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SEU CARRO

FARÁ MAIS

KILOMETRAGEM

vv..

SERA UM PAR

ESTRADAS!

a
f % %*%

THODO carro em más condiçoes

J*- de funccionamento é um carro

caro pelas despezas de concertos

e remoção de carvão a que obri-

ga... Um aulomovel bem conser-

vado e um automovel economico.

Para seu carro, escolha sempre

bons productos como os productos
Atlantic, os tres famosos recor-

distas de Toms River: Gazolina

Atlantic. Atlantic Motor Oil e o

Serviço Atlanlic de Lubriiicação

Tcchnicít... Em Toms River —

com os productos Atlantic — 6

carros de serie fizeram quasi L

milhão de kilomelros — sem con-

certos e sem carvão. E eram car-

ros de serie, como o seu, que pó-

de obter os mesmos resultados...

Use os tres e seu carro ficará mais

efficiente, veloz, possante e,

Drincinalmente. mais economico---

ATE T S C

GAZOLINA \^/ LUBRIFICAÇÂO

MOTOR OIL

B
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6 QUE DIRIAM NOSSOS OLHOS?

IRIAM que seria um acontecimento ideal
— 

porque assim poderiam viver sempre

em um ambiente amplamente illuminado. Mas,

o sol nunca para e ao correr das horas a sua

luz vae diminuindo lentamente, exigindo uma

compensação para os nossos olhos, na fçrma

de uma illuminação artificial. Si quer, pois, pro-

teger os seus olhos contra os males advindos

de uma illuminação deficiente — dote, o am*

biente onde vive e trabalha, de bôa luz —

correcta, diffusa e adequada.

i

I
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O 
GOVERNO FEDERAL ACABA DE ESTABE-
LECER (Decreto-lei n.° 1.834, de 4 de dezembro

de 1939) as bases para a creação de uma grande indus-
tria nacional, autorizando as instituições officiaes de cré-
dito e os institutos de previdencia social, subordinados ao
Ministério do Trabalho, a conceder financiamento ou effe-
ctuar emprestimos ás empresas que, proprietárias de fio-

restas, se proponham a montar usinas destinadas á pro-
ducção de cellulose e pasta de madeira para fabricação de

papel para jornal, livros didacticos e material bellico. .

Idéa ha muito acariciada pela imprensa brasileira,

ella nem sempre deixou de merecer reparos pessimistas de

alguns interessados, sobretudo os interessados na chro-

nica subordinação em que sempre vivemos do papel de jor-
nal de procedencia estrangeira, que pretendiam vêr no es-

tabelecimento de uma grande industria nacional de cellu-

lose sérios perigos para os financiadores que nella inver-

tessem seus capitaes, certo, como lhes parecia, não poder

o consumo nacional de papel absorver o grande volume

de cellulose produzida.

Antes de mais nada é preciso lembrar que, importan-

do annualmente, em média, cerca de 100 mil toneladas de

cellulose e pasta mechanica, o Brasil ainda não tem, den-

tro do seu proprio territorio, um grande mercado para o

consumo de sua futura usina de cellulose. Mas, não se

pôde argumentar apenas com o simples reconhecimento

dessa circunstanciai Precisamos saber, por outro lado,

que o actual preço da cellulose é o maior impecilho para

o barateamento do papel nacional de todos os typos, e que

as possibilidades de exportação da cellulose, ao menos para

os mercados sul-americanos, não é uma hypothese que pos-

sa passar desapercebida a quem pretenda fazer um ba-

lanço das possibilidades reaes da industria.

O recente decreto demonstra que o governo compre-

hendeu o problema em toda a sua complexidade: compre-

hendeu que sem a sua ajuda financeira não seria possivel

a grande industria da cellulose brasileira, e que, sem a

grande industria não seria jamais economicamente possi-

vel ou industrialmente compensadora a fabricação da cel-

lulose, matéria prima que exige um apparelhamento caris-

simo e uma technica que não se improvisa nem se adqui-

re nas pequenas installações.

Não faz muito tempo, acreditava-se que a cellulose

era qualitativamente 
differente 110 pinheiro, no algodão ou

no linho. Hoje está demonstrado que a cellulose é igual

em todos os vegetaes. A differenç j 
está em que o algodão
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em rama é quasi todo constituído de cellulose, ao passo

que do pinheiro secco e descascado, cujas fibras são de 6

a 9 m/m, se extrae apenas de 35% a 50% de cellulose,

conforme a lignina e outras matérias incrustantes nelle

contidas.

Quaes as possibilidades-da industria no Brasil? O lei-

tor que olhe, por um instante, os mappas de Santa Catha-

rina e do Paraná, cujas reservas fíorestaes esta Revista

ja tem estudado mais de uma vez. Si replantados com o

critério que a lei estabelece, os pinheiraes paranaenses e

catharinenses fornecerão, por largo período de tempo, a

matéria prima para essa grande industria. Os silviculto--

res affirmam que o pinheiro deve ser plantado (semeado)
com a distancia de 1,5 metros, ou seja, cada pinheiro deve

ter a área de 2,25 m2. Em 100 milhões de metros qua-
drados poderão crescer mais de 40 milhões de pinheiros.
Com 20 e 30 annos de idade o pinheiro fornece cerca de

75 kilos de cellulose. Para o supprimento de 100 mil to-

neladas por anno são necessários 40 milhões de pinheiros.
E' interessante saber que para uma producção de 100

toneladas de papel são precisas 20 toneladas de cellulose e

80 toneladas de pasta de madeira. Isto é, são necessários
100 m3. de madeira para cellulose e 200 m3. de madeira

para pasta 
— ou seja, 1 hectare por dia. Trabalhando 300

dias por anno, em 12 annos a fabrica necessitaria de 6.600
hectares de pinheiraes, que muitas fazendas do sul pos-
suem em dobro.

O decreto, por fim, demonstra uma alta comprehensão
da situação economica da industria nacional do papel, não
extendendo os favores a que se refere senão ás empresas

que se constituírem para a exploração da cellulose destina-
da ao papel jornal e livros didacticos, dest'arte estabele-
cendo um equilíbrio ideal de concorrência e supprimento.

^ 
Certo, ao lado da futura usina de cellulose também

será installada uma fabrica de papel para jornal e livros
escolares, não só porque a proporção de lucro do papel é
3 vezes superior ao da cellulose, como também porque,
sendo o preço do papel, em média, 3 vezes mais elevado
do que o da cellulose, comporta, com vantagem, maiores
despesas de transportes marítimo e ferroviário.

Tncluido pela commissão de abasteci-
A mento entre os generos de necessidade, o aluguel
de casas de moradia passou automaticamente a estar
sujeito ao tabellamento. Isso significa que não mais
será permittido o augmento arbitrario dos alugueis.
Essa medida, que se destina principalmente a prote-
gei o pequeno inquilino, vem focalizar um dos mais
angustiantes problemas do Districto Federal. O bra-
sileiro, geralmente, mora muito mal. Aquelle senso
do confort tão arraigado no inglez e desenvolvido
ainda mais no norte-americano, é raro no Brasil. O
sentido da habitação confortável, do espaço aproveita-
do racionalmente, do movei que não tem apenas o ef-
feito decorativo, (quasi sempre de péssima especie
como decoração), está singularmente mal dirigido na
maioria de nossa população. Com o encarecimento do
aluguel essa falta de conforto da maioria de nossas
habitações se aggrava e, mesmo, toma outros aspectos
mais senos.

Um inquérito rigoroso que se fizer no Districto
Federal provara que, em geral, o carioca destina fre-
quentemente cerca de metade de seus vencimentos
habituaes ao pagamento do aluguel de casa. E' ridiculo
o que sobra para alimentação, vestuário, transporte,

o OBSERVADOR _ xlvii

educação dos filhos, medico e pharmacia r
imprevistos, etc. Ora, como tudo isso acomoi.T^
preço dos alugueis, chega-se ao seguinte resnlt.T 

0

maioria dos habitantes do Districto Federal ga í 
a

mez mais do que_ganha. Para minorar os in«mveniív
tes dessa situaçao, o operário, o pequeno nccoc
o funccionario, o empregado do commercio e ta 7
outros, tiveram de appellar para o recurso da suM
cação — além do recurso usual á agiotagem r
c a casa onde reside uma só familia. Isso numa áfa
de que reúne em sua população elementos dos nnk
heterogeneos, seja do extremo norte, seja provindos do
sul do paiz, ou do centro, ou ainda do estrangeiro nã
pode deixar de produzir resultados pouco recomínen-
daveis.

Alem do aspecto sanitario da questão, pois é com-
mum ver-se uma casa que mal comporta uma familia
habitada por duas e tres, existe o aspecto social dó
problema, pois, reunidos sob o mesmo tecto indivíduos
completamente differentes em nível de educação, cos-
tumes e tendencias, raramente conseguem evitar choj
quês de toda a especie, que redundam em graves pre-
juízos moraes, principalmente para as gerações que
vão se formando. Soffrem com essa agglomeração ar-
bitraria, a saúde, a educação e a moral popular. Gran-
de parte da matéria policial dos jornaes diários é for-
necida pelas desintelligencias surgidas sob o mesmo
tecto, por indivíduos de condições differentes.

Ora, si uma só causa produz, ao mesmo tempo,
resultados que vêm perturbar as finanças domesticas,
as condições sanitarias e as condições moraes de uma

população, essa causa deve ser estudada muito a se-
rio, para que se encontre os meios racionaes de evitar
suas conseqüências. Em torno desse thema muito se
tem falado ultimamente e vários ângulos da questão
têm sido amplamente discutidos pela imprensa. Affir-

ma-se que o augmento da população do Districto Fe-

deral se processa em rythmo de tal moclo accelerado

que o rythmo das construcçÕes não pôde acompanhal-o.

No emtanto, diariamente são construídos innume-

ros edifícios de apartamentos para habitação collecti-

va, sem que o problema deixe de se tornar cada vez

mais premente.

E' que o prédio de apartamentos entre nós, ao

contrario do que 
"acontece 

nos outros grandes centros

populosos do mundo, hão se destina ao pequeno inqui-

lino, nem é feito para baratear os alugueis. Aqui a casa

de apartamentos é objecto de luxo, prova de refina-

mento para quem nella habita. E os preços de aluguel

dos apartamentos são, em verdade, de molde a justi-
ficar a sua qualidade de coisa só permíttida aos favo-

recidos da fortuna. No emtanto, achamos diffiçil ser

encontrada uma solução directa para o problema 
dos

alugueis.

Em geral é o proprio futuro inquilino quem 
leva

um proprietário a vislumbrar para o seu prédio 
uni

preço que elle proprio não esperava alcançar. Como

toda cidade de população densa, o preço de casas no

perímetro urbano do Rio de Janeiro é muito mais ele-

vado do que nas zonas mais distantes. Entre nós, 0

phenomeno se aggrava pelo facto de ainda possuirmos
innumeros estabelecimentos industriaes no centro a

cidade, assim como casas commerciaes, bancos, em

presas de toda a natureza. Desse modo o desejo maio
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rario, do commerciario, do funccionario, do pe-

o negociante, 
etc., é morar o rnais perto possível'iffpn 

onde exerce a sua actividade quotidiana. A
^ 

imidade do local de trabalho permitte aproveita-

mento de tempo, economia de transporte, de alimenta-

cão em restaurante, etc. ¦¦ _

A descentralização 
total das fabricas, acompanha-

a de construcção de villas operadas, viria permittir
a 

o operário tivesse o seu trabalho perto da residen-

cia6 evitando a necessidade de affluír diariamente para

0 centro da cidade, medida que beneficiaria também o

serviço de trafego urbano. As campanhas intensivas

•em favor da casa própria, e a applicação integral das

carteiras prediaes dos diversos institutos de previden-

cia também seria outra solução de grande alcance.

Esses são apenas dois aspectos da questão, ha-

vendo, no emtanto, muitos outros, alguns até de natu-

reza puramente 
accidental. Um desses é representa-

do pelas organizações commumente conhecidas por

companhias, empresas ou escriptorios de administra-

ção predial. Figuremos o facto, para melhor exposi-

ção do assumpto: acontece que alguns proprietários de

prédios, ou porque têm o seu tempo tomado por ou-

tros affazeres, ou, simplesmente, porque não querem

se aborrecer com a sua administração, entregam-nos á

administração de uma dessas companhias. Supponha-

mos que o proprietário possua um prédio do qual pre-

tenda obter a renda mensal de 500$000. E' claro que

a elle interessa apenas receber pontualmente o alu-

guel devidamente descontado das taxas de administra-

ção, conservação e cobrança. No emtanto, a compa-

nhia, no seu proprio interesse, resolve que o prédio
deve ser alugado por 600$000. Com isso são prejudi-
cados, ao mesmo tempo, o inquilino e a Prefeitura. O

inquilino, porque paga 600$000 quando poderia pagar
500$000, e a Prefeitura porque recebe o imposto sobre

o valor locativo declarado de bôa fé pelo proprieta-
rio, quando, em verdade, com a majoração feita pela
companhia, elle não é verdadeiro.

Também se diz que o encarecimento dos terrenos
e o alto preço das construcções têm concorrido para o

augmento dos alugueis. Admitta-se que assim seja

para os prédios construidos recentemente; mas para
os de construcção antiga, quando os terrenos eram
baratos e a construcção ainda mais barata? Nada disso
explica o preço dos alugueis. O que ha é que as casas
se valorizaram 

pela procura que têm. E o único reme-
dio é construil-as em tal numero que, pela própria
concorrência, 

possam chegar para satisfazer plenamen-
te as necessidades da população.

Quanto aos abusos, reprimir energicamente, assim
como regulamentar o funccionamento das empresas

e adniinistração 
predial, sobretudo dessas que nem

mesmo acceitam fiança depositada, em seu nome, na
aixa Economica Federal, para forçarem o inquilino

a entrega da fiança em dinheiro, que não lhe rende
siquer um ceitil de juros — e cujo montante ás vezes

•se.eleva 
a muitos contos de réis...

ENTREVISTA 
QUE CONCEDEU 

¦ 
A' IM-

. Prensa diaria, nos primeiros dias do corrente mez,

.ministro J°^° Alberto, que se encontra á frente da Com-

f\1SSao 
defesa da Economia Nacional, teve occasião de

ar sobre a situação do pinho.. Segundo .então declarou,
sua intenção viajar pelo Paraná, a fim de conhecer de-
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tidamente os pioblemas do pinho. Disse textualmente!
viajarei especialmente com a finalidade de examinar o

pinho, de cuja producção apenas 60% são aproveitados.
Segundo informações que nos chegam, ha uma grande
devastação das mattas, sem replantio regular, o que deter-
mina um desbaratamento inconcebível da producção da-

quella madeira".

Mais adeante manifesta a intenção de 
"levar 

a effeito
uma Conferencia Nacional do Pinho, em que sejam deba-
tidas todas as questões vinculadas ao problema. E' dese-

jo dos productores a instituição do Instituto do Pinho, co-
mo orgao controlador e director da producção".

Em seu numero de novembro ultimo (n.° 46), O OB-
SERVADOR divulgou extensa reportagem sob o titulo
"A 

Situação do Pinho", cujas informações foram colhi-

das nos proprios círculos madeireiros do sul. Com prazer
verificamos que, dias após a publicação dessa reportagem,

já a Commissão de Defesa da Economia Nacional, pela
voz do seu presidente, manifesta a intenção de estudar a

fundo, directamente na região madeireira, a situação do

pinho.
Alguns pontos focalizados em nossa reportagem —

aliás, commentados pela imprensa do paiz, que a esse tra-

balho se referiu, foram examinados pelo ministro João Al-

bertoj ao que parece, como pontos de partida para o estu-

do aprofundado do problema madeireiro 110 sul. Ao con-

cluir a reportagem de novembro — releve-nos o leitor a

transcripção, que visa insistir 110 assumpto — formulava-

mos votos para que se conseguisse agora o que em 1914

não foi possivel obter: 
ua 

exploração racional dos nossos

pinheiraes. Possam os defensores da nossa reserva fio-

restai, entre os quaes O OBSERVADOR se inclüe na

primeira linha, comprehender que o maior mal não está

em cortar, e sim em cortar sem plantar. E que ainda

maior do que o de cortar sem plantar, é o mal de cortar e

vender a preços miseráveis, vender a madeira bruta, sem

estabelecer em bases sólidas, livres de angustias e de exces-

siva complicação, uma industria de transformação e be-

neficiamento da madeira em nosso paiz .

Procuraremos acompanhar, em seu desenvolvimento,

as actividades da Commissão de Defesa da Economia Na

cional em relação ao pinho. Seja a Confeiencia Nacional

do Pinho urgentemente realizada e bem succedida.

T T M ESCRIPTOR BRASILEIRO JA' TEVE OP-

U portunidade de focalizar o problema do ensino

entre nós, figurando a existencia de dois individuos

..residentes do interior do paiz, ambos paes de filhos

numerosos, sendo um analphabeto e em folgada si-

tuacão economica e outro illustrado, mas em precano

í stado de finanças. O resultado desse curioso paralle-

lo no que se refere á instrucção dos filhos é o segam-

te* os filhos do analphabeto rico recebem uma solida

instrucção e vêm a occupar posições de destaque; os

filhos do illustrado pobre não recebem instrucção de

nenhuma especie e vão vegetar nos logares anonyinos

da vida. Tem-se, assim, de um analphabeto, vários tao-

mens instruídos, e de um instruído, vanos homens ansu-

. phabetos. .
Essa fantasia litterana exprime com .rara ve-

raridade uma das nossas realidades mais palpitantes.

Porque, em ultima analyse, hoje como hontem, o pio-

blema da instrucção continua a ser um problema eco-

nomico. Tomemos para exemplo dessa affirmativa o

¦ caso de. São Paulo, onde a instrucção, .mais do .que. .em



qualquer outra parte do paíz, é mais eficientemente

assistida pelo Estado. Examine-se o orçamento de ar-

recadação e a verba destinada ao ensino primário e

ver-se-á que 90.651 contos são dispendidos pelo Esta-

do para a instrucção primaria. Pense-se também que,
além disso, os municipios dispendem sommas conside-

raveis no mesmo sentido, que o esforço dos collegios

particulares é também intenso; e depois dessa cons-

tatação verifique-se que apenas um terço da popula-
cão escolar recebe instrucção primaria, ficando os ou-

tros dois terços em estado de completa analphabetiza-

ção. Observe-se então que a renda total arrecadada

pelo Estado orça pelos 900.000 contos. E é claro de-

duzir-se que, para o Estado attender á instrucção dos

dois terços de crianças que actualmente nenhuma ins-

trucção recebem, teria que dispender perto de 300.000

contos, ou cerca de um terço da sua renda total.

Semelhante dispendio é, sem sombra de duvida, in-

teiramente impossível. E desde que não se queira
fugir á clareza do raciocínio que se impõe, não basta

que o governo tenha a maxima boa vontade, para, nas
condições actuaes, resolver o problema que se lhe apre-
senta. Não é questão de querer, é questão de poder.
Nesse caso, algo deve ser feito, para attenuar a situa-

ção, insoluvel por esse lado, emquanto a receita do
Estado não attingir uma cifra capaz de lhe permittir
a creação de numero sufficiente de escolas inteira-
mente gratuitas, para attender ás necessidades de sua

população. E' então que se verifica a complexidade do
assumpto.

Nas questões sociaes não existem problemas iso-
lados. Todos interdependem, tornando-se matéria de
grande complexidade, sempre producto de um grande
numero de factores, muitos dos quaes, apparentam não
ter nenhuma ligação entre si. Soluções indirectas se
apresentam muitas vezes como as mais efficientes.
Nesse caso, por exemplo, já que não é possível criar
estabelecimentos escolares em numero sufficiente paraservir a um numeroso material humano ainda em
condições de não poder prescindir desse auxilio, seria
razoavel encarar o assumpto pelo angulo opposto, isto
e, procurando melhorar o nivel desse material, de for-
ma a que elle attingisse condições capazes de poderdispensar esse auxilio. E' claro que essa solução de-
pende de um sem numero de outros factores. Mas, ape-
nas para íllustrar a exposição, supponhamos, 

por exem-
p o^ que a recente lei do salario minimo fosse uma so -
luçao, senão total, pelo menos approximada do pro-blema economico do operário, de fôrma que pelo valor

-ttenXr™ 
sua ren»uneração 

pudesse o trabalhador
atender as suas despesas mais urgentes, com alguma
acilidade. Imagine-se também que a nova direccão

que se procura dar á protecção das famílias de prolenumerosa fosse integralmente realizada. Imagine-se
ambem que os postos de assistência infantil tivessemuma efficiencia cem por cento, que os serviços eoide-miologicos preenchessem totalmente suas finalidades •

depois de feito tudo isso, supponhamos 
que se realizas'se um recenseamento severo do au^X j 

reallzas~

-SM. * frequencia fa
como todos esses factores em apparencia completamen
te isolados entre si, estariam estreitamente conjugados

pnfSn 
reahzaçao de uma única finalidade. Porqueentão, o numero de famílias com possibilidades de en'viar os filhos as escolas, mesmo 

que ellas não fossem
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totalmente gratuitas, teria augmentado 
de «, •

sensível. Auxiliaria a alphabetização, 0 mais
nível physico e moral dos alumnos, em coiÍqJ .
lógica de suas melhores condições sanitarias e 1aa
mais elevado nivel de vida. Dest'arte, sem que » iSeU
vesse augmentado nos orçamentos a verba de
instrucção, ver-se-ia o ensino progredir em exteíão
e em profundidade, em rapidez e em efficiencia.

Logico é que não é apenas a economia do EsHdo que pode solver a questão. Pôde solvel-a fai
com muito maior facilidade, a economia 

popular n
que não seria solução era termos escolas em mmZ
c apparelhagem sufficientes, sem possuirmos uma no
pulação em condições economicas, mentaes e plmiL"
a altura de frequental-as com proveito. Como tanto
outros que entre nós existem, esse problema se en
contra girando teimosamente dentro de um verdadei
ro circulo vicioso, onde as causas são muitas vezes to-
madas como effeito, e onde as conseqüências se mas-
caram para surgirem como causa.

r\EVE INCLUIR-SE A INDUSTRIA BRASILEI-
ra do üvro entre aquellas que poderão melhor

desenvolver-se, em breve futuro, mercê das circums-
tancias creadas pela guerra. Naturalmente, as perspe-
ctivas do seu desenvolvimento se mostram margeadas
de problemas de ordem diversa, sobretudo financeiros
e technicos, que exigirão soluções por sua mesma na-
tureza lentas e parcelladas. Mas as condições objecti-
vas decorrentes da situação mundial obrigar-nos-ão a
i esolvel-os de uma forma ou de outra. O que nos pa-
íece essencial, neste ponto, é o facto de já possuirmos
uma base technica em pleno florescimento, constituída

por duas ou tres importantes casas editoras nacionaes,
cuja^ experiencia muito poderá contribuir para o im-

pulsionamento da industria.

Ha, porém, um aspecto da questão que desejaria-
mos destacar neste commentario. E' o que se refere

propriamente á posição dos escriptores. Elles são, afi-
nal de contas, os maiores interessados 110 assumpto,
na sua qualidade de productores da matéria prima
principal que entra na fabricação dos livros. Uma con-
sideração se impõe, desde logo: a coincidência de in-
teresses dos escriptores e dos editores no desenvolvi-
mento da industria editorial. Uns e outros estão igual-
mente interessados na producção em larga escala do
livro nacional, seja este original ou traduzido. Para
uns e outros o problema culminante pode ser resumi-
do em duas palavras: grandes edições.

Sabem todos qual a média das mesquinhas tira-

gens do livro brasileiro: 1.000 a 3.000 exemplares.

Quaes as causas desse baixo nivel editorial? Uma dei-
Ias, que é de regra mencionar-se como sendo a mais
importante, está na escassez de publico ledor, num

paiz onde a massa de gente que sabe ler é ainda tão

reduzida... Sem duvida, o nosso mercado consumidor
de livros não pode nem de longe comparar-se com os

mercados de lingua ingleza, ou franceza, ou hespanho-
la. Mas pensamos que elle pôde ser consideravelmente
alargado. Temos uma população superior a 40 mi-

lhões; mesmo descontando-se delia a enorme percen-
tagem de analphabetos, ainda restarão alguns milhões
de alphabetizados, onde é possível buscar a massa de

leitores necessaria ao largamento do mercado interno
de livros.
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O que é preciso, portanto, antes de mais nada, é

encontro dessa possível massa de leitores e nella
lf a°„í"ir 

a curiosidade, o desejo e o gosto de ler cada

Pr0V 
ais 0 iivro brasileiro. De que maneira? Da mes-

VWmaneira 
como se faz com qualquer outro producto:

ma 
meio de uma ampla, intensa e incessante publici-

!m mie alcance todos os recantos do paiz e todas as

camadas da população,

Com este objectivo em vista, deveriam trabalhar

em commum editores, livreiros e escriptores, numa

campanha systematica de diffusão do livro nacional.

As sociedades literarias, scientificas e culturaes exis-

tentes, ou alguma que se organizasse para esse fim

expresso, e bem assim as organizações classistas de

editores e livreiros (que se creariam, no caso de não

existirem) tomariam a si a tarefa. O Instituto Nacio-

nal do Livro parece-nos que seria o orgão natural de

coordenação e supervisão de todo o movimento.

Ora, os escriptores melhor que ninguém poderão

realizar, principalmente no que se refere á publicidade

e á propaganda, uma obra de primeira ordem, que re-

verteria ao mesmo tempo em beneficio da industria e

em beneficio dos seus proprios interesses.

Devemos salientar, por fim, que o desenvolvimen-

to da industria editorial e do commercio livreiro pos-

sue uma importancia excepcional, decorrente da natu-

reza mesma da mercadoria em questão: o livro. Não

se trata só de propulsionar economicamente um certo

ramo da industria brasileira; trata-se também, trata-

se mais ainda de incentivar no povo o gosto e o habito

de ler livros, o que vem a ser a melhor maneira de con-

correr para elevar o nivel cultural da população bra-
sileira.

Mem sempre temos procurado cuidar
do nosso patrimonio historico e artístico com a com-

prehensão do que representa para nós e para os vindou-
ros esse acervo que traduz, na sua transposição para a
arte, a formação de um povo em seus mais expressivos
momentos.

Por longos annos de abandono, displicentemente se
deixou esphacelar magníficos conjunctos de arte, que afó-
ra o seu valor puramente esthetico, representam expres-
são emocional de diversas phases da nossa evolução. A
protecção a certos monumentos e a certas manifestações

e arte popular anonyma, a não ser em casos excepcio-
na.es e isolados, data da creação do Serviço do Patrimonio

istorico e Artístico Nacional, no Ministério da Educa-
Çao, e como um dos seus mais significativos trabalhos,
Jgura a creação do museu em que serão moldadas em cera

as amosas obras do Aleijadinho, dispersas pelas velhas
a es do interior mineiro. Nos pateos, nas igrejas, nos

r aes, por toda parte onde tenha passado o gênio do

ficc)Cllr0 
6 mons^ruoso esculptor de Minas colonial, não

m 
u, aPenas a marca de uma interpreaçtão esthetica do

fícou 
° C ^°S k°mens> mas> como em toda obra de gênio,

tineo ?Penas a marca de uma interpretação esthetica doMssa formação social.
Por i

Vlll , 
1SS0 mesr510> iniciativas como essa devem ser di-

divert,aS 
6 con^iec^as 

Por todos, porque não são apenas

fôrma111]1611*0 
Uma cu^a> mas uma bella e vigorosa

gens e 
conhecer, através da arte, as nossas próprias ori-

Podemos6 ^SSlm me^or comprehender o que somos e o que

7

O MO DECLARA A CONSTITUIÇÃO DE 10 DE
novembro, é de competencia privativa da União

traçar as directrizes a que deve obedecer a formação phy-
sica, intellectual e moral da infancia e da juventude, e
legislar sobre normas fundamentaes de defesa e protecção
da saúde, especialmente da saúde da criança, suggerindo
ao Estado as deficiências e attendendo ás peculiaridades
locaes. Assim, é considerada objecto de cuidados e ga-rantias especiaes destinados a assegurar-lhes as condições
physicas e moraes de vida sã e de harmonioso desenvol-
vimento de suas faculdades.

Mas, interessa-nos por emquanto uma das feições do
problema, no que elle se refere á formação physica de nos-
sos jovens.

Nesta época de commemorações da Criança, hora do
estimulo á cultura physica e da fundação de institutos e
centros de preparação de technicos para a direcção sys-
tematica dos meios de aperfeiçoamento da raça, bem
como para os exercícios gymnasticos da juventude e mo-
cidade, occorre-nos uma suggestão á illustre Commissão
Censitaria I\acionai, já afoita nos trabalhos preliminares
que irão dizer aos brasileiros a realidade sobre o Brasil,
sob certos aspectos tão ignorados.

Referimo-nos á conveniência de aproveitar a oppor-
tunidade dos serviços censitarios para attribuir-lhes si-
multaneamente a missão particular de, pela collecta das
informações in loco, ser levantada, em uma estatística das
crianças de 6 a 12 annos, a das de saúde precaria e retar-
dado desenvolvimento, portadoras e victimas freqüentes
de moléstias diversas mais communs em cada região,

que lenta, segura e desapiedadamente, vêm desfigurando
a physionomia de nossa infancia e juventude, preparando
gerações de futuros ineptos para o dever que lhes incum-
be de collaboradores do nosso progresso material, intel-
lectual e moral.

Para o objectivo visado, seria mistér que as commis-
sões recenseadoras em cada município agissem sob a ori-
entação technica de um medico. Talvez isso se tornasse
algo dispendioso. Todavia, contornando o inconveniente

sem affectar grandemente o fim collimado, porque não se

trata propriamente de um exame clinico em cada joven
recenseado, os encarregados do censo submetteriam aos

paes ou responsáveis pelas crianças questionários, cuida-

dosamente organizados pelos technicos hygienistas, em

que fossem devidamente respondidos os quesitos formu-

lados. Estes deveriam referir-se ás condições e typo de

alimentação e assignalar as condições herdadas, conge-

nitas e adquiridas, mencionando mal formações ou defei-

tos physicos, distúrbios mentaes, etc. Isso feito, então,

um dos médicos locaes de cada município seria commis-

sionado para revisar os questionários. Expurgados dos

possíveis defeitos e coordenados os seus resultados, seriam

apresentados á Commissão Censitaria Regional.

Dest'arte, ter-se-ia um quadro muito approximado

das crianças depauperadas e doentes do Brasil, dos ane-

miados por infestações parasitarias, especialmente vermi-

noses que opilam assustadoramente as populações infan-

tis e jovens de nossa terra, maximé nos centros ruraes,

onde se sabe elevado o numero dos uncionarioticos.

De posse dessa documentação, como medida prelimi-

nar á effectivação dos preceitos constitucionaes, teria o

governo ensejo de iniciar uma grande campanha syste-

matica para comprimir o mal.

Realmente, muita coisa se ha feito para preservação

da saúde do povo. Mas ninguém ignora que os inque-

ritos revelariam surpresas dolorosas. Os meios ruraes,
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notadamente, desprovidos de recursos de toda especie, em

particular os de hygiene e educação sanitaria, espantariam

pelo coefficiente dos definhados, pelos agentes externos
de morbidez, que poderia ser attribuido mais á ignoran-
cia dos conhecimentos preventivos de prophylaxia sani-
taria do que propriamente pelo desconforto e insufficien-
cia alimentar a que vivem subordinados. A começar pelo
desconhecimento das vantagens da assistência obstetrica,
entregues as pobres mães a 

"parteiras 
curiosas" e boçaes,

sem nenhuma orientação sobre nutrição e alimentação
das crianças, sem comprehenderem até a efficacia reco-
nhecida das vaccinas na prophylaxia das moléstias infec-
ciosas como a febre amarella sylvestre, varíola, coque-
luche, sarampo, tuberculose, etc. .

Não sei que se haja feito ou lembrado de um empre-
hendimento censitario semelhante ao que vimos de sugge-
rir. Cremos que apenas em algumas zonas do paiz, exclu-
sive as grandes cidades onde as determinações officiaes e
privadas concernentes á saúde se fazem sentir, — se pro-
curou realizal-o. Não importa. A estatística obtida repre-
sentaria seguro elemento para a directriz, aliás esboçada
pelo D. N. Sjj que é 

"proseguir 
num programma de ca-

racter cada vez mais nacional, alargando, desfarte, o am-
bito de acção dos serviços federaes, no proposito de atten-
der a problemas que interessam a todo o paiz ou que offe-
reçam relevante importancia nacional, não excluindo o
concurso coordenadoxdos orgãos estaduaes e das institui-
ções privadas, fixando normas technicas geraes com a ne-
cessaria amplitude para adaptal-as ás exigencias e possibi-
lidades locaes e lealizando a indispensável coordenação ad-
ministrativa das actividades dos referidos orgãos e insti-
tuições.

Dentro desse plano geral, livre das inspirações litera-
rias estrangeiras, antes substituídas pela indagação metho-
dica no paiz, qualquer projecto de systematização da edu-
cação sanitaria popular deveria conter como preâmbulo a
instituição de cursos de hygiene e puericultura nas escolas
primai ias, como nas associações de caridade e culturaes de
cada um dos 1.572 municípios brasileiros.

"MO 
DISCURSO 

QUE PRONUNCIOU POUCAS

. 
' semanas antes de estalar a guerra na Europa, o mi-

lustro das Finanças francez atacou vigorosamente um slo-
gan repetido pelos marxistas, acabando por tornar-se, em
certos meios, um verdadeiro dogma: o lucro do industrial
e íllegitimo; e um roubo commettido em detrimento dos
operários Estes não recebem seu justo salario. E' justoe moral abolir o lucro dos patrões.

No que respeita ás empresas que trabalham para adefesa nacional, outros, além dos marxistas, consideram oucro como um escandalo. Como permittir-se a um in-
dustrial realizar lucros, emquaiito os soldados dão sua

sSspys®' 
pa"k e *,aiem '™""r por "ü"*5

tefcfetstdt 
»sr&:

Íam omemDreeadoíia'e 
"° 

.commerdoI P#» o assalariado,
para o empregador, e paeciso um aguilhão: o interesse.

A demagogia não consente em admittir o lucro do in-dustrial, consistindo toda sua tactica em apresental-o co-mo um parasita, excitando contra elle o odio e à inve a

cez' sr°1Spaul Re° f 
*nde corf^em 0 do ministro fran-cez sr. Paul Reynaud, investindo contra esse sloaan es-tupido e mostrando a sua falsidade, em termos hábeis ac-cessiveis ao grande publico: 

"E 
os lucros dos armame.t

o OBSERVADOR

tistas? perguntou. A demagogia anp
bre esse particular não é somente desprovid^i a so"
mas, é preciso frisal-o, também perigosa m •• 

"lotivo>

pecular sobre as necessidades dldSSi7f' ^
conta das munições que se vendem ao Eshrin • 

rçar a
mente, um escandalo intolerável. Todos os />• 

Sei'a' real"

tão de accordo sobre este ponto. De outro ÍT^ 
es'

accusar de abuso todas as pessoas que collaboram
sagrada do rearmamento do paiz, considerar a
tos todos que a isso consagram sua inirint.V, „ 

°..SUSpei

taes, seria, da mesma

oagiaud, UU icaimamento do paiz, considerar mnm
tos todos que a isso consagram sua iniciSTsS;
taes, seria, da mesma forma, inadmissível 1
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Da 
Praticabilidade das Utopias

OMECEMOS por uma redefini-

ção desse termo. A palavra

"utopia", que, em realidade, significa

|"logar não existente", foi composta

• 
por" Sir Thomas More para o titulo de sua fantasia sócia-

lüsta, publicada 
em 1516. O autor — ainda ha pouco cano-

Inizado como São Thomas Morus — teria engendrado esse

[nome, a fim de suggerir aos eruditos o veio ficcioso de seu

|livro; não parece, entretanto, ter elle querido que a sua

Inarrativa fosse tomada por mera invencionice, tanto as-

| sim que procurou dar-lhe toda a authenticidade possivel.

Realmente, é o seu tom de veracidade o que mais im-

pressiona. 
De leitura correntia, cheia de commentarios e

observações criticas sobre os reinantes e coisas sociaes da

Europa daquelle tempo (com especialidade no capitulo de

introducção, a cujas reprimendas nem a igreja escapa),

filiar-se-ia esta obra, si a medíssemos pelas classificações

do momento, aos livros de viagem ou de aventura lidos

hoje em dia. E, bem ao sabor da sua época, a nada mais

ambiciona, que á descripção de uma viagem. . .

Como é sabido, Sir Thomas More tomi para si o

posto de narrador; não do que elle proprio tivesse visto,

mas do que ouvira de um viajante, testemunha ocular do

que descreve.

Ora, essa testemunha, para maior realidade do recon-

to, é um portuguez 
— Raphael — homem conhecedor de

longes terras, que havia estado na índia, e que regressa

da Utopia a Portugal num navio portuguez. Basta esse
facto, de estar a descripção dessa terra maravilhosa ligada
á historia dos descobrimentos marítimos dos portugue-
zes, para lhe conferir segura base de credibilidade.

Além disso, já um escriptor nosso — Affonso Arinos
de Mello Franco — 

procurou provar, ajudando-se das
"Cartas" 

de Vespucio, que a Utopia descripta peio futu-
ro chanceller da rainha Elizabeth, era uma ilha brasileira,

que elle logo identifica com a nossa de Fernando de No-
ronha, aliás, muito separada da costa de Pernambuco, para
que se preste a semelhante hypothese. A este respe.to o
texto de Sir Thomas é bem explicito, como se lê no Capi-
tulo II; — "But 

they report tliat this was no islajid at
irst> but a pari of the continent".

De feito, lemos a seguir que Abraxa Utopus, funda-
01 da naçao que lhe tcmou o nome, é que mandára abrir

um canal de 15 milhas de largura, com que separou a
ponta de terra do continente, transformando-a numa ilha.

sse facto, 
que destróe a supposição de ter sido Fernan-

o de Noronha a fabulosa Insula de Utopus, não inva-

alguma a segunda parte da hypothese do

íii' M 
" ra!1C0' c^e que a republica socialista cie sir Tho-

dad 
°le 

^s^vesse 
situada em terras do Brasil. Na ver-

& e, o coiuiecimento, segundo insinua o autor inglez, que

sim^01^UezeS fn^am c^a Utopia e regiões vizinhas, as-

sua 
C°ni0~ Certas descripções da terra e até referencias á

a loPra° 
ge0^tPHH sao Pormenores que nos obrigam

nocH1Zai i 
^amosa nação modelo em algum rincão danossa costa.

A ADULTERAÇÃO DO TERMO

Mas.
r°> o n 

na° e 0 ^oca^ da Utopia, possivelmente brasilei-
0nt0 c^e capital interesse neste assumpto. Mais li-

teressante, de um modo geral, é o sen-
tido relativamente moderno que o ter-
mo adquirm: passou do que era e

para o que fôra creado — um relato
político e social tanto quanto possivel judicioso — vindo
a significai qualquer plano ou projecto totalmente irrea-
Lzavel. Quando hoje se quer desfazer de um programma
político cu de uma empresa que traga comsigo algo de
novo, ou que ofereça vantagens menos correntes, diz-se
logo: — Não pode ser; isso é uma utopia!

Como exemplo corrente, vejamos o caso do sr. Roo-
sevelt. Para um grande numero de americanos, o seu

programma economico não passava e ainda não passa de
mera architectura visionaria. Sua fé política, quasi diria-
mos, sua philosophia do Estado, tem para essa gente, tão
ciosa em distinguir o que é 

"pratico" 
do que é 

"theori-

co", a significação de um castello de cartas; é pura ideo-
logia utópica, sem nenhum fundamento de realidade.

Entretanto, os economistas do Nczv Deal — como
adeante veremos dos utopistas — são homens dotados de
sentido pratico. Lidam ccm os mesmos números e facto-
res de que se servem certos economistas e financeiros,

que desde o começo do governo Roosevelt se postaram
do lado conservador. Uns e outros são, por assim dizer,
especialistas que falam uma mesma língua J E ai! dos new-

dealistas, si não a falassem, ou se os pilares de sua estru-

ctura não assentassem sobre base solida — no que res-

peita ao jogo das cifras, quando menes! Si assim não sue-

cedesse, já elles teriam sido ridicularizados, expostos em

todos os jornaes num desmascaramento completo.

Qual o movei, pois, da propalada divergencia? Mera

clifferença de credo, pavor áquillo que não seja a tabua

rasa de todo o dia. O professor Thurman W. Arnold.

que tem hoje posição de destaque no governo de Wash-

ington, estudou minuciosamente, em seu ultimo livro —
"The 

Folklore of Capitalism" — essa tendencia de uma

sociedade, pelos seus representantes mais graduados, a se

agarrar ccm unhas e dentes ás crendices e dogmas eco-

nomicos que a cingem.

Partindo-se do truismo de que, num Estado, todos de-

vem desejar o seu bom funccionamento, pergunta o prof.

Arnold — 
por que, será que, a despeito desse desejo de

bem commum, qualquer plano que implique reforma, por

boa e necessaria que esta seja, desperta sempre rixas e

attritos ? A resposta, diz elle, vamos encontral-a numa

reacção psychologica muito typica, que não permitte in-

novações no folklore governamental de um dado per.odo,

e até de gerações, conforme os exemplos americanos que

cita. Para o grupo que assim reage, que é a camada alta,

plasmadora da opinião publica, é imperioso que se man-

tenham de pé, porque lhe são favoraveis, todos os symbo-

los da sua mythologia política, que, para taes fieis, têm

o valor de leis, de verdades immutaveis.

Esse phenomeno, que não é unicamente americano,

mas de toda a parte, prova simplesmente que o ccnfor-

mismo é a mais acatada e 
"natural" 

das virtudes cívicas;

por outro lado, esclarece também porque em face das idéas

novas, sempre incommodas aos idolatras da mythologia

poLtica, surge sempre, quando esgotados todos os argu-

mentos em contrario, ou mesmo como argumento umeo, a

costumada phrase de exorcismo: — isso é utopia!

'I
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Não é preciso dizer mais, para que se ngte.como no

curso do tempo se deturpou o sentido

mo, que poderia indicar, como no caso de Sir Thomas

More um certo que ficcioso no que expressav , p

nunca' uma negativa formal á realidade. Entretanto, como

é sabido, não é esse o único caso, de caprichoso r

so cie significado, produzido pelas curiosas leis da sana

tica. . .

