. lei de despeza que já expirou, mas nada 
impede, e antes o zelo bem entendido pelo bom nome da administra-
ção aconselha, qu,e eble vonha á s·ua pro1rri a aiitoridcu:le, nesse par-
ticitlar, li1nites conhecidos lle toda a Nação; 

Considerando que. mnquanto o Oongresso Nacional não vota,r a 
a lei necessari a, nenhum criterio mais natural e acerta do se offerece 
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ao Governo nara as despezas de material do que as verbas insertas 
no orçamento vetado, não especialmente visadas pelo véto, as quaes 
ti·aàu,zem a voiitade i·ece?itemente expres.ya. B não impugnada d!o Po-
cler Legislativo, resolve: 

Art . 1. 0 As despezas· com o pessoal dos serviços dos differentes 
Ministerios serão pagas com os recursos da lei n. 4. 440, de 31 de 
Dezembro de 1921, e de accõrdo com as leis e regulamentos que reJ 
gem os mesmos serviços. 

Art. 2. 0 E7Yl!{[jtanto o Congi·esso Nacional não· se manifestar so-
bre o véto 01J11osto ao 111·ojecto de <wçamento da despeza, as despezas 

.de material serão satisfeitas de conformidade com as clausulas· dos 
contratos que lhes forem referentes ou as consignações constantes 
daquelle projecto, observado o criterio dos duodecimos .. 

Paragra:pho unico. Segundo as mesma s consignações, será feito 
o pagamento dos juros de obrigações, títulos e emprestimos da Na-
ção." 

Outra increpação que me foi feita é que não intervim nos trabalhos le-
;;·i.~lativos como devera, para evita r que o orça.mento se re:;;entisse dos exa-
g<?ros que apontei. Já se vê que se eu tentasse influir na medida desejada 
í.ll'>)Os censores , estes seriam os primeiros a accusar-me, com igual calor e 
canvicção, por intrometter-m e nas attribuições dos outros poder es. 

Tive no preparo do orça mento a interferencia que m e permittiram a 
confiança do Poder Leglslativo e o meu respeito á sua independencia. Acom-
panhei a votação dos projectos na Camara e, devido ás minhas solicitações, 
a:; despezas foram r eduzidas de muitos m.ilha res de contos sobre as proprias 
propostas do Governo, como em...tempo publicou a imprensa . Infelizmente não 
·1agrei 9 mesmo resultado no Senado, já porque nos ultimes dias não me foi 
mais dado seguir os trabalhos orçaq1entarios, que o Diario do Congresso 
d2ixo,u de publicar com regularidade, já porque os relatore~ não conseguiram 
manter na Commissão de Finanças ou no recinto a quillo que fõra assentado 

. com o Governo . 

Negou -se-me a inda autoridade moral para e~tranhar o defici't de mais de 
300 mil contos que o orçamento impunha á Nação, visto que fui eu o pri-
meiro a solicitar do Congresso a mai@r parte da.quelles augmentos, e da 
tabella. A. que acompanha o orçamento vetado se vê que· o meu Governo 
gastou no exercicio de 1920, ei:n creditos supplementa.res, quantia muito su-
perior á.quella,. a saber 340.320.546 fra ncos, 6.871:483$610. ouro e réis 
.~37. 901 :189$120, papel . 

A primeira parte da accusação é uma audaciosa falsidade. De todos au-
gmentos de despezas Citados nos razões do véto, a não ser a revigoração 
de, alguns· saldos destinados a serviços em a udamento. só um solicitei do 
Congresso: o de 100 contos de réis para continuar a publicação dos traba -
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\lh0S dl() C0dig0 CiviT. Nenhum ou~re lhe· pedi, nem directa riem, ind[recta-
tnemte; pe'lo e0ntrario; a mtn.Ila acção, cGmo disse !!!cima, só Sfl fel!> sentir. 
i,;ar'1 diminuir as despezas, mesmo as constantes das pi·opostas do· Governo . 

. Quanto aos credito.~ da tabella A - 340.32-0.546' francos, õ.87'1:483$610, 
·C:l'i1·0, e 237. 90! :189'$-!20', papel - que se cl'izem gas·tos pelo meu Governo no 
anno de 19'2(), a argufção é a mesma inepta arguição, tantas vezes Êarnmlacla 
.qu.amas vezes reb!lltida, q1,e se vem fazenào de ha dous annos a esta parte. 

~ara que se tenha · idéa appi"e>ximad'a da fai.ta de esc.rupuio dessa critica 
ignorante e maMizente vamos exarnrnar por partes a aceusaçãe·. 

Dos 340. 320. 546 francos referidos, 140. 320. 546 do porto elo Rio Grande 
do Sul resultaram de actos do Governo que me antecedeu. Não tenho, pois. 
nenhuma responsabilidade por essa despeza, que veio pezar na minha admi-
nistração .. sem que a minha a dministração houvesse de qualquer modo para 
ella concorrido. ,-: . :,{)!~' \ 

No tocante aos creditos ouro é mistér subtrahir do total ele réis 
6. S71 :483$610, nada menos de 6. 858: 883:ji610 de acquisições pelo Ministerio da 
l\farinha dura.nte a giierra e por conto, do credito de guerra, isto é,, eni clata 
muito anterior ao meu Governo. 

Finalmente, a terceira parcella, de 237. 901: 189$120, papel, tem que ser 
reduzida a 82. 801: 183$699, porque del1a é mistér aibater: a) 100. 000: 000 $ do 
Ci:mvenio Italiano, que não se despenderam realmente, pois o Convenio, . em 
q u e pese aos ardentes votos dos inimigos do Governo, se liquicilou eoim amtl-
tado saldo; b) 7 .0000:0000$ da encampação, que ncio se r ealizou, do ramal de 
Diamantina; c) 38.000:000$, do credito de 40 mil apoiices emittidas para con-
i;iru cção de estradas de ferro federaes, pois no calculo da desneza nã-0 pócle 
entrar o valor noni,inal, mas só o juro desses tit.ulos; cL) 9. 863: 573$821, da en-
r·ampanção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, paga lam-
bem em a poiices (10.%0). quantia que deve ser substituída pela de 548:000$, 
c.irrespondentes aos juros; e) 784:@00$ gastos em 1917 e 1918 em compras 
]:.a!':'!. a Ar~ada, por conta. cl-0 cHado credito de guerra. 

Temos assim aquelles apavorantes a lgarismos reduzid0s de 340 . m>ilhões 
do:; francos a 200 milhões •. de 6. 871 contos ouro, a 12 contos, . ouro, e de 238 
mil contos, papel, a 82 mil contos, papel. 

E como g.asto.u o Gov:erlil.o esse dinb.eiJ?o? 
Os 200 milhões de francos foram o custo da encampação da .AuxtUadre, 

m<'dida cuja opportunidade e conveniencia cada €1.ia os factos a:ttestam com 
major eloquencia. Convém lembrar que essa operação foi debaittda .· e c0m-
binada entre a companhia e o .G0vern.(} d-0 Rio Grain.àe do Sul. cuja !l!u steri-
6-ade está. acima de toda suspeita, e a mi·n.ha intervenção , s<li se fez. sentir 
v.ara obter, como obtive, que a emp.reza c0ndescendesse em red4.zi1' de 22 mti 
-contos o preço que alli se fixava. 

t)s, l,~ ·cop.tos, ouro, fIDram pelo Congresso 'dad~s de subvenção· a duas se-
nhoras, brasileiras que aperfeiç©aTam a sua educaçã:o arUstfoa na Europa;, 
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Finalmente, os 82 mil contos, papel, foram empregados, com o mai~ 

, .mais rigoroso espirito de economia, em despezas de caracter inadiavel e 
.;srAnpr~ em, virt·ude de le·i. 

Eis aqui as mais avultadas: 
31.787:982$679 da chamada gra.tificação da fome, mandada abonar pelo 

Congresso ao funccionalismo publico, sem a receita correspondente; 
12,.152:(!70$ ;para etapas do Exercito, v1sto que o credito votado se tor-

nou, pelo encarecimento dos generos, insufficientes; 
6. 086 : H/~$844 de vencimentos devidos ·a funccionarios civis e milita.res. 

àctivos .e aposentados; 
6. 000 : .000~ para o recenseamento geral da Hepublica; 
5. 716: 000$ para manutenção do trafego das linhas do Estado de Goya.z, 

; 
<:Ujo contrato fôra declarado caduco; 

5. 000: 000$ para acudir ás victimas das seccas do nordêste; 
4. 684: 851$288 para defesa sanitaria dos portos e prophylaxia de mo-

lestias reinantes; 
3 .419: 048$386 para as prorogações do Congresso; 
1. 600: 000$ para o edifício dos Correios de S. Paulo, uma das n ecessidades 

majs urgentes do nosso serviço postal; 
834:432$966, em virtude de contrato; 

, 664:380$, sul:ivenção devida j)ela União ás escolas do Rlio Grande do Sul., 
Paraná e Santa Catharina. 

Basta·. Eis ahi. na importa ncia de quasi 78 mil contos, despezas que 
r.ão se poderão considerar . desperdicios do Governo. ou antes, deste e do Coti-
gresso. que as a utorizou. A mesma demonstração poderia eu fazer em re-
lação a.os 4 mil contos restàntes, se valesse a pena perder ma.is tempo com 
inso. 

Disse nas razões do véto ' que o deficit era de 359. 875: 804$330. 
Es'te a lgafisnrõ, entretanto, carece O.e rectificação. 
Assim, no calculo da receitai, devido á deficiencia dos dados que me 

f!'ram fornecidos, não inclill a renda com applicação especial de 14. 216: 065$. 
ouro. e 47 .000 :000$, pape!.' 

, De ouro lado, porém, pela razão que então a lleguei de me não ser pos-
sivel ·Obter no m(}mento todos os elementos necessarios e por a lguns erros 
je somma. houve na despeza uma omissão de 50.031:809$076, assim distri-
buidos:· 

Ministerio do Interior - 1.123: 356$, provenientes', na sua quasi totali~ 
dsde, dos arts : 29. 31 e 49; 

Ministerio da Marinha - 17. 302 :285$731 (arts. 74 e 118); 
Ministerio da Guerra - 8.445:101$329, resulta ntes não sô dos gastos 

previstos nos arts . 82, n. VIII. 118, 123 e 130 como principalmente da corre·· 
<:ção dos saldos revigorados e despezas dos arts. 116 e 255; 

Mini,sterio,. da ;•AgrJ.cultura .- 1.280:312$397 (art. 133, n s. XXXII (mé-
dia) , ~III e XXXV. e art. 136, . n. V); 
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Ministerio da Viação 21. 791: 181$362, sobretudo de saldos já compro-
n1ettidos em contratos e de gratificações addicionaes; 

Ministerio da Fazenda - 89:372$257 (arts. 215, n. III, 244 e 251). 
Nesses calculos, como já observei por occasião do véto, não figuram 

(~om excepçã0 apenas de algumas que sõ apparentemente têm caracter 
·fai:;uJt:i,tivo) as autorizações, muitas das quaes, entretanto. não podem deixar 
.'!e ser utilizadas pelo Governo, sob pena de prejuízos incalculaveis para a 
Nação. 

Não se incluem tambem, por não ser possível avaliai-as préviamente, al-
gumas despezas prescriptas em disposições imperativas e outras cuja reali-
zação dependerá, de preenchimento de certas condições por parte das pessoas 
interessadas. 

A's que, de uma a outra classe, já citei da prim'eira vez, accrescem as 
seguintes: 

Despezas que se podem tornar obrigatorias dentro do exercicio: artigo 
133, n. xXvI (l.500:000$); n. XXXVI (400:000$); art. 156, (2.000:000$); e 
:.t.rt. 213, n. VIII, (1-00 :000$000). 

Despezas forçadas, mas que não me é possível -dizer no momento em 
quanto importam: art. 82, n. XI (liquidação de sentença judiciaria); ar-
tigo 210 (abono de a lguel de casa a conferentes da Estrada de Ferro .Central 
&o Brasil). 

Tudo isto mostra que, se o orçamento for mantido, o deficit será ainda 
superior . 

Fallei ha pouco do art. 82, n. VIII. Este artigo autoriza o Governo a 
ribrh; o credito necessario para pagar á Justiça Militar, de accõrdo com a 
tabella vigente. 

A tn.bl\lla de que se trata não foi inclni,da no orçamento, ao que me 
<consta, por que isso importaria a approvação ela reforma expedida pelo Go-
H .rno. 

A razão não me parece ele peso. 
O Congresso autorizou o Governo · a fazer a reorganização ela Justiça 

Militar, e a pôr a reforma em vigor a ntes mesmo de approvada pelo Poder 
Legislativo. 

O Governo assim fez. 
Ora, é claro que o acto do Poder Executiv o, quer na sua substancia, quei 

na sua vigencia, é, embora com caracter transitorio, perfeitamente legal. 
Votar os fundos necessarios para custeai-o é dar meios para um serviço 
!lu.torizadd por lei e creaào e vigen.te em virtude de lei. Desse voto ninguem 
iwderã deduzir a approvação da r~forn\.a, não sõ Porque essa approvação 
~<>ve constar de acto especial e d!recto e não de referencias mais ou menos 
arbitrarias, como porque foi o proprio Congresso quem permittio que, inde-
pendente da sua homologação,. a reforma produzisse desde logo os seus effei-
fos, ainda .que a titulo provlsorlo. 
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A. reforma da Justiqa. do DistPictio Federa l. comc;i,11ant0 em vig:or, estlá ha' 
muitos annos pendente da, samc§ã0, do Poder• Legislativo; não. obstante a 
i:abella que tem figurado nos orçamentos é a que ella organizou, e ninguem 
p.;nsou ainda em affirmar que a votação desse tabella, apezar de repetida 
dez vezes, tenha importado :J, approvação da reforma. Tanto isso não é 
verdade que, entre os projectos que o anno passado foram objecto de estudo 
da Commissão de Justiça e Legislação do Senado, se conta o que approva 
a reforma ·decretada pelo Governo para a Justiça elo Districto Federal. 

Mas não precizo ir tão longe: o pro.p1·io 01·ça;niento v etado acloptou, na 
pai·te rela.tiva ao Min1sterio ela Marinha, essa ?nes1na nova tabella da JusUça 
l•:Elitar, ora impugnada, emquanto na Cama ra se discute ainda a reforma, o 
que prova que o Congresso não entendeu que a simples acloppção provisoria 
daquella valesse pela approvação definitiva desta. 

Devido a .esse modo cl'e entender a questão no tocante .ao Ministerio d't 
Guerra, o orçamento, se tivesse. sido. sanccionaclo, apresei1taria essa injustifi-
C(lvel contra.dicção: elos dous Ministerios militares, um observaria a taballa 
'3.ctual, com os funccionarios que estão effecti,iaomen.te em e'Xierc\cie; o ou -
tro, uma. tabella q_ue clesapparer.eu ha. dous annos, com funccionavies- que não 
existem. mais e sem funccionarios que, ahi estão a prestar os seua , serviç0s á 
N::i,ção . 

• 
Já que entrei neste assumpto, aproveito o ensejo para clesfezar- um 011-

g :«n0· e• con1;p1etalr lllma ilf.l'íiorm~ão. &3113· razões· elo vé'lfo . 
Tive occasião ele referir-me nessas razões á contraclicção existente no 

p1ojeato c101 onçann.ento• entre .o• art. 11'8, qu<? dá a:os auxil'i'aires ele· autiitbr 
:~s mesmas· v:amtagens elo& amdi.toFes dle 2• entra ncia\, e a tabella ql:\e lhes· fica 
vencimentos inferior·es aos destes. De passagem notei que o orçaimento cha-
mava esses funccionai;ios ele auàitfJres. em vez de· auxi-liwi:es ele a;uclito-v. que 
é n seu. ver:dacleir:o nome, tal:v:ez, par:a Lla.e não pa:reeer <ilemasiado ehocR.nte· a 
pomoção cleo·simples auxiliares ea:tinctos a auxiliares de segunda entr<mwia, 
cr.m pretf'rição ele todos os ele primeira. 

Este! repaire" ·f'oi attri>bui1'l.o áJ minlhaJ ign0rancia d'o art. 1'7 c10' Regulament,> 
f r0cessual Mli'1itror,. Qncle• os' aWli!iliar-es de a,uditor são· chamados auditores au-
>;.1.li.ares. 

Felizmente, entre as muitíssimas cousas que ignoro não figuTa ess:~ <lis-
p<rniçã-o: e: entre> as. ·pouqulssilma.s que eonh'eç0; e eutros i'gnoPam, se enc,mtrn.m 
ais- leis! pos.temer"es< ae• Reg.ulll\merr-t'o· Processnal Militar· (lei 'n. · 2. 2go. de 
13' d·e Dezembuo -. de JJMO, airt. 2'0, dem•eto n'. 8. 81 T, cl'e 5 <fe' Julho de nn. 
:> vii. 701, ff· &etmeir0' .I\Jgi'slat!tvo· n. 2' .. 58'6', d'e 31' de J'ul'ho ele 1'9'12, á.Tt. 1 º), qua 
HJ,l!>si:ituina'Ill.. a;~eltii dlinemima~ão-. A'faàa bem cyu·e, nes'te ponto, posso in-
.roeli'a-· eJml> mte1t· a1!)X!>i:o. a;, âltrttor,fülaàl:!; sem par ·ne$tes· a:ssunrptos, do precfaro re-
l:vl.ell' cl:o• er~a'Dl.enlt!lf. d'al Gt'me'l'P3J itl'>' Senaid'o, O! quair, cortrre·cenclo· perfeitamente 
01 ·a.rt. ili7i •lllir Regn!ilaxmmtC1 .J1!"pooes&ua>l Mi'llf.tar; l.!!SOU', >nã:o obsfárite, ·na tl•l)ella 
(;ue reviveu nara a Justiça Militar, ela c1en'0'!1l'i'rraç'ãlo ' /InJ:xiUÍlres :-de aurlitor, 
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e !1ã o auclitores a.wviliares. E' que lhe não podiam ser extranhos aque.\les dis-
:i;osit!vos lega.es, por elle proprio citados no alto da referida tal:;ella. 

Não foi. porém, para . esmiuçar essa filigrana que voltei ao a.;;sumpto. 
O que t enha em vista é, como disse, corrigir um equivoco e preencher uma 
omissão em que incorri. 

Assignalei na s r a zões do 1;éto que o orça mento, depois de haver, nas ta-
t•ella l'I, elevado os vencimentos dos auxiliares de a uditor, de novo rr quinze 
ce ntog de réis, mandara, em disposição taxativa (art. 118) equiparar esses 
h'ncimentos aos do i';l auditores desta Capital . Expliquei que estes :i.uctitur•3S 
ganham 18 contos . 

·Houve erro de minha .parte: os auditores de guerra desta Ca pital. p ela 
t cl.b ella revigorada, percebem 21 contos . 

A omissão é de maior vulto. 
O orçamento elevou os vencimentos dos auditores de marinh.t u. 3!i c•m-

trõ, m a ntendo em 21 os dos a uditores de guerra. E s tá subenter.dido que lista 
~:vl:osa desigualdade seria este anno mesmo desfeita por um urgfü1tt> equi-
paração, e. pois que estas se fazem sempre do mesmo para o mais, entra-
ria m os a uditores de guerra a perceber tambem 36 contos. M'ls como o 1.r-
tigo 118 a ssegura aos a uxiliares de a uditor as mesmas vantagem, dos audi-
tcres, viriam os a uxilia res. funccionarios extinctos, inclusive aquelle que o 
Governo lega lmente exonerou e a quem exclusivamente aproveitaria a restau-
:·<'ção da t abella a ntiga, a t er de vencimentos tambem 36 contos d ~ réis, ou 
4f'O o/o do que agora recebem. 

São estas, Srs . Membrps do Congresso Nacional, as inforrna1;ões. r1ue-. jul-
guAi convenientes ministrar-vos para maior escla recimento do grande as-
f'Umpto que determinou a vossa convocação. 

Rio de Ja.peiro, 10 de Ma r ço de 1921; 101° da Indepe·'ld'lnci.l. e 34º ua 
.Uepublica. 

EPITACIO PESSOA. 





ANNExog 





EXP081ÇÃO FEITA PELO SR. DR. EPITACIO P E SSOA AO DEIXAR A 
PRE S:E DENCIA D A REPUBLICA 

•\' NAÇÃO; 

Antes de pa ssar a é~crmipistração mo m eu il!Hstre suceess0r ·desejo trazer ·ao 
c'onheciment o ela Nação uma synthese do que f ez o Govern0 durante os tres 
a nnos · e p ou o0s mezes que .tive a hO·F!Fa de. occupar a presidenoia da R epu-
bMca. 

Na s n1.inhas m ensagen s annuaes dei a o Congr.esso Na ciona l contas mi-
nuciosas do estado dos negocios pubUcos; poderia limitar-me agora a com-
pletar as informações com os da dos r elativos a o per·iodo decorrido de 3 d"1 
Maio ultimo a té ~sta da ta ; pa receu-me, todavia, que seria util enfeixa r num 
r a pido resumo os actos ma is importantes de todo o Governo. 

P a ra isso solicitei de ca da Minis t erio uma r esenha de sua admin'i stra-
cã o, e é is to o que se va! ler mais a dia nte·. 

De 3 de Maio para cá, dois factos ca pitaes occorreram no paiz: o mo-
v iment o sedicioso de 5 de Jul110 e o Centenario da nossa Indepe.ndencia . 

• • • 
A genes e dC:J primeiro é oonh ecida da N açã o. Po!it icos sem patriotismri , 

empenha.dos em im'Pôr á R epublica determina do chefe de gov erno, que o 
n1aior numero dos E st a.dos r ep ellia., procu·rara m, sem nenhum escrupulo na 
escolha dos m eios e n,ux iiiad os por uma imprensa ·destitu i ela de tod'o o senso · 
mor al, envolver e int~ressar n a Juta pa rtidaria as força s militai•es. ·p m·a isto 
a proveita ram-se de uma carta, a drede falsifica da, ath •ibuida ao ca ndidato 
adversario e n a qual as m a is g raves injurias era m irroga das ao Exerc:lto . 

Houve a principio um momento de p erplexidade . Não era possív el que 
bra sileiros fossem capazes de t a l m achinação contra o bom nome do Brasil . 
Isto explica a boa f é com que muitos miJ.ita res e respeitavels agrupan1entos 
pollticos se a lista ra m entre os a dep tos da quena ca ndida tura . Ma s em breve 
veio tt i·eflexão, examinaram-se' calmamente as circumsta ncias do fa cto, ·sur-
gira m as contestações, e embora, mu•it os , toma da s pe·lo primeiro impu'!s ('). 
p er sistissem no erro ou se sentisssem constrangidos en1 contessal-o, o que 
é ce1-tc é que a Nação em su a gra nde m aioria nã o acrec1itoa ·no embuste e, 
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apezar da justa es tima em .que tem as forças armacla.s e da interferencia, por 
vezes coactiva, de a lguns dos seu s officiaes, recusou a poio áquelles que prn-
tendiam fundar o novo governo sobre a ignominia de uma falsificação. 

A derrota, porém, não os descoroçoou . 
Procuraram m eios de burlar a eleição. O Congresso, que sempre tomara 

parte, com a collaboração delles, na escolh a dos candidatos á presidencia da 
Republica, sem que isto o imped·isse :de apu rar legitimamente o pleito, passou 
a ser suspeito pa ra essa apuração e surgio então· a exotica idêa do 
t?·ibu'lia! de hori"ra . Fallece o cidadão escolhido para a Vice-Pr.,sidencia; er,1 
absurdo considerar eleito outro que a. Nação não elegera, tentou-se. nã o 
obstante, obter do Suprem.o '.l.'ribunal. a homologação desse absurcl.o. Re-
chassados nessas tentativas, eis que surge a confissão pormenorizada do. 
autor da carta falsa e de seus cumplices, logo confirmada por testemunho!! 
os mais a utorizados e insu speitos. 

Era a derrocada final. Não seria mais possível ma.nter a cohesão dos 
elemento:; . O Exercito ia perceber a mystificação e ver que o que estava 
em jogo não era m os seus brios, mas os appetites de alguns ambiciosos. 

Torna va-se mistêr nã o perder tempo ro' tentar um golpe de m ão . Dahi 
a r evolta de Julho, prepara da e fomentada por polític os, jornalistas e mili-
tares, que desde o eomeço a ndavarn de m á fé e movidos a penas por interess Qt 
pessoal ou partidarlo. 

Apoiado na verdadeira oplnião pubhca e ria parte disciplinada, que f e-
lizmente é a grande ma ioria da guarnição desta Capital, o Governo jugulou 
promptamente a criminosa avent ura. 

Todos os pa triotas imaglnmn com terror o que seria elo Brasil se en a, 
vingasse: a dictadura militar, fraca e inca paz, a opprimir a llberdade e des-
afiar a cobiça dos 'audaciosos; o pa iz rebaixado no conceito do mundo; perdida 
a nossa s itun,ção internacional; a idêa eia comm emoração do Centen a r io posta 
de la do pela agitação interna e o r etrahimento das potencias extrangeiras 
diante de um governo de' facto; e a reacção dos Estados, e a luta fratricida. 
e o desmembramento, e o bolchevismo a pairar como ave de· presa sobre os 
escombros da Na ção ... 

De que estofo serão feitos os Brasileiros que, por motivos tão pessoas, 
ten.taram afogar a Patria em males tamanhos'!! 

Accusaram o Governo de se haver rnostrado pa r cial em fá vor de uma 
das candidaturas á presidencia da Republica, consentindo que offlciaes de> 
EJxei·cito, fa rda dos, fizessem ostensivamente a propaganda dessa candidatura, 
e pmiindo e perseguindo todos qua ntos se manife~tavam favoraveis á. outra . 
Accusam-no tambem de ter censuracl:o . e prendido injusta.mente um Marechal, 
a quem, irnr luxo de a rbitraried;;i.de, ma ndou deter em uma praça de guerra 
commandada por um Coronel. Accusam.-no ainda de ter insulta do as classee 
a.rmadas fechando o Club Militar sob a invocação do uma lei , que fôra vo-
tada especialmente pa.ra associações de caftens e a narchistas. Accusam-no fi-
na lmente de haver intervindo em ·negocios peculiares ao Estado de Per nam-
buco, fóra dos casos previstos na Constituição. 

Pretextos. meros pretextos, ridiculos pretextos. Ainda quando fossem ver-
dadeiras qu tivessem procedencia as a rguições , ellas não jus tificariam, pela 
sua mesquinhez, o crim e de lésa-patria que foi a sedição de 5 de Julho. 
Nem, foi para e1nprezas t a es que a Nação confiou as suas armas a o Exercito. 
Nem o Exercito é a Nação. Nem é tutor da Nação . E' a penas um appa~lho 
de defesa das instituições ·e da integrida de moral e m a terial da N ação. 

Na inveetigação das responsabilida des do movimento notou.-se, genera.ii-
z:;tda entre alguns officiaes sediciosos, a convicção de que foi o Exercito quem 
fez a R epublica . Não ha tal. Quem f ez a Republica foi a Nação. Si a idêa 
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não estivesse amadurecida no espirito nacional por circumstancias varias que 
1;eria longo enumerar, a revelução de 15 de Novembro de 1889 teria afinal 
f racassado. Aliás, ainda que assim não fosse, não seria isto ·razão para que 
o Brasil ficasse para todo o sempre reduzido á condição de tutelado das suas 
forças armadas. 

Os que pensam de modo contrario querem al!udir talvez á acção materia l 
destas forças no movimento daquel!a data; mas nesse movimento tomou pa ,·-
te a.penas uma pequena fracção das tropas desta Capital, e entre .os officiaes 
da revolta de Julho não haverá talvez meia duzia que nelle tenha figurado. 
Póde-se por ahi a.vali.ar o que ha de pretencioso no quererem orientar e fis-
calizar todos os actos da vida politica da Republica. a pretexto de a terem 
proclamado. 

Dizia eu que as razões invocadas para explicar o crime de Julho não 
têm visos de procedencia. 

A primeira é que o Governo não se conservou n.eutro na eleição presi-
dencial e perseguiu os. officiaes favoraveis a um dos candidatos por faltas 
que dissimulou quando praticadas pelos officiaes da facção opposta. 

O paiz sabe que isto não é verdade. 
Eu tinha mais de uma razão para, dentro das normas licitas de Governo, 

. amparar uma das candidaturas - aquella em torno da qual num momento 
dado, se agruparan: todas as forças políticas da Republica e da qual alguma11, 
por motivos de ordem pessoal de que eu não tinha. culpa, se a.fastaram mais 
tarefo. Entre outras razões, basta assignalar esta: emquanto os parti-
da.rios dessa candidatura cercavam o meu governo de apoio e de pres tigio, e 
me davam .com lealdade e devotamento todo!' os recursos e medidas necessa-
rlas - adeptos da outra oppunham-me os maiores embaraços no Congresso, 
moviam-me ca mpanha apaixonada, conspiravam contra o Governo e iam r e-
crutar auxiliares entre os ~alteadores profissionaes da imprensa para préga-
rem o meu assassinio e me atacarem na honra e na familia. 

Eu tinha, pois, razão para não ser neutro, e. entretanto, o fui. 
C~mo prova da minha n(lutraliclade, não preciso ir além deste facto: du-

rante todo o periodo da luta pa rtida.ria, mantive para com os Estados dessa 
ultima facção a mesma a ttitude a.nteri6'r, de cordialidade e de favores .• Ao 
meu lado, conservei como ministro um dos seus m ais legitimos representa ntes. 
cidadão de perfeita correcção e dignidade, que só deixou o Governo m ezes 
devais da eleição, e nelle não permaneceria de certo um só momento se o 
Presitlente quebrasse a linha de imparcialidade que promettera. 

Não é exacto ta mbem que eu tenha punido offioiaes por fazerem, fa r-
dados, a propaganda de certo candidato. Devia tel-o feito, porque, segundo 
já tive occasião de ponderar , o of,ficial tem direitos políticos não como of-
fieial mas como cidadão. Quem vota .é o cidadão, seja milita r, juiz, funccio-
na rio publico ou opera rio. Não se comprehende portanto, que seja direito 
do official o andar, uniformizado, armado e revestido da funcção de com-
mando qu e para outros fins lhe foi confiada, a allicia1' proselytos para ca n -
didatos politicos, coagindo a liberdade dos subordinados, presos .a.os deveres 
da hierarchla, e ;, liberdade dos civis, carentes de orga nização e desprovidos 
de armas. Aquelle que d;eseje entregar-s·e á cabala eleitoral, comece por 
despir a f a rda e guardar as armas, que tal mistér não é de militar mas de 
cidadão. 

Eu devia, portanto, ter punido os officiaes que assim procederam. 
Mas não o fiz. 
O Commandante ela 6" Região Militar percorreu, investido dessa funcção 

uniformizado e acompanhado do seu Elstaclo-Maior, o interior de varios Es-
tados, onde não h avia quarteis nem sôlrlaclos a inspecciona r, recebendo ma-
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nifestações <dos particlaPies do candidato que ·dizem h:ostH<izado por mim, e 
fazendo füscursos poli.Ocas ... Nenlh1m1a ·pena •lhe '!'oi imposta ·por is'te . Pro-
cedimento ·a·nailoge teve •out'I'.o Gene11a1 1'l'O llllio Grande do Su~. onde ·o'!'ficiaes 
hou\'e q•ue 'fizera;rn, fa·ràa:dos, aiseursos •os mais vidlen'tos na praça publica, 
sem que de qualquer modo os inquietasse o Governo. Este, com tolerancia 
iil.ema:siada., só inten'-e~o li>a'.lla .repri·mir mailllif.estaç0es collect~vas •©U ·para im-
peilir que se f.izesse ,pro.paganda ostensiva colllitra as autoridades constitut<aas 
ou a vontade da Nação. Cem esta orieil'l!tD.ção nfüi olhou a côres pol<iticas e JiJUniu 
indifferentel!lJlente JiJll!rtida>Fios de um e 01il:t1'0 grupo . . Se o maior nume:ve dos 
cas·tigados ~oi de .uma das pa1rciailldaides. é que esses nfLO se .!imitavam a m a -
nifesitações· per assim ·dizer ]iJlat~nicas, .ê ameaçav.a:m a ·ondem publica. ,para, 
contra a Constituição e a vontade nacional, levarem ao poder o candidatn 
vencido . · · 
~ factos, contra os quaes nada vale a declaraç.fuo des~eall e fementi'da. 
lJ.m · Ma:recha:l, ·presidente do ·Club ·Militar, da á imprensa um t e}eg.ramma 

por elle dirigido neste caracter -aos officiaes da guarnição ·file um EstaElo e 
no qual, à·epois de i~ôr em duvida a JiJallavra ·do •Che:lie da Nação, aq1ás eor:vec 
borada por documentos publicos, lhe · -imputa a •pratica de actos· transgres-
sivos da Constituição, e eonciita os seus cama:radas a recusar dbediencia ás 
ordens do 'Governo. 

O P.residente limita-se a ·reprehender esse general! 
O @enera:l não se submette e a~-roga:viteme;1te declwra isto. mesmo por 

113cripto ao Presi'dente da Repub1·ica, q·l:l'e, pela C011Stituição, ·de que o autor do 
telegramma se mostrava tão zeloso, é o ºcomnmndante supremo da:s forças ·de 
terra e maT'! 

O Presidente m anda-o ,prender por algumas horas! 
Eu desejava que ll1e dissessem em que paiz do mun.do o ,governo seria 

mâis tolerante! 
Pois aqui .a confusão dos espíritos .e a noçã.o da disciplina de certos mi-

li~ares ·é tal que, no seu entender., o procedimento do General foi .perfei~a

:nente oom·ecto e e do Gev.eF,ne tão violento que justificava uma revolução! 
Alguns, ·Confu,ndWos dia111.te da evidencia ela indisciplina e sem poder negar 

a loHganimidade do -Governe variam de pretexto: o crhne não está no .acto ·da. 
r·risão, .mas em ter sido pr.eso e Marechal numa praça de guerra submett1da 
ã auteridade de um Coroi;rnl (ailiás g Ge;ver,i;io, por especial defe1·encia, trans .. 
ferira para essa praça de guer.ra, antes ide efJiectuada a prisão. o cem.mando 
da res:Peoti;v,a b,:vigada)' .. 

Que fesse isto uma vi.olencia, nãe j•us-filficaria que mfütaJ?es, alfltande ·ao 
reu juTamento e á S'tl·a heiu·a, se valessem das armas que a Nação lhes •pu-
r.era 'Fias mães, confia nte nessa honra e nessa leall'dade ·PaPa, ce;n{tra .a NruçdJo, 
vingar ag.g.ra ves ou resen time.nitos de classe . 

Mas a verdade é q'lle a in.orepação revela tal' ii1gnerancia 1desses aissmnptos 
que a~lmira ten·ha encoNtracl.o ·eeho em meias de .pre"fissionaes. A pvevalecer 
a theoria, um Mixrecha'l seria a re:vivescencia do monare>ha inviolarv.el e Rn • 
grado; rião podendo ser preso s·inão em praças de .guerra oommamdaid&s po1• 
marec'haes e ·onde ·marechaes fossern tambem as ·sentineNas, IDunca haweria 
de cl.etel-os. 

O curioso é que a accusação se formula em defesa de um militar que, 
no governo, mandou recolher presos generaes e a.lmirantes a uma fortaleza 
commandada por um Coronel! 

Não vale a pena .perder tempo em discutir o disparatado illogismo com 
que, da applicação de um preceito geral, incluído, por motivos div.ulgadoR e 
Jonheciclos, numa lei especial, se tirou a conélusão de que da parte do Go-
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verme houvera; e IiH'eposito de equiparar o Club Mil-H!ar a uma asso.ciacãQ de 
91na11chistas e. de eajte.ns. Leg>ica. de intriga:ntes quê não de juristas. 

Resta. o case. de Pernambuco .. 
A este i;espeito limito-me a repetir aq,ui o que já disse em publico. 
A intervenção federal em Pernairnbuco· foi uma fantasia, forg~cada,, de 

um lado, por pa:ctidaT-ios que proc:tlravam al\ibroçar ein beneficio do seu 
ca,ndidato os zelos au.tonomistas da polüica nacional e, elo outra,. pelos cw1i.-
phces ostensivos <;>µ, embuça:Glos elos falsHicadores que buscavam ainda por 
esse ·meio obte11 o apeiG>• das classes armadas para l.evàrern por diante a . sua 
vergonhosa tentativa, u.ns e outros sustentados e. estimulados por· joniaes· de 
onde o adio ou o dinheiro varreram todos os escrupulos. 

Em toda a campa,nha eleitoral de Pe1mambuco o Governo Federal con-
servou -se sempre dentro do circulo de suas attribuições constitucionaes; 
nunca deu orden1 ou praticou acto que importasse desrespeito á · autononi.ia 
do Estado. A ·imprensa divulgou toda a correspondencia entre o Governe e 
o comm andante da guarnição de Pérnllmbuco, e o paiz teve occasião de ve-
rificar que não houve um sõ telegramma que não fosse uma recommendação 
cla,ra, repetida e insistente para que a força federal se conservasse alheio 
ao caso politico e nada fizesse que i1udesse ser intepretado como absorpção 
dos poderes do E stado. 

O que se deu em Pernambuco, e ·isto mesmo depois da eleição e no 
curto espaço ele tres dias. foram factos de -direito commum, factos isolados 
e n tre soldados do E xevcito. e ca,nga.ceiros, com que o Governo do Estado inun-
dara, aos milhares, a cidade. 

Se o Governo Federal quizesse intervir na successão presidencial de Per-
n ambuco, tel-o-hia feito antes que a eleição se effectuasse para assegurar a 
vict0ria do canfüdato de sua preferencia. ou se aguardaria para o momento 
da verificação êle poderes: não o faria depois de realizado o pleito e q,uaren-· 
ta dias antes do r econhecimento. 

A arguiçã0, pois, a lém de infundada, é inepta . 

• 
.., * 

0 Brasil tem razão paira sentir-se ergulhoso da cemrnem·eração· do· seu 
Centenario. A presença no Rio de J aneiro de re>presentarntes de tod0s os. pai-
2es· cultos ·ao m•undo at.tes-ta a nossa; l.fseliljeiira s·ituaçãe internacional; o· es-
plenclor da Exposição ê pr.ova, serprehendente paira 0s e!letl!angeires e mesmo 
pa1·a os Brasileii;os, do dese1Vv0lv-iment0 <il:as nossas •industrias, d.a; exu:beran-
cia da nossa producção, da; varieda~le ·d.as nossas ri<!J,uezas, ch;i admfoavel· pro-
gresse que reailizámes nes-tes eem annos de vida inde]lendente. De. àelegado 
de uma d.as m aieres potencias da Europa ouv:i qrue ·a Expes-lçã:o da Rio. de 
Ja,iaeil!<ll· füka para e11e origem de grande deeepção:. esperava. encontrmr no 
Hrais!i um v:asto mei·ca,d-o de· comsum1!>. pawa as- inlil!ust-riGJs do se·w paiz, e aca-
bava file v.erifüear que· esse m e-nea.d-0 pessuia na j1lrod11:1;eção N.a;ei@nal tmdo de 
q,u,e necessi_ta v:a. 

Os etern.os descontentes. porém.,, os mesmes eiue· a pri·n.c i•pfo. se <llppuooramn 
á Exp.osição· e depoi'S, vencefilo!:"a a: idéa., lhe· presaigiavam ·e!iiil' toFrll emphatico 
o mais la,rneR.tarv-el :tlr.aeasso, a llega,m, agera: que· o magnifüm· eei:tamen i-m-
pez . M> Theseu<Ne· despesa.a •m.uito sui:@enienes. ás .,-.:;i,n.taigens coHüàas ... 

P.atra RJ.11>StI'ar. a i·mpr-eeeclenela desta increpação. aqud. trainscrevo· e lilfUe· 
era1 eilG]jlosi<J:.[o IJ01l mi-m tnansmi·Mi<ila.. a:o· Congress0. em 1>2 de· Setembro1 uUlimo, 
me inflili:m0u o 1?11ef-ei~o des<t;a;. G:apitaL: 

"Esta. aggravaçã:e>- de ·des]lesa nã-©1 dev:e,, p·orém, alai11ma.r os 130.d.elles- pu-
blicos nem póde destruir a previsão auspiciosa que se forma a respei.tí01 dos 
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resultados globaes da Exposição. De facto, além das vantagens innumeras 
e valiosissima; ·de ordem indirecta, que o certamen internacional, como vae 
realizar-s·e·, produzirá, influindo favoravelmente na economia geral do paiz, 
pelas relações novas que suscita no campo das permutas commerciaes e pela 
evidencia em que. põe a producção nacional, assim como por todas as demais 
consequencias que do mesmo promanarão, lia a considerar concretame nte as 
vantagens directas pelo enriquecimento do patrimonio nacional. e pelos. lucros 
pecuniarlos que conjugadamente elevarão a receita apreciavel a unia ci.fra su-
perior ás despesas realizadas, tanto mais quanto a tudo se devem juntar os 
valiosos donativos feitos por algumas das. principaes nações que concorrerão ae 
certamen. 

Não incluida mesmo a renda liquida provavel da Exposição _:_ renda que 
se calcula, sem optimismo, em dez mil contos de réis (10.000:000$) - pode-se 
avaliar, e disto ha calculos deta1·hados, em quarenta e seis mil contos de réis 
( 46. 000: 000$) o augmento do •patrimonio em obras definitivas e de utilização 
proveitosa para a administração". 

A accusação de perdulario que se faz ao 1neu governo, a proposito da 
commemoração elo Centenario, tem sido ampliada á administração em geral. 

Começa m os censores por arguir-me de incoherente, visto que, não obstan-' 
te as idéas expostos em minha mensagem de 3 ele Setembro de 1919, fiz emis-
.sões de papel moeda., contrahi emprestimos, a ugmentei as despesas publicas e 
elevei a divida nacional. 

A má fé é evidente. 
Nenhuma emissão fiz ele curso forçado para applicar ás de8pesas normaes 

do Estado, e era contra taes emissões que eu me insurgia. As emissões feitas 
pelo meu Governo destin aram-se ás obrigações do Convenio Italiano e da Car .. 
teira de Redesconto, tiveram caracter especi-al, e obedece'ram á clausula de 
r esgate em prazo curto e incineração immedia ta; ellas trouxeram para o The-
souro lucros avultados e para a nossa economia em geral nota veis beneficios. 

Nenhum governo que tenha consciencia de su a missão, pôde a doptar como 
programma inviolavel o de não aggravar de modo a lgum a despesa publica. 
Não foi isto, nem podia.ser , o que eu disse na mensagem de 1919. Fazer eco-
nomia náo é proscrever todo e qualquer dispendio, é gastar intelligentemente, 
é ~mpregar o dinheiro em cousas uteis e reproductivas, estimular as forças 
vivas do paiz, facilitar a exploraç,ão e circulação de suas riquezas, assegu-
rar-lhe um ambiente ele tra nquilidade e de paz em que possa desenvolver-se 
e p~ogredir, é, em summa, pôr a juros o capital de que se dispõe . 

. Na citada mensagem eu me referia ás "despesas não destinadas a con-
correr para a ugmento da receita", e logo frisava: 

"Devemos fugir de aggravar os nossos compromissos com despesas que 
não sejám reclamadas pela necessidade ele assegurar a integridade da Nação e 
desenvolver as suas fontes de riqueza, como sejam o apparelhamento da nossa 
defesa milita r, o saneamento do interior e a extincção das seccas do Norte. 
A estars desp.esas devenws ac01idir ainda com sacrif·ioio porque umas são a 
garantia da nossa propria existencia e as outras importam o pagamento 
de uma divida de honra para com a população pobre dó jnterior a quem quasi 
tudo tem faltado e a revalidação de uma das nossas regiões mais susceptiveis 
de produzir onde a riqueza publica irâ. crescer de recursos immensos. 

Ora, as grandes despesas do meu Governo foram precisaimente as realiza-
das com a preparação da nossa defe!'a militar, o saneamento das populações do 
interior, enfraquecidas como factores de riqueza pelas endemias reina ntes , e a 

1 
solução do problema dos transportes, a prevenção dos males das seccas e o 
incrementa· das nossas variadas culturas ----'- fontes copiosas ele producÇão e 

·da ·fortuna·.- · · 
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Algumas dessas despesas não era justo que ficassem a cargo de uma só 
· geração, desde que muitas gerações iriam dellas beneficiar; dahi a emissão 
de apoiices e obrigações do Thesouro e o emprestimo americano de 50 milhõe5 
de doUars. 

Refiro-me só a este empresti:ino, porque os outros dous, effectuados no 
1neu governo constituiran1 recursos especializados: um, de nove milhões, des-
tinou-se a !iquic1ar a -valorização do . café, e feita esta liquidação, estará resga-
tado co1n elev·ado lucro para o Thesouro; o outro, de vinte e cinco milhões, 
será applicado na electrificação da Estrada de Ferro Central e em outros me-
lhoramentos ferro-viarios: o augmento da receita da hi decorrrente cobrirá 
fclgadamente os novos encargos. 

A divida publica a ugmentou em somma correspondente ao emprestimo de 
50 milhões e ás apoiices e obrigações emittidas, 

E' verdade. 
J.\Ífa~. em compensação, quanto ganhou de valor o .patrimonio nacional, de 

facilidades os serviços publicos, de vigor e capacidade productiva da Nação, 
a circulação dos seus proc1uctos, as suas vias de communicação e de trans-
porte? 

Só em acquisições e obras novas podemos de momento indicar as seguintes!, 
cujo valor se representa por centenas de milhares de contos: no Ministerio das 
Relações Exteriores o palacio da nossa embaixada em Buenos Aires; no da 
Justiça, o Hospital de S. Frar.cisco de Assis, todos os palacios da E xposição, 
a vasta área que para ella se conquistou ao mar., as construcções da Escola de 
Bellas Artes, do Serviço de Medicamentos Officiaes do Instituto Vaccinogenico, 
elo Manicomio Judiciario, de duas escolas de enfermeiras, nove pavilhões e um 
theatro para o serviço hetero-familiar, de varios hospi taes nos Estados, da 
Policia Central E( repartições annexas e de grande copia de material adquirido 
para o seu serviço, da Colonia Correccional de Dous Rios, e as obras e·m exe-
cução da Colonia de Alienados de Jacarépaguá, do pavilhão de toxicomano. da 
Camarf), dos Deputados, do Forum, etc.; no da Guerra, o variadissimo e ·custoso 
material comprado para todas as armas do Exercito, uma quéda dagua para a 
fabrica do Piquete, 61 quarteis, tres escolas, seis depositos, dez hospitaes e 
enfermarias, um varque de aviação., mn a rsenal de guerra, dous estabeleci-
mentos de subsistencia, um estadio para instrucção, uma secção de transpor-
tes para automoveis, com officinas, seis estradas de rodagem. uma via-ferrea 
duas linhas telegraphicas e dezenas de predios e terrenos destinados á insta l-
lação e ampliação de serviços de invernadas, etc.; no da Marinha~ os reparos de 
14 navios da esquadra, na importancia de mais de onze mil contos; um alvo 
movei de batalha e um navio-escola prestes a concluir-se, as obras do · dique 
da ilha das Cobras, as acquisições para o serviço radiotelegraphico e o de avia-
ção (só estas importaram em mais de quatro mil contos); a substituição 
dos pharóes de uma mecha por pharóes A G A, etc. ; no da Viação e Obra.s 
Publicas, a construcção de 1. 200 ~ilometros novos de estradas de ferro e 
centenas de kilometros de estradas com trilhos já assentados ou com o leito 
preparado; a acquisição, por encampação ou compra, de mais 2.150 kilometros 
e a antecipação da incorporação de 1. 530, o qµe mostra que o Governo a 
expirar, só de linhas em trafego, a ugmentou a rêde das vias ferreas nacio-
naes com 4. 880 lrilometros: a subs tituição de milhares '.ie dormentes e tri-
lhos, o augmento do material rodante e de tracção, a r estauração de 356 ki-
lometros da estrada de Goyaz, que passou á Oéste; as numerosas obras da 
Central, entre as quaes avultam os. trabalhos preHminares da elect:r:ificaçito, 
dous vastos arrnazens em S. Paulo e a estação de passageiros de Bello Hc· 
rizonte; as o:lificinas de Bauru', a estação da Oéste na capi~al de Minas, varias 
estações e outros edifícios na Noroéste; duas estações na Rio Ç!'Ouro; a cons-
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truc~ão d•a ponte sob~·e o Çoi;umbê., c0m 7·0 IB•eü·@s de vãe, e da de P.irapora, 
longa de 70·0 metrns, os trabalhos muito· adi:vntados das pontes d0 Paran[i e 
dos MosQJuitos, a, suli>stit.uiçãio e· reforma de :i;nnitas eutras ãe ~en(!}r i:m.poi·-. 
tancia em varias estradas de ferro; a acquisição da cachoeira do Sabto; cerca 
de 4. 000 kilometros de linhas telegraphicas; os melhoramen.tos dos portos do 
Rio ne Janeiro, Floria nõpolis, Laguna e Ita ja hy; 82 kilometros de canaliza-
ções aclductoras de agua nesta cidade; o P a lacio do Coneio de São P a ulo; 
o ediffcio construido para ampliação do Correio da Capital da Re.publica; os 
da Parahyba. Petropolis, Natal, Manáos e Pernambuco; as obras em cons· 
t:i;ucção do de Santos; os predios das agencias telegraphicas elo largo do Ma.-
chado e de Campos e mais oito comptaclos ou construidos para estações te-
legraphicas ou telephonicas; as· grandiosas obras do Norcléste, onde, até 
Setembro ultimo, além dos trabalhos dos portos da Para hyba , quasi conclui-
dos, de Natal e Fortaleza, e das obras de varias barragens com as suas pe-
quenas cidades, officinas, machinismos e ·m ateriaes ele toda especie, s e con-
tavam já 49'2 kilometros de estradas de ferro em. trafego, com 717 obras ele 
arte, 29 açudes, 14 tanques, 220 poços perfurados, 2 . 146 kilometros de es-
tradas db rodagem, 1. 570 de estradas carroça veis e 2 ._876 obras de a rte, etc.; 
no da Agricultura, a creação do Serviço ele Sementeiras, elo Institu to Biolo-
gico de Defesa Agricola, do Serviço de Algodão, com uma inspectoria, 11 
delegacias, tres estações experimentaes e a uxilias concedidos a 13 u sinas, das 
quaes sete promptas e seis em construcção; ele dous ca mpos de experimen-
tação para cultura de trigo; as important·es obras das escolas de ensino pro-
fissional ; a ampliação do Instituto ele Chimica e elo Serviço de Meteorologia, 
dotado hoje de 11 estações racliotelegraphicas, vario:; postos semaphoricos, 
sete estações meteoro-agrarias e do servlço aerologico; a remodelação Çla 
.ind'ustria pastoril; a construcção elas m agnificas instaUações da Exposiçào 
d" Pecuaria, a dos laza retos veterinarios do Rio e Sa ntos; a fundação da 
Estação de . Agrostologlia; dos ípostos experimentaes 'de veteril]aria, c1i:>s 
quaes já estão promptos os do Rio e Bello Horizonte; ele nove estações ele 
monta; ele seis pa fronatmi agricolas; numerosos silos, 15 estabelecimentos 
de protecção aos indios; a colonização elo Oyaipock; as construcções e valiosos 
appar1;rhos do Observatorio Nacional , etc.; e, finalmente no da Fazenda, 
cerca de quatorze mil contos de acquisições de p1'edios, reconstrucções, me-
lhorantentos, etc. 

Juntem-se a isto os seguintes valores em especies, que ahi ficam a a u-
gr,1entar o activo do Thesouro: o reforço elo stoclc ouro elo fundo de ga. 
r a ntia, 40.907 contos, ou sejam em papel-moeda 163.628 co.ntos; titulas 
da dívida externa adquiridos, 49. 762; lucro do Convenio Italiano, 35. 214; 
a-:ções do Banco do Brasil, á cotação actual, 41.250, e um milhão àe clol-
h:i.rs emprestados a esse Banco 8. 500. contos; ao todo 298. 354 contos àe réis. 

Accrescente-se taimbem que o Governo deixa em Londres o saldo de 
f. 1 . 100 . 0'00; sufüiciente p ara o r esgate de todos os compromiss os do Tllle-
souro .até 31 de Dezembro, e pro:videncias já tomadas para ser posto naquell11 
praça mais f. !.0'00.000, com qu.e se poderá occorrer a todos os pagamentos 
até 31 ele Março proximo futuro. · ' 

Note-se m a is que, em relação ·aos pagamentos' de Nova York, as. tra11s-
ferencfas até hoje ·ef.fectua das sã0 trastantes pa ra saldai-os todos até 1 
de Maio. 

Leve-se afncla em conta aquillo que não se avalia em dinheiro, a.s. re-
. !01.··mas Introduzidas em q.uasi todos os serviços publicas, a repressão elo 
anarchísmo que aqui' começava a alçar o collo; a liquidação das nossas 
questões internacionaes; a solução das pendencias- de limit-es enti'e os Es-
tad'os; a creação ela Universidade elo Rio de Janei.J'e ;. os beneficias inesti-
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.:maveis da. ampliação dos serviços de Saude; os proventos indire.ctos . da Ex-
posição; o Museu Historico; o Orphanato Osorio; a regu!amentação. da hy-
potheca maritima; a instrucção do Exercito; a solução do problema dos 
transportes; o desenvolvimento das vias de communicação; a 'valorização do 
café; a Carteira de Redescontos; a Carteira · AgricoJ.a; as camara.S .. de com-
pensação; a iniciativa da missão naval, do porto militar e das zonas fran-
cas; .ª inspecçã,o do gadq nos portos. fronteiras terrestres e estabelecimentos 
de carnes e derivados; a fundação do .Serviço do Leite e dos e.ursos de chi-
mica industrial; os trabalhos ·para a solução dos problemas do ferro e do 
.comhustivel; o estudo das quédas dagua; o recenseamento; as .feiras Uv:r:es • 
. etc . 

Tenham-se agora em . consideração as. cl0l>Jlezas que tive que pagar 
sem que o orçamento .me dés.se os recursos necessarios ,-- só o Lloyd Bra-
sileiro,' a g ratificação dos funccionarios publicos em 1920, a recepção dos 
reis da Belgica, o recenseamento, a commemoração do Centenario, o au-
gmento deste a nno dos vencimentos dos empregados civis, juízes· e profes-
li!ores, absorveram mais de 310 mil contos - e calcule-se. finalmente, que a 
receita arrecadada em m eu triennio foi inferior em mais de 500 m.il contos 
á prevista pelo Congr esso, e digam os homens capazes de justiça se o ~ti

vo do Governo que finda tem que se envergonha r do seu pa..<;aivo . 

* 

Éis a expo:'liçij.o dos Ministros: 

RELAÇÕES EXTEPJORES 

SBN'HOR PRESIDlil1'jTE: 

Foi de excepciona l importancia a administração das Relações E:x:t&-
riores no período do Governo dé V.- Ex., a ·~mja pericia deve o Brasil o 
brilhante surto que, incontestavelmente; o· collocou para sempre na linha 
das ·maiores potencias. ImmediataJJnente a pós a gra nde guerra, em que o 
Brasil tomou parte activa e ostensiva, e . ao . T~·atado de Versailles, o mais 
.imp9rtante que t em existido e de· maiores consequencias na vida mundial, 
teve o Governo de V . Ex. d.e iniciar, em relação· ao, Brasil, as multiplas 
a pplicações desse Tratado, interpretando, defendendo e executando os seus 
,textos, . m uita vez obscuros, sem que entretanto r esultassse dahi a menor 
t1epidação na vida .nacional e sem o . mais leve desvio da absoluta correcção 
em que sempre se manteve o Brasil. 

Em principio, o Governo de V . · Ex. deixa liquidado tudo quanto diz 
respeito ã guerra, o que, por · si só, constitue grande ·serviço no pequeno 
~empo ~e tres a nnos e tres mezes. 

Os NAVIOS EX- ALLEMÃES - Como disse V. Ex. na Mensagem. ultima , ·de 
3 de Maio de 1922 , ao Congresso Nacional: "Hoje o direiio do Brasil á pro-
priedade dos navios a ppreh endidos não ·é . mais objecto de contestação de 
quem quer que seja". 

Teve, com effeito,. exlto brilhante a gestão iniciada e desenvolvida com 
tanto,'. acerto e claI'ividencia por V. Ex., na Conferencia da ·Paz. Na sessão 
plenari·a a 28 . de, Julho .de 1921, a Commissão ·de Reparações decldlo, por 
unanimidade de votos, que. aque!les navios estavam excluldos dos de que 



, - 598.-

fràtà ó Annexo III: dá Piií'te vííí c1o 'f1"àtfü'ló, fifando 1mman'lénte viõtófi6sa 
a tl'il:ll';e brasHe'ira, 

Li<iÚioAÇÃo coNi A ALLEMANHA - 'ródas as re:clàh1u.ÇiJ0s de ~ueffá. cf1-
he o Bfüsií e a Alíefuaniia f>icafu regulada.\! pór ac-côi'dd neg'oHa.do difü-
ctainente, c6:ifió per'füittê o Tratá.do, e i!llsignado efu :Beriirri. :Não sô á§ ré-
élremiiÇÕés ptoiirian1ente dd Governo, como tadil::ien:i it!i dos fjai-Ucüiar&· brà -
siÍêh"ôS, p'ara: os ' quaes o Governo de V. Êx. seriio de p'tttronêl esforÇadô. 

Pbr e'sse aceôrdo a fi:t.ação do saidd çlevedor dá. Allcerrlaniia àd Bfa.si!, 
ou' V'ice-vêrsa, depende s6fuente: lºY dit decisão arbitral, quanto aos meros 
cessantes na clausula II; e 2°) da avaf.iação definitiva dos navJos ex-aifo-
mãe§ qüe- passaram a pertencer ao Bfüsii '. · 

Quanto á primeira, estão acéõrcladas as pa1'tes sobre úfu arõitro ufüco, 
o qúàl será o nótavel Juiz da dõi'te P e'rmanellte ae Justfçjà Internàéiõnal. 
llenhór Loder1 se eile aceitar a incuinfrertcia. A decisão difü Sõmentl; sé a 
AlÍémà.nha tefü ou não a obrig•ação de pág'ar os lucrbs cêssantes éujà ciftá 
éstá fixada e1n i: 1 . sod. oôo . 

Quànto á segunda questão, já foi feita p·é'lo Lioyéj. B1'asileil'6 a avalia -
ção d·os ·nàvibs, m ediante cuidaàosó esttidt> e absoiuta -impafoialidaclil, to-
mando por J:iase 6 valor real de càda navio ern i914; que decla rá.da a guefrá 
ficaram immobilir..ados nos• portos brasileiros, estabelecido o desconto da 
depreciação relativa á idade dos navios, dos damnos causados pelas suas 
proprias guarnições-, etc. Disso resultou pa1-.i, os 45 navios o valor total 
Uquido de :E 2 . 043. 077. 

Todas as bases- e demonstrações desse calculo foram rernettidas á nos-
sa Legação em Berlim para serem presentes ao Governõ a ifo'mfio. 

Portanto e em resumo: o Brasn tem direito Liquido e certo, já r eco-
nhecido pela Allemanha, a E 1. 500. 000. a titulo de indemnização; terá ma.is 
o direito a :E 1. 800. 000 de lucros ·cessantes, se o arbitro assim. o re<:onhe-
cer . Para pagar esses totaes·; o Brasil tem em si os na;viO's, cujo máxünp. 
attinge a libras 2. 043 . 077. Se houver saldo em favor do BrJ.sil, ser-lhe-ha 
pago pela Allemanha, na f(n·ma estipuladi\J no accõrdo. Se, ao corttrai:io, 
houver s!lldo em favor da Allemanha, terá que ser , entregue á Comm:!ssão 
àe R epa rações na fôrma do Tratado de Versames, 

LIQUIDAÃÇo DO AFHlilT • .tMENTO DE NAVIOS A' FRANÇA - Es'tá terminada sa-
ti'sfactoriámente a JiqtiidaÇão do a.fh!tam.ento de itÍgims dos navios ao Go'Ve'l:ti o 
frail:cêZ, constante do Cónvenio de 3 de :Oezéinbto de l!ÍÜ, e 11 Aulo de li-
liti:idaçâo" de l!9 à.e Outuõro de 19·20, t endo sido restituídas ao Brasil to'das· as 
unidades -e reguladâs· tddas as i"'eparações que a França devia :fa:ze'r iies!Ses 
navios para entregai -os éni bó1n estàdd de navegahiildade. bs navias te&ti-
tuidos ao Brasil, ,pelo intermedio do Lloyd Brâs1leii"o, fora1ii os 25 seg'uiiües: 
Oâmtitiítu/, .1l11wt7wcd~ Parnahyoá, Santaré'rn, Bagé, Mmi,du', Bdrbdéend, Oalie-
àêlto; /la1ioatãti, Pelota-s, Alegrete, · Ata11Lia, Araeaju1

, Ta1ilitité, Alfena.~, O<i• 
a:cnnbu', G11.a1·atu.ba, Joazeiro, Bacip,end!JJ, Jguà·ssu', durit1!1i6, lful, Lages, 
lngá e Sabará, depois de vistoriados por uma commissão brasileira nos por-
tds erii ~iue se acli:avam e qtie m·ain: Màrseille, Boi:dea ux, Durikerque, Saint 
Nàza.ire, :f.favr'e, Btest e Buenos A.ires. 

:B'icli.-rmn em ·Poder da l!"'rança por lhe ter<m1 sido ve1Jdidos, o L eopdlifii?l.a 
e o Sobral, e foi torpedeado, durante o afretamento, o JJ'fat:fef,ó . 

O recebimento dess~s navios foi por Vossa Excellencia confiado a o 
L ley<l Brasile'iro, quli P,àr'<1: este fim màndou á F1%riçja uma co'mfoissâo . 

'l'ermi:haàl'>'s os tràóall'los' desta:, ôutrâs quest:ô'es' edinplémeiit:tres e se-
êundánas fican.'am a ser de'clfüdas e o fOram no Rio de Janeiro, por tíeogo-



ciaçõeii n ializa,das ênti·e o· rep·resentânte especiaJ Uó Gov'eriio brasifeiro, Dr. 
Manoei Buarque de· Macedo, e o F~mbttixa,dor f ra.ncez, Sr . Co'tlty ad r éfC-
ren{wmi dos Governos, do modo segu.i.nte: 

ÓBr-<AS NO CONVEZ 00 " CUllI~'YRA" - o " Burea u Veritas" vistori~ndo (l 

váipor Í::htn'it11ba declarou que era indispensavel substituir o seu convez, afim 
de poder na vegar e obter classificar,ão. 
. jj;iJéutido o a5suinpfo e estudadas as obrigações da França e do Bra sil, · 
quaiifo ás despeSàs dessa r epaéàção, ohegaram os peritos á conciusã-0 de 
que (levéria cabei; ao Brasli a quota de 'tío por' cento e á Frap.ça a d_e 40 
po·r cento elo fo{àj de cer ca de í5o. OOÓ francos; preço a pproximado da s ouras. 
Assim foi accôrdado, devendo a quota do Brasil ser reduzida da importancia do 
àft"etamento à ddiciomi.l qué a !<.,rança deve ao B1<!t.sil. 