O INTENTO REAL DAS UTOPIAS

Rigorosamente falando, não podemos 
incriminar os

utopistas de falta de senso commum, ou relegal-os pa

um lado, sob o pretexto de que sao meros visionários.

Um estudo cuidadoso das mais famosas utopias, cies

de a 
"Republica" de Platão até ás ultimas concepçoes ce

sociedades syntheticas do brilhante H. G. Wells, deixa

evidente o gênio e a previsão dos factos sociaes que a=

lançam pelo futuro. Obras de alta miagmaçao represen-

tam um romancear difficil, que requer a scentelha dos il-

luminados. 1

Mas o sophisma e a mystificação de cada povo, pos-

tos ao lado do conformismo de cada idade, ou pregam o

illuminado á cruz, como no caso de Christo, ou, quan o

lhe permittem viver, imprimem-lhe a testa o smete de

louco.

Entretanto, as utopias não deixam de apparecer; um

constante anseio de perfectibilidade 
humana esta sempie

a renoval-as. E ainda agora, seja dito de passagem, vi-

vemos dentro de uma dellas, talvez a mais elevada de to-

das — o Christianismo. Sim, porque, para o mundo em

que viveram, que eram Christo e seus apostolos, senão os

perseguidores de um sonho ?

A pecha de falta de senso pratico, com que os con-

formistas ferreteiam as chamadas idéas utópicas, nunca

teve o menor cabimento. E agora, muito menos. Negai

a exequibilidade de um projecto, simplesmente porque

não esteja ainda de pé, em concreto, ou poique seja de-

masiado humanitario, não significa coisa alguma. Dessa

fôrma poderiamos negar (como 110 seu inicio foram nega-

dos) todos os inventos de que hoje nos servimos.

Diz-se freqüentemente que tal ou qual projecto poli-

tico, seja de subdivisão de trabalho, de melhor aquinhoa-

menti de riqueza, ou seja do que fôr, que venha contra o

conformismo da época, não funccionará, posto em pratica,

por ser utopico, visionário, sem utilidade sustentável.
"Não se vive sem trabalho!" ha logo quem exclame.

A verdade, porém, é que os utopistas foram sempre

de um sentido economico a toda prova. Jamais se excluiu

a urgência do trabalho quotidiano em nenhuma de suas

obras. Ao contrario. Dando-nos bom exemplo, esmeram-

se os utopistas na methodização e aproveitamento de todo

esforço. Certos de que 
"sem 

trabalho não se vive", é

preoccupação de quantos têm sonhado com essas organi-

zações modelo, que as energias communs sejam usadas

com o máximo de intelligencia, sem desperdicio, para o

maior rendimento possivel.
Os utopianos de More, por exemplo, só trabalhavam

6 horas por dia, porque não era preciso mais. O resto

do tempo era empregado no aperfeiçoamento individual

— estudo, artes, sports, etc.

Ha tempos que se cogita, nos Estados Unidos, de di-

vidir a tarefa dos operários, em certas industrias, entre

fabril e rural, segundo seja a urgência de producção nu-

ma ou noutra esphera de trabalho. Pois esse systema.

aliás, muito intelligente, que em pequena escala é hoje se-

guido nas industrias Ford, era uma pratica comesinha 11a
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civilizada Utopia. Instituida a permuta, por força de lei,

das populações 
da cidade para o campo e vice-versa, tão

util resultou isso para a communidade, que, com o correr

dos tempos, a lei se transformou em costume e este em ve-

nerada tradição...

Outra prova do sentido pratico dos utopistas é que
nos seus Estados imaginados nada acontece por meios so-

brenaturaes. Tudo depende do homem e de seus esforços

conjugados. Não ha anjos a passear pelas ruas, nem

mesmo na 
"Cidade do Sol", cujo autor, Campanella, era

frade. Embora em nenhuma dessas organizações desappa-

reça a necessidade popular da religião, os utopistas, dal-

do' o problema theologico como resolvido, viram-se de pre-

ferencia para o problema humano, para a vida pratica, as-

segurando-lhe os meios de ganhar o pão com calraj e com

honestidade. E isto, em theoria, pelo menos, é conseguido

sem sombra de obstáculo.

AS UTOPIAS NA HISTORIA

Ouantas utopias se conhecem? Quantos livros e en|

saios"descrevem nações longinquas, cujos governos, resol-

vidos os grandes males sociaes, proporcionam felicidade

completa aos seus governados? Charles M. Andrews, que

escreveu um brilhante ensaio sobre o assumpto, enumera

nada menos de vinte utopias ou projectos semelhantes.

Curioso, nenhum escriptor portuguez se preoccupou

com as sociedades syntheticas. Nem hespanhóes, tampou-

co. Dir-se-ia que na Península a opinião dominante era

que o mundo chegára até alli e parára. . .

Ao lado de algumas utopias francezas, entre as quaes,

talvez indevidamente, se menciona o 
"Contracto Social

de Rouseau, e de utopias italianas, como a de Boni e de

Campanella, esses projectos de nação, na sua maioria, são

inglezes, a começar com a própria 
"Utopia 

, que é o li-

vro padrão, vindo logo depois a Nova Atlantida ce

Francis Bacon, a que melhor justifica o progresso que

descreve, porque alíi a sciencia e a 
jmachina 

são a base

de tudo.

Disçno de nota, também, é o íacto de que, com exce-

peão de 
"La 

République des Séverambes",d| Yairasse

d'Allais, e do 
"Reino 

de Salente", que Fénelon descreve

no cap. X do seu Têicmaquc, utopias estas que se im-

seiam no systema monarchico, — todas as outras sao ce

mocraticas, facto que pode ser tomado como cll^c.a lllS

recta de seus autores aos reinantes e ás monaicuas

que viviam.
"As 

utopias" — diz Andrews no citado ensaie> 
^

"têm 
geralmente apparecido durante os penocos 

ae &

de agitação social e politica, e, portanto, 
nao 01 poi

de mero acaso, que depois da 
"Republica ce 

- J- >

cripta nos dias mais negros da historia de - 1 
,' século

das as demais utopias viessem se accuniu ai ' b.

NVI até os nossos dias. A Idade Mécha, com .|a_

tuições fixas, fé absoluta, inabalavel respeito a ^

de dos reinantes, não era bem o terreno propici

minação de taes projectos. Qualquei 
concepção 

^ ^

que surgisse era necessariamente religiosa, a 
^

conceito da quéda do homem de um estaco ce 
^ amor

cencia e na redempção dos escolhidos num itin

e justiça, depois da morte..." exclu;a 
Por

Esta doutrina, accrescenta Ancire\ , - 
^ 

. 
a

completo a idéa de progresso humano, como 
^ expC-

concebemos, baseada na evolução da sociec ac c

rimento pratico. . , 1 il0ie, ne-

Mas, estudadas á luz cios conhecimen os 
, .

nhuma das utopias satisfaz de maneua coi
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More e Campanella temos muito pormenor sobre a parte

1 linistptM, sobre a família, a religião, meios de traba-

Uo abastecimento 
cia população, etc. Entretanto, si to-

- íarmos em conta os processos rotineiros de que esses po-511 
s/serviam, nas suas lavouras, nas suas pequenas in-

dustriàs.É nas artes, vemos que não poderia haver lá ta-

manha liberdade e muito menos a abastança de que se

fala. Na Utopia, por exemplo, o boi de canga era a única

fonte de energia para todos os trabalhos que não fossem

executados pela força muscular do homem. Um tal sys-

tema não poderia permittir uma economia de abastança.

nem assim deveria sobrar tempo para lazeres...

Em um livro 
¦ 

recentemente publicado — "Hunger

and History" por E. Parmalee Prentice — encontramos

em esplendida rebusca histórica o que foi a Fome em todo

o mundo, principalmente no norte da Europa, desde os

tempos romanos até o romper da idade industrial, quan-

do o homem, pela primeira vez na sua amarga luta pela

subsistência, começou a comer duas, tres e quatro vezes

por dia. Segundo estatisticas compostas por Prentice, o

século decorrido de 1200 a 1300 foi quasi todo de fome na

Europa, com espaços de poucos annos de uma calamidade

á outra. E essa era a contingência de todos os tempos —

fome ou guerra.
A Grã-Bretanha, por sua topographia e clima, era

dos páizes que mais sofiriam ; as broas de entrecasco de

pinheiro, e de outros páos e raizes, eram o que alli sepa-

rava o povo da morte. Com todo o esforço humano, em

terras cansadas, a agricultura, toda rotineira, pouco pro-

dúzia. A dieta, do rei para baixo, era péssima. Os crimes

repetiam-se,'forçados pela fome. O roubo e a pirataria
eram quasi tidos como profissões honradas.

Ora, não ha differença, entre a Europa desse tempo,

no que concerne a meios de producção, que eram os mais

deficientes possiveis, e qualquer das utopias de que acima

tratámos. Sabendo-se que não dispunham de machinas,

mesmo rudimentares, podemos pôr em duvida a abastan-

ça, os reduzidos horários de trabalho, a harmonia e a fe-

licidade collectiva de que falam seus autores.

De todas as utopias, só a 
"Nova 

Atlantida'1 de Ba-

con, pelo enorme adeantamento industrial e scientifico que
o gênio inventivo do seu autor nos revela, poderia offe-

recer aos seus habitantes um padrão de vida que talvez se

comparasse ao nosso. Entretanto, dispondo de coches voa-

dores, navios submarinos, ar condicionado, refrigeração

artificial, motores de vários feitios, telescopios, agricultu-

ra scientifica e tantas outras descobertas da Casa de Sa-

lomão, não nos esclarece Bacon, cujo manuscripto ficou

incompleto, 
qual o effeito desse progresso tão elevado so-

bre a vida do commum dos habitantes da ilha. E' de
crer, a vida corresse mais risonha nessa famosa Bensalém,
do que em nenhuma das outras utopias imaginadas. . .

DO SONHO A' REALIDADE

A ansia humana, por um mundo mais perfeito, vem
do mjus profundo dos tempos e chega até nós a fôrma de
lenda, A "idade 

de ouro", logo perdida, nunca mais se
repetiu.

Mas, por que as utopias venham de tão remota ida-
ce> atiavés de fantasias tão generalizadas, estarao para
sempre fora do alcance do homem? Cremos que nao! A
eia P10digiosa em que vivemos, de recursos illimitados,
^ae íealizando todas as suppostas utopias e até muitas
°u ras, com que nunca sonharam os antigos idealistas.

domemos um exemplo. Um dos mais velhos sonhos

humanos, mil vezes mais 
"impraticável", 

com se dizia,
do que todas as utopias juntas 

— o vôo mechanico.
Como o sonho de aperfeiçoamento social, o desejo

humano de voar perde-se na noite dos tempos. Faz-se len-
da. E' ícaro. E' Pégaso, o cavallo voador dos poetas. E'
o 

"tapete 
mágico" de outra lenda. Magoun e Eric Hod-

gins dividem a sua 
"History 

of Aircraft" em quatro eta-

pas | 
mythologica, apocrypha, especulativa e experimental.

Diz a historia apocrypha, que 400 annos antes de
Christo o geometra Archytas construirá um pombo de
madeira que voava. De Roma vem a tradição de outro
inventor, que no tempo de Nero realizou vários vôos
com planadores.

O que se observa com respeito ás utopias, que pas-
sam da Grécia ao Renascimento, saltando sobre todo um
oceano de tempo, assim se dá com as tentativas de vôo.
Saltam do periodo lendário ao das provas apocryphas.
Por fim, ao entrarmos a idade experimental, cabe a
Leonardo cia Vinci desenhar a primeira machina volante,
em que a força propulsora seriam os musculos do voa-
dor. A idéa de Leonardo nunca sahiu do papel, mas de
1600 para cá multiplicam-se as experiencias. A nebulosa

do sonho se condensa e centenas de abnegados começam

a quebrar pernas e braços pela realização cia idéa.

A 
"UTOPIA" 

AMERICANA

Si tomarmos em conta as facilidades de vida, que.
á força do estudo, de sua sciencia applicada, do surto

crescente de suas industrias, desfructam hoje os america-

nos, — 
podemos affirmar que já existem aqui, na Ame-

rica, em plena realização, muitas daquellas ambições uto-

picas que More, Bacon ou Campanella, acobertados pela
ficção, foram collocar em terras tão longínquas.

Na esphera social, é certo, ainda ha muito que fa-

zer. Mas, como é do progresso concreto, dos meios in-

dustriaes de producção e do accumulo de riqueza, que evo-

lucionariamente hão de decorrer os benefícios geraes para
todo o povo, é perfeitamente logico esperarmos que, com

o correr dos tempos, salvo catastrophes sísmicas ou guer-
ras, possam os Estados Unidos crear o typo de civilização

ideal, com que em outras idades sonharam idealistas e

philosophos.
O phenomeno do progresso americano é realmente

digno de apreço. A casa, o conforto doméstico, a mesa

farta, o automóvel, as estradas que cruzam o paiz em to-

das as direcções, os omnibus, os rádios, os cinemas, os

theatros, as conveniências urbanas, a vida própria até nas

mais pequeninas villas e'povoados — são aspectos irre-

cusaveis do progresso americano, e de que participa o ho-

mem da rua, porque tudo isso está .dentro das possibili-

dacles de acquisição de cada um.

Vê-se, pois, que o idealismo dos utopistas não era

nada do outro mundo; dependia, apenas, para a sua rea-

iização, da machina productora de tudo, de que hoje dis-

pomos.
Ouem nos diz, que num amanhã talvez proximo, não

se estabelecerá nas zonas agrícolas americanas, mercê das

grandiosas obras agrícolas do governo Roosevelt, uma es-

pecie de agrarismo á maneira de Henry George, com o

seu famoso imposto único e todas as vantagens sociaes que

elle clahi esperava?

Ter-se-ia, dessa fôrma, a realização de mais uma uto-

pia 
— 

puramente americana — levada a cabo pelo cres-

cer da sociedade, que em vida do philosopho, tanto lhe

combateu as idéas. E tudo isso no correr de duas ou tres

gerações!
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BRASIL esta atravessando uma phase de curiosida- vinhamos mantendo uma quasi absoluta descentializa^B

cle. Curiosidade no bom sentido do termo, cur.osi- do ens.no. Nao possuiamos um syslcmci rcicioiial de

dade como virtude, a qual, segurido o Eqa, si muitas ve- caqao, nem mesmo cuiclavamos de esclarecer as bases

zes nos leva a esp.ar pelas fechadurasi em outras levou que, um dia, pudesse vir a ser elle organizado. De sei^|

Colombo a descobrlr a America. O Brasil teiii no mo- lhante politica sao sens.veis os resultaclos sobre a vida^^B

mento actual curiosidade febril de conhecer a sua propria clonal, de que a educaQao pode ser consxlerada, sj|i

s.tuacao. Dahi a mtensa activiclade que se verifica em to- v.da, em cada momento, o reflexo, mas que e tambcaii

dos os sectores de nossa adm.n.stracao, no sentido cle se- mento susceptivel de transformar-se em poderoso mst^^|

rem levantadas as rnais mmuc.osas estatistxas. As mais mento de ccordena^ao e de direc^ao social".

nimuciosas e as mais fieis. Essa era a s.tuacao ate ha pouco. No emtanto

Agora mesmo acaba de ser apresentado ao ministro decreto n.° 20.772, de 11 de dezembro de 1931, estab^H

da Educacao, pelo Instituto Nacxnal de Estudos Peda- ceu o governo o Convenio Interestadual de Escatist^^J

gogxos, mil trabalho de analyse estatistxa da Sxtua^ao do Educacionaes, e cm agosto de 1938 foi creado o Instil

ensmS brasileiro, reiativo ao penodo que vae do anno de to Nacxmal cle Estudos Pedagogicos, que tem procur^M
1932 ao de 1936. Esse es.uclo, que ate agora nao pode- complar cle mane.ra efficxnte os inlornies reaes da n^^|

i\a ter sido feuo, po.s, segundo confessa o seu autor, 
"o cha do ensmo em todo o territor.o nacxnal. Os resi^^f

aspecto fragmentary, senao ja a completa ausencia de dos desse trabalho e que van sendo divulgados e os

dados numencos, sobre a educacao do paiz, em largos pe- aigansmos nos mostram um panorama do ensaio no

i\ocxs, vmha reflectmdo, menos que a lndiiterenqa pela sil, si nao ate hoje, peios mJnos ate 1936, em comp.^M

technxa ou pela racxnaiiza<;ao da aammistraqao, uma on- <;ao com alguns annus anterxres. E si os dados nac^^|

entaQao pontxa menos acercada. Essa orientaqao perdu- apresentam como desejai\am os que sonham ccm niilag^^B

rava hav.a um seculo. Desde o Acto Addxxnal de 1834 polo menus nao sao cie todo desananadores.

Comecemos por saber qua^H
A LEITURA EXTRA-ESCCLAR PRECISA SER INCREMENTADA

escoias p^ssmamus no anno cie

i c{Ud.i iOi o seu au^nmnio nos

1^06, caic^H

ae ^2/ e de 1 'M

Em segunclo nao se define a

*-scoias. Para um julgamenlo^^H
IJSjio tem-se necessiaaae ac sjjjj

oroporcao de escolas para o ni

fjBv ro cle habitantes da Wm

l| | ^HH 
localizam, sua distribu^ao i:oi

pecialidade pedagogica, 
o g1

I que servem. Si se calcula que

W^m Ifl W^W escola pode servir a uma area

r'^B .•'*.;/ ^| kilometros, cle que ella e o

j^v M MjA WkK'' 'J!' V 
*' '" verifica-se 

que ella serve a uma

de 28,3 k2. Multip

esse numero de kdometr'os di^H

^I ^° c^e cac^a escola pelo numei^H

¦J|^H tal de esoolas, encontranios o

BRASIL está atravessando uma phase de curiosida-

^ de. Curiosidade no bom sentido do termo, cur.osi-

dade como virtude, a qual, segundo o Eça, si muitas ve-

zes nos leva a esp.ar pelas fechaduras, em outras levou

Colcmbo a descobrAr a America. O Brasil tem no mo-

mento actual curiosidade febril de conhecer a sua própria
s.tuação. Dahi a mtensa activiclade que se verifica em to-

dos os sectores de nossa adirurnstração, no sentido cie se-

rem levantadas as mais niinucfosas estatísticas. As mais

nimueiosas e as mais fieis.

Agora mesmo acaba de ser apresentado ao ministro

da Educação, pelo Instituto Nacional de Estudos Peda-

gogxos, uni trabalho de analyse estat^stxa da situação do

ensino brasileiro, reiativo ao penodo que vae do anno de

1932 ao de 1936. Esse es.udo, que até agora não pode-
i\a ter sido feuo, po.s, segundo confessa o seu autor, 

"o

aspecto fragmentarão, senão já a completa ausência de

daclos numéricos, sobre a educação do paiz, em largos pe-
i\oc.os, vmha reflectmdo, menos que a mdifferença pjla
technxa ou pela racionalização da aamniistração, uma ori-

entação pontxa menos acercada. Essa orientação perdu-
rava hav.a um século. Desde o Acto Addxional de 1834

A LEITURA EXTRA-ESCCLAR PRECISA SER INCREMENTADA

vínhamos mantendo uma quasi absoluta descentralizarão

do ensino. Não possuíamos um syslcma racional de edu-
cação, nem mesmo cuidavamos de esclarecer as bases em
•que, um dia, pudesse vir a ser elle organizado. De leme-
lhante política são sens.veis os resultados sobre a vida na-
cional, de que a educação pode ser consxlerada, scS du-
v.da, em cada momento, o reflexo, mas que é tambenn ele-
mento susceptível de transformar-se em poderoso instru-
mento de coordenação e de direcção social".

Essa era a sjuação até ha pouco. No emtan':o, por
decreto n.° 20.772, de 11 de dezembro de 1931, estabele-
ieu o governo o Convênio Interestadual de Es.atistxas

Educacionaes, e cm agosto de 1938 foi creado o Institu-
to Nac.onal de Estudos Pedagogicos, que tem procurado
complar de mane.ra efficxnte os iníormes reaes da mar-
cha do ensino em todo o território nac.onal. Os resulta-

dos desse trabalho é que vem sendo divulgados e os seus
algarismos nos mostram um panorama do ensaio no Bral

sil, si não até hoje, pelos menos até 1936, em compara-

ção com alguns annos anteriores. E si os dados não se

apresentam como desejariam os que sonham cem milagres,

pelo menos não são cie todo desammadores.

Comecemos por saber quantas
escoias p^ssinamus no anno cie po2-
^ Cjuai ioi o seu âu^iSBiiio nos caico

.amos segu.ntes. 1lm 1^02, 29.9H;

m 19t5ò, ó2.4e0; em l^v i, —^^21

.111 i9o0, õu.oüi; e, mài|iieile, cm

i^36, o9.1U4. i-óde-se calcinar

meihor o rythmo aseer/Jeiite ps-
ias seguintes percentagens de au-

òmjntos: de 1923 a 1932, 3,1%;

p 
192/ a 1931, 4,2/0, e cie 19o2 a

1936, 6,27o.

No em tanto, o numero de esco-

Ias, por Si só, nada exprane. Em

primeiro logar, porque, f ai ando-se

no numero cie escolas, não se diz da

sua qualidade e da sua efhcunicia.

Em segundo não se define a clue

gráo de ensino se destinam eosas

cbeoias. Para um julgamento 
se-

guro tem-se necessiciaae cie ^b-1 a

proporção de escolas para nuuu-

ro de habitantes da região • 'de se

localizam, sua distribuição 'i es"

pecialidacle pedagógica, 
o g^ao em

que são freqüentadas e o ta

do pratico do ensaio por ei,as nu

nistrado. E' por isso que o au^m-n^

to de unidades escolares oc ve sei

encarado principalmente pela aiea a

que servem. Si se calcula que l1111^

escola pôde servir a uma área de

kilometros, de que ella é o centio,

verifica-se que ella serve a uma ai ea

minima de 28,3 k2. Multip .caao

esse numero cie kdometros de ac

ção cie cada escola pelo num.no o

tal de esoolas, encontramos o toa
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0 trabalho de laboratorio nos cursos secundarios ainda escoias particulares ministrarem o ensino de accorclo
e. uma ESPERANgA cQm 

qs programmas officiaes> emquanto os 26% restantes | 
j

^ 

i 
d no nl° 

obedcciam nos im-<rani^ ao passo que em 1926..
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o augmento de população de 8% e o de escolas de 31%, a
differença entre essas duas taxas, isto é, 23%, nos offere-
ce a taxa real do augmento da rede escolar.

Distribu ndo-se o numero de escolas pelos diversos

gráos de ens.no, temos os seguintes algarismos: elcmen-
tar, em 1922, 28.305; em 1933, 30.477; em 1934, 31.810;
em 1935, 34.450; e em 1936, 36.818. Médio, em 1932,
1.314; em 1933, 1.514; cm 1934. 1.703; em 1935, 1.719,
e cm 1936, 1.870. Superior, em 1932, 328; em 1933,
439; em 1934, 433; em 1935, 423, e em 1936, 416. Como
se verifica, a distr.buição por çráos manteve-se unforme,

po.s foi, cm 1932: elcmenfir, 94,5%; médio, 4,4%; supe-
nor, 1,1%; em 1936, elementar, 94,1%, médio, 4,8%; su-

perior, 1,1%.

Costuma-se divid.r o ensino em commum e especial.
O ensino commrm refere-se ao primário e ao secundário

geral; o ens.no especial é aquelle que visa dar ao alumno
determinada habilitação para o trabalho. Esse é um dos

ramos do ens no que muito interessa ao nosso paiz, pois
é deie que provêm os technicos de que tanto necessita-
mos. O ensino proí.ssional teve no qu'nquenn'o em estu-

do um augmento de 68% no que se refere a unidades es-

colares. Sob essa designação geral de 
"profissional" 

es-

tamos encarando 'odas 
as especializações, como ensino su-

perior, normal, commercial, technico-industrial, doméstico,

artístico, etc.

Outro ponto interessante a verificar é a distribuição

que teve o ensino publico e o ens'no particular. No armo

de 1936 havia no Brasil 238 esjõ1as federa es, 17.995 es-

taduaes, 10.530 municipaes e 10.341 particulares. A per-
centagcm de crescimento de 1922 para 1936 foi, no ensi-

no publico, de 34% e de 19% no particular.
Em 1932 os poderes públicos mantinham 71% de to-

das as escolas existentes no paiz, emquano as escolas par-
t cuiares representavam 23% ; em 1936 as escolas publi-

cas subiram para 73,3% e as particulares baixaram para
26 7%, com a seguinte distribuição": federaes, 0,6%; esta-

duaes, 46,0% ; municipaes, 26,9%, e particulares, 25,7%,

sendo de notar que o ensino municipal duplicou em cinco

annos o numero de suas escolas, que era de 5.290 em

1932 e attingiu 10.530 em 1936.

Também merece registro o facto de, em 1932, 74%

das escolas particulares ministrarem o ensino de accordo

com os programmas officiaes, emquanto os 26% restantes

não obedeciam aos programmas, ao passo que em 1926.

embora houvesse augmentado o numero de escolas par-
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da área servida pelas unidades escolares. O resultado, no

caso presente, é o seguinte: em 1931, 853.613 k2. ; em

1932, 847.528 k2.l e em 1926, 1.106.643 1<2_. Ora, se

dividirmos a área total do paiz, isto é, 8.525.000 k2.,

por 39.104, que era o numero de unidades escolares em

1936, teremos que existia nesse anno no paiz uma escoL

paia cada 218 k2. de territorio, resultado que não tem ne-

nhuma sign.ficação pratica, pois, si, por exemplo, essa
área occupada por escolas fosse a única hab.tada do paiz,
emquanto 

que o restante dellas não necessitasse, excellen
te seria a nossa situação escolar.

O que se precisava saber era a localização exacta das
escolas existentes e a população nellas localizada. Nesse

particular os algarismos existentes não são completos,
miposs.bilitando 

uma segura affirmativa. Entretanto, po-
ce~se calcular de modo mais ou menos generalizado a per-
eentagem de augmento de efficiencia dos núcleos escola-

icn 
S1 vemos clue a população total do paiz, calculada em

2 em 39.152.523 habitantes, dispunha de 29.948 es-
colas, e augmentada em 1936 para 42.395.151 habitantes,

111 ia para attendel-a 39.104 núcleos escolares. Tendo sido

m NECESSÁRIO F.ACTLITAR O ACESSO AS BTBLIOTHECAS

.
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ticulares cie 8.678 para 10.341, apenas 24% não minis-
trava o ensino padronizado.

Conhecido em seus diversos aspectos o numero de

escolas existentes, vejamos como se processou o augmen-

to de matriculas no periodo de 1932 a 1936. Em 1932,

para 29.948 escolas houve 2.274.213 matriculas, emquan-

to que em 1936, para 39.104 escolas foram registradas

3.064.446 matriculas. Desse modo o augmento de esco-

Ias foi de 31%, emquanto que o augmento de matriculas

foi de 35%. Isso significa que houve maior procura por

parte da população dos estabelecimentos escolares; e mes-

mo se calculando o augmento de 8% registrado na popu-
lação sobre os 35% de matriculas, teremos um augmento

liquido de 27% de procura ás escolas. Em 1932, por cada

grupo de 100 habitantes, 5 procuravam as escolas; em

1936 esse numero se elevou a 7 por 100. Em 1932 pos-
suiamos um alumno de curso primário para cada 19 ha-

bitantes; em 1936, um alumno para cada 15 habitantes.

Mas, como já foi dito acima, somente pelo conheci-

mento do numero de unidades escolares e do numero de

matriculas registradas não se pode deduzir da efficiencia
do ensino, mesmo para os que o receberam. E' então que
se tem necessidade de conhecer a. percentagem de aluirmos

que foram promovidos e que concluiram os cursos. Nes-
se particular encontramos os seguintes informes: em
1932, 2.071.437 matriculas, com 831.223 approvações,
com a percentagem de"40%; em 1936, 2.750.014 matri-
cuias, 1.153.212 approvações (42%), no ensino prima-
rio. No ensino secundário, em 1932, 56.208 matriculas,
40.000 approvações (72%) ; em 1936, 107.649 matri-
cuias, 1.153.212 approvações (42%), no ensino prima-
em 1932, 21.256 matriculas, 19.876 approvações (92%),
e em 1936, 26.732 matriculas, 22.439 approvações (84%).
Desses algarismos se verifica que o aproveitamento au-

gmentou no ensino primário e secundário, decrescendo no
superior. Essa diminuição provém da organização, de
mais rigorosa fiscalização e de maiores exigencias crea-
das pela ampliação dos programmas de ensino superior.

Em 1932 concluiram cursos: no ensino elementar,
127.784, no médio, 16.450 e no superior, 4.202; em-

quanto que, em 1936, 195.475 alumnos concluiram o cur-
so elementar, 26.561 concluiram o curso médio e 6.617
terminaram o curso superior. Tendo o augmento de po-
pulação attingido a taxa de 8% de 1932 a 1936 e a de
augmento de conclusões de cursos 54%, verificou-se em
todo o paiz e em todos os cursos um aproveitamento glo-
baj maior de 46%.

Sabido o numero de unidades escolares, com o seu
crescimento, o. augmento de numero de alumnos e o au-
gmento de lucro obtido, surge uma pergunta:— E o professorado ?

O numero de professores, como não podia deixar de
ser, também augmentou. Em 1932 havia 75.025 pessoas
que no Brasil se dedicavam ao magistério; em 1936 esse
numero subiu para 96.161. A proporção de augmento, que01 de 29%, equiparou-se á de augmento de unidades es-
colares, que foi de 31%, e foi inferior á de augmento de
matrículas, que foi de 35%. Isso demonstra que houve
maior aproveitamento do trabalho do corpo docente. Maior
aproveitamento ou maior sacrifício

No anno de 1932, 77% dos professores se dedicavam
ao ensino elementar e as escolas desse gráo eram 99%
do total de estabelecimentos de ensino; o ensino médio
occupava 17% do total de professores e as escolas desse
gi ao eram 4%, emquanto que o ensino superior occupa-
va O/J dos docentes e possuia escolas que eram pouco mais

O OBSERVADOR - xivii

de 1% do total. Essa percentagem se mantevo  ¦
forme até 1936. C 

'iUclS1 
uni-

Deve ser aqui lembrado que nas escolas elemem
pôde funccionar apenas um professor para cada t 

' 
] rS

o mesmo não succedendo para os outros grãos df. 

*

Em 1932 a média de alumnos de curso prima-io 

°'

cada professor era de 36, subindo em 1936 para" 39 —
curso médio a taxa era de 9 alumnos por docente em 1932
e 10 em 1936; quanto ao curso superior, era, ,m Ura
de 7 alumnos por mestre e 6 em 1936. Para o total T
76.025 professores em actividade no anno de 1932 

^

24.868 ou 32,7% eram do sexo masculino, Jlncmanto nu*
51.157 ou 67,3% do feminino. Em 1936 decresceu o m
mero de homens e dos 96.161 professores em tralálm
29,225 ou 30,3% eram do sexo masculino e 66.936 ou
96,6% pertenciam ao sexo frágil, tendo havido um' au-
gmento de 2,3% em favor das mulheres.

O maior numero de professores, como o maior nume-
ro de escolas e o maior numero de matriculas esteve loca-
lizado nos Estados de São Paulo, Minas Geraes, Rio
Grande do Sul e Districto Federal. Pode-se notar como é
arbitraria a distribuição de escolas e de matrículas nos
diversos Estados da Federação si vemos que Minas, com
uma população de 8.000.000 de habitantes, possuia, em
1936, 16.730 professores em actividade, emquanto que a
Bahia, com 4.000.000 de habitantes, possuia apenas nes-
se anno 3.783 professores ensinando, emquanto o Distri-
cto Federal, com 2.000.000 de habitantes, possuia 11.651

professores.
— E' muito caro o ensino no Brasil?
Para o paiz é carissimo. Em 1935 gastaram os po-

deres públicos 410.214:6/8$000, assim distribuídos:
União, 81.261 :189$000; Estados, 241.013:414$000; mu-
nicipios, 87.640:073$000. Essas verbas foram distribui-
das pelas seguintes despesas: 67% do total com o ensino

propriamente dito e 33% com assistência cultural, constan-
te de institutos de pesquisas scientificas, bibliothecas, mu-
seus e outros serviços.

A quota de despesa de ensino por gráos foi a se-

guinte: primário, 222.066:733$000; médio, 22.378:000$;
superior, 29.752:752$, e, com outras despesas, 
136.017:185$. Desse modo, do total da verba emprega-
da no ensino e em assistência cultural, coube 55c/ ao enl

sino primário, 5% ao secundário e 8% ao superior, sen-

do que a União dispendeu mais com o ensino suj rior e

assistência cultural, e os Estados e os Município-: espe-

cialmente com o ensino primário. Veja-se espe< :ficada-

mente os gastos da União em 1935: dos 81.261 :U $ gas-
tos em 1935, 563:337$ foram destinados ao ensina pri-
mario, ou seja, 0,7%; 3.529:532$000 ou 4,3% para o

ensino médio; 16.867:042$ ou 20,8% com o Sisí;;o su-

perior, e 60.301:278| ou 74,2% com outras ch ;'esas-
Note-se como é alta a verba dispendida com assi. tencia

cultural pela União.
Dos 241.013 :414$000 dispendidos pelos Estados, . I

161.002:149$, ou 66,8%, couberam ao ensino primaiiol
14.448:434$ ou 6% ao ensino médio; 12.643:159$ ou

5,2% ao superior; e 52.919:672$ 011 22% a outras despe-

sas. Dos 87.640:073$ dispendidos pelos municípios,
60.501:247$ ou 68,8% clestinaram-se ao ensino primaiio,
4.400:040$ ou 6% ao médio; 242:551$ ou 0,3% ao su-

perior e 22.796:235$ ou 25,9% a outras despesas.
Por todos os dados offerecidos verifica-se que no pe-

riodo de 1932 a 1936 augmentou a rede escolar em 31 jc

o numero total de matriculas em 35%, o numero de pro-
fessores em serviço em 29%. O ensino elementar augmen-
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J 20c/0 quanto 
ao numeiffi de estabelecimentos esco- em idacle escolar nos annos em estudo, assim como e pe- j

t0U "^sendo nesse particular 
o augmento no ensino medio na que nao estejam mais especificadas as verbas de des-

^aieJ'1 
e (|e 27% no que se refere ao superior, emquan- pesa com o ensino. Nota-se tambem a ausencia de um I

crescimento nas diversas modalidades de ensino quadro de vencimentos dos professores dos diversos graos !

5 
t0. 

^2$t/0 no ensino commum (primario e secundario) de ensino, como se nota a ausencia das populates dos di~
f01 ce 

^qsino especial; 65% no numero de escolas nor- versos Estados nos quadros de numero de escolas e de ma- J

' 
s* M°/° 110 ens^no commercial; 43% on ensino teclmi- triculgs nas diversas unidades da Federacao. 1

co-industrial; 
139% no ensino domestico e 140% no ensi- Mesmo 

com o augmento demonstrado, verifica-se

no artistico. . que a nossa situacao no que se refere ao ensino ainda esta

Foi a seguinte a percentagem de augmento^ cle iuatii- i0nge de ser satisfactoria, pois, para uma populacao de

culas: 34% no ensino elemental, 60% no medio, J)c/c 42.395.151 habitantes existentes no paiz em 1936, os

no secundario propriamente 
dito e 13% no supenoi. cursos 

primarios matricularam apenas 2.837.458 alumnos,

h o crescimento de alumnos appiovados em todos os giaos quando esse numero deveria ser, no minimo, de 6.000.000.

? rn; He 42%, sendo a percentagem de conclusao de curso
I toi uc *+-/< | j ryc/ Assim, apesar de tudo, pelo menos 70% de nossas cnan- j
; de 53c/o no elemental , 61 fa no ensino medio c 57°/c no nassiram 

seciuer nelos bancos de ciualciuer escola 1
1Pi-inr O augmento distribuido de professores por cur- Qas .nao passaiam scquei peios bancos cle quaiquer

f IB 23% no elemental-; 46% no ensino medio e 33% em 936' 
f 

sjf ramos que os dados que venhamos a com-

ln up rid" O augmento de despesa (1932 a 1935) foi, 
mentar' quando forem d.vulgadas as c.fras referentes aos r

no supen 1. t, annos 
que medeiam entre 1936 e 1939, sejam mais annua- j

i; no ensino federal, de o3%>; no estadual de 25% e no mu- , s : I
¦ 

nicipal de 70%, e distribuido o augmento total por graos ....

cle ensino, foi de 30% no primario, 90% no medio e 32% E' preciso, entretanto, que o Ministerio da Educacao I

no superior continue, 
sem desfallecimento, com esse util trabalho de j

Em 1932 havia nas escolas secundarias do paiz um investigacao estatistica, sem o qual nenhum piano e nenlm-

alitmno para cada 696 habitantes e em 1936 um para ml fclnizayo realmente efficiente podera ter consisten- j

cada 387, o que da a taxa de 26 alumnos para cada 10.000 cia. Nao e apenas a economia ou a financa que precisam j.

habitantes. c^e 
estatisticas: a educacao tambem dellas nao prescinde, |

; 
' 

Pena e que em um trabalho tao minucioso nao te- a nao ser que pretendamos viver, como ate hoje, sem

nham sido tambem offerecidos os numeros das populacoes nada sabermOs da nossa evolucao educacional.

'v

1 MASHES 11 - n' v? i

v P>- • 
J'Ms ¦ ¦

Nt...s & sg&Mi _s-

~ ¦» JBKHKSm&m. ^'- .^¦.-- Wmm
^^bbhmIWMI

W§ \ T

Hk.v 
-

Hlli w;.
¦fi ~ [ -f^ ^

H >: ^

^K'4 
IT 

MM i 'i I
^^^Bll! |t_ |M ,'j X^MMBW^^W^JT»il»jLAwMyjl,ag^R. %v*"»

B ^9^ ^^B 
111 

l| 
|^^HgB^gK99SBEBB^BBSE^^B

1h I 
^ 

kA

VADOR

1



abordar a discutida e di:

tacla questao : zebu' versus

Qas finas. E' ainda mais

tido, tal o aspecto contn

sumido a questao das ra
lado, vamcs encontrar to

zendeiros das immensas ;

todos os technicos e zoc
estao em dia com o ass

vergencia entre autoridaj

riam ser, mais ou menos,

xao sectaria que de todos

p'o, nao so em trabalhos

reun'oes amistosas? E' o

pensando que so assim s

econcmico 
da pecuaria er

Desde o seculo pass
baseado em dois principal

I; pastord. Atraves de sus

a luta entre os do is phe
mesmo dizer que a histoi

dividida por etapas de m

Ora assistimos ao desenv

segunda. Nao ha negar,
te a pecuaria e o princi]

Estado. 
Ao norte, ao sul

mensos enchem planicies

for.unas, 
formarn cidades, abrem estradas, fazem surgir Uberaba, 

que e como a capital dess

Wk. lndependentes 
onde, annos atras, havia tima e uma cidade rica, cheia de 

"boiadeiros'

abandon\d/ra 
fazenda — um latifundio sem lint tunas, com 83.566 habitantes, distante

tir ^ T 
6 

?"e 
"aS P°SSUla' em 1937' 10-351.200 dia de liagem nao lossue entretantocabegas de gado que produziram 2.663.920 cabegas. Em nizagao industrial ampla, mas possle 3

9.664 kilon
roductor Guzerat, da Fazend..Santa Helzna. em Coromandel, Triangulo Foi alii queiViiNEiRo. PESO: 950 KILOS . , 1 

,
animal selv

j seu ambientc

I .„•«*••• ^%tgj|irr mJi, dadeiro 
Jiabi

f ^PS entao um e

gio nunca a

^-"'V sua terra de¦¦ .JWL... . « U
1 mv. A. O gado e:

p-ulo, no

coclo^ 

die cle

y^i

%

C*JL v£
MPOSSIVEL estudar a

pecuaria em Minas, sem

abordar a discutida e dispu-

tada questão : zebu' ver sus ra-

ças finas. E' ainda mais impossível deixar de tomar par-
tido, tal o aspecto controvertido e polemico que tem as-

sumido a questão das raças bovinas em Minas. De um

lado, vamcs encontrar todos os grandes ou pequenos fa-

zendeiros das immensas zonas que criam zebu'; de outro,
todos os technicos e zootechnicos, officiaes ou não, que
estão em dia com o assumpto. Por que tão grande di-
vergencia entre autoridades cujos pontos de vista deve-
riam ser, mais ou menos, os mesmos? E por que essa pai-
xão sectaria que de todos se apossa ao focalizar o assum-

p'o, não só em trabalhos escriptos, como em conversas e
reun oes amistosas? E' o que nos propomos a esclarecer,

pensando que só assim se poderá estudar o problema
econcmico da pecuaria em Minas.

Desde o século passado, a economia mineira tem-se
baseado em dois principaes factores: a mineração e a vida

pastoril. Através de sua historia temos visto, não faro,
a luta entre os do.s phenomenos economicos, podendo-se
mesmo dizer que a historia econômica de Minas tem sido
dividida por etapas de mineração e etapas de pecuaria.
Ora assistimos ao desenvolvimento da primeira, ora ao da
segunda. Não ha negar, porém, que coitemporaneamen-
te a pecuaria é o princ.pal, o grande eixo economico do
Estado. Ao norte, ao sul, a oeste e léste, os rebanhos im-
mensos enchem planícies e valles, derrubam e constróem
foi .unas, formam cidades, abrem estradas, fazem surgir
munic.pios independentes onde, annos atrás, havia uma
grande e abandonada fazenda — um latifúndio sem fim.

Assim é que Minas possuía, em 1937, 10.351.200
cabeças de gado que produziram 2.663.920 cabeças. Em

Productor Guzerat, da Fazenda Santa Helena, em Coromandel, Triângulo
Mineiro. Peso: 950 kilos

1938 vamos encontrar 
umi ebanhc de 10,773.000

peças, que produziu
2-815.400 cabecas

O TRIÂNGULO E O ZEBU'

Desde o século passado, o Triângulo Mmeiro tem „caracterizado pela vida pastoril. Seus rebanhos são ,2res e mais apurados, sua posição geographica facilita Jt
portaçao e conseqüente desenvolvimento da pecfiaria £
tuado entie Goyaz, ao sul; Minas, ao norte, e São Panln
a oeste e léste, o Triângulo é como que um ponto de con
vergencia e de passagem entre o sertão goyano e a civiliza
çao paulista. Foi ahi que a pecuaria em Minas tomou um
aspecto verdadeiramente extraordinário, influindo de ma
neira decisiva na riqueza dos numicipios, na cultura e em
toda a vida local. O homem do Triângulo é enérgico e
amb.cioso. Authentico ploducto de uma civilização^pura-
mente pastoi il, cultiva em alto gráo os preceitos de honra.
as amizades familiares, e, não raro, tem certas reservas a
todo progresso industrial ou scientifico e á educação obri-
gatoiia. Traz, portanto, exaggerados ao máximo os cara-
cter.sticos dos filhos do regime patriarchal, nos typos tra-
dicionaes, ao qual já fogem numerosas excepçõesj Os va-
queiios são afilhados dos fazendeiros, os filhos rapazes
não fumam na vista dos paes, as mulheres se dedicam cá
religião e ao mister de donas de casa como exclusiva fina-
lidade.

Uberaba, que é como a capital dessa immensa região,
é uma cidade rica, cheia de 

"boiadeiros" 
que ganham for-

tunas, com 83.566 habitantes, distante de São Paulo um
dia de viagem, não possue, entretanto, uma única orga-
nização industrial ampla, mas possue 3.999 fazendas em

9.664 kilometros quadrados.
Foi ahi que o zebu' Indiano,

animal selvagem, encontrou

seu ambiente, seu novo e ver-

dadeiro habitai, pois alcançou

então um esplendor e presti-

gio nunca antes a -tingido em

sua terra de origem

O gado existent no Trian-

guio, no século passado, 
eia

codo elle de raças aacionaes.

crioulo, caracu' e c-u raleiro de

Goyaz. Gado forte, leiteiro,

mas de pouco peso e de nenhu-

•ma belleza. Já nessa época, a

producção bovina no Tiiangu

lo era grande e a expoitação

para São Paulc se fazia em

larga escala. Uma estatística

sobre esse periodo 
é absoluta-

mente impossível Entretanto,

as principaes famílias de dia

dores da actualidade, ja exis

tiam e já conduziam gaco

São Paulo. Não pude 
saber o

que levou os velhos Loige

O observador 
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Puro sangue Gyr, do Triângulo Mineiro

se interessarem pelo zebu\ ao ponto de alli por 1890 man-

darem buscar os primeiros reproductores na índia. Tal-

vez uma viagem a São Paulo onde devia existir exempla-

res de tal raça. O facto é que iá em 1900 era grande a

influencia do zebu' em todo o rebanho bovino do Triangu-

lo. E dentro de pouco tempo não havia mais gado nenhum

sem 
"uma 

ponta de sangue" zebu'. E' que no cruzamen-

to desta raça com qualquer outra, ella predomina sem-

pre. Em 1905, mais ou menos, já vamos encontrar mui-

tos rebanhos puros, assmj como já se iniciou a formação

da raça Indubrasil, fadada a constituir uma raça brasi-

leira, aperfeiçoada e superior ao zebu' indiano própria-
mente dito.

Os zootechnicos, estudiosos da pecuaria no Brasil,
são quasi unanimes em condemnar o zebu' no ponto de
vista geral. Os grandes fazendeiros, que enriqueceram
criando esta raça, são unanimes no combate aos adversa-
nos do zebu' e no elogio irrestricto ás excepcionaes qua-
lidades da raça. Vejamos as razões de uns e outros, do

ponto de vista economico e do interesse nacional. Os apo-
logistas affirmam: a) nenhuma outra raça possue a ada-

ptabilidalè do zebu'; b) nenhuma possue sua píecocida-
de e, portanto, o grande peso com pouca idade; c) ne-
nhuma se desenvolve tanto, exigindo para isso tão poucos
cuidados. Os adversarios affirmam: a) não é leiteiro; b)
sua carne é de péssima qualidade; c) sua valorizaçao no

lasil é absurda e imposta por um luxo sem razões con-
cretas.

As razões dos apologistas são verdadeiras mas não

p° 
c^e grande interesse, a não ser para elles, criadores.

1 or «emplo, o zebu' exige pouquissimos cuidados ou ne-

lidade da carne. O peso em pouca idade é verdade, mas
outras raças finas não ficam muito atrás do zebu', como
o Flamengo ou o Hereford, que rivalizam, neste particular,
com o Indubrasil. Essas tres razões dos apologistas se
resumem, portanto, no pouco cuidado exigido pelo zebu'.
Agora, vejamos as razões dos adversarios: a carne não

pôde ser collocada no mercado estrangeiro devido á sua

péssima qualidade, donde a grande cotação da carne ar-

gentina e gaúcha na Inglaterra e Estados Unidos. Tan-

to no Rio Grande do Sul como na Argentina, a industria

da carne (xarqueada e frigorificos), tem tomado uni des-

envolvimento verdadeiramente notável, porque essa carne

tem acceitação em qualquer mercado do mundo. Ora, só

quem nunca comeu carne em Minas pôde ignorar o que
é ella, dura, cheia de nervos, horrível. Dahi Uberaba e

Araxá não possuírem uma só xarqueada. Uberlandia pos-
sue tres xarqueadas, que, no emtanto, não fornecem car-

ne para o estrangeiro. Já Barretos, no Estado de São

Paulo, situada nos limites de Minas e Goyaz, possue um

frigorífico que abate 1.600 bois por dia. Esse frigorifi-

co, de propriedade de uma companhia ingleza, recebe

grande quantidade de gado do Triângulo, mas toda a car-

ne de exportação é do gado de São Paulo (caracu'), ou

de Goyaz (mestiço) .

O INDUBRASIL E A VALORIZAÇÃO DO ZEBU'

Ora, sendo o rebanho do Triângulo, como é, quasi
20% do rebanho do Estado, não podemos admitir que o

gado, na immensa região excellentemente dotada para ser

o nosso maior centro da industria da carne, continue sen-

do um luxo de dilettantes. Emquanto tal carne fôr in-

admissível em mercado estrangeiro, a realidade será esta.

Agora vejamos a valorização do zebu' no Triângulo

e as suas razões concretas.

O zebu' indiano, como se sabe, divide-se em cinco

grandes ramos: Guzerat, Gyr, Nellore, Issar, Katiavar.

Dos cinco typos, os tres primeiros formam as raizes do

rebanho do Triângulo. Suas características pimcipaes são.

Guzerat, côr de fumaça, grandes cornos curvos para cima;

orelha pequena, 
"cupim" nas costas e pequena estatuía.

Uma vacca dessa raça dá no máximo tres litros de leite

por dia. Gyr, cornos pequenos e para traz, testa curva

(como a dos carneiros), côr malhada, 
"cupim" 

immenso,

> mas ao consumidor isto não interessa e sim a qua-

Lote de bezerros Indubrasil do Triângulo, com

CARACTERÍSTICO GYR.
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pequena estatuta e enormes orelhas viradas para fóra. A
vacca fornece no máximo 7 litros cie leite por dia; peso
insignificante, pois em tamanho é o menor typo de zebu'.
Nellore, branco marfim, grande estatura, cornos pequenos,
orelhas regulares, "cupim", 

péssimo leiteiro e optimo peso,
pois é o maior dos tres typos.

Não é preciso ser um especialista para constatar que,
em se tratando de gado para carne, o cruzamento com o
Nellore é o mais aconselhável. No emtanto, o celebre In-
dubrasil resultado do cruzamento do Gyr com o Guzerat,
e o Nellore é um gado que, praticamente, não existe mais
no Triângulo.

O Indubrasil surgiu da seguinte maneira: vendo que
cada uma daquellas raças indianas possuíam certas qua-
lidades e certos defeitos, os fazendeiros resolveram fazer
um cruzamento que accentuasse as qualidades de ambas,
supprimindo os defeitos. Foi assim que, através de tres

gerações successivas, obtiveram um typo considerado
ideal.. As raças usadas para essa experiencia foram, como

já dissemos, Gyr e Guzerat, com predominância desta ul-
tima, e o resultado foi chamado Indubrasil, para synthe-
tizar a raiz indiana com a formação brasileira. Nesta raça
aproveitaram a orelha do Gyr, a côr e a imponência do
Guzerat, o 

"cupim" 
monstruoso de ambos, evitando-se a

testa curva do Gyr e os cornos exaggerados do Guzerat.
Agora um phenomeno interessante: sendo ambos peque-
nos, o resultado deste cruzamento sahiu um grande animal.
A razão disto deve estar na grande adaptabilidade desta
raça no Brasil.

O cruzamento foi feito por fazendeiros ricos, que po~
diam perder annos e annos na experiencia através dos ty-

pos 
"com 

tendencia a fixação", como elles dizem, até In-
contrar o typo fixado, o Indubrasil. Dahi, o luxo de só
um pequeno numero de fazendeiros conseguirem esse typo

perfeito e poderem apresentar um preço elevado para os
seus productos. Esse typo é considerado perfeito pelas
características seguintes: tamanho exaggerado das ore-
lhas e do 

"cupim", 
perfeição da anca e o pêlo côr de fu-

maça. Um touro com essas características assim accen-
tuadas alcança, no Triângulo, até o preço de 80:000$000.

Os criadores desse typo não desenvolvem grandes re-
banhos, mas apenas um pequeno gado seleccionado, que
foinece repióductoies paia os grandes rebanhos dos cria-
dores menos ricos que criam para exportação. Apesar
dos seus reproductores apurados, os exportadores não
conseguem nunca uma safra igualmente apurada, porque
suas vaccas sao mestiças ou crioulas; por isso, quasi todo
o gado exportado do Triângulo é de 

"tendencia 
á fi-

xação".

Ora, as caiacteiisticas acima apontadas como prin-
cipaes valorizadoras do typo Indubrasil, não têm nenhu-
ma razão economica. Pelo contrario, um touro desta raca
fornece péssima carne e suas vaccas não dão mais de 4
litios de leite por dia. O tamanho da orelha nenhum in-
teresse economico tem, o tamanho do 

"cupim" 
é inútil

poiquanto nao se apioveita sua carne. Alem disso, o ze-
bi| tem ossos em demasia e sua carne, como já foi dito.
é duríssima, phenomeno devido á selvageria dessa raca"
que se desenvolve quasi á lei da natureza. Portanto, o que
os apologistas consideram vantagem (adaptabilidade) é
pelo contrario, grande desvantagem, pois a isso se dele
a péssima qualidade da carne.

Todas as raças que exigem maiores cuidados, for-
necem, em compensação, carne superior.

o observador
- XLpi

Essa matéria, tão controvertida, merece o
dadgso, antes que se possa chegar a uma conclusão" 

dtf"nitiva.

A questão, a nosso ver, não está na discu ,l„ • ,
davel em torno de raças, mas sim no objectivo - n'

se destinam. Si o que desejamos é ter um eranrf»6
nho, apenas, pouco importam raças. Si não i f
tangos com a quantidade, e visarmos também 

"1

de, tendo em vista maior rendimento da carne • 
,(la"

até no aproveitamento da área que o eado J,,? ' e

devemos tratar da selecção e erigil-a em quest^J^
pai e quotidiana da pecuaria no Brasil. Atror-i J
um geral movimento de attenção para a apuração de^
ças fortes, completada pela não menor preoccupucão clo rendimento por cabeça. Nesse caso, devemos considè
rar as possibilidades do Triângulo Mineiro como n 1
praticamente inexploradas. c

Será essa a melhor fôrma de encarar com decisão e
energia o problema fundamental da selecção.

A PRODUCÇÃO DO TRIÂNGULO

Em 1937, o Iriangulo tinha um rebanho de 1.911.000
cabeças, das quaes nasceram 413.800 bezerros'. Em 1938
o mesmo rebanho atíingiu o numero de 1.990 000 cabe
ças, que produziu 510.000 cabeças. Quer dizer que es-
te rebanho de 938 produziu 40,5%. Orf já no Estado o
rebanho que era, no mesmo anno, de 10.773.000 cabeças,
só pioduziu 2.815.400 bezerros; portanto,. 20% apenas.
Eis um phenomeno de grande importancia para a econo-
mia nacional.

I oi que um íebanho do Iriangulo produz o dobro
do que pioduz o rebanho no resto do Estado? Porque no
J íiangulo a pecuaria está organizada racionalmente, os re-
banhos divididos, cada qual com numero sufficiente de re-
pi oductores. E no resto do Estado, os rebanhos são cria-
dos livres, soltos nos latifúndios immensos, sem nenhuma
organização. O norte de Minas é um exemplo expressivo;
a ser ainda estudado.

Vejamos qual foi o rebanho e a exportação das duas

principaes cidades do Triângulo nos dois últimos annos:

REBANHO EXPORT iCAO

CIDADES 

1937 1938 1937 1938

— -

Uberaba  350.000 320.000 45.0C0 29.000

Araxa.  100.000 105.000 41.000 30.000
j ; •

Para se fazer uma idéa precisa do que é a pegüaiia
no Triângulo basta considerar que o município de l beia-

ba, com suas 3.999 fazendas, produziu, em 1938, 90.000

cabeças de gado contra 6.676 potros, 780 muares, 25.850

leitões. Ouer dizer que os bovinos supplantam e absoi-

vem todos os demais ramos pastoris. Ora, si o Triangu o,

com toda essa producção bovina, com seus Rebanhos foi^

midaveis, com sua posição geographica 
— resolvesse ciiai

uma raça para carne, que grande, que poderoso 
centio

industrial não seria, e que beneficio extraordinaiio 
nao

traria á economia não só estadual como também naciona •
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A 
Lei das Sociedades Anonymas

OBSERVADOR 
— Parece-nos naturalmente ex-

) cllsac{o explicar aos senhores, que nos dão o prazer

presença, a finalidade desta reunião. Dedicado ao

tucío dos problemas 
economicos e financeiros, O OB-

sVrVADOR não poderia deixar de abordar as questões

uscitadas pelo ante-proj ccto dá nova lei de Sociedades

Anonymas, elaborado pelo illustre jurista si. Trajano de

Miranda Valverde. Esse projecto, publicado para receber

suggestões, interessa profundamente a um grande nume-

ro de pessoas 
e, sobretudo, interessa ao Brasil, cujo des-

envolvimento commercial e economico depende da louve-

niencia de suas leis quasi tanto quanto do espirito com que

forem applicadas.

Para opinar sobre o assumpto, não seria encontrada

melhor fórmula do que a de reunir aqui representantes de

sociedades anonymas e ju-

ristcis de alto valor, a fim

de examinarem e discuti-

reii o ante-proj ecto eil

questão. Os esclarecimen-

tos e suggestões que daqui

possam surgir serão enca-

minhados pela sua publica-

ção no O OBSERVA-

DOR, ao Governo da Re-

publica, de modo a serem

devidamente consideradas.

De passagem, a própria
divulgação, por sua vez,

irá levantar nova discus-

são, mais ampla ainda, so-

bre o ante-proj ecto, pio-
longando o debate publico
até onde chega esta Re-
vista.

Amistos amente, sem

preoccupação de fazer dis-
cursos, mas com a maior
franqueza e liberdade, po-
(leremos realizar aqui uri:
debate de úteis effeitos sobre a elaboração da nova lei,

correspondendo, desse modo, á intenção do Governo, que
espera suggestões de todos os interessados. A franqueza
é indispensável, 

porque mais vale suggerir correcções e
modificações agora, si as julgarmos necessarias, do que
deixarmos 

passar a opportunidade para soffrer e deixar

||jg 
se sofira, as conseqüências da isenção no debate a que

fomos convidados.

Estão iniciados os nossos trabalhos. Suggerimos que
se conjece 

pelo Capitulo I, para cuja redacção pedimos a
attenção claquelles 

que tiverem observações, modificações,
c°rrecções ou reparos a offerecer.

SKP^' 
RIBAS CARNEIRO — Peço licença ao O OB-

ADOR 
para antecipar ao estudo do Capitulo I

U^a 
preliminar. E' que o projecto, tal como se acha re-

^glco' 
legula dois typos de acções: um, o da Sociedade

^nonyina 
y outro, o da sociedade em commandita por

íer°eS'* C^°^S sociedades perfeitamente dif-
enciados e com características próprias, embora o se-

TV PUBLICAÇÃO do projecto de lei das Sociedades Ano-

/ \ nysrsas, elaborado pelo dr. Trajano de Miranda Vai-

verce, mereceu do O OBSERVADOR a maior attenção. Ra-

vista dedicada ao estudo das questões economicas e finan-

cJffas, ao O OBSERVADOR desde logo pareceu acertada a

ioéa de promover um amplo debate do projecto de lei, no

qual tomassem parte, não apenas jurisconsultcs de mereci-

do renome, mas também alguns industriaes presidentes de

grandes sociedades anonymas nacionaes. Publicamos, neste

numero, a integra dos debates, cujo espirito de collaboração

e de critica ccnstructiva ao novo estatuto constitue a valio-

sa contribuição desta Revista ao estudo do projecto de lei.

Ainda neste caso preferimos adoptar, mais uma vez,

o processo dos debates tachygraphados (sem a revisão dos

oradores) para que melhor pudessemos synthetisar os dif-

ferentes pontos de vista conservando a natural vivacidade

das controvérsias. Evidentemente nem todos cs artigos do

projecto de lei foram discutidos. Mas os que mereceram

reparos são por certo os que mais propriamente poderiam

caber nos limites de paginação de uma Revista.

gundo, da sociedade em commandita por acções, se apoie,
em muitos pontos, no systema da sociedade anonyma.

Vejo, no projecto — si me permittem usar da liber-

dade que O OBSERVADOR consente para o exame do

assumpto, e rendendo antecipadamente as devidas lfomef

nagens ao seu illustre autor — 
que melhor seria conti-

vesse dois titulos, um relativamente ás sociedades anony-

mas ou companhias, como são chamadas, e outro relativa-

mente ás sociedades em commandita por acções, e não

como faz o projecto, mantendo em um só titulo, apenas

como simples capitulo, o XVII, tudo quanto se refere ás

sociedades em commandita por acções.

Como se trata de matéria de systematização, parece-

me que é uma preliminar, que se antecipa ao estudo do

primeiro Capitulo. Suggeriria, então, ponderassem os il-

lustres confrades sobre a

conveniência de se estabe-

lecerem, dentro da lei, dois

titulos perfeitamente dis-

tinctos, justamente demar-

cando os dois typos de so-

ciedade visados pelo pro-

jecto de lei: ura relativa-

mente ás sociedades ano-

nymas ou companhias, e

outro sobre as sociedades

em commandita por ac-

cÕes.

O projecto, em que òb-

servo uma tendência mui-

to conservadora, como que

se deixou levar pelo mes-

mo espirito que presidiu á

Consolidação das Leis do

decreto n.° 484, em que a

sociedade em commandita

por acções ficou relegada

a um simples capitulo.

Ora, dentro de uma lei

moderna, mantido, que foi,

pelo projecto, o typo da sociedade em commandita por

acções, dever-se-ão dar a esse typo de sociedade, que

é distincío, que tem características differenciaes da socie-

dade anonyma, as honras de um titulo especial e não fi-

car como um capitulo, como uma especie de dependeu-

cia do titulo único da lei.

E' por isso que tomo a liberdade de levantar esta

preliminar, porque e matei ia que se antecipa ao estudo do

Capitulo I, para o qual o O OBSERVADOR pedira, ini-

cialmente, nossa attençao.

O OBSERVADOR 
— Algum dos senhores deseja fazer

reparos ou observações sobre a suggestão do prof. Ribas

Carneiro ?

o DR. GUDESTEU PIRES — Tenho, também, uma

suoo-estão a fazer. Parece-me que não estamos realizando,

no momento| a revisão ou o estudo completo e minucioso

do projecto. Eu mesmo vim a esta reunião apenas para

dizer duas ou tres palavras sobre um ou outro ponto que

mais me chamou a attenção. Acredito que a distribuição

dos nossos trabalhos por capítulos tornaria o debate mfin-



suggestao,

lavra.

posiqao
rei

,Ui /mt •
davel e nos levaria nao so esta noite, como muita

successivas, para fazermos uma revisao compl*

parece-me, nao e o nosso objectivo. Por isso, pe
numa reuniao como esta, de juristas e homens de i

o que devemos fazer e resaltar alguns pontos qi

|i|¦ 9am 

do proprio autor do projecto e do governo 1

de com as liqoes

eu antes prel'minar,

esta: nao estudarmos o projecto por capitulos. nTa^aclE^convIt^pan^omparcce^^est^miniao^ada^^^^^^

um, por sua vez, trazer algumas poucas observaqoes, que que tenho, de professor de Direito Commercial daF^?'
devem ser, desde los^o, objectivas e reduzidas. Do contra- dade de Direito de Nictheroy, muito razoavelmente
r'o, estaremos transformados em Camara revisora, com cei a estudar o projecto, e tenho mesmo 0 deseio d00^"

trabalho para mui^os dias e semanas. Acredito que todos e 
llla"

nos, hcmens occupados. como scnios, nao conseguiriamos

| essa

II 

prejudicial a do dr. Ribas Carneiro

mas destacar-

os pontos que, um de exame es-

II; pec'al. Pechria, pois, ao O OBSERVADOR que ouvisse

nossos amigos sobre a conveniencia des-

methodo na ordem dos trabalhos.

• 
|| O 

OBSERVADOR — E' de todo interesse a observa- |||

de V. Excia. Alias, cu/pi no

foi do dr. Ribas Carneiro, mas nossa, porque
nos que propuzemos se iniciassem as considerations sobre
o projecto pelo Capitulo I. Estamos, entretanto, sempre

promptos a acce.'tar as boas ideas e as boas sugges'oes e
a optar pelas que parecem representar o consenso dos pre- ^
sentes. | 

*j*fl^^H

JH| Com todo prazer, receberemos todas as su^estoes

|||9b que 
forem julgadas convenientes para o melhor andam°n- f^'?~ 

/mBIB
to dos nossos trabalhos. Pediriamos, mesmo, que V. Ex. v

iniciasse logo os commentarios, explanando 0 seu ponto de
•'f 'vista. 

Quaes sao os dois ou tres pontos a que V. Ex.

se 
referiu ? Ser-nos-ia interessante conhecel-os desde logo.

O dr. Joao Vicente Campos e o Sr. Lauro de Carvalho

m&$&Ê?ÊMÈÍ
iiS»

À&J, S4
, y :'.

o OBSERVADOR 
_ Xí,.,

O DR. GUDESTEU PIRES — Si me -)e- ¦
suggestão, direi que o dr. Ribas Carneiro'^4? Uma

Neste caso, ouçamos, pfmtiramentè Vr-i* PI

que nos vae fazer e, em outra oppor,„„;!?, 
ex"

o que me couber. HK'-Umidade, &

O DR. RIBAS CARNEIRO - Acceito p0r um ¦
vo: para depois poder ouvir a palavra de um m^trl 

m0t'"

o dr. Gudesteu Pires. E' melhor falar-se 
primeito 

C°m°

poctativa magnífica de ser corrigido por um mestre 
^

isso acceito a palavra e lhe submetto as minhas consirl^
ções. Porque, antes mesmo de ter sido honrado com
conv.te para comparecer a esta reunião, dadas as WcfiJ
que tenho, de professor de Direito Commercial da Fac 1
dade de Direito de Nictheroy, muito razoavelmente come
cei a estudar o projecto, e tenho mesmo o desejo de ma

Os drs. J. Paes Barretos, Ribas CarneÍEIRO

• H
nifestar o meu ponto de vista e submettel-o a e.?ta reunião

tão agradavel, maximé estando presente um parlamentar

que versou superiormente o assumpto das sociedades ano

nymas, como foi o dr. Gudesteu Pires.

Entretanto, eu, pelo menos para que fique registia^

do, deixo esta annotação de julgar indispensável que s^

dê á sociedade em commandita por acções a categoiia

merece, de typo de sociedade perfeitamente 
definida, ig

rando como um titulo. E' uma suggestão pessoal.
Q ^ 1^

Peço licença, agora, para abeirar-me do art. ' 
^n\.— aquelle que mantém o numero 7 como o nuiiieio ^

mo de accionistas para a composição da sociedace

nyma.

davel e nos levaria não só esta noite, como muitas outras

successivas, para fazermos uma revisão completa, que,

parece-me, não é o nosso objectivo. Por isso, penso que,
numa reunião como esta, de juristas e homens de negocios,

o que devemos fazer é resaltar alguns pontos que rnere-

çam do proprio autor do projecto e do governo um estu-

do mais aprofundado, de accordo com as lições da expe-

riencia que cada um de nós pôde trazer do 
"pão 

de cada

dia", do nosso trabalho.

Sem, portanto, enfrentar o problema levantado pelo
dr. Ribas Carneiro sobre as sociedades em commandita

por acções, eu levantaria antes outra prelimjjiaij que seria

esta: não estudarmos o projecto por capítulos, mas cada

um, por sua vez, trazer algumas poucas observações, que
devem ser, desde log^o, objectivas e reduzidas. Do corTra-

rio, estaremos transformados em Camara revisora, com

trabalho para muitos dias e semanas. Acredito que todos

nós, hcmens occupados, como scmos, não conseguiríamos

levar a termo essa tarefa.

Portanto, a preliminar que levando e que, a meu ver,

é prejudicial com relação á do dr. Ribas Carneiro é esta:
não estudarmos o projecto por capítulos, mas destacar-

mos os pontos que, de cada um de nós. ímreça exame es-

pec'al. Pediria, pois, ao O OBSERVADOR que ouvisse

os nossos amigos aqui reunidos sobre a conveniência des-

se methodo na ordem dos trabalhos.

O OBSERVADOR — E' de todo interesse a observa-

ção de V. Excia. Aliás, si alguma cu'pa houve no caso.
não foi do dr. Ribas Carneiro, mas nossa, porque fomos
nós que propuzemos se iniciassem as considerações sobre
o projecto pelo Capitulo I. Estamos, entretanto, sempre

promptos a acceitar as boas idéas e as boas sugges'ões e
a optar pelas que parecem representar o consenso dos pre-
sentes. :

Com todo prazer, receberemos todas as sugestões

que forem julgadas convenientes para o melhor andamQn-
to dos nossos trabalhos. Pediríamos, mesmo, que V. Ex.
iniciasse logo os commentarios, explanando o seu ponto de
vista. Quaes são os dois ou tres pontos a que V. Ex.
se referiu? Ser-nos-ia interessante conhecel-os desde logo.

O dr. João Vicente Campos e o Sr. Lauro de Carvalho
PHOTOGRAPHADOS DURANTE OS DEBATES.

1
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No Dr. Jose Fetreira de Souza, No

tambem ab-
tambem

alias, reservo-me para depois fazer referencias a esse assumpto |

Cle |j§olhidos dent re accionistas, mesmo porque i|

De maneira clue 7"~ S1 ;

c'e j|
^ 

.-JB presidindo a nossa reunite — que esse numero 7, antiga disposi- ]i\

gao de lei decalcada no nosso Direito por uma especie de m.me- j

tisrno da franceza e da nao Poc'e ill

repetida numa sem uma justificativa. Nao ||

III

111

^o DR. OLYMPIO DE CARVALHO — Devia passar de |||

12. En 
mes- ||

B 0 DR. RODOLPHO DE MACEDO — Estaria de accordo em ||

^k 
Rodolpiio Macedo, Gudesteu Pires e Juvenal de Queiroz CjUe -fossem 15. j|
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No primeiro plano, o Dr. José Fetreira de Souza, No

fundo, o sr. José Cupertino da Silva

Rodolpiio Macedo, Gudesteu Pires e Juvenal de Queiroz
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Um instantaneo dos drs. Adhemar de Faria e Mario de
Almeida, durante os debates

Os srs. A. C. de Oliveira Mafra e Lauro d
da Texas, Paul Anderson, da Standard O.il,
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R JOSE' 
FERREIRA DE SOUZA - Simulate e o que O DR. OLYMPIO DE CARVALHO - Manifestara-se a dis- < j

^l-tiialmente. , t IT_ i ... cordancia na administragao e 3 acgoes impediram a hecatombe. • l|!

OLYMPIC) DE CARVALHO — A rcdue;ao do nu- O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA - Nao e isso o que 11 j
II t' accionistas, ate mesmo a 1, pocle sei muito mteressante discuto, mas a realidade de sociedades anonymas, que so tem um Iff i f

nier° n capitalista que queira cuictai^ desembaiagadamente dc»s seus accionista e em que este so distribue as acgdes no momento da as- J]i|
I: Paia ccpc particulares, mas nao sei si sera do mteiesse publico semblea, para fazer numero. Sou advogado de diversas com esse i

interest* ^esponsabilidade attribuida pela lei e distribuida entre caracteristico. ;

qU0JSSirdividuos se concentre em um so. O DR. JOAO VICENTE CAMPOS — E' a regra, nao so no
var|| joSE! FERREIRA DE SOUZA — A reforma do ca- Brasil, como no mundo inteiro. ||

I vYtcti em funcgao do numero de acgoes. O DR. OLYMPIO DE CARVALHO — Precisamente, no Bra- II) §
n DR OLYMPIO DE CARVALHO — Nao podemos argu- sil e no .mundo inteiro. iSi1 I

°i^'Com o abuso. Entao, criemos na lei motivos impeditivos O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — O projecto Vivan- |1 J
^ u,1cn ti preve a hypothese. Vamos acabar com a ficgao. A realidade ||| I

°. , 
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DR. RIB AS CARNEIRO — Si estivessemos fazendo aqui |9! |

0 DR OLYMPIO DE CARVALHO — Si o numero minimo uma apreciagao do que vae na pratica, eu me calaria. Tive 17 ||

I de' 17 e de suppor que todos elles trabalhem realmente pelo annos de advocacia effectiva e sei o que ha. Como juiz, porem, Ijj ]
o-resso'da sociedade. ignoro tudo o que vi como adve-gado. (riso). Mas, estamos aqui ]l|i|

n°DR JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Eu pediria licen- para examinar um projecto de lei. ]l:'|
' cienionstrar que a lei actual consagra naturalmsnte essa Permitta-me o O OBSERVADOR que o diga: sou desses

^ ihilidadc de abuses, quando faculta a sociedade de acgoes ao homens que gostam muito de se servir da " 
prata de casa", e nao ¦ •

ft P° , N5o |ia ninguem que possa ccntrolar as sociedades de gostam de procurar ligoes na legislagao estrangeira, principalmen-

P° 
-es a0 portador. E estas a lei permitte. te em paizes como a Yugoslavia, cuja eapacidade legislativa e in- | 3
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' , abstrahir, na sociedade anonyma, o orgao que e a assemblea geral. ;1 j;
Tire-se a assemblea geral, tire-se a eleigao da directoria, tire-se, | i

so- I I
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O DR. ADHEMAR DE FARIA — Reconheço que o numero 7

não tem justificativa; estou de pleno accordo com o dr. Ribas

Carneiro. Mas também devemos considerar e attender que a pra-
tica não tem revelado os inconvenientes desse numro 7. As so-

ciedades anonymas têm funccionado em toda parte, inclusive no

Brasil, e nunca seus negocios e sua organização soffreram com

essa limitação» de 7. Concluo, pois, que não se pode justificar
o numero 7, assim como talvez não se possa justificar o numero

10 ou 12. E convido os illustres presentes a tratar de outros as-

sumptos, porque reconheço que não existe nem duvida razoavel,

nem explicação razoável.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E' o puro arbitrio.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Afinal, a diffi-uldad- per-
manecerá si esse 7 fôr augmentado de algumas unidades. Penso,

portanto, que, tratando-se de uma reunião mixta, na qual tomam

parte também negociantes, o que gostariamos todos de ouvir se-

ria o seu depoimento, as suas suggestões sobre o funccionamento

das sociedades sob o regime vigente e sobre os aperfeiçoamentos

da legislação, para adaptal-a ás necessidades surgidas da experien-

cia. durante tantos annos, bem como sobre os inconvenientes que
a lei antiga tem apresentado. Naturalmente, com as suas sugges-

tões, os juristas, aproveitando o interessante material, dariam 
Jg

hypotheses a devida fôrma jurídica. Porque creio bem que o in-

tuito deste projecto seja, nada mais nada menos, que os fins que

em geral determinam todas as leg slações: adaptal-a ás realida-

cbs e ás necessidades da vida pratica. Mas. não sei qual o sys-

tema dos nossos trabalhos. Haverá votação?

O OBSERVADOR — Evidentemente, não. Trata-se apenas de

uma palestra, em que todos pódem e devem em.ttir suas op.niões.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Nestas condições, eu pe-

diria licença para alludir aos artigos 4o e 5o do ante-projecto,

que se referem ao capital das companhias, que deve ser realizado

em bens avaliaveis em dinheiro. A lei vigente fala em bens, coi-

r.as e direitos. Mas, também não se desconhece a entrega de acções,

decorrente de augmento de capital, a credores da companhia. Ora,

isso é um crédito; não é nem dinheiro, nem bem que careça ou

comporte avaliação.

O DR. RIBAS CARNEIRO — As patentes de invenção, por
exemplo.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Ou uma conces-
são qualquer.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Em todo caso, a patente
de invenção, assim como a concessão, também são bens patrimo-
iraes, susceptive:s de avaliação. Mas, quando se trata de pagar
dividas da sociedade, dando acções aos credores, a hypothese não
é attendida pelos textos dos artigos 4o e 5o, quando, todavia, o
podia ser, para ganhar em clareza.

Tem havido, por parte das repartições que archivam as actas,

duvidas que têm permanecido insoluveis. De vez em quando, ha
sociedades anonymas que augmentam o capital, dando acções em

pagamento aos credores. Ora, si a isto se considera dinheiro, tor-
na-se necessário o deposito de 10%; 'si é hem, que nãò dinheiro,
compete a avaliação. A mim, já foi exigida a avaliação. Não é
dinheiro, não é bem que deva ser avaliado por peritos — é um
direito de crédito expresso em moeda. Todavia, deve-se deposi-
tar os 10%? A lei não esclarece isso. Quando se recebe dinhei-
ro por subseripção, póde-se deduzir o valor do deposito. Mas,

quando se en'regam acções da companhia, em pagamento, aos
credores subscriptores, não ha como retirar uma pereentagem do
dinheirv», porque este não se realizou. Parece-me que o ponto deve
ser esclarecido no ante-projecto.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Ha uma omissão.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Não ha omissão,

porque o artigo diz: " toda e qualquer especie de bens, moveis ou
immcveis, eorporeos e incorporeos".

O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — Peço permi ssão para
um esclarecimento. O artigo foi feito intencionalmente dessa fór-
ma, para o fim mesmo de excluir os direitos.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Não é possível.
O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — E o foi, por este mo-
tivo: o projecto, em sua finalidade maior, visa a protecção de
terceiros, em suas relações com as sociedades anonymas. Nós, ho-
mens práticos, temos verificado, muitas vezes, os abusos formi-
daveis que apparecem na constituição do capital, por meio de di-
reitos. O resultado é que, quando os credores, que agem com a
sociedade, querem realizar os seus créditos em relação a ella, qua-
si nada encontram, porque taes direitos não eram, realmente, se-
não uma farça. Esta, a verdade.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — A excepção não se justifica.
Não se pôde condemnar o uso pelo abuso que delle possa provir.

O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS - Sei que é absuso
encontrar-se uma formula pratica para a avaliação de nrn d*
será muito difficil. 1 

r lreito,

O DR. ADHEMAR DE FARIA - Peço ao meu coli,oa
resolva esta hypothese: um de nossos clientes entende in -or
uma sociedade anonyma, com o fim ou o direito de minei-?r
visto no Codigo de Minas. O direito é real, embora hoi^Vs
nas estejam separadas da propriedade do sub-sólo. O quV os
ticulares têm é o direito de explorar o deposito 011 a 

l)ar"

direito de lavra. JuZ,da: 0

Os indivíduos obtêm a concessão, em forma legal, para
piorar a jazida, estudada e pesquisada com todos os rigores
technica; mas precisam angariar capitaes, sem o que. a sua cem
cessão caduca, nos termos do Codigo de Minas, porque o conces!
sionario que não provar ^ que conseguiu capital para manter o
requisito da idoneidade financeira e manter a extracção de lavra
activa — justamente o que interessa á collectividade e á econo-
mia do paiz — tem a concessão caduca.

Ora, a prevalecer a opinião do digno colfega, dr. Vicente
Campos, não poderá o concessionário conseguir o capital pela for-
ma mais natural e mais normal em todos os paizes, isto é, pela
sociedade anonyma, porque não a poderá incorporar com o direi-
to á exploração da jazida ou mina concedida.

O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — No artigo em questão se
lê: " bens eorporeos e íncorporeos ". No caso citado pelo dr. Adhe-
mar de Faria trata-se de bens incorporeos. A questão toda decor-
re da ^eda- ção da lei antiga, que falava em bens ou direitos. A ex-
pressão dreitom que é illimitada, comprehende, afinal de contas,
tudo quanto uma pessoa possa fazer valer contra outra, inclusive o
direito de uma acção, digamos, ou ainda coisas mais vagas. Foi
isso o que o redactor do projecto quiz eliminar, e não os direi-
tos a que se referiu o digno collega e que se pódem considerar
como bens incorporeos, porque existem realmente. Não são ape-
nas a celebre expectativa de direito, e, sim, bens incorporeos, quer
dizer, coisas oue têm valor real e. no caso de necessidade, pódem
responder perante terceiros, de fôrma effectiva e numérica. Afi-
nal de contas, é justamente para evitar burlas e prevenir erros e
fraudes, que se fazem as leis. Quando uma disposição degenera
em abuso, a obrigação do legislador é corrigil-a, no sentido de
evitar que aciuelle se repita. E a expressão direitos tem levado
aos mais graves abusos nas sociedades anonymas.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Mas o bem pôde ser cor-

poreo e incorporeo; e o dinheiro se inclue nos bens, assim como
os direitos.
O DR. RIBAS CARNEIRO — Na systematica do nosso Co-

digo Civil, que é o que temos deante de nós e da qual não po-
demos recuar. não é possivel attribuir-se, a rigor, á palavra di-
reitos a accepção de bem.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — O Codigo Civil
estabelece o que é bem movei e bem immovel.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Estou de acrordo com o que disse

o dr. Adhemar de Faria, divergindo do dr. Vicente Campos. En-

contro grave lacuna na sua interpretação ao art. 4..° Chamo a at-

tenção, especialmente dos que aqui estão nos dando a honra da

sua comparencia, e que são homens de negocios, para o fado de

que ta^s duvidas poderão acarretar prejuízos alarmantes para a

economia nacional.
O exemplo citada pelo dr. Adhemar de Faria é muito • gni-

ficativo, poroue, amanhã, quando na pratica se pretender >cor-

porar um direito sob o aspecto de bem incorporeo, se levantara

e volverá p duvida, porque o p~oprio proiecto confere aos hyccio

fiar'.os do Departamento o direito de o negar. Quer dizer: . ma-

teria que aqui es'á nos açuíando, a nós, juristas, vae ser íi pie-

tada pelos honrados funccionnr;os do Departamento, caie tiiv im"

peçam o archivamento dos Estatutos porque pretendam dar ...orno

valor de acções incorporeas, direitos que não são bens çoríx^eos.
O exemplo do dr. AcV^eJlar de FÍria é significativo: esse enl

presa de mineração. E assim muitos outros.

O que os nossos eminentes collegas citam sao abusos. ^
nheço a modalidade de se incorporarem direitos os mais imagina

rios. Alas, porque existem abusos, vamos impedir o direito. ••

O DR. ADHEMAR DE FARIA — O direito cio uso regular.

O DR. RIBAS CARNEIRO — ...do uso de um direito — e

difficil dizer em portuguez, mas é o caso — o direito de usai c

direito de incorporar um dire'to que pôde ser avaliado?
O DR. ADHEMAR DE FARTA — De um dire'to licito;

O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — O projecto preve o cas

e suggere a forma da avaliação. .

Continua na pag. (15
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complexidade Com raizes

g° 
tnltadas no campo da Biologia, o problema alimentar

"iel- 
a suas influencias longe, nos mais variados qua-

pioje manifestações sociaes.
°S 

Neste estudo synthetico não pretendemos penetrar 
a

j vnrias faces do problema 
— physiologica, econo-

°oolitica'e 
anthropo-social 

— mas, tão somente, apre-

"Sr 
el poucas palavras 

uma visão global do assumpto,

através da qual seja possivel julgar do seu profundo si-

50 biológico e alta importancia como factor social.

Anesar de estar demonstrado cabalmente pelos phy-

sioloeistas, desde o século passado, que o alimento e a

única fonte de matéria e energia de que o organismo pode

lançar mão para o seu crescimento, para seu equihbtio

51 e para a execução das funcções vitaes o probk-

nf alimentar não foi tomado na devida impoitancia ate

perto de nossos dias. A apparente vulgaridade do thema

desviou o interesse dos investigadores e dos homens c

pensamento para outros problemas que se lhes apresen

tavam como de maior opportumdade. Foi a grande guer-

ra que trouxe o estudo da alimentaçao para o piimeiro

plano de debate dos grandes problemas da vida contem-

poranea. A luta que ensangüentou a Europa de 1914 a

1918 veiu mostrar o grande valor do capital alimento, ím-

pondo ás nações belligerantes um grande esforço scienti-

fico para a provisão alimentar dos seus exercitos ameaça-

dos, muitas vezes, de cessar sua resistencia em face ca

fome. Neste momento de angustia, a sciencia da nutrição

se confirmou no terreno da pratica, como uma verc a v.

indiscutivel, e dahi em deante tomou rumos mespera os

em sua evolução. Em 1917 os alliados resolveram creai

uma Commissão Internacional de Controle da / imen a

ção, cujo encargo consistia em alimentar xaciona mente os

exercitos e, ao mesmo tempo, as populações 
civis, c e ac í

vidades agricolas parcialmente paralysaclas. 
Essa com

missão poz em pratica, pela primeira vez, em giance es^

cala, os princípios de economia nutritiva estabelecidos poi

Chittenden, desde 1904, mas até então quasi desconheci-

dos fóra do circulo dos especialistas. Por tal foi ma se

projectou a actuaçâo dessa Commissão Internaciona na

vida interna de vários paizes, que, cessada a gueiia, mui

tos delles continuaram a estudar o problema 
indepenc en

temente, organizando para isso institutos e commissoes

technicas nacionaes. Assim se deu com os Estados m

dos, a França, a Inglaterra, a Rússia e a Italia. 1 01 seu

lado, a Allemanha, que durante toda a luta contio ou

scientiíicamente a producção, distribuição e consumo c as

substancias alimentares no seu territorio, continuou a es

tudar o problema nos tempos de após-guerra, com a mes

ma intensidade, em busca de soluções para a alimentaçao

racional de suas populações.
Para que se faça uma idéa approximada do volume

de institutos especialmente creados nestes últimos vm e

annos 
para o fim especial de estudar o problema 

ca ai

mentação, é bastante nos referirmos aos mais impoitan es,

a°s que, pela somma de trabalhos realizados, conseguuam

uma projecção mundial. No

proprio decurso da guerra,

surgiu, 110 seio da 
"Royal So-

ciety" da Inglaterra, um 
"Food Committee", que ficou sob

a presidencia do grande physiologo Starling. Posterioi-

mente, transformou-se esse comitê na 
"Food Investiga-

ti011 Board of the Department of Scientific and Industrial

Research". Existe, também, na Inglaterra o 
^"Imperial

Bureau of Nutrition", que mantém a publicação especia

Hzada 
"Journal of Abstracts and Reviews of Nutrition".