Deiar1•0 DA FRANÇA - Depo"is ele cuiaadosQ estudo·, chegarâ,m as partes 
interessadas a um a:ccõrdo razoa-vel, em virtude do quàl fo'i est á:1ielecido o 
debito ela França a o Brasil, pela: utiliza.çã:o elos nai>"io's a:rnm de 31 d.e MarÇÓ 
de 1S21 até a sua effect iva restituição, em fr§. 4. 420. 26tl. 40, c)ttjo pagE.t-
mento já se pediu, 

QBIÜS NO VAl'OH " I NGA' '' - Em 2G dê Março de 1920 o vapor 11i"{/á ~n 
calhou no estreito de Messina ao dobrar t< ponta elo Pezzo soff1'ê11i'lo ' gI'àn -, 
óes a\7'3.rias no fundo. 

A França entendia que as obra s ele reparação deviam · correr 1J'or ·cdtti"a 
<lo Brasil. Mas, medlanti; discussão, ch egaram os re111·esênta.t1tes -_dos ~dds 
Governos á conclusão de que deve o Brasil pà gar a quota éfe 60 p'or: ceí1to e 
a França a de , 40 por cento sobre mtr totiil de frs. 180. 00"0. 

DESFES,~S COM A VOW'Á Dos N .wro's AÓ B1.iASif, - A l"rança pagdu aó Lldyà 
B rastléiro a~ so"mrbas accôrêladas para ás despesas de tl'ansp'brtê dds mivim5 
e r epards por ventura ainda nécessarios, no total de frs, 4. 728. 623 . 61 e de 
24, 000. 00 peso~ a r gentino:< . 

V'f!lNDA Ã' :Fm!.NÇÃ DOS NA:VlOS "LEJOPOLÚ'tNA" E "SOBHAL" El COMÍ'ffa DÉJ DOUS 
fülisocAiR>HES - Como já: dissseh10·s, ficarám em podei· ela F'r à nça os doús 
vapores L i3b'poldA.na e Sóbral a ella venfüélbs pelo B ra:sil. 

Dépois ele cuida'.doso exaín é éla prdpb'sta dà F'l'ãlnÇa, o Go'verno, ouvido 
o I,Joyd Brasiléiro, resolveu vertder o:S dito-s navls pe1ó préço dé ti rriilí1õés 
de f r a ncos a prazo ele 6 annos em prêst:i:çô"eii igtrn.cs é a nnuáes . 

Mas tendo o Brasrl necessidc êle de dous r ébocadorés de salvamento 
pêdib e vbteve que à França lh'os céaessé ·pelo preçó de um milnãd de 
fraírcos por conta dds 1i m'i'lbões, que ai<si1n ffoaram i·é"cluzi"dos a dêz nn-
lhõ'es. E stá em via clé u1tiniação esse negocio . 

PAGA.MlilN'.to' no VAPOR "J.\1xciuró " --'-- Pelo "Autb de liquidação" de 29 de 
O'utubro cie 1920 a F f.an ça obrigou-se a pâg·ar ao Bra:sil o valor ao- lWtiée-i-0; 
for,p'edeâ c1o e pos to a pique, em virttide· clà obrigação óriáéia pelo ·Convênio 
dé 3 de Dezembro ele 1917, cuja cálusuta 9" reza va: "·os segu1•c:1s correm por 
cónta dd Go'vefob fràncez que se ob'tiga, findo o p·razo elo a.fretamêifüi; a 
restituir os ná viós ein bos éstád6 de' co'nsei·vá:çãó. A nã'.o · restituiÇão Só 
sérll: àdn'iitticla no càso ali perecimento do navio flo:i· ataqíi'e elo inimigo, ou 
m~ufragib, cásos em qu e' se dárá a restitúição do . equivale1i"te". 

Discuticl'o é éstucladó o · casb, Cl'l'Ílga·tam as · partes .á co\rcfiisão ' ae que 
.·ª Ffanç-.1'. devê ao Brasil, cómo equiva.fenté do Máaéi6, o total- liquid·o de 
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f, 112 .170 ao cambio de · 27 francos e 155 ·por libra, o ·mesmo cambio peio 
qual o governo francez liquidou o seguro do va;por torpedeado. Este pa.lga-
mento já foi tambem recla.mado. 

O BRASIL NA LIGA DAS NAÇÕES - 'l'em s ido de nota vel realce o pa'{>el do 
Brasil" na Liga das Nações. 

O art . 4° do Pacto da Liga, que é tambem do Tratado de Versailles. 
determina que: . "o Conselho se compõe de Representantes das principaes 
poténcias .. alliadas e associadas, assim como de representantes ·de quatro 

· ··outt.o.s membros da Liga. Esses quatro . membros são designados livrem;0n-
te p

0

ela .Ássembléa nas épocas que lhe approuver escolher". · 
Na Conferencia da Paz, estando o Brasil representado pela delegação 

por Vossa Excellencia brilhantemente presidia, foi elle designado e::c-officio, 
juntamente com a Belgica, a Hespanha e a Grecia, para um m.embro NO 
Conselho. Era já urna das vi·ctorias que Vossa Excellencia conseguia. 

Entrado em vigor o Tratado de Versailles, em 10 de Janeiro de 1920, a 
Liga: das Nações installou-se definitivamente em 16 desse m ez, numa ses-

. ·são -soiemne tealizada em Pariz, no Quai d'Orsay; e· foi nomeado pelo Go-
verno de V. Ex. o nosso eminente pa trício, Sr. Ruy Barbosa, para repr e-
sentante do Br::j,Si! no Conselho da Liga. Infelizmente não poude elle seguir 
_por .. motivo de saude, sendo subst!tuido interinamente pel<'l nosso Embaixa -
dcrr ''em Pariz, S,r·. Gà stão da Cunha, o qua1, nessa occasão, foi o unico m em-
bro do Consel.)10. aàmittido a fallar naquelle momento historíco, além do 

· Présidente do Conselho, Sr. Léém Bourgeois, e do representante da Gr ã-
: B~ta:nha, Lor:d ·curnon . 

.. • :be então para: 'cá o Brasil teve renovado sempre o seu mandato no Con-
selho, o que demonstra o elevado conceito de que gosa entre as Nações 
civilizadas . E' assim que em 15 de Dezembro de 1920 foi r eeleito por 33 votos 
~um total de 39 votantes; em 5 de Ou~ubro de 1921, obteve 39 votos em 40 
vontantes; e , recentemente, n a t erceira assembléa em 30 de Setembro de 
1922, f oi ainda. reeleito, por 42 votos s obre 45 votantes. Essas brilha ntes e 
crescentes cifras são bem significativa s. 

Outro triumpho brilhante obteve o Brasil na eleição dos .Juizes da Cõr-
te Permanente de Justiça Internacional, em que o nosso eminente patrício, 
S enador R uy B ar:bosa. na segunda Assembléa, alcançou a maior votação 
isto ê 38 votos em Uin total de 40 eleitores e a una.nimidade dos votos elo 
Conselho.; sendo de notar que os outros jurisconsultos, eleitos com e!le, obti -
veram 30 votos, o grande internacionalista f rancez André Weiss, e 29 votos. 
-0 conhecido magistrado inglez, Lord Finlay. 

Coube ta;mbem ao Brasil a honra de presidir o Conselho ela Liga em 
duas sessões, a 12ª realizada em Pariz, de 21 de Fevereiro a 4 de Março de 
1921, pelo Embaixador Gastão da Cunha ; e a 19", inicia da em 29 de Agosto 
e termina da em 30 de ,S'etémbro. ulümo, '.pelo Embaixador Doml:cio d,a. 
Gam a . 

Nessa mesma sessão cl<; Conselho o Brasil foi ·honra do com a escolha 
.do Director da Faculdade de ·Medicina do Rio de Jai\eiro, Dr. Aloysio de 
-Castro, para membro da qommissão de Coopera ção Intellectual, creação da 
Liga, destinada a incrementar a solidarieda de humana para extincQão das 
guerras e da qual fazem . parte personalidades scientificas das mais nota-
veis como Bernstein, Destrée, Madame Curie, etc. Já se reuni o em Genebra, 
.em Agosto ultimo, tendo o nosso representa nte sobresahido por seus traba-
lhos e pronunciado, na sessão de encerramento, um notavel discu'rso. 

Os representantes do Brasil, no .conselho, tiveram occasião de relatar 
-varios negocios dos m a is importantes, ·e salienta r as du:;i.s delicadas ques-
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tões territoriaes relativas á Malmedy e á Alta Silesia. Da· primeira foi rela-
tor ·O Senador• Gastão da Cunha, resolvida. favoravelmente á Belgica. ·D!l. 
segunda foram relatores os representantes do Brasil, ·da Belgica, da Hes-
panha e da China que, depois de um mez de arduo trabalho, apresentaram 1J 
seu parecer em 12 de Outubro de 1921, o qual foi aceito Integralmente pela 
Conferencia dos Embaixadores e constitui-o a deci-são das Potencias Alliadas. 

E' desnecessario continuarmos a relembrar factos, que estão na consci-
~ncia bra.Bileira,, comprobantell do trabalho profícuo e brilhante do Governo 
de V. Ex . pelo prestigio interr.acional do Braeil . 

R!!!ÓucçÃo DE ARMAMENTOS - A terceira assembléa da Liga das Nações, 
reunida em Setembro proximo passado, tratou do importante problema da 
reducção de armamentos, · cuja discussão havia sido deliberada na ·segunda 
assembléa em virtude da resolução seguinte: La commission temporaire sera 
priée de faire des propositions en traçant les lignes générales d'un plan 
de reduction des armaments nationaux et, afin d'en assurer la préciSion, 
ces propositions revêtiront la forme d'un project de traitf ou d'un autre 
également précis, qui sera présenté au Conseil, si possible, avant . la réunion 
de l'a.ssemblée l'an prochain". 

O projecto de convenção geral propoz que fosse extensiva aos Estadoe 
não signatarios a convenção de Washington sobre desarmamento e attrib'uia 
ao Brasil a mesma tonelagem para navios de linha attribuida ao Chile e 
Argentina, isto é, oitenta mil a cada um. O iperito bra.sileiro Contra-~.\lmic 

rante J. M. Penido não concordou ·com essa proposta. e na reunião 9-a 
terceira assembléa o nosso representante, Elmbaixador Regis. de Oliveira, de 
aocôrdo com as instrucções recebidas do ruo de Janeiro, defendeu rigoTQsa-
mente a these do Brasil, conseguindo impedir a approvação ua prOVi>sta 
d'e uma convocação immediata para ·resolver sobre o d~sarmamanto ba-:· 
seado no estado actual das marinhas. Como conciliação o Delegado c:1a In-
glaterra, Sir Fischer, propoz que o Conselho da Sociedade das Nações ·con" 
vocasse uma conferencia á qual todos os Estados, membros ou não da So-
ciedade, seriam convidados para estudar a extensão dos princípios da CC'n~ 

venção dei Washington, ficando entendidõ que ~ :El;it.11.doi. err. ô!ituaçã c. es-
pecial seria;m devidaimente considerados. A essa proposta V . Ex. rt>spor.deu 
que o Brasil não podia aceitar nenhuma solução que restringisse e nosso 
poder naval aquem dos limites exigidos pela defesa de um paiz de 1.200 le,-

'gua.s de .costas, e a proposta Fischer só podia ser adoptad<>. se importasse 
a suspensão das resoluções de W ashington até a nova confer•mf".i1. Foi a p-
provada a proposta Fischer . 

A sessão plena.ria encerrou-se em 28 de Setembro e ndl:i. Lord Robert 
Ceei! mencionou os termos precisos d.a these brasileira, tendo sido, no seit) 
da comtnissã.o, reconhecida a justiça das nossas legitimas reservas sobre ó .. 
progr:lin'lmII. de Washington. O Dr. R egis de Oliveira air"la justificou a · 
nossa attitude de aceitar em principio a futura conferencia, mas deixando 
desde já bem claro que as resoluções deverão ser tomadas de accôrrlo com 
o espírito ·e a lettra do art. 8° do Pacto, e que o Brasil entenda que todos os 
participantes terão inteira liberdade de discussão; não a ssumindo o Brasil 
n enhum compromisso prévio. 

Essas. declarações ca usaram satisfactoria. impresil.o. 

·CoM,MlSSÃO' EICONOMICA - O Conselho da Liga das Nações instltuio uma 
sec.çoo econo:mica, fa?..endo parte da Commissão Economica.-Flinanceira,, ern 
\•irt'llde éla:o reeornmenr:ações da Conferencia Financeira de Bruxl'llas . J~m 

4i de .Julh<J foi cl"ito .:i;:•esidente daquella secçãc o nosso .cepressntan.te te-



e !:.Jú.Q e <:J,(!d'.f!·~ cqnu11el pi<iJ., :;ir. .T. R. 1'!iirho~~ Cq.i:neiro. Os q.i;isu;nptos 
.a.i.;h1<- •m~!lt~ ll ffi r;r.t W'I<• i;ã.Q: a:i .clawn1ia,9 .de '1i:ti•': :agem -.lls ccat.:., :.,_ . ., c·61µ-
1.'fff · .a~s. l). .Cfl :.(!r.t!'§nr·1fl ,·· .pij.I' e Qs meios qe cohibÜ-a, a ui:>i ti. :;., i;:.iv: · r.1as Je-
g·isl!'!-Qãp i;;~bi:e a le.tna qe ç;+mb!Q, o tratam ento r ec:l·procq das s uccm·sa..;s q.~ 
t:&nco~ e~tr~ng!'\iro& e .o equit11.tiyo tni.tamepto commercial. 

Eutre pµtr.qs trnQ.aJb,os ü1teres~an tes· e uteis, a que se telll .cledicad1:1, 
.es:>a commiS<jãQ eX\1-plÍllPU o fl10ClQ de· a pplicax o. art. 23 , § E, elo Racto re-
~f.ttiYi+W.~m,t)'l ao Mtiitatjvg trf).tamento comrni:ircial. 

Uma sub-commissão ele sete me:q1brps, ela qua.l faz P<irte o nosso dele-
gado, foi incumbida de examinar os aspectos dessa importan te qu estão e já 
Jll'.llflí!-l'PU projectos ele ponvenções sopn!: as foxmalidades a du!J,neiras e ou-
J:.ras. iriiniliHe~, o t~t~:inento qos extrq.ngeir os, sejii.m inqiviiluos pu emnt·~
z.a.(>, !l as dispr,ir11i1Jaçõ.es aquanei~as . 

R~~ENTAÇÃo nrp,LoMA'.l'lCA No CF.lNT.ElNARIO - .'.J!ottas as ]'{ações extra.11-
geix:as qÍte m antêm riolações com o Brasil, tomarrun pa1:te notav:!'ll 11:). com-
Neuioragão do prjmeit:o Centenario da nossa Ind1mendencia. Foi e~cepcjq· 
na.tqiente cor.deal e verdapeiramente brilhante o modo pelp qual li?e repi:.esen-
taram em nossas solemnldades e fcsrn.b. 

{'.& I:\f1si;;õe11 Ç;spep.taAA que yreT~ 3<º Br~il e ~fl 11-µas qemon~traçQes de 
a,_mi~f1e PºU~jper~çii-t> e CIJ.ri!fPº exc~dera111 a ~opas as eiwec~tiy:i.~-

~vlii:ram nl)ss~es l>fe!'!icl,ldas ppr Eµi.\)R-i:xador,;:11 espe~aei;;: a 1t1a11P,i. ~é. 
!l!'S :Wsffid,o:'! Up.üloi;;, ;eortpp-aJ, Fr'.Lm:a, I11gii!-t,erra, Ejj')lgica, ivtexicq, GllJi!!· 
:{~liít• Rtiina, .Tapã9, P1ilofPbi11-! 'fcpi:ppslqfaf!µia, Uru!'fll<l:Y· 4 11ema nha,, Piµ:a-
g!-\ay. A~·?en.HJli!-· Bqlivjft, Pern' e ~iJ3ldC!f· ~nis'fõe~ e~s. cpns~~tui~ P,qr 
Jl$ll:l'P.'H.!ià;:.~~.s- dfl, !!\.~~ el\lV<l;da i;!~H'1ca~f\.f1 p~litic<j., flqc1ai º1l spe~~ifiCJ-': . ~E! 
P.!>ma,~s. l'{~ções., Cq!{it1 Nqruei;!l-. Pa!faffiá. l:iq!lcia, Vjip.ezu.e!a, $i1:.1ssa, f ,o+q-
aj~. H\)1\apc'!a,.1 :q11~r.c~, 1?1:.1}~.aria, Guf!-teni?-lq., ~iClj-[a.~~· \':jalv.~or ·~ 
:mm q\lra.::i s~ !'epres~ntiJ,F~ p~lfls !1-ElUs :P,!epip,qHmcj~riglj acrewf~dos IfO , fll'i!-7 
s\\. agi~ns coin cpic}!l~ciaes qe f1ITIP.1'fiX!14Pr~, ai~~ ije qele~:e:dos espwia,e~. 

F,lnvk1{a.JR vaE!P,~ Pof g:u~!t~ ! lHgl,~~.e.l'ri\ qs :a;stad9§ Upjdps_, .:fl}P~. ~e
::qs;~, 4rqe11Fm a !l t.Truguil:~ . 

Cu111Pr.e-me, poi:íim, destacar a a ttitude de P.or.tugal , qqe se reP.NlSen.to11 
peltJ proprio Chefe de Esu+do, o Bre.sWente. d:t Reputilíi:;a., Dr A.nto..nii; .:f'l>!llf 
de ~lmeicla, puja honrósa visita constitui~ um dQs mais notav.eis acQnt!i:pi -
ment~ na passagem do nosso Centenanio politico . 

O G<;iverno recebeu e hospedou , com as' honra>; deviqas, os i!Justres ex-
trangeiros. ' · 

Cwnpre de outro la do salientar as extr aorcl.inatias maqifest4ções ojlfi-
cia.es e populai:es que se fizeram em numerosas nações, noll!,damenie na 
Rl'Jpublic<J, Argentina e no Mexiuo, en; honr.a do. CentenlJ,rio do :B,rasii' . E;: 
mais uma proYa da situaçíj,o de incot1t!lstaye1 pr1Jstigip intern<icional q~ !l 

desfructa~qs . 

Al:CHIVP Di:fLOl\'lATICD DF.l . lNJ:'.1El'ENDF.lNe1A - O Jl(linist11rio das Relaç1j_es, E<e-
t~doxea concorre pfJ.ra commemora r o Oentenariq com a publ\çaçãq d.e do.~ 
ciimentos ineditos elo seu prl'\cioso ar.cj:Úvo, r.e:vriladp1·es do~ facto.s que qex,iµiJ· 
origem ã nossa eman cipação e ao seu reconhecim1m~o. E' a nossa v.erdadeir.J. 
historia dlplom:atica nessa phase fundamental da. Independencia. Gunt eril. 
a correspondencia entre as chancellarias de Londres e do B rasil, Portugal , 
Er~ça, Austr~a. Sa.pta Sê,. E~taqos ·Unidos, etc ., <i.s :i,cta.s de c.onf~l:'fr.l'\Cias 
q\J?lQWatjGas e o d jarip in13dit.o çle Luiz 1)'.!:olltinlJp I.,inrn. 1\..lvai;e1i e i=jilva .. . · 

CQ.ll}P9!'rsecha e~a nqtq.v,~l opra. fi~ ·Y(j4ÍOfl gra,11!'1~11 V,qllJ.mE}s. 
4,.!Jr~(lito qµ~ a. !listoria tJ<J,1Jia v,rit ;>~r brlllpp ~em~r1te er1.riq~ti!~iPfl.. 
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DUP)'.4. fü',Pl~NAI,11l4J)l!l · - :jl'Qi 1'1-Cçeit:;t.. peja Jngla,t1wra, em primeiro lugar e 

df:\p!)is pp1· f'Qftuga!. a prppi;ista brasileira de um tI•a.tado sohrenl!l.e as w:"<LYel!I 
Q.H'·HcµJd{tçle..fl P-rove:riiimt!}ll t.!a, dJ.lPl;tL nacionalidfl.àe. E' alta.mente ··honi=ollo 
:pa,rn, 9 ~r~H q_µe ~ps_s_e elle o Plirneiro paiz a encontrar uma f(>rmula nova 
e prl\<tiçª' W!<f:d. 4erimir Al3J3~ f11-mosll, qµestão. 

~llnli1'.l reeeP.id9 as iri,eU1ores \i~monstraqões de: applause e de appie ái; 
applicações dos principios constitµicionaes e juridicos J!eitas poF e~e tFa-
tado, que (lespertpu pOtlJ;Ve~ ilJ.ter,f:lSS~ em Vtj,rias na_ÇÕ!)S da;; lI\?<iS .. ..-llU1tas. 
S(>m lln\,e .vant1J,1?,'.e~i:; e Jlenh"!!ll'\ jncqn.veniente poq!lriio 4,.ahi res~:rr pa,rt1- fT 
Bríl,siJ. P.!l-ra os ~ra,sileii;-QS sincero;; e p;lriJ. O!l ex~ra:qgeiros q\il3, no µso 4e 
um direito natural e positivo, se na,ti,11'.ali"fa.rem pl.Jma · (las patr jas· p~U'[~ r~~ 
nunciar á outra . 

.(1.. COI}§j;ituc\qn:;i-!il'façle qo '.j.'rat~Jlo é evidente desde. que tuj].o se resume 
110 l\~W"\!l!;IQ d9 {lire~tp \JUt9f&'f\:!l9 l!,\)s c.idadij.os maiorei> e "irn:i juri!l", J.?011!-
QP~;Stit\liQii,o Brª:>ileir?-· ~1e s~ n!J,tuni.li~rerp. erµ pais ç,,.:t~·ip\gçirp (p,ft. 7l, 
§ ~·. lettn1. ~i). Pa\11 e.~traI\geirp é tw~P ftque}le qµe pã,o +i'ir P. Brf!.§liL poi,JciP 
iI1!~f!n\;'lnqo a e;ite q11e p Hfl:turf!:UzaI\dp ~fi. seja_º» " 11ã,o cwi~i4era-c"\r:i I)~t,µ1~a} Çj.9 
paiz em que se renaturaliza . .A, ngtµr!l-\iZrJ.çãQ sq dep,e:p.Çle da voµt;i.cle do Qi• 
dadão e da aceitação delle no paiz que o adopta. O paiz que o perde não póde, 
de moqo t\Jgum, rete1-o. cpmo n,ij.o p6P,e e:)!:amit1ar oµ modificar ~ co.I)Qições . 
de n;i.tµr~lliz_ai;ã,p qps !}UtJ;'!)S pi!,~;1:es. 

SeP,dp fl~ii>rnaticQs esses pr\ncipios, o system?- do Tratapo é })efteit11-mel).-
t e c urial e com;tituciçmal 110 Brasil. 

AE! v<1-nt!l15ens polWca1> tampçi;n são . evic}e:ntes, pqrque o que çl\)vemos 
ctese:ja.r é p PO"\:'O{).µl011tp <j.p ~9!'\SQ 'VfJ.StO tertjtoi-io ppr pessoas nacioI!a.es OU . ~·
trangeiras, sincera e lealmente amigas, e não por pess~ ql!e a ~ei qull<lifioa 
de bra sileiros , mas que o não querem ser. Por tanto, se o duplo nacional 

,Q ui~ permanecer súp1ente pr<Jtsi1çirQ, renl,\pciará á SlH~ otJ,tra 111!.Ci9n<1,lida-
de, ÇPll'\9 pprx)littp o Ti;-;:i.tfl,do, e b;ist;J,rá isso. par;i. que flq~e sençlo sóm.eqte 
brªsileii;-9. Se, f!.o c9:p,t111,po. qµizer sef. sórnerite ip,glez. o.J! pqrtug"\lez, el}l" lle 
natl.\rlJ.lizar(!. na Infrl<J.terr,i, Pl/- \l!U Pprtµga,l, ÇQT\forme ás leis respecHVfl.J> e co!l1 
i s :;ip p13rderá a nacipl'f;tUd<i,Çle P.:i·;i.,'Jileira. como !he permitte A 1'\9§3/>ll, Cq;nsti-
1;µição no pitl}dp 'an;. 7], § 2°, lettr;i, a. ~rn, toçl.913 9S çq,sqs, pois, o l3r~sil 1'j.l\4ft 
~e!I\ q~ fazer Çle pçisitivo. !}em um actp ou- d13cla~·!Lção s µ11-, :qen1 um Cjec;ft;to 
sey !"e to.rna neçe_ssario. E' Sólfiente o ipqi-yiqµp qqem expcriJ.tanea-~ente Q.e-
liber-4 c!llÍtim;iar a, :;ier brp.s\leiro, sq br<j.sileiro, e para isso rim1mçia, per~J;e 
~ O'!\tra nação a qup.1idaç1e ele l'l!lU ci<la.Mto .. ou a i;er inglez ou por;tugÚez;, .!llÍl-
menie inglez ou porwguez e p 1J,_r a isso se l'\aturali7.a. ing)ez oi1 pp~-tµgl/-eZ, 

, l1ex·{le,1qo ;oi.ssim a qµa~ic'\p,qe qe prasHeiro, cQ1no lhe f~cu(ta ;t Co)1~titµiÇão. 
E' siµ:i.plef! e cl1J,rp, portp.ntq, o racio.çiµio ~uriÇ!ico que pr-esidio ao '.1;'~11.1ia-

dg, ~bre cl,!~ copstltucionaliÇ!ac1e foi o_uvid;i, a 9Pjridão do Çon&11ltor .Juridj.i:io 
deste Ministerio, Dr. Clovis Bevilaqua. alé~ Çlo estudo piipfyµílo do mP1e!\!1P 
Ministro das Relações Exteriores que é Professor de Direito e cultiva rigo-
ro~mente a .prpbiÇ\a,é\e sç~entifica . 

Ou•mos 'l'RA'l'ADos IN1'EHNACIC>NAES - Dura.nte a visita do Preside:j'.r~e qa. :a.e-
Irn!l!ic_a Portugueza e do setJ. illu:;itre M:inistro qe N egoctps E+trai;i~ii'9§, Dr. 
B~l'bosa Wa;;;-a,lrfj,es, fm'a.z:n lfe~Oçip,.dQs e ;;qle1nriemente !l'lsig11~9~ 110 ltama,-
.ra\lY Irll!A.S qous tratfl.<los c.pm Po'[tµg~l, al~m do de al!-Pl<} p.a,piqnaFcll+g~, a. 
q~e ~ti. we r11feri . . Esses Çl,ous ou~rps ,tendem '!- FeguJar o interoamb~p l:!.1-"liJ\!-
tico e litterario e a. emigração, ambos mui conveniente,· para estreitl:J.mento 
dfi\s po.ssfü! boa.i> rela,çõe& com ag_ 11e~le paiz . 

Estão submettidos â ratificação ·parlamentar . 
. C9ntin\l~ ern El~~i.idos o Çl"V>~!J4q QÇ>mmQrciaJ ta.mJ:i ll!ll- ),'ll'OflPSt.Q p.gi;- Por-

t\lW • 
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Vão ·adiantadas as negociações com a Republica Argentina para termí-
naç;lo ' de uma . . convençãq preliminar sobre o aproveitamento das qul-tl.as do 
l guass;u'. e de outra sobre o intercambio commercial. Prur,a este· ultimo 
constitui uma commlssão de , technicos que estuda, o assumpta com o intuito 
de diminuir os onus e simplificar o processo da permuta dos productos ·dos 
dous paizes. Reputo da maior importancla essa convenção pa ra o desenvol-
vimento das riquezas al"gentina-bras:ileiras. 

Foi iniciado igual estudo em relação ã. Republica do Uruguay. 
Tambem estão em bom pé as negociações de um tratado com o Para-

·guay para cdêistrucção de uma via-l'\)rrea que ligue os dous paizes. Talvez 
ainda seja ass!gnado pelo actual Governo. 

liijovAs EMBAIXADAS -'- Mui significativo do crescente prestigio interna-
cional do Brasil é, sem duvida, o facto da eleva:ção á categoria de Embaixada 
das legaçõeá ·'do Mexico., Qhile e ArgentiJia, no R io de 'Janeiro. O Governo de 
'V. Ex. teve, assim, o prazer de ina ugurar na America do Sul as embaixadas 
'Permanentes reciprocas. Não ·~ justificava com effeito, que nenhuma Embai-
xada 1sul america na ·existisse na America do Sul . ' 

AC'QUISIÇ,"j.o DJIJ l'REDIOS PARÀ .. AS 'CHANCELLARIAS DO BRASIL - Inaugurou ó 
Governo de V. Ex. a 'acquisição de predios para ·as nossas chancellarias ni> 
extrangeiro , Comprou um palacio ·em B uenos Aires e nelle installou a nossa 
Legação. 

Custou -novecentos mil pesos, papel argentino. com os r icos mobiliarias 
que o guarnecem. ·Brasileiros e extrangeiros affirmam que é digno da re-
pres~tação do Brasit. 

HoSPEDES ILLUSTREs - O Brasil nunca recebeu e hospedou em periodo tão 
curto, tantas personalidades politicas eminentes como durante o ·actual Go-
verno-, á parte· m.esmo as numerosas e brilhantes embaixadas que vieram par-a 
o "·Centenario. As mensagens a nteriores já referiram as honrosas visitas de 
Suas Majestades os Reis dos Belgas, os pr!medros mona rchas qU6 vieram á 
Amarica do Sul, ' do ex-Presidente do Conselho de Ministro ·da Ita!la, Sr . Vi-
ctor Orlando, do Secretario de Estado da A merica do Norte, Sr. B. 'Colby 
em· nome do Presidente Wilson, da :B:mbaixada E specia l do Chile chefiada pelo 
Ministro das Relaçõés Exteriores, Sr. Jorge Matte Gormaz,_ do Ministr o do 
Exterlor do Uruguay, Sr .. Toão Antonio Buero, de Sua Alteza o Príncipe 'A! -
mone di Savoia, do lllustr e General Francez Sr. Magin e outra"' . 

A essas. accrescem as do Presidente eleito do Paraguay, Sr. Gondra, do 
Ministro de Instrucção do Uruguay, Sr. Dr. Mezzero, do Cardeal Gasquet, 
do Presidente eleito da Republica Argentina, Sr. Maroello Alvear e sua co-

·mitiva, de parlamentares inglezes, etc . 

.Ll.s 1i111FORMAS EI A DISCIPLINA - Logo após o inicio do Governa determir,ou-
me V. Ex. as reformas que fossem n ecessarias e a observação geral ante-
'rior indicasse. 

F!l-o com o maior cuidado durante me~s de administr-d.Ção e experiencia , 
ouvindo tambem as opiniões competentes no Ministerio e de fóra de lle. Dahi 
'resultaram os decretos ns. 14 .056, H.057 e 14.058, de 11 de l<"'evereiro de 19211 
co:in os regulamentos da Secretaria, do Corpo Diplomatico e do Corpo Con-
·tlU.la.r. 

Agora, após qua si tres annos . de applicação, direi , sem h esita.çij,o, que 'a 
reforma foi boa. · 

Os -.tres ·regulamentos, feit0s ·simultaneamente e com o lnesmo criterio, 
constlt.uem uma codificação systematica., methodira1.da e c.Jara pa.ra lllS tres 
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'importantes can·eiras, das quaes depende· a situação do .. Brasil na vida inter-
'nacional. 

A divisão e distribuição elos serviços melhoraram, os assumptos estão 
bem classifücados as regras jurídicas technicamente enunciadas, as omissões e 
obscuridades suppridas, os abusos e erros cerceados quanto possível de modo 
que, em geral, os actuaes regulamentos, no fundo e na fõrma, repre&entam 
C<'lnsideravel progresso em relação ao regímen anterior, que era cahotico, 
enigmatico, deficiente ou diffuso e dava lugar á mais · contradictoria her-
meneutica, em que brilhavam o arbítrio, a desigualdade e a injustiça, sob o 
'rotulo falso ·de equidade e acobertada pelos famosos precedentes, a cada 
passo invocados, ás vezes de boa fé, mas quas! sempre com clamorosa vio-
lação do direito. 

Dahi o desanimo, a ausencia. de estimulo, o desprestigio e a indisciplina, 
em prejuízo do paiz. Sabe V. Ex. que não estou exagerando e que poderia 
citar factos, se a discreçfto ~·o não vedasse. 

Não ha, entretanto, inconveniente em arrolar alguns dos defeitos do re~ 
gimen anterior. 

NA SECRETAR!.~ 

1° A correspondencia era recebida, aberta e distribuída com graves re-
tardamentos, pelo Gabinete do Ministro? Não. Pela Sub-Secretaria? Não .. 
Pelft Director!a dos Negocios Diplomaticos e Consulares, que - como indica 
·o 'titulo - devia abranger todos os princ!paes negocios do Ministerio? Não. 
Pelo Protocollo? Não. Era-o, sim, pela Directoria da Contabilidade! Conse-
quencia: O Ministro recebia e conhecia ern ultimo lugar (quando recebia 
e conhecia) a maior parte da correspondencia official, inclusive telegram-
1naa! 

2°. Os telegrammas do Ministerio podiam ser e eram, na maioria, redigi .. 
dos e expedidos sem o visto prévio e sem a assignatura do Ministro, sem 
n1esmo o seu nome, usando-se a assignatura quasi anonyma de: "Exte-
riores". 

NOS CORPOS IJIP.t..OMA'.!.'ICOS E CONSUL.IB 

O· regímen actual beneficiou sensivelmente a situação dos representantes 
dessas duas carreiras. dando-lhes vantagens que não tinham, e moralizou a 
·administração: ~ 

1°. Evitou a disponibilidade a arbítrio do Governo, como castigo de 
faltas indeterminadas, ou a pedido, como premio de serviços desconheci-
dos e não declarados . 

Era uma anomalia inconcebive1, da qual resultava a possibilidade de ser 
um funcclonario, sem accusação, um processo, nem sentença. declarado em 
disponibilidade, privado do exercício, da gratificação e do Urocinio, afim de 
s.eabrir vaga a um outro que dispuzesse de boas graças de momento; ou en-
"tâo ti-abalhar desejoso de f·~car no 'Brasil cogitando de negocios particulares. 
ou nada fazendo, 'pedia e obtinha a disponibilidade· e o seu posto era occupa-
do por outro . • 

Hoje a disponibilidadEI é simples consequencia de factos para os quaes 
·o funccionario não concorre directamente, e sfto: a suppressão legal de cargo, 
·a não approvação da nomeação pelo Senado e a nomeaçfto do funcclonario 
para a Sub-Secreta11a de EStado. · 

2º. O regímen das licenças era frequentemente abusivo porque se disfar-
çavam em commissões no Brasil, por simples chamados " do · Governo, com-



- ºº~ -
nússpes ás mni1> dq,~ vez.e"< f)cticiq,s, em que o fm1cciona_rio iie11hum se_rviç"I 
prestava nem tinha a prestar ao Brasil, nem frequentava a Secret13J'i11,. IP.WI 
cc:mtinuava re~epef!do todps O!i ven~rp.entos, em ·oip;o, e r.pais . fh"· ;;i.jµd~ de 
em;t~ pa,:va vjr e v.g~t.l),f e qmta:va e&se teJ11po ·de oo)g Cfl!llP. se f!'lro. ge iservi~.q. 
eqrq inju~ta de&igqa,Iqa4!" q0s q~e estayam a uqstoi;. l)O tra,91l,lho. 

3°. As vant~jfen;:; da aP0sept.adori1J. erarn l)!}ga,5 sempre em ouro, fel\~ ~ . 
conversão para 111oed:kPl!-Pel nacional ;i,o çan:ib\o do dia dr} ~ssign,at"qra d.o 
cle~ret(), q <ni.e (Java Ji,1gar a "\lrn verdfl.deir.o .i.o&'() ele ca;rnpio e a. abu59::i e 
defl\gµaj(\f1Qes in!'lrn!nave)s. f[0je recebem os ap\')sentados os seus . veiwimen.-
tq~ Cf!l P.ªlJe), P()+ ta,beµa e.snecial e equitativa, e t,oclo15 .p.elo mesmq prjteyi() gjl 
.igualq!J.de e jljstjça. 

4°. As férias extraordinarias, cujo intuito é fazer o funccio11!trio ti·?:J?a,-
,lhftr J:!O Jlrasp dY.riJ.·n!e se.js melt'es, qe qtJatro em quatro itnnofl, era,m Jlacul-
t;üiv!l{l; c~e !!lQ..d() çp~e se tg,1'l')lµ'apl' letr~ morta pa l;n,a,tir:a . H9je ê!'i-() o9rifil!-;· 
to'rias e com direito ao transpo1:t11. de ida e volta, pa.rl} o f.m1cpiqna.Fi() e ~IJ~ 

familia. · 
5,". Out'ora os · pagaJnentos eram sempre em ouro, ainq'l- <j'!i!-!ldQ e~ti

vesse o funccionario, legal ou illegalmente, no Brasil, cujo Thesouro soffria. 
as differenças de cambio. Hoje o é eµi papel por tabella razoavel, salvo os 
tres casos unicos de estar o funccionario no extrangeiro em situação legal, 
ou no Brasil em férias legaes ou em transito durante o tempo regulamen-
tar. A diminuição de despesa para o Thesouro publico foi consideravel, sem 
prejuizos illegaes ou v.exatoFios pa r:a o funccionario; apenas sem luct'°s 
abus:ivo.> . 

Outi:os muitos exemplos poderia citar das consideraveis melhorias q1:1e 
a reJ'orma intr-oduzio. Mas teria que me alongar demasia.de. · 

Co1';CUP.SOS :___ A );eforma do vegimento dos concur;;os, que elaborei, pai:a 
preenchimento dos cargos das tres carreiras. tem produzido optimos resulta;-
tados. Basta dizer .que da primeira vez, denue vhtte e r.iov.e ca.ndidatos in-
·scri·ptos, fo= iIThabilita;dos vinte e tres, quasi todos .em pvovas escriptas, 
de moelç. a ser facil a ver-ificação da justiça dos 'julgament0s. 

PASSAPOR1'ES DIPLOMA'l'lt:os - Ta.mbem foi reformado o systema de passa-
portes diplomat!cos-. ou antes Jloi expedido um regulamento, que não existia. 

Havia praxes impredsas, de modo que se forneciarn passaportes dessa 
n;:}turtiza a toé\os os viaja,ntes que dispuntian, n:;t l3ecre41.ria de relações ou 
de recommenda,ç.êíes. 

A Secção do Protocollo tornou-se uma especie ele 'succursal ÇlfL ft.i:narttç!'l-!J 
da Policia, n,a concessão de nassaportj'ls. DalJi () d11sp1·e&tigio de:;;teFI• !1-º!l nuaes 
já er~ negE!,(los os "viqtos" poy a1guµia,s chance1Ji]. r jas !lJÇtrange!ras, timto 
mais que não eram assignaelos pelo Mlntstro. 

Hoje ·o· p~~pqrte giplumatico, 1\empre ~s;;jgn11\'!9 nelo l\!lini.stro, estll. 
be1l\ dei)'.jniqQ n.o R~egl!larµento, q'\!e twe em vista :i.!3 r-egrªs el~~s W;:i.gí'\es çul:!;q,~ 
e a,fiJ.sto1:1 ~ iµ-l;litrjo. 

CEREJM~.NIAJ.; i;>rri:.o~.;nr:;o ' - Fil-o ele nov°", s,imP,Jifi.~11do-o. Out~ova. elm 
posiido, o(>soleto e 1~completo , ninguem f)e ente!1dj:i, e, nos mormmto~ 

0

{j!l .'l-P!!Ü-
capção, cada cabeça cada sentença. 

0 j:::ORilO DIPLOJ.\1'.A'.t:Ipü IL:FTRAN:Gl~IRQ E . ~G4]'1S DOI;\ lJEJUS COl'jCJi!l'l"Qi} - D\!.l'f!,Ut,e 
o Governq d,a V. E~. têm es~ado semnre pvesente;i no :Ri~ ele Jª'Jie!r<t Jl.U!lSi 
todos os membros dirigentes do corpo dip1qma,~ieo extI:a,n,gei1·q, f~~to slg>r;lfj-
cat~vo d;;.' co.r\:;;!denuiii.p qne iHE\P~rn nossq . P.aJ~. 

Não ha nenhuma c)l.a+1cel]aJ'la. ~CeJ?ha.la; . . , 
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De:v:o dizer, com ~!').esv'!'.necimento. qµ,e. npncl). deixa1-:_tm de rehwr rts mau~ 
' afCe}!tqosas rel().çÇp,~ e (j. 1mt~~ s~ncerl!- ha.J,"ffi<m.}a, entre ,O'ii qignqs rem:e8,et<-
_t().ntes e~traJ).ge)~'9s e 0 actpal :J\1.inistn> das :j'{~l11ções :mxter:iqres, a-P.e'.i:ar .dqs 
J:íl)llqp~QJ:l interes,i.>eS e1íl jogp e 1os illl}J.H/161'00 ca.s~ trq..ta,d(}jj P!lI'f~Ilt,e q it~
maraty. Isso reflecte apenas a elevada e<(luc_:;tçãQ da.queHes representante:i· 
o prestigio do Brasil e a estima em que é tido o seu Presidente. 

Po;sq afrirrr)ar p. yo~~.a :§xce)l.~nciq, cl~!l é. elev'a:gj:;sirÍ-;o o. ponc13ito1 g.q.e 
sen,1 e l}gano puq_e Perpeber da piJ.rte de1Jes! em re}~çãq ~":() ngf:!:;!G pai~ . e .!i. 
acçã:o .flo G()ye\·no de V. Ex. M.q..s. deYP tamQ.ellJ- n.ã.o occl.'!liar, col)li alf,i'J:llltts 
obs~rv~ç?ef!, q.elicai).ipp.e11te ~eitas, pp.s quaes nps devemos ifPl'QY!'l\tar p,r-1.p, 
corrigir falhas da: nos,sa viela. interna, ali[ii;; müuraes I!os pq..izes noyos e Y<lc"!.-
tos. Ass!ll1: 

1) J!<i m~ptl o de~grarlo q;i.s Naçpes extr<J.ngejr<~s pela moros~.dade _<f<1 
11C)SSo t'lº!'J.er ~m:lipia.ttjo nqs wocesso~ e ju)gaµientQs dQS pleitos, principak 
mente na jV:SHS:a ffedpral. Qovprpos e papita)istas he;iitam em desenvQhr.er 
:l:X'f!:Z,&ilCçAes .. comxp.~rciiJ.es pq CQnt1<1.tar pbi;as publicas no Brasil, \'eceipsn;i d"' 
posi;;IJ:>Ht!lade de ter:e11» \lffi di~ qe recprrer á justJ..ça,. D?a.hi o retllahim.eµto 
ou condições Qnj'l1,osjssimas da. paµte del}p:;i, con"). g~q,ye pr13juizo para o Bpa .. -
sil .• R!Jpµto indispen!\(j..-Ve) um esfOTÇQ patriotico de tpdos Otj brasil.eiras pen-
santes no sentido de remediar ta.il}anlj.o mal . 

2) Mais impressionantes sãos as reclamações contra. a demora ou ina-
dirnp)emento de obrigaç?es pec'u.niarias cÍe algqns E .stados . Os 'ba.nqueiiro;i 
e credores extrangeiros, naturalmente, transmittem, pelo interm!ldi() d5>s re-
presenta.ntes cliplomaticos de suas Nações, as respectivas reclamações e a s 
apresentam a o Ministerio das Relações Êxterfores, muito en:ibôr.-1- saibam qu~ 
a União Federal não tem responsabilidade pelos emprestimos feitos aos Es·-
tados. Mas. o facto é que os Estados fazem parte constitutiva do Bràsú ~; - o 
cr~dltp geral, brasileirQ suffi:;e. V . Ex. já tomou o al~itre de fazer declarar 
pel!!- imprensa extrangeira e nacional -que a · União não é responsavel pelos 
e mpre;timos dos Estadoa . Mas, _ urge uma pr.ovidencia legislativa radtc~l 

para põ1· obices a certas facilidades de levantarem os Estados ernprestimoa 
nas praças extrangeiras e de ser offereciclo dinheiro aos Estados por inter-
ll1!l.Clios inr.scrupu.losos, que illud,em os proprios pr:estamistas extrangeiros 
:para. a uferirem vu\tu.osa s com missões. · 

3) Nã o menos insistentes são as queixas contra a demora nas soluções de 
alg1n1s neg·ocios. Realmente, ha por vezes tardança injustiticavel nas res-
,postas P-1!'.!'initivas ás nota.'3 diplomaticas. O systema da nossa buFocracta, es-
pecialmente nalgumas r epartições, precisa de ser m'elhorado'. Fiz o que pu® 
·n esse .s011tido, lutei, roguei , p ensei até em instituir um coi::po especial ele func-
cionai::ios, uma. es pecie de •; soJici:t:a(lo'l:es" elo Mlnisterio elo Exteror, para 
i:r~m a,os outros deparrame n t os c111 a dministra.ção plr.ilear pe5soa lmente o u. ~1;
darnent o dos papeis diplomaticos; cheguei a m·anda.r funccionar:ios acompa-
nhar certos n egocios; fui eu mesmo muitas vezes; emfim participei intensa-
mente d.os incommodos da.s demoras que, na maioria dos casos, não erarn 
devidas ao Ministerio .elo Exterior, e ·nunca o foram a o Ministro. 

BONTE SOBRE o RIO 'JAGUAR.io - Em complemento das infor·mações ccms-
tantes da Mensagem Presidencial de 3 ele Maio ultimo, sobre a Comrnissâ.o 
~ixta ElxecutLva do Ti:ataclo de 22 ,de Julho de 1918, com a Republica do 
Uruguay, devo -acci:;escentar que, tendo essa Commissão apr,esentado, a 22 ele 
Outubro ele 1921, o projecto fi.nftl da ponte a ser construida sobre o rio Ja-
guarãq, o Governei brl:!.Biletro cuidou lQ~o qe estudar: 3,.5 Plantas .e g<;mai~ do-
qm~entos jus~i~)cativq$ dq. ol:tTI)- projectada e resplveu ª:QPl'OYa+ ei:ise!iJ tt»}-
p f?,fü(lS. 
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. Na Acta da 5ª Conferencia da .Commissão Mixta , fürmada a 20 de Out u-
b r o de 1921. os· dous Altos Commlssarios tinham"se decl:\ra.do de pleno ac '-
côrdo quanto á parte definitiva do projecto, deixando de apresentar propos -
tas sobre a l'ampa de accesso e viaducto do lado uruguayo, por dependerem 
de ulteriol'es estudos ferro-viarios. 

O Governo brasileiro desejando, no emtanto, executar integralmente essa 
obra, fez propostas no sentido de se ligar por um viaducto, a ponte proje-
ctada ás terras altas do · 1ado de Rio Branco, mas essa proposta ainda nã o. 
logrou a aceitação do Governo urugua yo, talvez por ]Ilotivos de ordem te~ 
chnica, pois ainda não eétã ·fixado, do lado de Rio Branco, o p.)nto em que ;,_ 
estrada de ferro urug·uaya: alcançar·á as "cochilhas da região . 

A 2.6 de Abril do corrente anno a J,egação, em l\1ontevidéo passou nota 
ao Governo do Uruguay, declarando approvada a parte definitiva das planos 
da. ponte, nos termos da Acta de 20 de Outubro de 1921, e na mesma occa -
aião recebeu nota desse Governo approvari·do os refe1idos planos. 

Logo que o Governo brasileiro recebeu o projecto definitivo da ponte. 
iniciou com o Uruguay um estudo sobre as· clausula:s que deverão regular o 
edital · para a construcção dessa ponte por conctirrencia publica-. 

. Aguarda o ·Governo a palavra definitiva do Uruguay para que possam 
proseguir os trabalhos dessa grande obra internaciona,1 . ... . . ·-

LIMITES COM: A BoLIVIA - Os dous trechos da fronteira, cuja dema rcação 
está dependendo de entendimento prévio com o Governo boliviano,. j á to, 
.ram detidamente estudados. 

As condições politicas, da Bolivia e. depois a circumstancia da .sua Le-
gação no Rio estar sem ch efe, leva.ra m-me a adiar o enta.bolamento de ne: 
gociaçÕes a esse respeito. 

Infelizmente, o novo plenipotenciario boliviano a.presentou sua" cred en• 
ciaes, já nas vesperas de se inicia;rem os festejos commemorativo:c< do Cen-
tenaiio. Não . me foi possivel cuidar, com a devida attenção, de as~mmpto:s 
de tanta releva ncia. 

LIMITES COM o URUGUAY - Proseguiram com regularidade os trabalhos 
de ,campo da Commissão Brasileira de Limites e Caracterização da fronteira 
com o Uruguay, emquanto a esta ção o permittio. 

Em bre;ve, serão ultimados os trubali1os ele escriptorio que essa commii;:-
são tem de apresenta r. sobre os serviços ultimamente feitos pela Commissâo 
Mixta. 

Aguardo, portanto, o relatorio de seus trabalhos rela tivo a o perlodo 
1921-1922, pa ra toma.r conhecimento das duyidas que me consta terem sur-
gido sobre a caracterizaç:ã.o de dous trechos da linha , e poder., então, apr e -
cia.r devidamente a questão . 

LIMITES COM o PEitU' - A Commissão Brasileira de Limites com o P eru' 
cheJl,·ou no devido tempo á região que tem de dema rcar · em conjuncto com a 
Commissão Peruana sendo de esperar que os seu s traba lhos sejam rn.ais pro-
fícuos que os do anno passado. pois nada de anormal a tem perturbado . 

J,IMITEs COM A OoLOMt!Jl.A - O a rt. II do Tra tado de Limites , de 24 de 
Abr.ll de 1907, fixou o prazo de um anuo para a nomeação da cornm issã.o 
1nix ta . de!narcadora. o que não se realizou . 

Vot.âdo pelo ·Congresso em 1919 um credito especial para a demarcação 
d as ·fronteiras com o Peru' e a Colombla, organizou-se a commissão m ixta 
de 1·nlitoo com o P eru', na r egião do Aol"e, mas, durante os dous a.nn os em 
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que esse credito esteve aberto, o Governo colombiano não poude collaborar 
comnosco na demarci:µ;ão da fronteira. 

No corneço do corrente anno, o Encarregado de Negocios da Colombia 
formul ou, veribal•mente, uma proposta para a demarcação dos limites estabele-
lecidos pelo '.rratado de 1907, mas, por não ser elle chefe de missão, pedilhe 
que formulasse por escrlpto essa proposta, em nome do seu Governo, o que 
fez por nota. n. 4, de 12 de Maio u ltimo. Entãõ estavamos, por falta de .or-
çamento da Despeza, impedidos de executar o serviço, Aceitei; em pninc1p10, 
'a idéa, mas julguei de maior conveniencia propor um estudo da região do 
.Japurá, que me parece preliminar necessaria. 

Ha dias veio a publico na imprensa um telegramma de Washing ten di-
zendo haver sido feito recentemente um tratado secreto entre o Peru' e a Co-
lom'bia, que talvez interessasse ao Brasil. 

Immediatamentt> ·troquei telegrammas com as nossas chanceÚarias so-
bre a materia. 

O Governo da Colombia, respondendo á nota brasile ira, declarou a nos-
sa Legação, seg.tmdo esta informa em telegramma de 15 ' do · corrente, que o 
tratado, feito agora com o Peru' e ainda não revelado, não desconhece nem 
viola os direitos de terceiros e que a Colornbia não se apartou da,s normas es-
tabelecidas no tratado de 1907, que fixou a linha de fronteira entre ambas 
as Nações desde a pedra de Cucuhy á confluencia do Apaporis, estabelecendo 
que o resto da fronteira disputada ficava sujeito a posterior combinação. 
caso a Colombia fosse favorecida em seús litígios com o Peru' e o Equador. 

Esta resposta, ·portanto, não põe em duvida o direito do Brasil ao trecho 
situado ao oriente da linha Tabatinga-Apaporis, já reconhecido pelo Peru' e 
Equa dor. Corno, porém, a Colombia ainda nço pôde fornecer o teor do trata-
do, segundo declarou ao nosso . representante, não me é dado adiantar juizos 
e actosft, 

O CAFI!!' D!!! S. PAu1,o - Nunca cessaram as negociações entre os Governos 
da Allemana e do Brasil para a restituição ao Estado de S. Paulo do valor 
do café retido na fõrma do art. 263 do Tratado da Paz. 

Em 30 de de Novembro de 1920 foi depositado, por Bleichsroeder, em conta 
desse debito a somma ele 639. 366 libras est~rlinas na casa Schroeder, em· Lon-
dres, á disposição do referido Esta.do. 

A A:llemanha continua a. dever as dtfferenças de cambio, cuja cifra to-
tal foi já calculada e apresentada pelo Estado de São Paulo, em minucioso 
e longo tra;balho; attinge cerca de noventa e quatro- mil contos de réis em 
moeda brasileira. 

Tenho dado noticia ao Presidente do Estado de S . Paulo de tudo qu.e 
vai occorrendo n essa negociação, na qual agi sempre de accôrdo com elle. 
A maior causa de retardamento na liquidação effectiva é, sem duvida. a si-
tuação financeira da Allemanha . 

INTEJHESSES COMMERCIAES - Prestou o Governo de V. Ex. grande atte11-
ção aos interesses commerciaes, que cabiam n~ esphera e na competencia 
deste Ministerio . 

Dediquei o maior cuidado a esse problema, convencido como sempro 
estive (conforme declarei á imprensa no dia inicial do actual Governo) de 
que a cUploma.cia moderna deve girar de preferencia em torno do desenvol-
vimento da.s r elações commerciaes entre os povos, como elemento . de força 
e de independencia . Não quero significar com isto, que o Ministerio das Re-
lações E xter1ores .deva sel' t ambem do Commerc!o . Mas entendo que mes-
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:tfio à parté jiolitico-diploriiitticà p'õ'de é àeve ter constantemênte et'ú consi-
õeração as justas necessidades do cornfüerc'iC:I internàoiêinál. 0s propri6$ tfa.tado-S dê a p);jã rêrrcià. mel:afoente poÜtlca, social ou liuma-
nit:.tha, an11:a1 tendem ao aesénvo1viín:ên to comrrieH:iO:l. 

.Assim, <ltfasi tcfdô's os trtlf.a.çfüs politici/s, que fofanr ai<sigim'dos. e con -
venções mu1tiplas têm o' sl:lü fútrdd co'rfünércial e ·pb':dso cita1·: o de irnmiifa:-
ç:ão cnin à Itfüia e PO'fthgal , ós var'Ws cort'Veriios ri8strtes , a êm~veri\)ã.b relàc 
t i't>á ao coinmetêio de àrmà.S e immiçÕei; ele St . ciehna.iri em Laye, o aécôi·do 
tél <ttivô a dmsld·vaçã.d e a o· éstab'elécimento dos aireitbs de pfopfiédáde in-
dustrial, as convenções sanita,,.ias e r<Ldiot eie.g r'a.phicas , atê mesri10 o de dupla 
n~ci'b'nalídá\de, etc . 

11.'odas as rnuitas confer encias e congressos in ter.nacionaes enCque o B1·,1,-
sil se representou no mundo inteiro pelos seu s CU.plomatas" corisu~es e dele-
gados, visavam o comn1ercio, a o ·qual portanto, o Ministerio das Relac;iõé.S 
1'1xteriores prestou serviços, que não devem ser esquecidos. 

o Reg ulamento Ci:>:àsulá.r ex•p edii:ió r,iôi· \i. Ex. representa tambem uma 
'taÍii!sa contrfülüção. 

ft1tt-E1°rA E DESPESA - E' de sal·ien tar o a ugmento qu.e tem tido r. ·arrecada-
!;ii.o dos Co'nsulaâos· bra8ilefros, apeza.r de m a ntidas as tabe!Ías consulares 
alliigâs . A ssili:í, foi r ecolfoda á Deiegà.Cia elo Thesouro Nacional em Londres 
jrefos nossôs Consulados no anno de i921, a somma ele 1.552:441$161, ouro, 
qi.ie r eprese nta, porta nto, um t erço das despesas, ouro, orçadas naquelle anno. 
(Diá.rio Ojf'iciál, '.de. 6 c1e outubro ele 1922). · 

K ·déspesà géral do Ministerlo t o1 feltrt. córrt systemàtica e i'1gords<t eco~ 
rtoinia., como sa:b'e V. E x . , a cdj'a oi-ie'nta.Çãci obedeci inva'ríàvelnieilte. Os 
orçamentos não soffr eram dura nte o actu ã! · G-overno sen ã o os pequ enos au-
gmentos indispensaveis á evolu ção natural, ao desenvolvimento das r ela.-
ções e do prestigio do nosso paiz no extrangeiro', ás con~equencia.s da guerra 
e dos compromissos intern!hcicmaes a que o Brasil nãd p'ódia fu~ir. M.as 
as verbas orçamenta r ias, etn geral e todas as que dependia m de Cleliberação 
e ordens directas da Secr etaria. não foram ultra pa ssa.füts ê muitas cteliaram 
~~- . . 

Os poucos c1·editos supplem enta.res deste Minllfterlo' r epresentani des-
pesas -ou compromissos anteriores, n ecessidades imprevistas, e princjpa lmen-
te diffêre11ças de cambio, 'qu e r esulta r a m d<t depreciação da libra esterlina em 
1:elaçâo ao "doliar", pa drão adoptacio pelo 1\oÍini.s terio da F azenda, por mo-
t iv os j'á conhecidos, pará os n ossos pagam entos, ouro, no exterior . Portanto, 
quanto a economia.8, posso al!irm~:w. que nesse departa m ento, a. a dministra-
Ção' dé V . Ex. as rêalizou consider a veis . num orça,ment~ modei;to. 

OUTROS ASSUl\'lP'l'OS E CONCLUSÃO - Muitos· outro's assumptos ent áncta-
mento, ou já terminados , eu desejaria mencionar, s i não f osse a· impossibi-
lida de de demora r m ais este pequeno r ela torio . 

Pirei, porém, que foi considetaveln'l:ente. vultoso e sempre util o traba-
lho, feito neste Ministei'io, pelo Governo cfe V . Éx .. o qua i felizmente, na.ó 
sofl'reu aqui nenhuma compJ.icação, desgosto ou der rota · de ordem d iploma -
f!ca ou in'lernacional. 

O expo'.~to denio'n stt'a c{u e o Mini!lt e'rio das Relações ExtériorêS no Bt' a,sil 
têin à seu ciirgo e pôde Í'eaÚzar um traba)ho foimidavel na quantidade e deli ~ 
éflcl'issi·'ib.o na qúa!idaá.é . 

· P arà iSso, i;Mém, São necé'Searias a inda à·lgúmas pro;Í'idencias e me-
díd'às a'e actininistraçfco, h etfoeneutiéa e chsCiplina, têndentés a fa1,er cumprir 
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1eal e pà.théiticárriente, os i·égtÚamei'ltos que o Governo de V. ·Ex. clei:int em 
V'igôil'' . . . 

§e tnais rião tlz, na: pátlé que me tocavà, foi porqué me faltou coiirpeten-
<ifo., a.iê1n de mi! nâ,o. ser póssivel r>rólôfigar aií de-r. hôrà~ dlàrla~ ein qile, nu 
ttünímo, se1frpre trá ba.íhêi, a par da vida social di:plomatica, erh raz:oi.o do 
cargo, intensissim.a. .. neste período governamental., fatigaüte é itecessái'la. 

Permitta-me, Sr. Presidente, consignar aqui o meu imperecível r econhe-
c.inilí'nto peia Iionrooa investidurá coni qtli! fui d'istingtiido unicaniente p~!a 
geffefósâ irtspirâgão pessoal de V. E·x ., bê'.rn êómõ a invài'iável confiaúça qtie 
V. :t!ix. me diàp'et1slfü e it qtiáÍ produrêi cottesjl'o't'idet· cdm tdda a n'iinfta àima 
de bi<à!slíeiro . - J. A . Azevt!clo Jif a,rqulis . 

J'USTÍÇA E . NEGO'CibS 1NTERIORE:15 

Sr. P'résidenr.e: 

As re"for:rií:as e olirâs reaflzá.dàs no Mh:tister1o da J u stiça ê Negocios' in-
teriores durante o Governo de Vossa Exéellénéia vêm re:t'ettdàs :itas inensá-
géns que V. Éx. dirigiu ao' Congresso e rios reiatóii.os a;présenfados peíd meu 
antecessol . 

Passei a récaplfüfa.1-as, com a inclusão tainbem de imill. Ugelra expo,,,-
ção dÕ!i trabàlho8 real'izallos aP'Ôs a apr<:lsénfaÇão clá.quelles dócuine1itos of-
ficiae~. 

Li:Mr.rES IN'l'ÉRESTAD'uAl'is - Uin dos âctos da pasta da justiça eni. que se 
oc·mipou a a driiinistrâ;ção pUblica, déstle idgo e que meihores restiltados téve 
foi a convocação da Conferencia de Limites Intefostaduaés, p·ara pôr fim âs 
questões que se perpetuavam em torno da clelimità.Çfto ela s fronteiras esta-
duaM. 

Dàs 2Ó qu'êstões dé limites eritãei eXisterites, a.penas duu,s se eticontram 
Íio'.fo se'rfr so1Uçãt;> : ás dil .Sa'.ril:a Cathàtina - Rio Grandé do Sul e Brnhia -
Pétnambuco. 

' CEiN'Í'ENAlUO DE ÜiDEPENDEiNCIA - Autorizado pelei decreto legislà.ti~o nti·· mero 4 .175 , de 11 ae :Novembro de 1920, a promo'Ver a commeinórâção dá ln-
dé'pemiéncia, o dôverno cuidou immefüatamerite de t1re:Parar o prcigramnià, 
que executóu por oc càslão da pas$agém daqtiélla data memorável. 

0 que foi ess'a. commemdtação, pe1d éoncurSó' honr'oso das nações extfâh-
gêir.'::i:S' t;,' péia pa:triotica adhesão do povo brasileiro, não preciso diZer: estão 
nà. fuefüoi'ià ou >i vish~ ele tofüis as testas de liontem e rrresmo de hó'.le, ~ 
sobretudo a Exposição Internacional ora aberta nesta Capital, coin exito 
magfüfico. Elssà :B;xposiçãó, quê é um attestado vivo da gfa:(lde capàbidade 
de realização do povo brasileiro, foi a melhor commemoração do Ce'nte'n'.a:rlo 
da nossa Independén!)ia poiitica e redundou ein honrosa e captlvânte demon-
Stragão ·de a'.preço por · parte füis naçõeS' extràngéiras que a ena cmicorrera.:il.1. 
Por outro lado, o bairro em que el'l'á est>L sittiáda nlpresenta valiosissima: 
acqtiisição intra o pati'lrhohio nacional: a vasta átrea conquista.da ao mar e 

. os palaci.Ds consti'uidos estão àvaiiàdds effl: muitos fuilnates· cre contes, sem 
fallar nd e1ilbeHeir.afuento e saneamento do 106al·, no a;p1'oveitafu'énto ele um 
fr1ecb:o füt Jjafiia até a'.g'Or a sem utHiraçãc,> para. ' (} Sfitvi~a marlt:lmo, etc. 

1J:N:rVERsm.1i.1'>R no Rro DEI JA:Nl'fi:no -' A Hniversic'Iade do' :Rici de Jai'lclr'ó 
foi tàfübéin· limá criação do actúal Governo. 
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Constituida com a Escola Polytechnica, Faculdade de Medicina e Facul-
dade de Direito, continua a funccionar regularmente, emt>ora necesatte' de. 
uma reorganização geral do ensino, que lhe permitta preencher melhor os 
seus altos fins de "e:itimular a cultura das sciencia:;i, estreitar entre os pro-
fessores os laços dtj solidariedade intelleçtual e moral, e aperfeiçoar os 
methodos de ensino". 

SAUDE PUBLICA - Dando execuçlto ao seu program:ma de intens.1.fic;;i.r r. 
combate ás endemias que assolam o interior do paiz e de desenvolver os ser-
viços de hyglene desta .Capital, o Governo criou o Departamento Nacional-
de Saude Publica, cuja organiza:ção se fez em moldes seguros e ·amplos. 

· O Departamento, systematizando os trabalhos de prophylaxia, procurou, 
sobretudo combater os males que avolumam os coefficientes da mortalidade 
em nosso meio. · Contra essas doenças - a tuberculose e as doenças venereat!l 
nas cidades - o lmpaludismo, a ankilostomiase e a lepra no interior, se ori-
entou p·rincipalmente a acção do Departamento, a qual, entretanto, não 
poude ser d~ effeitos tão rapidos como fõra para desejar, em vista das diffi-
culdaçles financeiras com que luta o paiz, muito embora reproductivas sejam 
todas as despezas que nesse sentido se fizerem. 

Assim, nesta .Capital funccionam hoje qua tro. dispensarias de prophyla" 
xia da tuberculose, e 13 de combate á lepra e molestias venereas. 

Estão promptas as plantas e vão ser iniciadas as obras do primeiro hos-
pital '<l.e tuberculosos, que constituiremos em Jacarépaguá, co:r:n ~pacida.de 
para 400 doentes. 

Tmnbem se dará, em breve, inicio á construcção do primeiro leprosaria 
desta Ca,pital, estando em preparo as :plantas dos que deve1·ão ser. construidos 
nos E'Sta.dos por conta. da renda do fundo especial de que trata o art. 12 da 
lei de 2. de Janeiro de 1920. · 

O serviço de prophylaxia rural vai se desenvolvendo nos E s t.."'taos, por 
accôrdos feitos com a União. 

Fundados pelo Departamento, · funcci·onaram nos Estados os seguinteio 
ho::ipitaes: um no Pa0rá, para prophylaxia da lepra e doenças veneraes; um 
no Maranhão; quatro em Minas Geraes; um n a Parahyba do Norte; todos su-
bordina dos aos respectivos servicos d'il Sa.neamento e Prophyla.xia Rur-d.l. NO 
Estado do Parâ tem em vis:ta o Departamento a acquisição de uma pro-
priedade no sitio denominado "Prata", onde espera d entro de dous mezes 
isolar 480 doentes de lepra e ahi organizar uma colonia para 2. O ô O doentes. 
Além desses hospitaes, o Departamento auxiliou com 40:000$, o hospital "To-
condllba", no Pará., para o Isolamento de 280 doentes de lepra e concorre men-
salmente com 4:000$, medico e remedias PaI'l!- um hospital de lsolarn,ento no 
Estado do Maranhão. até a completa installação do leprosario em construccão 
naquelle Estado. 

Funccionaram nos Estados 27 dispen...~rios de prophylaxia da lepra e a-0-
enças venereas • 

. Foram e:x:p.edidos pelo Departamento os seguintes regulamentos: regula~ 

mento para o Se1.:Yiço Sanitario da Marinha Mercante e regulamento cj.o Ser-
viço de Fiscalização do Leite e Lacticlnlos. 

O Departamento instal~ou . ainda, de :r:podo completo, o laboratorlo brÇJ1Ina-
tologico, destinado á inspecção geral dos generos alimentlcios. 

Procurando mirn;>rar a situação angustiosa, oriunda da deficiencia de 
hospltaes no Rio· de .Janeiro, o . Governo installou em Santa Cruz um hospital 
geral de assistencia para 100 doentes e transformou o antigo Asylo São Fran-
cisco de Assis em um· magnifico e moderno hospital de assistencia, com 400 
leit.os. A esse hospital fi cara annexa uma escola -mod.elo de enfermeira s. · 
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Os serviços de lactlcinios foram .definitivamente insk•llados em um pre-
mo a:mpliado, com tciàas as condições ,technicas necessar1a.:>. 

O serviço de prophylaxia da lepra e doengas venereas vem s,enÇl.o teito 
.nos seguintes Estados: Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Parahyba, Per-
nambuco, Alagõas, Bahia, Espírito Santo, Rio de ,Janeiro, Paraná, Santa Ca-
t:ha rina, Minas Geraes e Mate.· .Grosso. O serviço_ está. sen_do in;itlj.llado noo 
E s tados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. 

I<' irmaram accôrclo com a União para os ,serviços àe saneamento e JJr;o-
phylaxia rural os seguintes Estados: Amazonas, Parâ, .Maran.hão, Qearã, Rio 
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagõas, Bahia, Espirtto Santo, 
.Rio de Janeiro, Paranâ., Santa €athai>ina, Minas Geraes e Mato · Grosso. 

Pela Fundação Guinle-Gafil'.Tée estão sendo construiàos nesta Capital qua-
tro díspensarios; já foram approvadas as .plantas para mais dou13, cuJa,; 
-0br as tei·âo inicio deutro de poacos dias e ·estão em estudos as ,plantas dí! um 
·hospital para 200 leitos. 

Por essa rapida resenha se pôde ajuizar do trabalho que realizou o Df:l-
partam.ento Nacional de Sa ude J?-ublica, de cuja creação o Governo se· se.nte 
·orgulhoso pelos resultados colhidos. 

POLICIA CIVIL - O actual Governo remodelou a Guarda .Ci·vil, o ,Gabinete 
-de Identificação e E statistica, a Ins pectoria de Investigação e Segurança Pu-
blka e o Serviço de Vehiculos. 

Quanto ao Gabinete de Idenüficação, installa:do em casa particular, ent 
:pessimas condiçõe_s., foi trànsferido para proprio nacional perfeitamente .ada-
ptado a os varios serviços technicos a cargo da repartição. 

!<'oi tambem expedido novo regulamento para as casas .de diversões e es-
:pec taculos publicos, inclusive os cinematographos, para as casas de penhores 
.e para' a organização do cadastro da policia, serviço da maior importancia. 
de cuja falta se resentla a nossa Capital. 

CASA DE CoRRECÇÃo - Autorizado a reformar o anachronico regulamento 
•da · Casa de Correcção, organizou o .Governo as bases dessa reforma, q.ue não 
pou de a té hoje ser posta em execução pelas fü.fficulda.des financeiras que asso-
ber bam o paiz. 

Ainda a ssim, como recursos orçamentarios, pôde o Governo installar na 
· Oasa àe Oorrecção, iima fabrica de calçados, que está apparelhada a forne-
-cer a g rande numero de repartições publicas. 

Ins tallou tambem ahi wnia cozinha a vapor e iima lavanderia mecanica. 

INSTITUl'O BENJAMIN CosTANT - Foi ins tallada .nesse estabelecimento uma 
.lavanderia mecanica e construia -se u1n predio ao lado do edificio, para a 
r esiàenoia do d·irector, correndo esta despesa e parte daquella .pelas rendas pa-
trimoniaes do estabelecimenfo. 

INSTITUTO OswA1,oo Onuz - Installou-se o hospital da s doenças tropicaes, 
.fü,stmado ãs pesquizas e estudos do Instituto Oswalclo Cruz . 

•Construiram-se tambem ahi um edificio destina do aos serviços de medi-
camentos officiaes e ã secção de clinica app!icada e o do Instituto Vaccino-
genio; incorporado pelo Governo, ' com a reorganiza ção dos serviços sanitarios 
do pa iz, ao Instituto Osw aldo Cruz. 

··'I'RABALHos DEJ coRnECCioNAES - Pela primeira vez sê aproveitou no Rlo 
.de •,Ta:neiro o trabaJ.ho dos sentenciados da Casa de Correcção em obras de utili-

··da de publica. 



- 614: -

Por accOrdo · feito com a Prefeitura do District o Federal, esses sentencia.-
dos foram encar.rega dos da abertura da .est;:ada de rodagem qui ligará. J'a ca.-· 
rêpaguá a Villa I sabel. 

Esse serviço tem dado os meihores resultados. 

AssrsTENCIA A ALIENADOS - Um dos serviços mais desorganizados quando 
se iniciou o Governo era o da Assistencia a Alienados, pela deficicmoia de 
installações e excesso de doentes accurnulados no Hospital Nacional. 

Dando impulso á cons trucção da Colonia de Alienados de Jacarêpaguá. 
o Governo concluio essa grande obra, para onde serão transferidas as dua'" 
colonias da Ilha do Governàdor pessimamente installa das, e ainda muitos 
doentes que se acham indevidamente no Hos·pital Nacional . 

Ta mbem a Colonia de Alienados do Engenho de Dentro foi rrielhorafü1., 
de fórma a .comportar maior numero de mulheres insanas, que a lli traba -
lham e produzem. Annexo a essa. Colonia inaugurou-se o Ambula torio "Hi -
vadavia Corrêa",. que presta reaes serviços á popula ção suburbana , e con·-
stituê o Instituto de Prophylaxia das Doenças Mentaes e Nervosas. 

Foram mais inaugurados na Assistenci.a a Alienados o Manicomio Judi-
ciario e duas escolas de enfermeiras, uma na Colonia de Alien ados do E ngenh o 
de Dentro e outro no Hospital Nacional. 

Autorizou ainda o Governo a construcção de um pavilhão para toxrcoma -· 
nos. Com todas- essas providencias, póde-se considera r r esolvido materialmen --
te o problema de assistencia a a lienados no Rio de Janeiro, faltando-lhe ape-· 
nas a .reorganização administrativa e scientifica , ºcujo trabalho, a liás , o Go-
verno preparou e deixa prompto, para entrar em execução desde que o Con-
gresso o a utorize. 

POLICIA MILITAR - Fez o Governo a reforma da Briga da Policial, que. 
passou a denominar-se Policia Militar do Districto Federa l, realizando a eco-
nomia apura da de 705: 601$595, embora fosse o qua:dro a ugmentado d.e mru ,, 
16 officiaes e 170 praças. 

Essa corporação, que .se achava em completa desorganização, encon-
tra-se hoje em admiravel esta do de disciplina, ordem e efficiencia, c Om.o por 
vezes tem demonstrado . 

ÜRPHANA'l'O ÜSORIO - Em cumprimento ao disposto no decreto n. 4.23!3, 
de 4 de Janeiro, de 1921, o Governo instal!ou 'o Orphanato Osorio, destinado â.s 
filha s orphãs de militares de terra e mar. · 

E i;;se estabelecimento estâ funccionando em m a gnifica chacara ao Rlu 
Comprido, desapropriada pelo Governo. 

ENTRADA DEl ElX'l'RA.NGElIROS, REPP.lllSSÃO DO ANAP.CHISMO - o Governo expea! o 
os decretos que regulam a entra da de extrangeiros no territorio nacional e a. 
repressão ao anarchismo . 

TEJRRI'.romo no ACRE - Fez-se a reforma da organlzaçlfo administ«atlva . Clu· 
Terrltorio <lo 'Acre que continúa a ser do maior proveito para aquella região. 
As quatro Prefeituras existentes foram unificadas em um governo unico. 

Foram tambem, por occasião da reforma, consoUdadas as dispos ições 
referentes á justiça do T erritorlo. 

ENSINO PRIMARio - Convocada pelo Minlsterio da Justiça, reunio-se ne,,_ .. 
t~ Capital a Conferencia Interestadual do Ensino Primario, que chegou f e-
-lizmente a conclusões praticas, consubstanciadas na lei. com que o Governo· 
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hoje se encontra armado para enfrenta.r esse magna problema nacional, e 
pela .qual foi autorizado: 

"A entrar em accôrdo com os E stados, a!fim de estabelecido um regl.-
men de subvenção destinado a diffundir o ensino primario com as seguin-
tes bases: 

a) os Estados accordantes se compromettem a applicair, pelo menos 
10 ºIº de sua receita na instrucção primaria; 

·b) a subvenção da União variará de 10 a 60 º)º da importancia despendida 
pelo Estado accôrdante . 

e) a subvenção será relativa ás escolas primarias e ás normaes julga-
das em condições de equiparação ao ty.po que a União adaptar; 

d) a fiscalização desf!e serviço competirá á União e aos Estados facili-
tando estes a acção daqueHa; 

e) a fiscalização por parte da União poderá ser confiada a fiscaes de 
nomeação do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com a gratifica-
ção -de que trata o decreto n. 13. 014, de 4 de Maio de 1918; 

f) para occorrer ãs 'despesas resultantes da -execução deste dispositivo 
o Governo poderá abrir creditos não excedentes ao maximo de 300 :000$, por 
Estado accôrdante" . 

ALISTAMENTO E ELEIÇÕES FlllDERAES - Reformando a leg islação referente ao 
alistamento e eleições federaes, o Governo expedio novo regulamento para o 
alistamento eleitoral e novas instrucções para as elE>ições federaes. 

LICENÇAS E FERIAS - Foi e:i.."Pedido o decreto n. 14. 663, de 1 de Fevereiro 
de 1921, regulando a concessão de licença aos funccionarios civis e militares 
da União . 

ARCHIVO NACIONAL - Pelo decreto n. 14. 812, de 1 de Julho de 1921, foram 
modificadas diversas disposições do reg ulamento approvado pelo decreto nu-
mero 9 .197, de 9 de Dezembro de 1911, e deve ser expedido agora novo regu-
lamento, em vista da creação do Museu Historico Nacional. 

REPRESSÃO A' TOXICOMANIA-Autorizado pelo Decreto Legislativo n. 4.294. 
de 6 de Julho d e 1920, o Governo expedio regulamento no intuito de tornar 
efficaz a repressão da toxicomania. 

Dando cum.primento a essa lei. iniciou-se este anno, como . já disse, a 
construcção, na Colonia de Alienados do Engenho de Dentro, de um pavilhão 
destinado á internação dos viciados carecedores de tratamento especial. 

CoP.Po Dl!l BoMBEIIRos - Fez-se a reforma do Corpo de Bombeiros ha mul -
to reclamada pelo desenv.olvime nto da cidade. Com essa reorganização, foram 
creadas duas novas companhias e uma escola profissional para aperfeiçoa-
mento da instrucção das pr.aças e preparo dos candidatos ao primeiro posto. 

JUSTIÇA FEDERAL - Em virtude de autorização contida no art. 25, da lei 
n. 4. 381, de 5 de Dezembro do a nno passado, o Governo mandou fazer a 
consolidação das leis referentes á organização judiciaria e ao processo da 
justiça federal , trabalho que se acha prpmpto. 

HYPOTHEcA MARITIM.A - O Governo expedia tambem o regulamento da 
Hypotheca .Marítima, institut0 cuja necessidade era premente e do qual são 
de esperar para o paiz e para as suas relações commerciaes os m aiores bene-
ficio:!. 
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Pl•LACio DA Jus~'IÇA - Reclamada ha muitos apGes como necessid(Lde i,ir-
gente, vinha sendo protelada a construcção do edifkio destina<ile á j,1;1stiça 
local. Essa censtrucção foi resolvida pelo GoverI).o e estará eonc!\uida em 
menos de dous an<nos. 

br.Sl'!TlJTO DEJ Il'IWSICA - F:oi COJ.ll.Cluido e inaug.urado o ·ne:vo edifício do 
Instituto Nacional de Musica, obra feita a expen:>as da renda patrimonia.l 
desse .estabelecimento, c.om '1!lm amxfüie de 300:00,0$000 dade pelo Governo. 

E1scoLA .DE BELLAS ARTES - O desenvolvimente do. ensino das b·ellas artes 
e o interesse de se realif?él,r a gram<ile exposição de bellas artes commemorativa 
do Centenario levaram o Governo, a J:azer a remodelação do efüficio da Es-
cola, de fõrma a augmentar o numero de salas, de aulas e ateJiers e prepa.rar 
melhor as galerias de q.uadros. 

Essa obra já se acha quasi concluída. 

BIBLI@THECA NIACIONA!L ~ No sentido de melhor· organizar es serviços da. 
Bibliotheca Naciona:l, o Governo baixou o Decreto n. 15. 560, de 6 de Setem-
bro de 1922, approvando o novo regulamento, que já se acha em vigor. 

iMiusl!lu HisToruóo - .Pelo Decreto n. 15. 596, de 2 de Agosto de 1921, 
creoa o Gev;erno o Museu Historico Nacional, cuja instaHação se fez no Pa-
lacio das Industrias {la Exposição Internacional do Centenario, onde fic,a:rá 
magnificamente localizado logo que termine o grande certamen commemora-
tivo do .Ce:mtenario . da Independencia. Realizando esse seu .antigo projecto, 
Viossa E:x;cellencia prestou ao paiz um dos mais patrioticos serviços .do seu 
Governo. 

OBRAS REALIZADAS ou EM A•NDA:MENTO --- A.1; pr1nmpaes obras realizadas e 
iniciadas pelo Mi<nisterlli> d.urante o Govern~ foram as seguintes: lnst:lituto 
Vaccigénico em teri:enos do Inst·ituto Oswaldo Cruz; 

SERVIÇO DE MEDICAMENTOS OFFIC!AES, annexo ao mesmo Instituto, 

.'MA.NICO MIO JUDICIARI©, em terreno d.a Casa de Correcção; 

POLICIA c:wrL, edificio central e repartições annexas: Colonia Correccional 
de Dous Rios; Hospital S. Francisco ele Assis; varies 'hespttaes nos Es-
tados, etc. 

CoLON,IAS DEJ ALIENADOS DO ENGENHO Dlll DENTRO (pa,1·a o serviço ' de assis-
.tencia h eter0-familiar) .nove ·pavilhões e um theatro; 

COLONIAS DE ALiilllNADOS DE JA<i:ARÉlPAGUÁ; 

CASA DE CoRRECÇÃo (fabrica ele calçados ); 

. Ct.>MlARA DOS DEPUTADOS, em a ndamento; o esq.uel,,,to, de cimento armadu. 
foi contratado por 1.559 :094$670 , devendo o efü.ficio, u1na vez prompto e insta1 
lado~ ficar pur 6. 000: 000$000; 

PALAcro DA JUSTIÇA, em a ndamento; a s obras foram contratadas por 
3.194:000$000. 

J. FERREIRA CHAVlilS 
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MARINH.A 

8NNHO!l PRESIDENTE: 

A ESQUMJRA - Quando V. Ex. assumio o Governo, em Julho de 1919, 
era. máo o estado de c0nservação dos navios da esquadra. Haviam tido baix& 
de serviço activo os cruZél;dores Tamanàari14 Primeiro de Março, Tiradentes, 
os contra-torpedeiros 'l'amoyo, T ·upy e Tymbira, as torpede.iras Bento Gonçal-
ves Pedro Ivo, e Silvado, além de avisos, · vapores e canhoneiras fluviaes, 
num total de 18 navios, ao passo que apenas se incorporaram á esquadra um 
monitor fluvial, dous transportes e o tender Ceará com os tres submersi·veis 
1''-1, F-3 e F-5 . 

Desfalcado, como estava, todo o material naval exigi1:1. reparos conside-
raveis e immediatos, mas como já se achassem esgotadas as verbas daquelle 
exerciciô, sô no anno seguinte puderam ser atacadas as obras, recorrendo-
se ás of!ficinas particulares, em vista· da situação deploravel do Arsenal. 

De então para cá foram concertados em estaleiros particulares, naci.onaes, 
o cruzador Barroso, os contra-torpedeit·os A11~a.zonas, Alagocvs e Matto Grosso, 
o navio escola Benjamin Constant., o cruzador José Bonifacio, o navio mi-
neiro Carlos Gonies, sendo que a este ultimo fo!recentem<>nte dada baixa pol' 
ter sido reconhecido imprestavel para o serviço. Baixa tambem foi dada ao 
cruzador Republica, vendendo-se em hasta publica parte do material e o 
casco. 

Acham-se actualmente em reparos, na industria particular, os dous 
"scouts" Bahia e Rio Grand;e do Sul, o dique fluctuante Affonso Penna e o 
eontra-torpedeiro Rio Grande do Norte. 

Nos estaleiros de Brooklin passaràm por uma consideravel remodelação os 
dous "dreadnougl:J.ts" S. Paulo e Minas Geraes, nos quaes foram introdu-
zidos .os mais modernos apevfeiçoamentos da guerra naval. 

Pelo Arsenal de Marinha foram feitos reparos totaes no encouraçado 
Deodoro, nos contra-torpedeiros Parahyba, Santa Oatharina e Pará (este 
em vias de pron1ptificação) e reparos parciaes no tender Oea.rá ~ nos sub. 
mersiveis F -1 e F-5 e tambem na torpede.ira Goyaz. 

Abstracção feita das unidades que ainda se acham em concertos, toda 
a esquadra se encontra em magnificas condições de serviço; havendo-se pro-
cedido systematicamente á retubulação dos destroyers e á substituição das 
baterias de accumuladores nos submersiveis. A intensa movimentação que 
durante os ultimas mezes tem sido dada a todas as \tnidade!'i navaes de-
monstra que o nosso material, apezar de haver excedido o limite de dura.ção 
normal, se encontra reconstituído e capaz de supportar a actividade de al-
guns annos mais, permittindo que a sua substituição se vá fazendo gra dativa-
mente, sem accumulo de enco1nmendas, não sômente gravosas para o. erario 
pub)ico como perturbadoras de uma evolução systematica do nosso poder 
naval. 

Acha-se em construcção nas o·fficinas elo Arsenal o alvo de bata lba e 
nas da ilha. do Vianna o navio-escola. 

OBRAS DA ILHA DAS COBRAS - Quando, ha cerca de dezoito ·annos, nos cleci-
dimos a restaurar a esquadra, desmantela.ela apôs o movim"mto revoltoso d& 

.1 6 dé .setembro ele 1893, cuidou-se do material fluctuante. sem para!lelamen-
1' te cogitar-se das installações 11ecessarias para O? seu<> reparos e c·onf\et·va c:ão . 

Sô alguns annos depois foi celebrado contrato com a "Sociétá d'E1~tre
prises a u Brésil" pa ra construir na Ilha das Cobras o seguinte; 



- 618 

a) um dique medindo 230 metros de comprimente por 44 na maior lat·· 
gura., com a profundidade de llm,50 abaixo da m a,rê média e 2m,40 acima; 

b) um caes monolithico de concreto, com embasamento do mesmo ma-
terial, construido sobra rocha dura, revesticlo de cantaria , com 648 metros de 
extensão; 

e) uma carreira de 90 metros de comprimento, inclinação de 1\12, &. 13lm,29 
do caes do dique "Guanabara"., para comportar navios de 3.00() tor1eladas, 
tambe111 construida com embasamento de concreto e equipada. 

Mal se haviam, porém, atacado esses trabalhos, surgira111 fü.vergencias e11-
tre o Govtirno e os empreiteiros, tendo finalmente estes se aproveitado das 
difficuldades decorrentes da guerra européa 'Para conseguirem a rescisão do 
'contrato, sendo do valor de ' f. 885.603 o total pago á "Entreprises". 

Ficaram paralysadas as obras durante mais de seis annos, estragando-se 
o material existente e damnifica.ndo-se o trabalho nos pontos em que havia 
alguma cousa iniciada. 

O Congresso pelo art. 7°, n . IX, da lei n. 3. 991, de 5 àe Janeiro de 1920. 
a utorizou a abertura de um credito de 30. 000: 000$, destinado ao proseguimen-
to dessas obras; no anno ·seguinte, em disposição igualmente da lei orçamen· 
tarla, foi essa autorização elevada a 40.000:000$, autorização que se renovou 
na lei de orçamento do corrente exercício. 

Aberta concurrencia por edital de 2 de Junho ele 1920, foi a mesma an-
nUllada e aberta outra a 9 de Outubro, <foi ainda obrigado o Govtirno a annul-
lar esta em Abril elo 1921. 

Essas successivas demonstrações da inconveniencia do systema de con-
currencia publica, principalmente tratando-se de um serviço complexo corno 
o da Ilha das Cobras, levaram o Governo á resolução de confiar o trabãlhc• a 
uma empreza idcnea., pelo systerna chamado de administração contratada. quEo 
t ão· excenentes resultados tem produzido na construcção dos quarteis do 
Exercito, nas obras· municipa.es desta Capital, nas obras óo Nordéste, etc., e 
é realmente o que, nesta época de crise e instabilidade de . preços, melhor 
r esguarda os interesses do Thesouro. 

Deu preferencia o Govern9 a uma empreza nacional que foi a Compa -
nhia Meca.nica e Importadora de S. Paulo, tendo sido atacados vigorosamente 
os trabalhos em Março do corrente anno. 

Os trabalhos não pudera.m ter logo de c'omeço o andamento preciso por 
faltar o apparelhamento mecanico necessario. O material que fôra ·:>mpre-
gado pela " Entreprises" achava-se em m a u ' estado, tendo, parte, sido .entre-
g ue a varias repartições de marinha e parte cedido por ' emprestimo á Com-
panhia Nacional de Navegação Costeira, que finalmente o adquirio mediante 
avaliação prévia. Foi, pois, necessario encommenclar no extrangeiro todo o 
material de a1Jparel•hamento, havendo o 1naxi-mo escrupulo e rigor na escolha 
das · propostas. Desse material já chegou uma grande draga, que tt>anspor-
tou varios objectos; o transporte 'de guerra Belmonte, actualmente na Europa, 
vae trazer a porção que estiver prompta do r estante. 

DE\Sde logo ·foram reparados os apparelhos de ar comprimido, collcx~an· 

fio-se no'võs 1·eservatorios nos com·pressores Vevey e Ingersoll; ccnstruio-se 
um abrigo de escaphandria, de alvenaria de tijolo, coberto de telhas chatas, 
cnm as dimensões de 4m X 6m; construio-se um paiól para explo"1vos. Fez-se 
a cc•:"Ilpleta 1.']')arai;;ão da via ferrea , aproveitando-se o veiho material roda.n-
te, que foi torlo cr.11certac10, e que se achava em pessimo eeiarl·). A linha nova 
na extens:1o de ~SGrn foi feita com trilhos Vignole de 10 ki!u.o:rammas por me-
1.:ro corrente e dormente~ de madeira para supportar loc.-mrnr1 .. •;1s de · 10 to-
neladas rebocando v:agonetes de varios typos . Construi~·rL•n .. s"' p_reclios p::ira o 
es.~riptc:r;o ccn1n1J, para o restaurant, para officina de re(l:t-:os: de ir.rite·,-!a~. 

4 
1 
l , 

( 



- 619 -

a.ra de!'csit o de cime nto, para o pos to m eclico, 
; entttria r emovendo-se a serraria do Arsena l que 
ija ra o ·antigo deposito ·de cimento. 

um barra cão pa ra a . f••rra-
se a chava !\ª zona · das obras 

Em todas· essas construcções tem prevalecido o criterio de, uma vez .ter-
mina.das aB obra s, poderem ser utilizapa s para alojamentos do ·pessoa l normal 
dos diques, éaes, ofücina s, e postos m edico e de incendio, forçados a perma ne-
cer n essa !lha q,uando , entra rem a funccionar os diversos serviços . . 

P ara tra nsmissão da energia electrica á zona dos trabalhos foram feito:; 
.r·epa ros radicaes em todo o conjuncto de machina s electricas existentes em 
deposito e recolhidas como acer vo do pri·m itiv o material empregado nas obras. 
Para poder ser a valiado com r igor o dispendio de energia f eito pela compa-
nhia foi disposto na u sina de força um m edidor especia l, que começou a 
f unc-ciona r em 28 de Junho do corrente anno. 

Sem receio a lguil) pócle ser ptoclamado que o systema de trabalho ado·-
_ptado na execuçã o dos melhoraimentos da ilha das Cobras é o m a is f a voravel 
possível, desafia ndo a critica mais severa. Qua ndo termina rem os trabalhos 
se verificará que foram levados a t ermo rapida m ente, por preços modi<::os e 
.vor fórma rigorosamente perfei t a . 

E scoLA NAVAL - E x pedio-se n ovo r egula m ento para a Escola Nuv ftl. 
.Nelle separ am-se ·os cursos como er a m anteriormente, -com essa nov:;, urg ,,_. 
nização o cu rso pa r a ofJiciaes d o Corpo da Armã cla tornou-se rnn.is rapido, 
em qu anto f icou .f acultado a o engenheir o m achinista a entra da no Cor po de 
E ngenheiros Navaes nas especialidades de machinas , electi;icida de e cons tru-
cção naval , o que era veda do p elas dis posições anteriores . 

. A E " ·ula. funccionava na en sea da Baptista da s Ne'/Co. em amplo edifi-
·<:io, cujas condições ele a caba m e nto, porém , muito deixa v·a 1~1 a deseja r. Achou 
con veftiente o Governo fazel-a voltar para a su µ, a n t iga installu.çáo na ilha 
das Enxadas, r emovendo para o edificio da Tapéra ~ E scola de Grumetes. 

Foram feitos por esta occasião consideraveis melhoramentos no edipicio 
da ilha das Enxadas, o qual , ainda recentemente, por motivo das solem 11;dade 
d o Centenai'lo, soffreu a lgumas reformas . 

A RSENAES DOS E STADOS - T em sido conser vado c om carinho o m aterial 
fl uctu a nte das flotilhas do P a rá e de Matto Gross o, entreg ue a os cuida dos 
elos r esp ectivos arsena es. Embora apena::. füsponha rü e:;tes dr: nmchiH«S a r; 
tiquaàas, as officinas não sõ attendem a os reparos ele q u e carecem as unida-
des da fl otilha com o satiSifazem a pedidos particula res, r esu ltan do desses tra-
·iJalhos renda aprecln. v el . · 

O Arsen al de L a;da r io era illumina do a lrnr ozene; este anno foi feita a 
installaçâo d a illumina ção electrica, q u e nã o só benefi ciou o Arsena l como 
:;;. toda a villa. 

O estado do A r sena l do P a rá r esentia -se do inconvenien te do enloc1a n1ento 
cvnsta nte , que prej.ucltcava a. utilizaçã o das carreiras, t orna ndo-as apenas a c-
c.:ess1veis a la ncha.s e pequenas emba r c::i,ções . F oi fern:-. s de~obstrucção,' e, 

-ao m esmo temp o, t ivera m c1esenvolvimei1t o va rias obras de constr:ucção 
n aval , en t r e às q uaes m erece m ençã o a t el'.'mina çã <i' elo pa ta cho Gu.ajará, 
iniciado ha trinta e seis a nnos. 

Para. o Arsenal do R io foram r emettidas d ez cha la nas tambem construi-
clas no Pará e acha-se a acaiba r uma. la n cha -motor, tendo sido r epa r a das com -
11letamente a s la n chas Lavigne e 15 de N ov em.br o . 

Co,m o produ cto da ven da elo ferro v elho, chumb o, cobre e b r onze , sem 
~cpplicação no Arsenal, f oi feita a r econstrucçãv u e uma carreira, t-oda err. 
vigas de m assar a n c1uba , a ppar elha das; e concret o g ordo de pedras , a r eia e 
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cim~ntõ." Os eari'os re$pe.:;~ivo~ fo'taÍtt. cnnstrmctol!I na" otficir1aro dC> Arsen<:.i e- / 
está'. ém mrl.cfam~m"to a ada!ptação de úma machina de suspendei;-. 1 

Acha-se actualmente a pto o Arsenal a desempenhar-se· de qualquer cem-- J 
certo• e ·((e ' pequenas obra; . de construcção naval. . 

·:Nif Bania tratou-se dó'.s melhoraJmentos nos- terrenos do extincto Arsenrul •. 
cl:iegan'do'-s-e á c·on6lusão ha pouco teinpo. Dispõe o Governó de um;L gra:nde 
área, hoje dotada d.e agúa:, esgotos, calçaimento, luz e arborização, a qual está 
toda d.lvidida'. e'm lotes· pára; ser vendida: em has.ta publica. Com o prodticto. 
da vend·~ nâro .. sô ffciílm pàg'a:s toaas as d-esp'ezas feitas com os melhoramentos 
realiza:àos, cornd será possiviel a o' Governe custear a co1'1.str.ucçã~ dos predios. 
da éàlp!tan'.ia d6 Porto e da". Escôla de Aprendizes MaJrinheiros que va.e ser re-
movida para Montserrat. . 

T endo sido a flotilha do A•mazonas transferida próvisorramente de Be-
lém pira M:anáós, tornou-se di.lificultoso attender a pequ-enos reparos das· 
canlioneiras f!U:viaes, navendo occasião em que, em Manáos, é preciso re" 
correr a · servrçós parfiéulares. Em compensação, porém, tem o Arsenal dG Pa-
rá: augnilentado a: clientela: avulsa ãlsponde; d13 mais tempo pari:. sa:tisf&zer ás 
encommendaa , 

SERVIÇO RADIO'I'ElLEGRAPHICo - Eram muito precarias as condições em . que 
se- acnava; o serviço' radioteleg'raphico da m a rin•ha, principalmente na parté 
réferente ao metarial. As estações costeiras e de bordo exrg1am urgente 
rémóde!ação, afim de se collócarem: na medida do possivel á a ltura do pro-
gresso já realizado em outros paizes. 

Nomeada em Dezemb'rb de 1921, um.'a com:rn:issão para dar parecer quan-
to ás n e'cessidades cfo serviço e meios de satisfazei-as; apresentou esta, a . 
29 dat[µelle mez, um detalha do estudo, . em virtude do qual foram feitas as 
encommenda s seguintes: 

Para a estação de Fernando -de Noronha: 
Um motor ótto, typô ·Diesel, de 40 H. P. effectivos; 
Uma bateria de accumula dores de 60 elementos A'FA, typo J 24, 870 am-

péres. etc. ; 
Uma estação completa systema Telefunken, de 2,5 K . W. de energia 

oscillatoria: na antenna, inclusive material para a monta,gem. 
Para a estação da Ilha Grande: 
Um motor Otto legitimo a gaz pobre de 100 H. P. efifectivos", complete>, 

com pertence·s. 
Uma estação transmissora de scentelhas sonantes, systema Telefurrken. 

de 35 K. W. de energia osciHatoria da antenna; 
Uma estação receptora grande, com antena:s de quadro e demais per-

tenées . 
l!~oram cnmpradias para a Aviai;;ão duas estai;:,.ões lrad,i.otele:g,ra l!'.lhic.i.;sJ 

completas para aviões; e parâ os· navios da esquadra seis receptores typo 
E 226 completos com baterias e seis simplid'·iCadores ty1~0 E . V. 221 compie-
tó com _bateria systema Telefunlrnn ; e quatro estações de radiotelegraph'ia 
e radiotelephonia, de syste1úá. Marconi, typo Y. C. de 1l2 K. W. de energõa. 
primafia . 

Em Novembro de 1921 havia m s ido comprados, para a Estàção Central, 
seis receptores E 226. 8 amplificadores, 1 radiogoniometro e 20 va!Villas 
R E 11. 

/ 

Com esses apparelhos as nossas estações se acham em facil co'minun-i- 1\. ' 
cação com as estações da America do Norte e a lgumas da Europa . 

Não comportando o edifício da Esfação Central o material e o J')essoal 
a.ocrescido por força dos ullimos desenvolvimentos, foi a utorizada a con-
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strucção de' uma outra casa proxima, destinada a:o a loja mento do p essoa l, 
e a remodelação dá antigá , de modo a attender melhor á parte material, tra-
fego· e · adirií'nistta:ção, · sendo a inda resolvida a construcção de um JílO.sto de 
emergênci'a. 

As officirias tiveram novos aípparelhos. 
O' serviço de con'lmunica:ções entte Governador e -L adario, inclusive O· 

. da transmissão d:;: hórh, tem sid~ feito regularmente, h avendo· s ido installa-
do na primeira, em 1920, um grupo motor gerador, provisorio, que agora 
poderá· ser utilizado em outra estação, dispen savel como se tornou a pós 
a remodelação desta. 

Nas es tàções de Nata:l e Maranhão foi feita a montagem de bater ias 
de accuniulad'Ores, pas·srondo iJor eons>deraveis reparos ambas as instal-
lações. 

s ·ob· a: d:irecçãci' ãó· ertcãrregado geral do serviço radiotelegraphic'O têm. 
funcclona do normal_mente as escolas profiss ionaes ele radioteleg·r aphia cuja 
f requencia toi a seguinte: 

Em· 1921: e:Dficiaes , 5; praças, 15 . 
Em 1922: officiaes, 7 (i·nclusive :'lm do exercito); praças, 16. 
~,or;necea-se com regularklade todo o m aterial de que careciam as es -

tações costeiras ele Mara nhão, Natal, Anhatomirim, Abi;olhos, bem como as 
de Ladario e Ferna ndo de Noronha. 

S-UPl!IRINTEJNDENCik tJE NAVEOAÇÃo - Pelos rela torios ministeriaes dos ul-
times a nnos se vê que tem sido ufu tanto sacrificadC' o serviço de pharões 
e balisamento pela :falta de m ateri a l fluctuante. Contratou-se agora a con-
strucção de um aviso hycirographico e foi removido para o Rio o aviso 
pharoleiro Mario A lves, que se acha va no Norte e necessita passar por cort-
slderàveis repa ros . 

A substit uição pelo systema A. G . A. dos pharóes a uma mecha tem. 
redundado em grande economia, quer pelo aproveita mento da materia pri-
ma, quer pela diminuição que permitte fazer-se no pessoa:!. Assim. o ser-
viço de illurninação emprega um só combustivel para os pharões - o ke-
rozene - e um só pa ra o balisam ento luminoso - o a:cetyleno dissolvido -
sendo o fornecimento de8ses m ateriaes , assim come. dos vêos incanuescentes. 
feito directa:mente á Su_p_erintendencia. 

O serviço de chronometros, o de compensação" de agulhas, o de l evanta-
m ent$ hydrographico, foram regula rmente feitos, tendo ficado prompta, e 
já estando impressa a ca.rta da bahia do Rio de J aneiro. 

PRESIDIO MlLITAR - Pela lei da fixação de força naval para o corrente 
anno foi · crea da uma companhia de 51 soldados, tres cabos e um primeir o· 
sargento pa ra o serviço do presidio militar da ilha das Cob'ras , escoltas e 
faxineiros dos presos militar es a lli residentes. 

CONSUMO DE CARVÃO NACIONAL - o grande desenvolvimento que tem tido· 
a extracção do carvão nacional nas minas do Sul, dando lugar a uma p ro-
ducção em 1920 de 280. 000 toneladas e em 1921 de 310. 000, aconselha q'ue 
o Governo, esp.eciaJmente o Ministerio da Marinha procure os meios de 
ti.tilizar o ca rvão nacional nos estabelecimentos da m a rinha e nos navios da 
esquadra. 

Actualmente o u nico portd em que se pôde encontrar o carvão nacio-
nai em de-posito é o do Rio Grande, onde os trabalhos da ba rra. permittem 
hoje a entrada franca de navios com ca:llado até 24 pés . 
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O Ministerio da Marinha em todas as sua.S embarcações no Rio Grande 
nos :;eus rebocadores Salles de Carvalho e Rio Pardo, não u sa outro com-
bustiver . senão o carvão nacional das minas de São Jeronymo. O couraçado 
Deodoro na sua viagem a Montevidéo, sob o commando do Capitão de Mar 
e Guerra Mello Pinna, recebeu cerca de 60 toneladas das minas de São Je-
ronymo e fez as suas viageris entre aquelle port.o e o do Rio de Janeires ex-
clusivamente com carvão nacional, como consta do relatorio do dito com-
m andante. 

Em Março deste a nno, pelo primeira vez. u m transporte de guerra, o 
Behnonte, foi para o Rio Grande e t rouxe 2. 000 toneladas de carvão para o 
Rio de Janeiro . l<~oram adquiridas pelo preço de 45$ a tonela da . O carvã.a 
foi a qui descarregado e distrfüuido pelas Repartições de Marinha, tendo sido 
consumido com muito exito nos estabelecimentos, como a E scola de Avia-
ção, Escola de Grumetes e no Batalhão Na.vai e nos r ebocadores dessas 
r epartições, e no Arsenal de Marinha . 

Sendo o combustível um elemento vital para o m ovimento de uma es-
quadra estamos, entretanto, subordinados ao uso do combustível extra n-
geiro, carvão ou petroleo, e se em tempo de paz ê lamentavel essa sltua-
ção, em caso de conflicto a1'mado ficaremos na posição de termos navios e 
n ão termos combu stível . p ois, é este logo declarado. de accôrdo com as l eis 
internacionaes, contrabando de. guerra . 

E' por consequencia da m aior importancia que aproveitemos a. just:.. si-
tuação de paz que gozamos para resolver, para nossa esquadra, a questão dos 
combustlveis. 

Os estudos technicos publicados sobre o carvão na cional e feitos pelos 
Engenh eiros da Companhia São Jeronymo e ela Estação Experimental de 
Combustíveis e Minerios revelam que o carvão nacional, lavado e transfor-
mado em semi-·<:!oke, pócle da r briquettes com 10 ºIº de cin:::.as e 7 .800 calorias. 
Com taes br iquettes qualquer dos nossos navios poderá utiliza r o carvão na-
cional como combustível nas caldeiras actuaes e mantendo pressão de re-
gimen. 

Ora , possuir combustíveis a'.Proveitaveis para a esquadra dentro do paiz 
é tão importante, ou mais, do que possuirznos .munições para os canhões. 

INSPECTORIA DE PoR'l'OS E COSTAS - Todas as secções que constituem a 
Inspectoria - Capita.nias, Reserva Naval , Pesca e Saneamento de Littoral 
- tiveram reaes melhoramentos materiaes, e a lgumas resolu ções foram to-
madas e postas em vigor, de moc1o a tornar mais positiva a fiscalização e o 
desenvolvimento dos serviços. 

A Inspectoria, não obstante as constantes e justas reclamações elos in-· 
spectores, vinha sendo conserva da, desde su a creação, em quat r o comparti-
mentos acanhados para seu desen'\,olvlmento, sem o mínimo conforto para 
seu pessoa l e sem espaço razoa velmente indispensavel ao seu intenso mcwi-
m ento . O Governo deu -lhe n ova insta llação, á praça Servulo Dourado n. 2, 
digna çl.e uma repartição que está, como esta, em constante communicação 
e relação com os extrangeiros que aiportam á n ossa bahia, 

CAPITANIAS - O r egula mento das Capitanias r esente-se de sérias lacu-
nas. Faz-se urgente a sua r eforma. Neste sentido a I nspectoria organizou 
um projecto de r egulamento, q u e está em estudos no Almirantado. 

As Capitanias dos Portos estào em geral mal installadas em edifícios 
a lugados pcir preços elevados e sem os recursos indispensaveis a bem cum-
prirem os serviços de fiscalização e ele policia quEt lhe" competem. 
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A Capitania desta Capital funcciona em um compartimento pequeno. 
sem a mínima hygiene, dando a triste impr-essào de miseria e desorganiza-
ção; o pessoal que a procurava para o visto em seus papeis, ajustes de sol-
dadas, etc ., ficava na rua, exposto ao sol e á chuva, aguardando sua vez . 
Era espectaculo que depunha contra a administração naval, agora, porém, 
na nova installação ficará perfeitamente bem, com inteiro conforto e hy-
gien e . 

EMBARCAÇÕElS - Foram compradas embarcações para o serviço de a l-
gumas capitanias; assim, cleptro em breve, poderá haver maior fiscaliza-
ção nos portos dos Estados, e a despeza feita agora com este material, e que 
~erá rapida.mente indemniza.da pela renda de matriculas e arrolamentos, im-
J.Jortou em 391: 000$000. 

Em reparos de edifícios e galpões para embarcações foi despendida a 
somma de 90: 464$000. 

Forarri i.n:stallados telephones em · tod~s as Ca•J.J'it anias, a lgumas d""5· 
quaes o tinham pÓr favor ou ·pa.gos peias companhias de navegação, que 
tinham 1nteresses em communicar-se com ellas; foi installado o posto t ele-
graphico do Rio Doce, Espírito Santo, julga do ind·isj:Jensavel á segurança da 
navegação na,quella .perigosissima barra, e no Pontal da Barra do Rio Gran-
de do Sul uma linha telephonica directa pa ra a Capitania. 

Algumas Caipitanias não possuíam mobilias para uso dos Capitães dos 
Portos, tendo sido feitos ultimamente supprimentos que importaram em 
l.1: 385$000. 

PEssoAL MATRICULADO - O numero dos m a triculados n a vida do mar tem 
augrnentado de modo notaveJ em todas as Capitanias, o que é indicio de 
de~envolvimento da nossa navegação. 

No fim de 1920 existiam 163 .121 matriculados 
Actua lmente ex istem . . . . 173. 518 matriculados 

Difforença para mais . .. 10. 39 7 niatriculados 

MARINHA MNRCANTE - Normalizou-se completamente o sen,iço do pes-
s oa l .da nossa Marinha Mercante. 

Até 1919 os n avios nacionaes, pela falta absoluta de l'essoal legalmen-
te h a·bilitaclo navegavam sem pessoal: embarcavam sem pessoa l. idoneo e 
sem o mm1mo conhecimento J.Jrofissional; embarcavam mecliante autorizações 
prejudiciaes á segm:ança da navegação e vidas elos passageiros e da tripu-
laç..'lo. · 

Tendo o Governo feito cessar taes irregularidades, mandando cumprir a 
lei da navegação de cabotagem nacional, j á hoje as tripulações estão de 
accôrdo com a mesma lei. A maioria da marinhagem e de foguistas é com-
posta de reservistas da Armada, ex-praças que concluiram seu tempo legal, 
de serviço . 

Nossos navios agora têm mais de dous terços de t1,ipulantes nacionaes 
e sua officialidade é toda diplomada pela Escola Naval e em grande maioria 
nacionaes. Desappareceram. por completo as concessões illegaes e nocivas ao 
interesse da navegação nacional e contrarias á Lei da Cabotagem bra -
s ileira. 

R .mIO'l'füLEGRAPHIA - Foram installados de accôrdo com o compromisso 
assumido pelo Brasil, em 1912, n a Conferencia Internaciona l ele Radiotele-
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grap'l'i'ia, em Londres, apparelhos radiotelegraphicos em todos os navios na-
éi'onaes que' transportam passageiros ou que ten-ham m:a;is de 30 tripulantes. 

Dl!lLEGAcus EJ AGEiNcrAs NOV.Aos - Foram. creadas agencias em Victoria do 
Baixo Mearim (:Maranhão), Floriano (Piauhy), Carriocim (Ceará), Valença 
(Bahia), e S. Ma theus· (.Paraná) . 

Foi extincta a agencia em Capacete (Amazonas). 

:flESEJRVA NAVAL - A Reserva Naval, que estava em 1918 virtualmente ex-
tincta, actuailmente ê prospera. e· tende a tomar- maior desenvolvimento. 

A desta Capital, qu,e ê a mais desenvolvida, tinha naqu ell"l anno uni-
camente 436 reservis1as, provenie11tes de annos anteriores e posterior.men-
te têm sido incorporados; 

191!! . . ........ .. . . . . .. '.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 363 
1920 .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 661 . 
;1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 854 
1922 (até hoje) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 

e estão inscriptos agu ardando exame 590 
As reservas dos Estados, a nãe ser a do de S. Paulo, que tem regula i· 

ftequencia, contando 718 reservistas e 405 inscrip'tos, estão quasi que ex-
tinctas por falta de inscri·pções. 

Devem existir agora cerca de 6 . 000 resei'\'istas da s diversas categorias . 

·SoRTEJIO MARITIM'o - O acto do Governo resolvendo. pelo art 4• da lei 
n. 4. 531, de 28 de Janeiro do corrente anno, executar o artigo 81; § 4° da. 
Constitu ição e tornar effectivo o sorteio naval, virá, atê certo ponto, re -
gula rizar e normalizar o abastecimento e o preenchimento dos claros exis -
tentes nas tripulações da Esquadra. 

PESCA - Será posto brevemente em execu ção o regulamento orga nizadc; 
pela Inspectoria de Portos e Costas a respeito da pesca e sobre o qual . já 
se pronunciou o Almirantado. 

O cruzador auxiliar Jo,-é Bonifacio percorreu toc'lo o nosso· littora l, d~ 
P a rá ao Rio Gran de do Sul, no duplo fim do saneamentc- das praias e da 
organização da Pesca. 

Forain organizadas em ·todo o littotal muitas Colonias Cooperativas e . 
creadas escolas primarias, mantidas peias mesmas Colonias.. Deste modo a 
missão da Pesca, a par do saneamentv, promove a instrucção das p opulações 
praieita,s do nosso vasto. territorio 

Foram orga nizadas e estâc> e1n 'funccionamento 300 Colonias Cooperati-
vas de pescadores, assi·m discrimi·nadas: 

Prará ........... . . . ........... . ...... .. .... . .... . ... .. . • 
Ma ranhão ............... . .. . .. . .. . ........ . . . . . ..... . . . . 
Pia uh)I .. .. ........... ... . . .. . .... . .. . .... ... . . . .... . ... . . . 
Cearf'i. ........... ... .. ..... . .. .. . . ... .. . .. . . . . . .. . 
Rio Gra nde do Norte . ... ...... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . 
Parahyba ...................• . . . . .. .. ... . .... . .. . . . . . .. .. 
P ernambuco ... . . 
A1agõos .. . .. . .. . 
Sergipe. 

41 
14 

3 
20 

9 
1 

21 
10 

1 
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Bahia .. .. . ... . •. .. .. . .. .. . . ... . . . . .... . . .. . . . . ... . .. . . . . 
R~o de Janefro . . . ... . ........ . .. .•.. . ......... . . .. . .. ... 
S. Paulo ..... .. .... .. .... .. •..... . .. . . .. . . ... . ... . . . . . . 
Paraná ... .. .... . .............. . ... . .. .. ... . •... . ... .. . . 
.Santa .Catharina .. . ..... . .......... . .... . . . ... . .... . . .. . 
Rie Gran.de do ,Sul ...................... . . . ............ . 

25 
~l 
30 
13 
38 
12 

A Confederaçã,o Geral Çlos P~.scadores do Brasil, f und::i,P,a e em funcciona-
m.ento nesta .Cap~tal, mantém, com capital limitado, um serviç;o de credite> 
m aritimo para os pescadores colonizados e füliados á mesma Confederaçã;ç>. 

CmnmTo MARITIMO - Começou a funccionar em Junho do corrente anno 
e tem tido o seguinte movimento de vendas: 

Junho . . ...... . . . .. .. . . . .... . . . ... .... .. . ... . ..... . 
Julb,o ....... . .. . .... . . ... . . . . . . ............... . .. . 
Agosto ...... .. . . . . .. .... . ....... . ... . . . .. . .. . .. .. . 
Setembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 

85$000 
829$0011 

3:204$,300 
11:281$000 

MATRICULAS DE PESCADORES - Antes de iniciado o serviço de pesca, ª" 
matriculas de pescadores eram Hmitadissimas, de poucos milhares. Em 
1918 não chegaram a dez mil. Desta época em diante têm crescido rapida--
n1ente, assim: 

Em 1920 eram de .. . ......... . .... .. ..... . . ..... .. . ... . 
Em i.921 elevaram-se· a ..... . . •........ .. ........ 

23.721 
41 .105 

' ·v a rios pescadores vieram em "raid" dos Estados do Rio Grande do 
'Norte, Sergipe, Bahia, S. Paulo e Paraná, a estE.. Capital por occasião das 
festas do Centenario . 

Os ela Bahia não concluiram o "raid" por que naufragaram na altura 
dos Abrolhos, sendo recolhidos a bordo de um pa quete. 

Os jangadeiros do Ceará trouxeram suas embarcações no paquete n a-
donal "Minas Geraes" até á entrada do porto, onde as a rriaram. entrando 
no porto á vela. 

Despenderam-se 752:000$ com a acqu]jsiçâo de embarcações, medica-
mentos pa ra o serviço de saneamento do littoral, material para pesca, m a-
terial photographico, etc. - J. P. da Veiga Mirancia. 

GUERRA 

Senhor Presidente: 

Ao assun1ir V. Ex . o Governo, havia cessado a grande g_uerra que ei;:n 
nossos dias convulsionara o mundo. 

Durante essa terrtvel luta, em que se faziam a applicação pratica e. a 
·experimentação real dos methodos e processos da guerra m'oderna, a -com-
mun'hão d.o .genio militar com os grandes recursos actuaes da" .ind~strla ·mi-
litar modificou e aperfeiçoou esses rnethodos e processos ·de tal modo que 
se impunha ás nossas forças de terra, não só uma organ1zàção nova, como 
a regulamentação e a aprendizJi,gem do se\l funccionamento. 

Si fü era por demais reconhecida a deficierici·a da. app a reLhagem, dos 
orgãos e dos serviços de nosso Exercito antes da conflagração eu·ropéa, esse 
-estado de cousas aggravou-se extraordina riamfimte depois della. 
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O ar1nan10nto de infantaria, por exemplo, que se apresentava como o 
unico que possuiamos em quantidade sufficiente, tornou-se logo um instru-
mento secundario, surgindo em lugar do simples fuzil de outr'ora, os fuzis-
rnetralhadoras , as metralhado:ras leves e as pesadas, além dos pequenos ca-
nhões. E o armamento da artiliharia ficou em condições tão preca.rias que, 
erri luta com o sünilar moderno, será completamente destruido muito antes. 
de se achar em condições de r esponder aos tiros contrarios. 

Para mais accentuar a nova physionomia da guerra moderna, desen-
volveu-se e firmou-se definitivamente a aeronautica como um de seus ele'-
mentos preponderantes em terra e no mar. 

Essa evolução do a rmamento e da apparelhagem dos exercitos acarre-
tou modificações profundas nos processos de combate e na composição da.s 
unidades de tropa e dos serviços. · 

O Governo vio-se, portanto, n a contingencia inevitavel ele enfrentar reso-
lutamente os tres grandes problema s militares - o. do pessoal, o do material 
e o da instrucção, dos quaes os dous primeiros envolvem a questão no ' aquar-
telamento. 

MISSÃO MILITAR - Se em 1914 a idéa. de uma missão extrangeira era 
a cariciada pelo escol de nossos ofd'iciaes, ella não podia dei~ar de se t ornar 
em realidade depois de 191il. Eis porque o Governo, encontrando. em boa 
hora 'contratada a actual missão militar f ranceza, recebeu-a com gra nde sa~ 
tisf a ção e deu-lhe desde logo todo o apoio necessa1,io. 

Traba lha ndo dedicadamente a o la do do E stado Maior, essa m.issão vem 
produzinc1o resultados tão apreélaveis . que a renovaçã o de seu contrato será 
a nosso ver uma resolução patriotica. 

ORGANIZAÇÃO Do EXERCITO - O problema do pessoal está definitiva mente 
resolvido pela nova organização do Exercito, surgida da cooperação do Es-
tado-Maior com a Missão, bem como pela actual regulamentação do serviço 
militar e pelo codigo de organização judiciaria e processo militar. Ne-
nhum delles se estabeleceu bruscamente. A organização ado.ptada no inicio 
do actual Governo tor.n ou-se. transitoria ou de adaptação. Só depois de· lo~
gos est1,1dos e elevados debates, tomou a fórmula actual , moderna e a dequa-
da ao nosso paiz, ta1 corno se acha approvada por decreto de 31 de Dezembro 
de 1921. · 

Não é aqui opportuno descrevei-a , mas convém que se saiba que o Go-
verno tratou immefüatamente das providencias necessarii;ts ás sua , integrali-
zação, passando-a do papel para a realida de e, conforme o programma ado-
ptado, ba starão mais dous annos para que todos os elementos dessa organi· 
zação tenham existencia real. Assim é que neste momento, ja estão sendo 
organiza.dos ou recebendo efffectivos os seguintes corpos novos: o 2° e o 6° 
batalhões de engenha r ia, em Quita.una e Aquidauana; o 2° grupo de arti-
lha ria de montanha, em Jndiahy; o 18° bata lhão de ca çadores, em Campo-
Grande (Matto Grosso), e o 11º reg im ento de cavalla ria independente, em 
Ponta Paron . . · · 

Além disso os ba talhões de caça dores e os regimentos de infa ntaria e~· 

tão recebendo suas companhilas de metralhadoras . Em Ouro Preto, SergJpfl 
e Rio Grande do Norte, foram creados respectiva mente o l<lº, o 28º e o 29° 
batalhões de caÇadores. 

Outras unidades novas nesta Capital já existem, como a s compa nhias 
de · aviação e de carros de assalto, e a 1• companhia de administração. 

Em Pindarnonhangaba, Rio Pardo, Ju~z de Fóra e. aqui os corpos ele 
trem foram transformados em regimentos de cavai!aria independente (12•, 
13º, 14° e 15°). No Campo dos Affonsos tem funccionado regularmente a es-
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quadrilha de aperfeiçoamento, ministrando a instrucção de observação de 
caça ou de bombardeio. 

Em Santa Maria estã o organizados um parque de aviação e a 3ª esqua-
drilha de observação. Em Alegrete orga niza-se outra esquadrilha . 

Instrucções especiaes j á foram expeqidas para que. em Maio do anno 
proximo, que é o mez correspondente ao de incorporação de conscriptos na 
2ª zona militar, recebam effectivos tres bata lhões de infantaria montada, em 
Ilaq_uy, Rosa.rio e S. Gabriel; os terceiros batalhões dos tres r egimentos d-3 
infantaria em Rio Pardo. Pa.sso Fundo e cidade do Rio Grande, tres r egi-
mentos de cavalla ria independente, em Santo Angelo, Boqueirão e em Bagé; 
os terceiros e quartos esquadrões dos 13º e 14° regimentos de cavallaria, . e 
os esquadrões de transmissão de Boqueirão, Alegrete e S. Gabriel. 

Em virtude da nova organização do Exercito, algumas r epartiqões e oE 
set·viços especiaes tomaram outra feição, t endo-se consequentemnnl:~ ~dopt:1do 

para elles r egulamentos adequados. 
Taes são: 
Os grandes commandos, commandos de brigadas e quarteis geueraes. 
O corpo de officiaes da reserva. 
O Departamento do Pessoa l da Guerra. 
A Directoria do Materia l Bellico. 
Os Serviços de Sa ude do Exercito. 
A Directoria Geral da Intendencia da Guerra. 
O Serviço de Remonta . 
O Serviço de Veterinat·ia. 
A Directoria do Tiro de Guerra. 
O Serviço de Administração . 
O Serviço de Subsistencia. 
O rancho da t r opa. 
O Serviço de Intendencia. 

SERVIÇO MII.ITAR - Nas dispos·ições do serviço militar foram introduzidas 
quatro alterações de grande valor . A pri.meira consistio na antecipação do 
sorteio e na notificação a os convocados. Aqu elle fazia-se em Out ubro para 
a incorporação em Janeiro seguinte. Os dous mezes de intervallo; ern nosso 
paiz, não podiam bastar para que os convocados t ivessem conheciment o de 
sn!l. chamada. O actual r egulamento do serviço militar distanciou de mais 
ue um a nno o sorteio e a correspondente incorporação, permittindo que cada 
convocado receba, com gra.nde antecedencia, u ma notificação de sua ch a-
mada . 

A segunda a lteração consistia no grupamento das regiões 1nilitares em 
duas zonas. de modo a permittir qu e , em cada uma as diversas pha.ses da 
:nstrucção militar coincidam com épocas climaterica,s apropriadas, ficando 
o ensino c_ollectlvo para as melhores estações. 

A térceira libertou os corpos de tropas dos inconvenientes de f ornecer 
suas praças para os destacamentos permanentes, pa,ra os estabelecimentos 
e para os serviços especiaes, que têm todos agora a fa culdade d~ incorporar 
rf'servistas voluntarias . 

A quarta permitte ás forças de terra prestar i Marinha serviços de 
grande valor. qual o de alistar. sortear e seleccionar os cidadãos mais a·ptos 
para o r eci-utamento na Armada, o qual, com as altera<iões exigidas pela 
vi da marítima, vai d'ora em diante se fazer como no Exercito . 

. Tl!TS'l'IÇJ\ MILITAR - Cabe a qui , na parte relativa a o pessoal, uma. refe-
r encia a o Codigo de Organização Judicia r ia e Processo Ml!itar, que. criado 
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para o Exercito e. a Ml)-r_i.n.ha, em 14 - de Abril çle 1920 acaba .o Ç\ecreto çle 
25 de Abril de 1922, de receber as mod-ificações aconselhadas pela experien-
cia. E sse Codigo, que assimilou a justiça militar á civil, embora esteja ~~n 
pleno vigor, d~verá entxetanto de accôrd,o coi;n a lei, esr submettÍdo aô ,con-
gresso. 

O proplema do material. se bem que mais simples por natureza que o do 
pessoal, apresenta em cel·tos casos aspectos que exigem muit.a ponder:aç~o 
em i;esolvel- o. 

ARJl!fAMENTo E MUNIÇÃ_o - O arman;iento dos exercitos mod.ernos est:'} com-
pletamente renovado. mas a sua escolha para adoptação em ;µosso p<:J.i.!?', c;ue 
uaturalmente procura o que houver de melhor, em vista de noi;;saa condições 
-especiaes. não ê faci!. Entretanto, o de infantaria, culdosam~nte experí 1~en
tado e estu dado durante dezoito mezes, já está adoptado, tendo-se f·eito u ::na 
encommenda para as primeiras necessidades da instru cção. 8óm .elle ficou 
tambem resolvida a qu estão da munição. 