A França actualizou no mesmo momento a sua an-

tiga 
"Sociedade de Hygiene Alimentar", que, apesar de

considerada de utilidade publica, desde 1904, por decreto

do governo, mantinha uma vida apagada e inactiva. Em

continuação foram creados laboratórios de pesquisas que

ficaram sob a direcção de sábios com Lefévre, Jayllier,

Randoin, Alquier, etc.

A Rússia iniciou, em 1929, o estudo systematico do

problema da alimentação, fundando nesta época o Insti-

tuto Scientifico da Nutrição", de Odessa. Postenormen-

te foram fundados centros semelhantes em Rostow,

Kharkof, Moscou, ICiew, Voroneth e Lemngrado.

No Japão existe, desde 1920, o 
"Imperial State In*-

titute for Nutrition", de Toldo, considerado _ por grande

numero de scientistas como um dos mais perfeitos do mu -

do Sob a direcção do prof. Tadasu Saik, procedeu esse

Instituto a uma infinidade de pesquisas acerca da ali-

mentação e da nutrição dos japonezes. 
¦

Nos Estados Unidos existe o 
"Nutrition labora o-

rv" de Boston grande centro de pesquisas da Carn g

Ílíitution" onde, sob a direcção do sábio Benedict,

nraticam-se variadas pesquisas cujos resultados sao dados

bli-acões Ainda nos Estados Unidos existe o Ameri,an

Instituí of Nutrition", do qual fazem parte Dubois Lr^

e Mary Rose, editando a magnífica revista The Journal

o| N"trltj° 

d d 1917 foi organizado um Conselho

Nacional Í» — o ...«P» ' 
«TcaK'.

os sábios physiqlogistaslBot^zzl ; 
g£ 

1928 como

f-S? 
S3-ÍS J&»"c—¦

uma contmuaçacr desta com le!rA1:nienlazio„e", 
sub-

S10ne ppdo Studx dei Prob ^

ordinada ao Unsigi ^ 
^ Iientifl and

Na Austraha existe "Division 
of

Industrial Research", que comporta uma Div.sion

AnU1Na 

AUemMha encontram-se vários centros de pes-

Na Dinainarca qualT en-

sados num msü 4 
^ Hindhede, universalmente

sei«st,rio, » 
<!«»" <"• m"

nima de albuminoides. iniciativa do prof.



iitacao, condicionando as varia^oes de ¦
, ' 

, ASSIM SE CONFIRMAM OS
ithropologicos como a estatura, a cons- H

g^ 

^

Muitos outros paizes possuem departamentos espe-

cialmente destinados ao estudo do problema alimentar,

mas limitaremos as nossas referencias a essas nações que

constituem figuras principaes do mundo civilizado.

Nesses vários institutos processaram-se minuciosos

estudos, não só acerca do valor nutritivo de innumeras

substancias alimentares e das necessidades physiologicas

humanas em alimentos, de accordo com os factores indi-

viduaes de sexo, idade e condições de trabalho, e com os

factores mesologicos ou climáticos, como também acerca

da influencia do typo de alimentação sobre as caracteris-

ticas physicas e psychicas dos vários componentes dos

grupos de populações. No que diz respeito a este ultimo

aspecto, as primeiras investigações e observações systema-

ticas levadas a effeito vieram revelar uma situação alar-

mante. Em todos estes paizes se constatou que uma inv

mensa massa humana vivia num estado de desnutrição

chronica, de carência total ou parcial de vários elementos

indispensáveis ao seu equilibrio orgânico, e que essas fa-

lhas da alimentação, além de prepararem o terreno para

as doenças infectuosas, principalmente a tuberculose, eram

causa de occorrencia de vários estados morbidos, alguns

de accentuada gravidade. Mais ainda: estudos aprofun-

dados levados a effeito em collaboração, por anthropolo-

gos, estatistas e nutricionistas, revelaram a importancia

categórica da alimentação, condicionando as variações de

certos caracteres anthropologicos como a estatura, a cons-

tituição glandular, etc., assim como sobre a apresentação

das mais significativas expressões demographicas, como

sejam a mortalidade infantil, a mortalidade global, o in-

dice de longevidade, etc.

Evidenciada, assim, a importancia da alimentação so-

bre a vida organica e social dos grupos humanos, e conhe-

cidas estas conclusões alarmantes de que ha paizes que
vivem esfomeados, apesar de uma apparente super-produ-

cção de produetos alimentares, os governos, Conscientes

da necessidade de realizar uma politica demographica

quantitativa e qualitativa racional, apressaram-se em 01*-

ganizar a defesa do seu capital humano contra os perigos
da sub-alimentação collectiva. Desse modo, iniciou-se em

vários paizes uma verdadeira politica da alimentação, ba-

seada nos postulados scientificos que os institutos especia-

lizados vão formulando de accordo com oJs aspectos pe-
culiares que o problema apresenta em cada região.

De tal modo se avolumou a significação internacional

do problema, que a Liga das Nações o incluiu, a partir de
1925, entre os seus themas essenciaes, e por meio de con-

ferencias successivas, reunidas em Roma, Berlim, Londres,

Genebra e Moscou, tem debatido o assumpto em seus va-
riados aspectos, e suggerido providencias e medidas a se-
rem tomadas por differéntes nações a fim de levantar o
standard nutritivo de suas populações.

A convicção de que o problema alimentar é o mais

agudo dos problemas sociaes contemporâneos se vem af-
firmando cada vez mais fortemente nos últimos tempos,

chegando os mais convictos a affirmarem que a crise po-
litica e moral do mundo moderno é uma doença de nutri-

cão. O professor John Orr, da Universidade de Aber-

deen (Inglaterra), discursando na Sociedade das Nações,

sustentou que a depressão economica mundial é produzi-
da principalmente pela deficiencia de alimentação de uma

grande parte da população do universo. Para remediar
essa crise, aconselha Sir John Orr energica politica ali-
mentar que preconize, não absurdas medidas de restriccão

O observador xmi

da producção, mas medidas tendentes a augmeutar o
sumo dos vários produetos alimentares. Vejamos as suas
próprias palavras, que calaram profundamente no seio da
Liga das Nações:

" Pela alimentação adequada, ter-se-ia a população sadia
vigorosa, eliminando-se infumeras moléstias que a tcflos custam
tantos sacrifícios. Nas classes pobres, os gastos com a alimenta-
ção absorvem mais de metade dos salarios, de modo que o preç0
a varejo dos alimentos é o factor mais importante para se deter-
minar o custo cios serviços sociaes do Estado, taes como auxilio
aos necessitados e institutos á velhice desamparada. O Estado
despende annualmente sommas consideráveis com o StainentÉ de
moléstias, inclusive as produzidas pela má alimenfição. Alimento
barato, significa menos pobreza, menos doenças devido 1 pobre-
za, e, portanto, menos despesas do Estado com serviços de saúde.
Nenhum outro paiz gasta mais do que a Inglaterra em serviços
para alliviar as condições da classe pobre, mas lia divergências
cie opinião sobre si essas verbas estão, sendo bem ou mal empre-
gadas.

Esperava-se que, com melhores condições de moradia, melho-
rar-se-ia a saúde do povo. Alas, o íacto é que, muitas vezes, o
augmento de aluguel e outras despesas obrigatórias, crcadas pelo
melhoramento da moradia, pesam fortemente nos recursos da ía-
milia, em prejuízo da alimentação. Apesar de tudo que tem sido
feito, ainda ha uma grande parte da população vivendo em taes
condições que, na opinião dos estudiosos, não permittem alimen-
tação adequada sob o ponto cie vista da boa saúde. Em conse-
quencia, imperam as moléstias derivadas da alimentaçíio insuííi-
ciente, e isto numa época de super-producção de toda especie de

Assim se confirmam os



-V pretensao de resolver a crise economica ffindial,

nela racionalizaqao da alimentaqao levada ao s|o de Uma

socieclade intemacional de respeito, coino e a I-iga das Nl-

coes pjK representante da Inglaterra, Rostra bem a pgo-

Ifnencia e significaqao social desse problema em nossa

historia contemporanea.

0 PROBLEM A ALIMENTAR NO BRASIL

0 despertar do problema alimentar no mundo civili-

zado e relativamente recente. Nao e de se estranhar, por- |

argumentos do dr. Josui-: de Castro
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0 OBSERVADOR

ticios E a agricultura, cuja prosperidade e uma das

rreneros aljmcn _ 
- expansão 

do commercio interno, nada

tascs fundamenta.^, pa 
desesperadàmel|e para v;ver.

faz lK)Je 

j|^^ntQ (lc consumo dc generos alimentícios canalizaria.
'ÍEdo 

maior corrente de dinheiro para os paizes agri-
'[0 mesmo W l . .  „^ o/yt-iniiltnfoc /-licnnnfln r]r> mpmc

,)n, nulusiruics, i»"'"""-; r ,
tn do poder acquisitivo dos agricultores, e mnumeros por-

quecimenu t fAt-YT cinc rpnr1a« rliminiiirlíi 1

'° 
ftfLò assim, que os agricultores, dispondo de meios,

colas, permittinüo, 
dòòmi, j ®U:~,:*«s ^ &A„o^iw±* tn^^AA

sei
<

¦(lir,círi:^S' profundamente attingidos pelo sensivel enfra-
(ÍUCtOS indl-L ' • *i* ._ J^n rt /v**«'n«4U/\«<Ar /-V ínnimiofAc

ai» "¦ 
ittinc'0 assim, (jvic us cigj ««!<«..«« v*^ «..v,.wo,

colas, ,pernl1 
*h-nas 

e produetos chimicos e industriaes, ficando,

adquirissem 
1 
^;n(jjções c|e poderem attender mais folgadamente

também, cm^ 
classes industriaes e os distribuidores dc p|o-

ás suas clivHuis. • • ; t ||_ „®:SU.^iP ,^\.^ 1Im,;,^! o,,f...,_

"l 
tituios de emprestimos que têm suas rendas diminuídas

Iad0ntaede pagamento dos devedores, seriam também beneficia-

por laiw 
dag causas principaes da presente crise mundial, si

d0S 
7 Vrlr todo removida, pelo menos seria grandemente atte-

pó tosse t'1-

nuada.

A pretensão de resolver a crise economica mundial,

„ela racionalização da alimentação, levada ao seio de uma

sociedade internacional de respeito, como é a Liga das NTa-

cões pelo representante da Inglaterra, mostra bem a prn-

eminência e significação social desse problema em nossa

historia contemporânea.

O PROBLEMA ALIMENTAR NO BRASIL

O despertar do problema alimentar no mundo civili-

zado é relativamente recente. Não é de se estranhar, por-

Iargumentos do dr. Josuií de Castro

tanto, que no Brasil tal problema permanecesse ignorado,
ou, pelo menos, esquecido até bem poucos annos atrás.
Nas varias theorias de interpretação sociologica que pro-
curavam explicar as fraquezas e os defeitos de nossa es-
truetura economico-social, falava-se muito em ancestralis-
mo e em mestiçagem, inferioridade racial e contingências

do clima! além de outras coisas assim vagas, poéticas e

sonoras. Alas ninguém apontava a alimentação como ca-

paz de acçÕes decisivas sobre os caracteres humanos, so-

bre a evolução demographica e sobre a organização cultu-

ral brasileira. Por outro lado, havia uma ignorancia qua-
si completa acerca da verdadeira composição dos regimes

almentares habitualmente usados nas varias regiões bra-

sileiras. E' bem verdade que todos os viajantes estrangei-

ros que por aqui tinham passado em varias épocas e at-

tentado sobre o problema, haviam affirmado, com maior

ou menor vigor, que a alimentação no Brasil foi sempre

má. Infelizmente esses documentos historicos se referem,

apenas, á nossa alimentação defeituosa, mas não apontam,

com a precisão que a sciencia exige, onde estão estes de-

feitos. O primeiro inquérito procedido no Brasil com o fim

explicito de precisar as condições alimentares do povo foi

por nós realizado no Nordeste em 1934, abrangendo um

total de 2.585 pessoas pertencentes á classe operaria da

cidade do Recife (Josué de Castro — "As 
Condições de

Vida da Classe Operaria no 
"Recife. 

Estudo economico de

sua alimentação" — 1934) .

Deixando de lado o methodo utilizado e a maicha do

inquérito, transcrevemos nesta exposição apenas alguns re-

sultados estatísticos a que chegámos, os quaes exprimem

as verdadeiras condições alimentares da massa operaria da

reg.ão estudada naquella época'.

cJ >X niÇõKS PE VIDA DA POPULAÇÃO O PE-

KAKIA IO RECIFE

—wmm—i————^—•*

I

N.° de la-N.°de pes-N.°de pes- Salarios Despesas Deficit

Zonas I milias re- soas re- soas por >
I censeada? censeadas famiha ; por dia pordia diario

I
I

200 
1 

1.040 5,2 3$ 700 3$830 $150

J5Q 590 4.6 j 
4$ 100 4$200 $100

c | 150 855 5.7 3$300 
'. 

3$570 $270

LJ 500 2.585 5.17 : 3$700 3$866 $166

PERCENTAGEM DE DESPESA

Habitação ! Agua e Luz Varias
Âlimentaçao

o <

9,35%
71.6%
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tava, assim, um salario medio de 3$700 com o qual elle a segumte compos.gao em substancias alimentarcs e prinl ¦

tem de subscrever as despesas de sua familia, composta Cipios chimicos. ¦

em media de 5,7 pessoas; numero este um pouco mais ele- rr^/fvn^jrih 
ChUMTCA no Drprn, ¦

vado do que 0 universalmente acceito como standard (cm- COMPOSING 
CHIMICA DO REGIME ALI- I

I co pessoas). MENTAR ¦

j Para sua mariutenqlj a familia operaria despende em = • • —^¦

I media 3$866, isto e, um pouco mais do que ganha, donde i 
COMFOSIQAO CHIMICA I

0 seu balanQO deficitano e a sua impossibilidade de econo- <<< 
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j mizar e melhorar sua condiqao social. Este deficit perma- 00 cn H c ___ ¦

nente obriga o operario a viver sempre em difficuldade, Of Albuminas H. de car- Gorcl. Calor I
sem solver jamais seus modestos compromissos contrahi- bono jS

I dos a forga da necessidade de viver. Suas despesas, por- • I

tanto sao estrictamente empregadas em satisfazer necessi- pg0  300 22,50 160,50 33,99 I

dades.basicas de vida: alimentaqao, abrigo e vestuario. Xarque.... 300 105,00 - 26,20 ¦

I Verificamos que a quota ahmentar abrange 71,6% das Fa^h'a;'' 
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O trabalhador manual da cidade do Recife apresen-

tava, assim, um salario médio de 3$700 com o qual elle

tem de subscrever as despesas de sua familia, composta

em média de 5,7 pessoas; numero este um pouco mais ele-

vado do que o universalmente acceito como standard (cin-

co pessoas) .

Para sua manutenção, a familia operaria despende em

média 3$866, isto é, um pouco mais do que ganha, donde

o seu balanço deficitário e a sua impossibilidade de econo-

mizar e melhorar sua condição social. Este déficit perma-

nente obriga o operário a viver sempre em difficuldade,

sem solver jamais seus modestos compromissos contrahi-

dos á força da necessidade de viver. Suas despesas, por-

tanto, são estrictamente empregadas em satisfazer necessi-

dades basicas de vida: alimentação, abrigo e vestuário.

Verificamos que a quota alimentar abrange 71,6% das

despesas totaes, com variações de 69% e 74% de accor-

do com o typo de salario, sendo proporcionalmente tanto

mais alta esta pèrcentagem, quanto mais Ínfimo o sala-

rio. Os estudos officiaes procedidos nos Estados Unidos

estabeleceram que o operário de salario minimo deve des-

pender 55% em sua alimentação. Estatisticas argentinas

publicadas pelo Departamento Nacional do Trabalho, in-

dicam para o operário de Buenos Aires uma quota ali-

mentar de 52,7%. Donde se deduz ser entre nos esta pei-

centagem de 71,6% excessivamente elevada, demonstran-

do que os nossos salarios estão muito abaixo do salario

minimo racional.

Consumindo quasi todo o seu salario na acquisição

de seu sustento, o operário dispõe apenas de 28,4% para

todas as outras despesas.

O OBSERVADOR - xiv„

O regime médio habitual da familia operaria rev 1
a seguinte composição em substancias alimentarei e 

6 °U

cipios chimicos: ^lln"

COMPOSIÇÃO CHIMICA DO REGIME \r I 
:

MENTAR
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COMFOSigAO CHIMICA
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§oS Of Albuminas H. de car- Gorcl. Cal0i\bono
... i , 

Pao 300 22,50 160,50 33,99
Xarque.. . 300 105,00 — 26,20 --
Feijao 800 180,50 425,60 19,60 -
Farinha.... 1.000 [\ 9,00 829,10 1,90 —
Cafe 60 7,20 0,60 7,20
Assucar.... 200 — 190,00 —

Total 2.660 324,50 1.603,80 58,80 8.54,87

Sendo este o regime habitual da farriili| opel ^

fácil deduzir o regime alimentar individual. Cacla llK,

duo se alimenta de 60 grs. de albuminas, 310 de i>( 
^

tos de carbono e 13 de gorduras, num total eneigetico

1.646 calorias.
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11,8; Nova 
"York —- 17.1- v I

nao possue albuminas, vitaminas e saes .mineraes sul 1- ' 

coefficiente cla mortalidade do Recite e, assim,

cientes. Sendo necessaria pelo menos uma gramma 
de i j0 do que de todas as cidades mencionadas.

albumina 
por kilo de peso do individuo, 62 grammas 

le- rna , 
quadro estatistico das causa mortis ,

presentam evidentemente uma quantidade 
insufficiente, 01^OC3rpnins 

aue 18% da mortalidade global naque a ci-

amda mesmo porque 10% desta quota se perclem 
nos re- venficaremos que /

|Wpl

* simples analyse deste regime, feita á luz dos co-

> actuaes da sciencia da nutrição, revela sua

nl||me"Xde absoluta para alimentar bem o indivíduo,

implppneuc « ger racionai( necessita ser suf-

Um regiro'm' 
let0 e harmonico. Para ser sufficiente, deve

ficiente, 
j 

necessaria aos gastos physiologicos
ÍOrneCr 

iduo' para ser completo, deve conter albuminas,

íl0fi™U de carbono, gorduras, saes mineraes e vitaminas

t as (iue satisfaçam ás necessidades do metabolismo

em tax 4^ 
ime £ considerado harmonico quando os

v^iofprinlpls 
alimentares que o compõem se mantêm

pm equilíbrio alimentar. #

Façamos dentro deste conceito uma analyse do re-

• „ alimentar do operário de Recife: um trabalhador ne-

SlL Tmédi», Se $'000 a 4 000 caloria, p.r, ™s

Hesoesás fundamentaes e de trabalho O regime que ana-

ívsamos possuindo 
apenas 1.646 calorias, e um regime

insuffíciente, que apenas chega para cobrir os gastos do

metabolismo minimo em repouso individual no nosso cli-

ma sem margem para os gastos do trabalho. Sob o pon-

to de vista qualitativo, 
é um regime incompleto porque

CARTAZ SUGGESTIVO

não possue albuminas, vitaminas e saes .mineraes su ti-

cientes. Sendo necessaria pelo menos uma gramma 
de

- a^umina 
por kilo de peso do individuo, 62 grammas 

1 e-

presentam evidentemente uma quantidade 
insufficiente,

ainda mesmo porque 10% desta quota se perdem 
nos re-

siduos da digestão. A carência mineral é patente em cal-

d e ferro - contendo, apenas, 0,400 do primeiro e

0,005 cio segoodo, qoondo «m '<8™,™' ''"^Z

ter pelo menos 0,800 de cálcio e 0,012 de ferio. Foi sua

extrema pobreza em fruetas, legumes verdes, manteiga e

azeite, esse regime é também cajencial em princípios vita-

"""''por 

outro lado, dadas as proporções 
defeituosas en-

virios princípios alimentares que o compoem, e tan

bwii un^ regime desharmonico. Destas desharmomas des-

taca-se principalmente, 
o desequilíbrio entre o excesso de

Iwdrocarbonados e a deficiencia de princípios 
de utiliza-

Jo nutritiva B, acarretando este coefficiente anormal se-

rios distúrbios íunccionaes. M- H

Para demonstrar, de maneira insophismavel, as con-

ipei^trnsas dessa alimentação insuffíciente, in

SomoTetaS'e 
desharmonica, basta proceder 

a uma analyse

completa , 
Índices demographicos como a moi-

comparativa de algu infantil 
e a mortalidade pre-

tllM,d. globo , > «»' 
f 3 &„„» « 4. <-~

coce na cidade > 
condições alimentares são um

Centr°l£^ 
(Sole a .mortalidade infantil, ver O OB-

SERVADOR, n.° 39). Dados comparativos da mortali-

dade total em varias cidades, por mil habitantes.

Recife 
-.19,45; São Paulo - IW;

 18,8; México — 17,1, lans 5- >

118' Nova York — 17,1.

o coefficiente da mortalidade do Recite e, assim,

mais elevado do que 4, todas^

veXarXosque11^^ 
da mortalidade global naquella c.

mSI
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Mortalidade 
ate 30 annos em proporqao a mortali-

clade 
geral: Recife — 58,0; Londres — 22,8; Berlim  

c^c uma unica zona, merecem ser conhecidas as suas con-

|j| 30,5 ; Leningrado — 56,5; Buenos Aires — 516 clusoes por terem visado classes sociaes ate certo pontu
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differentes

;. . ^r" que nao queremos attribuir estas infimas con- r\ • • '•

didoes de vitalidade exclusivamente ao factor ma ali- - 
mquerito do prof/ Horacio Davis apresenta. atra-

| mentagao; 
mas nao resta duvida que, entre as variadas V^S pa 

Pa^vra ^° seu relator, as seguintes conclusoes:

causas que ahi collaboram, a condi^ao' alimentar e das pre- I a , ri,
ponderantes. Nao e possivel deixar de resaltar nm fe'rtn -i , 

apfe®illtar este relatorio estatistico sobre o pad ao

I me assim se node rWrever . cJL r T! Vlda 
dos trabalhadores de Sao Paulo, visamos apenas resaltar al

| i •, •. | .,i r 
^ nordeste a regiao guns aspectos que se prestaram a mensuragao justa e ob||ctn<^

; } asilena cle peor typo de alimentaQao, mantem-se num es- Assim, nao desejamos absolutamente ser criticados por parecei
tado de involugao demographica, diminuindo cerca de m, que' para .ll6s' °. Padrao de vida se define por estes unicos jtens
de seu volume de populacao em cada 20 annos anpiv rll niens"raveis. Os itens incommensuraveis, por si so, formair. iinw

> apeSdl clt - classe t[ue nao podiamos cjnsiderar aqui. Estes itens menstiravcis
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serem os çoéfíicientel de natalidade desta reo-n
altos do Brasil.

OUTROS INQUÉRITOS REGIOX \KS

WâS#;

A DESPENSA DO LUCULO...

dade é produzida pela tuberculose, que, como assevera Es-
cudero, 

"é 
uma doença da nutrição". Maior importancia

que o contagio tem o terreno, na ethiopathogenia da tuber-
culose, e a melhor maneira de tornar esse terreno predis-
posto é alimentar mal o organismo.

Os coefficientes de mortalidade infantil constituem,
também, indice eloqüente de uma baixa vitalidade.

Mortalidade infantil de 0 a 1 anno por 1.000 obffos
geraes : Recife — 258,9; Buenos Aires — 146,2; Mon-
fcevidéo 178,2, México 233,4; Rio de janeiro
— 233,4.

Finalmente, si apurarmos os coefficientes de mortali-
dade segundo as idades, verificamos que 58^5 dos obitos
se dão antes dos 30 annos de idade, antes da maturidade

que é o período da vida de maior rendimento, e, portan-
to, de mais alto valor do capital humano.

Mortalidade até 30 annos em proporção á mortali-
dade geral: Recife — 58,0; Londres — 22,8; Berlim —
30,5; Leningrado — 56,5; Buenos Aires — 51,6.

Claro que não queremos attribuir estas intimas col-
dições de vitalidade exclusivamente ao factor má ali-
mentação; mas não resta duvida que, entre as variadas
causas que ahi collaboram, a condição alimentar é das pre-
ponderantes. Não é possível deixar de resaltar um facto
que assim se pôde descrever: sendo o nordeste a região
brasileira de peor typo de alimentação, mantem-se num es-
tado de irivolução demographica, diminuindo cerca de 5%
de seu volume de população em cada 20 annos, apesa/de
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de uma única zona, merecem ser conhecidas as suas con-

clusões por terem visado classes sociaes até certo ponto
differentes.

O inquérito do prof. Horacio Davis apresenta, atia-

vés da palavra do seu relator, as seguintes conclusões:

Ao apresentar este relatório estatístico sobre o pacli ao c<-
vida dos trabalhadores de São Paulo, visamos apenas resaltai a

guns aspectos que se prestaram á mensuração justa e objectna.^
Assim, não desejamos absolutamente ser criticados por parecei
que, para nós, o padrão de vida se define por estes únicos itens
mensuráveis. Os itens incommensuraveis, por si só, formam u|11,1
classe que nao podíamos considerar aqui. Estes itens meiistna\

O inquérito que realizámos 
|o nordeste estiilullm

genero de pesquisas, tendo sido levados a efícitn ml
riormente, inquéritos semelhantes em outras reçtàesb(l~
Brasil. Assim, durante o anno de 1935 realizaram-sc 

("

São Paulo tres inquéritos sobre as condições aliMentare"1
um levado a effeito pela Escola de Sociologia, sol) a di-
recção do prof. Horacio Davis; outro, pelo Instituto clê
Educação, orientado pelo prof. Almeida Júnior, e outro
pelo dr. Paula Souza. Apesar de serem os tres inquéritos

Uma comida que bem poderia ser uma Befeição
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i ;ia <>rande importaneia st,';) .° £on.to 
de vista da Paulo, 

que condiciona umJ vicla economica de familias '•!'11

I)res6ntani) 
to^a 

^j| desde que a vida material scja satisfactoria, CGm uma renc|a media de 500$000. Ill
"^Siderar 

rcsultados indicam Dejkando de lado a questao calorica, parage interes- J I

Quanto 
aos ite 

^ palli0i representados pelas familias sar mais pelo aspeeto qualitativo da alnnentaQao, os pes- |j: I

que os trabal 0ie^ias 
cirenmstancias de razoavel abundancia de quisadores do Instituto de Hygiene affirmaram que ,| 

J
pesquisadas 

"^g^encontram 
em condigoes satisfactorias de aloja- quantidade media de albumina diaria e de 78,20 grs., sen- , a

I et?preg0S,J|testuario. 1 . i i do 39,4 de origem animal e 48,6 de origem vegetal. Con- l jjll

I 

"1C"Apesar 
dos 

^^rentopgo"1m$r que clusao no que diz respeito a esta quota albummoide: | I

I entes, com generos, 
entre os 0perarios dos paizes de civilizagao "Embora nao observemos os casos graves de carencia d(. jfl 1

¦ a considerada 
norma 

elles par€Ce viver em regime alimen- proteinas, obtidos na experimerlapo, existe insufficiency 1||J

I mais; ^a-ntig 
a - j- 

jg~0 commum, sem as energias necessarias, relativa, 
podendo influir no desenvolvimento, sobretudo If ill

I r;sfd 
-r, 

^ao 

««^0* 
j0|| <, ^ ou —1

I lha clos alimentcs sa 
ncia dos elements essenciaes. terrupqao do seu crescimento. g| 11

I tar mal ipBorcl°" faramente da defieiencia do leite, Ouanto a distribuicao em elementos morgamcos, apu Hj 11

I regime ato1"tacao 
de todo o giapo, com sensivel tendencia raran~ ser 0 seguinte o consumo medio dos principaes saes y§ 

Jj

1 
°S ^n^abuso 

do pao e dos cereaes e com desprezo pelas hortali- mjneraes 
por pessoa e bor dia: calcio, 0,31 grs. ; pliospho- J I I

| para o abuso uu 
relativamente baixo de vifaminas i _• 

: 1
I ?as, faz crer nun . _ 

atlormai toma-se evidentemente ain- 1*0, 1,24 gis. , feno, 0,012 feiS. . ) i jj
I saes mineraes. Esta 

^ ta<?s familias terti de atravessar um glxiste, poisj quantidade satisfactoria de phosphoio, j j|

I ^riodo°clcS^en^a 
ou de desemprego. 

ligeiro 
deficit de fcrro c um dejicH mmto accentuado de l| |

I 
N in uerito do dr. Paula Souza, foram investigadas Foram as seguinte! as conclusoes a que chegou j: -!j

I nnrlirops alimintarls nutn determinado bairro de Sao |of> Almeida junior, no inquerito procedado entre as fa- M

| 

as concli^oes de 
pro£essores do Instituto de Educacao e outras H 

j

I FructasI Quem fazannos hoje? de situaqab economica equivalente. 
ji

I 
" 

Gasto 
medio calorico diario — 3.38b calorias. y:||

FructasI Quem faz annos hoje

CONSUMO EM CADA ESPECIE DE

AUMENTO

Calorias Percentagem
CONSUMO DIÁRIO
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¦ DESSE CONSTRUCTOR DE ARRANHA-CEUS.
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NÃO SE PODE CHAMAR A ISSO UMA REFEIÇÃO VARIADA

UM INQUÉRITO NO DISTRICTO FEDERAL

Durante os annos de 1937 e 1938 realizámos, em col-
laboração com outros collegas, um inquérito acerca das
condições de alimentação entre os habitantes do Districto
Federal. Essa pesquisa, levada a effeito através do De-
partamento Nacional de Saúde Publica, abrangeu cerca de
60.000 pessoas e os seus resultados falam, também, de
condições alimentares desfavoráveis em nossa própria' cai
pitai. Sem nos alargarmos em expôr todos os resultados
estatísticos a que chegamos, apenas apresentamos as con-
clusÕes finaes:

}° 
— Ser de pouco inferior a 500$000 o rendimento

médio de cada familia, vivendo cerca de 1/4 dellas em
regime de déficit permanente;

2° — Dispender cada familia, em média, 1/4 do reii-
dimento em habitaçao, quota baixa em face de rendimen-
tos baixos, o que força 33,34% das famílias á morada em
casas collectivas, sem maior conforto nem condições hy-
gienicas satisfactorias;

3° — Representar-se, em média, por 1/16 da renda
o gasto com transporte, numa correlação significativa com
o rendimento, havendo cerca de 1/3 das famílias que nada
dispendem nesse particular;

4° — Caber, em média, ás despesas com alimentação
mais de metade da renda, attingindo a quasi 3/4 do gru-
po de famílias de menor rendimento e a pouco mais de
l/j? do grupo opposto, numa correlação positiva bastante
significativa;

5° — Não haver deficiencia, nem mesmo 
para

po de menor rendimento, no total energetico do re^in Pr"
mentar no Rio de Janeiro, sendo elle mesmo om T>vl
exaggerado; ' T 

««•»?

6° — Poder ser reduzido o consumo de proteínas ,
gorduras, em favor dos hydratos de carbono, certos mi
raes e vitaminas; lne"

7o — Haver no consumo do leite e de verduras 1,
gumes e fructas, fontes reconhecidas de cálcio e ferro 

^

das principaes vitaminas, um déficit que culmina fe facto
de 16, 6 e 13% das famílias não terem, respectivamente
leite e verduras, legumes e fructas nos seus regimes ali-
mentares;

8° — Póde-se considerar, pois, o regime alimenta-
no Rio de Janeiro um regime incompleto e deshlrmonico

por ser deficitário em princípios mineraes e em vitaminas
e por apresentar proporções inadequadas dos seus com-
ponentes orgânicos.

Estas sondagens estatísticas levadas a effeito em dif-
ferentes regiões do paiz! si não são sufficientes para que
se estabeleça um mappa rigoroso dos typos regionaes de
alimentação em todo o Brasil, são, comtudo, sufficientes

para fundamentar uma affinnaçãò categórica: a alimenta-

ção nacional é em geral precaria e apresenta graves fa-
lhas, não só de natureza quantitativa como qualitativa.

Quanto ás causas primordiaes desta alimentação ca-
rencial, podemos systematizal-as em dois grupos: causas

de natureza economica e causas educacionaes. Baseamos

Uma garrafa de farinha, para dar consitencia á massa
DESSE CONSTRUCTOR DE ARRANHA-CÉUS.



O HOMEM PRECISA DE 3.000 A 4.000 CALORIAS.

0 BRASILEIRO DISPÕE DE MENOS DR 2.000

essa affirmativa no facto revelado pelos in-

queritos de que não só as classes menos fa-

vorecidas se alimentam mal, mas também as

classes abastadas, por desconhecerem os

princípios elementares da hygiene da ali-

mentação. E' claro que os defeitos da ali-

mentação culminam nas classes pobres, on-

de os dois factores se superpõem — condi-

ção economica infima, impossibilitando a

acquisição dos alimentos chamados prote-
ctores, de custo excessivo e absoluta igno-

rancia das bases da economia da nutrição

por meio das quaes seria possivel uma mel
lhor e mais racional utilização de suas par-
cas rendas.

Felizmente, a divulgação dos inquéritos

procedidos e a publicação de vários traba-
lhos de vulgarização scientifica do proble-
ma> levadas a effeito por médicos brasilei-
r°s, conseguiram 

provocar uma radical mu-
dança de attitude entre elementos das cias-
ses cultas, em face do problema alimentar.
Mesmo os sociologos que até bem pouco

se apercebiam do assumpto, começam a
dar valor muito maior aos processos de na-
tuieza biológica e ás condições hygienicas
conio factores condicionantes de nossa cul-
tura.

Já se vae tornando phrase feita entre nossos moder-

nos sociologos que o homem no Brasil é fraco, e o paiz,

pobre no mundo, por culpa da alimentação inadequada do

seu povo. Com todo o exaggero que essa affirmativa con-

tenha, tomada, assim, como phrase feita, sem uma ceita

prudência scientifica, ella é bem mais salutar cio que a af-

firmativa rhetorica dos antigos discursos politicos de que

!<o Brasil é um paiz feliz, onde ninguém morre de fome

A verdade é que, si no Brasil poucos morrem dramat

mente de fome aguda, enorme é o numero dos

destruidos surda e continuamente pela sub-alimentação

conseqüente sub-nutrição.

De posse dessa revelação indiscutivel de que a

alimentação pesa fortemente nos destinos do^ nosso paiz.

o governo brasileiro não podia ficar por mais tempo m-

differente, ante problema tão sério. De facto, no seu pro-

gramma de legislação social, vem o actual governo baixan-

do uma série de decretos-leis e preconizando medidas e

iniciativas tendentes á progressiva racionalizaçao da ali-

mentação popular. Algumas dessas medidas sao de or-

dem economica, como a lei do Salario-Minimo, que

elevação do standard de vida das classes trabalha

presuppõe, automaticamente, melhoria do seu typo de ali-

mentação; outras, de natureza educacional, entre as quaes

se destaca o decreto de ensino techmco obrigatório, mclu-

sive o de economia domestica para os trabalhadores da m-

dustria nacional. Estas iniciativas são evidentemente de

grande alcance, mas estão longe de resolver de mitivamen-

te tão complexo problema, como o da alnnentaçao bra

leira. Muitas outras medidas precisarão ser

mente levadas a effeito, a fim de remediar uma situação

resultante de erros extractificados durante varias gera-

ções. Ademais, para a sua solução integral, devem colla-

M,n ,m„ròES SIMPLES PARA PROBLEMAS COMPLEXOS
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borar as mais differentes instituições, ciada a amplitude e
transcendência do problema."O 

governo da alimentação, diz o prof. Pedro Es-

cudero, é summamente complexo: nelle intervém o em-

prego de grandes sommas em dinheiro, profundos conhe-

cimentos biologicos, a orientação e a remuneração do tra-

balho, além de outros problemas complexos e contradicto-

rios''. Ora, a busca de soluções racionaes a tão compli-

cado problema deve-se processar dentro de um plano pre-
estabelecido. O Brasil precisa, absolutamente, á maneira

de outros paizes, assentar as bases de uma política nacio-

nal de alimentação. E de accordo com esta política, já

que não é possível resolver de uma vez o problema, deve

atacal-o por partes, a começar por seus aspectos mais ur-

gentes.

O PROBLEMA ALIMENTAR DO OPERÁRIO

Os estudos já realizados, entre nós, revelaram que a

classe dos trabalhadores da industria constitue uma das

Boa caldeira, mau combustível
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mais mal alimentadas, senão a peor de todo o pai-
estes resultados não constituem surpresa 

para os
dedicam aos estudos de economia política ou' de 

Se

do trabalho. No Brasil existe hoje cerca de um
de operários industriaes constituindo, 

presumivelmenT
com suas famílias, um conjuncto de quatro a cinco 

'

Ihões de indivíduos. Sendo este grupo social o que se ali"
menta peor, e, ao mesmo tempo, aquelle sob cuja vital!"
dade repousa a producção industrial brasileira, era da
maior urgência realizar em favor desse grupo todas as
medidas'possíveis no sentido de melhorar sua nutrição e
consequentemente, sua resistencia organica e sua capaci-
dade de trabalho.

Dentro de um sentido politico-economico visando a
valorização do homem, parallela á valorização da terra o

governo baixou o decreto-lei n.° 1.238, de 2 de maio de
1939, que dispõe sobre a installação obrigatoria de refei-

torios em todos os estabelecimentos industriaes onde tra-

balheni mais de 500 operários. Essa medida, que é do
mais alto alcance social, como primeiro passo para a so-

1 ução do problema alimentar da colle-
- ctividade, tem, no emtanto, seus effei-
tos limitados a uma pequena lercen-

tagem da classe dos trabalhadores da

industria. Segundo se evidencia atra-

vés das estatísticas, existem no Brasil

47.000 estabelecimentos industriaes,

dos quaes apenas 180 abrangem mais

de 500 operários em suas actividades.

De tal sorte, menos de meio por cen-

_ to (0,40%) dos estabelecimentos dc

industria nacional serão attingidos pelo
referido decreto, donde se circumscre-

verem seus benefícios a uma pequena

quota dos indivíduos que compõem a

classe.

Devemos frisar que essa limitação

não foi acarretada, de nenhum modo,

por impropriedade do referido decre-

to, o qual não poderia ser baixado em

moldes differentes.

Exigir-se a installação de refeitorios

em industrias pequenas, com uni pe-

queno numero de operários, seria me-

dida contraproducente e anti-econoiM-

ca. Também não seria opporttjjio que

os poderes públicos exigissem, das in-

clustrias, a installação de cozinhas cen-

traes fornecedoras de uma alimentação

racional, além dos refeitorios, porque,
si a installação do refeitorio é um sim-

pies problema economico, a irganizà-

ção das referidas cozinhas envolve ele-

mentos technicos de que nem sempre

podem os industriaes dispor.

A solução de tão complexo proble-
ma estava a exigir a creação de gran-

des cozinhas centraes, verdadeiras usi-

nas de alimentos, com organização au-

tonoma e capazes de fornecer a ali-

mentação para grandes restaurantes

populares a serem creados nas zonas

operarias e para distribuição nos \a-

rios refeitorios installados em virtuc t

do decreto n.° 1.238. Verificou-se,

assim, que a obtenção de um typo ade-
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tra os resultados obtidos com o uso das cozinhas centraes
racionalizadas, reflectidos na diminuição dos casos de do-
enças dos mais variados typos:

OITO UNIÕES
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Ante- das re- Depois das re-
FORMAS FORMAS Coeffi-

Doeru;as ciente de

Numero Percen" Numero Percen"

de casos ta8em de
eases

de casos de casos

Ap. digestivo  163 9,13 47 2,63 71,17
Ap. respirat  29 1,62 7 0,39 75,86
Beriberi  32 1,79 v 4 0,22 87,50
Syst. nervoso... . 19 1,06 H ;5 0,28 73,68
Tuberculose  Ill 6,22 24 1,34 78,38

Totaes  354 87 75,42

Deante de tão expressivo quadro, chamamos a atten-
ção para a baixa de 78,38% que apresenta o coefficiente
da tuberculose com a implantação do regime de alimenta-

ção racional, o que vem confirmar a razão de ser da já
referida definição de Escudero — "a 

tuberculose é uma
doença da nutrição, da sub-alimentação chronica". Lem-
bremo-nos de que no Brasil existem 325.000 tuberculosos
e que, de accordo com as demonstrações do prof. Saiki,
esse numero ficaria reduzido a 70.184 casos, si fosse p.os-
sivel obtermos a racionalizaçao alimentar em todo o paiz.
Tendo em vista o nosso plano, nao nos devemos esquecer
que dessa massa de tuberculosos existentes no paiz, uma
alta quota está incluída entre os operários das industrias
e que pela diminuição desse numero, conseguida pelo uso
de uma boa alimentação, muito lucrarão os cofres do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriarios,
desde que façam descer as curvas estatísticas representa-
tivas^ das aposentadorias concedidas a tuberculosos e das
pensões estabelecidas as viuvas de tuberculosos.