Quanto ao armamento da artilharia, um longo ensaio se fez, tendo o 
·Governo conseguido ver estabelecido, nestes · ultimos dias, um typo muito bom 
<le canhão de artilharia montada, que se póde denominar de Schneider, mo-
delo brasileiro de 1922, erri vista dos melhoramentos introduzidos pela nossa 
commissão de experiencias. 

O da artilharia de montanha foi anteriormente, em principio deste anno. 
e 'nas mesmas condições, escolhido. A en0ommenda cie ambos poderá ser 
feita a qualquer momento. 

Resta effectuar estudos e ensaios dos canhões ,pesados de divis5.o e de 
exercito. Para a artilharia e cavallo, o Governo pensa em aproveitar o ca-
nhão Krupp 75 T. R. dos actuaes regimentos das divisões de infantaria. 

~'llERIAL DE ENGENE;ARIA E DE LIGAÇÃO - Ü material ~e sapadores mineir os 
já fo} adquirido para ~s necessidades da instrucção d,a tropa, tendo~s.e ado-
·ptado o f.rancez. 

()luanto ao de telegraphistas e ·de radio- telE\graphja uma parte etstá en-
commendad1J,, devendo-se nestes dias ordenar , a acquisiçã,o do restante. O · 
mesmo succede com os demais materiaes de ligação, que.r de engenharia, q~er 
dos necessarios ás outras armas, como os telephones, apparellios opticos, fo-
guetes, etc. 

eom relação ao material de pontes de circumstancia, á questão está igual-
mente 'resolvida, adquirindo-se aqui mesmo quasi tudo que ê necessar io. A 
unic.a questão difficil ela engenharia em nosso paiz é rE\)ati:v<t ás pqnt!Js de 
.iquipagem, Sem uma larga experiencia na tropa, não convém a adopção. desde 
logo do pont ão fra,ncez das equipagens de coz:po de exercito-. devido. ao seu 
;:;Tande .com-primento e peso. Adquirimos por isso apenas uma equipagem, 
que distribuida em semi-equipagens servirá a instrucção do 1° e 2° bata-
lhões. A equipagem de semi-pontões construida no Arsenal qe Guerra :vai 
s€r ,utilizada. pelo 4° ~ Duas equipagens Delacroix (semi-pontões) foram en-
,cornmendad:;i,s para servirem aos 3°, 5º e 6° batalhõe·s. 

O Governo ,mandou estudar ,e calcular' um typo r~forÇado ele equip:t·· 
_ gem de semi-pontões capaz de su ppor tar o. -material pesado das divisões de 
infantaria, ' 

Paira as vias-ferreas de campanha foi adop_tada a bitola (\e Om,60. tendo-
:se adquir!do 20 cai;ros desmontavei:> e tres locomotivas, \}as qu'aes i.m1a .'!o 
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typo duas frentes, fornalha central. adoptacla com g rande exito du rante a 
ultima guena europé;:i,. 
' Relativa mente a os 'restantes materiaes - de uniformes, de acampa.rnento· 
e sanitarios - citemos a acquisição de 8 . 023 barracas, 220 viaturas-cozinhas 
e 500 viaturas Gauchy-Lefeber. 

Quanto ao calçado está resolvida a fabricação em officinas servidas pe;a 
mão de obra de sentencia dos militares. A penitenciaria será iusta!lad:i, n o 
quartel existente na Armação, ém Nictheroy, já se tendo encommenclàdo os 
machinismos e a a ppa relhagem. 

·nest'arte alcançaremos tres objectivos louva veis : barat ear o :!alçado nü-
Iitar, ensinar a o sentenciado um officio e dar-lhe a possibilidade cl .~ fot·mar 
u m peculio pa ra os primeiros dias de v ida livre, uma vez cumprid:t a ~en
tevça . 

' 1 
l\1:A'TERIAL DE AVIAÇÃO - O Governo encontrou a aviac:ão rn lll tit l" inic inncl•J 

os seus primeiros passos e. como era natural , com a a pparelhagem apenas 
!iecessaria a o preparo de pilotos a viadores. Augmentando muito os appare-
lhos destinados á ins t r ucçã o de pilotos, fez acquisição dos ele combate, pos -
s uindo hoje o Exercito grande numero de aviões de observação, ele bomba.r -
eleio e de caça , do que resultou a organização elas esqu adrilhas e do parque 
jâ existente aqui e no Rio Grande elo Sul. 

As officinas, do Campo dos Afonsos. quer ele Sa nta Maria, estão em 
condições de effectuar a reparação completa elos appar elhos avariados . 

I NDUSTRIAS MILITARES - A fabr ica de Piquete, que é um excellente esta-
'i:ielecimento industria l, estava reduzida á fabl'icação ele polvoras de :.Jase 
s iln{>les pa ra os fuzis e metralhadoras, bem como pa ra os canhões el e p,.>queno 
calibre. Além disso, a energia hydraulica de que se serve escasseia tanto du-
rante a estiagem que apenas um dos seus tres grupos tubo gera dores pC•de 
trabalhar. Isso apenas para movimentação das officinas relati.vas ás polyo-
ras ele nitro-cellulose. Ma s o Governo. em face elas necess;.dades do proprio 
E:xerci~o e ela Marinha, não póàe mais permittir o não funccionamento (l,as 
<ifficinas rfferente~ ás polvoras de base clupla. paradas <l e:sle a, ~na instal;a-
ção. h a 14 annos. Por isso foi a.gora a ppr ova clo o projecto ele a mpliaçã.::i .. ·e r e-
mr.,lela<:ão daqueila fabrica, de : :1 0~ 0 ?. n1tisfazer ás neces3;J LJe'; ele terra 
e mar, no que diz respeito ás polvoras nitro-glycerinadas pa r a canhõe~ ·fo 
gra:ide calibre. 

Esse projecto foi estuda do P'or technicos da Marinha e elo Exercito. 
Mas não devia o Governo limitar-se a penas á questão elas polv oras , em 

v ista das necessida des em explos ivos, não só para o carregamento pt'ojectls, 
<:orno para instrucção de minas dos sapadores de engenharia e das demais 
tropas que utiliza m esse materiai de destruição. 

Torna ndo regulamenta.r o trotyl, o Governo está construindo em Piquete 
as officinas para su a f abricação . Dest'arte ficará a quelle' estabelecimento in-

. dustrial completamente a ppa relhaclo para todas as necessidades da instrucção 
do Exercito e da Ma rinha. quanto ás polvoras e a os explosivos chimicos. 

Sendo, porém, · a energia hy draulica insufficiente á fabricação da propria 
n itro-cellulose, o Miniterio ela Guerra t eve de a dquir ir outra quéda d'agua, 
cuja eneÍ·gia. nas época s de estiagem m axima dará, com sobra, para todas as 
necessidades da f abrica de Piquete, ficando o actual reservatorio hydraulico 
para o serviço de a·bastecimento rl'agua e de luz. 

Uma commissão já a tacou . esses trabalhos, devendo iniciar por estes 
dias a captação ela energia hydro-electrica. 
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Quanto á.s ma.terias prim,as. utUizacla.s na fabrica ele Piquete é lii;;ongei1•0 
a o Governo decla rar que conseguio, com gra nde vantage1;11 • . o emprego ex~ 
c~usivo e corrente da J?Yrite na.ciona~ J)a , fa]'.1 r ica.ção do acido su.lfurico, e 
que j ;\ es.tá nitrificando o nosso m·oprio a,.l~odão. 

Com relação á. ma.teria prima, de mais clifficil obtenção para p;quete. 
agora , que- está a dquirida uma regular qu·éaa d 'agu a, é na tura l qu.e se 
cogite da extt·acção do azoto a tmospherico para fab ricação imnaedíata elo 
acido nitrico. 

Pai·a a fabrica do Realengo está .sendo a dquirida a a pparelhagem com-
:r·leta pa.ra a fuhnina ta ria e o .caregamento das capsulas. bem como pa r a o 
carregamento dos car·tuchos de artilharia. 

Todos os estudos e projectos. porém, de m elhormentos e a mpliações ainc1a 
nPcessarios á. fabricação dos cartu chos de fuzis e m etra lha.doras, como de 
espoletas de artilharia, já estão promptos e a.presenta dos . 

Na viagem de inspecção que fiz ao Rio Grande do Sal , acompan hado de 
technicos militares, ficou v erificaq.a a inexisteiacia do estabeleci mento ·indu s-
trial· de Porto Alegre, como Arsen al de Guerra. 

· O que lá se vê ê qu asi completamente adequado aqui aos serviços affe-
ct.os â Intendencia. 

Por isso ficou resolvida a sua passagem para a 3" Dil'ectoria de Inten-
dencia da Guerra, contratando o Governo a construcção de um Arsenal de 
G-u erra em Monte-Negro. 

Nos demais estabelecimentos inclustriaes nada ha ele notavel a c itar, 
a lém do m elhor apuro nas fabricações, bem como a melhoria, as n ovas instal-
l:~ções e a utilização da.app are1'hagem de f,a bricação do aço e da, .fonte a.ce-
racla. 

INS1'RUCÇÃO NAS ESCOLAS - E' de inteira justiça lembrar a qui qu e as 
bases em vigor pai·a o ensino militar foram m.uito bem lançadas por cle.c"reto 
do meu antecessor n. ;13. 451. cie 25 de Janeiro ele l!ll9. 

O Governo que Ol'a encerra o seu período encontrou organizados além 
dos collegios _milita res, o Curso de Aperfeiçoamento da Instrucção de Infa.i1-
taria, a E~cola de A\;iação Militar, a Escola Mili tar, e a de Estado Maior ·ela 
Exercito., estando esta n a.qu ell e tempo fechada. 

O Curso de Aperfeiçoam ento, porém, r e tirava os sar gentos da t ropa e o.~ 
preparava para instructores militares fõra do 'Exercito. Em face de tal in-
conveniente foi elle transforma do na actua l Escola de Sat·gei:J,tos de Infan-
t,iria: que, recebendo indifferentemente cabos, anspeça.das, solda dos e c ivis. 
Prepara-os para as funcções de sargentos da tropa. Infelizmente ainda não 
houve opportunidade de criai· escolas identicas para a engenha ria., a a rti-
lharia e a cavallaria, tendo-se mantido como foi en co1itra da ·a de nt.d io-tel<r 
g r aphistas, que deverá ser reunida· á de Sa rgentos de Engen ha l'ia . 

Para a formação ele intendentes da Guerra e de officfaes de a dministra-. 
ção foram cria das, sob uma direcção unica, as escolas de intenclencia, qu e 
abrangem a E scola Superior de Intendencia da G-uei;ra e a Escola de Admi-
nistração Militar . 

O embryão encontrado de um curso de veterinaria desenvolveu-se e hoje 
se a.cha. definitivamente formado, · como insta.ilações proprias, a Escola de 
Veterlna.rla , comprehendendo ta.mbem um hospita l. uma polyclinica e üm 
cur'5o ·de ferrador. 

Em 1920 fo i cri.ada a Escola de Aperfeiçoamento de Officiaes, destina.da 
a completar a instru cção technica dos de todas as a rmas. 
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·No m esmo u1u10 f oi completamente rnrnodelaela, reencetando os seus tra-
balhos. a Escola elo Esta do :Maior, que ficou com um curso ele estado-maior 
" um cu rso ele revisão . 

Em fim 'criou-se tarnbem , e já funccionou est e anno, uma. ei;cola de a p-
y,Jio:oação c1e s erviço ele sau de, constantes igualnrnnte de elous cu rsos - o de 
a pplicação, destinado ao recrutamento ele medicos e pharmaceu ticos para o 
s erviço do Exercito, e o de aperfeiçoamento, destinado aos proprios 111.edicos 
e pharma ceu ticos militares. 

Para o e nsino militai: fora m exped idos r egu la m entos elos quaes um re-
fo1:m<1.clo e os outr os novos, pai·a os seguintes estabelecim e ntos : 

Collegios militares. 
Escola ele Aviação Milita r. 
Escola ele Aperfeiçoamento ele Officiae,.. 
E scola el e· :Esta.elo-Ma ior. 
Escola ele Veterinaria . 
Escolas el e Intendencia . 
Qu a nto á J:!;scolA. Militai· (curso elas armas) , n ão houve alteniçõ~s . Ape-

nas o Governo tomou o a lvitre de instituir, a t itulo ele experien cia, um cm:so 
a ella irnnexo pa ra ministra1· a revisão ou o ensino elos preparatorios que a 
E;;cola não aceita ele outrns ins titutos de ensino. A' medida, en tretanto, 
exige consagração definitiva e a o Estado-Maior elo :Exercito se ach>c en t r egue 
o estuel.o da q uestão. 

A INS'rlWCÇÃO NA 'l'R OPA - E' por demais sabido o atr a zo em que se· V ifl. 
o füxerclto com rnlação aos r egu la m entos ele instrucção elos quadros e da 
tropa . Basta dizer que a engen haria, por exemplo, que deve possuir , pelo 
1nenos, sei·s r egulamentos techniCos, não dispunha ele um só ! Mesmo as ou-
tra.s a rmas tinha m um numero insufficiente de r egulamentos, agora torna-
d•)S Qbsoletos pela muda nça elo mater ial e dos pl:'ocessos tacticos elo combate. 
Não é preciso aqui -descrever o que se fez durante o Governo de Vossa Ex-
cdlencia, r elativamente á r egula m entação da instn1cção n a tl'opa. Bast a a 
.>ingela enumeração elos novos regulamentos já aeloptados, para os seguintes 
;;crviços : 

Tiro el e· a rmas portateis; 
Instrucção e serviços geraes nos corpos ele t1 ·opa; 
Instl'ucção physica militar; 
Instrucção dos quadros e da t ropa; 
Organiz~ão elo terreno ; 
Emprego dos m eios ele transmissões; 
Minas; 
Pontes ele circ urnscripções; 
Pontes el e equipagem ; 
Exercic io el e comba te ele infa ntaria; 
E:xercicio de comba te ele cavallarüc;. 
'Illxercicio, emprego e tiro de artilha l'ia; 
Serviço em campanha ; 
Serviço ele Estado-Ma ior em campanha ; 
Organização ger'ü elos serv iços nos exer citas. 
Outros regulamentos, dentre os quaes pouca cousa possuía o Exercito, 

estão hoje em vigor, mas não vê m aqul c itados por serem ele caracter 
reservado . 

O AQUAll'.l'ELAMl!:N TO - A creação de novas uniela cles, o augmento elos eff e-
cti vos de ins tru cção ele outras, as condições precarissimas e até inacredita-
veis ele muitas casernas a ntigas, o dese nvolvimento do ens ino milita r, o in-
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díspensa.vel el!tabelecimento de depOl,litos r eg1ona es , que não existia m . e de-
outr os centra es, que eram insufficientlssimos; os m elhoramentos nas- instai -
lações do serviço de saude e veterinaria, tudo isso p oz em fóco e em prima -
zia no Exercito o problema dos aqua rtela1nentos, sem os quaes de nada vaie· 
r esolver os do pessoal e do m aterial . 

Eis por que o Governo intensificou as constru cções milita r es . 
P a ra da r uma idéa de firme desejo de ver completas e efficientes as f or-

1~as ga1·a ntidoras da orelem, integrida de e honra elo pa iz , bast a citar as obras 
nova s e ele grande va lor, muita s já promptas e out r a s em t a l a nda m ento, 
que não irão a lém ele mea dos . do proximo anno : 

Cinco qua rteis de compa.nhia s , sendo tres n esta Capita l, um em Campo 
Grande e um em Juiz de F ór a . 

Cínco quarteis de grupos de artilharia : dous em S. P a ulo e tres no Rio 
Gra.nde do Sul ; 

Dez qua rteis ele ba ta lhões de caçadores: um em Ther ezina , um na P a -
rahyba do Norte. um em Villa Velha, um em Nithei·ohy, um em P etropolis, 
um em Ouro Preto , um em Joinville, dous no Rio Gra nde do Sul e um em 
Campo Grande; 

Seis quarteis de r egimentos de a rtilharia : um em Campo Gra nde, um em 
Santa Cruz,' um em S. P a ulo , um em Curityba e dous no Rio Gran de do Sul . 

Dous quarteis de esqua drões de tra n smissão n o Rio Gra nde elo Sul: 
D ous quarteis ele ba t a lhões ele infanta ria monta da no Rio Gra nde do 

Sul ; 
U m quartel de ba ta lhão de r egimento de infa ntaria em Passo Fundo ; 
Qua tro qua rteis ele regimento de infantaria : um n esta Capita l. dous 

em Minas Ger aes e um em P elo tas; 
Dez quarteis de r egimento e cavallaria independente , sendo um em Ponta 

Forã e nove no R io Gl'ande do Sul; 
Qua t r o qua rteis de r egim entos de cavallaria divisionaria : um n esta Ca-

pital. um em Pirassu n unga, um em Tres Corações e um em J agua r ã o ; 
Cinco qua rteis de ba talhões ele en genha ria : um em S . P a ulo , um en1 

Itajubá., um em Curityba , um em Cachoeira. e um em Aquida ua n a; 
Cinco qu arteis gen er aes : um m Curityba .. um em Campo Grande e t res 

no Rio Grande do Sul; 
1.'res escolas : duas n esta Capita l e uma na Villa Militar; 
Cinco depositos: dous n esta Ca pita l. dous em Deodoro e um em São 

P a ulo; 
Cinco hospitaes ;.,,1ilitares : um em Curityba, um em Ca mpo Grande ~ 

tr es no Rio Grande elo Sul ; 
Um s a natorio para tuberculosos em Minas com enferm a.rias em tres a l-

titudes. Cam1)0 Bello, Bemfica e Monte Serrat; 
U m deposito de convalescentes em Ca mpo B ello ; 
Tres enferma rias, duas n o Hospita l Central do Exer cito e um no hos-

pital de S . P a ulo ; 
Uma enferma ria de beribericos em Ita.pa.r!ca ; 
U m pa rque ele aviação em Santa Ma ria; 
Dous quarteis para esqua drilhas de a viação no Rio Gra nde elo Sul; 
U m Arsen al ele Guerra em Monte N egro (Rio Gra nde elo Sul ) ; 
U m estabelecimento central de subsistencia n esta Capita l, com ca pa -

cidade pa r a um mihão e 800 mil homens; 
U m est abelecimento s u ccú.rsal de subsistencia. , em Deodoro; 
Um estadia para a instrucção, na Villa Milita r; 
Um la go em Deodor o para instrucção de pontoneir os ; 
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Uma secção de tran sportes a utomoveis, com officinas. em Campo Grande; 
Seis estradas de rodagem , sendo urna nesta Capital. uma no Estado do 

Rio, duas em Minas entre as enfermarias do Sanatorio pm·::1, tu1·berculosos . 
-e duas em Matto Grosso; 

Uma, v ia ferrea circular em Deodoro, Gericinô: Realengo ,e Villa Militar, 
com ramal para o Càmpo dos Af1'onsos. e 

Duas linhas telegraphicas em Matto Grosso: tudo isso sem relacionar 
as pequenas obras como os pa iôes e as lin has de 't iro. 

Nã o entram aqui em linha de conta, já não cliga as repal'ações e lim-
peza, mas traba lhos importantes e caros com o os de reconstrucção e os de 
ampliações dos quarteis antigos . Mas na introducção do relatol'io qu e a pre-
sentei este a nno vem uma relação completa ele todas as obras ex_ecu tadas 
IJClo Governo neste curto periodo de tres annos. 

Por outro la do, o Governo tra tou de facilitar a instrucção de " campanha 
e tiro r eal , cuidando de prover a varios corpos de tropa de im moveis tam-
bem utilizaveis, muitos clelles para invernadas. 

Uma relação completa de taes a cquisições é a que se segue, figurand.o 
l:tmbem nella terrenos para con st rucção de qua1·teis, ampliação ele serviços 
e:ipeciaes e estabelecimentos militares: 

Invernada para o 5° . regimento ele cavaJlal'ia inc1epenc1ente, em Uru-
guaya.na; 

Terreno e p1·edio para ampliação· e. para linh<c de tiro do 4° batalhão ele 
caçadores, em S. Paulo; 

Um predio para enfennal'ia do 29° batalhão ele caçadores, em Natal, Ri" 
Grande do Norte; 

Predio, em S. Christovão, para a ampliação da Intendencia ela Guena; 
.;.T erreno para linha de tiro do 7° regimento ele infantaria, em Santa Ma·-

rüJ., contendo os mananciaes que abastecem de ag·ua o eegimento; 
I nvernada para o 7° regimento de cavallar·ir. independente, em Bagé; 
Terrenos necessarios ao quartel do . 8° regimento ele infantar ia em Cruz 

Alta ; 
Invernada para o 10° regimento de cavalla.ria inclepenelente, em Bella Vis-

ta. Matto Grosso ; 
Prediqs e terrenos n ecessar ios á Fabrica. de Cartuchos do Realengo ; 
Campo de exercicio para o 9° regimento de a rtilha.ria montada , en1 

Curityba; 
Ampliação das insta lla.ções elo Serviço Geographico do Exercito n o morro 

da Conceição; 
Teneno para a mpliação do Arsenal de Guena desta Capital; 
Terrenos para ampliação elo campo de instrucçü.o, em Gericinó ; 
Fazenda. da Presidencia, em P etropolis, para quartel elo 2° batalhão ele 

ca.çadores; 
Terrenos para construcção dos quarteis do 2° ele engen haria, do 2• grupo 

independente de a rtilha.ria pesada e dos clepos itos divisionarios; 
Immovel. em Caçapava, para quartel-general cl<õ 4" briga.da de infan-

taria; 
Terreno em Pirassununga, para invernada do 2° t·egimento de cavall:01.ria 

divisionaria; 
·Predios e terenos, em Rio Pardo, onde está aquartella do o 13" rngimento 

c1e cavalaria independente, e destinados ao 3" batalhão do 7° regimento ele in -
!a.ntaria. ' 

Pr·edios e tenenos, en1 Ouro Preto, pai·a aqu a r tela .. mento ela ex-15' com-
pa11hia ele metralhado1·a"; 
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Terreno. em Juiz · de ·Fóra.· para· ·construcç;ão de depositos clivision:-.,rios. 
Predio e terreno, em ;Juiz de Fór a, para, quartel da escolta do conlnmn-

. dante da 4' Região; 
Predio e terreno, em S. João d'El-Rey, pa ra quartel do 11º r egimen to 

de infantaria; 
Predios, em· Curityba, pa ra a mpliação do quartel-gen eral da Circum-

scripção Militar: 
Campo de exer ci cio para o 8·º batalhá.o de caçadores, em S. Leopoldo ; 
Nesta relação não se acha m incluidos varios jmmoveis cloa clos, · quei: pelos 

' Estados, quer pelos município~. para quarteis , inveTna clas e campos de . a ter-
ragem. 

J. PAN DIA' CALOGl1RA:,\. 

AGRICUL'J'URA 

Senhor Presidente: 

Volveu o Governo particular attenção para os negocios ela pas'ta el a A.grr-
<JUltur-.i,, Industria· e Commercio, convencido da gra nde. influencia que · a acti-
vidade caract erística desse ramo da a dministração publica póde e el eve ter 
no desenvolvimento das nossas rique7,as . Buscou appa rel1rn.r com todos os 
recursos possiveis a assistencia rnchnica que compete aos seus · serviçc>s 
prestar. 

E' essa tarefa de r ealização difficil, de actu ação demorada , · mas de 'in-
ealculaveis effeitos. Não se improvisam as soluções dos problema>; de scien-
~fa a ppllca da que o ' fomento ela producção exige: lentas são as pesquizas 
de labora torio, demora dos os trabalhos de selecção de piantas, morosas ~ 
sondagens do sub-solo . Entret~nto, um resulta do feliz a lcÚ1çado, a fixação 
de· uma variedade vegetal mais rica ou resistente ás influencias nocivas, a 
preservação ou o tratamento de uma zoonose, a descoberta de uma. ja zida 
·de combustível ·ou do processo de utilização industr ia l de u m · min ér io, 1rn-
t1em bruscamente revolucionar as condições economicas de um paiZ: 

Essa fõrma de a ux ilio, que em toda a parte, hoje. os poder es pu-
b!icos facultam á producção, é , entre nós, mafa n ecessaria qu e a lhures. 

Vivemos num m eio cosmico diverso da qu elle para o qua l se inventai'atil 
O!! methodos de trab:1J h o qu e empregamos; pura. o seu maximo rendlinento-
temos que a ffeiçoal-o ás nossas condições proprias, num esforço continua.elo. 
cio qua l sómente o Estado é capa z. 

Como preliminar ás investigações e estuclos attinentes a, esse · objectivo., 
impõe-se o conhecimento exacto do nosso vastíssimo ter1ritoi:io, o inventario 
rigoroso das suas possibilidades econ omicas , a a preciação minuciosa .das suas 
riquezas e suas deficiencias naturaes . · Como complenrnnto necessRr~o a.o 
seu a pt'oveitamento é forçoso proporcionar a divulgação a dequada elos Reus 
resultados, quer pelo ensino, quer pela propaganda clirecta .junto ao ·inte-
ressado. ou mesmo impor medidas compul sarias como as de defesa sanitaria 
anima l e vegetal. Sem descurar das demais funcções attribuidas aos cli.ffe-
1;entes serviços c1o l\'finisterio, multas de relevante impor tan cia, mas que já 
estavam devidamente appar elha das, empenh ou o Govern o os m elhores ~sfor

ços no desenvolvimento desses t rabalhos de conecta. ele dados e estatística, 
pesquiza e investigação scientifica,, ensino e prnpaganda. ·. · 

Exigem elles o concu rso de pessoa l t ech nico numeroso, especia lizado. nos 
assumptos mais diversos, servido por installações a propria das, mu'itas vezes 
de elevado cu sto . · · · 
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Houve, a ssim, necessidade de · ·desc1ob1'ar repartições-, crea e departamentos 
n·ovos, fundar estações experíentaes. postos de assistencia vetei inaria. nu-
merosos laboratorios. etc ., mas o augmento de despezas dahi decorrente é 
quasi foteiramente restricto à material e pe·ssoal technico : o pessO'<ll de ca -
racter administrativo contribue com uma narcella minimà. 

P a ra a admissão a todos os cargos technicos, creados por essas re!orm.as, 
exceptuados sómente os de direcção de serviços, estabeleceu o Governo· a 
t;x.igencia elo concurso. Nos provimentos interinos necessarios· ao inicio im-
r.Jecliato dos trabalhos. foram sempre aproveitados profissionaes das especia-
lidades respectivas, de preferencia escolhidos; entre os ex-alumnos das escolas 
de agronomia,, vetednaria e engenharia, que realizàrarh, por conta. elo Go-
verno Federal, estagio de aperfeiçoamento no extrangeiro. 

Nas mensagens anterioi·es já déu Vossa Excellencia. noticia. do prog1·am-
m a elas reformas emprehenclidas. 

Para o exito dos serviqos agrícolas julgou o Governo necessario estabele-
cer contacto mais intimo entrà o Ministerio e as classes ruraes de todo o paiz ; 
com este intuito trd.nsformou a antiga Directoria da Agricultura Pratica no 
Serviço de Inspécção e Fomento Agrícola . Visou crear uma orgão capaz de ü .1-
vestiga1· das condições technica s da agricultura nas differentes regiões .bra-
::;ileira e e que ao mesmo tempo .pudesse nellas diffundir os method.os e proces-
sos recommend11,veis. Dest'arté, as pesquizas dos estabelecimentos scienti-
ficos do Ministerio passaram a orientar-se ·num objectivo .pratico e tornou-
se possivel a rapiela divulgação dos resultados conseguidos . 

Dentre as providencias de ordem geral e caracter perma nente julgou o 
G overno que deviam ser immediatamente iniciadas as que se referem a o 
a perfeiçoamento 'das especies economicas pela selecção das sementes e a. 
defêsa ela s cultu ra s contra ·doenças e pragas . · 

Pa~·a o primeiro desses objectos creou o Sei·viço das Sementeiras; para 
o segundo fundou o Instituto Biologico da Defesa Agrícola, e promÚlgou o 
uosso 'primeiro Regulamento de Defesa Sanitaria ·Vegetal. 

Entendeu que duas cultura s r eclamavam por motivos diversos e espe-· 
ciaes cuidados elos poderes publicas, os do algodão . e elo trigo . A primeira. 
p orque r epresenta uma ela s melhores possibilidades para o incremento da · 
nossa exporta.ção ; a s egunda, ·porque o seu desenvolvimento viria influir 
numa das parcellas preponderantes do valor das nossas importações. 

Instituio assim o .Serviço do Algodão e fundou para a cultura do trigo 
os campos experimentaes de Alfr edo Chaves (Rio Gta.nde do Sul) e Ponta 
Grossa (Pa.ra Tiá ) . 

A estreita collaboração que os novos r egula mentos crearam entre os ~ er

viços do Fomento Agrícola. e do Algodão, das Sementeiras e o Instituto de 
Chimica. elo Ministerio tornou necessa r ia a r eforma deste estabelecimento . 

Procurou gener alizar o qua nto possível a s· a pplicações ela m eteorologia. á. 
agricultura . Nesse "intuito, desdobrou os serviços dl-1. Directoria de Meteorolo-
g ia e restabelecendo o Observa to.r io N acional. exclusivamente incumbido dos 
estudos da. astronomia e geophysica . 

Com a r emodelação da Directoria ele 
desenV'olvimento a;os sen,tços preexis tentes 
novos. 

Industria. P a.storil deu grande 
e buscou collima.r td,bject:lvos 

O es tabelecimento ela estação de a grostologia , como inicio do& tl'abalhos 
·scientificos pa ra o m elhora mento das nossas forragens, completa a organi-
zação anterior ela secção ele zootechnica , e veio prover a. uma . n ecessidade que 
cr esce de impot'ta.ncia á m edida que se va i a per:feiÇoa ndo a qualida de dos 
n ossos r eba nhos. 
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A f undação dos postos exp erimentaes de veterinaria veio da r ~Lpparelha

mento •completo a os trabalhos scientificos dessa natureza .iá realizados pela 
Dir~ctoria com tanto exito .. 

O estabelecimento das inspecções nos portos e postos ele fronteira, elos 
desembarcadoui·os e la:.-.. aretos veterinaria nos Estados, permittio asseg.u rar 
a defesa sanita.ria dos rebanhos de modo mais completo . 

A creação dos serviços d,e inspecção perma nente nos estabelecimentos da 
industria. de carne e derivados, satisfez a um a'. exigencia natura l e imperiosa 
do commercio desses· productos . 

. A f undação do serviço de leite e derivados busca favorecer um dos aspe-
ctos rnals interessantes do a prÓveitamento dos nossos rebanhos. 

·. Das iniciativas do Governo actual na pasta da Agricultura , des tacam-1\e 
ainda pelo immenso a lcance de suas consequencias possiveis os traba lhos ern-
prehendidos para a solução dos problemas do ferro e do combustivel. 

Cogitou Vossa Excellencia do problema da nacionalizaçã o das nossas fron-
teiras e fundou. subordinado á Directoria do Serviço do Povoamento, o Cen -
tro Agrícola "Clevela nd" na região do Oya.poék . . 

Deu o maxüno desenvolvimento á benemerita instituição dos patronatos; 
creou os de -" Manoel Barata" , n o Pará; ''Barão de Lucena'', em Pernam-
buco; "José Bonifacio" , em S. Paulo ; "Casa dos Ottoni", em Minas Geraes ; 
''Vida! de Negreiros", na Parahyba; e "Visconde da Graça " , no Rio Gran de 
do Sul; e subvencionou o de " Muzarnbinho " em Minas .. 

Iniciou a remodelação do ensino technico profissional a cargo das es-
colas de aprendizes a r t ífices e da Escola Normal de Artes e Officios W en -
cesláo Bra z . 

Deu novo regula,m ento á Escola Superior· de Agricultura para desenvolvi-
mento · do progTa rnma e melhoria dos met,hodos de ensino; nella e na Escola 
de Minas de Ouro Preto, instituio cursos de chimica industr ia l. Cont ratou ~ 
insta.Ilação ' de outros cursos dessa especialidade, com seis estabelecimentos· 
üe ensino superior dos Estados e da Capital Federal. e a fundação dos de me-
canica pratica, tambem em diversos pontos do paiz. 

R ealizou. com o exito já conhecido, o recenseamento geral da população 
O.o Brasil e seus estabelecimentos agrícola s e industriaes. 

::>obre os resultados apui·ados nessas inicia tivas e em outr·os serviços a 
Ntrgo do Ministerio aqui vão os esclarecimentos complementares dos que fi-
guram nas m ensagens a n teriores . 

SERVIÇOS DE I NSPECÇÃO E FOMEN'l'O AGRICOLAS '-- Vai tendo realização sys-
tematica o plano de trabalhos previstos no Regtúamento de Inspecçãe. e F'o-
mento Agrícolas. 

Cresce constantemente o r epositorio de d.a.dos de interesse para a lavoura. 
co!ligido.~ pelas inspectorias, systematizados pelas secções technicas a naly-
sados p elos differentes estabelecimentos scientificos do Mini stei·io e interpre-
üidos pelo Serviço. 

Em ·proseguimento aos trabalhos a nter iores, r ealizou-se este a nno, uma 
segunda estimativa geral de safras. 

Os da dos ap urados, referentes a o a nno agrícola de 1921-1922 r evelam so-
bre a avaliação do anno a nterior, n o tocante aos a r tigos 'de cultura m a is ge-
neralizada, as seguintes alterações: 

A producção do milho baixou de 4. 716. 095. 000 pa.ra 4. 346. 725 . 000 ]{i!os; :,i 

de café, de l.. 064 . 882. 000 pai-a 829. 979. 916 kilos ; a de cacáo, de 65 .100. 000 
pa.ra 41.182.685 kilos . A de fei jão subio de 444.443.964 para 551!,052.9 00 ki-
los; a el e a.noz, de 530 .144 . 746 pa ra 714.066.600 k.ilos; a de assucar, ele 
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Ei87 .230 .140 para 751.140. 000 kilos e a Çlo a lgodão, de 98. 636. 5!:P _para 
126. 334. 639 !Úlos. 

Esta producção se dis.tribue pelos Estados em proporção mais ou menos 
igual á apurada o anno pasi?ado. 

E' interessante notar o desenvolvimento que vai tendo no E~taclo elo 
Amazonas a cultura dos generos alirb.enticios. 

A producção de feijão passou de 135. 000 kilos, em 1920, para 1. 287. 000 
kilos, no anno corrente; a ela farinha de mandioca, de 4. 984 . 000 l'ilos para 
23. 648. 000; a do milho, de 150. 000 kilos para 840. 000; e a ele arroz, de 120 .. ooo 
kilos para 314. 000. 

São de elevado alcance os trabalhos emprehendidos pela Directoria do 
Fomento, de collaboração com o Instituto de Chimica, para o conhecimento 
scientifico dos nossos terrenos agricolas. 

Foram collectadas, analysadas e interpretadas até hoje perto de 1. 000 
amostras dos typos de t erras de culturas, mas caracteristicos. nos differentes 
Estadas. 

Tal resultado, conseguido em pouco mais de um a nno, representa ainda 
subsidio bem pequeno para as cartas agrologicas que ao serviço incumbe exe-
cutar. Graças, todavia., a o criterio scientifico que presidio á escolha das .amos-
tras e aos m ethodos de analyse empreg·ados, offerecem já interesse pratico 
considera vel . 

A par do exame das terras procede-se ao estudo systematico dos p1·oclu-
ctos que nellas se cultivam. 

Até hoje o numero de exemplares colligidos e catalogados é ele 2 .425 , 
dos quaes 1.071, já analysados pelo Instituto de Chimica. 

Os dados médios obtidos permittiram o confronto do nosso milho, nosso 
a1-ro~' e nossos grãos leguminosos com os similares extrangeiros. 

Encarados do ponto de vista do seu teôr em proteína, amido e materias 
gordurosas, revelaram-se os nossos um pouco mais ricos ·e portanto de valor 
aJimenticio ligeiramente super101-. 

A continuação desses estudos pennittirá, denb'O ein breve, · cletennlnar 
com rigor as variedades mais aptas aos differentes fins industriaes, de modo 
a que se inicie, nesse sentido entre nós, a especiaJi7,a.ção das cultui·as. 

A sensível diversidade de composição chimica em amostras das mesmas 
variedades nos mesmos terrenos demonstra desde já a necessidade da selecção 
e. a importa.ncia dos trabalhos a cargo do Serviço de Sementeiras. 

Com os dados que r eun.io e systematizou, poude já o Serviço · 01·ga111zar 
os mappas agrícolas de todos os Estados e territorios elo Acre . Indicam ell e<!, 
a par dos accidentes physicos, a divisão <;m zonas agrícolas, a s culturas prin-
cipaes por município, as áreas cultivadas, os rendimentos médios por he-
ctare. Em outros cartogrammas vai assigi'ialan.do os demais ·resultados apu-
rados no inquerito geral a que perm.a.nen.temente procede, em todo o Brasil, 
sobre as condições de agricultura nacional. 

Simulta.neamente com esses trabalhos de inspecção proseguem os ele 
·fomento. 

Os campos ele cooperação vão desperta ndo. nos meios rurae'1t um lnte-
re,,se auspicioso. · 

Eram no anno passado em numero de 53 e cobriam uma área total ae 
1 .460 metros quadrados. Passaram no corrente anno a 113 com uma sur;er-
ficje global de 'li. 668 .180 metros quadrados e se distribuem pelos Estados do 
Amazonas, Piaully, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Ser• 
gipe, Bahia, Espírito Santo, S. Paulo, Santa Catharina, Minas Geraes-, Goyaz 
<' Mato-Grosso .. 
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Pai-a prover ás suas insp ectorias e circumscripções a dquirio o Se1·v iço 
n1ais de 6 . 000 a ppa r elhos itgrarios , na importancia de 293: 392$&20 . 

Si;mv1ço Do ALGODÃO - Dia a dia se accentua.m · a i; perspectivas favorn,vern 
a um g rande augmento no consuino do alg odã o brasileir o nos m er ca dos m u n-
diaes . . 

A ' m edida que se ·n orma liza a a <>tivida de <l os g ra ndes cen tros çl e lecela -
gf'm da Europa, crescem as ;;n·obabilida des · clé cri'i;e de m a t eria p!'lwa , de-
\ ido á diminuicão ele producçã o nos E s ta dos U ni dos e n o Egy,p t o 

N essa em ergencia as vistas dos interessados se v olta m pai·a o Bra sil . 
Desse interesse r ecebemos confirmll.ção plena. n a confe r encia. i 11 ter i~ac10-

11al a lgodoeira reunida r ,10 IU.o de J a neiro, por occasião dbs fes t e:io.;; do nosso 
Centena.r io, e que nos proporcionou a v isita dos D elegados de 20 nações 
.tmigas,- e das persoha lida cles m a is r epresen tativas da gr a nde industria d'e te-
·eelagem mundial . 

Se as condições do clima e sólo nos favor ecem , se a q ualidade da nossa 
fibta é boa, e nosso r llnditnento m édiú p or h ecHu e sup·erior a o dos g r a n des 
pa izes productm'Els, obstaculos de na tureza removível tê m tolhido até h oje o. 
desenvolvim ento da nossa expor tação. · 

Não tem o aotua l Governo poupa:do esfGr.ços pa1<a vencei-os. 
O Serviço do Alg odão, crea do em Ma r ço de 1920, compreh e nde h ojé, a1ém 

da Superin t endencia, a Inspectoria de S. Paulo, as D elegacias r egionaes de 
Minas Geraes , Bahia, Ser g ipe, A la gõas, P erna mbuco, P a 1·a h yb a. do Nor t e . 
l Uo Gra nde do Nor te, Cea r á , Pia uhy, Ma r a nhão e ParfL e as tres estações 
e xperimenta es : ·de P endencia, na Para hy ba.; Coroa.t á , no Maranhão, e I ga -
~apé -Assú, no P a r á . P repara.-se a inst a ll ação de ou tra esta ção . experim en ta l 
e1n Piracicaba . · 

Dos t r abalh os .que. lhe incumbe m, se destacam pela im p ortancia os qu e. 
se refer em á seiecçã o de sem entes, e a o comba t e á s pragas do a lg odoeiro, 
.. O primeiro desses objectivos compet e ás estações experiment aes , que n o 
curto pra zo de.corrido de sua fundaçã o, a inda não t iver·a m. m ater ia lmen te 
t el11po pa.r a colher resulta dos com plet os. 

A, ' de Igarapé-Ass ú , crea cla oeh1 Junho do a n no passado, preparou uma 
área de · 12 h ect a res par a as experien cias que iniciou de a climação elo a l-
;:;odão Sea Isla nd e das ·var ieda des a m er·icanas Alcalá , Melboun1e e D uran-
g o, bem como da selecção ela và r ieda cle n acionrtl denomi na da in ·t eiró (Gôs-
S:IJpin n • hra.silien ses ) . - ' . , . 

A de Coroatá , que se dedica á fixaçã o dá var ieda de conhe cida v ulgar-
·mente por a lgodã:o ele s em en te verde ( G ossypiu n1. h i rkUuni) iniciou os tra-
bh1hos de selecção cultiva ndo, o anno passa do, 13 hectares e colheu já 5. 671 
kilos de sementes m elho·radas . Para ·o cor rente a rmo prep<\rou 22 h ectáres. 
a fi m ele pr oseguir nas · suas exper iencias. 

A ele Pendencia , na Par a hyba, cuja s constru cções se a cha m rna i,5 at.i-a -
zacla.s, dá com e.ço aos seus serviços com o prepar o, es te a nno, el e 29 .50 iie-
<::tares .' 

Com o proseg u imen to el os tra ba lhos ele s elecção, ga r a n t ida a f ix idez dos 
typos , dever-se-ha installa r em toda s as regiões uma g ra nde fa zenda para 
p r odu cção de sem ent es de urna só varie dade, a.fi m ele conseguir -se u n ifor -
m izar o producto e m cada zona . 

E ' este um d os vo tos f ormulad os no Congresso Intern a cion a l de Algo-
dão el e ·Stockolmo, de accôr do com a s con clu sões ·ao parecer ela commissão 
technica que visitou o Brasil . 

O expurg o das sement es dest ina das ao pla ntio constitu e a m edida ba-
s ica ela prophylaxia elas p r a g·as do a lgodoeiro. 
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P a.nL r ealizai-o em grande escala e boa..« condições de exito o Servü;o 
projectou e iniciou a installação de um a r êde ele a pparelhos· de alta capa-
cidade collocados . nos pontos de maior confluencia de sem entes . 

Com este fim. adquirio sete a pparelhos de a r quente pm·a serem montil.-
-do.s em S. Paulo, Bello Horizonte, Curvello, Pita nguy, em .Minas Geraes , 

:l?enden cia . na P a rahyba; Coroatá, no Ma ranhão. e Igarapé-Assú, no Pará. 
&lém de dous g1·andes a pparelhos de expurgo sob a acçã.o do gaz cya.nhidrico 
a serem colloca.élos nos portos de Recife e Rio de Janeiro ou Santos, pelos 
ftuaes se faz o interca mbio de sementes entre o Norte e o _Sul do Brasil. 

_ Desses a pparelhos já se a cham em funccionamento os de S . ·Paulo <' 
Bello Horizonte; ultimam-se as installações dos demais . Ao mesmo tempo 
genera lizou- se a pratica elo expurgo pelo sulfureto de carbono nos 'appa.-
relhos portateis, para a s sementes que não converjam á s iocaiidades do-
ta das ele a pparelhos fixoR . 

. Além da fa lta de unifOi-m icla de nos t y pos, que a selecção deve corrigir, 
outro motivo de ctesvalorização do algodão lwasileiro· tem sido a cleficiep.cia 
do _ b~meficiament.o . 

A té bem. pouco tempo, sómente o :Esta do ele S. P a ulo possuia Usinas 
1h odernas para descaroçamento. limpeza e prensagem elo algodão . 

Usarido das autorizações constantes da..<; leis orçamentarias para os tres 
ultimos exercícios. tein o Governo favorecido a creação dessa s installações 
no Nordeste . Foram. C<;l!ebrados confratos co1n varias c<impanhias e conce-
didos empréstimos n a ímportancia total de 4 .100: 000$000. 

Acha m-se já installadas e em funccionamento seis usinas em P ernam-
buco, ·qua tro na P ar ahyba; uma em Minas Geraes (<m1 Pir·apor a) , E rn 
construcção: uma no Rio Grande elo N arte, tres ·no Ceará e uma na Para -
ilybà"; d~ve iniciar-se a inst a llação ele uma no Piauhy. 

Breve es tarã o concluídas tambem a s installações ele b enefi cia mento da 
Esta çã o E xperimental do Coroa.tá. 

A pa i· dos t rabalhos a cima .enumerados cleu inicio o Ser v iço elo Algodão 
a o seu programma de investigações scientificas sob_re· as especiaes e varie-
dades nacionaes, ·b em . como a experiencias para determinação da resistencia 
da fibl'a de ca da variedade nas differentes regiões· do paiz. Orga nizou 'para 
_servi r ele ba se á cla ssificação commercial dos algodões brasileiros um . mos-
trua ri o elos typos offerecidos á v enda nos mercados consumidores. · 

D e . collaboração com o Institu.to el e Chimica , estudou a composição dás 
terra s das regiões a lg odoeira s do Era.s i!, e o t eôr em oleo das difi'erºentes 
varieda des que nellns se cultiva m. · 

O Ser viço já t em orga nizada. a esta ti s tica da producção, con sumo, im-
portação e exportação elos differentes prncluctos do algodoeiro. 

Em obras de construcção e insta lla ção foram despendidos lGS :407 $540 ; 
o a ppar elham ento t echnico, inclusive os g1·a ncl es a ppár elhos de expm·go ja 
recebidos, importou em 351 : 351$000. 

Smr:v1ço om SEM~}N'l'ErnAs - O Serviço de Sementeiras comp·r eh ende ·a c tual-
m ente. a lém ela Superinte_ndencia , um la.boratorio central e cin c.o ca.mp_os 
de sementes. insta lla dos r espectiva.mente em Deodoro (Districto Fe<:!er al), 
S. Simã o (Estado de S. Paulo) . Rezencle (:Elsta do âo Rio ele ,Taneiró); Ita -
jahy (Est a do de Sa nta Catha rina ) e Espirito Santo (Esta.elo da P a rahyba ) . 

'.l' em por fim produzir em la rga esca la sem entes seleccionadas para se-
rem distribuidas aos a gt"icuitores. Última m ente ligado ao Serviço · elo Fo-
m ento, utiliza-se dos dados qu e este collige sobre as necess idades· e deficien -
cias sentida s n a s differentes r egiões a gricolas e lhe proporciona conjuncta-
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mente com as sementes que eleve distriJ:mil- o- resulta.do- de suas obse1·vações 
para serem ministradas ao-s agricultores . 

O Labo-ratorio Central iniciou, pela primeira vez no Minister-io, com re-
lação ás tres culturas mais espalhadas no Bra.sil, as do milho, feijão e a rroz. 
os processos modernos de selecção individual ou pe<Ug1·ée. · 

Acham-se em estudo 44 linhagens provenientes de 32 variedades de mi-
lho; 47 provenientes de 35 variedades de feijão; 26 provenientes de 12 varie-
dades de arroz; além de outros em meno.r numero, pertencentes a especies 
tiue actuah11ente não apresentam tão grande valor economico. 

Essês trabalhos proseguein com a coll aboração dos campos ele sementes 
que fornecem para a selecção individual o melho1< mater-ia.l conseguido na 
selecção em massa a que procedem, e que por sua vez reproduzem os typos 
puros dest'arte obtidos de modo a permittü· su a propagação. 

A' m edida que se realizam essas experiencias os campos vão produzindo 
grande parte das sementes melhoradas distribuídas pelo Ministerio. 

Os campos de S. Simão e Rezende são providos de esta.ções meteorolo-
gicas, e todos dispõem de . material agrario moderno e t·ealizam as culturas 
de accõrdo com os processos technicos mais i·ec01nmendaveis. 

O resultado amplamente satisfactorio que a analyse chimica revelou nas 
sementes dos campos da Superintenden cia em t·eJação ás sementes adquirida.s 
no mercado, va le pela E1elhor· garantia do exito das experiencias acima 
a.Iludidas. 

As diffei·entes construcções ele caracter permanente, executadas nos es -
tabelecimentos elo Serviço . ele Sementeiras, importaram em cerca. de réis 
4()0:000$000. 

Foi adquirido material agrario na importancia de 200: 000$. aproximada-
mente. 

lNS'l'l'rU'.l'O DE CHIMlCA - A remode!açi'LO por que passou. o Instituto ele 
Chimie<•, trouxe não só a sua, especialização nos trabalhos de interesse agri-
cola como tambem um grande a ugmento da capacidade de proclucção. 

O numero de Jaborator'iós foi elevado de 5 para 10 e o ele technicoi1 ele 
6 para 15. Foi crescido consideravelmente o edificio com a execução de obras 
já quasi concluidas no valor de 322:000$ e adquiriram-se apparelhos e m a -
teria l de Jaboratorio na importancia de 338 :000$000. 

Das novas installações se destacam pela sua organizaçào e intensidade 
de t1·abalhos os laboratorios para a na lyses de grãos, de oleos vegeta.e$ e os 
destinados a exames ele terra, com as analyses physicas, chimica e o en-
zaio vegetativo. 

' INSTI'l'UTO BrnLoGICO DE DEI'ESA AGRICOLA - O Instituto Biologico de 
Defesa Agricola tem a seu cargo a orientação technica ele todas as medidas 
conducentes á preservação elas culturas contra doenças e pragas. 

Do Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas, elo Serviço do Algodão, 
das Estações Experimentaes do Serviço de . Sementeiras recebe o Instituto 
ma.teria! de estuclos, collecta,clo em todas as regiões do Brasil, conju.nctrunente 
com informações attinentes a cacla caso especial; a todos esses serviços 
fornece, por ,~ ua vez,·· indicações precizas sobre os m!')thodos de combate ás 
c1oenças e pragas cuja execução acompanha para apurar a. efficacia dos re-
sultados. 

Ha dous annos vem o Instituto regularmente funccionando no desempe-
nho desse programma. 'l'êm sido respondida s . numerosas consul tas sobre 
pragas e molestias de plantas, e_ acham-es em estudos nos laboratorios dos 
·serviços de entomologia e phyto-pathologia diversos genero-s de insectos e 
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de cryptogrami11os nocivos, especialmente de parasitas do fumo e da canna 
de assucar. 

Os traba.Jhos para a selecção de planta13 resistentes proseguem no campo 
inRtallado em Deodoro, onde actualmente se realizam. expe1·iencias sobre 499 
variedades das especies, mais commummente cultivadas no Brasil. O labo-
ratorio · de microbiologia do sólo t em em estudos terras ferteis e cansadas 
dos Estados da Parahyba, S. Paulo, Minas Geraes e Rio Grande do Sul. e 
segu e nas suas pesquizas sobre a fermentação dos adubos. 

Crescem consideravelmente os encargos do Serviço de Vigilancia Sani-
taria Vegetal com o estabelecimento da inspecção obrigatoria nos portos e 
outras medidas consubstanciadas no decreto n. 15 .189, de 21 de Dezembro 
de 1921. 

Os portos actualmente apparelhados para a importação de sementes e 
plantas vivas e sómente pelos quaes é hoje permittida a entrada desses pro·· 
duetos no paiz são os de Belém, Recife, S. Salvador, Rio de Janeiro, Santos 
e Rio Grande. Em. todos funcc}onou regularmente o serviço. 

Nos portos do Rio de Janeiro, Santos e S. Salvador foi obstada a intro-
ducção de 197 volumes de sementes diversas que vinha1n contaminadas de 
po.r a sitas nocivos, a lguns elos quaes ainda desconhecidos em nosso meio. 

Por apresentarem indícios su speitos fo1'tlm submetticlos a quarentena 78 
volumes nos portos do Rio de Janeit'o, Santos e Rio Grande do Sul. 

A par da fiscalização das plantas vivas importadas, compete ao Ser-
viço de Vigilancia fiscalizar os estabelecimentos aos quaes o Ministerio 
adquire sementes ou mudas, ou aqu elles que desejem exportar os seus pro-
ductos com o attestado de sanidade do Serviço. 

O numero dos attestados de sanidade para a exportação, fornecidos pelos 
portos do Rio de Janeiro e Rio Grande foi consicleravel e attingio a 432 para. 
o primeiro e 324 para o segundo. 

As obras da séde do Instituto e de suas dependencias em Deodoro im-
porta1·ain em 208: 545$000. Foi adquirido apparelhamento e material technico 
no valor ele 55: 133$050. 

DIRECTORIA DE l\íETEOROLOGIA - No curto prazo decorrido da creaçãa da 
Directoria de Meteorologia, embora ainda não recebido em grande parte e 
material encommendaclo para as instalações novas, vêm se justificando os 
intuitos da reforma: expandiram-se os serviços climatologicos e de previsão 
de tempo, instituíram-se os de meteorologia agricola , chuvas e enchentes e 
aerologico. 

Onze estações radiotelegraphicas da costa annunciam o tempo reinante 
aos navegàntes desde Belém até Juncção: varios postes semaphoricos assi-
gnalam a imminencia dos temporaes. 

Para o estuclo da.s influencias atmosphericas no desenvolvimento elas cul-
turas foram insta!ladas sete estações ineteoro-agrarias em estabelecimentos 
do Mlnisterio; uma em Deodoro applicada ao cultivo ele ferragens, outra em 
R<:>zende para o cultivo de milho e arroz; outra em S. Simão para o cultivo 
ele milho; outra em Campos para o da canna de assucar; outra em Alfredo 
Chaves para o de trigo e outra em Caxias para a vinha. 

Essas estações são as primeiras que funccionam no Brasil, 
Com a collabo1·ação de 170 informantes espalhada em todo territorio na-

cional foi org11nizado o "Boletim Agrícola", publicado de dez em dez dias 
nos principaes jornaes do paiz. 

Foi iniciado um vasto serviço de pesquizas phenologicas em todo C> 

paiz. 
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Inicia ram- se os traba lhos hydrom etricos no E s ta do elo Rio de J a neil'o, 
para a previsão elas enchentes do r io P a rahyba, no pl'incipio do a nno pr o-
ximo . 

Foi creado o Serviço Aerologico . 
Realizam-se normalmente as sondagens a ereas no Districto F edei-a! e es -

tão senclo montados uma esta ção de pa paga ios em Al egrete e clez pos tes ele 
baiões pilotos em va ;·ios pontos do pai?.. 

INDUSTRIA PASTORIL - T enho satisfaçã o em a ss ig na la r o exito compl et o 
da · 4• exposição ele gado, réalizada por occasião do Centena rio da nossa 
Independencia política, nas i11sta llações p el'ma n entes que o Goven10 actua ·: 
em grancle parte, con;;;truiu . 

Foi muito brilhante o concurso extra n geiro, r epresenta do por exposito r-es 
francezes, inglezes, holla ndezes , suissos, norte-a merica nos, a rgentinos e uru-
guayos . O Governo a rgentino offertou a o Ministerio da Agricultura 27 r e-
productores das ra ças bovina s Hereford e Shorthorn, um casal ele ovinos da 
raça Shirosphire Down, um da raça Ronney l\!í:ÇLrsh, um ov ino da ra ça I'Ianps -
hire e dous suinos ela r a ça Pol<rnd China, além dos do.us ga ra nhões ele r-aça 
a r abe que deu corno premio a os estabelecimentos zootechnicos f ede raes . F o-. 
ram trazidos á exposição pela Delegação fra nceza a nimaes ele bello aspecto, 
j á: irnmunizados contra a babisio!je, em seu pa iz de origem , com o sangu e ele 
a nimaes brasileiros, envia do p.elo Ser v iço ele Industria Pastoril . 

Tra ta -se de uma inicia tiva intei;essante cujo proseguimento irá favorecer 
a nossa importa ção de animaes ele r aças nobres . 

Das representações extra ngeiras o M.inis terio da Agricultura adquiria 111 
bovinos dos qua es 30 procediam. da. França e perten cia m ás raças Simusina , 
Charoleza e Norma ncla:; 2 da Ingla terra, da raça Susset ; 66 ela. Argentina,, 
das raças Hereford, Shorthorn , Holla ndeza e J er sey; 10 elo U ruguay da raça 
H er eforcl, 1 "?a Hollanda , 10 da. Suissa, elas r a ças Schwitz e Siment hal. Com -
p rou a inda 14 caprinos da r epresentação suissa; 3 equinos e 1 as.inino ela 
r epresentação a rgentina ; 39 suinos ela r ept·esentação dos Esta.elos U nidos. 

Somma das essas compras ás que eff ectua ra m algun s Governos, e n'll-
merosos pa rticulares, poucl e o Goveh10 f eder a l r ealizar o seu clesiclera.t·wrn 
<le c,©nservar 110 B rasil todo o mag nif ico lote extra n geiro qu e concorreu á 
exp.osição. D e facto , a penfts r egeessou ao paiz origem o a nimal campeã o, 
reproductot· H ereford , ela R epublica A rgentina , que nã o v ier a. oHereciclo ú 
venda . , 

A secção brasile ira r evelou um progresso sorp t·ehendente sobre as ex-
posições a nteriores, na opinião aba lisada ele a utm·iclades exfrangeil'as qu e 
nos visitaram.. A ci.ua i.icla de do ga.clo naciona.l expos'to clemons.t1:a o acer t9 da 
orientação seguida pelo Governo F edera l, no favorecer a importação de r e -
productores da s r aças finas européas . O a ux ilio. a liás, nã o t em consistido 
a.penas nos f a vores pecunia rios concecliclos . Ma is impotra nte elo que elles ·~ 

sem duvida a preser vação elos i·eba nhos m elhorados cont ra a s zoonose;o 'dos 
nossos campos . O tra ta m ento p reventivo contra a ba besifose bovina, m e-
dida indi spensavel á con servação em nosso meio elos a.nimaes importados, que 
o Serviço ele Indust ria Pastoril rea liza hoje com coeffi ciente cl·e l ethal icl fLcl·~ 
insignificante é uma. garantia ele exito complet a; a disseminação por todo o 
paiz, em la rga escala, elas va ccina s contra o ca rbul') culo symp toi·na tico, o 
carbunculo bactericlia no e outros sôros preservativ os; · ·a irra dicação imme -
dia ta, effectua da de coll aboração com o Governo ele S. P a ulo, da ter rivel 
epizootia da peste constituem já um concurso a o desenvolvimento ela nossa 
p ecuaria, da ma is a lta significação economica . · 

Todos esses :oerviços tiveram grande desenv ol vimento na gestão de Vossa 
Excellen cia. 
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O numero de vaccin as e sôros preventivos distl'ibuidos de 1920 até a pre-
sente data eleva-:se a mais 9 . 000 . 000 de dóses". Deste numero, ·3 .119. 000 lf 
pertencem ao aiino de 1921, e mais 3.. 136 . 000 aos nove pl'imeü-os mezes de 
1922. Este ultimo a lgarismo se desclobra da. seguinte fónna: vaccin.a contra 
o ca.rbunculo ba.cteridiano 2. 247 . 330 dóses; contra o carbunculo symptoma-
tico 819 . 885 dóses: sõro vacci na contra o hog-colera do;;; s uinos 70. 820 dóse~ , 
e outros produ ctos biolog icos em menor proporção. 

Pa.r'a intensificar- a vaccinaçi!.o na região d.o paiz que po~;sue rebanhos 
mais valiosos, na fronteir:a do Rio Grande elo Sul com as Repu blica1> do 
Prata, foi organizada um~t commissão especial de f uncciona rios do Serviço 
q ue permaneceu n o. Estado, ele Janeiro a Maio, e app!icou 586. 800 dóses de 
vaccina contra a carbunculo ba cteridia no e 19. 200 co.ntra o carbunculo sy1n-
ptomatico. 

A limpeza e desinfecção dos vagões de estl"acla ele feno, utilizados no 
tr•ansporte de a nimaes, foi iniciada no afüJO passado e se desenvolveu este 
a nno, attinginc1o de 1° de Janeiro a 31 de Outubt'o a 18 . 652 vagões da Es-
trada de Ferro Central do Brasil, dos quaes 8 .145 na Estação da Guaya.nna 
e 10 . 417 na Ba.na do Pirahy. Está sendo montada a estaçã.o desinfectadora 
de Nictherohy que terá seu campo de acção na Estrada d e }!~erro Leopoldina. 

Estiveram j á sob a v ig ila ncia veterinaria do Serviço, ex-vi. do disposto 
do novo r egulamento. as feiras de gado- de Campo Bello, S. Sebastião do 
Jº a raizo, S .. José de Além Parahyba, Tres Corações, do R io Verde, Bernfica e 
Sitio, no Es.tado de Minas Gerae~ Feira de SaFlt'Anna. e Caldeir a, no da 
BiLhia ; Tres Lagoas, no ele Mato-Grosso. 

Todas essas medidas são hoje completadas corn a rigorosa ins pecção sa-
nitaria nos portos e postos ele fronte ira, creada pela ultima reforma .. 

Foi ouüosim projectada a constt·ucção de ·desembarcadouros e Jazaretos 
de a:Qimaes; acham-se quasi concluiclas as ultimas installações do Lazareto 
Veterinario do Porto do Rio ele J a neiro, e em <mdamento as elo porto ele 
Sa ntc:JS. 

Por outre lado o a,pparelhamento para as pesquizas de laboratol'io foi 
consideravelmen te a ugmentado com. a criação dos postos experimentaes ele 
Veterinari a., dos q u a es já se acha m compl etamente monta dos os elo Rio de 
J a.n eiro e Bello Horizonte. 

A par elo cn1za m ento e ela selecção, t em capiuü importtwcia pa ra o m e-
l horamento dos rebanhos o problema da fona.gem . 

A estação de agrostolog ia prosegue no seu progra mma de trabalhos ini-
cia.do o a nno passado. São observadas actua:lmente 150 especie$ ou varieda-
des ele pla'ntas forra g eiras, nativas ou exoticas . Até hoje tem despertad.o 
particula r att enção pelos primeiros r esultados consegu idos a graminea, capirn 
ele Rhodes (Clúoris goya.na) e a leguminosa do Nordeste conhecida pelo 
nome de Oro (Phacsel·1LS •pcindmY1.tos) que, embora não floresça no climrL do 
R io de .Taneiro, dá r a mificações tão abunda ntes qu e foi passivei de uma só 
muda obter em seis m ezes materia l para. pl antar 1. 000 metros quadrados. 

Uma primeira observação permittio já ver'ifica r a. difficuldade de accli-
I}<a.r a maioria elas especies forrageiras européas, e a conveniencia do es-
t udo system<ttico elas variedades espontaneas ou sub-espontaneas em nosso 
meio. 

O estudo da conservação das forragens pela fenação e pela e n silagem 
foi especialmente cuidado . c 'onstruira,m -se cinco silos de cimento armado. 
do typo, a!'nerical!IO, e dous de alvenaria . semi-subterraneos e -rea li»a m-se ex-
per:iencias comparativas dos dous processos, 

Ficaram concluidas as install ações essenciaes elos seguintes estabeleci-
m entos zootechnicos fundados ou r e modelados no actua l Governo: est~ções 
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de monta de Soure e Cachoeira, no P a rá; Umbazeiro e Pombal , na Para-
·hyba; fazendas modelo de 'Tigipiõ, em Pernambuco; Catú, na Bahia; Pedro 
Leopoldo, em Minas Geraes; Ponta Grossa, no Paraná, e Urutahy, em 
Goyaz. 

Funccionara m regularmente as estações ele monta, postos zootechnicos ~ 

fazendas modelo preexistentes á reforma . 
No senti.do de facilitar os serviços de monta dos estabelecimentos á mar-

gem da Esttada ele Ferro Central do Brasil, acabo de ordenar a construcção 
de vagões apropriados á conclücção de anirna.ae fi.nolõ. . 

Providencia de grande a lcance, n essa mes~a ordem ele iclêas, é a con-
strucção dos postos de repõuso para anlmaes nas· linhas ferreas que ligam 
o Rio Grande do Sul a S. Paulo. 

A sua conclusão permittirá facil diff usão, nos rebanhos do centro elo 
pa iz, do sangue das raças nobres criadas nos campos do Sul. 

Acham-se já promptos os ·projectos e orçamentos das obras e su a exe-
cução commettida â: Sociedade Rural de S . Paul o . 

A nova secção' de le.ite e derivados tem em a ndamento traba.l h os techni-
cos do maior a lcance economico. 

Nos termos regula mentares procedeu-se es te anno ao registro elos esta-
belecimentos de carnes e seus d eriva dos, 1localisados no Brasil, afim de su-
jeita i-os á fisca lização sanitaria. 

Fora m atê a gora registradas 554 fabricas de carnes e deriva dos. e 120 en-
trepostos. Dentre as fa.bricas contavam.-se 400 de produ ctos a limenticios 
(.matadou ros, frigorificos, salsicha rias. xarqueadas., etc 1 ) e 144 cortun1es. 

A fisca lização das carnes frigorificas, .xarque, banha, couros e peles des-
tinadas á exp ortação, exigio a inspecção pelos funccionarios elo Serviço de 
nu:iica menos de 2. 500. 000 bovinos e suinos, abatidos em estabelecimentos 
localizados nos Estados de Mato-Grosso, Goyaz, Rio Grande do Sul, Sa nta 
Catharina, S: Paulo, Paraná. Minas Geraes e Rio ele Janeiro. 

Foram igualmente examinados cerca: ele 50 . 000 bovinos abatidos no ma-
ta.douro frigorifico ele Mendes para o f ornecimento a o m ercado elo Rio c10 
Janeiro 'de ca rnes verdes ou resfriadas . 

Na insta.nação elos novos estabelecimentos do serviço ou remodelação dos 
an tigos , construiram-se obras no valor de 1.132: 860$465. 

SERVIÇO DO POYOAMEJN1'0, IMMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO ~ R estabelecida a. 
corrente immigratoria, que a guerra interrompera, verificou-se, de 1918, a 
1921. a entrada pelos portos de Belém, Recife, S. Salvador, Rio ele Janeiro. 
a n tos, Paranaguá , Florianopolis e Rio- Grande, o seguinte numero ele passa-
geiros ele 2' e· 3 ª classes : 

1918 
1n9 
1920 
1921 

20.501 
37.898 
71. 027 
60.784 

Predominaram as nacionalidades : portu gueza,, italiana, hespanhola, a lle-
mã .e japon eza. 

Dos 20 nucleos coloniaes fundados pelo Gover no da União encontram-se 
emancipados os seguir,ites: Visconde de Mauá e Itatiaya, no E stado do R io 
ele- Janeiro; Ira ty, Zayõ, !ta p ará, Vera Guarany, J. Marcondes, Ivahy, Apu~ 
corana e Yapõ, no Estado do P araná; Joã.o Pinheiro e Inconfidente, em 
Minas Geraes; Monção e Bandeirantes, em' S. Paulo, e Barão do Rio Branco, 
em Santa Catharina. 
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Acham-se em fundação os de Cruz Machado e Senador Corrêa, no Estado 
do Paraná; Annitapolis e Sena dor E s teves Junior, no Estado de Sania Ca -
tb.arina. 

Nesses nucleos têm s ido local izados. de preferencia, os immigrantes es·-
pontaneos, a maior parte vinda a chama do de pa r entes já aqui esta.belecidos 
en1 situação prospera. 

A experiencia t em revelado ser de vantagem duvidosa e inhoducção de 
.Jmmigra ntes nos nucleos colonia es. mediante o pagamento ele pa ssagen s, d© 
exterior para o Brasil. Por m a is cautelosa que seja a escolha desses indi-
vídu os, entre os bons colonos vêm muitos de valor n ega tivo (estes em enor-
mes proporções), occasiona n do sérios embaraços. administrativos e despezas 
inuteis pa ra sua fixação ao sólo. Melhor será a pp!icar as verbas disponi-
veis sómente em medidas de ordem interna, que, Qirecta e indirectamenté 
beneficiem o verdadeiro agricultor , concedendo-lhe os m eios n ecessarios· aio ·des-
·envolvimento economico de sua pequena proprieda de . · 

Aos a gricultores espontaneos tem sido a pplica do o saluta r principio de 
credita r -se-lhes. nas respectivas contas-correntes D' cu sto dais passagens, 
pelo menos pagas do exterior para o Brasil, reduzindo-se, por essa fórma, 
-0s onus ·que sobre elles p esam nas colonias . 

• 

E' hoje de 44 . 445 a população total dos nucleos coloniaes ,' constituida po1: 
8. 029 familias com 23. 566 homens e 20. 893 mulheres. 

Essa população tem crescido de a nno para a nno de accôrdo com os se-
.g uintes a lgarismos: 

1908 
1n14 
1919 
1920 
1U21 

4.689 
31. 341 
37.812 
41. 722 
44 .459 

A população na cional, nesse mesmo período, distribue- se ela seguin te rna-
110ira : 

1908 
1914 
1fJ19 
1920 
1H21 

.. . .. . . .. · . .. . . . . . .... . .. . . . . . .. ... . .. ' . ... . • . . . . . . . ... . . .. . 
351 

8.179 
13.621 
17 .475 
18 .708 

Comprovam esses numeros que o trabalhador na ciona l encontrou, nos tres 
ultimos a nnos deste qua triennio, todo o amparo precizo. 

H a nas sédes dos nucleos 75 kilometros de r uas , a lém ele varias praças. 
Contam-se, tambem, 955 kilometros de estradas carroçaveis externas, 888 ki-
iometros de estradas geraes internas e 1. 325 kilometros de caminhos vicinaes. 

E stão ocq upa dos 8. 646 lotes r u raes e 1 . 600 lotes u rbanas, achando-se in-
tegralm ente pagos 4.754 lotes ruraes e 1.463 'urbanos ·e paircia lmente pagos 
2 . 495 iotes ruraes. As importancias r ecolhidas pelos colonos ás estações 
a rreca da doras federaes já sobem a 3 . 370:078$58 7 e m ais 65: 242$990 de renda 
.extraordina ria . 



O valor da producção agricola dos nucleos cresceu, nesses ultimos annos, 
da seguinte maneira: 

1914 
1916 
1918 
1919 
1920 
1921 

3.247:248$490 
9. 411: 773$605 

16. 333: 852$770· 
17.956:189$380 
20.212:325$750 
20.946:846$159 

A criação pertencente aos colonos era · a seguinte, em 31 de Dezembro. 
de 1921; 17 .420 cabeças de bovinos, 10.9ÍJ5 de equinos, 2.109 de asillinos, 
3.487 de caprinos, 731 de ovinos, 109.397 de suinos, 399.374 cabeças de aves. 
e 13 .179 colmeias. 

1914 
1916 
1918 
1919 
1920 
1921 

O seu valor tem augmentado nas seguintes proporções: 

808:956$200· 
2. 849: 941$500· 
5. 639: 795$000· 
6. 770: 050 $600 
7.955:941$500 
9. 668 :054$400· 

O valor da exporta ção dos productos coloniaes subi o a 10 .149 :589$749. 
em 1921 . 

CENTROS AGRICOLAS - Funccionam, a ctualmente, os centros agricolas Sa-· 
bino Vieira, na Bahia; Mamanguape, na Par<i.hyha, e David Caldas, no 
Piauhy, estando os trabalhos paralisados nos centros agrícolas de Pono-
Real do Collegio, em Alagoas, por motivo li.e <Jrdem judiciaria, e de Alcan-
tara, no Maranhão, por serem improprios os terrenos, ainda disponivei~ .. 
A Municipalidade de Pinheiro, na quellP. Estado, offereceu terrenos em con-
dições mais satisfactorias á localiza<:ão ile .trabalhadores nacionaes. 

Em 19 de Março de 1920, o Gover no resolveu atacar o serviço de n a -
cionalização da zona do Oyapock, ahi fundando, nos · terrenos doados pelo• 
Estado do Pará, o Centro Agricola Cleveland. 

Organizada a competente Commissão Funda.dora, os serviços ti'veram 
inicio a 8 de Julho do a lludido anno, estabélecendo-se uma séde, com a de .. 
nominação Clevelandia, em a qual acham-se construidas as segui'ntes rle-
pendencias: 

Edifício da Administração de 18m,80 poi: 13m,00. 
Escola para 50 alumnos; 
Hospital, com lOm,00 x 33111,00; 
Serraria. com 8m.OO x 25m.OO; 
72 casas provisorias para colonos. 
Acham-se localizadas 69 f a milias nácionaes com 287 pessoas, r ealizando-

se o preparo dos respectivos lotes e construindo-se os necessarios caminhos· 
v icinaes. 

Aos colonos foram dist ribuídos auxHios em semestres, ferramenta s. etc . 
Em Clevela.ndia.; a Directoria do Serviço de Povoamento fez ins tallar um· 

posto r a.di o-telegraphico, de recepção. até qu e os recursos orçarnentarios per-
miltam a construcção de uma es t açã o. 



PATRONATOS AGRICOLAS - Embora ins tituídos recentem ente, j á es tá o poder . 
publico colhendo a uspiciosos r esulta dos dos patrona tos a gricolas ele m enores 
abandonados. 

Nos festejos commemora tivos do Centena r io tomaram pa r te · 505 edu-
ca.ndos ele clifferentes patronatos localizados nos Esta dos de S. P a ulo e 
Minas Geraes, que revelaram perfeita disciplina e excellentes condições de 
robustez. 

Funccionam, actualmente, os seguintes pa trona tos offi cia es: 
Manoel Barata, no Estado do P ará.; Ba r ã o de Lucena, em P ernambuco; 

Ca sa dos Ottoni. Pereira Lima, Wencesláo Braz e Visconde Ma u á, em Minas 
Geraes; Monçã o e José Bonifacio, em S. :P'aulo; e Annita polis , nq E stado de 
Santa Catharina, com a lotação tota l de 1. 890 m enores , dos quaes 1.113 j á 
ínternados . 

Além desses estab elecimentos, cogitou o Governo da ins ta llação ele m a is 
dous, um no E stado da P aral'1yba, em Ba na neiras, com a lotação de 200 me-
nores e que se denomina Vida! de N egreiros, e outro em Pelota s, no Estado 
do Rio Grande do Sul, que tomou a denom ina çã o de Visconde da Graça, com 
a lotaçã o de 200 educa ndos. 

Ambos se encontra m em obras. em vias de conclusão, e clevein ser ina u-
gurados atê 15 deste mez. 

Funcciona m, t a mbem, quatro patrona tos subvenciona dos: 
Ca mpos Sa lles, Delfim Moreira e Muzambin.ho, em Mina s Geraes, com a 

lotação total de 215 educa ndos; e Rio Gra nde do Sul. no Estado do mesmo 
n ome, com a lotação de 220 menores , que se distribuem por 11 secções de 20 
educa ndos ca da uma , todas já installada s. 

' SERVIÇOS DEJ P ROTECÇÃO AOS I NDIOS - o actual Governo fundou 11uinze es-
t abelecimentos de protecção aos índios. Delles se desta cam por sua impor-
ta ncia a colonia a g ricola do rio Sur umú, r egiã o do Alto Rio Branco, que 
serve a uma população indigena ele cerca de 5 . 000 a lmas e tem localizadas 
53 fa milias de ag ricultores e criadores brancos; o posto do Alto Maicy, 
destinado á pacificação elos índios Parintintins, a tribu mais guerreira do 
Ama zonas, cujos feitos enchem de pa vor a popula ção dos territorios entre os 
rios Madeira e Gy-P a ra nã ; o posto elos Bacahirys, no Alto P a raná tinga, que 
serve a uma população indigena de 20 -. 000 a lma s . 

Nesses esta.belecimentos e n o preexistentes funaa r a m-se 16 escolas. em 
aue se ministra o ensino das primeiras lettras e rudimentos de agricultura 
e officios m a nuaes. 

Entre a s obras executada s pelo Serviço m erece refer encia especial a 
construcçã.o de uma estra da de rod.a ge1n pa ra a utomoveis entre a margem 
esquerda do Rio Doce e o Posto Indigena do P a ncas, no Estado do Espírito 
Sa nto, com 42 kilometros de extensão. 

Em todos os sertões brasileir os t em pr ocurado o Serviço de Indios divul -
gar a s m edidas ele prophy la x ia a conselha das pelo Departamento ela Sa ude 
Publica, especia lm ente as que se r ef erem a o combate á ankilostomiase. 

A população incligena actu almente assistida , de modo directo, pelos 40 
e8i abelecimentos do Serviço de Protecção a os Indios, é avalia da em 100 . 000 
indivíduos . Em 1918 e annos anteriores nã o a lcan çava a 40. 000. 

SERVIÇO 
0

GEJOLOGICO El MINERALOGICO - Reconhecimrnntos - Foram ex ecuta-
dos reconhecimentos geologicos em qua si todos os E st a dos do pa iz e em 

m aior num ero nos de Rio Grande elo Sul, Sa nta Ca tliarina. P a ra ná, S. P a ulo, 
B ll.hia, Sergipe e ba cia do Amazonas . Tivera m por fim esp ecial o conheci-
ment o da estru ctura geo!ogica da s r egiões ca rboniferas do Sul e da s r egiões 
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Gm que se encontram indícios de petroleo, nos Estados de S. Pn.ulo, Paraná. 
e Rio de Janeiro; o .estufüi das rocha.s betuminosas dos Estados da, Ba,hja e 
Sergipe; e a determinação elos pontos mais adequados para. a localização das 
sondagens elo valle do Amazonas., em busca de carvão e petroleo. Nos Es-
tados · da Bahia e Minas Geraes foxam estudadas do J.!lOnte de vista. industrjal 
jazi-uas de manganez, ferro, cobre, ferro chromado, graphit e e dian1ante. 

SONDAGENS - As sondagens para carvão de pedra foram executadas em 
duas regiões differentes, com intuitos diversos. 

Na bacia do Amazonas visam a descoberta da jazida, de que existerp. nu-
merosos indícios. 

Nos Estados de S. Paulo, J;>araná, Santa Catharina e Rio Grande tem 
por fim principal a determinação da pujante das bacias carboníferas drt 
região. 

No extremo Norte ainda não logramos resultados positivos. 
Com os elementos consegµidos na série das so11dagens do Sul, munidos 

a outros conhecimentos adquiridos nas lavras das companhias particulares. 
avalia o Serviço Geologico o campo carbonífero ahi exploravel em 2. 000 mi-
lhões de toneladas . Acredita ainda que este a lga rismo t ende a crescer com a 

· realização de novos estudos. 
As sondagens para petroleo acham-se actualmente localizadas nos 11:;,-

tades de Alagôas, Bahia. S. Paulo e Paraná. Em todas se têm encontrado 
pequenas occurrencias de oleo pesado e de substancias provenientes da oxy-
dação do petroleo. 

Dos resultados nellas conseguidos o mais animador foi, sem duvida, a 
descobei'ta de gaz .natural combustivel em Graminha . Estado de S. Paulo, 
e l.\:Iarechal Mallet, Estado do Paraná, dous pontos afastados um do outro de 
<;erca de )Uil kilometros. · 

E STUDOS DE QUEDAS D'AGUA - O estudo systematico dos nossos recurso» 
disponíveis em energia hydro-electrica vai sendo executado com muito rigor 
na determinação dos elementos topographicos e hydrometricos e bastante 
approximação nos projectos e orçamentos da captação. 

Para · inicio dos trabalhos pa receram naturalmente indicados: o valle él<l 
rio Parahyba, pela sua proximidade dos nossos dous maiores centros de po-
pulação e os cursos dos rios Paraná. e S . Fi.:ancisco, pelo vulto das. 'suas 
cachoeiras. 

Podem-se considerar quasi concluidos os estudos emprehendidos no valle 
do Parahyba. De facto, estão terminados os projectos e orçamentos para a 
captação das cachoeiras de Salto, perto de Queluz, com 30. 000 c. v. de 
energia e Funil , perto de Itatuya, tambem. com 30.000 c. v . Esta sendo ela-
borado o proj ecto Santa Branca-Jacarehy para 20. 000 c . v. approximada.-
mente e realizam-se os estudos para o Bairro Alto. Mococa com o lançamento 
das aguas do Parahybuna no Oceano, ·por esta ultima localidade. 

O projecto de maior vulto nesse região é o da tomada de energia na do 
Ciauhy, rebaixado para montante, constituiria o canal adductor até um tun-
nel de 7. 000 metros de extensão, cavado na rocha solida entre Ponte de 
Cimento e Paredão da Serra, sobre o Paracamby . 'l'omados 50m3, por se-
gundo e com uma altura de quéda de 300 metros, seriam 150.000 c. v. de 
força postos á. disposil;;ão das industrias na região mais densamente provada 
do Brasil. 

Como correctivo á diminuição de volume do ·P arahyba, porventura pre-
judicial, ha em estudos o projecto Rio Grande, Rio Preto - Parahyba. Com 
uma barragem no Rio Grande, 18 kilometros abaixo de Bom Jardim, poder-
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se"ha derivar, por m eio de canaes e t unneis, um volume dagua de cerca de 
20 metros cubicos por segundo e derramai-o no Rio Preto, com o desnivela-
mento de 650 metros. Esse volume. accrescido com as aguas do R io Preto, 
o que approximará dos 50 m etros cubicos, seria la nça do no Parahyba, com o 
desnivelamento de 90 metros. 

Dest 'arte seria· obtido urn aggregado de perto de 200. 000 c . v . Estão 
mais atrazados os traba lhos dos outros cursos: 

Os estudos até agora feitos para o aproveitamento do salto do Guayrá. 
(Sete Quédas ) indicam uma .potencia de cin co a 12 milh ões de c . v. con-
rorme se considera o desnivelamento b r u sco de 45 metros ou graduado e mafs 
extenso com 145 metros até o f im elo canal. 

Fizeram-se reconh ecimentos nos tres poderosos saltos do Iguassú, parft 
cima de Santa Maria, m as faltam a inda da dos seguros para sua medida e 
ptojecto de captação. 

FERRO E CARVÃO - Por todos os meios tem procura do V. Ex. favorecer 
u a dvento da grande industria do ferro entre nós . 

No esh.iclo das varias soluções que o pr oblema comparta coube a o Mi-
nisterio da Agricultura investigar da possibilidade do aproveitamento do 
carvão naciona l para fins metallurgicos. A isto se applicou o Serviço Geo·· 
logico cl esc1'e os primeiros dias do Governo ele V. Ex. 

Já é conhecido o proseguimento desses traba lhos . Para que os seus re-
sultados tivessem significação pratica era necessario que fossem consegui'-
dos em expetiencias ele caracter industrial , para as quaes não possuía mos 
no B1msil installações a dequadas. A construcção ele um forno moderno para. 
a fa bricação de coke meta llurgico seria demorada e dispendiosa e não p er-
rnittiria a applicação aos nossos ca.rvões senão de u m dos processos hoje 
utilizados . 

Determinou assim V. Ex. que os estudos se prócedessem na. Euro·pa e 
nos Estad'ós Uniclos sob a direcção de profissionaes bra.;ilt>iros, expressa-
mente commissiõnados para esse fim. 

Chegaram já esse!' traba lhos a re:sultados c1efinitivos. 
Os technics incumbidos de orientar e dirigir as experiencias con cluem: 

"os carvões de Santa Catharina, sufficientemente enriquecidos pelos processos 
de beneficiamento prévio, prestam-se á fabricação de coke metallurgico, equi-
valente áquelles ele que, em grande parte, hoje se a bastecem os rornos a l-
tos europeus; esse coke é perfeitamente a daptado · á fu são dos minerios, em 
forno a lto-electrico; todos os carvões h rasilei ros presta m-se á reducção di-
rect a elo minerio de ferro pelo processo simples das esponjas". 

A par dessas iniciativas de a lcance maior e m a is demorado p roseguio-se 
na politlca de a uxílios directos ás emprezas ·sideru rgicas, de accôrdo com o 
estabelecido no decreto n. 12 . 944, ele 30 ele Março ele 1918. Contratou o Go-
verno com a Con1panllia Metallurgica 'Brasileira e a "Anglo Bra:âlian lron 
a.ncl Steel Synclica te " a construcção ele u sinp.s para a fabricação de ferro e 
aço com o emp1·ego ele carvão de madeira em fornos electricos e, com a. 
Usina Queiroz Junior, o desenvolvimento elas installações da mesma nature~~'l· 

que jâ. poss uía . 

S'l'AÇÃO EXPERIMENTAL DE CoMBUS'rIVEL E MINERIOS - · Annexa ao Ser-
viço Geologico e Mineralogico fo i creada em 1921 uma E sta:ção Experimentai 
ele Com,bustiveis e Mineri'os, á qua l t êm sido confia dos os estudos re:rerente,;; 
a os methoclos ele beneficia mento dos nossos car vões· e seu em prego, quer 
con:10 combustíveis, quer para fins metallurgicos, quer para a producçiio ele 
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gaz illumina nte e outras pesquizas attinentes a o a proveitamento. na indus-
trla, dos nossos recursos mineraes. 

Dentre seu s trabalhos merecem especial reparo a determinação aos · co-
efficientes de vapor ização dos ca rvões brasileiros para differentes g rãos de 
beneficiamento, as alterações nos typos communs de f ornalhas para queima 
desses mesmos ca rvões com ou sem beneficiamento, as experienci::Ls de dis -
tillação, á baixa temperatura , com o fito da recuperação dos sub-productos . 

Sã o igualmente de muito interesse as experiencias de fabricação ae es-
ponja s de ferro , não s6 com os carvões do Rio Grande e Sa n ta Catharina. 
m as tarnbem com lignitos que se encontra m em abundancia na s proximidades 
das ja zidas de ferro de Minas. 'o s resultados obtidos pala Estação são muito 
anima dores . · 

ENSINO TECHNICO PROFISSIONAL - Elncontrou o actu al Governo . a granl'IC 
maioria dos estabelecimentos de ensino technico profissiona l do Ministerio da 
Agricultura inteiramente desprovida dos element os necessarios á consecu çiio 
do seu obj ectivo . Quasi todos estavam loca liza dos em edificios a canha dos e 
n ão dispunham de machinaria e pessoal docente ca paz de ministrar ensino 
adequado. Era preferivel remodelar as escolas ··au gmentar-lhes o numero . 
Neste intuito foi organizada urna cornmissãó especia l de technicos nacionae~ 
contrata dos. que elaborou um projecto de reforma e lhe iniciou a execu ção. 

O plano adoptado aibrange a Escola Normal de Artes e Officios Wen-
·Cesláo Bra.z, tra n sferida da P refeitura do Districto Federal para o Ministerio 
nos primeiros dias do actual Governo e as escolas de a.prendizes artifices de 
Manáos, Belém. S. Luiz, Therezina, Fortaleza, Natal, Parahyba, Recife, 
Maceió, Aracajú, S. Salvador. V ictoria,, Campos, Bello Horiz'onte, S . Paulo, 
C urityba, Florianopo!is, Cuyabá e Goyaz. 

Encontra m-se já inteiramente remodeladas as escolas de aprendizes artl-
fices de S. Paulo. Campos, Florianopolis, e estão sendo· construidos os novos 
edificios das de Para hyba, Sergipe, Ri-0 Gra nde ·do Norte e Pernambuco. A 
Escola de Curityba, embora a inda funccione no edificio primitivo, t eve u;; 
suas officinas acl"escidas de um conjuncto de m achinas, no montante de 
cerca de 50 : 000$000. 

A E scola Wenceslão Braz, a1ém da m a chinaríu, recebida, t evll as sua:i 
insta.Ilações completadas no valor de 100: 000$. com a reforma elo edifício 
central, a creação das secções de a1·tes , e prendas domesticas ; além disto 
construiram-se dous a mplos pavilhões para officinas de trabalhos em ma-
deira e metal, no va lor de 190 :000$000. 

A Escola. de S. P a ulo funcciona hoje em espaço;>o edific io, cuja con stru-
cção, a u xiliada pelo Governo do Estado, foi iniciada a ntes do actual Go-
verno e attingio o custo de 500 :000$000 . A su a appa.relhagem foi completada 
o anno passado com a montagem de novas mach inas no va lor de 100: 000 $000. 

I m por1ou em 81 :000$ a reforma do edificio ela Escola de Campos e o valor 
da rnachinaria · accrescida em cerca de 60 : 000$000. 

Para a nova installação da de Santa Catharina foi doada pelo Go\•erno 
do. Estado uma grande chaca.ra no va lor de 150: 000$000. Em construcções. 
acquisições e montagem de rnachinas despenc1eu-se a importancia de réis 
195 :000$00 0. 

O valor dos edificios em consfrucção para as escolas de Para hyba, R!ri 
Grande do Norte e Sergipe será d_e:400:000 $ aproximadamente. 

Dos progressos das escolas reformadas dão testemunho os trabalhos qui, 
já executam p ara difeerentes repartições.elo Minis t erio. com r a pidez, per-

.feição e econ omia de custo. 
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OBSERVATORIO NACIONAL - Coincidio o desmembramentó dos serviços da a n-
tiga Director ia de Meteorologia e Astronomia com a installação do Obse·r-
~·atorio Naciona l no novo edifício do morro de S . Januario. 

Realizou-se, as1m, uma aspiração do serviço, que durava h avia dez a nnül;!, 
·e cuja protelação involuntaria muito vinha prejudica ndo a p r oducção scienti-
.fica do estabelecimento. 

Foram inicia das em 1920 as operações de ligação geoc1esica e astrono-
rnica entre o novo e · o velho observa torio, . bem como a determinação da in-
·tensida de da gravidade neste, afim de ser aproveita da na reducção dos va -
iores que fossem observa dos mais tarde, no interior do Brasil. No mesmc 
a nno foram instaladas as pequenas equatoriaes de Heyde Cocke, o photo-
hcliogra pho de Zelss, os a ppa relhos para a transmissão r a dio-telegraphica da 
.hora, inclusive uma nova luneta meridiana e as pendulas e chronometros, 
·depositados em salas subterraneas do pavilhão Luiz Cruls . No grande a brigo 
m eridiano montou-se o cir~ulo de Gautier. Foram feitas as predicções de 
marés para oitó portos brasileiros e determinou-se a longitude de 10 pontps 
.a o longo da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

As observações magneticas feitas em Vassouras continuaram com toda a 
.rngularidade. 

Em 1921 foram recebidos e incluídos no instrumenta l os seguintes appa-
r elhos: uma machina de dividir clrculos, um pantographo para dia grammas 
.magneticos, um espherometro de precisão e um a nalysador de níveis, b em 
como um s ismographo a perfeiçoado de Milne Shaw . Entretanto o m ais im -
JJ ortante addendwrn ás collecções do Obs.~rvatorio foi o da grande equitorial 
Ile Cocke encommendada em 1912. E ste instrumento de gra nde dimensão e 
de typo moder no pos.sue uma lunet a objectiva de 46 centímetros de abertura, 
·Outra, servindo de clercleur com 25 centímetros e duas camas photogra phicas 
.com ,a m esma abertura e lm,50 de distancia focal. Este in.trumento extrema-
mente delicado a despeito de sua massa consideravel, ·pois pesa seis toneladas, 
{oi montado sob a direcção do contra-mestre da cai;;a constructora "Cocke 
.and Sons, de Londres". Já forneceu bellas .Photographias celest es . 

Foram .feita s observações para longitude em seis pontos da Bahia, Goyaz 
. ., Piauhy. 

Fizeram-se numerosas photographias do disco solar e continuaram com 
t oda. a r egula ridade a s observações sismologicas e magneticas. 

Imprimio-se o Annuario para 1922 com diversos melhora mentos. Está 
sendo concluída a impressão do Boleti?n MagneUco, c1e 1.915 a 1920, com 
todas as observações convenient emente estuda das e photographias das t em-
pesta Ç!es magneticas m a is nota veis . 

Em 1922 , merece referen cia a commissão desempenha da pelo Director n a 
·E uropa, onde representou o Brasil nos Congress.os de Strasburgo e Roma de 
si smologia, astronomia e geodesia. Desta missão advieram m uitos resulta do,. 
11teis pa ra os trabalhos scientificos elo Observatorio. 

Durante sua permanencia a lli a dquirio o Director diversos intrumentos; 
·entre elles figura um a pparelho transmissor ela ·hora, aperfeiçoado; uma es -
tação receptora de t elegraphia sem f ie, dest inada a r eceber as cornrnunica-
ções horarias das estações americanas e eui·opéas; e um chronog.rapho, muito 

. engenhoso, que registra ra essas mensagem. 
Em suas insta llações, e cpm o apparelhamento recebido n e.sses tres a n-

nos, o Observatorio Nacional constitu e hoje um estabelecimento á a ltura das 
suas tradições, apparelha do para os trabalhos do mais alto valor scientiUco 

As obra.s ª" conservação e insta llação p agas no actua l Governo impor· 
t a ram em 717 : 873 $721 e os novos apparelhos e materia l respectivo em ret~ 

'69:884$ 600. 
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DIRElC'llORIA GERAL DE ESTATISTICA - A Directori'a Geral de Estatlst:ca • 
. sem prejuizo dos demais inqu.eritos perma nentes que lhe co1npete real~za:: 

nos termos do regu!a ,mento em vigoF. executou e a purou o recen.seament;;. 
em 1920. 

Os principaes algarismos, obtidos no triplice inquerito levaâo a effeitt> 
pelo Governo, afim de verificar as condições da Republica nos pontos . de 
vista demographico, agro-pecuario . e industrial, já foram opp0rtuname1ilte ro 
velados, constando a lguns de publicações especiaes, cuja grande procura ex, 
prime o elevado interesse com que foram a colhidos esses traba•H10s de d1 .. 
vulgação. 

A synopse do recenseamento demographico e a synopse do sen so a r_, 
gad'o, distribuidas pela Directoria de Estatistica .. contêm 0 apanhado geral ·d:> 
nossa população humana e pecuaria, discriminada m.ente, por m1rnnicipios .; 
por Estados. 

A synopse do reeenseamento agric0la, cuja impressão •está qua si eon-
cluida, resume em numer0sas tabeHas a situação actu.al das nossas irn!ltus-
ü'ias primarias, · sob os seus mais interessantes aspect0s. entre os qiuae ,; 
os que dizem respeito á organização ela propriedaàe territorial. ao a p1·ovelt a-
mento da terra cultivavel (segundo as áreas e a respectiva producçào) é i~. 

massa de capitaes· empenhados nas explora~ões ruraes. 
Graças aos apparelhos mecan.icos util4zados n a apura~ão ào censo d.,. 

1,920 e a intensidade .m antida, ininterrumptamente, nesse serviço para a su11 
rapida conclusão, muitas das grandes cifras do recenseamento foram conho 
cidas a tempo de figurar como preciosos elementos informativos no certamer. 
commemorativo ela Inclependencia nacional. Além dos numeras que Fesu-
mem o nosso progresso demographico no correr das tres decadas republl'· 
canas, evidenciou o censo, por meio do inquerito economico, outros índices,. 
expressivos e até hoje ineditos de uma accentuada prosperidade no tocante 
ás forças productoras do paiz. 

Com dez milhões de contos de capital, correspondent es a um mínimo do 
650. 000 proprieda(les ru-raes, üac:rementa-se a nossa activi dade agricola, asse· 
guFando em relação a alguns productos uma siituação invejavel para ,,. 
Brasil no confronto internacional. Occupamos o 1° lugar no mundo como· 
productores de café, o 2.0 como productores de milho, o 5° relativamente a~ 
algodão. Na hierarchia dos povos criadores figuramos em posição ele desta .. 
que quanto ã riqueza dos nossos rebanhos. Esses a lgarismos devem ser a<,· 
centuados, porque representam reaJi3ações priundas quasi integralmente da 
act.uação perseverante do trabalho nacional, attendendo a q1:1e , na sua grande· 
maioria (84 o/o), os estabelecimentos agr,icolas do Brasil constituem proprie·· 
dade de brasileiros. 

O Pavilhão de Estatistica da Exposição Commemorativa do Oentenario-
exhibe numerosos quadros, com algarismos a purados pel'a Directoria n0s in-
queritos que normalmente realiza sobre a vida administrativa, economfoa· e 
s0cial da Republica . Na sua maior parte esses trabalhos se referem ao annO' 
ele 191 o que demonstra não ser o recenseamento, obra exclusiva do actual: 
Governo. paralysando o serviço da repartição, quanto ás investigações pel'-
manentes a seu cargo. 

O volume preliminar, que servirá de intr0ducção á publicação detalhada·. 
dos resultados do censo de 1920 , já está impresso, devendo ser distribuidor 
dentro de poucos dias. Consta de cerca de 700 paginas, onde figuram va~ 
liosas monographias sobre a fauna, a flora e a geologia do Brasil, a des--
cripção geral do clima e do territorio patrio, o estudo da evolução da raça. 
bra.sileira, o historico das operações censitarias e estimativas da população-
tentadas desde as épocas coloniaes, os a ntecedentes elo ultimo censo e a ana-
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1yse elo seu c.usto em cemparação col'll. o de identicos inqueritos realizados 
em 0utros pa izes ela America. Esse custo, como será breven1ente comprovadü, 
desafia quaes<!J.Ue1· confrontos, t a l a sua modicida de, i:nõrmente quanto a o in-
querito economico, que, por se ter effectuado concomitantemente corn o censo 
da popalação, a pezar da sua na tural complexidade _ e .de ser o prinrniro le-
vado a effeito ·no Brasil. representou um diminuto sacrifício pa ra a nação. 

O ABASTECIMEN1'0 PUBLICO - O actual Governo encontrou as 'questões de 
aba stecimento a cargo elo Commissariado da Alimentação Publica, creado em 
Jm1ho ele 1918. 

Do armisticio, com que se encerrára a guerra europêa, nã o resultou a es-
perada quêcla elas cotações excessivas a que haviam subido, em t odos os pai-
zes, os artig os n ecessarios á alimentação . 

Continuaram, pois, os Poderes Publicos, na contingen.cia de m a nter os 
a pparelhos de controle, mediante cujo f unccionamento se consegufra: 1•, a 
retenção elas sobras nos merca dos internos, para uniforme distribuição aos 
consumidores ; 2'', a estabilização, embora ern niveis muito a ltos, elos preços 
;Yos commerr.ios em grosso e a varejo. 

No Brasil, a extraorclinaria exportação ele productos a lÚnentares verifi·-
cada em 19i9, accrescitia ás já notaveis dos annos a nteriores , se beneficiou 
enormemente ás classes productoras e cmnmerciaes concorreu, tambem, para 
o mal estar das classes consumidoras nã o bafeja das pela fortuna, devido á 
con stante elevação, nos mercados in ternos , elos preços dos generos expor-
ta dos. 

Vio-se. pois. o Governo na obrigação ele conservar o Cormnissariado. para 
continuar a exer cer o cont1·ole da exportação, operar requisições ele generos 
e dis tribuil-os, equitativam ente, pelos comm erciantes r etalhista s, cujos preços 
por ,sua vez s offriam a rigorosa fiscalização decorrente elo estabelecimento de 
tabellas, organizadas a liás com o criterio de concilia r , na medida do possivel. 
os interesse~ elos procluctores : vendedores e consumidores. 

R a tificado o Tratado ele P az, em Dezembro de 1919 , terminou a vigencia 
da lei 3. 533, ele 3 ele Setembro ele 1918, que facultava a a dopção dessas me-
didas . 

E ram. entretanto, muito tensas, ainda as condiÇões dos m ercados na~ 

cionaes, e o Congresso, a pa1· da gravidade da situação votou, com rapicle:r. 
a lei de 12 de J an eiro de 1920, que manteve as principaes funcçÕes do Com-
missariado, criando a Superintendench de Abastecimento . 

'Procurou o novo orgão effectuar, sem sobresaltos, nem prej uizos para o· 
publico, a tra nsição do 'regimen ela tutela do cornm ercio, para o da liberdade 
completa, e assim foi reduzindo e, afinal , extinguio o controle da expdrtação; 
su spendeu, dentro de poucos mezes, todas as t abellas ele preços ' maximos, e 
realizou accôrdos entre os interessados para o fornecimento de productos es-
senciaes, como a carne, o leite e o · pão. · 

O a ssucar foi objecto de constante preocçupação por parte do Governo. 
que, por entendimento com os productores de Pernambuco, effectuou, ·no _pri-
meiro semestre de 1920, a acquisição ele 50. 000 saccos elo typo crysta l e os 
füst r ibuio. p r oporcionalmente á capacidade ele producção, pelos refinaaore::; 
ela. Capital Federá\. 

Emqua.nto assim acau telava os interesses elos consumidores internos, ia 
e Governo permittindo a exportação, conta nto que os exportadores destinas-
sem uma certa quota para os merca dos elo paiz, a tê • que, de Setembro de 
19-20 em clia nte. a inesperada baixa das cotações nas praças extra n geiras, 
sobretudo nos E stados Unidos, collocou e1n preços accessiveis esse genero 
de tão generalizado con sumo. 
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Em fins de 1920, o Governo sanccionou a lei n. 4.182, de 13 de Novembro 
·cujo art. 7° supprimio as restrioções ao oommercio e á exportação dos ge-· 
neros alimenticios de ·primeira necessidade, e aütorizóu o Governo, em · cas.; 
de carencia de qualquer desses generos, a intervir nos mercados para for-
mação dos stocks que fossem indispensaveis a o a.bastecimento interno do 
paiz. 

Assim libertos de quaesquer freios. os preços, com raras excepções, ma-
nifestaram-se outra vez com tendencia a injustifica da alta, e que decidiu 
a Superinte.ndencin. do Abastecimento a llromover, o funccionamento, na Ca.-· 
pi tal Federa.11 de feiras livres. 

Os resultados foram além da espectativa quer no que diz respe!.to a 
a.ffluencia. de productores a taes mercados. quer no que concerne á procur;. 
por parte do publico. 

E' o que se verifica da estatistica das vendas, que accusa um movimento 
total desde 17 de Abril de 1921 até 30 de Setembro de 1922, de 22. 558 : 392$31!>. 

Graças á evidente acção refreiadora desses mercados livres, os preços sto 
·~êm conservado em nivei's razoa.veis desde aquel!a data, o que tem concorrido 
para a tra nquillidade que, ha bastante tempo, se vem notando nos meios op" 
rarios, menos acossados pela carestia da vida. 

O Governo m·eparou. e deixa promptos, os regulamentos que organizam 
os serviços de Expansão Economica, Ensino Profissional, Ensino Agronomico 
~ Departamento do Trabal ho, que V. Ex. entendeu não dever promulgai 
pelo accrescimo de desp eza que trazia m ao orçamento da Republica . 

VIAÇAO 

SR. PREiSIDEN~'E: 

Já pelo vulto consideravel que adquiri ram, já pelo grande dispendio « 
que obrigara.m, merecem regist ro muito particular os trabalhos i·ealizado;, 
pelo Ministerio da Viação. no curso breve de tres annos e quatro mezes. De 
todos os departamentos em que se divide a alta administração da Republica 
é esse o Ministerio que zela os bens m aiores do patrimonio nacional, bens 
cujo valor actua l. segundo a a preciação a que se acaba de proceder, monta, 
na parte cuja posse effectiva o Estado já tem, a 3. 508. 000 contos de réiti, 
subindo a 1.159. 000 contos a importancia attribuida aos bens reversiveis. 
sobre que ev.eritualmente recahlrá a mesma posse. Pôde-se estimar assin, 
o patrimonio integral, confiado a o Ministerio da Viação, em 4. 667. 000 contos 
de rêis, cabedal certamente destinado a valorizar-se rapidamente, graças f). 
expansão que felizmente se observa nas energias e capacidades productivas 
do paiz. 

Sob o Governo que ora termina a sua missão legal, a rêcle de estradas 
à.e ferro abertas ao trafego, a lém dos melhoramentos por que passou a sua 
via permanente e do a ugmento e , reforma do seu material rodante e (!t 
tracção, cresceu de 1.198 kilometros, apezar de haver sido necessario acudir 
promptamente e con1 preciosos recursos á crise de t ran sportes que, aggra-
vada pela grande, guerra, attingia o auge no começo da administração. 

Ao mesmo tempo. inicia r am-se e rapidamente progridem, nas terras clu 
Nordeste, a que a calamidade das seccas periodicas tem tolhido o aproveita-
mento e a fortuna, majestosas obras de barragem e accumulação, que as hãú 
de tra n sfor mar em regiões perennemente ferteis e prosperas . Revisões de con-
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tratos, estabelecimento de n ovos pactos, encampações e r escisões, resolvido" 
0om prudente ponderação, per mitt1ram ao Governo pôr a lgumas vias ferreas 
importantes sob melhor regimen administrativo, assegurados, de modo mal~ 
perfeito, as conveniencias da s zonas trafegadas e os interesses da União, 
assim exonera da de pesados ~ncargos a que a obrigavam os a ntigos vinculo$. 
Os portos de mar, as linhas teleg ra phicas lograram avanço sensível. Melho-
-raram-se varias serviços federaes, á a ltura das exigen cias a que devem at-
t cnder. E ninguem com justiça, poderá affirmar que a acção desenvolvida 
em tal sentido, com o emprego de recursos pecuniarios muitas v ezes avul-
t a dos, valha apenas pelo re:;mltado immediato, senão a inda - e mais - pelas 
·consequencias benefica s com que uma previsão !ntelligente conta s~mpre, 
mas de que só as realidades do futu ro dão a medida apreciavel com r elativa 
justeza. 

NAVEGAÇÃO - Sempre pensou o Goveri10 que a intervenção official na in-
du s tria dos transportes sobr e agua deve limitar-se· aos favores , taes como sub-
venções e isenção de direitos aduaneiros, concedidos pelo Congresso Nacional 
e justificaveis, sobretudo em se tratando de um pa iz novo. onde regiões ha 
que, precizando de ser servidas por linhas marítimas e fluvia (::S, não dispõem, 
entretanto, de elementos economicos que bastem para compensar, por si sós, 
a manutensão do r espectivo trafego. Auxilios á n avega ção, essas são me-
didas que se comprehendem e se impõem. 

Entrar, porém, o Governo como industria l, em com])etição com emprezas 
i;rivadas que se incumbem dos- serviços de cabotagem e de longo- curso - em 
a lguns casos, utiliza ndo os proprios recursos que lhes outorga ri> Estado - eis 
uma pra tica que o Governo reputou desvantajosa e de que afastou, quanto 
estava ao seu alcance, a Fazenda Nacional. Certo, não foi poss·ivel, na si-
tuaçã0 criada pelo passado, tomar uma providencia radical, no sentido de 
a lhear inteiramente a União desse papel, que lhe fôra nitida mente attribuido, 
de disputar os mercados, como exploradora de linhas- de navegação. Foi 
mistér recorrer a uma fórma de transição, que opportm1amente facilitará 
á Nação o desligamento definitivo de uma intromissã o que só lhe poderia, 
de futuro, trazer pesados encargos e estorvos de toda a especie. 

Reorganizad;a a Insp~ctoria F edera l de Navegação, com a fórma e 
apparelha mento a dministrativo que lhe permitte exercer cabalmente a sua 
acção fiscal e estatística em todo o t erritorio da Republica, instruindo prompta 
e seguramente o Governo sobre a s n ecessidades a a ttender na política dos trans-
i)Ortes maritimos e fluviaes, cuidou-se de pôr o Lloyd Brasileiro sob regí-
men consentaneo co1n sua funcção, respeitados os vultosos interesses que 
a lli possue a fazenda n acional, considera do o papel político que cabe á sua. 
bandeira, a qual naciona liza a cabotagem e deve facilitar a vida economica 
lnter-estadoa l, ainda que com prejuízo da pa rte pura mente industrial da na-
v egação, j á,, . ha dous a nnos, a f1 ota do Lloyd representava quasi meta de da 
tonelagem total, exist ente n a marinha merca nte do paiz . Entregues, desde 
entã o. coln') se acham, ao mesmo Lloyd, embora a titulo precario, os navios 
ex-allemães, que a França arrenda r a e acaba de nos restituir, aqu ella frota, 
hoje m a ior que todas as das outras companhias- reunidas, é, mais do que 
n unca , notavel pelo numero de unida des e pela capacida de de transporte. Os 
vínculos pa trimonia es, que se haviam estabelecido entre a União e o Lloyd, 
obrigam ai.nda á conservação de relações intima s e estreita communhão de 
vistas entre o Governo e a administração da empreza, sem prejuízo da auto-
nomia crescente, de qu e esta goza, reorga nizada, como foi, sob a fórma de 
sociedade a nonyma e , portanto, cada dia mais ao abrigo de certas influencias 
perturbadoras de sua vida industria l e a que não poderia fugir, se se con-
servasse como dependencia ofü'icial da administração. 
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A reconstituição, a que o Governo procedeu, pautando-se pela a utorização 
legislativa que lhe fôra promptamente concedida, visou, pois, reduzir o sa-
crifício do erario publlco, sem desamparar a marinha mercante, antes, asse-
gurando-lhe maior prestigio mediante a incorporação nella de uma cempa-
nhia dotada de larga liberdade de acção. Subscri•ptor da quasi totalidade do 
capital, justo era que o Governe estabelecesse, como estabeleceu, pa:ra ga- • 
rantir a Fazenda Nacional, que os títulos de nova sociedad'e anonyma, emit-
tidos como obrigações ao portador sobre os valores patrimoniaes cedidos pela 
União, ficassem depositados no Thesouro . Está claro que a eleição da di-
rectoria nas condições actuaes, ebedece á inspiração officia!. mas o facto é 
que os actos da administração ficaram, desde Jogo, desembaraçados das peias 
burocraticas qirn entravavam a gestão anterior, ganharam elasticidade e p·o-
dem orientar-se promptamente, segundo as conveniencias de momento, para 
a conclusão de ajustes. a pratica de transacções e o emprego de medidas., que, 
sob o regímen official, penderia m de a utorizações especiaes e seriam retar-
dadas pelo mecanismo de organização official. 

Ainda difficeis são. porém, as condições em que se exerce a superinten-
dencia da empreza, condições independentes dos administradores. Ile facto, 
persiste a baixa dos fretes marítimos, coincidindo com um preço relativa-
mente elevado dos materiaes de consumo e · soldadas do pessoal. O Govern'O, 
vigilante. observa o que vai occorrendo e. servindo-se das autorizações que o 
Congresso lhe outorgou, dando ao Lioyd a assistencia indispensavel, acode 
ás emprezas congeneres con1 os favores que lhe são concedLdos por lei. 

ESTRADAS DEJ FElRRO - Relativamente ás 'questões ferro-viarias, o Governo 
teve de attender ás urgencias determinadas pela crise de transportes em que 
o paiz, mõrmente para os e'fi'eitos da exportaçãe, se debateu e, do outro ás 
necessida.deR ordinarias e de caracter geral a que deve satisfazer a nossa 
viação terrestre . Separada mente passarei em revista as providencias postas 
em pratica, ho preposito de combater aqu ella c1,ise e no de melhoJ·a r e ex-
tend'er a rêde das nossas estradas fü, ferro. 

MEDIDAS CONTRA A CRISE DE TRANSPORTES - Cumpre. para tratar destas m·e-
didas, distinguir entre as vias ferreas 'confiadas á administração directa da 
União, as a1:ren'dadais e as· suj'eitas a o regímen da con•éessão. 

Para accudir ás cUffi:c1;rldad'es existentes nas 'estradas de propri·edade da 
União e p·or ella exploradas, obteve o Governo que o Congresso Nacional o 
autexizasse a ábrir creditos a té a importancia de 5Ó. 000: 000 $, de que foram 
effectivam~mte distribuídos 48. 500: 000$, a saber: 

Para a Estrada de Ferro Central do Brasil . . . . .......... . 
Pa.r a a Estrada de Ferro Oéste de Minas . . .... . ....... . 
Para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil . . .. .. .. .. . . . 
Para a T{êde de Viação Cearense .. . ... . ................. . 
Para a Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias . . . ........... . 

24.900:000$000 
8.300:000$000 

12.300:000$000 
4.000:000$000 
1. 000: 000$000 

Além desses auxilias, é opportuno alludir a o prestado á Estrada de Ferro 
Noroe.ste do Brasil, mediante o credito de 5.494.359.866, aberto nos termos 
llo decreto n. 15 . 221, de 29 de Dezembro de 1921. 

Os 'recursos, a que acabo de alludir, permittiram a acquisição de consi-
deravel m a terial e a realização de trabalhos, que fizeram clesapparecer os se-
rJns embaraços de que soffria m os tra n sport es terrestres, obtendo-se ainda 
uma reserva de eleme'ntos bastantes pa ra a intensificação e desdobramento 
dos serviços durante algum tempo. 
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Cumpre, a liás, assignalar que o notavel dispendio assim realizado, além 
de encontrar compensaÇão no proprio melhoramento do tl'afego., será, no fu-
turo, coberto pelo a ugmento de renda .. decorrente da elevação das tarifas, re-
curso de que o Governo lançou I:\lãO, com toda a opportui;lidade, em relação 
ás estradas de Ferro Central e Oeste de , Minas. 

No tocante ás estradas sujeitas a arrendamento, as providencias tiveran1 
de considerar as condições especiaes de cada caso, resolvendo-se de modo dif-
fere11te as questões relativas aos systemas ferro-viar ios ·componentes da 
Rêde Sul-Mineira, da Aiw;ilic\ire, da Great vVestern e da Chemins àe Fer Fé-
àé?-a1uv ele l 'Est Brési.lien. 

SUL-MINEIRA - No intuito de corrigir as pessimas condições de conser-
vação e trafego das estradas pertencentes á Rêde Sul-Mineira. condiçõ.es que 
a emp.reza arrendataria não conseguiria remover, resolveu o Governo. pelo 
decreto n. 14. 598 A, de 31 de Dezembro de 1921, rescindir o contrato de 2 de 
Janeiro de 1910, celebrado de accôrdo com o decreto n. 7. 704, de 2 de De-

. zembro de 1909; encampar a Estrada de Ferro Sapucahy, de Passa 'l'res, no 
Estado do Rio de Janeiro, ao rio Eleuterio, na divisa de Minas e S. Paulo. 
e incorporar ao domínio federal, não só esta estrada, mas ainda o ramal de 
Piranguinho a Paraizopolis. 

Inutil é encarecer o beneficio resultante de se trans1'erir o arrendamento 
da rêde ao proprio Governo do Estado de Minas Geraes, por todos os titu-
los competente e idoneo, como melhor · não poderá encontrar-se, para explo-
rar. em perfeita harmonia de interesses com o Governo ]'ederal. o patrimo-
:(lio valioso que aquella rêde constitue. · 

O preço elo arrendamei~to, a partir da data em que o Estado assumio a 
a dminii;tração das estradas. é de metade da renda liquida proveniente do 
lrafego da rêde, pago por semestre vencido, até 30 dias depois da tomada 
de contas por parte da União. Ficou considerada como r enda liquida a diffe-
rença entre a receita bruta e as despezas ele custeio, umas e outras preciza-
mente definidas no contrato lavrado com o Governo estadoal. 

O Estado o)Jrigou-se á realizar, dentro do prazo de tres annos e de ac-
·çôrdo com o Governo da União. os melhoramentos necessarios nas li-nha.s 
arrendadas e suas dependencias, bem com0 a acquisição ele material ro-
cla.nte. despendendo para isso, em média, até a quantia de 14: 000$ por kilo-
metro ele toda a rêde. 

A União entregou, nos termos ajusta dos, ao Governo Estadoal, para in-
demnizar a Companhia Estradas de Ferro Federaes, antiga arrendataria da 
rêde, 39. 865 apoiices ela divida publica nacional, de um conto de réis cada 
uma e juro de 5 o/o, valor es tabelecido para a reversão immediata do domínio 
F ederal da Estràlia ele Ferro Sapucahy e a incorporação (lo ramal de Piran-
guinho a Paraizopolis e correspondente na occasião a pouco menos ele 32.000 
contos de réis, em dinheiro. Por seu la do, responsabilizou-se o Estado de 
Minas Geraes a applicat· a quellas a.polices, nos -seguintes fins exclusivos: 

a) resgate eia divida interna ela Companhia Estradas de Ferro Federaes 
Brasileiras - Rêde Sul-Mineira, nas bases elo ajuste fei to com os ·credores 
extrangeiros, e no valor de cerca ele 75. 000. 000 de francos; 

b) pagamento das dividas internas existentes devidamente reconhecidas, 
no valor approxima do de 12 . 000: 000$0 00 . 

e) realização de parte das obras de reparação das linhas das estradas 
arrenda das e aceruisição de materia l rodante. 

E s tipulou-se. entretanto, que, no caso do Go.verno ele Minas Geraes não 
conseguir, dentro do prazo es tipulado, a dissolução ·ou liquidação ela Com-
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panhia Estradas de Ferro Federaes Brasileiras, seriam restitu}das immedia-
ta.mente ao Thesouro Federal as apolices mencionadas. 

O contrato est~beleceu ainda que esta Companhia desistia de to<las as 
reclamações presentes ou futuras, por ella avaliadas em cerca de quatro mil 
contos (4.000:000$000) e renunciava ao direito de receber as annuitlades pro-
venientes do depoEito de 10. 000: OOOSi, feito nos termos da clausula VII do 
contrato de 2 de J a neiro de 1910. 

O decreto n. 15. 406, de 22 de Março de 1922, tornou effectiva a trans-
ferencia do arrendamento ao Estado, que, entretanto, desde o começo do 
anno de 1921, administrava. a rêde, e o decreto n. 15. 616, de 19 de Agosto 
deste anno, approvou as bases, em que assentou o contrato de 12 de 8e-
tembro seguinte, celebrado com a Companhia Mogya na, relativamente ao::: 
prolongamentos por ella construidos e trafega dos no Estado de Minas Ge-
raes, ligados á sua propria rêde e á rêde Sul Mineira. Ficaram, assim, sol-
vidas de vez, todas as questões immediatamente ligadas á transferencla do 
arrendamento .. 

AuxrLIAIRM -- Analoga foi u soluçãt, dad>t a,:; di.fficulda,des existente~ ntt 
rêde sul-rio-grandense, de que, nos termos dos decretos n s . 2. 830, 5. 548 e 
6. 673, respectivamente, de 12 de Março de 1898, 6 de Junho de 1905 e 8 de 
Novembro de 1911, era a rrendataria a Gompagnie A.u:viUaire de Ghemins 1le 
Fer au Brésil, da qual se não podia esperar a execução dos trabalhos indis-
vensaveis ii. normalização do trafego. O Gover.no, pelo decreto n. 14.222 , 
de 18 de Junho de 1920, resolveu encampar a rêde e transfer ir o arrendamento 
ao proprio Estado do Rio Grande do Sul, proroga ndo-o atê o dia 15 <16 
Março de 1980. Lavraram-se, a 12 de Julho seguinte, os termos de accôrdo 
relR.tivos ã encam1,ação e à transferencia. 

Pagou a União duzentos milhões de fra ncos belgas pela encampação, 
incluido nessa importancia o valor de oitenta . . e cinco casas que a Compa-· 
nhia arrendataria construira em Santa Maria pa ra habitação do pessoal 
Jas officinas . 

O E s tado do Rio Grande do Sul assumiu a responsabilidade de executai· 
os melhoramentos previstos nos contratos da Gompagnie A.uxiliaire e outros 
que o Governo Federal especificou, por occasião de rever esses contratos. 
oi.Jr!gánd.o-se o mesmo Estado a despender em taes melhoramentos até a im-
portancia equivalente, e,m moeda nacional, a os duzentos milhões de francos 
llelgas, pagos pela União. E~te capital deve amortizar-se no prazo do con-
trato, levada à quota de juros e de amortização á conta dos lucro13 do arren-
damento, repre,,entados pela metade da renda liquida da explol'ação . A rn~ 

visão foi estabelecida nos termos do decreto n. 15. 438, de 10 de Abril êiu 
corrente anno, e o E sta.do arrendatario, fiel ao .contrato, já despendera, até 
Julho do corrente a nno, no melhoramento da rêde, a somma de 21.282: 886$360. 

Uma vez transferidas ao Governo E stadoa l as linhas da A.u:v'iliaire, ' foi 
i.JOSsivel elevar as tarifas, sem protesto maior dos interessados, que sabiam 
destinado o augmento immediato da renda ao serviço de resgate de um ca-
pital realmente a.pplicado a melhoramento da estrada e não, como ter ia pro-
-;avelmente feito a antiga empreza a.rrendataria, á liquidação de dividas em 
a trazo. Já se procedeu a uma segunda revisão de ta.rifas, corrigindo ex-
i·essos, verificados como t aes no emprego da primitiva tabella. 

Entregue, como se acha, a viação rio-grandense á administração do Es-
cado o Governo Federal pôde descansar, quanto á conservação do patrl·· 
monio nacional ora arrecadado e qua nto â, facilidade com que se fará sempre 
o entendimento sobre as questões attinentes á execução dos a justes firma dos. 
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GREAT WES'.rEmN - Em relação á rêde arrendada á Great W estern of 
Brasil Bailwcvy Conipany, cujo avultado capital rião encontrava na receita 
remuneração bastante, o Governo baixou, em 22 de Dezembro de 1919, p0r 
i1itermedio do Ministerio da Viação, uma portaria, pela qual concedeu á ern-
r<reza arrenda taria o direito de elevar as tarifas, sob condição de ser O· 
augmento de renda, decorrente da elevação, emprega.do, dentro de tres annos, 
na execução de obras e serviços na mesma porta ria enumerados e tendentes 
ao melhoramento da r@de, m ediante m~1 emprestimo ne 1.0. 000: 000$, que a, 
Companhia ficou autorizada a contrahir, dando como garantia as somma:; 
a que montasse o referido augmento de renda. O disposto na portaria, f oi 
incorporado no contrato de innovação, assignado em 23 ele Setembro de 192u. 
de accôrdo com o decreto n. 14. 326, de 24 de Agosto do rnesmo anno, e no· 
termo complementar, autorizado pelo decreto n . 14. 530, de 10 de Dezembro 
de 1920. 

Não logrou. entretanto, a Comp·anhia o emprestimo a u t orizado, de rn_odo. 
~1U~ a reparação das linhas e do material de t ranspo1·te está por fazer-se, 
máo grado a acção solicita e bem intencionada com que o Governo se es-
forçou por facilitar a.quella operação e a lca nçar pa1·a o paiz os consequentes. 
benefici os . 

CHEMINS DE l<'ER DE L'Es'.I'---Qua.nto á rêde a cargo da Compagnie des Ohe-· 
niins de Fer Fédéra.ux de l'Est Brésfüen, foi assigna.do, conforme as clausulas 
approvadas pelo decreto 14. 068, de 19 de Fevereiro de 1920, o contrato de 3 de 
Abril do mesmo anno, ao qual se additou um termo complementar em 25 de 
Maio seguinte, de a.ccôrô.o com as condições estabelecidas pelo dec. 14.159, de 8 
do mesmo mez. Segundo o contrato, a Companhia se obrigou a executar dentro 
dos prazos que o Governo fixar, as ampliações, alterações e obras novas ne--
cessarias á regularização do trafego e a fornecer o material rodante e de · 
tracção exigido pelo Governo, dentro do prazo de 10 mezes depois ·de scien-
tificada da necessidade dos fornecimentos. Estabeleceu-se que, realizados os. 
fornecimentos e obras, serão feitas nas tomadas de contas semestraes a ve-
rificação e apuração das despezas effectuadas. procedendo-se então, do modo, 
seguinte: 

a) levar-se-hão ll. conta de capital ,as de;o;pezas que provierem de au-· 
gmento do m aterial rodante e de tracção; 

b) as despezas relativas a obras destinadas a melhorar a rêde e a lhe· 
augmentar o valor serão divididas em duas partes iguaes; uma dellas será· 
levada á conta de capital e a outra a uma conta especial, de.nominada "Obras 
novas e melhoramento!'.!" ; esta c~nta será debitada ao Governo, e o importe" 
dos respectivos juros, na razão de 5 o/o ao anno, accrescido da devida amorti-
zn.ção. será deduzido do preço do arrendamento a ser pago pela Companhia. 

PARANA' - Para contrariar ainda, em relação á E. F. Paraná. os effei-
to~ da crise de transportes, fornecendo á empreza os meios para tanto in-
dispensavei.s, recorreu o Governo á mesma providencia de que se servia no· 
caso da "Great Western"; consentiu. por portaria de 12 de Abril de 1920, 
na elevação das tarifas, sem prejuizo do disposto no § 1° da cla usula 34 do·· 
contrato de consolidação celebrado em 1916, e mediante diversas conq.ições. 
entre as quaes a de ser destinada/'metade do accrescimo da receita total , 
resultante da elevação. á melhoria dos vencimentos e sala.rios do pessoal,, 
sendo a outra metade. considerada como taxa addicional e temporaria, con-· 
sagrada a attender ás despezas do melhoramento das linhas até a lmpor-
t i>.ncia de 5 . 500: 000$. e a acquisição de material de tracção e de transportes,. 
orçado em 660: 000$000. . 
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Por portaria de 21 de Janeiro de 1921, revigoram- se as bases das ta-
rifas, sem alteração de espirito que presidira a orga nização adoptacla antes. 

THERElZA CHRISTINA - · Ana loga solução foi escolhida para a E. F. D : 
Thereza Christina . A.pprovou e Governe, por p©rta ria ele · 1 7 de Novembro 
d <J 1920, novas .bases e classificação de tarifas, destinando-se o accrescimo de 
renda resultante a augmenti.r ·os vencimentos do pessoal. a custear .a exe-
cuçãe de obras e acquisição de m a terial , indispensavel á normalização ·de 
trafego. As disposições assim estabelecidas foram completadas pela portaria 
ele 1 2 de Janeiro de 1921, uue fixou os vencimentos e est ab eleceu o valor 
e o progresso das obras que, de 1921 a 1925, devem ser executadas nas 
linhas. 