Além disto, avulta ainda mais a significação da cam-
panha, por cooperar na reconquista sanitaria'do Brasil,
fazendo a prophylaxia da tuberculose — 

prophylaxia que!
para ser realizada pelo internamento dos doentes, custa-
ria nada menos de 240.000 contos na construcção'e
220.000 contos na manutenção annual de hospitaes, cies-
pesas que, na affirmativa do dr. Manoel de Abreu,' Ipa-
rece excederem nossas possibilidades economicas • 

mas
que será enfrentada pelo trabalho brasileiro. Referimo-
nos ao amparo das organizações de trabalho, cujo dever
está em distribuir pensões e aposentadorias aos que mais
precisam . (Manoel de Abreu — "Recenseamento 

To-
raxico" — 1938) .

Comprehendendo todo o valor social desta campa-
nha da alimentação, o presidente do Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos Industriarios suggeriu ás altas au-
toridades administrativas um plano para a creação do
Serviço Central de Alimentação — 

plano que foi devida-
mente approvado pelo presidente da Republica e regula-
mentado por portaria do ministro do Trabalho.

O SERVIÇO CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E
SUA ORGANIZAÇÃO

O Serviço Central de Alimentação creado em virtu-
de destes actos tem por finalidade coordenar todas as me-
didas indispensáveis á racionalização alimentar dos indus-
triarios no Brasil.

Para desempenhar essa finalidade, o Servir., r
dc Alimentação deverá trabalhar na investigai^ 

ntral

pectos biologicos e sociaes da alimentação 
ffessa cl- 

°S ^

suas peculiares condições de trabalho  é a suM 
^

de investigação basica — e na execução pratica
das que a pesquisa e a observação procedidas indica
como as mais indicadas para a solução do problema
a sua funeção de correcção hvgienica da alimentarão ^
no Brasil já existissem institutos especializado* no eshil
do problema alimentar, seria dispensável ao Serviço C
trai de Alimentação o desempenho da funccão de pesmli"
sa, mas, nas condições actuaes, sua necessidade se im, s
devendo mesmo preceder a funeção de correccão des£
que as medidas de racionalização alimentar deverão <f
orientadas á base dos resultados das pesquisas. 

' 01

Para consecução das suas funeções, o Serviço Cen-
trai de Alimentação compõe-se de tres secções • I 
tudo dos aspectos biologicos da alimentação; II — EStu-
do dos aspectos sociaes da alimentação 

jjIII 
— Medidas

applicadas á racionalização da alimentação.

. 
Compete á primeira secção: a) o estudo das substan-

cias alimentares visando o conhecimento de sua composi
ção chimico-qualitativa, de seu conteúdo em vitaminas de
seu potencial energetico, de seu coefficiente de digestibiíida-
de, de seu valor de saciedade, etc.; b) a elaboração de
medidas expenmentaes do Metabolismo de Base e do Me-
tabolismo de Trabalho, para permittir sejam estabelecidos
os vários padrões energeticos dos regimes alimentares,
em funeção dos factores que condicionam suas variações!
como sejam: idade, condições climaticas e, principalmen-
te, trabalho profissional; c) a systematização de estudos
biometricos individuaes para determinação dos índices de
boa ou má nutrição dos trabalhadores/

Compete á segunda secção: a) organizar inquéritos
economicos que permitiam estabelecer, sob bases seguras,
o custo^ minimo de alimentação racional para operários
nas varias regiões do Brasil; b) conhecer as causas eco-
nomico-sociaes que interferem no typo de alimentaçãl re-

gional do operário, a fim de orientar a secção de raciona-
lização na execução de medidas capazes de remover as
causas nocivas que condicionam uma precariedade ali-
mentar.

Compete á terceira secção: a) fornecer elementos te-
clínicos para a creação de restaurantes populares, refeito-
rios nas fabricas, serviços de distribuição de alimento® jè
outras medidas que venham facilitar ao operário o uso de
uma alimentação racional e economica; b) divulgar de
maneira intensiva, entre as classes trabalhadoras, o- prin-
cipios básicos de hygiene alimentar, lançando mão
ferencias, cartazes, publicações, etc. ; 6*j fornecer
dieteticos para o desempenho administrativo dos
rantes populares.

ESTUDO DO SERVIÇO CREADO

Comprovadas as vantagens e proveitos que 1v£ni

para o I. A. P. I. com a creação do Serviço Central de

Alimentação, vejamos, agora, sua exequibilidade eco-

nomica.

As despesas que essa iniciativa acarreta devem sei

separadas em duas parcellas distinetas, uma dedicada á in

vestigação do problema e á centralização das medidas e

indicações technicas (secção I e II de sua organização),
e outra dedicada á creação e manutenção dos restauian

tes populares, que constituem sua principal actividade no

campo da applicação social. A primeira destas parcellas 
e

con-

idrões

estàu-
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o

insignificante em face dos beneficos objecti-

felativamente e |ev^ ser custeada pela verba nor-

vos a que 
s® 

administrativa do Instituto. Em moldes

mal de despe .' < 

mittanl) comtudo, o pleno desempenho

modestos, que V 
^ despesas corri installações e manu-

daS-Ual 
íeV serviços não ultrapassarão os limites legal-

tençao ae| as 
despesas administrativas do 

Jnsti-

?assju«*»¦»» 
*•

tU 
Jr£ concretamente esta affirmativa, vejamos em

demonstrar approximadamente, estas despesas.

<0nramento technico: material para o laboratório

, fehimica alimentar, 100:000$. Material para physio-
de 

7 tmf-ricão comprehendendo material anthropome-

£ eUrnS 
e equipamento de -etaboHmetria

$W Installação, moveis, etc., 40.000$. lotai,

2°° 
Sanem-se, pois, as despesas de installação do ser-

viço em duzentos contos, orçando sua manutençao annual

em trezentos contos de réis.

o EXEMPLO ALHEIO

A parcella correspondente ás despesas com restauran-

tes operários constitue capital que o Instituto inverte

contando com uma regularidade de renda compensadora.

Tal expectativa não constitue uma utopia, e sim um fa-

cto comprovado no successo obtido com organizações ide|g

ticas em outros paizes, como os Estados Unidos, a Italia,

a Hungria, a Rússia e o Japão. Nos Estados Unidos, a

creação de restaurantes populares teve por finalidade ba-

sica incutir, na massa operaria, hábitos alimentai es racio-

naes que viessem melhorar suas condições demographico-

sanitarias. Os resultados foram alem da expectativa, ul-

trapassando mesmo o campo de acção visado. Hoje, existe

em todo o paiz esse typo de restaurante racional. Uma

dessas organizações, a 
uChild's Institution", alcançou ta-

manho êxito que seus restaurantes se estenderam desde os

bairros operários até as zonas mais ricas das cidades, co-

mo a 5a Avenida de Nova York, onde as gorgetas dos mil-

lionarios são dezenas de vezes maiores do que o custo da

refeição.

Na Hungria, o objectivo visado fôra predominante-
mente economico: diminuir ao máximo o dispendio com

os generos alimenticios, dada a producção insufficiente do

paiz. Realmente, com a instituição das cozinhas çollecti-
•vas, o desperdicio individual diminuiu de 20 para 7,4%

do total de alimentos adquiridos.
Os successos obtidos na Rússia traduzem-se no facto

de que a adopção do systema, em 1930, tomou tal incre-

mento que conta hoje o paiz com 160 grandes usinas-co-

zinhas capazes de fornecer, cada uma delias, 10.000 a

30.000 refeições diarias, além de 44.000 refeitorios paia
operários, onde se alimentam racionalmente cerca de 7 mi-

lhões de indivíduos 
j

Ao successo obtido no Japão já nos referimos ante-

riormente.

Apesar desses comprovantes poderia acontecer que
a differença das nossas condições de vida em relação as

desses 
paizes, determinassem a inexequibilidade do plano

entie nós. Uma analyse clirecta de suas bases economi-
cas', 

P°réni, leva á verificação de que nossas condições são
mais do que propicias á sua implantação.

, 9 Srviç° Central de Alimentação deverá installai,
ce inici°, um pequeno numero (dois ou tres) desses res-
auiantes nas principaes cidades do paiz, para que, ao con-
^eto com a experiencia, elles soffram um reajustamento
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integral de funeções, e assim reajustados, possam servir

de modelo para maior numero delles a serem espalhados

por todo o Brasil.

UM CASO CONCRETO: ORÇAMENTO

Para comprovar a exequibilidade financeira do plano,

basta que se demonstre o equilibrio economico de uma

dessas unidades, de um restaurante-padrão. Sirva-nos,

para a demonstração, um restaurante com a capacidade

para 2.500 refeições, com cozinha central electrica e equi-

pamento adequado:

Capital invertido:

Construcção, 800:000$. Equipamento : 1 Camara

frigorífica — 20.65 m2., 35:000$. 2 Refrigeradores (en-

trada em pé) e 1 refrigerador com 6 portas, 50:000$. 2

fornos NA — 136, 33:900$; 6 fogões, 60:000$; 5 cal-

deirões K-13, 50:000$000 ; 2 caldeirões K-ll, 13:140$;

2 caldeirões para fruetas, 12:400$000; 22 unidades

para mesa quente, 6:800$; 6 cafeteiras, 36:700$; 2 ma-

chinas de lavar (Faspray), 99:000$; 1 machina de mis-

turar, 17:700$; 1 machina de cortar carne, 12:700$; 1

machina para descascar batatas, 8:100$; 4 aquecedores,

8:640$; peças para machinas, 9:000$; ferragens,^ artigos

de aluminio, ferramentas, etc., 40 :000$; mobiliário, ....

40:000$. Total: 537:530$000.

Inverte, pois, o Instituto de Aposentadoria e Pen-

sões dos Industriados, na installação de um restaurante

deste typo, cerca de 1.300 contos de réis, que lhe devem

render, á taxa de 6°fo, a quantia de 78 contos annuaes.

Vejamos si a obtenção dessa renda é compativel com

o fornecimento de uma refeição balanceada e completa,

por um preço accessivel e vantajoso ao operário in-

dustrial. , ;,xo . ^ , ú. *

De accordo com o plano geral do Serviço Central d

Alimentação, deverá o restaurante fornecer diariamente

uma combinação-typo, cujo conjuncto de pratos integre

uma refeição racional capaz de equilibrar a alimentaçao

individual, mesmo na eventualidade em que as outras re-

feições do dia apresentem falhas.

Deverá, pois, a combmaçao, fornecer um total enei

o-etico de cerca de metade das necessidades diárias e con-

ter metade das taxas de saes mmeraes indispensáveis ao

metabolismo orgânico. Outrosim, devem delia fazer parte

alimentos que sejam fontes das vitaminas A, Be t. U

Serviço Central preparará uma serie dessas combinações,

capazes de permittirem 
variação constante durante a se-

mana, assim como variações através das estações, c e ac-

cordo com as necessidades alimentares em funeçao do úh

mà e visando também o aproveitamento dos gene^s ali-

mentares de mais baixo custo em cada estaçao. Para o
'«kalo,s Xil

estabeleçai-los o orçamento do custo de refeiça . 
^ _

Al _ Sopa de caldo de cozido com talhanm, 250 gis. ,

A2 — Cozido de carne com verduras, batata e 

^nana,
^nrk . a 7  Pirão de farinha de mandioca, 150 fers. ,

Ti í Píí 100 SI 
AS - .00 g„. : A6 -

Infusão de café, 60 ^ 
 Caldo cie car-

Generos alimentícios utilizados. g|

„e e de verduras, 200 grs. ; alhanm, 50 gis. , AZ

i un\ i S0 o-rs. • verduras mixtas, 200 gi s. ,
Carne de , & - 

100 grs. ; banana, 100 grs.;
tata mgleza, 100 gis. , aip , s 

pão 1Qo
— Farinha de mandioca, 50 gis. , A

gVrs. ; A5 — Laranja, 100 grs. ; A6 - Cafe, 10 grs. , as

SfCaVejanwsjL 
composição chimico-qualitativa e o teôr

energético desta refeição.
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SUBST. Quanti- 
Vitaminas

dade Abms. H. C. Lipides Calcio Phosp. Ferro _____
ALIMENTICIAS em grs. 

—

C p 1 •Lalorias

Talharim 50 5,00 37,50 0,40 -

Carne 125 21,25 0,30 5,80 0,016 0,218 0,0035

Verduras 200 2,40 18,20 0,60 0,201 0,204 0,0020 |x xx

Batata 100 1,80 17,60 - 0,014 0,029 0,0013

Aipim 100 2,00 33,00 - 0,010 0,169 0,0012 ' xx

Banana. 100 2,30 22,00 0,20 0,009 0,031 0,0006 x

Far. Mand 50 0,60 40,00 - 0,006 0,051 0,0006

Laranja.... 100 0,60 10,00 0,40 0,045 0,021 0,0005 xx

Cafe 10 0,90 0,10 0,07 - -

Assucar 40 37,00
Pao 100 7,50 53,00 1,30 0,027 0,093 0,0009

Banha 10 9,00

Totai 985 44,35 288,70 17,77 0,328 0,816 0,0106 1,530

Verificada a composição satisfactoria cio regime, ve-

jamos o seu custo, tomaiiclo-se por base as cotações cie

vencia em grosso dos generos alimentícios:

GENEROS ALIMENTICIOS Quantidade Custo
vgrs»j i cis

Talharim 50 35
Carne 125 300
Verduras 200 100
Batata 100 55
Aipim 100 40
Banana 100 30
Farinha de Mandio-a 50 25
Laranja 100 30
Cafe 10 30
Assucar 40 40
Pao 100 160
Banha 10 35

Custo total do regime $880

Accrescente-se ao custo bruto da refeição — 
$880 —

15% para preparo e 10% para despesa com pessoal cio

restaurante, e teremos o verdadeiro custo da refeição:

custo bruto, $880; preparo (15%), $132; pessoal (10%),
$088. Total: 1$100.

Fornecendo cada refeição ao operário ao preço de
1$200, e considerando a venda integral das 2.500 refei-

ções, obter-se-á no total cios 26 clias úteis do mez, um sal-
do cie 6:500$000, ou seja, 78:000$000 annuaes, que co-
brem exactamente os juros cie 6% sobre o capital de
1.300 :000$000 invertidos nessa iniciativa.

Para a demonstração, não incluiremos certas mar-

gens cie economia realizaveis pela absoluta racionalização

do serviço, como sejam: obtenção cie preços ainda mais
vantajosos dos generos alimenticios pela sua acquisição

contra pagamento á vista; aproveitamento cios desperdi-

cios e residuos para preparação de uma pasta alimentícia

para animaes, etc. Nos casos em que esses fctores coope-

rem favoravelmente, obter-se-ão, além cia taxa prevista,
maiores benefícios que poderão reverter em proveito da

alimentação do proprio operário, instituindo-se o forneci-

mento gratuito de um copo de leite ou de succo de la-

ranja, o que representará uma grande melhoria no seu

standard alimentar, pelo maior fornecimento de saes mi-
neraes e vitaminas.

Resta-nos, agora, verificar si as condições economi-

cas cio operário brasileiro comportam essa despesa com

alimentação. Argumentemos com o caso do operário com

o salario mínimo, para que não perdurem duvidas sobre

o assumpto. No Districto Federal, o salario minimo foi

orçado, pela respectiva commissão, em 240$000 mensaes,

dos quaes 123$300 constituem a parcella destinada á ali-

mentação. Isso significa que o operário com salario mi-

nimo dispõe cie uma verba cliaria de 4$110 para se alimen-

tar. De accorclo com os hábitos cio operário brasileiro cie

fazer tres refeições por dia, pode a verba ser assim clistri-

buicla: café pela manhã, $910: duas refeições principaes,
3$200. Total: 4$110.

Dispondo, assim, de um minimo cie 1$600 para o al-

moço, o operário do Districto Federal está em condições

cie se alimentar nos restaurantes creaclos pelo Serviço Cen-

trai cie Alimentação.

Nossa argumentação, procedida á base de uma uni-

dade-padrão, prevalece vantajosamente no caso do plano

geral, abrangendo vários restaurantes, porque, pela orga-

nização de um serviço cie compras cie alimentos nas suas

fontes regionaes de proclucção, ainda mais econômica 
|e

torna a execução cio plano.

Assim orientado, o Serviço Central de Alimentação

pretende collaborar na revalorização physiologica 
do .na-

sileiro, pela melhoria do Índice cie nutrição do tr|balha-

dor nacional, assim como pelo esclarecimento, jpoi 
meio

de pesquisas scientificas, de vários pontos ainda obscut os

do importante problema da alimentação.

Prof. Azevedo Bran

ADVOGADO

QUESTÕES DE TRABALHO

CIVEi. COMM^RC1 VL

Rua Buenos Aires, 77 - 3.° and.

Tel. 23-5310 R'° de Janeir°
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ectá verclacleiia-

mente satisfeito com a

sua profissão 
? Ou algumas

pç num desses rasgos de
ve ' 

X mie compensam os nossos mtimos desaccor-

ffíte amado para a sua sombra: 
"Que 

diacho! afi-

sru» ° 
4j 

"ri* 
S*°- ~ a da st

"J ^^^ ^ vj v.1 LI 111*

(Um excellente sapateiro ou um excellente di-
.< iL ^'oamn  riiici1rnipr

ou Im excellente artista de cinema — 
qualquer

Ê porém, que não fosse o officio ou carreira em que

r hoje se vê mettido, sem conseguir definir muito

IL /o verdadeiro responsável pela sua situação .

Aliás pôde ser que o sr. pense estar satisfeito, e nao

«teia Ás vezes, sente-se mal, irrita-se sem razao, accusa

mesmo certos padecimentos physicos 
— e então toma

raras injecções, vae para uma estação de aguas, pensa no

sangue, no figado, no systema nervoso, fica meio pessi-

mista emitte conceitos pseudo-philosophicos... 
e não

é doença nem crise de espirito: é simplesmente desajusta-

mento nesse trabalho a que o sr. se entrega, e sobie cuja

compatibilidade com a sua pessoa nunca reflectiu com va-

o-ar Talvez o sr. nunca tenha sentido por elle uma pro-

funda attracção. Talvez a tenha sentido, algum tempo:

mas outros interesses o solicitam agora, porque o tempo

lhe pôde ter desenvolvido outras aptidões.

Também a sua vida pôde estar pelejando entre mui-

tiplos interesses e aptidões de intensidade variavel. Aos

domingos, na sua chácara, o sr. vae matando formigas e

reflectindo: 
"Isto 

é que era a minha vocação verdadeira

— uma rocinha. .. este socego da terra. . . do matto. . .

Depois, o Brasil é um paiz essencialmente agrícola. . . Ja

o Pero Vaz de Caminha dizia com tanta argúcia que a

terra, plantando, dá. . ." — e sorri para as suas laranjei-

ras. Mas, no clia seguinte, fumando um charuto no seu

escriptorio, já o sr. pensa outra coisa: 
"Como é confor-

tavel esta cadeira de couro. . . um secretario. . . uma

campainha... Ah! não ha duvida, a minha vocação sem-

||e 
foi para ministro. . ."

Ora, isto que occorre em plena maturidade, com as

pessoas mais sensatas, e cuja vida já se encontra em opti-

ftias condições de equilibrio, é o problema diário, o ur-

gente problema de milhares de jovens que, entre circum-
stancias mais ou menos cegas, se encaminham para situa-

Ções que podem não corresponder á sua capacidade, su-

periores ou inferiores a ella, mas, de qualquer modo, ori-

guiando um desnivel entre o que o indivíduo é e o que me-

Poderia ter sido, acarretando prejuízos pessoaes e
sociaes muito difficeis de serem ulteriormente corrigidos.

Si muitos de nós soffremos por não nos sentirmos
completamente 

identificados com o trabalho que exerce-
mos, 

5 
n°s consolamos com o amadorismo de unia outra

Cl 11 <^lcl ou falhada, o nosso 
"violon d'Ingres",

cjue as vezes é uma aprazível desgraça, como as aquarellas

|e 
Um COmmerciante ou os versos de um senador — ha

por"1 
C^aramen^e se desdobre em actividades differentes,

u|í 
vezes contradictorias, uma das quaes representa o

que11 
^°St° e a outra a 

"sua 
obrigação". E é por isso

dor 
°1 S1- VaC- comPrar um sello e em logar de um vende-

faz 
Cesse_art^° 

Esbarra com um meteorologista que lhe
previsões do tempo para o resto da semana; senta-se

para fazer a barba e verifica

ter ao seu lado não um figa-

ro, mas um estadista, que re-

solveria os oroblemas nacio-

naes e a guerra européa; o seu alfaiate lhe cantará trechos

de opera, o seu livreiro lhe falará de cavallos e a sua

dactylographa — é uma pena dizel-o — conhece mais os

programmas de radio e de cinema do que as regras da or-

thographia.

UM INOUERITO DO 
"O 

OBSERVADOR"

Será sempre a vida, como dizia o poeta, 
"um 

sonho

da juventude realizado na idade madura" ? Nascerão as

creaturas para um determinado destino e, portanto, com

uma exclusiva e definida vocação? Ou será a vocação o

resultado de uma imposição do meio? — ou um accordo

entre o meio e as qualidades do indivíduoJ. 1 udo estara

escripto nos astros? Tudo será obra dos homens? A que

se deve serem estes negociantes, aquelles advogados, uns

cantores, outros electricistas, e quasi todos se sentirem

mal accommodados entre o que desejariam ser e o que

são? E si a vocação não é uma fatalidade, mas coisa re-

formavel, susceptível de descoberta, estimulo e aprovei-

tamento, por que não adaptar os indivíduos a seus loga-

res justos em que se possam sentir felizes, sendo mais

úteis a si e aos demais ?

Seria interessante indagar, dos que consideram ter

resolvido harmoniosamente a sua vida, si a situação em

que se encontram corresponde ás suas aspiiações mais ie-

motas e. em caso affirmativo ou contrario, investigar até

que ponto os acontecimentos se succederam por arbítrio

do indivíduo, condições ou suggestões do meio. Infeliz-

mente, e embora pareça impossível, não éjodo o mundo

que se lembra da sua infancia, e muitos não querem per-

der tempo em recordar essas coisas, que acham sem im-

nortancia — bisbilhotice ou byzantinismo de repórter. . .
I/V'l ttll * 1 * * I

Seja como fôr, verifica-se que os indivíduos, sendo

completamente diversos uns dos outros, possuem, no em-

tanto, elementos de formação communi. Esses elementos

se encontram combinados em proporções tão variadas que

cada combinação é verdadeiramente um novo typo. -No

caso de um elemento dominante — natural ou adquirido

 esse elemento accentuará um certo caracter, do que

pôde resultar o impulso para uma apparentemente exclu-

siva vocação. No emtanto, vários elementos, da mesma

especie e até oppostosj podem equilibrar-se no complexo

individual — todos com desenvolvimento importante;

ou, ao contrario, nenhum dos elementos se caracterizara

de'maneira notável. Trata-se, num caso, dos supei-dota-

dos (já se disse que o gênio contém em si todas as possi-

lÉdades), e, no outro, da massa mais ou menos_ amorpha

e incolor da mediocridade, cuja ultima expressão se en-

contra no typo do 
"bon à rien", do incapaz, do que nao

presta para nada. ^

Ora si é coisa tão importante a adaptaçao do homem

io mundo (o problema do trabalho data, fundamental-

mente do fechamento do Paraiso) é evidente que esse

oroblema se desdobra nos seguintes termos: piimeno, si

OS indivíduos trazem uma predestinação obrigatória que
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os encarcere numa determinada funcqao (sy sterna philo- riam extraviadas si tivessem ficado presas an-' I
I sophico-politico das castas, ainda existente na India) ; se- aspiraqao. 

mena M

gundo, si os homens podem ou clevem ser distribuidos, in- O sr. sera, por acaso, aquillo que desejou I
dependente da sua vontade, por trabafhos determinados, do era pequeno? Sei de um grande Ifrnalista ¦
no interesse economico-politico de alguma autoridade tempo de menino, queria apenas ser anjo' e" d^' 

n° I

systema de escravidao; terceiro, si em regime de livre que queria ser padre. Aspirates parecidas, na inf01^0 ¦
| j 

escolha de trabalho, conquista da Revolu^ao Franceza, e realiza^oes identicas, na juventude. Mfito 1
pode o homem dedicar-se, indifferentemente, a esta ou porem, da marcha evolutiva da de um distinct-! fuf' 1

II aquella 
func.<;ao, pelo seu simples arbitrio. Todos esses nario que, em pequeno, queria ser cangaceiro (era 

U1JC1° I

tres casos eomportam adapta^oes boas e mas. Os dois p0 de Antonio Silvino), depois resolveu ser padre° 

^" I

primeiros, por imposiqao externa, nao sendo levado em minario feriu-lhe tanto o mysticismo que achou I
conta o factor humano; o ultimo, por clesorientaQao da ser advogado. Fez as malas, foi para outra cidade 1
propria liberdade (alias, muito relativa), visto ser com- controu todos os amigos, estudando medicina. Por soli l"- I
mum tomarem-se essas decisoes desconhecendo ou conhe- riedade, deixou Themis por Esculapio. Hoje e um ex 1

I 
c^nd° ^mPer^e^amente as condiqoes do individuo, as con- lente chefe de secqao. Teria dado um bom medico? TJ 1

IB1 

didoes do trabalho e as condigoes do meio. bom advogado? Um bom padre? Teria mesmo dado um I

|| 
Franceza, tem sido muito discutivel, porque os preconcei- Este inquerito realizado para O OBSERVADOR I
tos sobre a hierarchia das profissoes aprisionou muito ECONOMICO padece de muitos males. Ppmeiro, nao I
tempo, e ainda aprisiona os homens a idea de classe, que tem grande peso estatistico, pois abrange apenas quatro- I

|| 
substitue a de casta, mas nao a exclue. Familias e fami- centas respostas. Depois, tendo sido realizado, por for^a I

In lias obrigam pobres meninos, que dariam bons escriptura- das circumstancias, em poucas escolas, nao chega a cara- I
rios, a queimarem as pestanas para serem maos doutores c-terizar a situa^ao geral do estudante primario, nem a si- II

1 
— 

porque ha tres ou quatro geraqoes que todos sao dou- tua^ao particular de determinadas zonas, com physionoj I
tores naquella casa; e outras tantas familias, a gosto ou mia especial: fabril, rural, de pesca, etc. Respondem a este 9
a contragosto, limitam as possibilidades de seus filhos, inquerito criangas que frequentam escolas da rua do La- ¦

| 
• com aptidoes superiores, seja porque a propria familia vradio, da rua da Harmonia, da rua Vinte e Ouatro de I

; convenha mais um trabalhador na sua especie, ou porque Maio. O primeiro grupo procede de meio commercial, 9

| 
0 meio 0 condemne, por surdas formal a permanecer no em <lue predominam elementos estrangeiros, muito mis- 8

I grupo em que nasceu. turados. O se^undo, de meio muito humilde, em que pre- I

| 
j constantemente, um grande abysmo. Nem sempre, po- 

s° A profissao definida, mas o I

fe|i| 
ella representa uma phase de reflexao ou de experiencia, 

Jj

O OBSERVADOR

Não só a profissão definida, mas o

5 v,- •
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1

nonderam os trabalhadores da estiva. No Serceiro a in- gestoes, mas de suggestoes tufnultuosas clmo si o sil- li II

Suencia e ^ lhes *fc» m — ft f
inquerito oscillam entre 10 e 5 a os de Klade. I requen- digioso, a disposiqao de sua curiosidade e da sua ivirW I I
£ OS dois ultimos annos do curso pnmar.o, que corres- NS0 se sabe, desde logo, si sao casos de I

ponde a idade mental de 12 annos. Alem desses ties gru- de nqueza interior. "Ah! — dizem ellas — en queria ser ' 
: 
¦

Jos, flgura no mquerrto uma classe do curso de adnussao tanta coital" E poem-se a escrever todos os sJs dlff itfjfl
deuma escola profissiona indicando duas, tres e mail profissoes, que ora conservaf | ,B

I Ha varias categonas de respostas, que se podem re- entre si certa- correlaqao, ora se apresentam, pelo menos |; fl

cluzir a tres typos, lespostas bem definidas, inceitas e lie- piimeiia vista, como uma combina^ao impossivel ou cliffi- I jifl
gativas. 

c^e actividades dispares e discordantes. I !¦

¦ A mesma realiza^ao do inquerito da opportunidade .m 
O terceiro e o das crianqas que respondem: "Nao 1 

II

a sentir-se o 
"clima" em que se acha situada a crianQa; sf% 

"Nao 
tenho ccrteza". Para essas, — embora mui- 1 II

As decididas, uma vez feita a pergunta: 
"Que 

e que voce tas das consultadas tivessem 14 e 15 annos — a idea de |j|l

deseja ser, quando for grande?" 
— immediatamente, com uma profissao parece uma coisa exquisita, absurda. Fi- IB

letra firme e clara, exprimem a aspira^ao que lhes e fa- cam perplexas, procurando por dentro de si, pelas pare- 1 [ Jl

miliar: Professor a. Aviador. Costureira. M Hi tar. (^es' Pe^as janellas... — nao encontram nada. Que per- : |I
energia da decisao denota, da parte da crian<;a, uma gran- gunta! 

A perplexidade 1 tao profunda que deixa a im- •<: 
||1

dele nas suas possibilidades intimas, ou do meio. Nesse pressao salutar de que dalli em deante vao pensar um , ji I

I * nuniero de respostas bem definidas, algimas se apresen- pouco, a respeito disso. | M

tam, porenl sob uma forma que trae suspeitas de circum- De 172 meninas consultadas, 113 decidiram-se por , j 
II

stancias desfavoraveis. E' o menino que diz, no condi- uma un|ca profissao, e 49 deram respostas incertas, 42 das |Jj 19

clonal, como si suspirasse: 
"En 

queria era ser iSariiihei- |ua6l citaram duas profissoes, e 7 mais de duas. Final- 1

ro". A menina que confessa o seu sonbo ja antigo: 
"O men4 ^ meninas responderam: 

uNao 
sei". jjjfl

que hi penso desde que cntrei para a escola publica e de As meninas que optaram por uma so profissao clistri- ; H ¦

ser professoYa". Ou esta outra, cujo objectivo se encon- l)uiram-se por 12 profissoes differentes, onde se colloca- •

tra na dependencia de um conjuncto de condiqoes e de es- ram do leguinte liioio: professoras! 53, dactylographas, jH

perancas: 
"Desejo 

ser professora, si cu passar para o 5° 14-; commercio, 6; peritas-contadoras, 6; contabilidade, 1; H

anno, si Dens qxdzer en estudo o 5° e no explicador%. costureiras, 19; bordadeiras, 1; pianistas, 5; funcciona- 1

I As respostas incertas vefri de crianqas que, ao serem r\as rtl^^cas| ^ > enfernieiras, 2; aviadoras, 2; telepho- fl

interrogadas, fazem uns olhos luminosos, cheios de sug- 111 '¦;il
I As 42 que mencionaram duas profissoes distribuiram- k| :j;l

I prazer o trabalho, seja elle qual f6r se confomie a lista abaixo, onde se verifica a preponde- «:.|H

^ 
^ ^ ^ rancia 

constante das duas profissoes mais procuradas: I! 
j|j

m - -

PRAZER O TRABALHO, SEJA ELLE QUAL FÔR

DAE AZAS AO MECHANICO: EIL-O AVIADOR

mms
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ctylographa; professora, medica, funccionaria publica; Aspirante°S !'..'•¦••••'! I
lj! professora, enfermeira, costureira; estenographa, tachy- Sargento da Marinha

grapha, dactylographa e 
"aprender 

linguas".

Quanta aos meninos, as 151 respostas obtidas tambem Aviagao

|: se dividem em tres grupos: o da decisao simples, o da he- Aviadores L5 I

sitaqao entre profissoes varias, e o grupo do 
"Nao 

sei". Aviadores miWar'es'£|
<« fl

':
II 1
gfl • -. ¦¦'•'
1 I

AS DIVISÕES DA POLLEGADA PARA 0 TRABALHO

*>>'y!;"'1*:

^ifrVÍppy

Marinha

Da Marinha
Officiaes da Marinha .

Marinheiros
Aspirante ...•••
Sargento da Marinha .

Aviação

Aviadores ....
Aviadores militares

9m
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^ Profissoes liberaes 
^ 

Embaixador  1 ifl

I Medic 

^ ^ 
Trabalhador  j I 

jjfl
I  Cinematographista  |j II

I 
^ronel 

*•'*• 
 ^ *nc^c^os' em^numero de 23, assim se distribniram: K||l

I Commercio  
^ aviador, engenheiro i| II

I Guarda-livros  
^ marceneiro e carpinteiro j|; 

|fl

™arinha ou profess.o^ 

j| 

jl

- i* * ^ *''''« 
•% Vff^ aviador ou official 

^ 
j:||jl

)M'v:iB empregado da Marinha oil empregado da Light II

engenheiro, advogado j |l

tfM j ||
rffl

JSi com sua I'lil

Funccionarios jj| fl S^h|H^I^:

I Correio .  1 ft |

S Diversos "UJF^^^e! $

XLVII

Profissões liberacs

Engenheiros . • • • • • •

Engenheiros mechanicos . .

Advogados  
•

Médicos

Exercito

Militares
Officiaes
Cadetes
Capitão
Coronel

Commercio

Peritos-contadores
Commercio
Guarda-livros
Dactylographo

Embaixador . . . .
Professor
Policia Especial . .
Motorista ....
Agronomo
Trabalhador ....
Jogador de foot-ball
Cinematographista .
Violinista

Os indecisos, em numero de 23, assim se distribuíram

" talvez medico ou coisa qualquer
aviador ou mechanico
aviador, engenheiro
marceneiro e carpinteiro
medico ou marinheiro
marinha ou professor
jogador ou mechanico
chauffeur ou jogador
telegrapho ou commercio
Escola Naval ou aviação

jogador de football e engenheiro mechanico

aviador ou official
aviador ou jockey
medico ou padre
guarda-livros, engenheiro
empregado da Marinha ou empregado da Light

engenheiro, advogado
aviador, soldado
mechanico, aviador
aviador, medico, engenheiro
medico operador, cantor de radio e keeper de football

jogador de football, alfaiate, marinheiro

aviador, engenheiro, advogado, defensor da Patria.

VAI menor distancia do que

—

UM DOUTOR CONTRAFEITO AO HOMEM QUE ACERTA

COM SUA VOCAÇÃO. . .

Funccionarios

l* unccionarios públicos . .
Ferroviário
Correio

Diversos

Desenhistas
Chauffeurs
Empregados de escriptorio
Industrial .



que duas ou mais profissoes se apresentam reunidas^mas Peri°r estabelece uma lig®ao muito immediata entre a I

seriam levadas a responderlcom displicencia:^'Ora,^ crian- ^ Ha tambem 

^os 

meninos que escolhem^a^carrei^m^ 1

tino, a revelia. E por isso tanto soHraiws^todos^cle des- bre 
essas tres actividades, que elle apresenta coordcnadas. 

J

II 

| ajustamentos proprios e alheios, nial servidos ou'mal ser- esta> 
essa e aquella — e nao em suggestao alternada: esta 

j
vindo, descontentes e nostalgicos, e sem podermos voltar 011 

essa 011 aclue"a-

I atras para corrigir e recomegar. Duas meninas decidiram-se pela aviagao, — e e cuiio-

1 Naturalmente, cada uma dessas respostas nao e uma 80 
"°tar ess? Prefel;encia> unica de caracter *£"£

prophecia; mas representa a um determinado interesse T 
ni?.sculmo' v,st0 

,a 
carreira c°mmef!al> m™ 1

111 e revela a orbita de oceupagoes mais familiares a crianqa mU,t^' '* 
^ 

entrf nos comnlum aos do,S **£, 
reve- I

II p„, „*__ UAn „ „,;;! , , . A falta de esclarecimento que essas respostas eu

I l • • 
i 

a 
|.,', ,as 

lespos as multiplas ]am 
so|jre a natureza de certas carreiras, difficu.dades> j

mostf|° 
d0mlm° dt6- P°sslblhda^s presentido por algu- que 

|e| sao p8culiares. quaHdades que exigem. etc.. cha- 1
I mas. V erifica-se, entao, que o interesse por uma occuoa- ,* 1 V- , • <- JL nn obra ce

II ~ 

* 4. i-i V. Lw ma a atteneao para clois pontos importantes, na ouiu
gao futura nem sempre vem canahzado numa d.recgao uni- orientagao 

professional: o conhecimento do candidato e o I

I C3v. 
Alem dT'. 

# 1? 
®: reSpfaS' 51 nao 

tHi Para conhecimento da profissao. 1
T T 

°nen«?° '• P?St-' 110 em ant-°' Pfa 
Na verdade. ignoradas as condi.oes physio-psych.oas 

I

II formar 

sobre uma desorientacao , e essas sao alp-umas i • i- • , 
5 , , i ,„m- pIIp es-

I: i , i • -I digumas cle um individuo, como pode elle, ou alguem poi eiic,
I; das peauenas vantagens do inquerito. ,,. . 1V , 

^
K. 

1 
, 

1 
, collier o officio a que melhor se adapte ?

Que pensar, por exemplo, deante da resposta de um E, desconhecidas as coridicoes de cada officio, co.no

menlno que' consultado sobre o que deseja ser, escreve pode alguem sentir-se apto para elle? 1

| j [j?

!ii 
.".„.

&;~;

Ha uma dignidade profunda

'::%}M$^:Wei ^|r

Ml



APRENDEM CONSCIENTEMENTE. . 11 I

Um| W^m^m ff9ii^^H^^IIBliHH^IBIHHHv|j|
adopter urn officio, para o qual se esteja habilitado, mas ^ 

^ ^ ^ transmittem j 
jj

quando (e nesse caso sao uteis as indicates sobre apti- .,. « , i JH, f||;
poes multiplas) o mesmo individuo pode dirigir suas ten- proprias pec;as das^m ^Assim 

^ada traba- HI j

d^aproveitai^^ jUm 

cam*n^° em (^uc se ieS ^Q 

re^ultar^a tanto mais efficiente quanto mais identifica- i||

importrnte 

Spara' 

os^plaiws1^e^isiii^^^m 

°a'pi^isS^do duz 
mais, e esta mais a salvo de accidentes, redultantes 

^da I 

r

||j

IH ^irou'^n0_SUr8iU 

^ 

S' nl^snia' E S| ° 

;t.tyl°riS" uelle dio':-^ 
omoqo cjjntando. „ Que voz! fflj

M:á
ÉmgM
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por motivos futeis e falsos, embora de puras intenções.

Todos esses desajustados, nos seus casos mais graves,

vão contituir o enorme grupo dos que deshonram a sua

classe, deservem a sua patria, prejudicam-se a si mesmos,

e atrapalham a vida dos outros.

Questionários amplos e constantes, realizados entie as

crianças que terminam o curso primário teriam a vanta-

gem de orientar os especialistas e estudiosos sobre essa

fermentação de aspirações da infancia, dando mai gem a

uma criteriosa informação geral, ás familias, ao publico,

aos professores, realizando uma verdadeira prophylaxia

em relação a essas influencias desacertadas.

A orientação profissional dependendo em grande par-

te das condições do proprio individuo, mas também do

conhecimento do trabalho e das relações entre um e o

outro, deu origem a um conjuncto de exames e pesquisas

que constituem a Psycothechnica. Os fins práticos dessa

disciplina vêm a ser a indicação dos jovens para os tia-

balhos mais de accordo com as suas qualidades. Mas, além

de assim orientar, os que começam, pôde também a Psy-

chotechnica melhorar as condições dos que já se acham

encaminhados, o que é um caso de adaptação, e, finalmen-

te, em cada sector de trabalho verificar e escolher os de

maior aptidão, isto é, promover a selecção profissional.

Estudando o individuo, a profissão e o meio, a psy-

chotechnica depende, naturalmente, de um factor humano,

de um factor technico e de um factor social. E só em re-

lação ao individuo se sente obrigada, para bem conhe-

cel-o e examinal-o dos pontos de vista physico, physiolo-

gico, medico e psychologico.
O interesse pelos estudos de psychotechnica foi enor-

me, logo depois da Grande Guerra, fundando-se em mui-

tos paizes institutos de pesquisa, laboratorios públicos e
Os MYSTERIOS DA ELECTRICIDADE REVELADOS A

particulares, escriptorios de orientação profissional. 
Ap

pareceram obras e revistas especializadas, realizaram-se

congressos internacionaes, sobre o assumpto, e nas uni-

versidades e altos estabelecimentos de ensino de alguns

paizes foram creados cursos dessa disciplina.

A Allemanha fundou institutos de pesquisa, ccmsa-

grados á physiologia do trabalho, á industria e ao commei-

cio; institutos congeneres appareceram na Suissa, na ta

lia, na Hespanha, na Tchecoslovaquia, na Rússia, na o

lonia, na Rumania, na Bélgica, na França. A Ingiatena

organizou um instituto de psychologia e o de pegquisas

sobre a fadiga. Faria de Vasconcellos instituiu em x ortu

gal o seu Instituto de Orientação Profissional.

Desde 1910 já tinham sido feitos ensaios 
|ystemati-

cos para a selecção de varias profissões: |elephorUstas, 
ca

ctylographas, etc. Na França, na Allemanha, na Ameri

ca, fez-se, durante a guerra, a selecção de aviadore», mo

toristas e soldados.

O valor da selecção affirmou-se, e muitos paizes 
01

ganizaram nessa base muitos dos seus serviços. ss^

escolheu a Polonia o pessoal das suas estradas de feiro, a

Bélgica, os operários e funccionarios das suas fabncas

empresas de armas, bondes, telephones, transpoite^, 1

dustrias de cimento, tijolos, tecidos, etc. ; a França seec

cionou ferroviários e pessoal de alguns serviços cio s

do, bem como a Hollanda, onde algumas firmas

tantes adoptaram também o regime de selecção, a n&

terra adoptou-o para serviços do Estado e ínnume

empresas industriaes. Nos Estados Unidos, onde os es< 
s

dos de psychotechnica deviam ter tanta ixpansa-o,

os serviços do Estado, e as empresas electricas, ph° °&
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Essa complexidade da vida moderna exige, natural-

mente, o preparo conveniente dos candidatos aos vários

e faz desapparecer também aquelle quadro aca-

nhado de gente com falta de idéas, para quem um doutor,

e anel no dedo, mesmo de orelhas compridas, era supe-

a um bom artifice integrado na sua profissão.