S . PAUL0-R10 GP.ANDE - Considerando agora as vias ferreas que se 
acham sob o regimen da concessão, cumpre observar que principalmente em 
relação á E. F. S. P a ulo-Rio Gra nde se impunham medidas urgentes . 
Lançou o Governo rnão do mes·mo recurso, de autorizar condicionalmente 

. a elevação, das tarifas, o que foi feito media nte portaria de 12 de Abril el e 
1920, que lhes attribuio novas bases e classificação, sem prejuizo elo disposto 
no § 1• ela clausula 34 do contrato de consolidação de 24 de Junho de 1916. A 
r epartição do aug-mento total. resultante d a elevação das tarifas, obedece 
ao mesmo ·criterlo a doptado em relação ás estradais do Paraná e D. Thereza 
Christina : metade ficou destinada á melhoria de vencimentos e sala rios do 
pessoal, sendo a outra m eta de empregada no m elhoramento e aoqulsição 
1e material de tracção e transportes . ' 

LEOP0LDINA - Não conseguio o Governo, entreta nto, realizar, embora 
vi.vamente se eisforçasse nesse sentido, a revisão e unificação dos diversos 
contrates, federaes e estadoaes, a ·que estão sepa rada m ente sujeitas as linhas 
que constituem a vasta rêde de The Leopoldina Railway C ompany Ltd . ", 
vrovldencia que ~ não sõ conveniente mas ainda necessaria. Como medida de 
emergencia e nos termos de a utorização legislativa, foi, porém, firmado o 
a juste de 3 ele Agosto ultimo, mediante o qual a Inspectoria Federal das 
Estradas, como r epresenta nte do Governo da União, estabeleceu com o Go-
•erno do E stado do Rio de J a n eiro e " The Leopoldina Railway Company, 
Ltd , '', novas bases de t a rifas e regulamentos de transportes para vigorar 
nas linhas de concessão federal e do r eferi.do Estado, bases e r egula mentos 
. .approvados, a titulo provisorio, pelo decreto · n . 15. 621, de 21 do mesmo 
mez . 

l'liEJLHOf!AMEll'<-.POS El PROSEJGUIMEN1'0 DAS RffiDEJS - Linhas novas - De ac· 
côrdo com os planos e orçamentos a pp1·ovados pelo decreto n. 13 . 557, de 16 
Abril de 1919, tiveram inicio e estão quasi concluidas as obras de fecha mento 
das linhas da Estra da de F erro Central do Brasil, entre as estações Central 
e Deodoro, para o fim da electr:ificação do tra f ego de suburbios da Ca pital 
da Re.publica. Aberto pa,ra taes tra ba lhos e outros, preliminares, o credito 
ue 2. 000: 000$, nos termo:;; do decreto n. 13. 685 . de 9 de Julho daquelle anno. 
roi, em memsagem de 5 do mesmo mez, solicitada do Congresso Nacional a 
concessão de reeursos qu~ bastassem á execução, m ediante concurrencia pu-
blica, dos serviço.s definitivos da electrificação, não sõ nos suburbios, ma::; 
ainda na linha do 'centro até a Barra do Pirahy. 

O Congresso Nacional, na resoluç.ão sanccionada pelo decreto n . 4.119 , 
de 30 de Novembro de 19 ~0 . autorizou o Poder Executivo a abrir creditos 
a té o m aximo de 60 . 000:00\J$. destinados á electrificação, não só das linhas 

.a que se referira a mensagem, m a s ainda nos r a maes de Santa Cruz, Para-
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éamby, Maritima e S. Paulo, até os extremos respectivos. O mesmo decreto, 
tintre outras providencias, p1·evé a desapropriação das quéda.s de agua que 
melhor se prestarem ao fornecimento da energia electrica, dispondo em geral 
i,obre a organização do trabalho. 

Usando das autorizações assim conferidas,- o Governo já adquiri.o, para 
.aproveitamento no ramal de S. Paulo, a fazenda do Salto, a que pertence 
uma cachoeira do rio Parahyba. com a .Potencia disponivel de 24. 000 ca-
v.a.Jlos. Foi, além disto, decretada a desapropriação dos terrenos situados na 
bacia hydrographica do rio Mambucaba e seus affluentes, onde existem qué-
das ·de grande a1'tura, com potencia sufficiente para os serviços de suburbios 
-e outros. 

Organizado, como se acha, o projecto definitivo de electriÚcação das li -
uhas suburbanas e do centro até á Barra do Pirahy, inclusive os ramaes de 
Paracamby e Santa Cruz, foi aberta em Novembro do anno ultimo e en-
cerrada a 30 de Março deste anno concurrencia para a respectiva execugão. 

Cumpre citflJr, entre os trabalhos de melhoramento da E. F . Central do 
.Brasil. a duplicagão da linha e ramal de S. Paulo, desde Mogy das Cruzes, 
na extensão de · 53 lülometros, obra que foi inciada e prosegue, com condi-
-ções technicas de primeira ordem, assim como a construc.ção de uma variante 
em torno da cidade de S. José dos Campos, com a extensã:o de 71m,120. Edi-
·fica.ram-se tambem duas grandes estações; uma; especial de mercadorias, na 
cidade de S. Paulo e outra, de passageiros, em Bello Horizonte. Finalmente, 
devo fazer pa1·ticular allu são á ponte construida sobre o rio S. Francisco, ern 
Pirapora, cuja superstructura metallica se acaba de montar actualmente, com 
mn vão total de 692 metl:os. 

Prosegue a construcção do ramal de Montes Claros, que se destin11. a Tre-· 
Illedal, onde se entroncará com uma das linhas de viação da Bahia, tendo 
sidõ inauguradas, em 1921, as estações de Imbalaçaia, Cattoni e J equitahy. 
A extensão de linha construida e entregue ao trafego, _ durante o periodo do 
,1ctual Governo, é de 72 kilometros. 

No prolongamento do ramal de Ouro Pre' o, ficou concluída a secção de 
25 kilometros, comprehendida entre Marianna 3 L avras Velhas. 

Quanto ao ramal de Lima Duarte, está cüncluida a extensão de 10 k!lo-
metros, entre as estações de Penido e Varzea do Carmo. 

Em 25 de Dezemore de 1919, pelo decreto n . 13. 940, foi approvado o novo 
n igulamento da Estrada, tendo a sua applicação revela do excellencias de 
~uas disposições 

Commemora.ndo condignamente o Ce-ntenario de nossa Independencla po-
lítica.' e de accôrdo com o a rt. 88 da lei n. 4. 555, de 10 de Agosto de 1922, 
foi expedido, no dia 7 de Setembro ultimo, ·o decreto n. 15 . 674, que creou a 
Caixa de Pensões dos Empregados Jornaleiros da Estrada, prevista no artigo 
158 do ·regulamento approvado em 1919. Tornou-se rea lidade assim a v.elha 
e justa aspiração dos operarios que servem na nossa principa l via rerrea e 
cujas familias ficam, em virtude daquelle acto, protegidas contra as aper-
turas materiaes a que sem elle as exporiam as contingencias da má fortuna. 

Finalmente, é opportuno e animador indicar os algarismos por que se 
exprime o accres<Jimento da receita arrecadada pela Estrada. Em 1919 esta 
receita havia sido de 61.968:422$ e 1918 subio a ·70 .578:132$744. Em virtude 'das 
m edidas tomadas contra a crise de tra n sportes e da r evisão feita nos tarLfas , 
ao anno de 1920 corresponde a receita de .84.079: 894$416; em 1921. arrecada -
ram-se 88. 887: 499$331 e no corrente exerci cio se <'lhegarft provavelmente a 
!!"!. 000: 000$000. Ne"stes termos, comparados entre si os exercicios de 192! e 
1918. verificar-se-ha um accrescimo de receita que orça por . 35. 000: 000$, is to-
é, cerca de 56 o/o da importancia ha quatro annos recolhida . 
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A par da normalização do trafego, medida que se impunha e que o 
actual Governo realizou de modo completo com os recursos do credito aberto, 
para acudir á crise de transportes, effectuou-se na Estrada de Ferro Oésto 
de Minas um trabalho systematico de regulament~ão e aperfeiçoamento dos 
serviços de contabilidade, restabelecendo-se os lançamentos do movimento fi-
nanceiro suspensos ha mui•tos annos. 

Devo assignalar, entre os melhoramentos introduzidos na estrada, a re-
forma das officinas de S. Joã o d'El-Rei, Barra Mansa, Lavras e Ribeirão 
Vermel·ho, onde ampliações de área coberta e a installação de novas machinas 
opAratrizes augrnentaram consideravelmente o rendimento dos trabalhos de-
reparação do material roda1ite e de tracção. Salientarei igualmente a · con-
strucção da nova estação de Bello Horizonte, que se não amesquinha na vi-
zinhança do edificio congenere da E. F. Centi;al do Brasil . 

Grande esforço houve de exercer ainda a adrniU:istraçi;io da E. de F'erro 
Oéste de Minas para restaurar o extenso trecho de 356 kilometros que da 
Estrada de Ferro Goyaz lhe foi transferido, em consequencia da caducidade 
do contrato de arrenda-menta des ta ultima via ferrea, caducidade resolvida 
nos termos do decreto n. 13.963, de 6 de Janeiro de 1920. 

Seja-me flnalmente llc!to fazer especial referencia á revisão completa lias. 
tarifas e á applicação de um novo regulamento de transportes, trabalhos 
realizados tambein em 1920, que vieram corrigir erros numerosos e cohibir 
frequentes abusos, contribuindo para a normalização do trafego. 

NOROESTE - Além elos beneficias decorrentes da app!icação de avultadas 
lmportancias, feitas nos termos dos decretos n. 4. 034 e 15. 221, respectiva-
mente de 12 de Janeiro de 1920 e 29 de Dezembro de 1921. foram attribuidos 
a.n melhoramento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, por conta das ver-
l.Jas orçamentarias, recursos consideraveis. Aperfeiçoou-se muito a via per-
manente; áugmentou-~e e reformou -se o material rodante; levou-se a effeJto. 
a substituição de cer.ta de um milhão de dormentes; arrancaram-se des<l•l 
Biiurú até Lauro Muller, isto é, num trecho de 92 kilometros, os antigos tri-
lh11s de 20 kilometros por metro corrente, assentando-se, no lugar delles, tri-
lhos de 321km,250;. e, finalmente, está em andamento trabalho identico ato'.\ 
a estação de Lins, no kilometro 150. 

, Para a travessia do rio Paraná fôra, de longa data, prevista a constru-
cçito de uma ponte no Rebojo do Jupiá, evitando-se a transposição do rio 
Tietê e o cruzamento do Succuriú e aproveitando-se. as condições locaes, ex-
tremamente favoraveis á execução das alvenarias da infrastructura. 

Razões de grande valor, indicadas na exposição de motivos appensa ao 
decreto n. 15.4 77, de 12 de Maio de 1922, levaram o Governo a não empre-
gar na construcção a ·superstructura metallica calculada para um trem-typo 
ieve de bitola estreit a, de accôrdo com o projecto approvado pelo decreto nu-
mero 7 .585, de 7 de Outubro, e adquirida mediante a utorização dada pelo 
decreto n . 12. 240, de 19 de Outubro de 1916. Ao mesmo tempo deliberou 
s.poiando-se na opinião vencedora em reunião de notaveis engenheiros effe-
ctuada em Junho de 1920, adaptar novo projecto, prevista a carga de um 
trem-typo pes&.do de bitola larga, e aproveitar, com alta economia, as peças 
da antiga superstrúctura em outras pontes que a estrada precizava de mon-
tar. atravesbando numerosos rios, entre os quaes o Pardo, o Antas e o Aqui-
dauana. 

Em consequencla de tal deliberação, foi elaborado o projecto definitivo 
da majestosa obra de a rte. que o citado decreto n. 15 .477 approvou e, após 
concurrencia administrativa, encommendada a superstructura metallica a uma 
elas fabricas mais conceituadas do mundo. 



- 663 -

Concluídos se acha m os trabalhos de const.ru cção das a lvenarias , sobr·e 
!;Ue deve assentar essa superstructura , cujo fornecimento começa agora a 
:rnr feito. 

As novas officinas de Baurú, que o. Governo resolveu construir e effect!-
vamente in.augurou em 12 de Outubro de 1921, permittem á adminis tração 
satisfazendo pie.namente ás n ecessida des actuaes da E strada e obtendo nota -
tavel economia conser var e r epara r todo o seu m a terial roda n te e de tracção, 
construir todos os seus carros e vagões e execu tar outros serviços , que eram 
da ntes confia dos, com impor ta nte dispendio, a officinas extranhas. 

Dignos de citação, sem duvida, são os trabalhos, recentemente r ealiza dos, 
ele substituição ele varias pontes provisorias de madeira por definitivas m e-
tallicas, a construcção de a lgumas estações de a lvenaria e a ele casas hy -
gien!cas para resielencia do pessoal das officinas e da via permanente. 

MARANHÃO .....:.. O Governo e·ncontrou ainda pnr concluir-se . a E strada de 
Fer ro São Luiz a Caxias, entregue á administração directa da União após 
a rescisão do contrato firma do com uma empreza pa rticula r (decreto numero 
13 .130, de 24 de Julho de 1918). ,De então pa ra cá foram abertos ao trafego 
372 kilomet ros, isto é. toda a extensão comprehendida entre São Luiz e a 
eiàa de ele Ca xias, restafJ.do ainda a construir a importante ponte do canal 
elos Mosquitos . entre a i]ha em que se acha a capital e o continente. 

Ajustou o Governo o for necimento do m a teria l e a execução desta obra 
de a r te , cujos trabalhos foram ina ugurados em 21 de Abril de 1922. · 

Pelo clecr e to n. 14 . 580 A, de 30 de Dezembro de 1920, ficou resolvido o 
resgate da E s t rada de Ferro de Caixas a •S. José das Cajazeiras com a ex-
tensão de 78 ki!ometros, e a sua incorporação na E strada se Ferro de Sã o 
Luiz a Caxias, pussa-ndo a via-ferrea resulta nte a denomina r-se E s trada de 
t"e: ro' de Sã o Luiz a Ther ezina . O recebimento e a incorporação da linha res-
gata da r ea liza ram-se no dia 11 de Março de 1921. 

Des ta ma neira, Iicou de propriedade da União t oda a extensa e impor-
tante rêde f erro-viaria que. partindo da capita l da Ba hia. vai attingir o rio 
.S. Fra ncisco em ·Joazeiro, continua, mediante a Estrada de Ferro de Petro-
lina a Therezina, ora em construcção, e t ermina na cidade do Sã o Luiz do 
Maranhão. 

Segundo as cla usulas que baixaram com o decreto n. 14. 823, de 24 de 
l\Ia io de 1921, foi. no mez seguinte, assigna do o contrato para execução do 
conjunto de obras e installações destina das a es tabelecer a ligação em The-
1·ezina, das es tradas de fer r o que, termina ndo na.quella Ca pital, pa r tem 
de S . Luiz, P etrolina e Crathéus. Taes obras , iniciadas em Outubro de 1921. 
proseguem rEgula rrnente, t endo o Governo approvado, pelo decreto n. 15. 642, 
ser 28 de A gosto de 1922, os projectos das duas g randes pontes que deverão 
ser la nçadas sobre os rios P a rna hyba e Poty. 

Em 12 de Outubro do corrente anno, fora m inicia dos os trabalhos de 
constru cçflo do ram al de Coroatá a Pedreiras, conforme os estudos ap1n·o-
va dos pelo dec reto n. 10 .133, de 19 de Março de 1913. 

A constr ucção da· E. F . P etrolina a Therezina teve inicio em 25 de Ou: 
tubro de 1919, proseguindo, sem interrupçã o, atê a gora. A cha m-se jâ. 137 
k ilometros com o leito prepara'do e 45 kilometros com os trilhos assentados. 
A marcha dos trabalhos para os quaes o Governo importou consideravel 
material permitte prever a t é o fim do corrente a nno a ponta dos trilhos será 
leva da além do kilometro 100, vencidas assim definitivament e as princlpael! 
c11fficuldades que á execução apresenta a r egião ár.ida no sertã o p ernambu-
cano que a linha tem de atravessar. 
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PIAUHY - Teve o actual Governo a satisfação de fazer circular no ter-
rltorio do Piauhy o primeiro trem de ferro, inaugurando em 19 de Novembro 
elo 1920 o trafego do trecho inicial, de 26 kilometros, da E. F. Central da-

_ quelle Estado. No ·.anno corrente, entregaram-se ao trafego mais 25 kilo-
metros, além dos 7 qu e constituem o ramal de !garassú . A extensão total 
de trilhos assentados monta, .porém, a 112 kilomett'OS, estando o leito prompto 
até a cidade de Piracuruca, .nD kilometro 148 . •o Governo já encommendou o 
;nateria l fixo e ·rodante sufficiente para que, em breve, cheguem os -trens 
ãiqu ella cidade :i.ertane,ia'.. 

Rro GRANDEl .no NoRTE - '.Rescindindo, de accôrdo com o decr.eto n. 14 .136, 
de 10 de Ábril de 1920, o contrato de arrendamento e construcção da E. F. 
Central .do R i.o Grande do Norte, pagou o Governo á Companhia contra-
l:wte, em .a polices da divida publica, a importancia de 7. 853 : 573$821, a titulo 
de indemnização ·poi: lucros cessantes e restituição do capital reconhecido e 
não a morti2ado, e mais 2. 956 :003$685 pela acquisição de ma.teriaes. ferra -
mentas ~ installações pertencentes á . via ferrea. 

Oom a rescisão ficou !!. União exonerada dos pesados encargos que lhe 
impuzera o contrato, em consequenc!a de ser neJ.le estabelecida obrigatoria-
mente a construcção do prolongamento de L ages a Milagres, segundo um 
lrnçado carissimo e injustificavel ; qu e devia transpor a serra da Borborema, 
satisfazéndo a condições technicas de desmedida exigencia. · 

.Realizados ultima m en te os indispensaveis estudos ·comparativos desse tra-
çado com outro primitivamente projectado e que tem Angicos como ponto de 
passagem, resultou a preferencia ·definitiva em favor dessa ultima solução. 
corn a transformaç·ã1;, do trecho jã executad& d21. llnhé.. dã. serri.. da Burborema 
em um simples ramal. cuja principal util idade será facilitar os grandes 
transportes destinados ás obras contra as seccas do Nordéste. 

'l'HElRESOPOLIS - Verdadeiramente precarià. era a ·de E. F. Theresopo!is, 
qu ando o Governo tomou della .posse em 6 de Outubro de 1919. De então 
para cá realizaram-se grandes reparações, levantando-se, alargando-se e re-
gularizando-se o leito, substituindo-se todos os dormentes. 

Houve necessidade de renovar integralmente todo o material rodante , 
augmentando-se ainda o numero · das unidades. Quanto ao material de tra-
cção, algum aproveitamento, embora difficil, tem feito. Teve a adminis-
tração de r eformar e consolidar as pontes do Paquequer e do Ma gé. 

Em 1° de Maio de 1921, foi entregue a o trafego o trecho de 3km,720, 
· entre o Alto de Theresopolis e a estação de Varzea . 

Para melhoramento do serv'ço m a rítimo, abriram-se 1 . 343 metros' de 
canal na Piedade, com 40 metros de largura e 2m,50 de profundida de de 
marés baixas. 

SANTA CATHARINA - Entre a União e o Esta do de Sa nta Catharina foi 
celebra do, nos termos do decreto n. 15 .152, de 2 de Dezembro de 1921, con-
tra C'.to. em virtude do qual ficou ao Estado arrendada a E. F. Santa Ca-
tharina a partir de 1° de Outubro de 1922. O contracto assenta fundamen-
talmente na partilha da renda liquida em partes iguaes entre os governos 
contractantes. 

PAHA' - De a;ccôrdo com o decreto n. 15. 563, de 13 de Julho de 1922, 
celehrou t ambem o Governo com o Estado do Pará um contracto pelo qual 
a TTnHi.o a o mesmo tempo adqu iriu do Estado e a elle arrendou a E. F. de 
Bragrrnça. O preço da acquisição elevou-se a 17 .000 contos de réis, sendo 
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5. 000 contos em moeda corrente e a importancia restante em a poiices da 
divida publica. Obrigou-se o Estado a ·empregar aquelles cinco mil contos 
na renovação e melhoramento da linha e na acquisição de material para o 
t rafego. O arrendamento, pelo prazo de 30 annos, assentou no mesmo re-
gimen, de repartição da renda liquida em partes iguaes, adoptado para outras 
v:as ferreas. 

GoYAZ - O contracto de const<rucção e a rrendamen to da antiga E. F. 
de Goyaz foi decla rado caduco pelos ponderosos motivos enumerados no 
decreto n. 13.963, de. 6 ·de J aneiro de 1920, o que permittiU: que o Governo, 
tomando posse da via ferrea, promovesse os melhoramentos que lhe. eram 
urgentes, a apparelhasse de modo conveniente e fizesse desapparecer assim 
as insistentes e jus.tas recla mações d:as dÍff'erentes zonas a que ella s·erve. 
O trecho que corta uma destas zonas, isto é, o que vai de Formiga a Pa-
trocinio ficou, e!i:-vi do decreto referido, incorporado na E. F. Oeste de 
Minas. Quanto á outra zona, de Araguary a Roncadol', constituiu-se com a 
respectivo. trecho a . nova E. F. de Goyaz, com administração propria, su-
bordinada á Inspectoria Federal das Estradas. 

Tendo· assim procedido, póde o Governo reenceta i-, sem maior demora, 
a construcção do prolongamento em direcção á capital do Estado de Goyaz, 
serviço que havia muitos a nnos se aclí.ava paralyzado. Já está, ·em. con-
$equencia, concluído e aberto ao trafego desde 1º de Maio de 1921 o trecho 
de 22 kilometros, do ramal de Catalão á nova estação de Ouvidor. Sobre o 
rio Corumbá construiu-se a ponte def.initiva de 70 metros de vão. O leito 
da linha, para além desse curso. de agua, está preparado na extensão de 65 
kilometros, dos quaes 15 com trilhos assentad'Os . Tudo faz crer que até o 
fim do anno corrente a ponta dos trilhos attinja o kilometros 80, sempre 
a contar do rio Corumbá, inaugurando-se nesse praso mais cinco estações 
no territorio goyano. 

Tanto no trecho annexado a E. F. Oeste de Minas como no de Ara-
g-uary a Roncador, . rea lizaram-se trabalhos de grande vulto para reparar os 
estragos que a f a lta de conservação regular Havia occasionado á linha e ao 
material redante, antes de decretada a ·caducidade do contracto . 

'I'oCANTINS - Outra caducidade de contracto, que o Governo foi levado· 
a declarar, objecto do dec1,eto n . 14. 369, de 21 ele Setembro de 1920 , foi a da 
concessão · da Estrada de F erro do. Tocantins, que se verificou ser onerosa 
aos cofres publ!cos, havendo a propria empreza concessionaria, que gozava. 
de u,ma garantia de juros de 6 ºIº sobre um capital f.ixaclo em 30:000$· por 
kilometro, reconhecido não lhe ser possivel cumprir as obrigações con-
tractuaes. 

Os favores da concessão ~ue datava dos· pri~eiros tempos do regimen 
r epublicano, haviam progredido desde então, de modo a attribuir áquella 
empreza o direito a extensões ferro-viarias cada vez maiores, sem· que, en-
tretanto, a construcção tivesse andamento 'Correspondente. Trinta· annos após 
a da ta da concessão, apenas existiam 82 kilometros de ·unha· construida, á 
margem esquerda do rio Toca ntins, ã. montante de Alcoçaba como inicio de 
uma estrada de centenas de kilometros, que deveria transpor o trecho enca-
choeieado daquelle riü e do Araguaya. ·o trafego da pequena linha con-
struida, dep-Ois de ter sido provi1soriamente aberto, estava indefinidamente 
su spenso, quando o Governo decretou a caducidade . Leva do A praça, em' 
Belêm do Pará, o a.cervo dá estrada., a . União o adquiriu, pelo preço· de 
1. 281: 000$, em 7 de Junho de 1922. 
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!TABYRA - O Congresso Nacional, em autorização' contida na lei da des- / 
p eza para o exercicio de 1920, fixou as condições a que devia o Governo nt-
tender para contractar com a "Itabira Iron Ore Company, Ltd. ", ou em-
preza que esta sociedade organizasse, ou com a Companhia Estrada de 
Ferro Victoria a Minas, mediante o accordo que entre as duas fosse preciso, 
a construcção e exploração de a ltos fornos, fabrica de aço e trens de lami-
nação, bem como de duas linhas ferreas que, partindo resp_ectivamente de 
Itabira do Matto Dentro e do Porto de Santa Cruz, no Estado do Espirito 
Sa.nto, ou de outros extremos preferiveis, fossem entroncar nos pontos con-
venientes da Estrada de Ferro Victoria a Minas. Estatuiu a autorização ain-
da sobre a construcção .de um cáes, o u so e gozo de obras de melhol'amento 
do. porto escolhido pa ra extremo de uma das novas linhas ; .e, finalmente, 
dispoz sobre a revisão do contracto de 19 de Agosto de 1916, celebrado 
cpm a referida Estrada, para a reconstrucção de suas linhas afim de fa-
cilitar o transporte de minerios e productos siderurgicos, sem novos onus 
para o Thesouro. 

De accôrdo com as clausulas approvadas pelo decreto n . 14 .160, de 11 
ele Maio de 1920, o Go•verno ce.Jebrou com a " Itabira Iron Ore Company, Ltd." 
e a Companhia Estrada de Ferro Victoria a Minas, contracto em que se 
estipularam, a pa.r das condições relativas propriamente a o problema side-
rurgico, as · que foram julga das convenientes, para o effeito dos transporte:il 
e a conciliação dos interesses da União com as duas emprezas simultanea.-
mente. 

Como o Gove1·no então claramente demonstrou, não se procedeu á re-
visão do contracto ferro-viario, revisão a que a lltidlu, a titulo facultativo 
e não obrigatorio, a autorização legislativa. Tanto àssim foi que em uma 
das clausulas ficou taxativamente determinado que, no caso de caducar 
o novo contracto, isto é, o da siderurgia, voltará a vigorar, sem restricção 
alguma, o celebrado nos termos do .aecreto n. 12 .'094, de 7 d:e Junho de 
de 191.6. 

Como acto complementar e considerando que a exécu<!)ão do contracto· 
de 11 de Maio de 1920 depende do Governo do Estado de Minas Geraes, o 
o Governo F ederal. baixou, em 17 de Março do anno corrente, o decreto 
n. 15. 403, que manda contar os prazos, mencionados em algumas c.Jausulas 
importantes , da data da a ssigriatura do con tracto que a Itabira celebrar com 
aquelle Estado. 

Nos termos do contracto de 1916, que continua vigente, a Companhia 
E . . F. Victoria a Minas abriu ao trafego, em 1° de Agosto de 1922, o 
trecho de 3lk m., 758 entre Cachoeira E scura e Ipa tinga, na linha que deve 
a lcançar Itabira do Matto Dentro do Ma tto Dentro. Proseguem regular-
mente, tanto quanto o permittem as condições de insalubridade locaes, 
das caracteristicas da bacia d'O Rio Doce, os trabalhos d'e ccmstrucçã:o da-
quella linha . destinada ao serviço publ ico de passageiros e mercadorias, 
disÜnda e independente da via especial que a "Itabira Irou Ore Company" 
ficou a utorizada a assentar para o t ransporte dos mineiros. 

Subordln'ada, com.o ora se acha, á Inspectoria Federal de Obras contra_ 
a;s Secicas a R0de de Viação Cea1' ense, .tratarei do assumpto _ que a ella se 
refere, no topico relativo aos tr~.bal•hos r ealizados no Nordeste. 

EXTENSÃO DAS ESTRADAS DEl F'ER!lO FEDElRAES ElNTREGUES AO TRAFEGO NO 
ACTUAI, GOVERNO - Os alga.rismos bem significativos, inscriptos no seguinte 
quadro, iridicam o progresso a lcançado pelas extensões ferro-viarias abertas 
ao trafego no periodo do Governo a findar 
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EST.RADAS 

.Estrada de Ferro S. Luiz e Caxias . . ................... .. .... . 
Rêde de Viação Cearense, inclusive a linha de Paiano a Souza 

(98 kaom:etros e os ra;ma:es de Quixm·am-0bim e ;patu') .... . 
Estra da de Ferro Centrai do Piauhy . ... . ................. . ... . 
Estrada de Ferro Central do Ri.o Grande do Norte ........ . .. . 
Rêde d'e Viação [Bah)ana ................ . .................... . 
E strada de Ferro Victoria a Minas - de Cachoeira Escura a 

I patinga. . . ........ . ........... . ....... .. ...... . ...... . 
Estrada ele F erro! Therezoi]olis a Varzea . . .. .. . ..... . . . ..... . 

Estrada de Ferro Central elo Brasil: 

Buenopolis a Jequitahy (ramal ele Montes Claros) ...... . ... .. . · 
Mariana a S. Caeta,no (ramal ele Ouro Preto a Ponte Nova) . . 
Estrada de Ferro Oêste de Minas - Capivary a Alto da Serra . 
Rêde Sul Mineira - S. Sebastião do Paraisa a Passos .... . .. . 
Estrada de Ferro Goyaz - Catalão a Ouvidor .............. . . 
Estrada de Ferro Sorocabana (ramal dej Tibagy) - Alvaro 

Machado a Presidente Epitacio (estação terminal em Porto 
'.ribiriçá) . . ... . . . .. . ... . . . · · · · ... · · · '" · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

.Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande - Wencesla,u Braz a 
Colonia Mineira (ramal do Parana,panema) .......... . .. . . 

Wenceslau Braz a Thomazina (ramal do Rio do Peixe) ....... . 
Estra da de Ferro Tubarã o a Ara.ra.nguá - Tubarão a Cres-

ciuma . . . ... . ......... . .. . ... . ........................... . 
Estrada de F erro Cruz Alta a Porto Lucena - Rio Branco a 

Santo Angelo. . . . ................ . · . . . .... .............. . . . 

Linhas complementares do Rio Grande do Sul: 

Basilio ao kilometrd 37 da linha de Basilio a Jaguarão .. . .... . . . 
S. Sebastião a Passo Fundo (linha de S. Seb astião a Santa 

Anna do Livramento) . . . . ........ . ... . ... . ............... . 
Alegrete ao kilometro 23 da linha de Alegrete a Quarahy ..... . 

Kilo11i,etro8' 

284.282 

146.282 
57. 141 
27.000 

110.216 

31. 758 
3 :937 

70.724 
22.500 

8.720 
75 . 730 
22.000 

90 .441 

28.M3 
30 . 699 

57.000 

33.500 

37.0uu 

37.000 
23.000 

1.197,783 

Estas extensões tiveram inaugurado o seu trafego no periodo do actual 
·Governo. 

HEFORMA DA !NSPEC1'0HIA FEDERAL DAS ES1'RADAS - Não terminarei esta 
noticia sobre as nossas vias ferreas sem fazer allusão especial ao novo re-
gulamento que o decreto n. 15 .157, de 5 de Dezembro de 1921, approvou para 
reforma da Inspector!a Federal das Estradas. A reorganização deste depar-
tamento administrativo deu-lh e o caracter de orgão central e coordenador 
dos trabalhos e medidas ·relativas á viação terrestre da Republica, . sem en-
tretanto, estabelecer nenlauma centralização descabida, antes respeitada, nos 
-devidos termos, a necessaria autonomia dos ch efes de serviços locaes. 

REGULAMENTO DE POLICIA E INSTRUCÇÕEJS PARA A TOMADA DE CONTAS - Dois 
outros actos merecem particular citação, . no que respeita as nossas vias 
ferreas. Um. o decreto n. 15. 673 , de 7 de Setembro do anno corrente, a ppro-
vou o novo regulamento de policia, segurança e trafego das estradas a.e. 



- , 668. --; 

ferro, revogando o antigo regula1ne11to de 1857 que já não podia, por ·falho. 
e obsoleto, satisfaze·r ãs· actuaes condiç'ões da uossa viação terresrtre. O 
outro, portaria ministerial ' de 28 de Agosto tambem do corrente anno, esta-
belece novas instrucções para a tomada de contas d'as estradas de ferro. 
federae\3 arrendadas oq sujeitas ao regimen da concessão, ficando assim. 
abandonadas as instrucções de 1897, que apenas se referiam ás vias ferreas 
que gozam de garantias de juros ou subvenções outorgadas pela União. 

' ES'l'ATISTICA E LEGISLAÇÃO FERRO-VIARIA - E-me grato registrar o impulso 
dado á publicação, que se achava atrazada, das estatisticas da:;v estradas de 
ferro. Sahiram a lume &s correspondentes ao periodo comprehendido entre< 
os annos de 1914 e 1918, estando já no prelo a de 1919. Quanto á legislação 
ferro-viaria, pubHcaram-se os seis primeiros volumes, que abrangem ' o lapso 
decorrido desde 1828 até 1890 . Outros volumes, sob impressão. devem appa-
recer ainda durante o anno corrente. 

ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAPITAL F!ilDERAL - Cqnscio de que o serviço. 
de abastecimento de agua desta capital precisa de remodelação conside-
ravel, delfüerou o Gove.rno não só investigar as causas do pessimo es•tado 
a que tal serviço chegou, mas ainda estudar meticulosamente os meios de 
corrigir. 

Dti , longa data e sob varias formas, queixas se accumulavam contra ir-
regularidade da distribuição e escp.ssez do liquido no centro da cidade, seus 
bairros e cercanias, e tudo demonstrava â urgencia de reprimir abusos in-
veterados, f!.Ue não tendiam a desapparecer, antes se aggravaram de modo 
continuado. 

Em 1920, constitui uma commissão de engenheiros, versados na te-
chnica especial a que pertencem os trabalhos do abastecimento, confian-
do-lhes o encargo de dizerem sobre os vicios, falhas e defeitos, de que se 
resentia o 'serviço de hydrometros, a cujo respeito o Governo recebera in-
:t'ormações pouco animadoras. No longo. e documentado relatcirio que, pouco 
depois, aoresentou, a Comm!ssão não .só esclareceu o · assumpto peculiar 
cujo exame lhe fôra c·onffü.do, mas ainda expoz fundamenta.damente erros 
que, em outros serviços · correlativos, todos pertinentes ao problema de sup-
primento urbano, cumpria eliminar, e providencias, cuja pratica se impunha. 

Instru!do assim sobre _questão séria importancia, entendeu ·o Go.verno 
ala.rga:r os encargos da Commissão, incumbindo-a de proceder aos estudos 
e projectos sobre que deverão a'ssenta.r à reforma systematica da rêde dis-
ti'ibuidora· e a execução methodiC'a dos novos trabalhos ind:ispensaveis. ao· 
melhoramento das installações existentes e do augmento do volume de aguas 
adduzido, previsto o desenvolvimento que uo futuro terão a ârea habitada 
e a população da capital da Republica. Injustificavel seria levar a cabO' 
trabalhos is.olad!os, como provideru::ia de occasião, sem subordinaçã.o· a uma 
idéa de· conjuncto. Seria repetir o erro, de cujas consequencias é justa-
mente prova bastante o estado de coisas· que :cumpre rectificar. 

A Cornm.issão já apresentou o p:lano geral das obz:as, em ob~diencia ao· 
qual já. muitos trabalhos parciaes, de melhoramentos da rêde actual, foram 
rea.l!zad@s. com proveito paz:a a dtistri•buição urbana. Além. disto, a a<'qão d~ 
Govern© pôde exercer-se sobre algumas irregularidades graves · que existiam· 
no mesmo serviço, com perda consideravel do liqui'do· e lesão do erario pu-
blico. Graças a taes medidas, o nurn'ero e a importancia das reclama:Ções-
têm decrescido continuamente, tendendo a normalizar-se a distribuição, den-
tr,o das condiçães p·reca.rias que sô a revisão completa de vez removerã. 

Ma.s, a: par desta. revisão, cumpre que se genera.lise na distribuição () 
uso dos ~pparelhos medidores, sem o qual nada se conseguirá no sentido• 
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de cohibir os abusos no desperd icio domicilia r ia, causa. de desequilibrio pro-
fundo e perturbação constan te daquelle serviço. A p rgv idenci a , que assim 
se impõe, depende, porém, da s orte ·que venha a ter o projecto de lei 
apresentado em 1920 na Camar a dos Deputados e ainda objecto de delibe-
r ação desta casa do parlamento. 

Segundo as informações prest ac1as pela R epartição de Aguas, assen-
t a r a m-se, nos tres ultimas annos, 82 .195 m etros de canalizações adductoras 
e distribuidoras de varias diametros e especies de ma terial, installa ram-se 
4. 071 pennas, deu -se bai.xa a 924 e elevou-se a 12. 094 o numero dos hy-
drom'etros domicilia res . 

Medida util foi a tra nsferencia, na Estrada de Ferro do Rio do Ouro , 
dos serviços de passageiros e cargas da estaçã.o inicia l da Ponta do Cajti 
p a,ra as du as novas estações, que o Governo mandou construir, uma á rua 
Coronel Figueira de Mello e outra. â, rua ele S . Christovão. 

Em 1919 construiram-se novas pontes sobre o r io Iguassu' e o affluente 
d este, o Paiol. Ourtras .. meno.res , foram construidas depois, para a travessia 
dos rios Anna F elicia, Utum , Timbó, e F aria. 

CORREIOS - Ao iniciar-se o actual periodo ·presidencial cogitou o Go-
verno de melhora r o serviço dos Correios, quer. do ponto de vista m a terial. 
quer qua nto â, organização technica e administrativa dos trabalhos. Re-
sentia-se aquelle serviço da falta de ins talfações a dequa das e sÚfficientes 
para a sêde da R epartição Central' e algumas de su a s dependencias , da es-
cassez de pessoal , m<>bil i'arios, u ten si!ios e ·m ater ial de varlas especies. 
' De facto, o desenvolvimento que o tra fego postal tem tido nos ultimas 
a nnos multiplica as exigencias, a que cumpre prompta e efficazmente atten-
der , sob pena de prejudicar o interesse do publico e lesar o Thesouro. 

P ensàndo• assim e serv.indo-se da autorização conferida pela lei nu-
mero 4. 27.31, de 1° de F evere'iro de 192·1, o Governo, nos t ermos· do decreto 
r. 14·. 722, de 16 de Març·o do mesmo· anno~ approvou o novo r egula mento 
do serviço postal. P ela. refor m a foram eleva das a 30 as 20 a dministrações 
então existentes, deslocando-se o centro 'de communica ções postaes• das 
capitaes dos Estados sempre que o indicara m considerações geographicas 
ou outras, ligadas â.s convenl encias e disponibilida des dos transportes. Fo-
raim creada s asstiim as adl1lJinistrações de Sa ntos , Corumbá, Sa.nta Maria d a 
Bocca do Monte, Botucatu', Theophilo Ottoni e Joazeiro, e elevadas á ca-
tegoria de administrações as sub-a.dministrações de Ca mpanha, Dia man-
~ina, Uberaba e Ribeirã o Preto. 

Fundou-se um systema permanente de fiscalização e estatistica de to-
dos os serviços postaes e a u gmentou-se de 74, o numero: de agencias. Para 
a ttender a todas as necessidades , o numero de empregados toi accresci-
c1o de 2. 985, subindo de 9 . 790 : 963$400 a despeza total. 

Os serviços opstaes a mbulantes, nas linhas ferreas e estradas d·e ro-
dagem, nã.o obstante o melhora mento de que aihda ca recem, têm sido aper-
feiçoados consideravelmente, lucra ndo com a nova organização da s adminis-
trações e com a r evisão de grande numero de contractos de conducção de 
malas, medida que, a lém, do mais, deu em resulta do sensivel reducção de 
des peza. 

P a ra m a ior regula1·idade, presteza e garantia de permuta de encom-
mendas postaes, entre o nosso pa iz e o exterior, o decreto n. 15153. de ã 
de Dezembro de 1921, expediu novas instrucções. que se coaduna m melhor 
do que as antigas, com as disposições dos accôrdos internacionaes, em que 

· somos par te. 
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Em 1920, reorg::mizou -se o systema de escripturação, pon do-o sob a for -
ma das partidas dobradas, e r efundiu-se o plano de acquisição, s•tupprimento, 
distribuição e conservação de malas postaes, de a ccôrdo com as instrucções 
·especiaes que haviam baixado do Ministerio. Os effeitos da refusão deste 
plano foram, segundo informação do Director dos Correios, sorprehendentes, 
verificando-se poupança nota vel do material existente . 

Finalmente, devo referir-me ás modificações introduzidas no serviço de 
conducção de m alas e correspondencias, na área do Districto Federa l, ser-
viço em que a administração directa da União, abolindo a intervenção dos 
contractantes particulares ·que deJle se incumbia m , trouxe as vantagens m ais. 
indiscutiveis. 

TELEGRAPHOS 
introduzidas varias 
legraphos. 

Durante o peri.odo presidencial prestes a findar, foram 
r eformas e executados varios m elhoramentos nos Te-

Em 1918 a extensão da rêde telegraphica era de 43. 212 . 060 metros, com 
uni.· desenvolvimento de 78 .'048. 981 metros, tendo sido construidos, de Agosto 
de 1919 a Novembro de 1922, 3 . 843. 607 metros de linhas, com um desen-
volvimento de 5. 729. 607 metros. O total actua l accusa uma extensão de 
47.055.667 metros e um desenvolvimento de 83, 778 .230 metros de condu-. 
ctores. Construira m -se 53 kilometros de linhas telephonicas c.om 106 kilo-
metros de d~.senvolvimento. No mesmo per iodo procedeu -se ao la nçamento 
de cabos submarinos de tres conductores, com 1 . Cl50 metr:is de extensão e 
4.950 de desenvolvimento. 

Foram· incorporados ao patrimonio nacional quatro edifícios para es-
ta,ções teJegli·alphicas ; Qonstr!Uid.os tre~ para estaçõ~ t•'adioteilegra)!)hicas; 
tres casas para postos telephonicos e re"onstruiclos 24. Além destas, con-
struiram-se tres edificios para Correios e 'l.'elegra phos, installaram-~e 119 
estações telegraphicas, 67 telephonicas,. duas radiotelegraphicas, uma pneu-
matica , 21 postos telephonicos, dous ra diotelegraphicos e dous semaphori-
cos . 

Encommenclaram-se estações radiotelegraphicas modernas pa.ra Salinas 
e Boca do Acre, que estã o sendo montadas; material para aperfeiçoamento 
do ser"iriço radio do AmazonaS'; e install.ou- se em Arpoador, no Rio ele Ja-
neiro, uma modernil:(sima. estação r:adiotelegraphica e raclio.telephonica, já 
em serviço. 

Foram tarnbem ins tanadlos aJppai•elhos ra'Ptc1c' ' p,utomaticos .Siem~nis, 
nesta Capital, . e em Bahia , São P a ulo e Rio Grande, com traslatoras em 
Ilhéof', CaraveLlas e Victor.ia. Estão sendo m ontados os de Rio e Porto Ale-
g re, já .recebidos, com t raslatoras em Santos, Curityba e Florianopolis e 
entr.e Bahia e Fortaleza, com traslatoras em Maceió e Natal. 

Procedeu-se á montagem de electrogeneos e de baterias de accumula -
c1ores em cinco estações telegraphicas; a dquiriram-se dous motores· e cly-
namos para estações telegraphicas e uma machina de frizar para a officina 
e mater.i'a l para substitui~ão dos accwmuladores por geradores dynamicos 
nas grandes estações. 

Melhorou-se o serviço telephonico federal adquirindo-se uma installa-
ção moderna da fabrica "Stromberg Manufacturing Co. ", e reformou-se a 
insta llação interna de grande numero de e-stações telegraphicas. 

Foi experimentada, com exito, no recinto da Exposição Internacional, 
t~ma insta.nação autornatica ·moderna teJepho·nica, fornecida po1· Siem.ens. 
Bi·others & Co. 



OBllAS Do NORDESTE - O plano geral das obras que o actual Governo ela-
borou e en1 grande parte executou no Nordeste brasileiro, consiste na açu-
dagem e irrigação, em larga escala, de alguns valles reconhecidamente fer -
teis, situados principalmente no alto sertão dos Estados do Ceará, Para-
hyba e Rio Grande do Norte. O inicio desse emprehendimento ficou de-
IJendente- da construcção de m uitas estradas, umas destinadas a fazerem 
convergir, tan to clq littoral como elo proprio interior, para as localidades 
das grandes barragens, os recursos de gente, provisões e materiaes indis-
pensaveis >í.s respectivas construcções , outras levadas a effeito em. satis- . 
fação a necessidades prementes do ·desenvolvimento econamíco do interior 
assolado pelas seccas. 

GRANDES BARRAGENS Para. effectuar-se · o transporte do. materia l des -
tinado ás grandes barragens foi necessa rio primeiramente apparelhar o porto 
de Forta leza com uma ponte de a.tra-cação, em. vista de estar a existente em 
ru.inas. 

E sta ponte está .já apparelhada de guindastes possantes, e um cabo 
aereo. 

P a ra o tra nsporte do material , foi necessario remodelar a Estrada de 
Ferro de Baturité; edificaram-se grandes armazens na praia de Forta leza , 
construiram-se estradas de rodagem de primeira ordem para supportar cami-
nhões carregados a té 10 toneladas de peso (105 kilometros para: os açudes de 
S. Gonçalo e Piranhas, 8 pa ra Pilões, 118 para Ga·rgalheira , 47 para P a -
relhas); construiram-se para o mesmo fim 83· kilometros de estradas de ferro 
para servirem aos ·açudes· de Quixeramob'hn, Patu' , Orós e Poço dos Páas , 
2 kilometros pa r a o açude de PHhões e 129 para os de Piranhas e Sã o 
Gonçalo. 

Foi pois de 227 kilometros o numero ·de estradas de rodagem e 212 
de estradas de ferro. 

Norton Griffiths & C. J,td ·. - A barragem do Acarape, iniciada ern 
1911 r-i pavalyzada durante a guerra., foi entregu e a os administradores Nor-
ton Griffiths & L tcl., faltando ainda 33. 000 m etros cubicos de alvenaria 
cyclopica para ser terminada. Os r ecurnos de construcção consistiam numa 
ins ta llação com ca pacida.de ma.xima pa.ra produzir ' 60 metros cubices por 
dia e por essa razão só foi possível collocar 9 .000 metros cubicos no a nno 
de 1921. Anteriormente · o progresso dos serviços fôra : , em 1918 2. 064 m e-
tros cubicos a o preço de 92$, cerca de 3. 400 em 1919 a o preço de 67$ o 
met ro cubico. No com eço do corrente anno fora m recebidos os m achinis-
mos para nova insta.Ilação, immediata;mente montados na hombrefra di-
r eita e postos a f u nccionar em fins de Março. De Janeiro a Abril fizeram-·se 
7 . 206 metros cubicos de alvenaria. A estação ch uvosa difficultou os tran s-
portes de combustível e areia, pois só no m ez de Abril choveram 26 dias, 
m as até fins de Setembro já haviam sido collocados 11 . 000 metros cu bicos 
ao preço de 52$785, quasi a metade do custo do metro cu.bico em 1918. 
Para a t erminação da b a r ragem falta m ainda. cerca de 13. 000 metros cu-
bicos de alvenaria cycJ.opica que ficarão ul t i'mados até Janeiro dÕ proximo 
anno . O total construido a té hoj e é de 70. 300 ni:etros cubicos. · 

No local da barragem de Quixeramobim, já liga do· á Baturité por um 
ramal ferreo de 2km.716, edificaram -se casas para 800 operarias e para. 
accomodação do pessoa l a.dministra t ivo; construiu-se uma barragem acces-
sori'a de terra que accumula agua para as necessida des de construcção e do 
operariado; fez-se a casa da usina de força, das officinas e os depositas 
de aimento e arma.zen.s p.'ll'a a.lmoxarif(l,do; estenderam-se linhas for-eas e 
a briram-se caminhos para a exploração de pedreiras e ou tros serv:iços , in-
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clusive a limpeza do leito do rio da excavação na secção esquerda. Durante 
esse tempo a installação e os. machinismos a dquir idos acabaram de chegar, 
ao local para a montagem . A grande ins ta llação da p edreira do "Salva 
Vida" dista da barragem 17. kilometros . 

No a.çude Patu', dista nte 4km. 328 da estação de Senador Pompeu, per-
cer-ridos em ramal ferreo ultimado em Novembro do anno passa do, cons-
truiram-se casas para o a lojamento de 1 . 600 trablhadores e do pessoal 
a dministra tivo. O boqueirão onde se . vai constru ir a barragem é estreito e o 
terreno de fundaÇão excellente; por essa r-azã o .os a dministra dores contam 
termina r a abe1·tura das ca va s na presente estação secca . A pedreira está 
installada. quasi a dous ·ki!ometros junto ao açude provisorio para abaste-
cimento da lnstalla çi'í.o e já construido. · 

Nos tres serviços dqs Srs. Griffith gastaram-se ce1-ca ,de 17 .000:000$ 
até o fim de Outubro deste anno . 

C. H. WALKER & Co. LTD. -;- A ca,rgo de C. H. Walker Co. Ltd., fi-
cou a terminação da barr-a.gem do Q{Lrgalheira e a constru cção da de. P a re-
lhas. à mbas no Rio Grande do Norte. 

No local da pr,lmeira j á,. se fez muito trabalho , O proolema de suppri-
mento d'agua foi resolvido com a abertura de dous poços no leito do rio 
que alimenta um tanque de 4·5m3 de ca pa cidade. Estão promptos os se-
g uintes· edifícios: casas de mora da pa r a os empregados de categoria, pal'a o 
engenheiro meca nico e para º' feitor, "garage", ferraria, dous· depositos para 
ex·plosivos, div.ersas casas para opera rios e o prolongamento do actual depo-
sito de -cimento. Acha m-se em construcção; a -casa do m edico e o· hospita l, 
um edificio para o almoxarifado e deposito de cimento, o deposito para oleos. 
a casa das m achinas, a officina mecanica e de carpintaria e ma is casas para 
oper arias'. As velhas casas existentes estão soffrendo reparações de modo a 
serem adaptadas ás novas condições de trabalho. 

Todas as maohina s e acoessorios á constru cção da barragem já foram 
para a lli transporta dos de Natal devendo ago11a começar o transporte elo ci-
mento. Estão m ontados tres _guindastes a vapor, bem como uma bomba cen-
trifu ga de · 6'" com motor, des tinada a -consei·var esgotadas as cavas de fun-
dação da ba rragem. Foi tambem monta do um cabo aereo de duas toneladas 
pa1,a o transporte de areia e foram pos tas em boa·s condições de funcciona -
mento· a inda as m achinas já existentes nas obras. Assentara m-se os trilho8 
para os guindast es a vap0r é const vuiram.-se linhas De-)auville pa ra diffe-
rentes serviços. As excit.vações para completar ae fundações da barragem 
foram começa das, tendo sido col1Cluida a limpeza das velhas excavações. 
Acham-se bem adiantadas . as do lado de monta nte para da r maior largu ra ãs 
cavas. A explorn.ção · da pedreira' caminha com a'ctividade, fornecendo pedr:t. 
pa.ra o revestimento e para o concreto de a lvenaria, cyclopica. 

As Ímpo·rtancias despendidas até fins de Setembrd com as obras da bar-
ra gem Ga rgalheira fóra ele 590 :000$ e :E 71. 040, sendo esta ultima proveniente 
da acquisição ele material na Europa. 

No boqueirão de P arelhas onde se va i construir a barragem do mesmo 
n~me a brio-se uma va lla ele um· fado a outro do valle, afim de descobrir o 
nivel da rochw. Para conhecer a na tureza dessa rocha fizeram-se sondagem 
11 <' leito do rio com ufo apparelho "8alix", ·das quaes seus attingira m á 
profundidade média de 3m,20 abaixo da superfície -da rocha e ·um a de 10 
metros. 

Para o abastecimento dagua tez-se um poço revestido de tijolos · no leito 
do rio. Está t ermina do o edifício do a lmoxarifado e estã o em construcção 
as casas de mo1·ada· para o pessoal superior, diversas pa ra operarias, um de-
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pc'3ito para cimento e outro para explosivos. Foi inicia do o transporte da s 
machinas e a ccessorios do porto de Natal ao local da s obras . 

As despezas effectuadas até fins de Setembro com as obras do açude Pa-
relhas attingem a 90 :000$ e :t 83. 785, sendo esta ultima proveniente de 
acquisição de material na Europa. 

Para c ombater ás seccas são de ma ior vulto as obras realizadas 
pelos Srs . Dwigth P. Robin so & Cú. Inc., a quem está entregue a realização 
<los trabalhos no Sul do Ceará e no alto sertão da Parahyba. Constroem no 
Ceará a s gra ndes barragen s de Poço dos Páos e Orós; e na P a rahyba as de 
S. Gonçalo, Pira nhas e Pilõe8 . 

Aquella cujos serviços estão mais a diantados é a de Poço dos Páos pelo 
facto de se ter de ha muito concluido o ramal feneo q_ue liga o local á 
~inha da Baturité. Quando ultima da, terá 52 metros de altura acima do 
leito do rio, 600 metros de c<0mprimento na crista de 600,000m3 de volume, 
a rmazenando um volume d' agua de 1. 000 . 000. 000m3 . A edificação para "o 
pessoa l operario e superior está constituindo terminada uma villa com ser-
viços de abastecime-ntos dagua filtrada, esgotos e telephone. Foram assen-
tados 2 .. 000 metros de linhas ferreas, percorridas pa r qu atro locomotivas 
Balawin e 40 caros de varios typos para os differentes serviços, inclusive 
o da pedreira, cuja exploração, perfeitamente regulariza da, já permittiio ac-
c umular o desmonte de 2. 000m3. 

Está inteiramente concluida e já, funccionando a u sina de energia ele-
ctl"ica com quatro geradores installa dos de 325 K. W. cada um e tres com-
pressores de 458 pés cubicos por minuto pa ra supprimento a 24 perfuratrizes . 
As ca ldeiras são do typo horizonta l, em nume1·0 de seis, perfazendo o tota l 
de 1. 200 H. P. 

Prosegue com grande actividade o preparo das cavas de fundação com 
o a uxilio de duas bomba s de oito e seis guindastes , se<ndo 3 de 20m. e 5 de· 
35m de lança , respectivamente . O cabo aereo está com a sua installação ul-
timada , bem como os distribuidores de concreto, um britador gyratorio de 
45m3-hora e betonneil-as com a capacidade tota l de 75m3-hora . A excavação 
total effectuada ascende já a 102. 000m3 dos quaes 100 . 000 em terr:a a 2.000m'l 
em rocha. A profundida de maxima das fundações será de 12 metros, o que le-
vará para 64 metros a maior altura da barragem .. 

Poço dos Páos está provido de uma officina meca nica de primeira ·ordem •. 
onde se fazem as reparações das machinas que trabalham nos · serviços de 
cons trucção das barragen s e das locomotivas da Baturlté. 

_Na barragem de Orós, assim como succedeu na_ de Filões, no E stado da 
Parahyba, os ,traba lhos preliminares ficaram na dependencia da conclusão 
de um r a m al .ferreo com 52m,700 de extensão . Com tudo, já é ap11eciavel o 
trabalho r ealiza do. O acampamento está terminado e abastecido de agu>< 
filtrada. Para differentes transportes exist em tres locomotivas Daldwin de 
20 tons. Procede-se a o esgotamento do lago profundo que cobre o sitio 
da ba rragem, no leito do rio, e já se iniciaram as excavações das fundações 
nutros pontos. com um tota l de 5001n3 de rocha . A installação de seis cal-
deiras horizontaes, de 200 H. P. está pela m et a de, bem como a .da ustna 
de energia electrica, com 4 geradores, de 325 K. ·w. e tres compressor es d~ 
450 pés cubicos por minuto, estes já monta dos. 

A harragem de Or63 terã, provavelmente 65 m etros de a ltura total com 
300 metros na crista e 300 .000m3 de volume; armazenará o elevado numero 
de 3. 000 . 000 . O&O de metros cu bicos J.e agua . 
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Nos boqueirões de Piranhas, S. Gonçalo e Pilões a actividade não foi me-
nor · e tende a crescer com a l\gação ferrea que acaba de ser feita com a Es-
trada de Ferro de Baturite. 

Em Piranhas já se edificaram as resielencias do pessoal administrativo 
(" operario, as casas para offi.cinas e para usina de força motriz, servida por 
4 ·cal'deiras verticaes, typo Wiclrnr de 300 H. P. e 4 .geradores de 325 K. W . 
inteiramente installados. Ha ainda inteiramente mo;ntados tres compressorés 
ele 450 pés cubices por minuto para supprimento a 24 perfuratrizes de des-
monte da pedreir'a, já em grande parte aberta. O abastecimento de agua 
filtradd. está terminado, tendo sido construida uma represa. tanque e flltrC>.,. 

No local de obra já· existem 3. 300· metr'os linhas ferreas, onde trafegam 
para diversos serviços 3 locomotiva~ Daldwin de 20 toneladas e 40 carros de 
varios typos. Está inteiramente montada uma das torres do cabo aereo, 
bem como 3 guindastes · de 35 metros de lança e 2 de 20 metros que muito 
têm produzido na abertura das cavas de fundação, cujo volume total de 
excavação já se eleva a 122. 000m3, dos quaes 120. 000 de terra e 2. 000 de 
renha. Tudo pa rece indicar que serão boas e relativamente faceis de pra·· 
parar as cavas de fundaçã o do açude Piranhas; por essa razão é de cre1· 
a sua proxima conclusão, a ccrescendo a circumstancia de já estarem instal-
lados os britadores, as betonnelras e os distribuidores de concreto. 

A barragem de Piranhas armazenará 600. 000. 000m3 de agua, terá 50 
metros de altura acima do leito do rio, 450 metros de comprimento na crista 
e 200. 000m3 de volumo. 

Na barragem de S. Gonçalo já se construiram as casas para moraaa 
do pessoal superior e operar'.io, preparara m-se as officinas e depositos de 
meteriaes e fez-se o serviço provisorio de abastecimento de agua filtrada 
com o auxilio de poços. O terreno de fundação está em grande parte desco-
berto, montando a 54. 000 m3 o volume excavado e transportado. Estão era 
actividade 9 guindastes, sendo 7 de 35 metros de lança e 2 de 20 metros. 
3 locomotivas Baldwin de 20 toneladas e 40 carros de varios typos, que tra-
fegam ao longo de 2. 000 metros de linha. A installação de 2 caldeiras de 
300 H. P., typo Wiclrnr, está terminada, bem como a de usina de energl'~ 

electrica, provida de 2 gei:adores de 325 K. W. que tambem accionam 2 
compressores de 450 pés cubicos por minuto, para os trabalhos de exploração 
da pedrei,ra que já está aberta e .com 4.000 toneladas de des·monte accumu-
:ado. Está concluída a montagem de um britador gyratorio de 45m3 hora e 
de betonneiri:ts con'.i a capacidade de proelucção de 53m3 de ·concreto por hora 
de serviço. Duas linhas telephoni·cas, uma de 12 km. e outra de 40 km. ligam 
o local de barragem a Souza e Piranhas. 

A barragem de São Gonçalo terá 24 metros de altura acima do leito do 
rio, 300 metros de comprimento na crista e armazenará 75. 000. 000m3 dag·ua. 

Finalmente na barragem de Pilões o acampamento está inteiramente 
concluido, com um bom serviço de abas tecimento d'agi+a filtrada para os 
usos domesticos e outras necessidades, para o que foi precizo construir uma 
r·epreza de 75. 000m3 de capacidade. Ha construidos 2 . 500 metros de linhas 
ferreas percorridas ;por 3 locomotivas Baldwln de , 20 toneladas e 40 carros de 
varios typos. Está inteira mente concluida a installação de 2 caldeiras Wiclrnrs 
de 300 H. P. e de 2 geradores de 325 K. W . .cada um, bem ·como a de 2 
compressores de 450 pés cubices por minuto. E stá em funccionamento u·m 
;5·uindaste de 35 mettbs de lança e já se extrahiram 10 . 000 m3 de desmonte 
das cavas de fundação. A a ltura ela barragem de Filões será de _20 metro:o 
acima do leito do rio, com 600 metros de comprimento na crista e 60. 000 m3 
de volume . A capacidade que elle vai crear será de 120. 000. 000 m etro.s 
cu bicos. 
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No intuito de reduzir, senão de eliminar, as perdas consideraveis em 
va lor e qualidade do clmento, quando lmportado em pó, f icou resolvido r e-
cebel-o ein pedra, sem damno dagua ou estragos ae acondicionamento, para 
então pulverizal-o. A, u sina que faz essa operação já se encontra inteu·a.-
1nente pTompta na cidade da Fortaleza e já se fez contrato com uma das 
;Jrincipaes fabricas de cimento dos Estados Unidos para o fornecimento de 
ó O. 000 tonela das, que serão armazenadas e moidas á medida das necessidades 
de construcção das grandes barragens. 

Nos cinco serviços a cargo de Dwight Robis.on & C., Inc., gastaram-~" 
17. 039: 000$ e S 4. 644 . 630,17, sendo estes provenientes de · acquisição de ma-
terial na Americ<i do Norte. 

ESTRADAS DEJ FERRO - Oeará - No Ceará foram construidos, na vigenc1a. 
da actua l administração, 156km. de estrada de ferro, inclusive os 38 fina es 
da estrada de peneti'ação da Parahyba, da fronteira deste Estado á estação 
Pniano, na Baturité, e estão em construcção activa 112 km. 

São numerosas as obras de arte correntes e ordinarias construidas natl 
estradas de ferro do E stado do Ceará na vigencia do actual Governo. Iille-
vam-se a 329 assim discrimina das : 301 boeiros, 21 pontilhões, tres pontes de 
madeira e quatro metallicas. Estão além disso em construcção 14 boeiros, 28 
pontilhões e 3 pontes metallicas, e foram reparados 98 boeiros, 31 ponti-
lhões e 3 p ontes metalllcas. 

Para os serviços das Estradas de Ferro do Ceará e da Parahyba foram 
adquiridos 428 vagões no valor de 8.7H4:195$065, 77 locomotivas de diffe-
rentes elas.ses, bem como 50. 000 toneladas de trilhos. 

Parahyba - Dos 619m,319 de estrada de ferro que se constróem na Pa.·· 
rahyba, (38 ficam no Ceará), já estão em trafego 87km,600 ; têm o leito 
prompto para receber a via permanente 132krp.100, e estão effectivamente 
atacados 99krn,528 em serviços de terraplenagem. Já foram construidos 303 
booiros, ·46 pontilhões e 14 pontes, sendo uma metallica e as demais de ma-
deira provisoriamente; ha em construcção 58 boeiros, 10 pontilhões e novo 
pontes, sendo uma ele cimento armado, quatro de madeira e quatro rne-
tallicas. 

Pernambuco - Em Pernambuco está em construcçâó ã linha ferrea que 
de Limoeiro, ponto terminal da Great Western, vai á villa de Umbu zeiro, 
nos limites com a Parahyba, passando por Bom Jardim. Os trabalhos tive-
ram inicio em 28 de Janeiro do corrente a nno e até 15 de Setembro, data das 
ultimas informações, os totaes executa dos já r epresenta.m grande somma de 
actividade . Foi terminada a locação da Estrada em toda a sua extensão. 
que é 50km,745 ~ estão em activa construcção 28km,487 e promptos 12 lülo-
metros para receber a via pei·manente, o que teve começo a 8 de Setembro 
ultimo. Fora m construidos 25 ·boeiros e estão em construcção 20 outros, bem 
como quatro pontilhões e uma ponte de cimento armado. As clespezas effe-
ctuadas sobem a 3.563 :157$825. 

Piauh1J - No Plauhy, os trabalhos em estradas de ferro constaram do~ 
estudos e projecto da variante de Altos, Alto Longá e ,Castello, na linha 
Cratheus e Therezlna, ligando a via ferrea de Sobral no Ceará á Capital da-
queile Estado. 

Fizeram-se 130 kilometros, de reconhecimentos e exploração, e está e, 
·Projecto prompto em toda a extensão da variante que é de 120km,600; a 
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rampa maxima de 1.8 o/o só foi empregada num pequeno trecho. assim como 
o raio minimo de 150 só foi utilizado e1n uma unica curva. 

Ós traba1hos custaram cerca de 69: 500$000 . 

ESTRADAS DE RODAGEM: E CARROÇA\'EIS - Ceará - Já estão construidas nc, 
Ceará, com a extensão total de 280km,673, as seguintes nove estLadas de ro-
dagem: - Fortaleza a Maranguape; Lavras a Cajazeiras; Floriano Pei-
xoto ao açude Pedras Brancas; Tamboril a Pinheiro; Massa pê a Meruóca; 
Massapê a Palma; trecho Baturitê a Pirangy, na de Baturitê a Russas; 
trecho Itaúna a o km. 6, na de Itaúna a Canindê; trecho Maranguape ao km:. 20 
;ia de Maranguape a· Canindê. 

Do typo carroçavel. estão concluidas a." oito seguintes: - Lavras fL 
Varzea Alegre; Canindê ao açude São Paulo; Itaúna a Quixadá; Itaúna a 
Baturitê; Camocim a Mucambo; Granja a Parázinho; Tucunduba a o açude 
I'ucunduba, e Quixadá a Morada Nova, no totaJ de 311lon,556. 

Ha 13 estradas de rodagem em construcçãn: - Aracaty a Limoeiro; 
i'l'I:tranguape a Guaramiranga; Guaramiranga a Pernambuquinho; Quixadá !\ 
Serra do Estevão; Mecejana a Cascavel; Mecejana a GÚarany; Tururú a 
São Francisco; Baturitê a Olho d'Agua; Sant'Anna a Cacimbas; Granja a 
Viçosa; Sobral a !biapinha ; trecho Sobra l ao km. 26; Ipú a S. Benedicto; 
0 finalmente Quixadá a Morada Nova, em que os serviços proseguem para 
wrnal-a de rodagem A extensão total construida ê de 242km,590, dos quaes 
195km.790 entregue9 = trafego. 

Carroçaveis em construcção ha sete; trecha Pirangy a Russas, na de 
Baturitê a B.ussas; trecho lcm. 6 a Canindê, na de Itaúna a Canindê; trecho 
km. 20 a Canindê, na de Marangua pe a Canindê; trecho km. 26 a Ibiapina, 
na de Sobral a Ibiapina; Morada Nova a Russas; Sobral a Fortaleza; e 
Lapa a Sabiá. A extensão total destas estradas ê de 558lcm,330, pa:rte con-
si;ruida e parte em construcção, mas já se podendo trafegar ao longo de 
toda. ella . 

Foram, portanto, construidas no Oerá 523km.,263 de estradas de rodagem 
em construcção 12k,120 de estradas de rodagem. Quanto a obras d'arte es tão 
em construcção 12k,120 de stradas de rodagem . Quanto a obras d'arte estãc.> 
promptos; 740 boeiros, 124 pontilhões, 34 pontes de madeira, tres pontes me-
tallicas e nove de-· cimento armado e, em construcção: 39 boeiros, 11 ponti-
lhões. uma ponte de madeira e quatro . de cimento armado. 

Parahy·ba - Na Parahyba, extensão kilometrica de estradas do typo 
rodagem construidas pelo actual Governo, atê fins ele Agosto. é de 4041<,728, 
varias outro sesta.ndo em const.rucção e já se pondenclo trafegar a o longo 
d~ 4á7k,290; nas carroça veis o total construi elo ascende a 587k,997, varios . 
cmtros estão em construcção e já se pôde trafegar numa extensão de 700k,680 

As obras d'arte construidas ascendem a 859 boeiros, 97 pontilhões, 17 
f;ontes de m adeira e 49 de cimento armado, e as em construcção attingem a 
102 boeiros, 30 pontilhões, duas pontes de madeira e 14 de cimento armada 

Rio Grancle do Norte - No Rio Grande elo Norte, estão construidos e em 
trafego, 276k,900 de estradas de rodagem. Nos trechos em que se procedem 
os trabalhos, ha uma extensão cons truida e entregue ao trafego igual a, 
158km,200, estando os serv.iços atacaqos em 72k,500. 

A extensão ºtotal das estradas, construidas e em construcção ê d6 
605k600 . A extensão estudada ê de 187 lrilometros . 

As obras d'arte construidas elevam-se a 405 boeiros, 37 pontilhões, l& 
pontes de madeira e uma de cimento armado e as em construcção a 31 boefros, 
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dnco pontilhões, 36 ponte11 de madeira, seis de cimento armad·o e 11 me-
tallicas. 

Bahia - Na Bahia, os trabalhos de constr:ucção de estradas de , rodagem 
são os seguintes: 33k,406 de leito prompto e em trafego, 5k,440 qe leito em 
c onstrucção, 55 boelros e dous pontilhões construidos e sete boelros.' dom; 
pontilhões e tres pontes de madeira em construcção . Ha ainda estudos feitos 
na extensão ~ta. de 116 k!lometros. 

Piauhy - No Piauhy, estão em construcção tres estradas com a · ex-
.tensão toti:i.I 283k,500 e tres outras, com a _de 165k,804 foram as estudadas. 
Daquellas 150m,500 têm promptos os serviços de terraplenagem e em 38k,100 
trabalha-se com actividade, podendo ficar promptos atê Q fim do anno. Ha-
construidos 196 boeiros. seis pontilhões e nove pontes de madeira, e con -
s troem-se 150 boeiros e dous pontilhões. 

Pernambuco - Em Pernambuco, estão concluídos os trabalhos em 93k,160, 
constróem-.se 3kl20 e trafega-se em 97k,282, sendo 117k,967 a extensão total 
das estradas de rodagem. 

No typo carroçavel, ha um trecho construido de 10 k ilometros e em 
construcção 21k,300, sendo a extensão total de 31k,300. 

Projectaram-se no typo c.arroçavel 24 kilometros e estudaram-se 14 
1lutros. 

O total de obras d'a rte construidas nas estradas do typo rodagem e car-
, oçavel eleva-se a 92 boeiros, 16 pontilhões, duas pontes de madeira e dua.;i 
tle cimento armado e das em construcção sóbe a um boeiro, dous pontilhões 
em uma ponte de cimento armado. 

Sergipe - Em Sergipe temos tres estradas de rodagem em construcção · 
com a extensão total, n,as ruas primeiras, de cerca de 123 kilometros, doa 
quaes 30km,380 estão construidos, 27km,433 em trafego, 2km,160 em constru-
·cção e o serviço de Propriá concluido, na extensão de 653 m etros . Quanto 
a 'obras d'arte, ha construidos 96 boeiros, quatro pontilhões e tres pontes 
de madeira e em construcção uma ponte de madeira e -o viaducto da rua da 
.Capella, em Aracajü. 

Ceará - No Ceará, foram t erminados sete açudes publicós com a capa-
cidade total de 17. 242.538 m etros cubicos; continuam as obras em 13 outros. 
tambem com a capacidade total de 213. 523. 812; estão projecta:dos sete, com 
a capacidade total de 575. 645. 980 e foram estudados 24. 

Com r elações aos particulares, seis foram terminados, com a capaci-
dade tota l de 5. 684. 012; 13 est ã o em andamento, com a capacidade total 
de 23. 779. 858 e 15 estão projectados, com a capacidade total de 32 .129. 557, 
a lém de 74. cujos estudos se effectuaram. 

AçuDES - Parahyba - No Estado da Parahyba, foram iniciadas no pre-
sente Governo a construcção, reconstrucção .e desobstrucção de 14 tepr·eza.s 
publicas com o dispendio total de 728:320$457. São 10 açudes ·e quatro tanques 
que se constroem para abastecimento de agua potavel aos habitantes locaes e 
.fins agr!colas. Destas obras, não são conhecidas as capacidades de sete; 
a.e restantes .têm um total reprezado de 33. 332. 865 metros cu bicos d' agua. 

· Com a despeza de 156:160$836 foram ·estudados 32 açudes e dous tanques 
!lUblicos. dos quaes tres estão em conclusão . 

"• 
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No mesmo periodo foram estudados 38 açudes · particulares, alguns dos 
qüaes já estão projectados. ·A capacidade já avaliada excede de 1. 000 . 000 
de metros cu bicos . 

As despezas totaes coin estes ser·viços a.s'cenderam 325 :487$907. 

Rio G•rand.e do No·1·te - No Estado do Rio Grande do Nor,te., dentro do 
=tua! Governo, · foram atacadas as contrucções de nove açudes, tres pu.-
blicos e seis particulares. Desses só dous foram iniciados em época ante-
rior a 1919. 

Os açudes publicos em construcção têm 37. 225. 000 metros Ç\~bicos , º"' 
p;irticulares cerca de 9. 000. 000. 

Foram effsc·tuados reparos no Sangradouro do açude publico já con-
stn'1ido de "Sa nto Antonio", do municipio de Caraubas, bem como no Mundo 
Novo,. no de Caicó. 

Effectuaram-se os estudos dos 10 açudes publicos, alguns · dos qua,es já 
têm promptos os respectivos projectos. 

A capacidade total sobe a 1. 617. 227. 000 metros cubicos. 
F-Onam igualmente effectuados os estudos de 14 açudes do propdedade 

particbla;. : . . 

Bahia - Na Bahia foram terminadas as construcções de quatro açuaes 
publicos com capa.cidade de 5. 000. 000 de metros · cubicos; estão em via de 
conclusão mais -Oous, com cerca de ll. 000. 060. 

·Piauhy - Os · serviços de açuda:gem executados no Estado do Pia uny 
constaram de construcção, j'â terminada, de dous açudes com 385. 512 me-
tros cubicos de capacidade; da recons trucção, tambem jã concluida, de outro~ 
dous e da construcção, em andamento, de mais um, com 915 .154, além ele 
ôous outros estudados, com cerca de 37 . 000. 000. 

Todos estes açudes são publicas. 

P,ernanibuco - No Estado de Pernambuco ha sóme1ite um açude c111 
construcção. Os tra;balhos estão em via de terminação. A capacidaEle é · de 
1.220. 625 metros cubicos. 

Projectam-se mais com capa cidade superior a 40. 000. 000 de metros 
cubicos. Estudaram-se quatro ·com a capacidade total provavel de 22.741.217 
metros cu bicos. 

S)l:RVIÇOS 'l'OPOGRAPHICO E ASTRONOMICO Os serviços cartogra phicos 
'topographicos das bacias hydralicas e de irrigação dos grandes açudes teve 
uma grande impulso e dentro em breve a Inspectoria iniciará as publicações 
i:ei<pectivas. 

Grande fl,esenv0lvimento tiveraim tambern os trabalhos de determinação 
de coordenadas geographicas para a definitiva confecção do mappa do Nor-
déste. Os lugares já marcados astronomicamente são: na Parahyba, 21; no 
:Rio G-rande do Nort!", , 21; na fronteira, 2. 

:~ · Perfwração de poços - Durante o periodo comprehendido entre 28 de 
Julho de 1919 e Setembro de · 1922, foram perfurados no Nordéste 220 poços, 
sendo ·!1.23 publicos e 79 particulares. Foi dispendida na perfuração e no 
apparelhamento desses 1~oços a -somma de. 680:257$070, estando comprehen .. 
di.dos nesse total as despezas · f éifas peloR interessados, nos poços· particulares 

O cuRto médio por poço, inclusive o a,pparelhamento, foi ele 3: 092$770. 
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No mesmo periodo foram adquirrdá~ tres perfuratrizes e reparad<J,s mui-
tas outras que se achavam fõra do serviço, t.enÇ!o tarnbem sido "desobstrúidos 
e reparados em seu a pparelhamento 21 poços . ---: .J. Pires d-O ~io. 

FAZENDA 

Sn. PRESIDlllN'l'B: 

Qµ~ndo em Julho de 1919 , V. Ex. assuniio o Governo, era. de grandei. 
difficuldades a situação do Thesouro Publico. 

Os . cinco ultimos exercicies hav·iam-.se encerrado com deficit considera -
v.el, e o. de 1919 teria ta mbern de ser liquidado cem despeza muito superior 
ã rMeita, tal · o vulto Çlos compromissos ·decorrentes do respectivo orÇa-
mento . 

Rept;itia-se, assim. o de.sa.certo e .a imprevidencia que, durante annos se-
.lfuidos, têm perturba do a ge:;;tão fina nceira . Assente, como ê. sobre o orça.-
mento, lia organização deste· registro escrupulos9 dos encargoii e recwsos do 
Eijtado, depende em grande parte. 
· ·votado_ sernpre co.m extra ordinario desequilibrio, na sua execu ção, as la-
cunas, os 0XC0$$0 S

0 

e def.eitos se paetenteia m . de modo irr~mediavel, porc:iue 
não SÓ consigna ,dotações _ insufficientes aOS innu;rneros serviÇ()S CO?l)O_. con-
têm, em cauda, ról immenso de dispendios que. não computados . na C,OWP<J.·· 
ração da receita orçada com a despeza fixa da, constitueni o factor mais im-
portante do deficit, que só a liquidação final do exer cicio vem apq.rar 
pr-~isamente . E . . destarte, perlustradOS os turnos periamenta res, sobem 
o~ orçii.mentos. á sanc_ção, inçàdos de dE\spezas que não f.iguram na norn,en-
c:latura proprla e formam segunda serie .de encargos pesadissimos. , 

Ao Execi..<tivo, portanto, sobre cujos hombros recahe a respqnsabilid<J,de de 
'pagar bem e ar.recadar m elhor, tiram-se os meios seiuros. de calcular, pre-
ver, ?-Valiar. , 

J!J' bem de ver os estorvos, os obst aculos ~nv:enci veis ·q ue ,dahi promanam 
a administração das finanças publica s. 

Conti<i- t ã o perniciosa irregularidade, bati-me incessantemente, consoante 
a orientaçã0 que V . E x . traçou a o seu Governo na Mensagem dirigida ao 
Congresso a 3 de Setembro de 1919, ,em qu,e reclamava energ~co r emedio para 
c.sses i;nales. Em 1220 (Mensa,_ge,m de 3. de Maio) ao apontai· o d t;isequilibrio 
verificado. affirrnava V. Ex.: 

"•Para corrig.ir l n.conveniente de tão damnosas co~sequenc1as e que pa rece 
t.er-se arraigado nos nossos costumes parlamentares e administrativos, é mis-
têr cuidar com energia e firmeza, de aperfeiçoar a elaboração dos orça-
m entos." 

Em 1922 , resaltante esse motivo, a lém de outros de niio sómenos gravi-
dade, era V. Ex. forçado a vetar a resolução legislativa referente á despeza, 
.e na, Mensagem qu e a 3 de Ma.lo enviou ao Congresso tratou das prem entes 
condições financeiras nos seguintes termos: 

"Tal situação, cumpre dizel- o claramente, é fru to ela imperfeitissima or-
ganização do nesso orça mento. 

Não só ao Governo ê impossível ~ornecer urna proposta ~om elementos 
n ecessarios á exacta estimativa da receita,. dev,ido principalmente ã. grande 
extensão -do pe1iqdo complementar do exercício, como tambem ao Congresso 
:Naciona l .é difficil fazer a justa previsão das rendas a arrecadar. 

· Ne~tas condições, melhor seria adoptar o criterio pessimista, .v is to como 
a majora\Íão, no orçar a receita, augmen.ta , o desequilibr io, principalmente em 
or.r,a mentos como o nosso, que, além das despezas tnbella clas, que constituem 
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propriamente o quadro graphico orçamentario, traz no seu bojo innumeras 
disposições imperativas, geradoras de despezas avulta.díssimas." 

A acção do Governo, nesse sentido, foi mal comprehendida por uns e 
falseada e deturpada por outroS'. 

Começaram por enxergar profunda discordancia entre a campanQ.a man-
tida pelo aperfeiçoamento dos methodos orçarnentarios e pela restricção de 
de:spezas que não consultam o interesse publico, e os actos do Governo, que 
obedeciam ao plano de realizações uteis, reproductivas e necessarias. 

Os que fazem oppo.sição systematica, com se valerem de inverdades e da 
;ldulteração dos factos, para poderem atacal-os, viram nisso campo a.de-
quado ás suas accusações. 

Foi a administração taxada de esbanjadora, corno se esse qualificativo 
pudesse caber a quem applica honestamente os dinheiros em obras, refor-
.ma.!;! e melhoramentos, que muito contribuirão para o bem e progresso do 
paiz. 

Não se1ia judicioso pregar e exercer a economia a todo o transe, sem 
justo criterio, sem orientação predeterminada . O que se ha profligado, e com 
'ra:ião, é o regimen de deficit, consequencia da organização orçamentaria, em 
que as despezas votadas nunca se contém dentro da receita orçada, quando 
fôra facil remediar a esses males, com avaliar de modo · certo, ou pelo menos 
app1·oximado, a arreca;dação das rendas publicas, dotar as verbas com quan· 
tias sufficientes aos dispendios a que correspondem, e, finalmente, expurgar 
aà caudas orçamentaria.s das despezas prescindiveis, dos favores pessoaes. 

Preferiram, entretanto, que o Governo nada fizesse, e permanecesse de 
braços cruzados. para só abril-os. quando tivesse de cortar despezas. Em-
quanto isso, a Nação que caminhasse como pudesse, ou parasse de todo a 
sua marcha accelerada de paiz novo, cheio de vida, de ansias, de surtos. de 
legitima!'! aspirações. E para acompanhar esses financi.stas de vista curta, 
'aqui se estaria prompto a sustar-lhe o desenvolvimento, a sobreestar-lhe o 
progresso, a privai-o de melhoramentos, numa época em que o paiz os exige 
com todas as forças. Deste modo, ficariam sobremaneira contentes os ad-
'Versarios de V. Ex., porque o Governo não teria sido dispendioso, em.hora 
inutil. 

Não .pdssuem taes oppositores noção do que seja administrar e ignoram 
por· completo que o crescimento das despezas publicas é phenomeno finan-
ceiro que actualmente nenhum Governo pôde impedir. E' uma das conse-
·quencias inevitave!s da conflagração mundial, que fez tambem avultar º" 
orçamentos particulares. 

Todos os paizes, ainda aquelles que ficaram neutros e se aproveitaram 
das condições favoraveis e excepcionaes que a guerra lhes offereceu, tiveram 
e têm, em cada exercício financeiro, os seus orçamentos grandemente au-
gmentados. A Hespanha, a Suissa. a Hollanda, a Suecia, a Noruega iião pu-
'deram escapar a essa contingencia. 

Francesco Nitti, no livro Scienza àeUe Finanze, cuja ultima edição acaba 
de apparecer, expõe minuciosamente o assumpto. para assim concluir: 

"Nessun paese e sf.uggito àunque a questo accrescimento; ne coloro che 
hanno piií progreâito, ne ha111no ?neno; ne i paesi vecchi, n.e i niiovi; n6 i 
paesi che hanno avu.to 11-na política, cli espansione piú lOJl"ga, ne quelU oh.e si 
sono rinchiuse in sestessi." (Pag. 62). 

O Governo trouxe um programma que de começo, foi lealmente· exposto 
á Nação. 

Na Mensagem de 3 de Setembro de 1919, ao insurgir-se contra o dese-
quilibrio orçamentario, assim se exp.ressava V. Ex . : 
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"Devemos fugir de aggravar os nossos compromissos com despezas que 
não sejam reclamadas pela necessidade de assegurar a integridade da Nação 
e desenvolver as sua,s fontes de riqueza, como sejam o apparelha:nnto da 
nossa defesa militar, o saneamento do interior e extinção das seccs.s do 
Norte. A estas despezas devemos acudir, ainda que com sacrifício, porque uma~ 

são a garantia da nossa propria existencia, e as outras· importam o paga-
tnento de uma divida de honra para com a população pobre do interior. a 
quem quasi tudo tem faltado, e a revalidação de uma da snossas regiões mais 
susceptiveis de produzir, onde a riqueza publica irá crescer de recursos im-
mensos. 

86 isto poderia formar o programma de um governo empenhado em tra-
balhar pelo bem publico. Mas a situação do pa iz e a época em que a Vossa 
Excellencia coube dirigi!-o exigiam mais. Era preciso dar legitimo amparó 
ãs industrias e desenvolver a producção, com restaurar e augmentar os 
meios de transporte e de communicação, e era ainda, precizo commemorar 
dignamente a data do Centenario da nossa Independencia. 

Por o).ltro lado, impunha-se ao seu Governo providenciar sobre a melhor 
arrecadação de rendas e fiscalização de despezas. 

Esse programma, pôde Vossa Excelencia assegurar que o cumprio sem 
desfallecimentos. No que concerne ao Ministerio da F~zenua, l'apido relato 
doutrinaria .seguida e.. do mesmo passo, as moG.ificações adoptadas na acção 
publica. 

A presente >.::. inm,,ria recapitulação dos serviços que se relacionam com 
i; :Ministerio da Fazei ' ·'' realizados durante o Governo de V. Ex., s6 deverá 
fazer menção das providencias e actos capitaes, que exprimam a orientação 
doutrinaria seguida e, do mesmo passo, as ·modificações adopt:;i.das na acção 
administrativa ou que, por seUI!' effeitos e alcance, tenham grande relevancia 
e ·correspondam á satisfação cie .necessidades nacionaes. 

PRoPOSITo ANTI- ElMISSIONISTA - Depara-se, desde logo, com t.aes requi-
sitos precizamente o acto inicial constante da resolução adoptada ao verifi-
car-se a falta de recursos em caixa, para o pagamento immediato das despezas 
ordinarias da administraÇão . 

Cons is tia essa r esolução, que ficou como postulado fundamental do Go-
verno, em não emittir papel-moeda, ainda mesmo nos termos da lei n. 3. 546, 
de · 2 de Outubro de 1917, para satisfazer despezas ordinarias do E s tado, 
custeadas que devem ser com recursos taml:Jem ordinarios, respectiva mente 
consignados no orçamento. Essa lei autorizava a emissão no quintuplo do 
ouro. ã razão de 27 dinheiros por 1$, e sem que tivesse tido semelhante a ppli" 
cação, isto é, livre desse o.nus. havia, nas casas fortes da Caixa da Amor -
tização e do Thesouro Nacional, a quantia de 13.664:707$581. 

'l'odo o ouro, porém, incorporado ao fundo de garantia, constituia o la >< -
tro de valoriza ção -real <lolpapel-moeda em circulação. Qualquer emissão qu e 
se fizesse contra os valores desse fundo , importaria, apoucar a garantia do 
montante em gyro. 

Em vez, pois, de continuar a emittir papel-moeda. para applical-o ás des-
pezas ordinarias, preferio-se reforçar o fundo de ga rantia com a accumulagão . 
mensal do oure., extrahido das minas ·do Morro Velho e da Passagem a que 
se . aÇ!,di tou a do Morro do Fraga. 

Restabeleceu-se, assim, integralmente o · fundo instituida pela lei n. 5 81" 
Cle 20 õe Julho de 1899, para exclusiva garantia do pa pel··moeda em cir-
culaçã.o . 
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:Pu~"a:nte a l'residlmcia q.ue finda não se ·fez er,nissão de papel-moeda, com 
ou sem 'lastrO', para ser applicada iis des:1>ezas nonnaes do Estado. As: emis-
sões feitas · - para acudir ás:. obrigações do Convenio imliano e ãs necessi-
dade5 da Carteira de Redesconto - são de caracter especial, sujeitas· a res-
gate e incineração determinados em lei. Dellas nos occuparemos a . seu tem-
po f{Uando tratarmos desses dous assumptos do maior interesse e impor-
taneia. 

ELABORAÇÃO oRÇAMElN1'ARIA - Foi intensa e con stante a preoccupac;:ão deste 
Ministerio em melhorar o prepa ro do orçamento, lei basilar que é da adminis-
tração d~ Estado. · ' 

. ~as tres propostas (fUe lhe coube organizar, manifestou-se com insisten-
cia : pela adopção de preceitos que já tiveram a consagração da experlencia. 
e , saber d~ . outros povos, e procurou-se pôr alguns delle~ em pra tica . 

Assim, empenhou-se. o Governo:. 
a) ·pela unificação. do orçamento, desde sua elaboração preliminar até suu 

promulgação em lei, cujo objecto consisÜrâ exciuslvamente . na despeza ~ re-
ceita geraes, como partes integrantes de um só todo: 

. b) peia observancia .na organização da proposta: I - da com.pleta diffe-
):enciação da despeza e da receita, em ordina.rias, extra ordinaria s e es.peciali-
zadas; II - da rigorosa separação das despezas de pessoal das de material; 
III - '<la. exacta classificação das verbas por consig·nações e sub-consigna-
~ões, ,para evitar o pagamento, por conta de uma dotação, de despezas· que a 
outra devam ser imputadas; IV - da p~eciza fixação do quant1im da s con-
signações, a.fim de que se não verifüquem excessos e deficiencias; 

e) vela cÓnsolidação da: parte certa e estavel do orc;:amento, quer na des-
·peza, quer na receita, alteravel só por lei especial, de fórma a. ficar perma-
nentemente differenciada da parte incerta e variave1, objecto de modifica-
ç ões na discussão annual da lei de meios; .. 

à) pela prefixação do período do exercício f inanceiro, de modo que se 
tm·ne possível pat"a o preparo da proposta do orçamento, em cada anno, a 
utilização dos elementos offic!a.es referentes ao anno precedente : 

e) pela am}lliaç;ão 'do· prazo para: apresentação á Camara dos Depu-
tados da proposta de orÇamentó; 

f) pela'· determinação· prévia 'ao voto definitivo da · lei de meios , de m a -
neira que h:lja tempo para o preparo de sua exeeúção (coÍ1hecimento de seus 
termos, elaboração de tegulameritos, instrucções, etc .) e possa ella, ser cum-
prida desde o começo do exerci cio; 

g'j pelo equilibri.o orçamentarto e'x.ptesso na justa, proporçã o e'ritr·e a deH-· 
péza e a receita, realizado com firmeza pela redúcÇáo dos gastos, mediante 
convenlento reorganização administra.tiva e suppressão d.e serviços ·e obr:is 
que · não forem comprovadamente necessarias e urgentes i ;- · 

h.) pela separaÇão da despeza e receita 'pa pel da despe".tá e r eceita ouro; 
contida a despeza püpel nos limites da arrecadação papel, e ' a despeza ouro 
nos limites da arrecadação 'ouro, com diffi:!r'enÇas naturalmente occorrentes, 
que sé compensam ou não constituem· propriamentê desequilíbrio; 1 

J) ·pelo estabelecimento do imposto directo sobre as rendas· mo1füiaria$' com 
caracter geral e proporcional, como 'velo permanente de receita. que propor-
cione ao era.rio publico contribuição bastante para satisfazer ás necessídades 
elo Estado; 

k) pela reducção e suppressão . de ' impostos indireetds, sobretúdo·. dos ' cha.' 
ma.dos de con sumo, incidentes sobre artigos d 'e uso generalizado.· como ·s}1.I. 
'i.Ssucar, etc., ii prcipor'Ção que o imposto directo sobre a renda se insinue no 
eonceito e habitos da população e produza, sem exorbitancias nem vexa mes, 
z:esultados compensadores·. 
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Algumas das medidas apontadas foram, até certo :Ponto, incluiclas no 
Codigo Geral de Contabilidade, que brevemente deverá. entrar em execução. 
~l'odas ellas, porém, .correspondem a necessidades indeclinaveis de boa orga-
nlzaçã·.c. orçamentar.la, d!:< que a Republica muito se resente. 

')" ·.,'('\. 
S AN EAMENTO DO Mll!IO ClRCULANTJ;J - Fundo de gOlrantia Ao inicia.r'-'se 

o · Governo de V". Ex .. subia a 47 .390 :921$ o fundo de garantia do papel-
moeda em circulação, conforme a dem'onstração mensal encerrada' a. 30 de 
,forlho de · 1918 ." · · · · ' · 

· Ante a ·massa·a que já. ascendia o papei - 1.729.176:058$500, nada ·mais 
se impunha que proseguir o fortalecimento desse fundo - não cóm o fim 
de corltinuar a emittir para as despezas ele .cada mez, segundo a pratica 
estabelecida, mas com o de sanear effectivamente o meio cilrcu1ante. E tal 
foi o que se fez. 

Em fim de 1919 , j1\. o fundo ele garantia montava a 53.876 :945$; em 
1920, a .60.335:400$; em 1921. a· 80.483:596$, em 11 áe Novérribro corrente a 
38.297:817$360, ouro. " ' ,. · · '· · 

O pensamento, porém de reconstituir e fortalecer o ·fundÔ cie ··garantia, 
vinha ele . mais longe, visto que o cleereto n. 2. 986, de Ag·osto de i915, artigo 
5º, jâ. uiándava reverter para o ' mesmo o cápital e juro~ dos ' én:ipréstimoo 
teitos' por intermédio do Banco do Brasil, para accudir ás necessidades da in-
dustrfa , do commercio 'e ·da. lavoura, por ' motivo de crise excepcio11al'. E esse 
decreto ainda prescrevi~.: ' · ' · · ·· ' · _ . , . , ' 

"Para a reconstituição e forta.lecimento do fundo de garantia poderá o 
Governo, opport11namente, effectuar as operações de cred'lto que · :íu,lgar con-
-.-énie1ites, e alienar os bens aa. Uniao, que não fore~ neces~rios ao publico." 

Quanto aos emprestimos, a lei n. 3. 979°, de' 31 de Dezemb~o ' de 1919, i..r-
tigo ~9, autorizou a . prorog'açã.o da é~ncligâo 2• . do contrato de l"f. d~ :tt~v~mbro 
de 1915, com o Banco do Brazil, assignado em virtude do art. 5° citado, 
pagós ,os juros e, amo1:tizac1os dez mH contos de réis por anno. o Ba.nco ' já 
fez entrega de duas quotas ·de dez mil · contos, isto é, de 20.000 :000~000. At-
tenta a depressão cambial, que desaconselharià a pron'i.pta conv'e:rsão em 
,,utro dessa quantia-papel. deixou-se està em conta especial no mesmo Banco, 
>1 espera de opportuniclade conveniente para aquella operação. Dentro em 
pouco,' esse instituto amortizará a quota corr'espondente ao ani10 findante, 
o qu e elevará aquella conta. à 30. 000 :000$000. . ' 

Consoante . a orientação ela' politica fiiianceir.a adoptada, o deqre.to legis-
:iauv.6 n . 4 .182, de :i3 ele· Novembro de 1920, cuidou especialm.imte do " acc1:es-
r,enta ment.o desse fundo com lhe incorporar: · · ' 

.â) a importancia que se apurar na liquidação dos convenios internacio-
nae~ ' celebrados, e ~ celebrar·. com o objecto .de c'ompra e venda ou pernm~a. 
de m ercad.orias; · 

b) a importancia elos juros dos títulos aa divida externa nacional que o 
Governo possui r e fÔr adquirindo, até o respectivo resgate, no.~ t ermos dos 
contratos; 

' ci) toda e qualquer renda ouro extra-orçamentaria; 
à) a ~uota (paragrapho 1 º) des;unada . â jncine~ação qe papel~moeda, r;e~ 

duzida, que seja a circulação ao limite do paragrapl~o 3° do art. 1; d~ decr~~o 
.n. 4.182 citado; 

e) a quota de 5 % , ouro, da tota.lidade dos direito~ ele importação para 
consumo - alinea III à.o ' art. 2~ - da lei · n. 4. 440, de :n de :6ezémb1:i;>· 'g:e 
1!)21. 

. E , executada que fosse a autorização contida no art . 3° daquelle dec'reto 
legislativo refei:ente a erp.prestimos para acudir ás necessidades urgentes do 
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cornm<ircio e da producção, a importancia dos ·respectivos jui·os, convertida. 
em especie, reforçaria o fundo de garantia: 

Para estricta o]:lservan<:ia ao re·ferido decreto, envidou-se o maximo em-
penho • . apez!iT da persistente crise financeira em qu e tem decorrido todo este 
periodo de governo, e de ponderaveis interesses accidentalmente attingidos 
por taes prescr!pçõe$ , 

Quando mais oppressiva· se tornou a situação, houve no Cong-resso Na-
cional e na imprensa intenso trabalho para o fim de se desvirtua r de sua ap-
plicação · legal o fundo de garantia. Conhecidos, porém, o pensamento con-
trari1'.i do Governo e pronunciamentos hostis da opinião publica, o movimento 
não foi por diante . 

Queiram o bom senso e o patriotismo dos brasileiros que se não reacenda 
a camp_a.nha. para. assignala r de nossa. parte mais .um imperdoa.vel e gra-
víssimo erro . 

. FuNDo DE RESGATE - Com a.ccentuado interesse, cogitou sempre o Gover-
ne do resgati;> de parte do papel-moeda circulante. 

As contingencias d& situação verdadeiramente excepcion a l em qu e nos 
·coube agir, embaraçaram sempre o nosso designio. 

Comtudo, já n a phase final , conseguimos dar inicio de execução a i:ã.o 
importante medida. 'Proseguido que seja o m esmo empenho, como deverá 
ser até porque concerne a o cumprimento de dispositivos de lei. ter-se-ha. con-
t ribuído para a m a is rapida va.lorizaçfw do m eio circulante e conseguimento 
d~ limite p1·efixado pela" leÍ . 

Effectivamente, esses dispositivos estabelecem.. 
· "A moeda subsidiaria que fôr cunhada só será. posta. em circulação de-

p ois que tiver sido incinerada igual quantia em papel-moeda . (Decreto · le -
gisla.tive n . 4.182, de 13 de Novembro de 1920 , a rt. 2°, paragrapho 2°). 

E ' o Poper Executivo a utorizado a emittir ~polices da . divida publica 
na importancia necessaria para com seu producto incinerar quantia equhra-
l ente de papel-moeda., a té que se consiga o limite para este estabelecido n o 
para.grapho 3° do art. 1° do Decreto legisla tivo n. 4. 182 , de 13· de Novembro 
d<l 1920, art. 123, alinea 19, do decreto legislativo n. 4. 555, de 10 de Agosto 
de 19~2 

Para que st- possa conseguir o limite fixa.dei pelo art. 1º, paragrapho 3°, 
do decreto n. 4 .182, de 13 . de Novembro ' Cle 1920, fica o Gover no a utorizado a · 
incinerar. quando julgar opportuno, as sommas de papel-moeda de que pu- · 
der dispõr, sem prejuizo da.E despezas publicas •· (Art. 127 do decreto citado 
n. 4.656). 

Em execução desses dispositivos foi incinerada a importancia de réis 
671:847:948$000, assim discriminada: Carteira de Redesconto - 656.285:637$ ; 
Convenios internacio.naes - 11 . 284: 736$; resgate correspondente a.o producto 
da venda de a.polices 3. 4'(2: 575$; troco de papel-moeda por nickel - réis 

· 801: OOÔ$, por moedas de a llumi nio e cobre - 40 : 000$000,. 

FuNDO CAMBIAL - A's medidas apontadas sobre orcamento, limitação do 
total de papel-moeda circula nte reit.5<Lt e de parte de s ua emissão e fortaleci -
mento do ·rundo de garantia - convém additar. por su a. filiação logica, a. 
providencia do a rt. 4° do citado decreto n . 4.182, consistente .n a constituiçãO 
em Londres e Nova York de urn fundo especial , afim de serem delle utilizat'\o"I 
até 'Cincoenta mil contos em operações cambiaes, conforme instrucções C! r. 
Governo, para att.ender ás necessidades do· commercio legitimo · de cambio e 
conter as b ruscas oscillações deste. 

Assediado o Governo. como tem sido constantemente, de dlfficuld1ü!es fi-
nanceiras qu e supperam todos os esfor ços, não lhe foi poss.lvel levar a effe lto 
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a cria-0ão desse fundo camb~l. Ficará o· dispositivo que o instituio como 
ponto a executar de sua política financeira. 

Ampliado o limite, conforme o movimento das operações e as necess!-
·uades occorrentes, e manejado com segurança e atilamento, esse fundo, tenho 
como certo, será poderoso. senão decisivo. factor da estabilidade do . cambio e 
,Jeterminará perduracloira situação de confiança a tranquilidade. 

CIRCULAÇÃO MONETARIA - O total circuiante de papel-moeda que, em 1913, 
era de 899 .000:000$000, - assim descriminados, 207 .000 :000$. de cedu!as con-
-~e(siveis e 602. 000: 000$, de inconversiveis - transcorrida a guerra mundial e 
J:eita a emis&io nos termos da lei n. 3. 644, de 31 de Dezembro de 1918, e 
decreto n. 13.406, de 10 de Janeiro de 1919. subio a 1.729.176:058$500, in-
clusive 21.000:000$, de cedulas conversíveis. 

Em cinco annos, pois, expressou-se o crescimento do meio circulante por 
li30.176:058$, isto é, quasi pelo total existente. 

Tão descommunal augmento não podia deixar de influir, perturba<lora-
mente sobre a massa geral ele valores. coin repercussão depressora sobre os 
meios finan·éeil'ôs do pa1z. E, persistente, como tinha de ser na falta de ap-
parelho de resgate que lhe compensasse os damnosos ef!eitos tornou-se factor 
permanente da crise em que nos temos debatido. 

Ao tratar o Congresso Nacional de obviar aos males de semelhante con· 
jectura, procurou-se logo fixar limite razoavel para o montante de papel-. 
moeda, medida de ordem preliminar e necessaria, que. sobre doterminar o 
quant11-1n da reducção a effectuar, accentuava o proposito anti-emissiorústa do 
Governo. Esse limite, resultante do citado paragrapho 3° do a rt. 1° do de-
creto· legislativo n. 4 .182, de 13 de Novembro de 1920. estlt expresso em um 
milhão .e quinhentos mil contos de réis. 

BANCO no BRASIL - As, condições do nosso principal instituto de credito 
foram, no Governo de Vossa Excellencia, de grande prosperidade. 

Criaram-se mais de oito agencias em algumas cidades do nosso paiz, " 
essas delegações da matriz, qm; actuamente quasi attingem a 50, prestaram 
os melhores serviços â, industria e ao commercio brasileiro. 

Acha-se já inaugurada a agencia de Buenos Aires e a de Montevicléo 
só não foi devido a exlgencias inaceitaveis do Congresso Uruguayo. 

Elm 1919, o capital do banco alcançava a quantia de 45.000:000~; eir. 
Maio de 1921, era, porém, integralizado na somma. de 70.000:000$000. 

Em 18 de Julho desse mesmo a.nno. a assembléa geral extraordinaria re-
formou os estatutos. Foi elevado a 100:000:000$ o capital do banco e sim-
µlificada a administração do estabelecimento, substituída que foi a interven-
c;.ã.o obrigatoria da Directoria, que se realizava. com lentidão inconveniente á 
natm·eza das operações, pela acção autonoma dos directores - · orientafla. pelo 
;;>residente a decisão final de todos os negocios. 

Consegu!o a direcção do instituto operar, com firmeza., o expurgo de 
grande numero, de contas, perdidas ou de liquidação duvidosa. que enfra-
queciam o actlvo do banco. 

A compensação integral dessas contas optou-se nas parcell:.ts seguintes: 

Matriz - Total dos ' prejuízos compensados durante o anno 
de 1921 . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . ........ . 

I dem, Idem. em 1922 

Total . 

8.801:709$705 
514:999$930 

8.816:709$636 
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Agencias ·- Totrul doo prejuizos compensados dttl'ante o 
anno de 1921 . . . . ............................. . ..... . . 

Idem, ide!n. em 1922 . . . .. . ......... . .................. . .. . 

'.rota! 

Resumo dos prejuizos compensados desde 1° de Janeiro 
de 1921: 

l\!atrl~ . 
Agencias 

Total 

21.,307:6ViJ631 
18.613:045$706 

39.920:703$337 

S.816:709f6~~ 
. 39. 920: 703$337 

48.373:412$973 

'ral resultado é consequencla da elevação dos lucros, decorrentes do d~-
ei:ivolviment~ de todas as tra nsa,cções. · ' , . 

Effectivamente, os lucros apurados, que., tinham sido. em 31 de Dezem-
bro de 1920 de 13. 828: 200$228, subiram em 31 de Junho de 1921, a réis 
18.487:284$83 .. 3, em si de bezembro do mes.mo anno, a 33.955:574$403" e ém 
30 de Junho do corr12mte 

0

a nno de 40. 218: 415$477 . 
. Os lucros liquidos foram, respectivamente. no t otal de 9. 381: 8S9$345. 

ll. 287 :943$900. 17. 703 : 703$29~ e 19. 029: 893$·365. 
. Pôde-se, desde jâ., aff1rmar que a1nóa mais consideravel será, ? lucro · ~,O 
ultimo período. de 1922. 

Terminado o saneamento do actlvo e mtegrado o capital do Banco, que 
Ba.nco. que apresenta neste, recursos· prepi:ios no valor de 145.358:433$869. 
incluídas as r eservas na importancia de. 45 . 358 :4-33$869 (quasi metade do seu 
capital). tornou-se posslvel melhorar oQ dividendos, que 12 o/o , ao anno no 
primeire: .. semestre. d~ 1921, pa~an;.m a 1& % , no segundo , e a 20 o/o no pri-
meiro semestre do conente anno. 

·Da e1m,açãc dos dividendos resultou melhorar tambem a cotação das 
acções que, em 2 de Agostõ, attinglram ao preço, nunca dantes al-cançado, de 
342$00(1 

Para dar, em resumo. uma icléa ·cta situação e'm que o Governo de Voss,a 
:E:xcellencla deixa o nosso principal instituto de .credito, basta dizer, que 
este, en:i menos ele dous a nnos, quintuplicou a · totalidade dos seus r ecursos e 
líquidos todos' os preJuizos anteriores. 

Nas relações que mantem com o Thesouro Nacional, continuou o Baneo 
ii. p1»esta1' assignalados serviços ,. 

• '
1 REfbr-l:M:A DO BANCO no BRASIL - A situação brilhante desse instituto nao 

PQdia deixar' de suggerlr a necessidade ele · desenvolver-se a acção e ampl!ar-
lhe os objectivos. 

Assim foi que Vossa. Excellencia procurou transformal -o em apparelho 
~mlssor, isto ê, em banco central de emissão, que sanearia o melo circulante. 
com inaugurar ei1tre nós o regímen da. moeda-papel, da moeda convertível. 

Para formula r o projecto, nomeou-se uma commissão de ' banquefros e 
financistas, autoridades reconhecidas no assumpto. 

'l'aes porém, !oram as discussões e controversias que esse trabalho su::.-
citou, que Vossa E x ecellencla resolveu não executa.1-o. 
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CAR'l'EIRA Dbl REIDlilSCONTo - A discutir-se, em ultimo turno, no Senado, o 
decreto legislativo ·n. 4. 182, de 13 de Novembro de 1920, foi-lhe apresentada, 
como add!t!vo, a !nstituiçao, no Banco c1o Brasil, de uma CaFhJir<t de . Emis-
são e Redesconto. 

Com fórma determinativa, ampliava. esse additlvo a provid~nci·a constante 
do art. 94 da lei n. 3 ~ 644; de 31 de -Dezembro de 1918, q u e autorizava o Go-
verno á ent rar em acc~rdo com o Banco do Brasil para i. creação de uma 
carteira especial de redesconto. emquanto não ,fosse estabel ecido um Instituto 
especial para esse flm. · 

Adotado : cobstitue elle o art. 9° daquelle decreto que foi modificado 
no sentido de pel o art. 5° da lei n. 4 . 230, de 31 de Dezembro de 1920. ·o 
respectivo regulamento lioi· expedido com o decreto n. 14. 635 de 31 ele Ja-
n:eiro de 1921. 

Sobre os effeltos produzi.dos pela Ca.rteira, que ha funccionado regula,r-
rnent'e, com plena observancia ela lei a instituio. diz o Sr. Presidente do 
Banco do Bras!I, no· Relatorio de 12 ele Abril ele 1921: 

"Graças á ella installou-se a trâ.nquillidade na n'ossa vida. economica: 
dotou-se de elasticidade o nosso systema monetario; tornou-se possível res-
Utufr é. circulação uma somma immensa. calculada, segundo os algarismos 
officlaes, de Setembro de 1920, em mais ele quatrocentos mil contos, e que 
::.e conservava tmproductivamente nas caixas dos bancos: augmentou-se, ccrn-
"equentemente, a efficiencia do nosso proprio capital, preparando-se para 
mais tarde uma reducção consideravel na taxa ele juros; conferio--se, por 
fim, ao lioverno federal o poder de influir directamente na economia nacional 
l'omentanc1o a producção ou l'eprimlndo a especulação por uma modificação 
opportuna na taxa de .Jur'os çfas quantias que fornecer." 

De 1 de Fevereiro de 1921 a 21 de Outubro corrente,. da.ta 
do ultimo balancete publleado, foram redescontados 
2\l. 4.80 titul~s no total de . . . ..................... . 

" em Igua l perlodo. resgatados . 

res.tando, portanto, títulos a se vencerem no total de . . . 

Para essas operações. a Carteira requisitou do Thesouro 
Nacional, em diversas · parce"tlas, a importancla to-
t,al de . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . ..... . 

e recolheu ã, Caixa de Amortização para incinerar . 

existindo um salclo em clrculac;ão de 

Em 21 de Outubro con·ente restava alnda a entregar ~ 
Caixa de Amortização a importancia de . 

que sommada á jà recolhida . . ... . .. . ................. . 
·M um total exactamente igual ao elos titulos resgatados, 

ou sejam . . . . . . . . . . . . . ........ . 

"' 

1.0l.3.313:060$18:7 
846.247:435$467 

167.067:574$722 

1.010.ooo:ooo~ouo 
832.857:194$000 

' .. 
13.388:291$467 

832.857:194$000 

846 . 246 :485$'11'>7 

~· 

Nos balanços effectuados em 3(1 de Junho e 31 . de Dezembrn ·de 1921 
e 30 de Junho proximo passado, foi apurado o .lucro liquido de 4 .655:713$8%. 
•. epois de deduzidas todas as despezas, incluf!ive ju1·os pagos ao Tbesouro 
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Nacional que montaram a 2.449:2o5is20. e Indemnização ao mesmo Thesouro 
de 247 :953$360, custo de notas fornecida.<;; pela Caix<t de Amortização para, as 
operações desta carteira. 

O Fundo de Reserva está constituido de 50 o/o sobre os lucros apurait r;01 
nos balanços rea.117..ados nas datas acima citadas, ou sejam 2 , 327: 856$947. 

E' digno de nota o facto de não se registrar até hoje um só pl'ejuizo, 
a.pe7.ar da fallencla de dous bancos, clientes da Carteira, graças ã fl.el óbse1·- · 
vancia dos requisitos de ga.rantias exigidos no· paragrapho 2° do art. 15 do 
regulamento. 
Justas são, assim, as· palavras do Presidente do Ba.nco. 

"Em face deste movimento auspicioso é imposslvf:!l desconhecer a Carteü·a 
df,, de facto, ao nosso systema monetar!o a elasticidade que lhe ·faltava. 
augmentando ou diminuindo a circulação, segundo a situação real do mer-
ca.do . 

Suas emissões, portanto, não podem ser mals equiparadas ás .emissoo:!l 
.communs de papel-moeda , uma vez que. além de garantidas, são resga.tada>!, 
recolhidas e incineradas nos estrlctos termos da lei que as autorizou." 

CroolITo AGRIC<JLA ......:. Por decreto legislativo, foi creaõa no Banco do Bra~l.1 
:.;arteira especial de qredlt,o agrlcola. 

Reun1da8 os accion!stas. em assemblêa geral, approvaram proposta de 
installação dessa carteil a., e elegeram o Dr. Daniel de Mendonça para di-
rigil-a. 

O funcci.onamento da carteira obedece ás seguintes condições: 
1• - O Thesouro entrega a o Banco do Brasil quatrocentos mil contos erz. 

apolices geraes, com jttros de !i o/o . 
2• - As apoiices serão vendidas por conta do Governo, p a ulatina.mente, 

e, pelo melhor preço da praça. 
3" - O liquido apurado serê. creditado ao Governo em conta <:>special 

q->1e ·vencerâ o juro de 4 ·o/o ao anno. 
4" - O saldo desta conta constituirá o funclo permanente da Carteira 

Agrlcola do Banco do Brasil, 
~· - ü saldo referido só será exigivel depois que for liquidada a Car-

teira ou quando f ique verificado desvio de applicação dos fundos respectlvO:!l'. 
,, j 

CAMARAS DEJ COMPEJNSAÇÃO - Para remover o inconveniente da ese'assé-2, 
.ainâa que transitaria. de numerario nos grande centros commerciaes do pa!z, 
todos os annos, na mesma época - o terceiro trimestre do anno - ou seja 
entre o cen-ar e o · abrir das principaes safras de producção, o que denota 
i:henomeno proprio de nosso meio, tratou-se junto ao Banco do Brasil da 
criação de um apparelho em que diariamente se liquidassem, pr compensa-
ção. obrigações a ctivas e passivas representadas por cheques emittid<>I!' na 
pra.ça do Rio de Janeiro. 

Considerando ti relevante assumpto, como devera ser, com t.o<la ;1. soll -
citude, pelo Presidente daquelle estabelecimento, então o Sr. Dr . Cardoso 
de Almeida, objecto que era, tamoom, de suas preoccupações, foi, e m re-
união de directores_ de banc os desta capital, estudada e leva da a effeito a or-
gan ização da Camara. de Compensação, conforme os r esp ectivos estatutO:!l, 
publicados no Dia,rio Official de 12 de Novembro de 1919 , com o decr eto de 
approvação de n . 13. 872. ela mesma data. 

Pela exigencia da sellagem dos cheques, não se reunio, naquelle a nno, "' 
Camara . um :só vez s ique1· para. dar inicio á sua funcçã.o. 
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Ce<to da utilidade desse apparelho, interessou-se tambem o Governo n..:. 
isentido de que acção identica se promovesse em S. Paulo e Rio Grar>Qo 
do Sul. 

Sob a presidencia do Sr. Dr. José Maria Whitaker, o Banco do Br'asilr. 
installou. a lS de ·Junho de 1921, nesta praça, a Camara de Compensação 
ele cheques, o que lhe augmentou a preeminencia sobre os demais banco11 
existentes do paiz, visto que se tornou o centro de operações montantes. a im-
portancias considera veis. 

Verificadas pelos p r imeiros mezes de experiencia a regularidade do fur; · 
ccionamento e a vantagem do novo Instituto, insistio o Governo em que, 
com a mesma estructura, se organizassem Camar<1.s de compensação de che-
ques nos Estados de S. Paulo. Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. 
Neste sentido, dir!gio-se aos respectiv~ governos e ao Banco do ]lrasil. 
para que facilitassem pelos meios a. seu alcance a creação de taes appare-
lhos, que estimulariam as transacções de toda sorte com obviarem, de algum 
modo, a falta mais senslvel de n umerario. 

Actu almente, funccionam c01r1 regularidade Camaras de Compensação de 
cheques nesta praça, em S. Paulo, Santos, S. Salvador, Recife e Porto 
A legre, com movimento semanal de muitos milhares de contos de réis, que se 
c ompensam na solução de reciprocas obrigações. 

CAMBIO - As médias cambiaes. a 90 dias de vista, sobre Londres, foram 
as seguintes: anno de. 191!.I - 14 17 .. 132; anno de 1920 - 14 37j61; annc de 
1921 - 8 23164, e nos tres primeiros trimestre~ do correntb anno - 7 :rnl64. 

A depressão cambial que resalta desses algarismos t em como causas 
principaes : 

1° - Def'i,c'it na balança de valores. Embora a balança commercial accuse 
saldo,' este desapparece em consequencia das vultuosas remessas invisiveia, 
decorrentes, a lgumas da liquidação de compromissos assumidos· ainda du-
rante a guerra, muitas do serviço da divida externa da União, E stados, mu: 
nicipios e eni.prezas e outras de suppr1mentos :;., pa.rticulares. 

2° - Inflação. As grandes emissões de papel-moeda, feitas em 1914-1918 
e que só agora se infiltraram de todo na circulação, pesam sobre o cambio 
co;mo um capacete de ferro. 

3• - DesequililJrit- orçamentario. 
Para explicar a quéda rnais forte das taxas cambi<i.es em Setembro e Ou-

tubro ultimos, d0;fo a:ccrescentar âquellas causas as duas seguintes, verifi-
cadas com maior intensidade nos ditos mezes: escassez de letras de expor-
tação, insufficientes para os necessida des, mesmo as de maior urgencla, 
.-:ommercio legitimo e retracção de creditos no exterior, até então abertos 
aos numerosos bancos extrangeiros . que funccionam no Brasil, os quae.s• se 
viram · quasi repentinamente privados de taes supprimentos, por effeito da 
i>ituação p"liuca eurofiêa. · 

Para aquelles. porém, quf' ;.C peió> rama conhecem o assumpto é <' Go-
verno em taes casos o unico responsavel. 

De sorte que no Brasil ha com respeito a questões cambiaes um mode> 
originar de apreciar e julgar: se o cambio sobe, é · 1stc tão sómente conse-
quencia dos sàldos verificados na balança commercial, da abundancia de le-
tras de- exportação. etc .• factos em que e. Gove:-no nã<' tem. nem teve in-
terferencia; se. ao contrario, o cambit' de!ice. ê o Governo en~ atacad0 ri-
jamente. por lhe caberem todas as culpas. 

No emtanto a unica medida que viria, como disse paginas atrâs, a.tten-
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der âs necessidades do corntnercio legitimo do cambio ~ evitar as bruscas 
'Oscillações deste, o Governo a sug.gerio ao Congresso, e .é a que se cimtém 
no art, 3° do ·decreto legislativo n. 4.182, de 13 de No1/embro de 1920. 

!!,felizmente, as rufificuldades financeiras nã.o .I!lermittlram ao Thesom•o 
fornecer -OS ·meios necessarios á execuçãe de tão util providencia. 

FISCALIZAÇÃO DE CAÚmo - Apôs o reconhecimento do estado de guerra., 
em 1917, foi instituído o serviço de fiscalização cambial a cargo de uma com-
missão de funccionarios publ!cos.· 

,. Era um exame "a posteriori" d<J,s operações de cambio. O decre to de 
.J1,111;10 de 1918, (n . . 1.3.110) cr.eou a fiscalização "a priol'i". 

E;iroeclido o ,r espectivo re,glJlameEJ..to, t eIT;l sido o , serviço executado com 
regularidade,,. 

FISCALIZAÇÃO BANCARIA Foi no Governo de V' Ex. instituído um appa-
r clho completo de fiscalização bancaria, com ramificação em diversos pontos 
do territorio nacional, e que visou principalmente prevenir e cohibir o jogo 
(le ca.mbio. 

E' ,esse o primeiro passo para organização da. nossa organização ban-
caria, cuja falta causa ao credito do paiz sensíveis inconvenientes. 

BANCOS E CASAS ALLEMÃS - :purante a conflagração mundial, fõra esta-
b~lecid<? r eg!n,i.en de excei;>çã,o para os bancos e ca sa!\ commercia es allemãs 
aqui existentes . 

. A principip_, por decreto. ~o Poder :mxecutivo n. 12 . 709, de, 9 de Novem-
bro d~ .1?17, instituira-se a fiscalização de todas a s operações do " Brasilia-
nische Bank fur Deutschland" do " Deutsch Sudamerikanisch e Bank " e do 
"Deutsch .Uebersiohe Bank"; depois, por portaria ministerial de 28 de Ju-
lho de 1918, foram -lhes suspensas as opera ções, excepto as de Hquida çã o; e 
por ultimo o decreto executivo n. 13. 235, de 16 de Outubro de 1918, cassou 
a autorização · de funccionamento a os dous 11f timos. .Tá se nã o inencionava. 
ahi o primeiro desses bancos, visto que o prazo de sua concessão e s tav a 
findo e lhe fõra recusada prorogaç5.o. · 

Com á assignatura do trata-do ue paz, não havia ma'is ra zão de ser para 
taes restricções. Expedio-·se entãd, a 7 de Agosto de 1919, o decreto n. 13.713, 
que declarou extincta aquella fisca lização e sem ef.f'e"lto a s outras medidaS. 

Foram assim r eintegra dos os bancos allemães no regimer. com1num, em 
que funccionava.m os demako1 baneos 

Em relação a o "Brasilianische Bank ", por identicos motivos, foi reva. _ 
'!idaÇia a concessão, durante mais 10 a nnos, para aqui funccionar . E por 
circu'lar n. 30, de 13 <ile Agosto, foi revogado o a cto que probibe o inter-
ca·mbio commercial - iln.I!lorta çã© e exportação de mercadorias - entre o 
Brasil e os paizes considerados inimigos . 

Impunham-se essas providencias a o criter io liben•l que ba sempre nor-
teado os governos brasileiros . 

PATRIMONIO NACIONAL - Os grandes emprehendimentos do Governo de 
Vossa Excellencia, que trarão inevitavelmente considera.veis beneficias a o 
paiz, e bem assim a acqulsição · de importantes va lores e a execução de in-
numeros .serviços uteis, augmentaram valiosamente a fortuna publica, com 
engrandecerem· ó patrimonio nacional. 

Jústi<ficam-se, desta sõrte os grandes dlspendios do actual Governo, que 
fÍe valeu do credito publico para obter os· meios necessarios, mas os applicou 
em o):lrl;l.8 proveitosas. em .s erviço" imprescindíveis, em inversão de valores, 
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No tocante a .o Min1ster10 da F·aze0'.lda o augrnento do P<1-trimonio assim 
so expressa: 

VALORES 

Reforço do stock-ouro, para o fundo de garantia, ou sejam 
·em papel-moeda •.... ......... ...... ..... . .. ......... 

Titulos da divida extenm adquiridos - i 1. 451. 400, ou 
ao c:oimbio de 7. d .... . .. ........... . .............. . . .. . 

l;.oucr.o ·do Conve:rúo Italiano, que de accôrdo com a lei va i 
ter appilcação especia.l . . .. . .... ..... ..... . ......... . 

Acções dp Banco do Brasil (137. 500) que á cotação actual 
(300$) rep,resen.tain ··: . ................. ~ .. . ........ . 

Um Í:nill~ão df' doÚars 'emprestado ao Banco . cl,t Brasil . Plf/'"ii-
ábrir,. agencia~ no . exuangeiro ' .... .. . ..... ...... .. . ... .. ' .. ~ .. ~ ..... ........... .. ...... : ... . 

163.627:585$440 

49.762:285$714 

35 .214:969$305 

41.250:000~000 

8 . 500:000~000 

298. 354; 849.$450 

OBRAS E ACQUISIÇÃO DE PREDIOS E DE M!ATERIAL - Quer nesta Capital, quer 
nos Estados, diversas repartições soffreram reparos · ou foram reconstruidas 
Houve, alé1;U ,-disso, acquisição e construcçã!l de preclios pa ra algumas dele-
gacias e A1'fandegais . · 

Estas obrtts e acquisicôefl importaram em · 2. 797 :737$434 ~o Districto· Fe-
deral e 7. 750 :182$120 nos Estados. 

Adquirio-se a lém disto o material neces'.Sario para a installaçãó e me-
lhoramentos em ·diversos proprios nocionaes (Districto Federal), 1. 364 :494·$333, 
e Estadoo, (42:375$) e preparou-se e augmentou-se o material fluctuante elas 
alfandegas e mesas de rendas (1. 252: 697.$137). 

RlilCAPITULAÇÃO 

Valores adquiridos . . 

Acquisição de predios, reconstrucções, etc.: 

No Districto Federal . .. . . . . ........ ... ... . 
Nos lilstados . . ... . ... . ......... .. .. . . . 

A,cg.uisição de material: 

No Districto Feqeral . . .............. . .. . 
Nos Éstadoe .•.. . .....•. . ..... . ... .. •.. 

2.797:737$434 
7.750:181$120 

1. 364: 494$3-34 
52 :375$000 

Acquisição e repar0$ do material fluctuante das 'Ai-
fandegas e mesas de rendas: 

·'· 
1.237:984$137 

298.354:840$450 

10 .547 :913$554 

1 .416:869$334 

'1~~~~~·riíl%~~ r. 
Alfandegas . . . 
Mesas de renda!! 14:713$000 a ... 252:697i13'1 

Total • . 11. 57.2 :.325$484 
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CADASTRO DOS BElNS PATRll!d:ONIAES - Dentre os encargos de maior rele-
vancia que se patenteavam ao Governo, para prompto cumprimento, estava 
no primeiro plano o tombamento e cadastro dos bens patrimoniaes da União. 
Custava crer já não existissem taes serviços regularmente organizados, com 
a preciza individuação legal e material, que plenamente caracterizasse cada. 
um desses bens. Proceder, pois, sem mais tardança, ao registro de todol!' 
elles era necessidade cuja satisfação .não poderia ser preterida, visto accudir 
á condição elementar da propria funcção administrativa. E porque> não ti-
vesse a Directoria do Patrimonio pessoal sufficiente, consentio-se, sob a chefia 
de seu sub-director t13chnico, uma commissão especial com o fim de levar 
a effeito aquelle cadastro. · 

Essa Commissão tem procedido a trabalho methodico de synd,icancia e 
descoberta, no Thewuro e archivos officiaes desta Capital e dos Estados, de 
t>lementos que a conduzam á comprovação documental do domínio publico 
federal. São já sensíveis os resultados da acção desenvolvida por essa com-
missão. E' de crer, attentos os dados positivos de que está de posse, que 
chegue, differenciação escrupulosa de domínio, á completa verificação dos 
bens do patrimonio nacional. 