A formação profissional requer escolas próprias; a

technica moderna do trabalho, em que a machina desem-

penha papel tão importante, não pôde ficar á mercê de

uma iniciação de mestre a aprendiz, como nos velhos tem-

pos de trabalhos quasi exclusivamente manuaes.

Um grande numero de serviços depende de especia-

lização, como se verifica das conclusões da Conferencia

Internacional do Trabalho de 1938, onde se menciona a

natureza de trabalhador requerido pelas varias industrias:

fl)—industrias que exigem numero muito pequeno de

operários qualificados e um grande numero de semi-

qualificados e não qualificados: industrias chimicas,

moinhos, usinas de assucar.

b)—industrias que exigem, ao lado de grande numero de

operários não qualificados, uma quantidade maior,

que no grupo a de semi-qualificados e qualificados.

mechanicos, electricistas, etc., para conservação de

ferramentas e reparo das machinas. Nesse numero

se incluem as industrias de tecidos.

r)—industrias que reclamam, ao lado de operários não

qualificados e semi-qualificados, numero equivalente

de qualificados, cuja formação resulta de longa apren-

dizagem e experiencia: construcção civil, industriai

mechanica e electrica, moveis, etc.

PRODIGIOSA CURIOSIDADE DOS JOVENS

phicas, de transporte e communicação adoptaram também

esse regime.

Referindo-se aos obstáculos que ainda encontia, em

alguns logares, a psychotechnica, diz o dr. Sollier que es-

tas são as suas principaes razões: ignorancia do assumpto,

temor da hostilidade dos operários; desconfiança em ie cl

ção á intromissão dos psychotechnicos 
na organização c as

usinas; ignorancia dos meios psychotechnicos (laboiato-

rios, apparelhos, pessoal), accusados de causarem giandes

despesas. Finalmente, algumas culpas da própria Psycho-

technica, exaggerada em alguns casos, e forçando a seivi-

ços complicados e inapplicaveis.

Quanto ás despesas, objecta o eminente autoi que,

na Inglaterra e na Allemanha, o Estado e os inclustiiaes

empregam tanto dinheiro nesses laboratorios que é de ciei

tenham chegado a uma conclusão favoravel sobre seus íe-

sultados, 
que outros accusam de ser sem compensação 011

de compensação lenta.

ENSINO PROFISSIONAL

Um dos grandes erros na orientação profisional 
de-

corre do preconceito da família, do indivíduo ou do meio,

na apreciaçao injusta das varias actividades em que se sub-

divide o trabalho.

Antigamente, familia que se prezasse não queiia o

jlho 
senão para padre ou soldado. Ponto de vista ainda

0 tempo do clero, nobreza e povo. No emtanto, segun-
co o dr. Faria Góes, recenseamento feito ha pouco nos

stados Unidos, catalogou 
"557 

grandes profissões, 
den-

|° 
^as quaes se encontram 25.000 occupações indivi-

uaes nomes ou de typos differentes".
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Talvez o pensamento mais acertado seja o dos que, con- relacionadas com a sua profissao, optam por unia organi- 1
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í/)—industrias de qualidade 
— aquellas que reclamam

grande numero de operários qualificados: industrias

de ceramica artística, de crystaes finos, óptica, tape-

çarias, relojoaria, etc.

A escola profissional, surgida no século 19, e que tan-

tos obstáculos encontrou á sua acceitação, destina-se hoje

a resolver sobre a formação de milhares de crianças e ac-

cusa, mesmo entre nós, uma grande procura.

No emtanto, ainda não está resolvido satisfactoria-

mente, no Brasil, o problema do ensino profissional.
Mantendo cursos de officinas ao lado de um curso secun-

dario geral, equiparado ao gymriasió official, offerecem, de

inicio, as escolas profissionaes, o perigo de receber can-

didatos que se interessam mais por esse curso gymnasial

que pelo de officinas, — o que já representa um prejui-
zo para os verdadeiramente interessados pela aprendiza-

gem de uma profissão.

No emtanto, si o pensamento de alguns é que um

bom operário não precisa de tantos conhecimentos, o pen-
samento de outros é, ao contrario, favoravel á expansão

do ensino secundário, valorizador, sem duvida, do traba-

lho do artífice, e capaz de lhe permittir certo transito de

uma para outra profissão, conforme as difficuldades so-

brevindas em relação a uma escolha anteriormente feita.

Talvez o pensamento mais acertado seja o dos que, con-

siderando desnecessário tanto desenvolvimento de ensino

secundário, para um artífice, mas também reconhecendo

as vantagens do amplo conhecimento de certas matérias

Um que conhece seu officio

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.3

A lei 284, de 29 de outubro de 1936, conhecida

denominação de 
"Lei 

do Reajustamento dos Funcc

rios Públicos", estabelece quadros onde se acham réu

diversas carreiras consideradas como indispensavc

bom funccionamento do serviço publico federal. O :

pamento em carreiras distinctas, divididas em cla|j|es

quaes o ingresso se processa mediante concurso paia

vimento da classe inicial, exige, evidentemente, a (1

ção exacta dessas carreiras e as suas característica

'¦¦':¦¦';-y'
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QUE ADMIRÁVEL CONCENTRAÇÃO !

senciaes. A selecção do pesoaí deverá ser feita nesses

concursos, devendo a Divisão de Selecção 
§ 

Aperfeiçoa-

mento do Dasp estabelecer normas de orientação para as

diversas carreiras do funccionalismo.

vise, pois, que essa lei já está entrosada com os

princípios de orientação profissional. No seu mais difficil

aspecto, porém, pois já dizia o dr. Sollier que, esses car-

gos de accesso são os de mais difficil influencia para a

psychotechnica, pois um individuo pôde ser apto para uma

funcção superior e inepto para as funcções intermediárias,

ás quaes, no emtanto, a carreira o obriga a se submetter.

O decreto-lei n.° 1.238, de 2 de maio de 1939, (lis-

põe sobre a instalação de refeitorios e a creação de cursos

de aperfeiçoamento profissional para trabalhadores. O go-
verno, considerando a necessidade de assegurai aos tra-

balhadores, fóra do lar, condições mais favogaveis e hy-

gienicas para a sua alimentação, e de lhes proporcionar,
ao mesmo tempo, o aperfeioçamento da educação profis-
sional, decreta, além das medidas referentes aos refeito-

rios, as seguintes: os estabelecimentos em que trabalhem
mais de 500 empregados manterão cursos de aperfeiçoa-
mento profissional para adultos e menores, de accordo com
o regulamento cuja lei ficará a cargo dos Ministérios do
Trabalho, Industria e Commercio, e de Educação e Sau-
de. Incorrerão na multa de 1:000$000 a 10:000$000 os
empregadores 

que deixarem de attender ás obrigações do
decreto.

hnniediatamente após a publicação do decreto-lei, os
u,ls ministérios alludidos nomeavam duas commissões de
hes membros cada uma, encarregadas de estudar e pro-
P01 a regulamentação do item em questão.

Estudado o assumpto por essas commissões, foi or-
banzado um pormenorizado relatorio, que aguarda, no

clu 
~^()' 0^ortunidade 

Para aproveitamento de suas con-

Poy outro lado, 110 sector do governo municipal, fo-

^m baixadas, 
pelo director do Departamento de Educa-

1939aS 
Se^u*n1p® instrucçÕes, datadas de 19 de junho de

"Art. 
33 — Os senhores directores proporão em cada

escola, quando possível e opportuno, nos termos do arti-

go 23, do decreto n.° 4.779, de 16 de maio de 1934, a

designação de um professor para ficar encarregado da

orientação do estudo dos aluirmos. Para esse fim é re-

commendavel a pratica das seguintes medidas:

a) attribuição ao professor escolhido, de 6 horas de

trabalho;

b) attribuição, ao professor escolhido, das 18 horas

restantes, até o máximo cie 24 horas, para o serviço de

orientação de estudos;

c) organização de um pequeno gabinete, para uso do

professor orientador;

d) exame, pelo professor orientador, das fichas de

aproveitamento de todos os alumnos, de provas e cader-

nos de exercícios, das fichas e cadernetas de classe, quan-

do necessário;

e) entendimento do professor orientador com os

alumnos de máo aproveitamento, a fim de apurar as cau-

sas responsáveis e suggerir as providencias indispensáveis;

f) entendimento com os professores dos alumnos de

aproveitamento deficiente, para melhor conhecimento dos

mesmos, do seu interesse pelos estudos, da realização dos

exercícios prescriptos;

g) conferencia com os paes de alumnos de aprovei-

tamento deficiente, para melhor conhecimento do menor,

das possibilidades de estudo em casa e obtenção da col-

laboração dos progenitores;

h) organização de horários de estudo systematico;

$ W
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i) orientação directa ou indirecta, dos alumnos, para

a acquisição de bons hábitos de estudo;

j) organização de competições de natureza intelle-

ctual ou technica, recommendaveis dentro dos bons prin-

cipios educacionaes, para estimulo do ambiente de estu-

do da escola;

k) suggestão ao director da escola de applicação de

medidas especiaes necessarias ao maior aproveitamento

Jos alumnos, inclusive a orientação de cursos de revisão.

Art. 34 — O professor orientador de estudos or-

ganizará uma ficlia succinta de cada alumno, que esteja

sob a sua acção directa.

Ao lado dessas medidas que dizem respeito á orienta-

ção do ensino na escola elementar, estas se encontram,

que com ellas se articulam:

Artj 39 — Na medida do possível, as escolas orga-

nizarão um serviço de orientação profissional em bases

experimentaes, destinado a assistir o adolescente matri-

culado nas escolas technicas, na escolha dos cursos neces-

sarios ás profissões que lhe forem aconselháveis.

Art. 40 — Para estudo e coordenação do serviço de

orientação será designado um professor do ensino techni-

co secundário, com a obrigação de 24 horas de trabalho

semanal, nos termos do art. 23 do decreto n.° 4.779, de

16 de maio de 1934, o qual ficará subordinado directa-

mente ao Superintendente de Educação Secundaria Geral

e Technica.

Art. 41 — O professor assim designado iniciará o

seu trabalho em um numero limitado de escolas, esten-

dendo-o a outras, na medida que a experiencia e as con-

diçÕes materiaes aconselharem.

Dentro das suas attribuições de superintendente de

Educação Secundaria Geral e Technica, o prof. Faria

Goes acaba de organizar um 
"Projecto 

de Ficha Cumula-

tiva para a orientação educacional e vocacional de adoles-

centes". A ficha projectada, acompanhada de uma intro-

ducção explicativa e justificativa, foi editada pela Secre-

taria de Educação. E' um trabalho minucioso, que de-

monstra no seu autor uma perfeita comprehensão do as-

sumpto, a par de uma cultura ampla e moderna, geral e

especializada.

Na introducção explicativa, o autor adverte das pos-
sibilidades de alteração na ficha projectada, principalmen-
te no sentido de reduzil-a a termos mais syntheticos. Tra-
ta-se, com efíeito, de uma ficha extremamente detalhada

que, devidamente preenchida, constituiria uma verdadeira
monographia sobre cada individuo estudado. Comprehen-
de essa ficha indicações geraes: dados de nascimento, fi-
liação, condição social da criança e da sua familia; da-
dos sobre a escolaridade anterior; sobre a escolaridade
actual; as officinas e actividades especializadas freqüenta-
das pelo alumno, e em que revelou mais inclinação e gos-
to; observações sobre as suas aptidões, reveladas nas offi-
cinas; observações sobre aptidão de ordem intellectual e
technica; medidas psychotechnicas feitas em laboratorio;
outras observações relativas á reacção do alumno nas of -
ficinas; dados minuciosos sobre a sua personalidade; tests
de intelligencia global e de aptidões; synthese do exame
medico; informações sobre educação physica; sobre acti-
vidades e experiencias extra-classes; actividades e experi-
encias nas horas de lazer e nas férias; interesses, 

prefe-
rendas e planos do proprio alumno, revelados durante o
curso; observações sobre possíveis desajustamentos em re-
lação ao curriculum, ao professor e ao estudo; sobre des-
ajustamentos escolares extra-curriculares; sobre desajus-
lamentos em relação á familia, — offerece margem a sug-

gestões do professor quanto ás providencias tomadas na •
reajustar o alumno, e termina por um quadro onde serão
annotadas as indicações e contra-indicações 

julgadas con
venientes.

Ficha tão minuciosa, é o seu proprio autor que o re
conhece — encontrará difficuldades em ser applicada a es
colas de 500 a 900 alumnos, sem pessoal para as registrar
nem aferir.

No emtanto, si considerarmos que esse trabalho vem
situar o problema da orientação profissional, de um modo
completo, mostrando as causas de que depende, em todas
as suas variedades, e as providencias a que deve conduzir
— temos de reconhecer nessa ficha, sinão um valor pra-
tico, pelo menos uma informação geral de primeira or-
dem, utilissima tanto para os directamente interessados
como pelos que, afastados do assumpto, precisam, no em-
tanto, conhecer-lhe as necessidades e imposições, para fa-
vorecerem o trabalho dos especialistas.

Convencido da prolixidade a que obrigam os estudos
de orientação profissional, o autor da 

"Ficha 
cumulativa"

lembra a vantagem de um 
"conselheiro 

de orientação",
technica encarregado de se pôr em contacto com os alum-
nos e, desempenhando as funcçÕes de uma especie de
apparelho de laboratorio, sensível e criterioso, cuidar, qua-
si por adivinhação, de endereçar cada caso ao seu destino
mais conveniente. Esse conselheiro de orientação profis-
sional seria, schematicamente, um receptor de informações
sobre o alumno, o trabalho e o meio e um elaborador de
soluções para os casos sob sua alçada. Receberia: as in-
formações sobre o interesse do proprio alumno, considera-
das pelo dr. Faria Goes como de primordial importam
cia; e, ao lado dessa informação subjectiva, os dados ob-

jectivos sobre a sua pessoa physica, fornecidos pelo exame
medico¦, que registraria, desde logo, as possibilidades de
contra-indicações geraes; as indicações psychotechnicas co-
Ihidas em laboratorio, e as dos antecedentes sociacs c ob-
servações feitas no período de férias e horas de lazer; a
esses dados se accrescentariam observações da escola ele-
mentor, quanto á vida escolar do alumno, e as da escola
technica onde o alumno se acha matriculado, bem como
as observações feitas nas officinas por onde passou e as
observações das actividades extra-curricular cs.

Si é certo que todos esses dados vêm a ser a própria
ficha cumulativa apresentada, não é menos certo que o
conselheiro de orientação poderá agir como um receptor
mais synthetico, dotado de uma faculdade de intuição ca-

paz de supprir o minucioso registro de todos esses itens.
Aliás, o conselheiro é indispensável para dois outros fins:
informar sobre as profissõesno sentido de mostrar as
vantagens, as difficuldades, as características de cada uma,
~7 e s°bre o mercado de trabalho, revelando a lonvenien-
cia ou a inopportunidade de certas actividades.

Organização central, ou orientador individual, esse
conselheiro é, sem duvida, indispensável, pois estabelece

SEU MEDICO poderá hesitar entre dois medica!
mentos para sua saúde

mas o seu amigo não hesitará em acorde-
lhar o melhor emprego de sua econoiws

PROCURE conhecer e tomar uma inscripçâo nos

formidáveis planos da

alliança do lar ldta.

Àv. Rio Branco n.° 91 — 5.° andar
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- ntre os tres pontos em que se apoia uma boa

a .re'??5r,6 nrof issional: as condições do individuo, da

rientaçao 1o

«fissão 
e do meio

P 
a dormente a esse trabalho, cuja minuciosa orga-

- nrocúra resolver um dos assumptos mais urgen-

nlZaÇa° 
bra educacional brasileira, existia já a tentativa

sentido, 
pela escola Visconde de Mauá,

matéria de ensino profissional.

tes na

feiía' 
ÜrdcoTconstituem o que temos talvez de mais per-

cujos serviyuo -- •

felt°n 
"dossier" de orientarão profissional estabelecido

I ,eu director exige: ficha de fajnilia, ficha escolar

ri medica ficha psycliographica, ficha psychotheclinm,

Ifr» 
i" l h» 

*

fichas deve conduzir a uma indicação final: apto

dos de

1 - Profissional aconselhada. O estudo de todas essas
taçao 

i...í —aduzir a uma indicação final: apto aos estu-

ou apto aos offuios de. . .

A technica de orientação profisional estabelecida é a

seguinte j os instruetores são iniciados por meio de confe-

rendas cursos, etc., quanto ao fim e processo da Onen-

tação Profissional. Ás famílias e enfermeiras visitadoras

se oferece também opportuildade de conversar sobre o

assumpto. As crianças se iniciam por meio de conversas

sobre officios e empregos, visitas a atehcrs e usinas, p|o|

jecções e leituras teçhnologicas.

Uma informação preliminar contém, com as fichas

de família, a escolar e a medica, dados economicos sobre o

mercado de trabalho na região.

0 exame psychotechnico inclue: estudo do dossier

anterior, interrogatório e provas para as fichas psycho-

graphica e psychotechnica. Desse exame resultam conclu-

sões sobre a aptidão para estudos complementares, secun-

darios, technicos e profissionaes, 
— e para um determi-

nado grupo de officios ou empregos de execução.

Finalmente, o controle da Orientação Profissional

aconselhada se faz mediante a escola secundaria, technica

ou profissional, e a repartição ou atelier. No primeiro
caso, as informações serão sobre o desenvolvimento phy-
sico (influencia do trabalho), evolução das aptidões es-

colares ou^profissionaes (mérito escolar) ; no segundo,

por inquéritos annuaes, durante quatro annos, sobre a es-

tabilidade e o valor profissional dos indivíduos orientados.

A melhor organização psychotechnica não dispensa o
controle humano clirecto, factor de decisiva importancia
no descobrimento da vocação e na orientação profissional.

O curso das escolas technicas secundarias consta, nos
seus tres primeiros annos, de um cyclo de ensaio que per-
nutte aos alumnos o contacto com as varias ofíicinas, nas

quaes um mstruetor experiente lhes mostra o segredo de
cada uma, de modo a despertar, estimular suas inclina-
Ç°es e fazer com que escolham a actividacle mais de accor-

com a sua vocação.

Infelizmente, em muitos casos, as condições materiaes
co estudarite obrigam-no a deixar a escola, uma vez atra-
vessado esse primeiro cyclo, a fim de arranjar uma collo-
cação de aprendiz em qualquer officina, onde os melhores
c°nseguem 

uma diaria de 10$000. São evidentes as des-
vantagens 

que dahi resultam, principalmente si attentar-

J10s 
clue esse êxodo arrebata quasi sempre os melho-

r« elementos.

dis 
^ Plü^ecÇão que as leis e algumas escolas industriaes

ain(fnSan-l-a0S 
diplomados pelas escolas technicas não é

um 
a Suí^c^n*-e 

para modificar esse estado de coisas. E

cert 
Servi(^° ^n^ensivo de encommendas, que permittisseas vantagens financeiras, não é muito aconselhável,
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pela situação desagraclavel em que poderia ficar, por ve-
zes, o instruetor technico, e também pelo desvirtuamento
da escola, susceptivel de tomar a apparencia de uma fabri-
ca de objectos, em detrimento da sua funeção de formado -

ra de profissionaes.

Por isso, merece as maiores sympathias a medida do
secretario de Educação do D. F., instituindo bolsas de

auxilio aos estudantes das escolas profissionaes, concor-
rendo assim para assegurar o curso completo aos de si-

tuação material embaraçosa.

Resultado ainda das idéas de melhor organização do

trabalho são os cursos de especialização e aperfeiçoamen-

to, recem-creados na nossa Escola Nacional de Agrono-

mia, onde funccionarios federaes do Ministério da Agri-

cultura ,vindos de todos os pontos do Brasil, realizam,

neste mmento, estudos intensivos, dentro da sua especia-

lidade para beneficiamento do serviço a que pertencem.

Já vê o sr. que a orientação profissional não é assum-

pto sem importancia. Governo, industrias, professores
acham-se empenhados no seu estudo, e procuram alcançar

um equilíbrio melhor do mundo pelo melhor equilíbrio

do indivíduo no trabalho, resolvendo, ao mesmo tempo, o

bem estar individual e collectivo.

Chegará um dia em que um alfaiate será um alfaiate,

e um cientista não será um sapateiro. Ninguém tirará o

logar do vizinho, em competições desleaes, porque cada

um terá o seu logar, para conveniência própria e de todos.

Nesse tempo, o mundo será quasi o Paraíso, e o pão

custará muito menos suor. Porque, na vida, não é bem o

trabalho que cansa, são os desajustados — 
que fazem coi-

sas tortas, e ainda atrapalham os que sabem trabalhar.

BANCO ITALO-BELGA

SOCIEDADE ANONYMA

DE FRANCOS

DE FRANCOS
Capital : 100.000,000

Reserva : 100.000.000

CAPITAL PARA O BRASIL: 12.000 CONTOS

O

SEDE SOCIAL: ANVERS

SUCCURSAES E AGENCIAS

LONDRES — PARIS — LE HAVRE

BUENOS AIRES — MONTEVIDÉO

RIO DE JANEIRO 
— SÃO PAULO

SANTOS 
— CAMPINAS

realiza todas as operações bancarias

COBRANÇAS EM MOEDA NACIONAL

E EM MOEDAS ESTRANGEIRAS.
DEPOSITOS E C/C Á VISTA,

A PRAZO E COM PRÉAVISO.
TRANSFERENCIAS DE FUNDOS.

departamento especial

PARA VENDA DE APÓLICES ESTADOAES

E MUNIC1PAES

A VISTA E A PRAZO

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAES

MEDiVNTE CERTIFICADO DA EMISSÃO

dirfcta do BANCO ITALO-BELGA

127^ RUA da quitanda, rio
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I EMPRESTIMO MINEIRO DE CONSOLIDApiO 11

SERIE C — LEI N. 192, DE 10 DE SETEMBRO DE 1937 I I

RELAQAO DAS APOLICES PREMIADAS 1

NO SORTEIO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1939 I 1

DUZENTOS CONTOS 2.852.599 1

Cincoenta contos 2.745.137 1

Vinte contos 2.293.554 I

Vinte contos 2.321.627 1

Vinte contos 2.471.263 I

Vinte contos 2.625.924 I

PREMIOS DE DEZ CONTOS 1

2.207.642 2.283.775 2.299.427 2.426.266 2.487.458 1

2.568.969 2.629.416 2.905.472 2.922.518 2.972.184 1

PREMIOS DE CINCO CONTOS I

I 2.010.157 2.174.729 2.226.831 2.322.532 2.454.532 2.737.327 I

I 2.023.320 2.225.437 2.253.730 2.374.872 2.588.835 2.766.135 1

PREMIOS DE DOIS CONTOS 1

2.063.414 2.181.128 2.341.778 2.465.928 2.614.312 2.821.252 I

I 2.104.386 2.195.792 2.355.162 2.486.495 2.705.140 2.889.442 1

|||» 
2.163.389 2.214.554 2.385.186 2.523.613 2.774.499 2.896.314 1

M 2.169.943 2.248.894 2.419.394 2.558.974 2.778.859 2.903.894 I

2.172.311 2.290.641 2.463.813 2.589.631 2.818.490 2.988.774 I

PREMIOS DE UM CONTO 1

2.000.037 2.196.569 2.331.549 2.424.969 2.594.866 2.842.630 I

2.043.191 2.202.833 2.353.897 2.447.928 2.625.116 2.855.291 I

2.054.264 2.204.656 2.353.976 2.454.661 2.674.160 2.860.152

2.090.657 2.209.612 2.358.857 2.463.215 2.681.389 2.880.461

2.092.061 2.209.928 2.362.147 2.467.833 2.691.781 2.883.412

2.093.950 2.213.385 2.373.155 2.469.914 2.728.465 2.883.971

2.097.837 2.220.239 2.373.886 2.470.718 2.732.174 2.906.765 I

2.101.148 2.220.256 2.383.545 2.492.960 2.734.487 2.906.981

2.116.456 2.243.472 2.394.482 2.497.731 2.746.759 2.908.172

2.124.690 2.252.023 2.394.783 2.501.756 2.754.246 2.957.056

2.139.256 2.255.751 2.397.051 2.512.064 2.770.817 2.958.164

2.140.129 2.262.076 2.398.188 2.518.475 2.791.027 2.961.862

2.143.729 2.264.098 2.401.355 2.523.879 2.794.622 2.970.560

2.179.472 2.279.147 2.401.362 2.538.206 2.796.465 2.983.037

2.180.518 2.279.388 2.410.015 2.588.831 2.801.919 2.999.083

2.184.114 2.301.398 2.423.039 2.591.171 2.825.827 2.999.889

2.301.881 2.423.947 2.594.498 2.841.849 
j

Secretaria das Finangas, 30 de novembro de 1939. 
— 

J. 0. Guimaraes, chefe da la. Secgao.

Visto. F. Martins, Superintendents do Departamento da Despesa Variavel. I
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SÉRIE C — LEI N. 192, DE 10 DE SETEMBRO DE 1937

RELAÇAO DAS APÓLICES PREMIADAS

NO SORTEIO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1939

DUZENTOS CONTOS 2.852.599

Cincoenta contos 2.745.137

Vinte contos 2.293.554

Vinte contos 2.321.627

Vinte contos. 2.471.265

Vinte contos 2.625.924

PRÊMIOS DE DEZ CONTOS

2.207.642 2.283.775 2.299.427 2.426.266 2.487.458

2.568.969 2.629.416 2.905.472 2.922.518 2.972.184

PRÊMIOS DE CINCO CONTOS

2.010.157 2.174.729 2.226.831 2.322.532 2.454.532 2.737.327

2.023.320 2.225.437 2.253.730 2.374.872 2.588.835 2.766.135

PRÊMIOS DE DOIS CONTOS

2.063.414 2.181.128 2.341.778 2.465.928 2.614.312 2.821.252

2.104.386 2.195.792 2.355.162 2.486.495 2.705.140 2.889.442

2.163.389 2.214.554 2.385.186 2.523.613 2.774.499 2.896.314

2.169.943 2.248.894 2.419.394 2.558.974 2.778.859 2.903.894

2.172.311 2.290.641 2.463.813 2.589.631 2.818.490 2.988.774

PRÊMIOS DE UM CONTO

2.000.037 2.196.569 2.331.549 2.424.969 2.594.866 2.842.630

2.043.191 2.202.833 2.353.897 2.447.928 2.625.116 2.855.291

2.054.264 2.204.656 2.353.976 2.454.661 2.674.160 2.860.152

2.090.657 2.209.612 2.358.857 2.463.215 2.681.389 2.880.461

2.092.061 2.209.928 2.362.147 2.467.833 2.691.781 2.883.412

2.093.950 2.213.385 2.373.155 2.469.914 2.728.465 2.883.971

2.097.837 2.220.239 2.373.886 2.470.718 2.732.174 2.906.765

2.101.148 2.220.256 2.383.545 2.492.960 2.734.487 2.906.981

2.116.456 2.243.472 2.394.482 2.497.731 2.746.759 2.908.172

2.124.690 2.252.023 2.394.783 2.501.756 2.754.246 2.957.056

2.139.256 2.255.751 2.397.051 2.512.064 2.770.817 2.958.161

2.140.129 2.262.076 2.398.188 2.518.475 2.791.027 2.961.862

2.143.729 2.264.098 2.401.355 2.523.879 2.794.622 2.970.560

2.179.472 2.279.147 2.401.362 2.538.206 2.796.465 2.983.037

2.180.518 2.279.388 2.410.015 2.588.831 2.801.919 2.999.083

2.184.114 2.301.398 2.423.039 2.591.171 2.825.827 2.999.889

2.301.881 2.423.947 2.594.498 2.841.849

Secretaria das Finanças, 30 de novembro de 1939. 
— 

J. 0. Guimarães, chefe da la. Secção.

Visto. F. Martins, Superintendente do Departamento da Despesa Variavel.
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A. 
Hospedaria 

de Immigrantes

xlrNTTUM ffls movimentos migratorios em territo-

N 
•brasileiro produziu jamais tamanha Seslocaçâo

lis hiinlnas quanto esse permanente movimento

(le m<WUn 
mie se processa entre os sertões nordestinos

<|C 
freges mais prósperas 

da lavoura paulista. Econo-

politicamente, muitos desses movimentos podem ser

B1C!l e 
dos O 

"rush" 
para as minas, a conquista da

Amazônia, a própria 
chegada dos primeiros immigrantes

«tniiseirós, são episodios cuja significação histórica ja

lontra consagração. Mas nenhum desses movimentos

a caracteristica do que em nosso tempo se desenvol-

0111 uma regularidade extraordmaria, annos a fio, como

I movimento de pêndulo, partindo do nordeste para

chegar a São Paulo, e dal voltando para attmg.r o ser-

tão nordestino. , .*11 r
Salvo o bem intencionado mas desarticulado esfoiço

de um ou outro observador dos factos da vida nacional,

liei poucos têm comprehendido o valor fundamental des-

se homem emigrante, que realiza, inconscientemente, como

jamais fora feito antes 110 Brasil, a confnunicação de duas

regiões até então desconhecidas entre si.

Mas a própria movimentação migratória, si resulta

de problemas sérios, por sua vez crêa outros não menos

importantes, tornando necessário o pleno conhecimento

de suas origens, de seu desenvolvimento, de seu verda-

deiro caracter, emfim.

El sobretudo pela região do S. Francisco que se pro-

cessa a migração de trabalhadores nordestinos para São

Paulo. Basta ver que de janeiro a setembro deste anno,

emquanto por esse caminho vieram 70.554 trabalhadores,

apenas 19.998 chegaram por via marítima. A explicaçao

é intuitiva. O transporte marítimo importa na approxima-

ção do littoral, onde não ha secca. E através da zona

secca, distanciada do littoral, movimenta-se a massa hu-

mana, em grande parte tangida pela calamidade, e tatu-

bem, em numero considerável, afreguezada no mercado

de braços da lavoura algodoeira do sul.

No Estado de Minas Geraes existem dois pontos de

concentração dos retirantes. Montes Claros, 
"porteira do

mundo", e Pirapora (vide 
"O 

rio S. Francisco", n O OB-

SERVADOR, fevereiro de 1939) . As duas pontas de li-

nli| da Central do Brasil vêm desembocar no planalto
paulista, depois de uma longa travessia que entronca em

fta|Ja do Pirahy.

Ao estudar as condições de vida e transporte no Sao
Francisco, teve O OBSERVADOR opportunidade de
tiatar, ainda que de relance, da situação dos emigrantes.

gora, porém, graças aos estudos já feitos, póde-se de-
talhar o caminho que essa gente percorre e os meios de
clfle se utiliza para vir do mais remoto sertão até as duas
ckades mineiras — entrepostos da migração nordestina.

Pirapora, na margem do S. Francisco, e ponto ex-

,rem° (^a navegação do curso médio, concentra os que so-
)em o rio. Montes Claros, embora sem caracter exclu-
SUo; esPe.cializa-se na concentração de indivíduos cuja
ongem é geralmente encontrada na Chapada Diamantina.

^.la° 
central da Bahia. A denominação genérica dada ao

^ugrante 
nordestino, mal chega elle ao sul — "bahiano

Clai^r°V^ni 
c^essa predominância do bahiano em Montes

de m' 
^Ue' ^0r eÍtensão, serviu para designar a origem

°COs os enftrantes, sejam quaes forem os seus pontos

de proccdcncia. Emquanto em Montes Claros, além dos

hahianos, qtíasi apenfis os mineiros emigram, por Pira-

pora passam 
"hahianos" 

de Sergipe, Alagoas, Ceará, Piau-

hy, Periifmbuco, em busca de sustento nas terras do sul.

Dos municípios ribeirinhos do S. Francisco descem

emigrantes por Carinhanha, Rio Branco! Barra, Chique-

Chique e Pilão Arcado, na Bahia. Pela cidade de Reman-

so, descem os do Piauhy, que escoam pelas localidades de

Raymundo Nonato e S. João do Piauhy. Por Lapa, a ci-

dade santa do sertão, descem os de Campo Largo, Angical,

parreira! e SantAnna dos Brejos. Por Joazeiro, que de-

fronta Petrciina, nos limites de Pernambuco e Bahia, des-

cem os piauhyenses de Oeiras, Paulista, Caicós, Campo

Saíles, os cearenses de Joazeiro e Crátol os pernambuca-

nos de Novo- Exu', São Gonçalo, Granito, Salgueiro, Leo-

poldina, Ouricurv e Boa Vista.

De numicipios afastados do Rio descem homens e ta-

milias de Macaluibas, Riacho de San®Anua, Paramirim,

Bomfim, Morro do Chapéu, Monte Alto, Oliveira dos

Brejinhos e Dii Seabra.

Vemos, assim, que Joazeiro, ponta extrema do cur-

so médio do rio (cerca de 1.400 kilometros abaixo de

Pirapora), concentra e embarca para a penosa viagem os

homens de todo o sertão dos Estados piopiiamente com-

prehendidos na zona secca. Bom Jesus da Lapa, onde se

realizam as devotas e devastadoras romarias de agosto, é

o porto fluvial da maior parte dos emigrantes da verten-

te esquerda do S. Francisco, emquanto Remanso, muni-

cipio varias vezes assaltado e retomado em passadas tio-

pelias, é centro de embarque dos piauhyenses de Raymunl

do Nonato e São João do Piauhy.

Duas empresas asseguram a navegação do 110, quan

do podem. Mas certo numero de emigrantes, por não

conseguirem arcar com as despesas da viagem, acompa-

nham a pé o caminho de rio acima, até Januaiia 
—- cuja

cachaça é celebre no sertão, e segundo alli se diz, 
"ate 

no

estrangeiro" —, de onde seguem para Montes Claros.

A duração da viagem nos vapores é vanavel, pois vae de

uma semana a um mez, conforme as condiçoes do rio.

segunda classe, na qual viajam os emigrantes, e aquella

espantosa mistura ao nivel d'agua, na qual os bichos, os

fardos, os homens, as crianças, viajam na mais repugnan-

te promiscuidade, 
e a alimentação é algo capaz de^ tornai

ao-radavel o mais hispido cozimento de mandacaiu Nao

raro se propagam 
moléstias na leva de emigrantes a bordo.

Ainda assim, a passagem de segunda classe, de Joa-

zeiro a Pfaplra, por cabeça, quando se trata de adultos,

custa 90S000. E' quanto hasta para mostrar, si nao bas-

||m 
descripções menos objectivas, a precana situaçao

d° 1 

Vejafws agora como se processa o movimento por

Montes Claros, onde a promiscuidade produz uma espe-

cie de insolito e bronco cosmopolitismo onde indivíduos

<le todas as idades, de todas as origens, de todas as do

cas de todas as esperanças, se misturam, 
j. 

espera ce c -

dnlão para as desejadas terras do sul. I elas estradas de

roda-cm e por caminhos carroçaveis chegam do oco do

,2o'' OS homens, suas famílias e bagagens num mtrm-

ridJ rumo de atalhos, veredas e desvios, entioncamen

Xkrf que tornam por emquanto impossível

tuna tentativa séria de estudo do transito dessa gente.



* ' ¦ • • . .. ...

*'• Claros algumas centenas cle kilometros, juj
i? ;! Arsenio Jose*Louren$o, trabalhador, fugiu da secca minhoes que os trazem, aos solavancos, ps

w If '• maior concentragao. Sao grupos cle trinta

11 Alguns roteiros principaes, entretanto, poclem ser es- divicluos, comprehendendo muliefes e cria

II tabeleciclos, seguiido demonstra a observaQao. A massa dos empresarios de caminhoes, que, no inti
"! humana, 

ora em conta-gottas, ora em caudal, mas inim lucro maior, lotam excessivamente os vehic

Iterruptamente, 

desce de Urandy e Condeuba para Mon- tombando na estrada, ou, na melhor das 1
-4|l tes Claros. De Urandy, vem gente de Umburanas, Mon- tropeando os passageiros 

— especialment

-. 
|Ji te 

Alto, Guanamby e Caitite. De Caitite, por seu turno, O pr&o dessa passagem aventurosa viria,

J ja 
vem gente de Macahubas, Riacho de Sant'Anna, Con- forme a distancia, mas pode ser encontrado

11 
tendas, 

Paramirim, Minas do Rio das Contas, Dr. Sea- por cabeqa.

bra. Vem tambem cieatuias cle Cacule, oncle vao parar Podemos citar um caso, para exemplo
vinclas cle Bom Jesus clos Meiias, Palmeiras e Ituassu'. 40 annos, c.asaclo, com dois filhos menores,

Hospedaria cle Imm:

T!| E chega a Hospedaria com sua familia Paulo, lios primeiro
I bro ultimo, deixou

I f 111 awW^- '' - * -'I ¦ < '¦''- * *'sWiSsm 
J^jalwlM' x * §*£"',' 

' 
fr-'«

I rcr;:nBj|'! JflWJ ;«J«|S- v- - . jp~ 9 era proprietario de uir

Forgado 

pela 
^secca^

Arsenio José^Lourenço, trabalhador, fugiu da sêcca

Alguns roteiros principaes, entretanto, podem ser es-

tabeleciclos, segundo demonstra a observação. A massa

humana, ora em conta-gottas, ora em caudal, mas inin|

terruptamente, desce de Urandy e Condeúba para Mon-

tes Claros. De Urandy, vem gente de Umburanas, Mon-

te Alto, Guanamby e Caitité. De Caitité, por seu turno,

já vem gente de Macahubas, Riacho de Sant'Anna, Con-

tendas, Paramirim, Minas do Rio cias Contas, Dr. Sea-
bra. Vêm também criaturas de Caculé, onde vão parar
vindas cie Bom Jesus cios Meiras, Palmeiras e Ituassu'.

E chega Á Hospedaria com sua família

54 O OBSERVADOR - xlvii

Em Condeúba, forma-se outro ponto de sub-concent

ção, de onde clefluem para Montes Claros os emigrant*"
de Conquista, Jequié, São João do Alipio e Poções. Ura^
cly, na Bahia, é assim ojponto de passagem' obrigatória

s feri
— "v. , .agem

capital da Republica, e de Barra do Pirahy á capital He
C~„ T>^ ,.1^ *

*— — j- uuugator

cios que buscam Montes Claros, onde o 
"trem 

de ferro"
irá leval-os a Barra do Pirahy, a tres horas de viagem d/%^<-vÍ4-n1 /\r\ I? Qi*N<ihlir>n a r\ a Koi-i*n T)< —. 1_ '

São Paulo.

Ahi em Montes Claros se inicia a acção organizada
de assistência ao trabalhador erradio, que por Urandv e
Condeúbas demanda, sob a pressão da necessidade, uma
lavoura certa com remuneração garantida.

AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

Tivemos occasião de denunciar, em tempo opportu-
no, o que occorria aos trabalhadores agenciados, sem a

protecção de serviços legaes, conduzidos como gado para
córte, desilludidos ao primeiro contacto com a grande
esperança que guiára seus passos. A intervenção dos ser-
viços officiaes veiu em boa hora iniciar a cessação de
um abuso cujo crime não estava só em maltratar os ho-
mens, mas sobretudo em illudil-os. O inicio da assisten-
cia ao trabalhador nordestino deve ser saudado, portanto,
como um sério e util trabalho, digno cie ser conhecido para
obter a cooperação cie todos.

Ainda assim, as condições em que se executa o trans-

porte estão longe de ser satisfactorias. Em geral, o pro-
prio trabalhador custeia a primeira parte da viagem com
a venda de seus restantes bens. Esgotados os seus rei
cursos mesquinhos, ao se encontrar com outros compa-
nheiros em qualquer localidade ainda distante de Montes

Claros algumas centenas cie kilometros, juntos alugam ca-

minhões que os trazem, aos solavancos, para o ponto de

maior concentração. São grupos cie trinta a quarenta in-

clivicluos, comprehendenclo mulheres e crianças, á mercê

cios empresários cie caminhões, que, no intuito de auferir

lucro maior, lotam excessivamente os vehiculos, não raro

tombando na estrada, ou, na melhor das hypotheses, es-

tropeando os passageiros 
— especialmente as crianças.

O preço dessa passagem aventurosa viria, é claro, con-

forme a distancia, mas pôde ser encontrado entre 40 e 60$

por cabeça.

Podemos citar um caso, para exemplo: M. C., com

40 annos, casado, com dois filhos menores, ao passar pela

Hospedaria de Immigrantes de São

Paulo, nos primeiros dias de outu-

bro ultimo, deixou o

lato:

Residia em Livramento, Bahia, e alli

era proprietário de uma pequena terra.

Forçado pela secca, resolveu i>ro^ura^

São Paulo, onde já esteve cie Ml

1914. A viagem foi feita a pe, ate

tité, durando tres dias. 
"

E prosegue a narrativa. Sahiu

cie Livramento, ás oito noras

manhã, depois do almoço (sic) 
•

mulher vinha a pe, e também os

lhos. Os saccos de viagem vin 1

lio 
"jégue" 

(jumento) 
de um con-

panhfro. Ás 11 horas mteno*

peu a viagem para clescf"°' 
rviu

horas da tarde. A mulhe

então a comida : rapadui a e al

H



dem 
de embarque para Sao Paulo. Si'tem^algum recur- '|

I dU^f6rn^no_grui», um^sentimento dental effe- 

^;<°^r|

j 
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Pericles'' de Carvalho, ^oii'd^'^ 
^~" I

|f Conselho 
de Immigra^o e Co- Emquanto O CHEFE VAI AO MEDICO. . 1

loniza<;ao clemonstrar a necessi- J

dade do restabelecimento dos servi<;os lie transporte para Ja em 3 de junho a situagao era considerada quasi I
os retirantes. Mas a Central do Brasil nao poclia dar es- normalizacla, isto e, restituicla as condiqoes habituaes do 1

coamento aos milhares que alii se agglomeravani. O gover- fluxo e refluxo da migraqao que durante toclj o anno por I
jj no federal abriu um credito de 200 contos para servi^os alii se faz. j

de assistencia medica e economica Aetata na regiao, Mas 
outra ciifficuldacle se aprese„tava. O accumulo

onde um surto de varicella ameacava accentual* ainda mais a , ^„K0iun „• i • fr , r ~ <

| OS perigos da conce„traSao. 
,e 

t^ba!h^oles' f'|la 
»la,s affectados por conduces des-

1 lavoraveis de saude, causava em Sao Paulo a perspectiva

| de um desequilibrio na colloca^ao de trabalhadores. De- j
'.I 

... AS CRJAN5AS TOMAM banho morno W** I'®80' ,resolveu 
0 governo'paulista suspender as or-

dens de embarques para o Estado, em comedo de junho.