VENDA DE TERHENOS DA UNIÃO - o actual Governo encontrou, 110 servi~õ 
de venda de terreno -Oa União, de que ê incumbida a Directoria do Patrl• 
monio Nacional, instituída a praxe de serem as operações realizadas por-
intermedio de leiloeiros. 

Apezar dos bons resulta.elos colhidos, fui levaclo a abolir a praxe, á vista 
ela imposstbiliclade de distribuição equitativa dos leilões . 

Durante o Governo de V. Ex. foram vendidos terrenos nas seguintel!I 
situações : Cães elo Porto. morro do Senado, Nucleo Colonial Visconde de 
Mauá, Mercado da Candelaria . e rua Coronel Pedro Alves. 

De 14 de Agosto de 1919 a 1 de Novembro corrente, o producto das ven-
das attingio á cifm de 8.551:925$878. 

Foi o de 1919 o anno em que mais produziram as vendas 7 .410: 884$797. 
Seguem-se: 1920, 804:376$293; 1921, 263:198$856, e. finalmente,... 1922, réie 
73:465$932. 

TERRENOS Dlll MARINHA - Foi dos assumptos que mais interesse despet" 
taram na direcção da pasta da Fazenda a productindacle do aforamento do~ 
terrenos de marinha. 

Aforados uns, sem que os foreiro.'3 acudam ao compromisso do pagll· 
mento de taxa a que se obrigaram, apezar de sua modicidade; occupados ou-
tros por intrusos; abandonados outros ainda, o facto é que a renda aufi; ... 
rida dessa extensissima faixa de terra, de propriedade da União, não produ-
zia, como aliás não produz, renda que corresponda á extensão dos terrenOI!! Ô 
á posição de muitos delles, situados que estão em cidades marítimas, ondo 
o preço das terras tem alcançado cifras elevadas. 

Para corrigir esses males, expediram-se os decretos ns. 14,595. de 31 do 
Dezembro -de 1920 e 14.594, da mesma data. 

No primeiro foi instituída a taxa de occupação dos ter.renos de marinha 
e no . segundo foram simplificados os tramites do processo . de a!orament,,. 

Muito ê de esperar da ta.""ta de occupação, porque do processo simples d'O 
lançamento, sem difficuldades de apuração de titulos de propriedade, aceito 
tão sómente para a cobrança o facto da occupação, resultará, sem duvida 
alguma, vultuoso crescimento de renda. 
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Impunha-se, igualmente, a simplificação das formalidades que retarda 
vam, âs vezes, de annos, as concessões definitivas de aforamento, muitas 
dellas adiadas por simples caprichos de a utoridades m u nicipaes. 

Com o mesmo objectivo de conseguir renda maior dos terrenos de ma· 
rinha, ·autorizei este anno. no caso em que os forefros hajam incorrido em 
cómmisso, em vez de tentar a acção respectiva, sempre tida, por · odiosa, ac-
cordar com o foreiro novo contrato, em que elle se obrig·ue a o pagamento 
dos foros em atrazo e â. su jeitar-.se á taxa de fôro vigorante na· época d'o 
novo contrato. 

Por essa fõrma, em vez de esperar o Thesouro a solução da acção dOJ. 
C'ommisso, entrará desde Jogo a perceber renda maior · pelo terreno aforado. 

Preoccupou-se o Ministerio, igualmente, com os terTenos de mangue di; 
_propriedade da União e, para que da sua applicação pudesse o Thesouro ;i.u 
ferir vantagens, foram pelo decreto n. 14. 596, de 31 de Dezembro de 192(), 
dadas as regras para o arrénàamento desses terrenos, ·atê então explorado:; 
.sem o menor proveito para a União . 

TERRAS NA FRONTEIRA - Trazida ao conhecimento do Thesouro a noticia. 
de que o Governo daquelle 'Estado ajustára com uma sociedade extrangeira 
.a venda de um milhão de hectares de terras em a nossa fronteira. abi·io"s.., 
a opportunidade de examinar caso ele tanto interesse para a defesa nacional , 
e tambem de prevenir possíveis e irritantes questões diplomati"i:ts com 011 
nossos visinhos. 

Não obstante o parecer do Ministerio das Relações Exteriores qu e jul-
gava não caber á União intervir na operação ajustada p elo Govt>rno do Es-
tado, este Ministerio, depois de ouvir a Vossa .Excellencia, resolveu expedit» 
em Abril de 1920, ao Presidente de Mato-Grossc; o seguinte of.f•cio : 

"Exm. Sr. Presidente do Esta.do de Ma to-Grossl' - Tendo este Minis·· 
terio conhecimento, por officio da Delegacia Fiscal do TheRourn do Estâdo 

· de Mato-Grosso, de que o Governo desse Estado ajustara a vonda á Socie-
dade Ano.nyma .Fomento .Argentino Sul Americano de 1.000.000 de hectares 
de terras na nossa fronteira, e, considerando que emquanto a União não de-
clarar a porção de que preciza para sua defesa, fortificação e constru cções 
militares , etc., das terras na fronteira do paiz, permanecem essas t.erras em 
commum entre a União e o E stado; considerando, portanto, que a sua alie-
naçã.o pelo Estado só póde ser feita precedendo annuencia Õ.ll. União, além 
de depender ela demarcação da porção necessaria aos fins :v:irna referidos; 
considerando finalmente que, para a transacção que :ie pr ojecta realizar, a 
União não fez a alludida declaração que importaria seu prévio consentimento 
como condomina das terras, nem precedeu á demarcação rJe zona federal; 
cumpre-me scientificar a V. Ex. que não pôde merecer approva_ção a pro-
iectada se a União não houver determinado a quota de terreno qu e julgar 
neC'essa ria á defesa nacional. 

Aproveito a opportunidade para reiterar a V. Ex. os protestos de minha 
.alta estima e mais distincta consideracão " 

Este anno foi apresentado a. Camarçi, dos Deputados, por soli citação feita 
por Vos.~a Excellencia, que mensagem especial, projecto em que se procu ra. 
delimitar a faixa fronteiriça e definir-lhe a applicação, em tempo de paz . 

LIQUIDAÇÃO DO LLOYD BRASILEIRO (PA1'RIM.ONIO NACIONAL) - A liquidação 
-do Lloyd Brasileiro, actualmente a cargo do Ministerio da Fazenda, est a;ya. 
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• ·virtua lmente a utorizada pela lei n. 3. 984, de 25 de Dezembro de 1919, que 

investio o Governo ãos necessarios poderes para reorganizar o mesmo Lwyd, 
"dando-lhe a fórma de constituição que entendesse mais conveniente ao des-· 
envolvimento e efficiencia dos d.ifferentes serviços . " 

Pelo decreto n. 14. 577, de 28 de Dezembro d€ 1220 resolve1.1 o Governe 
levar a effeito a org·anização do Lloyd constituindo-o sob a fórma de socie-· 
·dade anonyma, para a qual entraria a Uniãu com 516 do capital, formadü 
com os bens do antigo Lloyd - Patrimonio Nacional 

Não poderia pois. essa sociedade anonyma, no seu cari>,cteI de, empreza 
conunercial, encarregar-se da liquidação do activo e passivo do antigo Llcyd 
Brasileiro, que representava uma parte dos bens do domínio patrimonial 
da União. 

Foi, pelo Ministerio da Viação, constlrnida uma com.missão liquidante,. 
· que,· no desempenho do seu mandato, requisitou• do Mi:i;i.isterio da Fazenda.. 

no período de Março a Novembro de 1921, o pagamento de compromissos ur-
gentes, no total de 31.431:444$112, papel e 406:606$572. ouro, 

Na phase anterior á liquidação, haviam sido pagos já, dos outros Go-
vernos 23.400:435$600, papel, e 677:047$654, ouro, que, addicionados ás par-
cellas anteriores, perfazem 54: 879$712, pa.pel, e 1. 083: 653$326, ouro. 

Em 8 de N.ovembro de 1921, resolvi dissolver a referida commissã.o, 
passando a liquidação a ser feita exclusivamente por este Ministerio. 

De então para cá teve a nova commissão nomeada opportunidade de re-
quisitar pagamentos ·de comprornJisso's na tmportancia de 2.855:143$918., 
papel. 

Esses pagamentos, como os anteriores, dado o caracter excepcional e 
urgente da liquidação, foram effectuados por intermedio do Banco do Brasil. 

Em mensagem dirigida ªº Congresso Nacional e publicada no "Diario 
Official" de 1 de Agosto ultimo, V . Ex. solicitou o necessario oredito para 
legalizar as despezas decorrent es dessa liquidação, consequencia, aliãs, do 
acto legislativo que autori:mra a .reorganização do Lloyd. 

O credito pedido eleva-se a 1.083:653$326, ouro, e 63.079:963$586, papel, 
assim demonstrado: 

Importancia em papel: 
Compromissos pagos por Governos a nteriores e nã o lega -

lizado..'< até hoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 665: 816$75()' 
Compromissos pagos pelo Governo actual , mas que foram 

contra.bidos na gestão dos governos anteriores.. . ... . . 26j. 951: 21V$220 
Compromissos assumidos depois a:e 28 de Julho de 1919 e pa-

gos pelo Governo actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 24. 969 :98G$960 

Total já pago. . . 

Compromissos a pagar : 
Assumidos pelos Governos· anteriores . ., . . . . 

.Relativos ao Governo actual. ....... . ..... . . 

Total ao ·credito pwpel . .... . . 

Importancia em onro : 

2.928:500$000 
2.564:439$706 

Compromissos assumidO!l pelos Governos ant eriores. 
Compromissos do Governo actual. . . . . . .. ... . .... . ..... .. . . 

'Total ao cr:edito ouro. . ........... . . .... ......... ... .... . . . 

57.587:022$93() 

5.492:940$656 

63 .079:96 3$586 

1.080:123$32õ 
3:530$00() 

1.083:653$32õ 
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Outro ponto sobre o qual não devo silenciar é o que se refere á Uquida -
ção do activo do Lloyd Brasileiro, que _só começou a ser cobrado em Fe-
vereiro deste anno, devido ao grande atrazo em que foi encontrada a es-
cripta respectiva. 

Posta em dia essa escripturação, á custa de ingentes sacrifícios, come-
çou, então, a actual Commissão Liquidante, a extrahir e encaminhar á Di-
rectoria da Receita, para a cobrança ·amiogavel, as contas dos devedores. 

Até esta data foram extrahidas e encaminhadas 380.000 contas na impor-
tancia total de 2. 495: 604$933. 

Restam ainda a conferir muitas contas de responsaveis, cujos debitos 
não puderam por ora ser definitivamente apurados, visto dependerem de 
prestação de contas muito laboriosa. E', porém, calculada em cerca de tres 
mil contos de réis (3.000:000$000) o total ainda a ser encaminhado para a 
cobrança antiga.ver ou execu_tiva. 

Peço tambem a attenção de Vossa Excellencia para o beneficio já 
obtido pelos cofres da União com a fiscalização rigorosa exercida pela actual 
Comm.issão Liquidante. 

O tempo gasto pela referida Commissão, no meticuloso estudo de todos 
os processos de pagamento, longe de ser oner0so á Fazenda Nacional, foi 
grandemente profícuo, pois trouxe aos cofres publicos uma economia de 
6.871:162$698, de contas e creditos impugnados, cuja iniportancia poderia 
ter passado despercebida em apreciações perfunctorias. 

A ultima phase iniciada, de apuração dos saldos para liquidação final, 
e que não poderá durar menos de tres mezes, é, talvez, a mais importan te, 
pois só de porcentagens reclamadas por commandantes e demais officlaes 
de bordo, falta apreciar cerca de 1.053 processos, num total de 129:636$032, 
approx.imadamente. 

Ha tambem necessidade de examinar uma a uma todas as contas· de 
creditos dos ex-commissarios do Lloyd, por fornecimento de rancho, pois 
só em uma divida dessa natureza, cujo saldo primitivo, encontrado pela 
Intendencia do proprio Lloyd, era de 26: 137$798, verifücou-se uma diffe-
rença de 10: 848$882 contra a Fazenda Na cional. 

Os exames desta natureza, embora demorados, apresentam quasi sem-
pre um resultado compensador, como aconteceu com a conta citada e com 
outra do vapor "Avaré" na viagem de 14 de 1920, em que o saldo de 
73 :330$647, verificado pela antiga Intendencia do Lloyd a favor da viagem 
desappareceu por completo e se transformou, em debito, cuja cifra não 
pôde ainda -ser definitiva mente apurada. 

Convém ainda lembrar que, desde o inicio da liquidação, tem a actual 
Commissão arrecadado e mandado vender em hasta publica grande quanti-
dade de mercadorias e materiaes do Lloyd Brasileiro (Patrimonio Nacional), 
que se achavam em abandono. Ainda. agora estão sendo relacionados todos 
oa materiaes retirados de bordo dos navios ex-allemães, sequestrados por 
occasião da conflagração européa, m a teriaes esses que se achavam encos-
tados na Ilha do Vianna, desde a entrega de taes navios ao governo francez, 
em virtude do convennio de afreta mento de 1917. 

CONVENIO ·DE CAFÉ COM o ESTADO DE s. PAULO - A União celebrou, em 
1917, contracto com Estado de S. Paulo, pelo qual lhe abria um credito 
de 150. 000: 000$000, para defesa do café. 

Por conta desse credito, foi entregue a somma de 110. 000: 000$, em pres.-
tações, ficando o Governo Federal associado aos lucros que porventura 
fossem obtidos . · 
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A operação liquidou-se no Governo de V. Ex. e ao Thesouro Nacional 
foi paga a 'q·uantia de 64. 455: 449$656, cornro ·parte que lhe coube nos lu-
cros verificados. 

Esta importancia, que constituía receita extraordinaria, foi applica:da no 
pagamento de dispendios tambem e·xtraGmlinarios: . a encampação da barra e 
p·o1·to elo Rio Grande elo Sul, a operação relativa á Com.pagrne Aumilia4ire e 
outros . 

VALoHizAÇÃo no CAFÉ - Esta opera çã o, realiza da no a ctual Governo .para 
defesa do nosso principal genero de exportação, teve o melhor exito. 

Se.ia-me I>ermittido valer-me aqui das palavras de V. Ex.,. na sua 
Mensagem de 3 de Maio elo conente a nno, as quaeS' expõem com clareza 
as condições prementes do mercado de café e j·ustificam cabalmente a ope-
ração. 

"Em MaFço d.o anno passado, o preço do café havia cahido a 9$300, 
por arroba, , o typo 7 do Rio, e a 7$500 por unidade de dez lciios , o typo 4 
de Santos , com accentuada tendencia para maior declinic 

A situaçã o da lavoura era das mais alarmantes. A quêda simultaned. 
do cambio, ' com o encarecimento da massa total da importação, augmentava 
cada vez mais o deseq uilibrio da balança do commercio exterior. A eco-
nomia gera l do paiz começava a resentir-se profundamente. 

O Governo entendeu 'que lhe cumpr:ia a cudir ·ao nosso principal pro-
ducto e reso:lveu intervir no mercado. 

Os effeitos salutares dessa opportuna mediação não se fizeram esperai·. 
os pr eços foram accusando r a pidas melhoras; a situação geral do nego-
cioE= modificou-se promptamente; a lavoura aUferlu avultados lucros e a 
'balança commercial e ecorrom!ca co-JhPU de~!l<l tra11sforrn a.çã o benellica_& 
fructos. 

A intervenção offic ial no mercado do café foí medida de urgencia. A 
cota çã o do producto não ·correspondía naquella êpoca á sua posição esta-
tisnca . A especulaçá<l deprimia-lhe E. vitlor, era mistér neutralizar a ·in-
fluencia dessa força extranha. 

Foi o que a lcançou a acção do Governo. Si esta se não houvesse feito 
sentir, o preço do café teria baixado ainda mais. 

P ara liquida r a operação. que dará a.o Thesouro lucro aprecia vel, foi le-
vantado um emprestimo no exterior de que mais adiante tratarei. 

CoNVENros ! NTERNACIONAES - No intuito de prestarmos ás riações, a 
que nos pr endem os mais fortes laços, a contl·ibuição de que eramos . capa-
zes, no momento em que ella.s· m ais· necessitavam de reuxilio, recem-libertas, 
como estava m, do turbilhão da grande guerra, foi com sa tisfação que o G·o-
verno de V. E~x., por este Ministerio, empr ehendeu conjunctameThte com 
o . Embaixador da Italia , o exame das condiçiiies economico-financeiras dos 
dous pa izes e da forma pratica de estabelecer entre elles convenção com -
mercial que acudisse á s necessidades e conveniencias recipriocas. 

Conhecidas e apreciadas essas condições no terreno amplo de completa. 
franqueza e cordialida de ---:- a ccordou-s.e, facilmente, nos termos da convennã o. 
que se firmou a 10 de Ma rço de 1920, e entrou immediatamente em exe-
cuçii.o. 

Consistia eila ' na abertura pelo Gover no Brasileiro de credito a.tê cem 
mil contos de ré is, em papel moeda a favor do Governo Italiano, para ser 
utili?.ado por este, de accôrdo oom as leis brasileiras de exportação., da ac-
quisiçã.o de cerea es, carnes congeladas ou resfriadas, banhas, café. bor-
racha, cacáo, algodã o, asisucar e outros productos do Brasil necessarios ao 
abas teciment o da Italia., conforme as exigencias deste pa.iz e a juízo do 
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Governo. Corre&pondentes ºaos supprimentos, eram emittidas . letra.s de ca mbio 
seis mezes de vista, em virtude de r equisição da Embaoxa da de Italia , ·e 
acceitas pela Banca Italiana di Sconto, no Rio de Janeiro, como represen-
tante do consorcio de grandes bancos itaUanos, letras r efonna veis pelo 
mes·mo prazo, atê tres vezes, e pagaveis em dollars, ouro amer ica no. ven~ 
civeis em dous annos . 

Par·a a ttender Pontualmente ás obrigações decorrentes do a jus te o Go-
verno Brasileiro emittiu de conformidade com as leis em vigor, em duas 
paircellas igu aes, a quantia ele .cem mil contos ele réis, que ficaram no 
Banco do Brasil, para os devidos fins. O Governo Italiano requisitou sup -
primentos na importancia ele 55.005:058$195, que prndu;zira m aos respeétivos 
cambias, a de dollars $ 12 . 029. 337. 97. 

V.encido o prazo do ajuste em 10 de Março elo corrente anno, tem o Go-
verno Italiano d!ado rigovoso cumpriment o a todos os enca rgos delle re-
sultamtes . 

Liquidou-se, pois, a operação nos melhores t ermos, vist o que, a resg,a tar, 
depois da tramsmissã.o do Governo, só haveTá titulos no va lor de dollars 
242. 837 ,68. 

Dos cem mil contos emittidos para as operações do Convenio, deduzida 
a importancia dos pagamentos requisitados, o restante 44 . 994:941$805 ficou 
em. conta. especial, no Banco do Brasil. 

J!1eitos 011 pagamentos, cnmo têm sido, segundo o ajuste, em Nova York, 
accordou-se com o Banco dio Brasiil, no começo da liquidação, da conversã,o 
do doHaT á razão de 7$500. Ascende já a S 11. 909. 963 a impartancia recebida. 

Flez-se tambem um conve.nto oom a Belgica, que deixou de ser executa-
do por se terem levanta do duvidas sobre a interpt"etação ele uma das c\a u.-
sulas . 

ARRElCADAÇÃO DAS RENDAS - FISCALIZAÇÃ-0 DAS DElSPESAS - Era mistêr tam-
bem ampUa.r a ·rurrecad.a ção da receita publica e tornar mais effioiente a sua 
fiiscalização, com a perfeiçoar os orgãos arrecadadores. 

l!~oran1 nomeadas commissões es·peciaes par'a intensificar nesta Ca pita l 
a fiscalização elas 1-endas e dilatal -a pelos IDstados . 

Deu-se todo cuida.do não só á arrecadação do imp'osto de consumo e ou-' 
tra.'l rendas internas , ·cuja evasão era notoria, como tam.bem á rev·isã o de 
despachos de dfa,eltos adua neiros . 

Além disso, estimu!ou-s·e o recebimento da divida activa da União, com 
actos regularizadores da cobrança amigavel . 

O decreto n. 14 .162, de 12 de Maio de 1920, reorganizou e regulamentou 
os serv.iços da Recebedor ia do Districto Federal, que ê a repartição ma is 
importante de renda s imternas. 

Attendeu-se á divisão dos trabalhos e ao a ugmento do pessoal, medidas 
que eram reclamadas pelas necessidades de lançamento, cobrança de r enda s, 
fisca liza ção. contabilida de e expediente . 

Era prci·so ainda cuidar das rendas externas. 
O decret-0 n. 15. 219 , de 29 de Dezembro de 1921, alterou a lgum.as dis-

pos.ições da Nova Consolidação das leis das alfandegas e mesas de rendas. 
Em virtude desse decreto, e para que tivesse mais efficiencia o serviço 

de revisão de despa.chos, foi o mesmo commetti<lo á Directorúa da Receita 
Publica, extinctas, em con sequ enc-ia, as terceiras secções nas alfandega.':!. do 
Riio de Janeriro e Sa ntos. E, porque se fizesse sentir falta de pessoal em 
algumas dessas repartições, foram restabe)ecidos os cargos supprimidos em 
1916 e 1917 . 

No serrviço de encommendas postaes corrigira m-se falha s e defeitos , de -
pois de ter sido o assumnto es tudado conjunctamente por funcciiona.ri os de 
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fazenda e do Minisrberi-0 da Viação, a que está subord:inada a Directoria Geral 
dos Correios. 

A tnspecção do serviço de em~ssão e pagamento de vales postaes na-
-Oilonaes nos Correios da Re.publica nunca fõra realizada, a doopeüto de iI"re-
gulariàades ha muito denunC!iadas. Coube ao Governo de. V. Ex. essa 
feliz iniciativa, que ·além dos resultados materiaes que ofJ!erece aos co-
fres publie'os, envolve uni exemplo a mais de moralidade administrativa. 

Ha drns annqs que se «'.!eu começo a esse trabalho, a cargo de uma com-
mrl.ssão mixta de empregados postaes e de fazeooa, que já o ultimou nos 
IDstlados do Rio G1'll.nde do Sul, Santa Catharina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gemes e Districto Federal e p,rosegue agora nos Estados 
do Norte, afim de poder concluil-o a breve trecho. 

O serviço de :füsoolizaçãio externa das alfandegas exigia o restabeleci-
mento dia. po11cia aduaneira, feita 'POr gua:rdas, como out-r'ora, o que impunha 
a ·extincção da classe de officiaes, oriad!a pelo decreto n. 2. 908, de 24 de 
Dezembro de 1914. 

A m edlid:a adoptada muito contribuilirá para a perfeita fiscalização do 
serviço externo dais alfandegas, sob o, ponto de vi:sta da diiscip11na., o que 
não era possivel conseguir cl.aquelles officiaes, reconhecidos por lei (decreto 
n. 3. 705, de 8 de Janeiro de 1919) funcctonarios de fazenda, no goso, por-
t.:anto, de prerog'ativas incornpativeis com o dese·mpenho de funcções que 
requerem um regimen especial, como é o da repressão do contrabando, em 
suais diversas mofüüidades. 

A lei citada, de 1914, prescrevia que o Jogar de official adu aneiro fosse 
o inicio da: cal'Teira de farenda, pa:ra a qual só pod'eri1am entrar os• appro-
V'a.dos 'em conctl(ralO de primeira entrancia. Era um d'esacerto que precisava 
sei· corrigido, porquanto os moços que forma.vam o quaéLro dos referidos 
officiaes, muitos delles sem aptidão phys1ca para o cargo, acceitavarn-n'o 
apenas obr-igados por lei, afim de poderem. aspir·ar a melhores postos na 
classe dos empregados de fazenda .. Prejudicavam, aSS'im, o selt"'Viço que Ih~ 
incumbia, por incapazes de s uppo.rtar os arduos deveres impootos pela na-
tureza das suas funcções. 

O acto de extincção fü>s offüciares e criação d0s guardas providenci.ou 
·paira que, aproveitados os exti.n.ctos, o augmento de despeza ·só se verifi-
casse tra·D1Sit01,laimente. 

Algumas a lfandegas resentiam-ee da falta de material pa,ria o servioo 
maritimo e, em outras, esse material carec.ia de reforma ou substituição. 

T omaram-se as necessarias providencias. 
Na ilha de Santa Barbara, que pela s ua .situação na bahia do RAIO de 

Jneil:o., constitue ponto m agnifico de .observação e fiscalização dos armazens 
do cães do porto, e dos navios que nelle atracam, d~ten:-minei fosse à.n.stal-
lado um p'Osto aduaneiro, afim de µoHciar aquella zona maritima, onde fre-
quentemente se commettem roubos ele mercadorias e se passarn contra.-
bandos. 

Procurei assim attender aos interesses, não só do fisco, senão tambem do 
commercio do Rio de Janeri·ro e das companh1as de navegação, gran.diemente 
lesados com o des1vio cirirninos'O de ge111eros· importados. 

Levou-se tambem a effeirto naquella ilha a construcção, que ha muito 
se fazia micessaria, de uma ca~·reira com capacidad'e sufficiente para o en-
calhe e doncertos do material f!uctuante da alfandega desta Capital. 

A :rep'aração de la:nchaa e demais embarcações, atê agora entregue a es·-
taleiros particulaxles., com desvantagern para o serviço da Gurd:a-Moria pela 
demora dos concertos e paira os cofres publicas pela exorbttancia dos preços, 
passou a ser felita na pvopria alfandega, com o lucro dobrado de maior pres-
teza e menor clispendio. 
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Construiram-se aJlojamentos para guard!as e marinheiros, montou-se of-
fioina appai'tllhada para quaesquer reparos e no alto de elevada tor<re assen-
tem-se p ossante holophote, que, de modo efficaz, virá a uxiliar a fiscalização 
do porto durante a noite . 

Ccmcertwram-se embarcações e adquiriram-se no·vas . 
Com todos esses melhoramentos despendeu-se a som ma de 630: 835$580. 
Nas demais alfandegas que necessitavam foi feita, tambem , na reforma 

do material fluctua nte, com a seguinte despeza.: 
Parã., ,70 :4138$857; Parahyba, 4:000$000; Ceairá, 95 :OOI0 $000 ; :N'ata1, 

29: 348$000 ; Bahia, 68: 050$000; Paronaguá, 1 52: 321$700; F lor'ianopolis, 
46 :060$000; Sã o Francisco, 25 :000$:000; 'Rio Grand.e, 57: 500$000; Pelotas, 
7 :480$000; Sant'Anna do L ivramento 11:000$00 0; Corumbá, 2: 000$000 ; Santos, 
56: 950$000. 

Mesas de r endas : 
S. Borja, 4:300$000 - Salhnas, 10:413$000. 
'l'otal. 621: 861$557. 

V ALLm:i-ouno - Dos me ios postos em pratica, durante o Governo de 
V . Ex., para melhor f iscalizar e avrecadar a receita publica, sobreleva o 
da cobrança dos direitos aduaneiros em ouro, feito o calculo de conversão 
pelo dollar americano. 

Verificado que o cambio sobre Londres já não exprimia a relação ~tre 
a moeda ingleza-ouro -e o nosso pa pel-moeda, impunha-se p.rocurair um novo 
estalão para converter o mil réis-ouro em mil réis-papel. 

Por esoo motivo, officiei , em 4 de Dezembro de 1919, ao Ba.nco do Bra-
sil, afim de lhe recomm~ndar que na conversão dos vales-ouro tomasse 
'como base a média, na semana anterdor, do doHair americano. 

C!umpria-se assim exactfümente a lei, que mandava fosse o tributo co-
brado ·em ouro, o que sigmfica que só ·nesta especie, ou na sua real equi-
vallenci.a. em papel-moeda, devia o contribuinte paga r o imposto. 

A providencia, não obstante ser consequencia de estricta observancia da 
lei, foi tlmpugnada por algu ns, que, pouco conhecedores do assumpto, for-
cejavam pela revogação do a.cto. 

Nos meus relatOlrios concernentes a 1919 e 1920 fiz estiJ.·ada exposição do 
.assumpto, para demonstrar o acerto da medida. 

Essa solução tem dado a té hoj.e a os cofres publicas um augmento de 
renda que avalio, por calculo pessim,ista, em cerca de cem mil contos de réis. 

Depois do BrasJil, adopta:l'am a ·mesma base para conversão de obrig<i,-
ções-ouro a Li'ga das Naçeies, o Govei-no ital1ano e ó Oongr.esso Pos.taJl de 
Madrid. Na Frainç.a, affirmam Georges Bonnet e Roger Auboin, alguns 
commerciantes e industriaes, nas suas relações ·com paizes estrangeiros, 
j á começaram a effectuar su as transacções em francos-ouro, :mediante a 
conversão pelo dollar amerdcano (Les f'lnances de la France, ed. 1921, pa -
gina 342). 

Temos a satisfação de consignar que a m edida por nós posta em pra-
tica está hoje consagrada por adeantaclos paizes .. 

ISENÇÃO DE DIRl'JITos - Dent·re os serviços que maior cuidado d'esperta.-
ram a o Governo, figura o d!e c oncessões de isenção e reducção de direitos de 
consumo. 

Reconh ecda a impossibiHdade de reduzir as numerosas e amplas con-
cessões, decorrent<es de contract os :11iTma dos com o . Governo, para execução, 
de obras ou explora.ção de serviços publioos, a acção adminãst.ratJi.va só p o-
deria exercer-s·e em tor.nar mais efficiente a fiscalização, quer durante O. 
e::<..'ame do p.rocesso concessivo, qu er posteriormente. 
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Foi o que se .fez com energia e finneza; e o res,uHac1o foi verif~ca1·-se 

grai'ide nume.ro de fo:regularidades, , que se resolveram um.as se revolve~o 
outras certamente pela indemnização aos cofres pubHcos da impo:i;-tancia dos 
direitos con·espondentes ás mercadorias que não pod·eriâ:m gosaT de p~ro
gativas de despacho l'ivre. 

Quanto a os benelficios alfandegarias, em grande numero distribuidos pelo 
Congresso na.s leis orçamentarias, não t~m o Govel'no igual1minte outra 
acção•· senão a ·do ·escrupuloso exame dos processos concessivas .. 

Por ser causa permanente de decres.cimento de nossa p.rincd.pal fonte de 
neceita, hei, pelas mei' 'ü-& aio meu alcance, combatido- as isenções e não estou 
longe de .acredita.r foi o reconhecim0ento, por pa1·te do Poder Legislativo·, 
&l que eu estava com a boa razão, que o levou, na lei o·rçamentaria para 
1921, a.rt. 4°, a declarar a abo]jção de todos os abatimentos, .isenção, redu-
ducção ou diS'Pen.sa de direitos, com as poucas excepções que nesse artigo se· 
ass!lgnalam . 

Força é reconhece·r qu e o Congresso não persistiu nesse p.roposüo, mas 
não ha nega~ que para essa deliberação muito concorre a elevada pauta 
aduaneira, constrangedora de muita irniciativa util em pró! do diesenvolvi-
mento economlco do paiz 

ZoNAS FRA)ICAS - A ~xcepcioµal posi'ção da bahia de Guana.bara no 
continente Sul-Americap.o, a imporf.ancia da e-idade CLo R1o de Janeiro, quer 
sob o ponto de- vista de Capital do paiz, quer Pe:lo seu crescente deoonvol-
vimento commercial e de suas industrias, tudo indli'cava s·e cogitasse de, a 
exemplo do que, com pleno exito, fizeram outros povos, se tentasse estabe-
lecer, aqui, uma zona franca . 

~ mim e aos competentes, ouVidos sobre o assu mpto de maior relevancia. 
para a nossa evolução econmnica, pareceu e parece cru.e a z-ona franca a in-
stallar na ilha do Governador, na enseada do .Jequ!á, será a c.ollectora da 
producção n~cional exportave-1 da vasta zona ligada ao Rio pelas vias fer-
r eas existentes, o canip-0 de c:oncentração das mercadorias estra.ngeiiras que 
demanda!1'lm, num largo trecho, os paizes da America do Sul, e, em conse-
quencia, o ponto de 'kTadiação e diSltribuição dessas mercadorias·. 

Seduziu-me o prob)ema e empolgou~me sua grandeza , por isso que, 
examinado, pela rama que seja, a sua solução apresentará, ainda em n~sos 
dias, esta cidade como empo1,io commercial do nosso vasto hinterland e da 
propria America do Sul. ,· 

Correctora dos d:esproposdtos de nossa pollitica aduaneira, a zona franca , 
r\Oldµzi-das ao mh).imo as formalidades buroaraticas, que entravam, afastJWU e 
desfocam pp.n:a os nossOiS vJsânhos a g.rande navegação, ooru;titu1rá para o 
Brasil o CO!flplementp, L'etardado embora, da carta régia que lhe abriu os 
portos a todas as bandeiras. 

Foi com esse objectivo que apresentei" a 2 de Agosto de 1~20 a eXJ:?Os~

ção sobre a conven.iencia de serem creadas nesta cidade e noutros pontos 
da Republica zonas francas. 

Acceitou V. Ex. · a minha lembra nça e :!'ez-me a honra de submettel-a 
ao Congresso. 

Na lei de 5 de Janeiro de 1921 deu este ao Governo aútori'.llação ampla 
para levar por diante o emprehendimento. 

Durain.te o anno de 1921, a Ins.pectoria de Portos, Rios e Canaes, estu -
dou o p;roject o de i111Sta.Úação. ela zonq, franca na enseada de Jequiá, na 
ijha do G0veirnador, e estabeleceu as bas{ls d.e concurrenoia publica da c.on-
strucção do primeiro trecho de 600 metros de cães, para acostamento dos 
navios. 

! 
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-\Tenceu· entre os concur:rentes a Companhia Nacional de Construcções-
Oivis . e :Hiciraulicas. 

AutoriZa.da a la vrat11ra de contracto pelo decreto n. 15 . 450, de 25 de 
Abril deste anno, ·foi elle ass'ignado a 12 &e Ma'io s·eguJi"nte. 

A 25 de Setem,b ro fora m ina ug urados os serviços. 
Não restava, porém, cuidar da ins:tallação material . Organização nova 

entre nós, e ra rruistér regu1'amental-a, dentro de moldes que assegurem a 
liberdade de movimento e rnanJpulação das m ercad'orias, ca.racteristlica.s' das 
zonas francas m.iais adiantada.a e sem esquecer a severidadle na r epressão 
d!os contraba.ndos, unico r isco de que é jus to r ecear n essas ins tituições . 

Pahi o regulamen<to que V. Ex. ma ndou expedir p.elo decreto n. 15.766, 
de 30 de Outubro ultimo . 

E' pos'.sivcl que a pratica tB1nha de corrigir um ou ou.ti-o ponto desea 
regulâ m entação, mas é innegavel que em suas linhas geraes ena traça o 
plano das zonas francas, como a imaginei e que dará a.o nosso paiz mais· 
uma arma de Victoria no campo eCOnom,i.co. 

THESOURO NACIONAL E DElLEGACIAS FISCAES - Verifica.das defiaiencias na 
organizaçãó ante1il1or dos 1s<erviços que entend,em com a ad.nünistração da 
Fazenda Naci'on.a.J, não poiliam deixar os m'esmos de ser remodelados . Quer 
o TheEOUro, quer as delegacias fiscaes, ca1•eci"aJTn de novos· regula.m.entos1 em 
que as attribu ições fossem estabelecidas e separadas de modo mais perfeito, 
o expe&iente simplificado e o gaJYhnete do ·Ministro desembairaçado de tra-
balhos, que po.de1'>iam s-er ex·ecutados nas diversas directarias. Criado o · 
ca rgo de Director Geral do Thesouro, este se incumbi,ria da solução d:e nu-
merosos. pirocessOS', cujo exrune tiravam ao ministro grande tempo que me-
lhor pod€r1ia ser applicado ao estudo d!e questões mais impartMJ.tes . 

Com esse intuito, fora m expedidos os decretos ns. 15. 210, de 28 e 29 
de Deziembro de 1921, que refor mlaram o 'Thesouro Nacional e as delegacias 
f'iscaes, dividlidas estas por clas>ses, e attendidas vru·ias necessidades no 
tocante ao a ugmento de pess oal e criação de novos cargos .. 

A reforma muito tem contribuido pru·a a baa marcha elo servüço. 
Eis um exemplo: . 
O meu gabinete recebeu até hoj·e cerca de quarenta mi'l processos ; todos 

fÕ~arfi por :rn;iTn despachados; o serviço acha -se rigorosa1nente em dia, . 
facto nunca .observado anteriormente . 

Releva d1zer que, com a suppi:'essão do Conselho ·de Fazenda, erh virtude 
da citada reform a , todos os recursos passaram a ser estuda.elos no m.eu · 
gabinete e par mim despachados·. 

POiis l;Jiem, não obsrt:la,nte me terem s ido encaminhados, em avalha.nche, 
mais de mil desses pr<ocessos, nenhum d!elles ficou retardado. 

DEFESA J UDICIAL DA FAZENDA - De accôrdo com o que fils.põe o regula -
mento baixaclo com o decreto n. 15 . 210, de Dezembro de 1921, foi designado 
especial e exclusivamente um dos lLUxi1iares do Consultor da Fazenda . para 
fornecer á Procu radoria da Republica os elementos necessa.rios á defeslL da 
União, em actos ·emanados deste Miru!s~erio. 

A providencia tem dado os melhor·es resultados, por isso que. se an -
te11iorrr1e nte essas informações eram fo r necidas com grande atrazo de inezes, 
senão de annos, o quie suscitava j ustas reclamações dos Procuradores da 
RepubJi.ca e acru·retava prejuízos á Fazenda, o serviço neste momento, pôde· 
affivmar-se, está rigorosame-r. te em· dia . 

O movim-entlo de papeiils, durante o ·ai1no con·ente, foi o seguinte : offi-
cios recebidos, 62; acções propostas contra a União, 35; protestos i.nteQ·-· 
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postos, 21; pedidos diversos, 6; afficios expedidos a0s procuradores e outras 
autoridades, 75 , acompanhados de .pa.receres e documentos; telegramm.as, 20. 

TtuBUNAL DE CoNTAS - O Tribunal de Contas que, como delegação do 
Congresso, fiscaliza a execução do orçamento, tem como principal funcção 
a tomada de contas dos responsaveis para com a Fazenda Nacional . Este 
serviço, porém, a;cha-se atrazado· de mui.tos annos, e não é possivel pôl-o em 
dia, attenta a exiguidade do quadro do pessoal. Por outro lado, a lei creou 
delegações do Tribunal nesta Ca pital e nos E stados , incumbidas de fiscalizar 
os actos dos ordenadores secundarias de despeza. 

Em 12 ele Novembro de 1919, o decreto n. 13.868, com assento no ar-
tigo 114, da lei n. 3. 644, de 31 do Dezembro de 1918, modificou o regula-
mento desse instituto. 

Ma s as modificações a utorizada s na dita lei não eram sufficientes, visto 
como não dotaram o Tribunal com o numero de empregac1os necessarios ao 
desempenho dos serviços enumerados. 

O art. 124, da lei n. 4.555, que provê as despezas publicas, no exercício 
de 1922, tomou nesse sentido as providencias precisas . Foi expedido, por 
isso, o decreto n . 15. 770, de 1 de Novembro de 1922 , que modifica o re-
gulamento anterio11 e no qual, depois de adaptai-o ás disposições do Cddigo 
de Conta!bilida de da União, se procurou m elhorar e simplificar os differentes 
serviços. 

CAIXA DE CoNVERSÃo - O decretó n. 14.066, de 19 de Fevereiro de 1920 , 
incorporou a Caixa de Conversão á de Amort:zação. 

Suspenso logo depois da guerra o troco de notas da Caixa, não se 
justificava n ella o excesso de seu pessoal. 

F eita a incorporação, em virtude da lei n. 3. 991, de 5 de J aneiro de 
1920, (art. 74), conservou-se a penas o pessoa l imprescindivel a o serviço que 
ella a ctualmente executa e dispensaram-se os outros funccionarios, ;respei-
tados os direitos a dquii·idos dos que os tinham. 

COMPANHIAS DE SEGUROS - o decreto n' 14. 593, de 31 de Dezembro de ' 
1920, approvou o novo regula mento para fiscal ização da s companhias· de 
seguros nacionaes e estrangeiras. 

A nova regulamentação, feita de accôrdo com a autorização contida no 
n . IV do art. 68 da lei n. 3.991, de 5 de Janei-ro de 1920 remodel'ou · o 
serviço, com introduzir na industria de seguro :innovações que, adoptadas> em 
outros paizes, deram excellentes resultados. Ao m esmo tempo, foi a repar-
tição provida do pessoal technico necessa rio. 

ExPoRTAÇÃo DE METAES - O decreto n. 14. 605 , de 5 de Janeiro de 1921, 
prohibiu a exportação de metaes amoedados ou em ba rra ·e em artefactos 
e considerou as infracções crimes de contraba ndo. 

Não é preciso explicar a importa ncia e a necessidade deste a cto, estri-
.bá.do no a rt. 15 da lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920. 

A sahida do paiz de grandes m assas de metaes preciosos determinou a 
providencia, que, é de esperar, surtirá o effeito desejado, isto ê, evitará, com 
grande p~oveito para nossa economia, a emigração de ta:es valores . 

NoTAS DA CAIXA DE CoNVERSÃo. - O Goven10 é responsavel pelo troco dos 
bilhetes dessa Caixa ainda em circulação. 

Com o intuito de se libertar de taes compromissos em ouro, convidou os 
portadores das notas a se entenderem com o Director da Contabilida de do 
Thesouro, afim de accordarem no modo de serem a s n1esmas .resgatadas. 
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Essa operação dá lucrn, não só ao Thesouro como aos particulares, que 
têm desde muito completamente immobilizado, pelo enthesoura mento, o ca-
pital que taes notas representam·. 

Até hoje, foram trocados bilhetes na somma de 3. 399: 524$000·. 

HEFOR114A DEl REPARTIÇÕES - Contabilidade Pnblica - O desenvolvimen to 
dos serviços a cargo de varias repartições subordinadas ao Ministerio da 
Fazenda e a deficiencia de apparelbamento apropriado á arrecadação de 
rendas e á fiscalização de despezas não permittiram que se · adiasse a reforma 
de alguns serviços e a creação de elementoo destinados a intensificail-os e a 

-estabelecer equilibrio entre os interesses particulares e os da União. 
Procurou-se, assim, completar a acção de diversas repartições, cujos 

'Serviços desenvolvidos e alterados pelo progresso sempre crescente do paiz, 
não podiam mais obedecer a regulamentos expedidos de longa data. 

Antes de tudo tratei de aperfeiçoar o nosso appa.relho de contabilidade, 
·cuja orga nização imperfeita e lacunosa era causa p·rincipal ela impossibili-
dade d-e se apreciar com exa ctidão a receita arrecadada e a despeza effe-
ctuada, escla recimentos imprescincliveis á elaboração das propostas orça-· 
mentariaS' . 

O decr eto n. · 13 . 746, de 3 de Dezembro de 1919, deu instrucções para o 
serviço geral de contabilidade publica, em virtude da lei n. 2083, de 30 de 
Julho, e decreto n. 7. 751, de 23 de Dezembro de 1909. 

A estas a corn.pa nbaram as instrucções e modelos a pprov.ados por por-
taria ministerial de 2 do mesmo mez e anno, para adopção da escripta por 
partidas dobra.das nas delegacias fiscaes, e demais repartições arrecadadoras 
-e pagadoras da União. Esta medida considerada necessaria pela generali-
-0.ade de nossos contabilistas, só depois desses actos e da designação de fun-
ccionarios competentes para a estabelecerem nas dive.rsas repartições fisca es., 
teve effectiva realização. E era indispensavel que tivesse, pois que, sem 
-escripturação clara, uniforme, pontual e concludente, como nol-a · fnrnecem 
as p artidas dobradas, está a administração a cada passo embaraçada e o 
Thesouro no ·desconhecimento preciso do movimento geral dos· fundos pu-
blicos. 

Como parte integra nte da completa remodelação da maneira de a purar, 
fiscalizar e escripturar todos os actos que dizem respeito á Teceita e á 
-0.espesa, foi sanccionada a resolução ·legislativa que organiza o Codigo de 
Contabilidade da União (lei n. 4. 536, de 28 de Janeiro de 1922). 

Era uma necessidaJde palpitante a consolidação de todas as disposições 
concernentes ás contas de gestão do patri.monio nacional e á inspecção e 
registro da receita e despeza federaes, materia que presentemente se acha 
cons idera da nos differentes capiitulos desse Codigo. 

Completada a organização da Contadoria Central da Republica, o Co-
digo providenciou tambem sobre a creação de cargos technicos indispensa-
veis á perfeita execução dos serviços, e pa.ra os quaes nomeei pessoas de 
reconhecida competencia. 

A essa lei seguiu-se a elaboração do Regulam-ento ·Geral de Contabilddade 
Publica. Esse trabalho, que comprehende cerca de mil artigos, depois de 
p ublicado para r eceber durante certo praso suggestões e emendas de nossos 
contabilistas e outros interessados, foi approvado pelo decreto n, 15. 783, dt' 
8 de Novembro de 1922. 

Ainda desta feita seguiu-se a regra, que reputo altamente democratica 
e adoptada no Governo de V. Ex., de tornar publicas, antes de decretal-as, 
as providencias de maior importancia. 

Com a promulgação do Codigo de que se trata, necessario se tornava 
expedir nova s instrucções para o serviço de contabilidade publica, o que 
levei a effeito por acto de 25 de Outubro ultimo , 
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EMPEJNHO DEJ DESPESA - O estagio da despesa publica que exige fiscali -
.zação ma.is attenta é sem duvida o "empenho", por ser o momento propl"io,. 
não só de se verificar a utilidade e a opportunidade do dispendio, senão 
ta.mbem de velar pelo emprego legal dos creditos orçamentarios. 

Ernbora esse assumpto tenha sido em outros paizes, e seja ainda ,. ob-
jecto de acurado exame, de que se originaram diversas leis, entre nós nada 
havia a respeito, e foi por suggestão do Governo de V. Ex. que o Con-
gresso Naciona l introduziu providéncia de tal monta na nossa contabilidade 
publica. 

A lei n. 3 . 991, de 5 de janeiro de 1920 (art. 77), instituiu o en\penho 
da despeza como regi~en normal de fiscalização prévia . Por circula r ·do. 
Ministerio da Fazenda de 30 de Janeiro de 1920, sob n. 5, expediram-se as 
necessarias instrucções, as quaes tiveram de ser substituidas pelas que acom-
panhara m a portaria de 15 de J u nho do mesmo a nno, afim de se estabelecer 
harmonia entre as regras anteriormente observadas nas 11epa.rtições pu-
blicas, para comp1'a. ou encommenda de material ,e os requisitos exigidos 
pelo e~penho da de~peza.. 

BALANÇOS DEE'INITIVOS DO THKSOURO - Quer na conta.bHidade publica. quer 
na contabHidade com.mercial, é e bala nço o documento mais expressivo das 
operações realizadas em determinado periodo e a base ma is segura, e mais 
exacta para o exame da gestão fi.nanceira . 

Em 1919 , os balanços definitivos do Thesouro permaneciam em grande-
atrazo . 

Tratei de apressar tão importante serviço, e consegui acceleral-o, a des-
peito das difficuldades que surgi-ram na obtenção dos elementos im prescln-
diveis, á sua 01•ganização . 

A nossa contabilidade só a;gora, com as medidas adoptadas nestes ul-
tini.os tres a.nnos, começa a se aperfeiçoar, moldando-se na qe outros paizes.. 
em que o assumpto, com vantagem notoria. para as administrações, tem 
merec1do dos poderes publicos a melhor attenç·ão. 

E' bem de avaliar, por conseguinte, o esforço despendido para conseguir,. 
em praso t ã o e:x:iguo, a impressão do balanço definitivo de 1912 que já foi 
distribuido: a elaboração do de 1913, que já se acha prompto n a Imprensa 
Nacional, e, finalmente, o incremento dado aos demais até 1919, os quaes· 
estão muitíssimo adi.anta.dos. 

Novo EDIFICIO PARA A ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO - A nossa rep,lrtição 
arrecadadora mais importan te, que é, de facto, a Alfandega. do Rio de Ja-
neiro, acha-se pessimamente installada, em edificio velhissimo, com sensível 
falta de compartimentos apropriados ao serviço :;i.duaneiro. 

Construido ha muitíssimos annos, esse prop1io nacional já não se presta 
absolutamente a.o fim a que o destinaram, pois nem o local em que ar).ti -
gamente se centralizava todo o serviço de descarga. de mercadorias im~
portadas pôde hoje servir a esse trabalho, que foi deslocado para o Cães 
do Porto. 

Consideradas essas circumsta ncias, resolveu V . Ex . construir o novo-
edificio da Alfande~a em terreno fronteiro áquelle cáes. 

A pedra fundamenta l foi lançada no dia 9 de Novembro corrente. 

DIVERSOS 'l'P.ABALHOS - Outras medidas, de evidente utilidade publica, 
foram tom.ada s pelo Governo no triennio prestes a findar. Citemos ainda, no· 
meu Ministerio. a codificaçã.o do processo de fazenda, a consolidação da!!; 
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leis das sociedades anonym.a.s , a refo<rma da:s caixas- economica.s, a conso-
lidação das disposições das leis orçamentarias e o codigo aduaneiro . 

Todos estes trabalhos foram entregues a pess oas competentes; uns 
já .-começaram a ser impressos, outros estão prestes a concluir-se. 

'l.'ra,balhos c01nmiemorativos - Para commemorar o Centenario da 
Independencia incumbi ·diversos empregados de fazenda, e o Dr. Victor 
Viana c1e escreverem monographias sobre assumptos que dizem respeito ao 
Ministerio da Fazenda. 

Já se acham promptàs as seguintes: 
Dr. Victor Viana - Forniação Econ01nica, do Brasil. 
Dr. Jacob Cavalcanti - Historico ela, Divida, Externa, BrM'ileira. 
Dr. Severiano Cavalcanti - lmpo·sto de Cons~imo. 
Flrancisco C . Miranda - .Flistorico àa Imprensa Naciona,l e Diario 

Official. 
José Bellens de Almeida - Thesouraria,s ele Fazenda, Delp,gacia,s Fiscaes 

e Oollector·ias. 
Léo d' Affonseca - Desenvolvimento do commercio exterior do Brasil, 

no cmno ela Independencia. 

Estão ém .elaboração: 
Dr. Deêio Cesario Alvim -- Evolução de Direito Fiscal. 
Dr. ;\.ngelo Bevilaqua - Imposto de Im.portação. 
Dr . João Pinto de Souza Varges - Imposto sobre Circulação. 
Dr. Raul Guimarães Bonjean - _Renda,s Patrimonia,es. 
Dr·. Paulo Martins - Rendas Industriaes. 
Dr. João Domingues de Oliveira - ltnposto sobre a, R enda. 
Tobias Candido R ios - Thesouro Nacional. 
João Duarte Lisboa Serra - Alfandegas e Mesas de Rencla,s do Brasil. 
Dr. João B. de Mello Cunha - Caixa de Amor Uzação, Divüla interna. 
Dr. Francisco Sá FHho - Caixas Economicas. 
Dr. Oscar Borma nn - Casa da. Moeda, Regimen metallico. 
Dr . Faria Albernaz - Previdencia do Estado em, relação aos seus fun-

ccionarios. Montepio. 

Dr. Nuno Pinheiro - Bancos do Brasil. Regímen fiduciar-io. 
Dr. Benedicto Costa - Recebedoria. 
Dr. Mello Carvalho - Estava incumbido de escrever a Historia dos 

Institii"tos de Seg-uros no Brasil. Colheu-o a morte. antes de conclui.do o 
trabalho a que, cer tamente, imprimiria o brilho de sua reconhecida intelli-
gencia. 

IMPRENSA NACIONAL - A Imprensa Nacional mereceu do Governo espe-
. cial attenção. 

Repartição de grande importancia, achava-se completamente desappare-
lhada de material e de maichinas modernas, q-ue dessem vasão, de modo ra -
pido e perfeito, á grande cópia de pubTicações officiaes e particulares que alli 
afflu em, entre as quaes posso citar o Diccionario H-lstor-ico, Geographico e 
Ethnographico do Brasil, obra de grande valor, levwda a termo sob os aus-

, p icios do I nstituto Historico, em commemoração ao Centenario da Indepen-
dencia do Brasil. 

O edificio em que funcciona a Imprensa Nacional pedia tambem obras 
importantes, pois -esse estabelecimento, depois do incendio que soffreu ha 
annos, se encontrava em situação precaria, a que -urgia attender, nem s6 
para regularidade dos seu s serviços, senão tambem em beneficio da saude 
dos operarios que aJ!i trabalham. 

• 
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Effecttiou-se verdadeira reconstrucçã.o, quasi concluida presentemente. 
Para melhorar a installa.Ção ·aas ;officinas, adquir'J•ram-·se, jS-lém id,~ 

sobresalentes, cinco machinas monotypos e tres linotypos d:as mais aperfei-
çoadas, que já se acham funccionando com grande vantagem para os tra'" 
balhos, agora feitos com nitidez e presteza. 

CASA DA MOEDA - A Casa da Moeda não estava em condições de desem-
penhar o serviço que aos interesses do Thesouro muito convém . seja por 

'ena feito . 
O fabrico de nota,s de papel-moeda e de titulas da nossa divida publica, 

bem como a cunhagem de meda lhas e moeda metallica de qualquer na-
tureza, devem ser realiza dos nessa •r epartição, sob a fiscalização immediata 
das a'Ultoridadies competentes. · 

:H'oi esse problema que o Governo procurou resolver, cmn adquirir para 
o estabelecimento os machinismos que então foram julgados necessarios. 

O serviço de cunhagem ficou bastante aperfeiçoado e o de fabrico de . 
notas foi iniciado de modo esperançoso. 

Dentro de curto prazo, com as providencias tomadas pelo actual di-
rector da repartição, tal serviço estará melhorado, e entã-0 fabricaremos 
notas perfeitas e de falsificação difficil. 

De Julho de 1919 a ?1 de Outubro de 1922, além de 739 meda lhas de· 
ouro, 1. 594 Çle prata , 575 de cobre e 346 ·de bronze, foram cunhadas na Casa 
da Moeda, 11.566 moedas de ouro, no valor de 196:128$; 25.000 de prata, 
no de 50: 000$; 527. 000 de cobre e aluminio, no de 501: 000$, e 19. 709. 450 de 
níckel, no de 3. 623: 000$000. 

EMPRES'rIMOS INTERNOS E ElX'l'ERNOS - Consequencia do desequilibri.o or-
çamentario, mal inveterado das nossas leis de meios e cujos damnos á ges-
tão das finanças publicas jâ, foram aqui a.pontados, averiguou-se no qua-
driennio do Governo de Vossa Excellencia, que as rendas effectivamente 
arrecadadas ficaram aquem dos algarismos com que figuram nos orça~ 

mentos. 
Assim é que a receita entrada nos exercicios de 1919-1922 (ca lculada 

proporcionalmente á do segundo semestre deste ultimo) foi a seguinte: 

1919 
1919 

1920 
1920 

ouro. 
papel. 

ouro. 
papel. 

1921 - ouro. 
1921 - papel. 

1922 
1922 

ouro. 
papel. 

Total: ouro. 
Total: papel. 

• 

86.372:191$00(} 
445.693 :741$882' 

141 . 539:800$873 
554. 533: 097$896· 

82 .049:755$774-
542 .. 618: 002$757 

63. 521: 84 7$846' 
519.814:025$092 

373.483:595$493 
i.062.663:867$627 
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No entanto, a ·receita orçada. está assim expressa: 

1919 
1919 

1920 
1920 

1921 
1921 

ouro. 
papel. 

ouro. 
papel. 

ouro. 
papei. 

19·22 - ouro. 
1922 - papel. 

Total: ouro. . 
Total: papel. . 

113.533:434$038 
502.989:000$000 

119. 452: 949$440 
514.258:200$000 

108.439:500$000 
671.154:000$000 

92.276:320$000 
727.673:000$000 

433.702:203$478 
2.416.074 :200$000 

Do confronto do total votado com o arrecadado, apura-se que a arre-
cadação teve uma differença para menos de 60: 218: 607$985 ouro, e 
353 .410 :332$373 - papel. 

Convertida em papel a 'Parte-ouro pela média da taxa cambial nos qua -
tro exercícios (11 1\16 d.) e addicionado o producto da conversão á diffe-
rença apurada em papel, verifica-se que, de 1919 a 1922, a arrecadação du 
receita publica importou em menos 500. 379: 867$021 - papel, do que a or-
çada. El note-se que o total dessas rendas entra no calculo dos nossos or -
çamentos em comparação apenas com o total das despezas tabelladas; por-
quanto nestas não se incluem as que em grande numero e em sommas 
consideraveis fogem a tal confronto com esconderem-se nas caudas orça-
mentarias. 

Pôde-se dest'arte, bem avaliar a extensão do "deficit", neste período 
pr1lsidencial , tendo em vista os gastos propriamente orçamentarios que o 
Thesouro era obrigado a realizar . 

Para fazer face, portanto, não s6 a es~e forte decrescimento da receita 
destinada ao custeio das despezas orçamentaria s, senão tambem ás ex-
traordinarias que faziam parte do programma de Vossa Excellencia, e que 
só com r ec ursos tambem extraordinarios poderiam ser satisfeitas, viu-se 
o Governo obrigado a r ecorrer ao credito do paiz, por meio de operações 
internas e externas. 

Foram emittidas apo!ices da divida publica e letras do Thesouro, e bem 
assim levantados tres emprestimos externos, em condições muito vantajosas, 
se fôr tida em consideração a data do lançamento dos mesmos; 

Des.~es empres timos, o de cincoenta milhões de dollars ($ 50. 000 . 000) 
foi app!icado em obras, reformas e melhoramentos; os outros dous (libras 
9.000.000 e $ 25.000.000) constituíram recursos especializa dos . Com o de 
nove milhões se liquidará a valorização do café. Ultimada essa liquidação, 
o Thesouro terá resgatado o emprestimo e auferido lucro da operação. Com 
o de v inte e cinco milhões levar-se-ha a cabo a electrifica ção da Central e 
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executar-se-ão outros melhoramentos ferro-viarios . O a u gmento de rendas 
que estas medidas hão de proporcionar 'responderá facilmente pelo servico 
do emprestimo. 

Com o producto das apolices emittidas tem o ',I.'hesouro pago despezas 
de vulto, decorrentes do programma de melhoran,entos e enriquecimento do 
patrimonio nacional, adaptado por Vossa Exce!lencia. Não era justo que 
o custo desses melhoramentos pesasse todo sobre a geração actual. 

Se, por um lado, o total das apoiices attingiu a, cifra elevada, por outro 
os emprestimos realizados contribuiram grandemente para o progresso e 
desenvolvimento do paiz, o que importa ampliação do seu credito. 

· Está bem visto que fõra mais fa.cil emittir papel-moeda; mais facil e 
mais commodo. O Governo, entretanto, preferiu fazer frente aos papelistas, 
certo de que ás finanças do Brasil presto:u as:.'31i= serviço inestimavel. Ainda 
é .cedo para se aval iar em toda sua extensão o beneficio que isso representa. 

A natureza deste trabalho, simples resenha da gestão da pasta das 
Finanças no Governo de Vossa Excellencia, não comporta justificar porque 
entre os dous instrumentos de credito, papel-moeda e apoiices, foram es-
tas preferidas . 

Não me pa.rece, comtudo que aos entendidos, que se não peixam levar 
por fantasias, possa h aver duvida n a escolha honesta , entre um titulo de 
renda "offereciclo" ao publ.ico e mT1 papel de "curso forçado", e , por isto 

·n1esmo, "ilnpcisto" á N ação . 

APPLICAÇAo DE HEc!unsos - Ponho de lado não sõ a applicação ,dos re-
cursos ordinarios da l'eceita. pública, que a desp·eiza orçamentaria veiou de-
monstrar como tamhem a acqujsição de valores, feita em larga es-

. cala, · para, rapidamente, relembrar serviços extraordinarios que o Governo 
de Vossa Excellencia executou ou poz em via de realização e para os qv.a.es 

. coube ao Ministerio da Fazenda fornecer o numeraria prec·'.so. · 
Assim é que foram construidos centenas c1e kilometros de estradas de 

ferro e de rodagem ; foram melhorados Oil serviços da Central, da Oést~ de 
Minas e da Noroéste; foram adquiridos mais de 700 kllometros da ''.Au-
xiliaire", da SaP'u:cahy, c1a Bragança, da Therezopolis; milhares de kilo-
metr os de linhas telegra phicas; foram executadas obras importantissimas 
contra as seccas, no Nordéste brasileiro. 

Além disso, compraram-se ou construi.ram-se immoveis aqui e nos Es-
tados - para correios, hospitaes, dezenas de quarteis e clepositos; fizeram-se 
numerosissimos serviços agricolas por todo o paiz; trabalhos de P\)rtos, 
reorganização do exercito e apparelha.mento da. marinha, valorisação do café, 
obras do Centenario, acquisiçfLo do edificio pata a Embaixada do Brasil em 
B u enos Aires, etc. 

CoNCbUSÃo - Ahi tem Vossa E xcellencia o su ccinto retrospecto dos actos 
e serviços mai's relevantes do Ministerio da Fazenda, durante a Presi.denc3a 
que ora completa o mandato. Poder-se-hia ter feito mais e melhor, sem 
duvida, a.ttentos os ensinamentos da boa. e sã doutrina 'economica e em 
fa.ce das poss.ibilidades maiteriaes do nosso paiz. Mas o que se fez foi o que as 
circumstancias permittiram, limitada como · sempre esteve a acção do Governo 
pelas difficuldades da situação nacional , aggravada já desde alguns annos 
e sobrecarregada. com os effeitos da crise mundial que a convulsão européa 

' determinou. 
t:?enti-me sempre honra do e forta lecido, durante a gestão da fazenda 

publica , com o espontaneo accôrdo de opiniões e de propositos de Vossa Ex-

.. 
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cellencia, a cujo saber e patriotismo recorri, de continuo, para a solução dos 
aJSsumptos de maio•r relevo, confia.nte na rectidão de seus juízos e na S'Oli-
citude e zelo com que vê e examina os grandes interesses nacionaes. -
Hornero Baptista. · 

Para não a longa r a inda mais este retrospecto ,farei publicar rio "Diario 
Official", o estado actual das verbas de cada Ministerio, para que a Nação 
possa conhecer os recursos orçamentarios co1n que passo o Governo ao meu 
eminente successor. 

Rio de J aneiro, 15 de Novembro de 1922. 

EPITACIO PESSÕA . 

FIM 
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