EIS A 

dysenteria comecava a lavrar na regiao de Monies. Cla-
SPll m Pi mBlm r\ • t • r* ¦ i „ i ^ « *.. m ros. U major Lima Camara, presidente do Conselho de

|||mg|| || 
ImmigraQao e Coloniza<;ao, ponderou entao, que. apesal :

I 
t dos justos motivos para a suspensao dos embarques^ nao

era menos certo que o accumulo de alguns milhares de

creaturas na regiao assolada de Montes Clares iria deter-

minar mal maior, ainda mais quando se sabia (|iie cliaria-

mente chegavam a cidade 500 individuos, em media. Aclo-

ptou-se, 
entao, uma formula, que foi a seguinte: 0 Servi-

fflt; de Coloniza^ao de Sao Paulo receberia diariamente 250

pessoas, rigorosamente inspeccionadas nos pontes de em-

^U0' c^e ^ c^as c^e °^serva9^°em Monies cia-

fc w9H8E Dahi 
surgiu, com impressionante evidencia, a nccessi-

JKB v mi dade da installaqao de serviqos medicos e hospital a res nes-

men^os» e mesmo formaqao de uma Colonia Agricola em

Sao Paulo, com sens cincoenta amies de experien-

*f - ' . ;B|9 cia da immigra^ao, receberia, em clias alternados, 500 ini-

• 3»3Hi WÉB,

Finalmente, com a intervenção

do Conselho Nacional de Immi-

gração e Colonização, foi consi-

derada legal a presença de func-

cionarios do Serviço de Immi-

gração e Colonização de São

Paulo em Pirapora e Montes

Claros para fornecerem passa-

gem aos trabalhadores que es-

pontaneamente desejassem se-

guir para São Paulo. O alarme

foi dado, e o proprio Ministério

do Trabalho enviou um inspe-

ctor para examinar a situação

11a região, onde a chegada dia-

ria de novas lévas de retirantes

augmentava em proporções alar-

niantes a concentração. Graças

ao relatorio desse inspector, sr.

Pendes de Carvalho, poude o

Conselho de Immigração e Co-

lonização demonstrar a necessi-

dade do restabelecimento dos serviços de transporte para
es retirantes. Mas a Central do Brasil não podia dar es-

coamento aos milhares que alli se agglemeravam. O gover-
110 federal abriu um crédito de 200 contes para serviços

de assistência medica e economica immediata na região,
onde um surto de varicella ameaçava accentuar ainda mais
os perigos da concentração.

. AS CRIANÇAS TOMAM BANHO MORNO

EMQUANTO O CHEFE VAI AO MEDICO. . .

Já em 3 de junho a situação era considerada quasi
normalizada, isto é, restituida ás condições habituais do
fluxo e refluxo da migração que durante todo o alno por
alli se faz.

Mas outra difficuldade se apresentava. O aecumulo

de trabalhadores, ainda mais affectados por condições des-
favoraveis de saúde, causava em São Paulo a perspectiva
de um desequilíbrio na collocação de trabalhadores. De-

ante disso, resolveu o governo paulista suspender as or-
dens de embarques para o Estado, em começo de junho.
A dysenteria começava a lavrar na região de Montes Cia-
ros. O major Lima Camara, presidente do Conselho de
Immigração e Colonização, ponderou então, que, apesar

dos justos motivos para a suspensão dos embarques, não

era menos certo que o accumulo de alguns milhares de

creaturas na região assolada de Montes Claros iria deter-

minar mal maior, ainda mais quando se sabia que ciaria-

mente chegavam á cidade 500 indivíduos, em média. Ado-

ptou-se, então, uma fórmula, que foi a seguinte: o Servi-

ço de Colonização de São Paulo receberia diariamente 250

pessoas, rigorosamente inspeccionadas nos pontos cie em-

barque, depois de 8 dias de observação em Montes Cia-

rose Pirapora.

Dahi surgiu, com impressionante evidencia, a necessi-

dacle da installação de serviços meclicos e hospitalares nes-

sas duas cidades,- além de alojamento, distribuição cie ali-

nientos, e mesmo formação de uma Colonia Agricola em

Montes Claros.

São Paulo, com seus cincoenta annos de expenen-

cia cia immigração, receberia, em 'clias alternados, 500 mi-

migrantes, o que corresponde a 250 por dia, para sitas la-

vouras. Ainda assim, foi necessário encarar o problema
da capacidade de absorpção de tamanha quantidade 

de

braços, uma vez que a entrada de immigrantes chegai a

a niveis nunca dantes alcançados, pois só em julho e agos-

to entraram 11.000 indivíduos, emquanto, seguido se

sabe, a capacidade de absorpção de São Paulo, em época

normal, não vae além cie 7.500 indivíduos nesse mesmo

período — o que já é 11111 excellente resultado das ciescen

tes activiclacles agrarias. Registrava-se, então, um QX^S'

so de 5.000 pessoas, 110 niinimo, em cada cieis niezes. J l

urgente, portanto, providenciar para que não fosse a te

rado o mercado de trabalho em São Paulo, e para que esíj^

Estado não recebesse sozinho o encargo do sustento

O OBSERVADOR
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0 major Lima Camara, de volta de sua inspec^ao na i l

regiao de Montes Claros, propoz, em 27 de junho, varias Agora e a vez do dentista 1 
|B

medidas de caracter permanente, em principio identicas as H i H

que foram apresentadas, na mesma occasiao, pelo dr. Hen- terios, da Inspectoria Federal de Obras Contras as Sec- Hi

rique Doria, chefe do Servi^o de Immigra^ao e Coloniza- cas e da Inspectoria Federal de Estradas. Em reuniao iea- ; ij;H

^ao de Sao Paulo, a fim de regularizar a migra<;ao de tra- lizada a 7 de julho, essa cominissao ouviu o depoimento | K

balhadores nacionaes. Dessas suggestoes resultou lima de varias autoridades sobre a migia^ao de tiabalhadores i| H|

commissao composta por representantes de varios Minis- nacionaes. O sr. Luiz \ ieiia, inspectoi geial de Obras |jfl|

Contra as Seccas, ao apre- jlM

K depois, A vaccina^*ao ciar as suggestoes do sr. Dul- III

phe Pinheiro Machaclo, acima jrw

I -.

mm¦¦ ¦;. 
ç|

I -.

mm¦¦ ¦;. 
ç|
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• braços doentes, que durante os primeiros 8 me/.es
tan 

tiveram nesse Estado toda a assistência possível.
(1° al^1^rector 

c|0 Departamento Nacional de Immigração >

Dulphe Pinheiro Machado, teve opportunidade de
S1'resentar 

a 5 de maio deste anno, um relatorio cujas

!Lestões' pódem 
ser assim resumidas:

Creação de centros agrícolas 
gaçionaes, por intreme-

r da Divisão de Terras e Colonização do Ministério da

Agricultura. 
Construcção de Linhas Coloniaes, estradas

u rodagem ladeadas de lotes, por intermedio do Ministe-

rio da Viação em cooperação com o da Agricultura.

Concessão aos colo® nacionaes de todos os favores pre-

vistos na legislação sobre immigrantes. Assistência aos

retirantes por intermedio do Departamento Nacional de

Saúde, que deveria organizar serviço especial para esse

fim. Prohibição formal de qualquer aliciamento directo

ou indirecto de trabalhadores no nordéste. Construcção

de abrigos provisorios em Montes Claros, Pirapora e ou-

tros pontos em que se concentram retirantes, com fome-

cimento gratuito de alimentação, agasalho, assistência me-

dica, etc. Controle do Departamento em relação á conces-

são de passagens aos retirantes. Obrigação dos Estados,

empresas e particulares quanto ao repatriamento dos re-

tirantes, nos casos previstos, de accordo com o que se ap-

plica aos immigrantes estrangeiros. Fiscalização da Di-

rectoria de Terras, Colonização e Immigração e Coloniza-

cão, quanto á localização dos nordestinos e o cumprimen-

to dos respectivos contractos de locação de serviços. Con-

cessão de lotes nos Estados do sul, por intermedio do go-

verno federal, dos Estados, companhias e particulares, no-

tadamente nas regiões onde ha concentrações de estrangei-

ros. Abertura do crédito indispensável á execução dessas

medidas. Interferencia junto ao Ministério do Trabalho,

no tocante á protecção efficiente do trabalhador do cam-

po, quanto ao salario, previdencia social, assistência juri-
dica, etc.

O major Lima Camara, de volta de sua inspecção na

região de Montes Claros, propoz, em 27 de junho, varias
medidas de caracter permanente, em principio idênticas ás

que foram apresentadas, na mesma occasião, pelo dr. Hen-
rique Doria, chefe do Serviço de Immigração e Coloniza-

ção de São Paulo, a fim de regularizar a migração de tra-
balhadores nacionaes. Dessas suggestões resultou uma
commissão composta por representantes de vários Minis-

E DEPOIS, A VACCINAÇÃO

Agora é a vez do dentista

terios, da Inspectoria Federal de Obras Contras as Sec-

cas e da Inspectoria Federal de Estradas. Em reunião rea-

lizada a 7 de julho, essa commissão ouviu o depoimento

de varias autoridades sobre a migração de trabalhadores

nacionaes. O sr. Luiz Vieira, inspector geral de Obras

Contra as Seccas, ao apre-

ciar as suggestões do sr. D ti-

phe Pinheiro Machado, acima

transcritas, fez observações

muito opportunas:

Os centros agrícolas, si locali-

zados 110 nordéste, necessitam de

preparo prévio, a não ser que se

prefiram as faixas frescas do lit-

toraíf como o brejo da Parahyba

ou a matta de Pernambuco. Es-

se preparo, só a irrigação pôde

proporcionar. Será interessante o

caso do S. Francisco, cujas mar-

gens poderão otterecer, desde já.

innumeros centros de abrigo, bas-

tando, para tanto, o apparelha-

lento para o bombeamento da

¦igna e a indispensável oi iv.ntação

technica, sem falar nos casos de

desapropriação que surgirão cer-

lamente.

Poderia o sr. Luiz Viei-

Ia ter falado também nos

y-Si r,N
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VIAGEM PARA S. PAULO I

Agora 
e hora de comer ^ 

Em pjrap0ra e Montes Claros, funccionarios do Ser- I
vi^o de Immigraqao e Colonizaqao promovem a matricnla Icasos em que o governo, antes de encarar o pro- dos trabalhadores que desejam embarcar para Sao Paulo 1ema das desapropria^oes, resolvesse encarar a le- com 
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rp duragao da viagem, mas tambem a agglomeracao nesses I

, r \ 
0 enitanto como lucidamente fez notar o observa- vagoes desprovidos de agua, de InstallaQoes sanitariasj I

o stado de Sao Paulo no Conselho, o piano excel- dos menores requisites de hygiene. Por mais fartos que I
en e e o ras de colonizagao pelo trabalhador national sejam, os farneis distribuidos em Montes Claros pel I

compre len e um conjuncto que so em alguns pode ser Conselho de Immigragao tem de ser insufficientes, e cla- I

nnpn 
execu. a °> emquanto o problema avulta, nao |-o, para alimentarem os trabalhadores durante tap' longa I

o-pnria rnirf m 
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tam^em pela ur- viagem. Aquelles que possuem algum dinheiro, podem ad- I
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aPlesen 
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^"ks.de 
grande al- quirir alimentos nas estagoes atravessadas pelo trem — I

ii tretanto em trahallf 
e^em sei1 °macas, importam, en* e disso vivem moleques de cada parada, com seus tabo- I

jl 
j- 

alcnin^nl'in j0nc 
usao nao se mede por leiros de pasteis, doces, bananas. Os que nao levam al- I

II eumas cartes do nHino^rn 
& P^ln?anente actividade. Al- gum dinheiro, o que e a regra, tem deante de si, ao se es- 1

nlicadas com oleno rendirnen+n 
eriam 

^ei 
desde l°g° aP~ gotar o farnel, a fome nos quatro dias da viagem de Mon- I

piicaaas com pleno lendimento, emquanto outras, a serem tes Claros e Piraoora ate Sao Paulo Elles sao aauelles 1immediatamente miciadas, nao seriam mnrlmVino f 
liaPoia at^ ^ao "iiio. i^iies sao aqueiie a
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brevidade exigida pela angustia do problema i 
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a^loTrgm em Barra do Pirahy, e sao tambem L
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A prohibit do lliciamento do 3erta„e'jo 
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culares e seus prepostos, de- 
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nunciada pelo O OB SER- ¦
VADOR, encontrou na lei Mais tarve, a familia descansa fl

no consenso unanime dos ^
membros do Conselho de Co- P'l»W

lenizacao vehemente con-

demnacao. O mercado de es- ? v *^W§

cravos, pois outro nome nao »11 "i 
i trrn^-

se poderia dar ao recruta- ^

mento vergonhoso que se fa- - & „ 
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ao servico de colonizacao in- ^ ~:1y%
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proprio nordeste, sem o exo- ^ if ¦
do cujos resultados finalmen- jsSBr^lmk.>-Jm 

Jj. 1
II! te vao sendo percebidos. A 

M

| proposito, o observador do 
" 

\ 
'<&k 

fB
' n i ililHi Mr^ ^

SI ( j, ^ ^^j^BBBBBI^WBBP tf&s * .

1 f' wMil —./ ': '. 
^^y||||BBBBBBBilll^^ V-s'tj,yVj:

Agora é hora de comer

casos em que o governo, antes de encarar o pro-
blema das desapropriações, resolvesse encarar a le-

gitimidade dos titulos de posse das terras ribei-
rinhas.

A 10 de agosto, foi lido e approvado o Relatorio da
commissão, com as suggestões a serem apresentadas ao
sr. Presidente da Republica, para solucionar o problema
das populações sertanejas attingidas pela secca.

No emtantol como lucidamente fez notar o observa-
dor do Estado de São Paulo no Conselho, o plano excel-
lente de obras de colonização pelo trabalhador nacional
comprehende um conjuncto que só em alguns pôde ser
cabalmente executado, emquanto o problema avulta, não
apenas pela gravidade da questão, mas também pela ur-
gencia com que ella se apresenta. Medidas de grande al-
cance, que pódem e devem ser tomadas, importam, enl
tietanto, em tiabalho cuja conclusão não se mede por
dias, mas por alguns annos de permanente actividade. Al-
gumas partes do plano, sim, poderiam ser desde logo ap-
plicadas com pleno rendimento, emquanto outras, a serem
immediatamente iniciadas, não seriam concluídas com a
brevidade exigida pela angustia do problema.

A prohibição do aliciamento do sertanejo por parti-
culares e seus prepostos, de-
nunciada pelo O OBSER-
VADOR, encontrou na lei e
no consenso unanime dos
membros do Conselho de Co-

lcnização vehe m ente con-

demnação. O mercado de es-

cravos, pois outro nome não

se poderia dar ao recruta-

rnento vergonhoso que se fa-

zia nos sertões, deixará de
.existir.

A Inspectoria de Obras

Contra as Seccas, consultada

sobre os lotes desde já dispo-

niveis, informou que exis-

tem de 6 a 7.000 hectares ir-

rigados a lotear, dando inicio

ao serviço de colonização in-

tensiva dos sertanejos no

proprio nordeste, sem o exo-

do cujos resultados finalmen-

te vão sendo percebidos. A

proposito, o observador do

Estado de São Paulo junto ao Conselho teve 0D
dade de accentuar que a collaboração da IncrJp£°r.tuni:
Obras Contra as Seccas 

"é 
indispensável na sol 

°~a de

um problema que tanto interessa á prosperidade'V'?0"^
do paiz, cujos Índices de producção e de rirniâ^10!
procurando levantar". 'c esta

A São Paulo, accentuou nessa occasião o seu re •
sentante, interessa encarar o assumpto profetamente
adopção de medidas praticas e immediatas. P

Entrementes, a Commissão de Immigração e Colo 
'

zação fornecia em Montes Claros, num trimestre H«t"
anuo, 138.644 refeições e 20.935 farneis, sendo 24 864
refeições e 4.312 farneis em junho, 34.519 reffliofi« 1
9.784 farneis em julho, 71.261 refeições e 6.839 farneis
em agosto.

A VIAGEM PARA S. PAULO

Em Pirapora e Montes Claros, funccionarios do Ser-
viço de Immigração e Colonização promovem a matricula
dos trabalhadores que desejam embarcar para São Paulo
com passagens requisitadas pelo governo paulista. Todos
elles são vaccinados e ligeiramente inspeccionados nessas
duas cidades. Em seguida, de posse das requisições, em-
barca® para São Paulo pela Central do Brasil.

A viagem nesses trens ainda está por ser descripta.
Não é só o desconforto natural dos carros de segunda, na
duração da viagem, mas também a agglomeração nesses
vagões desprovidos de agua, de installações sanitarias,
dos menores requisitos de hygiene. Por mais fartos que
sejam, os farneis distribuídos em Montes Claros pelo
Conselho de Immigração têm de ser insufficientes, é cia-

l*o, para alimentarem os trabalhadores durante tão longa
viagem. Aquelles que possuem algum dinheiro, pódem ad-

quirir alimentos nas estações atravessadas pelo trem —

e disso vivem moleques cie cada parada, com seus tabo-
leiros de pasteis, doces, bananas. Os que não levam al-

gum dinheiro, o que é a regra, têm deante de si, ao se es-

gotar o farnel, a fome nos quatro dias da viagem de Mon-

tes Claros e Pirapora até São Paulo. Elles são aquelles

que se agglomeram em Barra do Pirahy, e são também

aquelles que lançam olhares gulosos para os feaboleiros,
nas estações.

Mais tarde, a família descansa
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Uma sineta avisa a hora das refeições. Café com pão

pela manhã, almoço ás 11 e jantar ás 5. Os generos são

cie primeira ordem. O medico obrigatoriamente inspeccio-

na todos os dias a comida, approvando ou regeitando^o

cardapio do dia. As despesas com alimentação não são

pequenas, pois é alto o indice calculado para cada comen-

sal. Em oito mezes deste anno (janeiro a agosto, essa

despesa chegou a 422:134$250, para um numero total de

238.173 refeições, 51.490 farneis, 4.257 litros de leite e

7.955 médias.

No emtanto, a base da alimentação continua a ser ar-

roz feijão e farinha de mandioca com carne secca. As

Eis os rapazes no dormitorio

Finalmente, estropeados pela estafa de uma viagem

dessas, depois daquelías outras caminhadas ainda mais ri-

gorosas, chegam á estação do Norte, de onde se dirigem

á Hospedaria, que dista apenas algumas centenas de me-

tros da gare. Ao chegarem á Hospedaria, aos trabalha-
dores e suas familias são franquea-
dos os banheiros, sendo que para
as crianças existem banheiras espe-
ciaes servidas de agua quente. 9HBHHHMHIÍ
Aquelles une trazem roupas para
mudar trocam o vestuário empoei-
íado por outro mais limpo. Sem
despesa 

para elles, o barbeiro faz-
hes a barba, tosquia-lhes a cabel-

1 a geralmente enorme.
Depois, 

já reconfortado, o trabaj
tiador é acompanhado pelo func-

cionario 
que lhes indica o que têm *- *;

a azer. Acompanhados de suas \
amilias, os trabalhadores são cha-

mac 08 pelos encarregados do ser- * •
VIÇ°, a quem prestam indicações
80 re as seguintes 

questões: nome j r V
eu e da iamilia, idade, estado ci- [vi I w

'.Pro SSao> instrucção, religião, §/ ~ájf
aaonahdade, 

município e Estado • 
: :

Pr°cedencia, 
ponto de embar- f 

':ff

Na manhã seguinte, Lourenço escolhe destino

O
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ilorcs^que 

^existem 

em vi^as esta- I
A familia recebe agasalhos. .. goes procurando illuclil-os com promessas Snentirosas I

palavras tentadoras. I

tentativas 
feitas para melhorar essa dieta 110 sentido de ]

tornal-a mais racional, mallograram. Ja se chegou a ser- ASSISTENCIA SOCIAL AS CRT A XT AS 1

vir verdura em abundancia, mas os novos colonos repel- 1
liram o alimento. Toda vez que se misturava aos prates Mantida pelos proprios funccionarios do Servian, 1
um pouco de verdura, yoltava intacta. Resta, por emquan- funcciona desde alguns annos a 

"Associaqao 
de Assistel- 1

to, ja que a pequena estadia de dois dias na Hospedaria c^a aos Filhos dos Immigrantes". Seus poucos recursos 1

i| : nao pode bastar para modificar os habitos da longa mono- sao» entretanto, compensados por 11111a activiclade enthu- I

; ! tonia alimentar, assegurar a quantidade: a comida e farta siastica e continua. Neste anno, seus servigol passaram 1
||| e vastamente sufficiente. Alem disso, as criancas e distri- alem da expectativa. Ao se tornarem mais agudos os ef- I

ill buido leite. feitos da secca, o affluxo de trabalhadores a Sao Paulo 1¦ ¦ 91i: ' ¦ .

II O estado de miseria organica em que che^ani os reti- co.il?cidiu 
conl a intens«dade do inverno paulista. As fa- 9

\ | rantes pode ser evidenciado por uma simples'estatistica ™llaS 
dos ret,rantes' especialmente as cgianqas, cliegavani 1

I Nos mezes de ianeiro a aeosto do colrentp a„™, * 
Hospedaria em Kiipre^^^ I
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A FAMÍLIA RECEBE AGASALHOS. . .

tentativas feitas para melhorar essa dieta no sentido de
tornai-a mais racional, mallograram. Já se chegou a ser-
vir verdura em abundancia, mas os novos colonos repel-
liram o alimento. Toda vez que se misturava aos pratos
um pouco de verdura, voltava intacta. Resta, por emquan-
to, já que a pequena estadia de dois dias na Hospedaria
não pôde bastar para modificar os hábitos da longa mono-
tonia alimentar, assegurar a quantidade: a comida é farta
e vastamente suficiente. Além disso, ás crianças é distri-
buido leite.

O estado de miséria organica em que chegam os reti-
rantes pôde ser evidenciado por uma simples estatística.
Nos mezes de janeiro a agosto do corrente anno, embora a
pequena permanência na Hospedaria, já seus modesto-
serviços hospitalares tiveram de internar 596 indivíduos.
Calculada a 10$ por dia e por pessoa, a despesa de sua
peimanencia no hospital significa, nesses nove mezes do
anno, cerca de 70 contos. Além desses, chegaram a ser

'peitados 919 indivíduos, (|ue
crescidos de suas familias ner4*'
um total de 1.236 

pessoas 
'

Apesar de seus emeoenta annos
o edifício da Hospedaria, conside'
rado em 1886 um dos mal bellos
prédios públicos da capital 

paulis-
ta, ainda satisfaz em grande parte
as necessidades actuaes do Serviço
No andar superior estãu os dormi-
tonos. No inferior, os serviços de
escriptorio, salas de matricula, fl
feitorio, salas de bagagem, descan-
so, etc. Ao fim do jantar, reuni-
dos na grande sala de matricula,
ouvem os novos colonos uma pe-' 
quena prelecção sobre hábitos de
hygiene e indicações úteis para a
viagem que se vae iniciar. Nesta
opportun idade os 

jjinccionarios do
Serviço chamam especialmente a
attenção do colono para os agencia-
dores que existem em varias esta-

ções procurando illudil-os com promessas mentirosas e

palavras tentadoras.

ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁS CRIAXCAS

Mantida pelos proprios funccionarios do Serviço,
funcciona desde alguns annos a 

"Associação 
de Assisten-

cia aos Filhos dos Immigrantes". Seus poucos recursos

são, entretanto, compensados por uma activiclade enthu-

siastica e continua. Neste anno, seus serviços passaram
além da expectativa. Ao se tornarem mais agudos os ef-

feitos da secca, o affluxo de trabalhadores a São Paulo

coincidiu com a intensidade do inverno paulista. As fa-

milias dos retirantes, especialmente as crianças] chegavam

á Hospedaria em impressionantes condições de miséria, e

quasi nada lhes restava, para se protegerem do frio deste

anno em São Paulo.

Impossibilitada de custear com seus próprios recur-

sos a assistência a essas crianças, a Associação heroicamen-

te mantida pelos funccionarios resolveu appelj|r para o

publico. Vieram-lhe então donativos em roupas e agasa-

lhos, de modo a de certa maneira compensar os quê íal-

tam. Além de donativos das principaes fabricas do Es-

tado, e da Associação dos Repre-

sentantes Commerciaes cíg Sao

Paulo, figuram os do proprio inter-

ventor. Só nos mezes de julho e

agosto, no rigor do inverno, parti-

cularmente penoso para os retiran-

tes, foram distribuídas . &>4 peças

de roupa ás crianças.

O DESTINO DE CADA UM;

Si fosse possível deixar por con-

ta do proprio Serviço o encaminha-

mento de todos esses homens, cei 
^

to seria mais fácil para o Lstado e

para elles conseguir collocação ate

quada. Mas cada um traz uni ces

tino, suggericlo por um pai 
ene,

pela insinuação de um amigo, ou,

em muitos outros casos ]M)0
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crra^ao e Coloili«ao, visa preci- Ki| a familia que vai embarcar - ¦

I samente evitar 11a mfflpr parte dos ¦

B casos esse inconveniente, recebendo clu fazendeiro interes- obrigam a apresentar. Desse modo, quando o Escriptono mt

I sado os pedidos de trabalhadorcs. Esse pedido vem acom- de Collocates recebe um pedido de colonos ou traba- IB

I panbado de dados sobre os salarios que se lhes pretende lhadores avulsos, manda verificar si a propriedade inte- I 
|||

I plgii quer a colonos, quer a 
"camaradas" 

avulsos. Por ressada ja tem ficha, isto e, si la foi inspeccionada. Em . IK

I lu Ao, a Inspectoria de Trabalhadores e Tmmigrantes. caso affirmativo, confronta as informaqoes do fazendeiro :,f«

I outra seccao do Serviqo, tem coino uma de suas incumben- com aquellas obtidas pelos funccionarios, e si ambas es- , 
| 
¦

I ciasV"inspecqao as fazendas que solicitam bracos. Os tiverem de accordo, manda que o peldo seja acceito. |||H

I inspectores que visitam essas propriedades devem dizer si Quando se trata de propriedade ainda nao visitada, o Es- j 
11

os 
paganientos estao em dia, si a fazenda offerece condi- criptorio so despacha o pedido depois de lealizada a ins- j ¦

I coes de salubridade, etc., em relatorio minucioso que sc pecqao. iV®

ILIMENTACAO FORNECIDA PELA-HOSPEDARIA DE IMIGRANTES-AOS ALOJADOS I
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Eis a família que vai embarcar

obrigam a apresentar. Desse modo, quando o Escriptorio

de Collocações recebe um pedido de colonos ou traba-

lhadores avulsos, manda verificar si a propriedade inte-

ressada já tem ficha, isto é, si já foi inspeccionada. Em

caso affirmativo, confronta as informações do fazendeiro

com Iqueias obtidas pelos funccionarios, e si ambas es-

tiverem de accordo, manda que o pedido seja acceito.

Quando se trata de propriedade ainda não visitada, o Es-

criptorio só despacha o pedido depois de realizada a ins-

pecção.

IHTTTTB
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Duas hypotheses occorrem: ou o trabalhador deseja

recorrer á mediação do Serviço a fim de arranjar collo-

cação na lavoura, ou não deseja. No primeiro caso, o

funccionario indaga do interessado suas preferencias, isto

é, si deseja trabalhar como colono, camarada, empreitei-

ro, etc. Conforme a resposta, informa que na zona tal se

necessita de trabalhadores para este ou aquelle serviço.

Presta depois esclarecimentos sobre salarios, localização

da fazenda e outras indicações. Acceitas as condições pelo
trabalhador, o escriptorio communica ao fazendeiro a re-

lação das familias que seguem para sua propriedade. O

fazendeiro se compromette a receber o pessoal na esta-

ção, nada podendo cobrar pelo transporte até sua pro-

priedade, e, além disso, se obriga a entregar a cada tra-

balhador uma caderneta preenchida pelo Departamento

Estadual do Trabalho, na qual estão especificadas as con-

diçÕes do contracto de locação de serviços firmado entre

empregado e empregador. Essa caderneta dá ao trabalha-

dor o direito de invocar a assistência judiciaria gratuita
do Estado toda vez que se julgar lesado pelo patrão.
Não podendo o custo dessas cadernetas ser debitado ao

trabalhador, deve o fazendeiro pagar 3$ por caderneta

agricola. Assim, verifica-se que ao enviar trabalhado-
res para a fazenda com procura registrada, o Serviço
envia ao mesmo tempo as cadernetas já devidamente pre-
enchidas e com as necessarias annotações.

Tem então este homem o seu trabalho protegido pelo
Estado. Está cercado de todas as garantias legaes.

Mas aquelles que têm destino certo — o que significa
destino acertado —, e que infelizmente constituem esma-
gadora maioria, nada pódem os funccionarios fazer, limi-
tando-se a annotar os logares para onde pretendem se-
guir. A partir do momento do embarque, o Serviço per-
de o contacto com elles. Esses formam, depois, a legião
dos que retornam desesperançados.

Mas por que ha de ser tão grande o numero dos que
procuiam dispensar os serviços do Escriptorio Official de
CollocaçÕes ? Porque já esteve em São Paulo, e julga porisso conhecer tudo, ou porque não tendo ainda nenhuma
mdicaçao, foi-lhe esta feita por alguém que já Lá esteve
OU por outros que nunca lá irão parar...

E' muito 
|fficil, 

senão impossível, possuir o Servi-
ço uma relação de todas as propriedades agrícolas do Es-
tado, que sobem a mais de algumas centenas de milhares

freqüentemente 
essas propriedades mudam de nome mu-

dam de proprietário, são retalhadas, são accrescidas^ mo-

Sn "a T 
Pr?"a estructura ou na sua designa-

re 
,t£Ur 

decfPÇões> quando o trabalhador se-
gue a procura de fazendas que não mais são conhecidas
ou mesmo nunca existiram. Peor ainda, quando elle se
gue a procura dos salarios que lhe foram promettidos em

eltistem 
6XCUSa Parada d° trem' Salai"Í0S elle nao

Mas também ha entre elles quem saiba escolher Es-te anno, por exemplo, todos os que chegavam queriam t
para uma determinada zona, para uma certa cidade . Ma-nlia. E que a fama da florescente cidade se esoalhatre. elles pela força da sua intima união que os leva a dTvulgar entre si o exemplo daquelles 

que foram Mizes

acontece, então? Basta ver o caso de Mariliaacima citado. Este anno, para lá se dirigiram tanto atoa

Ss Ü ZrÉ\tVb"" 
eaUda* ' prosperidade quêcerca essa região, que la se registrou excesso de mão deobra, e os salarios baixaram. E' necessário então susoen

9 9mecIniento de passagens para a região affectada
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— e foi esse o caso de Marilia — até ane nov.
situação se normalize. f6 r*** a

E' verdade que essa providencia quasi nefhum
sultado pratico pôde dar. Aquelle que se apresenta

proposito de ir para Marilia vae para Marilia 0,,°°™
quer que sejam os argumentos em contrario. Appare t"
mente convencido, de posse da passagem para outro lí
gar, aproveita o trem, e depois, a pé, de qualquer ,m"
neira, faz o resto da viagem... para Marilia. Tal é a f
ça da esperança que o empurra. 01 

~

A orientação tem de ser, então, além de racional
attender ás necessidades de cada região de mnrin 

' ' 
~°

-1 -1 niuuo a nan
determinar desequilíbrio no mercado do trabalho, tamben
eminentemente persuasiva a fim de que a esperança de
cada um não conspire contra elle próprio. Felizmente
como é fácil comprehender, quasi sempre as regiões mais
procuradas o são precisamente porque alli se encontram
mais altos salarios, em virtude do proprio desenvolvimer-
to que lhes dá fama entre os recem-chegados. O cuida-
do nesse ponto deve estar apenas em não deixar que'o
affluxo seja a ponto de annullar essas vantagens decor-
rentes da prosperidade regional.

A Hospedaria foi construída á margem da estrada de
ferro São Paulo Railway. Geralmente é do interior da
própria Hospedaria que elles embarcam no trem que en-
costa em plataforma no edifício. Os cartões de matricula

que receberam ao chegar á Hospedaria são devolvidos na
hora do embarque.

O PERIGO CONSTANTE

Desde o mais remoto sertão, e por todo o S. Francis-

co, e por toda a zona secca, e no decurso da viagem para
São Paulo, e no decorrer da viagem da capital para o in-

terior do Estado, ha um perigo á espreita, envolvente e

constante. O aliciamento clandestino, aquelle que se faz

mediante percentagem ao agenciador por cabeça recru-

tada para os serviços agrarios, ultimamente capitulado co-

mo crime pelo decreto 3.010, dá que fazer aos delegados

de policia que processam agentes de hotéis e aliciadores

que illudem os incautos com a promessa de salarios in-

existentes, cujo resultado é a mal disfarçada escravidão

através de dividas nunca saldadas.

O melhor meio de evitar esse perigo seria fazer

acompanhar as lévas de immigrantes por inspectorej do

Serviço de Colonização, desde o ponto de concentração

até a chegada ao local de destino. E', aliás, o que está

procurando fazer o Serviço de Colonização de São Paulo.

Para avaliar a importancia desses serviços, bastam os

algarismos dos primeiros nove mezes deste anno, pelos

quaes se vê que o total de trabalhadores distribuídos pelo
interior chega a 63.901. Em janeiro foram 1.807, em

fevereiro 3.248, em março 6.573, em abril 7.597, em

maio 9.879, em junho 10.340, em julho 12.378, em

agosto 12.079, numa ascensão que coincide com o rigoi

da secca do nordéste.

O rumo tomado pelos trabalhadores pôde ser acom-

panhado através das passagens requisitadas ás estradas

de ferro paulistas. A Cia. Paulista, por exemplo, no pe-
riodo que estamos analysando, forneceu 20.490 passa-

gens. A Noroeste do Brasil, 19.113. A Sorocabana,
13.020. A Araraquara, 6.021, a S. Paulo-Goyaz, 2.337,

a Mogyana 2.006, a Douradense 770 e as restantes, 4 •

Nunca será demais accentuar que a percentagem 
da-

quelles que acceitam o destino suggerído pelo Serviço e

Immigração é ainda muito inferior á daquelles que seguem
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Anta própria", ao acaso das suggestões alheias, que< 
í)0r 

C 
a desviar no caminho da Hospedaria para a Fa-

cTos 
trabalhadores em transito.

0 trabalho do alliciador é facilitado pela desconfian-

relação ao governo. O 
"Governo", 

para esse ho-

Ça ^intimidado 
pela miséria e por longos annos de aban-

é uma entidade mythologica, punitiva, evitavel sem-

óue possível, 
á qual se deve preferir o homem sorri-

Tnte que, na parada do trem, offerece o pastel, o café e

-iraiso! Isso para não falar daquelles casos, aliás nu-
° 

erosissimos, de homens que vêrn porque um irmão, um
111 • 1 mu víi<3-0 amigo lhes mandara dizer que numa de-

terminada cidade se viveria muito bem. Inútil dizer que

talvez já esse informante não mais alli se encontre e que

de certo alli as condições mudaram. O homem que ven-

deu tudo o que tinha e com o apurado comprou passa-

ens até Pirapora, e em Pirapora arranjou mais passa-

o-ens com o 
"6. 

governo", para São Paulo, quer ir para

onde alguém — 
que não seja 

"O 
Governo" — lhe disse

que era bom de chegar. Sae, com esse rumo convertido

em idéa fixa, com familia, com illusão, á procura do vago

parente, ou do amigo esquecido que de tão longe lhe ace-

nára com a probabilidade da victoria. E não são raras

cartas como esta do velho M. R., com seus oito filhos

pequenos, que escreve:

Envio esta para contar o meu soffrimento desde que aqui che-

guei, pois não encontrei o meu filho. Além disso, quasi não con-

segui desembarcar do trem, pois achava-me doente. Estou deses-

perado, passando privações, sem saber o que fazei .

Todo o esforço deve ser applicado, nessas rapidas

horas da Hospedaria, em conciliar os recem-chegaclos com

a idéa de que existe um orgão cuja funcção é precisa-
mente amparal-os, para o seu interesse e para o da lavou-

ra que os contracta. No emtanto, esses homens em sua

muda obstinação, que tudo fazem por se livrar do am-

paro que se lhes offerece, são de uma docilidade e de uma

disciplina exemplares. Mesmo quando a Hospedaria alo-

ja, como tem acontecido, mais de 2.000 pessoas de uma

só vez, jamais se registrou a menor desobediencia a uma

ordem administrativa. Jamais 
— é a administração da

Hospedaria quem conta — foi recebida qualquer reclama-

ção contra um acto de desrespeito para com uma mulher.
Nunca houve o menor acto cie indisciplina. E junto a
isso, unia grande dignidade no soffrimento, que se expri-
me por uma extrema sobriedade de palavras, em alguns
casos, e noutros, por uma loquacidade fanfarrona, que de
nenhum modo pôde ser confundida com lamúria.

Ha, portanto, mais do que uma questão de rigor pis-
ciplinar. Ha um caso de consciência.

DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

Vnms 
que de janeiro a agosto foram distribuídos

l ti abalhadores. No emtanto, apesar de tão vultoso
suprimento, 

que talvez chegasse a abarrotar certas zonas,
ftao ossem bem distribuídas as lévas, os pedidos de colo-

^os 
e camaradas requeridos pelos fazendeiros não chega-

14^ 
ser totalmente attendidos. No total distribuído,

iar 
eiam trabalhadores avulsos, emquanto 49.339 via-

mo^t 
COm SUaS ^am^as* Quasi a totalidade destes ulti-

norS i?maiani destino certo,, foram trabalhar em fazendas

taml)6 
GS m.esrnos es.Çolhidas. Do total de avulsos, 13.898

Condm 
xaratt de acceitar as suggestões do Serviço,

dito 
Ue~Se' 

Portanto, documentando o. que acima ficou
Que aPenas 5.520 indivíduos constituídos em farni-
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lia foram encaminhados para fazendas cujos pedidos es-
tawam registrados no Serviço de Immigração, e apenas

avulsos acceitaram essa suggestão. Estabeleçamos,
poitanto, a percentagem: do total, 11,39% de homens com
suas famílias foram encaminhados pelo Serviço, 3,93%
dos avulsos também. Os outros, todos os outros segui-
iam por sua conta, sem attender a nenhum conselho. Essa
é uma das principaes causas dacjuelle movimento de cons-
tante retorno dos desilludidos de torna-viagem.

Si^ ainda, pelo período agora em analyse, 79,50% dos
que vão com familia recusam a suggestão do Serviço e
96,07% dos avulsos igualmente recusam essa suggestão,

pode-se concluir pela necessidade de intensificar a campa-
nha educativa para que o trabalhador se convença que é
do seu proprio interesse seguir as recommendações fei-
tas pelo Serviço de Colonização.

Prosigamos com a estatística. De janeiro a agosto
deste anno, 65.888 indivíduos passaram pela Hospedaria,
chegando a haver, no mez de julho, 12.648 immigrantes
nessa Hospedaria, facto sem exemplo na historia da im-
migração cie São Paulo, na qual ainda não fôra registrado
tão considerável numero de trabalhadores nortistas em

tão curto período. Os maiores totaes até hoje verifica-

dos correspondem aos annos de 1935, 1936 e especialmen-

te de 1937. E convém não esquecer que 110 total citado

apenas se computou o movimento de chegada de trabalha-

dores por via terrestre, não estando nelle incluídos os que
vieram por via marítima.

Até 1929, as entradas de trabalhadores nacionaes em

São Paulo haviam sido relativamente insignificantes.

Nesse anno crucial, chegaram mais de 50.000. Em 1930

e 31, baixaram as entradas a 18.894. Em 1932, é claro,

o movimento armado paralysou a immigração. Em 1933,

ella foi augmentada para 30.330. Dahi por deante, come-

ça um accrescimo progressivo, até que em 1937 São Pau-

Io recebeu 74.085 trabalhadores nacionaes. Convém não

esquecer, entretanto, que esse extraordinário movimento

de 1937 não se deve apenas á secca e ás esperanças na la-

voura paulista, mas sim, e talvez principalmente, ao esti-

mulo despertado pelo svstema de immigração subsidiada

que então prevalecia no Estado, e que deu motivo ao es-

candalo do agenciamento sem peias, por intermediários

de agencias particulares, tal como 11a já citada reporta-

gem de fevereiro deste anno foi divulgado pelo O OB-

SERVADOR.

A grande maioria dos 74.085 trabalhadores entrados

em 1937 eram subsidiários, o que, por outras palavras,

significava: agenciadores particulares recebiam grossas

percentagens sobre cada cabeça recrutada. E' por isso que

em 1938, apesar da secca, o affluxo diminuiu um pouco,

e este anno, por simples e exclusivo effeito da aggravação

do flagello, augmentou espontaneamente o numero dos

candidatos á lavoura paulista.

As estatísticas de setembro para cá ainda não estão

perfeitamente conhecidas. Mas tudo indica que até 31 de

dezembro corrente o numero total de trabalhadores na-

cionaes chegados a S. Paulo tenha ultrapassado todas as

cifras dos- annos anteriores. E' extraordinário notar a ca-

pacidade de absorpção registrada pelo Estado de São Pau-

lo, o que em grande parte se explica pelo successo da la-

voura algodoeira. Já é mesmo eommum encontrar-se

grande numero de trabalhadores que vão a S. Paulo para

a colheita do algodão e voltam até a colheita seguinte.

As despesas com esses immigrantes são vultosas.-

Em transporte, no total de 65.888 trabalhadores,

22.590 viajaram por conta própria. Por conta do gover-
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110 estadual, 42.063. Por conta do governo federal, 1.235.

As despesas do Estado de São Paulo, só na requisição

de transporte na Central do Brasil, nos oito primeiros
mezes deste anno, chegaram a 2.054:619S140. E isso

apenas para o transporte de Montes Claros e Pirapora á

estação do Norte. Si formos calcular o custo desse trans-

porte ferroviário da capital ao interior do Estado, che-

garemos ao numero approximado de 1.373:677$000.

Ha que accrescentar a essas despesas, as diarias, trans-

porte e vencimentos dos funccionarios incumbidos de exe-

cutar os serviços de assistência e encaminhamento dos tra-

balhadores. Relacionemos agora as despesas totaes: Ali-

mentação, 422:340$250. Transporte pela Central do Bra-
sil, 2.054:619$140. Da capital ao interior, 1.373:677$.
Total para o transporte e encaminhamento cie 65.888 im-
migrantes nacionaes, 3.850:430$390, o que dá cerca de
60$ por pessoa.

ASPECTO SOCIAL DA MIGRAÇÃO

Essa espantosa migração, permanente, por assim di-
zer, que se processa com oscillações obedientes ás varia-

ções de intensidade do phenomeno da secca no nordeste,

por um lado, e por outro lado ás necessidades da lavou-
ra paulista, chega a resultados que, reduzidos a algarismo,
impressionam mesmo ao mais desprevenido dos leigos.
No peiiodo que temos analysado, isto é, janeiro a agosto
do anno corrente, sobre um total de 72.032 immiirantes

que passai am pela Hospedaria, de todos os Estados do
Brasil e de muitos paizes, 48.474 foram bahianos, isto é,
cerca de 68%. Mineiros, foram 17.620, isto é, cerca de
25%. Pernambucanos, 2.468, pouco menos de 4%. Te-
mos, portanto, approximadamente 95% do total de imnii-
grantes entrados de janeiro a setembro de 1939 no Esta-
d.p de São Paulo, pela Hospedaria, representados por ba-
hianos, mineiros e pernambucanos, restando apenas 5%

?r?, 
°S 

t?Iag°an0S (S88)' «arenses (406), piauhyenses
(564), fluminenses (380), sergipanos (301), riogranden-
ses do norte (163), espiritosantenses (190), parahybanos
(61), amazonenses (11), goyanos (8), maranhenses
(11), nograndenses do sul (10), cariocas (210), parana-
enses (5), fluminense (2), mattogrossenses (2), cathari-
nenses (2) . E dos estrangeiros, comprehendidos na mes-
ma relação, japonezes (375), portuguezes (158), yu^o-
slavos (5), gregos (4), ukranianos (1), libanezes (1)tchecoslovacos (9), italianos (3), allemães (2). Com
vem nao esquecer, entretanto, que muitos immigrantes de
outros Estados, assim como dos diversos paizes, não pas-sam pela Hospedaria. O que ahi importa sobretudo é cies-
tacar a alta, a esmagadora percentagem de bahianos mi-
naros e pernambucanos entre os que chegam a São Pau-
o ati aves da Hospedaria de Immigrantes

UM INQUÉRITO ENTRE OS RETIRANTES

1H oram examinadas .300 fichas colhidas entre os che-
es cIe família chegados 110 decorrer deste anno a São Pau-

. 0, na Hospedaria. A deficiencia desse material, como é
logico, nao chega para conclusões definitivas sobre os va-
rios aspectos abringidòs pelo inquérito. No emtanto iá
podem constituir elementos de informação 

para um inte-
ressantissimo contingente de problemas.

• -?C * p.ó.dfse, verificar que dos indivíduos in-

¦HtfuVja 
haviam estado em S. Paulo, emquan-

to 45,14/o nunca la estiveram antes. A percentagemmaioi dos que estiveram, anteriormente, no Estado, pro-

cede precisamente daquelle factor já apontado acirnJ ¦

periódica de trabalhadores avulsos para a colheit/ V* 
1

godão. Mas não basta essa justificação. Ha outr ^
profunda. Em geral, o trabalhador avulso que vi-,;. 

mh

família tem quasl uma única preoccupação: fazer ^
pecúlio e regressar á terra natal. Mesmo entre 

'esses 

T
mentos avulsos grande parte existe que volta á tem
tal apenas com a intenção de buscar os parentes l1'
muni a passagem pela Hospedaria de familias inteiras0""'"
se mudam para São Paulo acompanhadas de um pareT
que alli já esteve como avulso. Isso ao mesmo tempo e
plica e é demonstrado pelo maior numero de indivíduo"
avulsos entre os que já vão a São Paulo pela segunda oi
mais vezes. Os que emigram em companhia de familia em
geral, não voltam. Si dizemos em geral, é porque a fámi
lia não os isenta do engano dos alliciadores, c, muito an
contrario, estimula a cobiça destes.

Ha um período em que a migração em lassa das fl
uiilias acompanhadas de seus chefes attinge maior propor-
cão do que a entrada de trabalhadores avulsos. E' pre-
cisamente o período de grande penúria economica resul-
tante das estiagens. E ahi que ellas vem, acossadas pelo
próprio instineto de conservação. No caso dos avulsos, a
migração se explica mais como um desejo de melhoria
economica, ou, por outras palavras, como uma legitima am-
bição de progresso. Nesse caso, a familia do trabalhador

permanece no longínquo torrão, á espera de recursos 011
de um regresso com pecúlio razoavel.

INFLUENCIA DA PEQUENA PROPRIEDADE

Dos que já estiveram em São Paulo, entre os 300 in-
terrogados, 57,59% já lá haviam estado uma vez só,
5,32% duas vezes, 17,09% mais de duas vezes.

Outro aspecto de alto interesse social neste inquérito
é o dos proprietários e não-proprietarios antes de emigra-
rem. Eram proprietários, 68,75%. Não o eram, 31,25%.
Estará, então, desmentida a affirmação segundo á qual a

pequena propriedade fixa o homem á terra? Não. O re-

gime jurídico da propriedade nas regiões de onde proce-
der® esses trabalhadores ainda é praticamente uma ficção.
Ou se baseia na simples occupação do terreno, limitada
a uma pequena área occupada pelas construcções da casa
e do curral, e ahi a posse é apenas occupação, ou c o vas-
to latifúndio abandonado, grande como um paizj 110 qual
elle vagueia á vontade, dono, a seu modo, de cada pedaço,
mas na realidade proprietário de nenhum. Seja como for,
é uma região de terra desvalorizada, 11a qual a posse dc
uma pequena nesga não representa valor economicq pon-
deravel. Por isso mesmo, essa pequena propriedade nao
encontra offertas, como fica demonstrado a seguir.

Ao que se poude verificar, 24,24% venderam suas

propriedades, 74,24% não venderam (1,52% não fize-

ram declarações) . Os que não venderam, assim dividem
suas justificativas: dizem não terem achado oitertas,
46,26% . Trata-se de terra communi com herdeiros.
12,24%. Não quizeram vender, 38,78% . Nada declara-
ram, 2,72%.

Com o valor iníimo das terras, especialmente nas

seccas, grande numero não acha offertas. Na confusão

jurídica da propriedade, a terra communi com herdeiios
não permitte dispor de sua parte. Outros não quizeram
vender, e deixaram para a volta com que sonham um dia.

Seja como fôr, porém, o simples facto de poderem 
dispoi

de uma certa porção de terra sua, onde elle é dono in-
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O observador

ej embora insignificante e economicamente

contraSta^cia|el, determina uma formação psychologifk

pouco 
aP. 

^rj0 

'levar 
em conta. Deaiite de novas condi-

q-e:e|"trabalho nas modernas explorações agrícolas raeio-
ClC ,1 y, .. Í* /A «<* 1 -t *1 /A 4in 4-««« #1 « ^v. .

nlladas, 
ou mesmo ante grandes forilações pâtriarchaes,

-olonato ainda perdura, na lavoura paulista
nines o coiuucuw «.nv^ r~- ,

UílS -f Ita-se uma reacçao curiosa, como nos irá demuns
manUCS„roprio 

resultado do inquérito. Ao responder so-

[ral qlle niais lhes causava especie ao chegar a São

Pilo alguns disseram que era o frio, outros allegaram
31 

nada estranharam, e outros declararam que era o sino
'f6 

fazenda. O sino significa uma presença, um horário,
Ul 

rvthmo ao qual não se habituou o homem isolado na

vastidão da terra. Logicamente, o sino entra em confli-

cto com seus hábitos, com sua maneira de comprehender

O trabalho agrícola. Ainda por cima, o typo social de on-

de procede esse immigrante é, em sua maior parte, va-

queira, cujo instineto o impelle — 
por deformação pro-

fissionál, si assim podemos dizer — a regeitar o toque do

sino ao pi docilmente attencleria o lavrador, filho de la-

vrador.

Basta ver que o trabalhador proprietário que emi-

ara, em geral não quer ser colono. O regime do colonato,

que importa em uma relação de mais intima clependencia

para com o patrão, collide até certo ponto com seus ha-

bitos de trabalho livre e autonomo. Não lhe interessa, em

geral. Elle prefere ser meeiro, arrendatario ou empreitei-

rol sente-se mais á vontade nessas nesgas de pequeno va-

lor economico, mas que estão mais de accordo com seus ha-

bitos e tendencias. Fica, portanto, de pé, sem nenhum

abalo, a antiga verificação segundo a qual a pequena pro-

priedade fixa o homem á terra. Para que essa funeção da
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pequena propriedade se execute, é necessário que seja pro-
duetiva, (jue forneça ao seu occupante os meios de subsis-
tencia, o que riao se dá, pelos motivos analysados acima,
com as terras onde esses homens eram pequenos proprie-
tarios. Dahi a conveniência de não confundir a pequena
propriedade com essa propriedade de que era a delles, e

que, grande ou pequena, é muito mais um 
"sobejo'' 

do

que um valor economico.

Os dados colhidos entre 300 immigrantes não permit-
tem, evidentemente, uma analyse minuciosa das condições
de vida nas zonas de procedencia desses trabalhadores.
Mas já evidencia, de modo preciso, certos aspectos da
vida social e economica da massa rural que demanda o Es-
tado de São Paulo. Quanto a-salarios, por exemplo, veri-
fica-se que 40,28% recebiam salario até 1 $000; 20,14%,

até 1$500. 14,24%, até 2$000. Dos restantes, 15,62%

não tinham offerta de trabalho; 9,27% não deram iridi-

cações.

Referem-se esses dados a salarios actuaes vigorantes

em zonas devassadas pela secca. Eis como se explica a

existencia de 15,62% sem offerta de trabalho, assim co-

mo os salarios de 1$ e até menos. Essa observação é cor-

roborada pelo que se apurou no tocante aos preços de ven-

das de generos para consumo, e si por um lado geralmen-
te os cálculos de salarios excluem a alimentação, que é

por conta do empregador, não é menos certo que na secca

não ha trabalho Iara mulheres e crianças, cujas activi-

dades em tempos menos duros constituem reforço á eco-

nomia domestica. Como vimos, 40,18% dos inquiridos

percebiam diarias nunca superiores a 1$, principal e talvez

único meio de subsistência de famílias quasi sempre nu-

merosas. A média dos preços dos generos alimentícios,

segundo foi apurado, é esta: feijão, $940 por kilo; café,

1$633 por kilo; farinha, $526 por litro; xarque. 2$182 por

kilo; arroz, 1S176 por kilo; assucar, 1S573 por kilo, e

toucinho, 2$9d6 por kilo. Essa media foi tomada de ac-

cordo com informações prestadas pelos proprios Inquiri-

dos de diversas zonas. Si nos reportarmos ás tabellas de

preços de generos na região saníranciscana, divulgadas em

fevereiro pelo O OBSERVADOR, veremos que não^ ha

nenhum exaggero nessa tabella, e, pelo contiaiio, a media

obtida é mais devido ao facto de incluir certos immigran-

vmdos de regiões onde a situaçao c menos desfa

voravel.

Ouanto á circulação monetaria provocada pela mi-

glição do nordeste e São Paulo, ainda nada se poude apu-

rar em definitivo, pois ainda nao existe maior numeio de

verificações feitas na Hospedaria de Immigrantes. Mas

desde já se pôde computar as percentagens de trabalhado-

res que conduziam valores, ao voltar de São Paulo, e

quaes sejam esses valores. Assim vemos que l/,62/o cios

c ue depuzèram no inquérito conduziam importâncias m-

feriores a ^00$ ao voltar de São Paulo; 32,92% possuíam

imnortancias entre 550$ c 1 :000$. Conduziam importam
/A aa ^ lOr' . O I í\ C (y/.. Imrmroni 11111^01*-

cias entre 1 e I :UUUb, ^vavam "-i-

tancias superiors a 2 confs de reis Ta.nl,em ja se pocle

aourar na base do inquerito. que 51,90% remettiam di-
1 familias, 

e 15,18% nao o remettiam
nheiro para suas

(32 92% não fizeram declarações). Ao mesmo tempo

ciue' isso demonstra a existencia de uma 
jntensa, 

embora

individualmente, pouco numerosa, circulaçao monetaiia na

immiJição, vem desmentir o apregoado habito de impre-

videncia do trabalhador brasileiro. E' curioso mencionar,

de passagem, que os mineiros figuravam com propoiçao

mais elevada entre os que remettiam recursos para 
|uas

tamilial •

LDI



66

o nível mental dos trabalhadores

Alguns quesitos resumidos de fôrma simples procura-
ram determinar aspectos do nivel mental dos trabalhado-

res recem-chegados á Hospedaria. Verifica-se desde logo

que a percentagem de analphabetos chega a 73,71%. Ne-

nhuma novidade, portanto. Onde ha novidade, ou, pelo
menos, ha documentação expressiva, é na distancia em

que ficavam esses homens e seus filhos de escolas mais

próximas. Dos declarantes, 22,57% informam haver es-

cola num raio de menos de 6 kilometros de suas casas.
De 6 a 12 kilometros, 10,7%. De 12 a 18 kilometros,
12,65%. De 18 a 24 kilometros, 12,50%. A mais de 24
kilometros, 38,54%. Nada. declararam, 3,47%. Conclue-
se dahi que apenas 22,57% tinham escolas a distancias
accessiveis. Compare-se essa percentagem com a de al-

phabetizados, que é de 26,19%. Attente-se ainda para a
alta percentagem dos que declararam que a escola se en-
contrava a mais de 24 kilometros de sua casa. Todos es-
ses^ dados devem ainda levar em conta a difficuldade de
meios de transporte.

Por outro lado, porém, ha um detalhe curioso a re-

gistrar: grande parte dos alphabetizados garantiu haver
aprendido a soletrar em escolas particulares. Eis como se
demonstra em não ser o trabalhador refractario á instru-
cção, quando, por falta de escolas publicas, procura ins-
tiuir-se mesmo com sacrificio de seu orçamento, já mui-
to depauperado. Essas escolas particulares, segundo foi
constatado peloproprio Serviço de Immigração de São
Paulo, são instituições temporarias, isto é, apparecem e
desapparecem ao sabor das contingências economicas.

^ 
Onde o inquérito, porém, transcende de sua signifi-

cação immediata e chega a resultados de alto interesse na-
cional, é na determinação das tres seguintes perguntas:
Io — 

Já assistiu alguma sessão de cinema? 2o — Sabe o
nome do presidente da Republica? 3o — Ouantos Esta-
dos tem o Brasil?

A primeira pergunta serve para avaliar a penetraçãode certas conquistas da civilização nas regiões sertanejas.
A segunda, busca verificar a participação dessa massa na
vidajQlitaca da Federação. Finalmente, a terceira, serve
para se conhecer a noção que esses indivíduos possam terda grandeza territorial da nação. As respostas foram na

^ 1 0 ^ • . • /f o pv /j S3.0 de cinema.
51,04% ; nao assistiram, 43,93%. Conhecem o nome do
piesi ente da Republica, 44,44%. Não conhecem, 55,56%

bemei62qisa<y fll ^ 
0 

|rasi1' 
30'56%! não sa-oem, oZ,l5%, nada declararam, 7,29%.

Essas respostas comportam um commentario. As quese referem ás sessões de cinema mostram que quasi to-dos os trabalhadores 
que ja estiveram em São Paulo co-

tnPntem 
Cmen??' °! *íue bem demonstra a curiosidade fácil-íente aproveitável 

que os anima. Nem deixa de ser aoreciavel que em u a massa de tal modo desprovida de recursos culturaes e economicos, 51,04% já tenham freqüenta-
o cinema, ainda que muitos apenas uma vez — para co-ecer. Quanto a segunda pergunta, embora não constitua novidade, pois até hoje ha no sertão quem desconte

ça a proclamaçao da Republica, convém lembrar que hatempos na França, em inquérito realizado num Irande
grupo de conscnptos militares, , apurou-se uma alte oercentagem de jovens de 21 a 23. annos, procedido s,,ida França, que não sabiam da. existência da guerra dl1914. Mas nem por 

-isso. deixa de ser digna de reparos
para uma acçao conseqüente, o resultado dessa perguntaA terceira questão, que envolve assumpto um pouco
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mais complexo, destinava-se a deixar perceber a ir
proximada que os inquéritos poderiam fazer da1 

^

za territorial do paiz. Pelo que se apurou, 
quando 62?^'

dos depoentes não sabem quantos Estados tem o B i
não se pôde dizer que essa noção esteja muito Jl,
lizada. 51 a-

A constituição familiar também foi objecto de 
1 

1
gação. Ficou verificado que 46,34% dos depõem^ ü,
casados no religioso e no civil, 44,60% só no religioso'"
9,06% so no civil. jrV

Embora não haja nos dois primeiros resultados
vidade alguma, si não considerarmos novidade a confi°~
mação daquillo que sabemos, é interessante verificar a Der"
centagem inesperada e relativamente alta dos que são ca
sados só no civil, tratando-se de população rural mia
ligiosidade tem sido notoria. |le"

Quanto á legalização da situação dos filhos, yerifi-
cou-se, como de costume, elevada percentagem de crian-
Ças não registradas. Também nenhuma novidade ahi se
apresenta, pois esse é um phenomeno commum ás zonas
ruraes. No total de crianças, 42,36% eram registradas
baptisadas, 48,61%, além de 9,03% sem indicação.

CONCLUSÕES

De tudo quanto temos exposto, já se pôde tirar al-
gumas conclusões que o inquérito viria em parte do-
cumentar si as informações rigorosamente objectivas que
tivemos occasião de enumerar não demonstrassem á sacie-
dade quanto ha de acertado, justo e opportuno na forma-

ção de uma nova mentalidade em relação ao movimento
migratorio nacional, em substituição ao descaso cujo re-
sultado era o vae-e-vem de populações inteiras a subir e
descer os rios, a costear o littoral, a palmilhar as estradas,
a vencer as serras, na extenuante procura de um ponto
de fixação, de uma fôrma de vida minimamente digna,
A solução alvitrada no Conselho de Immigração e Colo-
nização, com seu conjuncto de trabalhos a executar em
curto prazo, com máximo de esforço, irá levar natural-
mente a uma conclusão feliz. Mas o problema ainda exis-
te e existirá no decorrer desses trabalhos, com a mesma
força impressionante que se grava para sempre naquelles

que viram alguma vez o êxodo das populações flagelladas.

O que não se comprehende é que o governo federal
não dispense aos Estados, além do apoio moral que não

lhes tem regateado, também, o seu concurso financeiro,

collaboranclo materialmente para que elles não arquem,

sozinhos, com as onerosas despesas de um trabalho que,
afinal de contas, diz respeito directo e immediato a todo

o paiz.

A Inspectoria Federal de Obras Contra as Seccas

tem agora sob sua direcção as migrações da zona de Mon-

tes Claros, tão intimamente ligadas aos phenomenos 
clima-

tericos da região. Já é um bom inicio. Esse interesse, en-

tretanto, não deve parar ahi.

O apparelhamento de assistência e apoio, que culm1-

na na Hospedaria de Immigrantes, através do Serviço de

Colonização e Immigração de São Paulo, pela efficiencia

de sua acção, constitue elemento seguro com o qual 
z

preciso contar para a solução do problema, assim como ja

se poude contar com elle para as providencias 
immediatas.

Uma nova maneira de encarar o phenomeno da rnigiaçao,

e sobretudo o elemento humano, pela comprehensáo, pe0

conhecimento de seus característicos, é absolutamente 
ne^

cessaria. A Hospedaria de Immigrantes, nesse sentido, e

um exemplo .
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A

INTIMA ligação existente entre as condições em

ue sê executa a prjducção e as reacções psycholo-

• nue taes condições despertam naquelles que estão sob

gICaSinflueÍcia, determina necessariamente uma attitude

h-nica que não pode ser ignorada pelos que têm por de-

r o estimulo e incremento dessa mesma producção. Tal-
V 

essa verificação tenha faltado quasi sempre em nossos

danos administrativos. Embalada por suas próprias rea-

lizações, ou pelo que de fóra lhe era dado conhecer, a ad-

ministráção publica geralmente desconhecia o homem —

"unidade economica fundamentar' —, ou adoptava 110-

çoes muito vagas e muito geraes, que tanto poderiam ser-

vir, como critério orientador, para o nosso caboclo, como

para o camponez da França, por exemplo.

No emtanto, o homem brasileiro existe, especialmen-

te nos trabalhos do campo. Si nas cidades elle já chegou

a esse nivel em que as reacções se tornam mais ou me-

nos as mesmas em toda parte do mundo, pela semelhança

da vida citadina, que torna uniformes os problemas, e por

consequencia, semelhante a reacção, 110 campo a situação

não é a mesma, e pelo contrario, alli se apresentam ques-

tões e reacções de alto valor typico, cujo simile só pôde

ser encontrado em outras regiões do mundo onde os pro-

blemas sejam approximadamente iguaes aos nossos.

Que condições serão essas, capazes de distinguir o

lavrador, o criador, o homem rural, 110 Brasil, de outros

typos ruraes clássicos, como o francez, o allemão, o por-
tuguez? A maneira de definil-as estará sempre na cara-

cterização das condições em que elle vive e trabalha, pois
só assim se consegue uma definição approximadamente

completa. Dentro do proprio Brasil, essas condições va-

riam extraordinariamente, a ponto de tornar inconfundi-

veis os hábitos, os costumes, a mentalidade do criador dos

pampas e a do seringueiro, por exemplo. Mas não ha du-
vida que 110 Brasil se pôde, tendo em vista a necessidade
de uma orientação basica para a execução de 11111 pro-
gramma agrario conseqüente e logico, conseguir um nivel

geral médio, no qual se possam encontrar representadas
as características desse homem rural brasileiro.

Sem denegril-o, como foi habito entre os letrados,
sem exaltai-!, como foi veso dos historiadores em veia so-
ciologica, busca-se definil-o. E como nenhuma definição
pode ser dada em abstracto, é 110 terreno em que elle

^ve, 
na fôrma que elle encontra para se manifestar, pelo

. alho, cllie é a synthese de sua acção sobre a nature-
za> que se ha de encontrar as constantes do seu tempera-
mento, o conhecimento de sua attitude deante da vida.

Peidido nas grandes extensões territoriaes, entregue
ao abito, única forma de experiencia que lhe era dado
comecei, a força da tradição tomou conta de seus 1110-

pimentos, 
de suas reacções; de tal modo que em muitos

pla°t 
"'ri na° efa ma*s c^° °lue lim instrumento da rotina,

seus 
ailC'°' cu^ivando, criando, vivendo como viveram

ten 
aV?S' ^ 

„S1 
na<da accrescentava á experiencia dos an-

exip-SSa •°S' n^° era aPenas porque lhe faltassem novas

cessn^-^r 
^¦ea^menteJ a monotonia da cultura e dos pro-

rtlente 
1 lJc_lmfntares de que se utilizava para viver, lenta-

botara 
laves c^ost tempos, supprimira-lhe exigencias, em-

mais d 
C a caPac^ac^e c^e apprehender, e elle já não era

çençia 
° ^Ue .um residuo da terra, quasi uma excres-
na 

Paizagem. Dessa turba, muitas figuras sahiram,

capazes de grandes feitos, cuja celebração ainda não se
fez, desacostumados, como estamos, a comprehender a
funcção do homem rural na vida brasileira. Mas o certo
é que, de 11111 modo geral, a rotina predominou com sua
força de inércia, a ponto de tornar impenetráveis muitas
regiões do interior á mais leve idéa de renovação de me-
thodos e processos de trabalho e de vida.

Si é certo que muitas attitudes moraes persistem ain-
da por longo tempo depois de cessar a presença das cau-
sas profundas que as justificaram — 

por exemplo, a re-
acção contra o cabello cortado das mulheres, que em cer-
tas regiões deu motivo até a crimes —, não persistem me-
nos attitudes puramente pragmaticas, como a acceitação
de 11111 novo processo para tratamento da 

"bicheira" 
do

gado que não fosse aquella repugnante mistura usada co-
1110 

"remedio" 
cicatrizante. Para tudo, a rotina offerece

ao homem rural elementos de resistencia. Não é própria-
mente a mentalidade retrograda o que predomina. E' a
mentalidade rotineira, o que é bem differente, e talvez

mais perigoso, porque deixa a possibilidade de apresentar

argumentos. Emquanto o retrogrado não justifica sua at-
titude, e, portanto, enfraquece sua resistencia deante dos

novos argumentos que o progresso offerece, o rotineiro,

esse, argumenta ferozmente, discute, demonstra, e si não

convence a ninguém mais, nem por isso deixa de conso-

lidar sua própria convicção.

E111 taes condições, evidenciada a preclominancia da

rotina em nossos hábitos ruraes, com uma força de pre-
sença impressionante, é natural que se começasse a per-
ceber a importancia de uni trabalho intenso sobre esse 111a-

rasmo, a fim de destruir-lhe as resistências. Não se conclua

dalii que vencer a rotina seja resolver todos os problemas.
Mas é, de certo, a fôrma de abrir caminho á solução de to-

das as difficuldades, solução que não virá automaticamen-

te, mas á custa de muito esforço.

Trabalhar sobre a rotina, para transformal-a em de-

sejo de progresso, eis a difficil tarefa a que se devem de-

clicar as melhores forças da administração nacional, espe-

cialmente nos trabalhos ruraes. Nesse sentido, quando se

procura uniformizar o uso das mesmas tabellas de pesos

e medidas em todo o territorio nacional, por exemplo, está-

se lutando contra a rotina. A adopção de uma disciplina

na aferição de pesos, 11a adopção geral de uma mesma ta-

bella de medidas, eqüivale a uma revolução na rotina, que

difficilmente poderia acceitar á estranha mudança de suas

medidas tradicionaes.

E' fácil imaginar o que em certas zonas do interior se

ha de processar, na luta contra a rotina. Resultado da pe-

letração dos desbravadores, muitas povoações se conver-

teram em pontos isolados 110 mappa, communicando-se

apenas para o estrictamente indispensável, através dos an-

nos. Hoje, podemos encontiai em muitas dessas zonas,

não só os mesmos costumes que já os viajantes do pe-

riodo colonial nos descreviam, como até mesmo expres-

sões, fôrmas de linguagem, maneiras de dizer, próprias de

tempos recuados, que na zona littoranea cahiram em des-

uso. Nesse terreno, tem o radio uma influencia podero-

sa. . . si e quando soubermos dar ao radio a funcção que

elle não encontrou entre nós. Em Bello Horizonte, na

Radio Inconfidência, onde o governo estadual creou di-

versos programmas 
especiaes contra a rotina embora,
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Mas lutar contra a rotina sem conhecer os aspectos

1 especificos que ella assume em cada regiao, seria como .. I ...

pretender agarrar um gato sobre os telhados de urn quar- 1 
aj de mentalidade, pois facilmente a rotin

i|;' teirao. Si 110 interior nordestino a luta contra a rotina se e„acc1eit| 
a Bjistencm de mineradores, sem que

i| faz sob o signo da irriga^ao; si ha Baixada Fluminense ^ao 
~r Slia v e seu nlaras,11° •

i| ella se desenvolve sob a forma de luta contra o impaludis- seria 
a actividade capaz de immediate

f| 1110; si algum dia ella tera de ser feita na Amazonia em ^lal P01 todoEstado sua ac<|ao civilizadora -

j nome da rehabilitagao de borracha; si em Sao Paulo ella ^? 
c^e aS~r<v.^®ra ' ^ 

*";tereig 
il 

0 
Mill nui

se executou ao influxo da immigra^ao, em outros logares bitantes 
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A Escola para Fazendeiros, no Florestai.

A no ri a do Hotel, no Florestal, serve para instrucção e para abastecimento

é claro, sem esse nome ostensivo — os resultados não se
fizeram esperar. De muitos Estados, dos liais afastados
sertões, até onde alcança a emissão, chegam pedidos de
informações, esclarecimentos, suggestões e criticas. Esta-
belece-se assim o primeiro contacto. Aliás, dever-se-ia tor-

par ainda mais activo esse trabalho em todo o interior
através da presença directa de missões culturaes, não se
devendo, aliás, confundir cultura, no caso, com o conceito

puramente acadêmico com que geralmente deformamos
o sentido dessa expressão. Ir mostrar ao homem do in-
terior um film sobre hygiene e um novo typo de arado c
desempenhar missão cultural de. alta importancia.

Mas lutar contra a rotina sem conhecer os aspectos
especificos que ella assume em cada região, seria como

pretender agarrar um gato sobre os telhados de um quar-
teirão. Si 110 interior nordestino a luta contra a rotina se
faz sob o signo da irrigação; si na Baixada Fluminense
ella se desenvolve sob a fôrma de luta contra o impaludis-

piol 
si algum dia ella terá de ser feita 11a Amazônia em

nome da rehabilitação de borracha; si em São Paulo ella
se executou ao influxo da immigração, em outros logares
ella deveria assumir outras fôrmas, de accordo com a pre-
dominancia de cada factor. No Estado do Rio, por exem-

pio, teria de assumir uma fôrma especialissima. Na an-
tiga Província próspera, arraigou-se a impressão de que
jamais se poderia fazer voltar sobre si mesmo o tempo
passado, e, portanto, jamais poderia o Estado do Rio re-
cuperar a prosperidade. E' através da modificação das cul-
turas, passando do cansado cafezal para a multiplicação
das pequenas actividades, e a transformação de certas lei-
tativas domesticas em verdadeiros emprehendimentos in-
dusti iaes, como, por exemplo, no sector da avicultura, que
se ha de piocessai entre os fluminenses a luta contra a
rotina.

Em Minas Geraes haveria duas fôrmas basicas, além
de outias que, conforme a região, deveriam ser accrescen-
tadas a essas duas. A primeira dellas, a que mais pro-missora se mostra, ao menos nos compêndios de geogra-
phia economica, assim como nas paginas da Historia do
Brasil, e a mineração. Mas não sô essa áctividáde exige
gi andes obras, como do ponto de vista social e economico
ímmediato, isto é, daquelle que mais urgente se torna paraa formaçao de uma nova mentalidade, a mineração não

n r>4., 1 _ 1 . • ^ . as zonas do Estado,
11 delia participariam todos os homens do interior. Amineraçao, nesse sentido, não importa em transformação

°H "A CUBSOS

radical de mentalidade, pois facilmente a rotina se adapta
e acceita a existencia de mineradores, sem que altere afei-
ção de sua vida e do seu marasmo.

Qual seria a actividade capaz de inimediataniente alas-
trar por todo o Estado sua ficção civiiizadora — lei senti-
do de anti-rotineira —, e interessar o maior numero de lia-
bitantes do interior ? Não se precisa conhecer a fundo as
condições de Minas Geraes para comprehender que essa
actividade é a pecuaria, e seu corollario, o làctlcinio.

IMPORTANCfA DO LACTICINK) EM llNAS
geraís

Com o quarto logar entre os maiores rebanhos bovi-
nos do mundo, o Brasil bem pôde aspirar a uma situação
favoravel entre os paizes lacticinistas. O desenvolvimen-
to da pecuaria e dos seus produetos e sub-produetos, não
seria uma regressão, mas um authentico progresso, por-
que em vez de significar o estagio puramente pastoril, em
contraposição ao desenvolvimento industrial, esse progres-
so importaria na industrialização da carne e do leite, 110
fortalecimento da organização racional da [pecuaria. Já
não pôde mais restar duvida sobre essa questão, outrora
tantas vezes confundida. Um paiz de excellente! reba-
nhos, com alto indice de producção lacticinista, não é um

paiz mantido no regime pastoril, mas, pelo contrario, en-
contra grandes opportunidades industriaes, além da latu-
ral significação progressista dos seus rebanhos bem tra-

tados, da sua industria de lacticinios desenvolvida e prós-

pera.
O que é verdade para o Brasil, também vigora para

Minas Geraes, o grande Estado lacticinista. A íransfor-
mação da producção empírica, inorganizada, ení proclu-

cção racional e orientada, significa

para Minas Geraes um avanço

cuja importancia só se pode ava-

liar ao conhecer, em todos os seus

detalhes, o processo dessa trans-

formação. Em que medida, sob

que fôrmas, para que tende essa

transformação, eis o que importa

conhecer. E' o que O OBSERVA-

DOR pretende, na divulgaçao op

portuna de um relato através

qual se poderá acompanhai

transformação do pendor natuial e

da base agro-pecuaria da economia

mineira em uma formação solida,

resistente, promissora, 
de piodu

cção lacticinista. Do que tem si ü

capaz a pecuaria, os leitores tem

conhecimento através da resen ia

que nosso brilhante collaboia 01,

mm
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E P1ATICA DA AGR1CULTURA L pecuaria na cje montanha — foi o relativo atrazo da industria lacti- ! H

cinista, vale dizer, do aproveitamento racional e systema- jl

I sr Nobrega da Cunha, vem fazendo periodicamente lies- tico dos rebanhos esparsos. Assim se formou, na fecha- |B

B ta Revistt ]a e tempo de acompanhar em sua transfer-- da eeonomia das zonas estanques, §ma forma ajnda mais :|M

niacao, 
para conhecimento de todos, a industria de lactici- estreita, que aggravou todos os phenomenos da eeonomia j I

I nios em Minas, onde a actividade pastoril lempre dis- pastoril: a diminuiqao progressiva das necessidades a sa- I

B putou as mineraqoes o sett legitimo logar. tisfazer, a rengncia paulatina as exigencias do conforto : IB

I Minas Geraes, em suas zonas perfeitamente delimi- do progresso, a mediocrizaqao do trabalho e da propria | IB

I taclas, a principif pela configuraqao geographica de suas vida, ao mesmo tempo que levava a limites ainda nao de- !¦

I terras, depois pela formaqao de nucleos econom|os defi- vidamente estudados aquellas qualidades caracteristicas do VB

I nidos'e quasi estanques, era ate ha |ouco, do ponto de homem-pastoril: a cauta, desconfiada, meticulosa reserva, H

H vista da producqao, um archipelago. Ilhadas pela distan- apparentemente em eontraste com a hospitalidade do fa- IB

I cia, pela ausencia de communicaqao 11a difficuldade do zendefo; a resistencia tantas vezes imperceptivel, mas |M

I terreno, suas diversas e tao conhecidas zonas — a Matta, sempre vigilante, as innovates; a formaqao de uma an- | B

0 Triangulo, 0 Norte, etc. —, mais se correspondiam com tarchia pouco exigente e facilmente satisfeita em cada fa- LB

outros pontos fora do Estado do que entre si. E mais do zenda; 0 curral enlameado, os pastos entregues a simples 8

que tudo, gyravam sobre si mesmas, numa extenuante au- acqao natural do tempo, os typos bovinos de grandes chi- nj

H tarchia involuntaria, cujo resultado, em muitos casos, foi fres, que se caracterizavam mais pelo numero de cabecas J[| Xj

a asphyxia da regiao. Nada era tao estranho ao Triangit- do que pelo rendimento da producqao leiteira. Os pionei- | H

lo quanto a zona do S. Francisco. Nada tao distante da ros da remodelaqao da pecuaria surgiram, felizmente, para 11
zona da Matta quanto a zona Norte. introduzir, com escandalo, o gado hollandez, o zebu', ou- ; 
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Volume das exporta^oes de lacticinios minefros. Ao fundo, vista da Fazenda do Fi.orestai. ,:B
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Hotel dos Fazendeiros, na Fazenda - Escola

tros typos e outras raças até então evitadas ou desconheci-

das naquellas regiões. Mas, depois dessa escandalosa no-
vidade, os typos foram entrando na rotina, e já quasi nada

restava, salvo os núcleos excepcionaes, daquelle surto pro-
missor que marcou época.

Emquanto isso, até o advento da guerra européa, o
Brasil importava manteiga para consumo. A celebre 

"De-

magny", tantas vezes accusada de ser feita com residuos
dos esgotos de Paris — injustamente, é claro —, era a
manteiga consumida nos principaes centros de consumo do

paiz. Só as difficuldades da guerra fizeram tomar corpo
a industria da manteiga nos núcleos vizinhos do Districto
Federal. E assim, Minas Geraes iniciou, com impulso ga-
rantido pela existencia de mercado certo, a fabricação in-
tensiva de manteiga.

Seria excessivo optimismo, no emtanto, dizer que es-
sa producção já surgiu satisfactoria, quer em qualidade,
quer em quantidade. A primeira condição exige demorado

processo de^ aperfeiçoamento, ao qual só agora podemos
pretender, si nos decidirmos a «enfrentar o problema com
a devida attenção. A segunda condição ainda depende da
centralização de núcleos esparsos, nos quaes se produz
manteiga e queijo para uso local. Si exceptuarmos uma
boa dúzia de grandes productores, excepcionalmente ap-
pai elhados e capazes ate de aspirar a uma collocação de
seu producto no mercado externo, o que existe, bom ou
mio, é sempre em quantidade inferior ás necessidades do
consumo interno, e, sobretudo, disseminado aqui e alli, no
vasto territorio onde se produz manteiga em grande
escala. ^

Dois problemas, portanto, avultam desde logo: a pa-
di onizaçao, pai a a qualidade, e a concentração, 

para a
quantidade. O primeiro terá de ser resolvido com a vinda
de technicos capazes de, por sua vez, formarem technicos
nacionaes e especialistas em fermentos — no caso do
queijo 

— a fim de assegurar um producto uniforme ca-
paz de entrar no mercado com a regularidade necessaria.

O segundo, so se podei a fazer mediante um conjuncto de
medidas, entre as quaes se destacam a formação de entre-

postos nas principaes zonas e o incentivo á producção me-
diante propaganda, estimulo e assistência quotidiana.

Essas são duas medidas especiaes, para cujo enuncia-

do já se deu como resolvidas outras providencias elemei-
tares, cuja execução, entretanto, não segue ordem chro-
nologica exacta. Ao mesmo tempo que se padroniza, fis-

caliza-se, centraliza-se a producção. Ao mesmo tempo

em que tudo isso se vae processando, é necessário melho-

rar o rebanho, aperfeiçoar os processos de producção,
melhorar as pastagens, etc.

A ORIENTAÇÃO DE UM ESTADO PRODLICTOR

E' opportuno discriminar, por isso mesmo, a orienta-

ção que preside aos actuaes trabalhos de estimulo á pro-
ducção lacticinista da maior região productora, que é o

Estado de Minas Geraes. Antes de mais nada, convém

accentuar que até hoje o que Minas exporta é apenas o

excedente de sua producção, pois esse Estado é também

grande consumidor. Si o leite já é exportado em quan-
tidades apreciaveis, a manteiga, e especialmente o queijo,
só saem depois de satisfeitas as necessidades regionaes.

Sobretudo, porque, sendo a producção ainda 
gjiuitó. piais

domestica do que usineira, ella se faz tendo mais em vista

o consumo da fazenda, do arraial, da pequena cidade, do

que a exportação além-municipio — resalvadas algumas

excepções de industrias maiores. Por emquanto, u que ca-

racteriza o lacticinio em Minas — si formos notar o vo-

lume da producção em seus componentes — ainda e mui-

to mais a producção global do que a producção 
expoita-

vel. Sem embargo, algumas organizações já existem, com

planos de exportação em grande escala.

A essa circumstancia devemos a notação, deveras in

teressante, que uma analyse das estatisticas nos vae: re-

velar. Por exemplo, a exportação de leite nos annos L

a 1921. De 1907 a 1910, o crescimento é registrado 
-assim •

de 5.160.574 kilos de leite, passa a S.633.881, 7.155.31S

e 8.704.654 kilos. O valor acompanha também ebse au

gmento, cujo rythmo, como é intuitivo, acompanha, mais

do que as perspectivas naturaes da exportação, as possi

<j
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miiento anterior

1912, 1'

!HqIS«7 enl 1916 e 17.945.449 em 1917, até que em
,-1 10 TíO 79Q iJi 101Q Koivo e,iki*+n

*~IA1 — —

849, para subir a 15.824.721 em 1915, a

observador 

-

, u nroductor: de 1.500 contos em 1907, passa
^' 

o em 1908, a 2.100 em 1909 e 2.500 contos em

ã 1||

191°* 1Q11 1914 as quantidades, que no período 1909-

iÉaviam 
subido'bastante (8.704.654 para 11.833.485

, \ «.tomam novamente o rythmo moderado do au-
k'to)' 

anterior: 11.833.485 em 1911, 12.768.184 em

1912 14.701.351 
em 1913._ Em 1914, baixa a

'o.8

O A

1919 tendo subido a 18.339.729 en| 1918, baixa súbita-

L 10.018.114, para em 1920 e 1921 retomar o m|
"®a„terior: 

17.144.277 e 16.281.250 kilos, respectiva-

mentgí 
tomarmos números redondos para as exportações

mineiras de manteiga, teremos uma observação curiosa:

1907 a 1908, cerca de 1.500.000 kilos. Nos dois an-

nos seguintes, cerca de 2.500.000 kilos. Em 1911, um

salto para 3 milhões. Em 1912, retoma o nivel de 1910:

2.500 mil kilos. Em 1913, 1914 e 1915, mantem-se ap-

proximadamente 
em 3.000.000 de kilos, emquanto o va-

lor, que era de 4.300 contos em 1913, passa a 8.500 con-

tos em 1915. Nos tres annos seguintes (periodo 1916-

1918), mantem-se na casa dos 4 milhões de kilos (au-

gmentando o valor de 12.500 contos para 16.700 contos).

Em 1919 baixa a 3.600 mil kilos, com o valor augmenta-

do para 19.200 contos. Em 1920 e 1921, na casa dos

4.500.000 kilos, o valor ainda se eleva mais, pois em 1920

chega a 24.800 contos.

0 augmento do volume total de queijos exportados,

no periodo em analyse, é praticamente nullo: passou de

4.853.162 kilos em 1907 a 7.564.747 em 1921, sem ne-

nhuma alteração súbita. E' o reforço da economia do-

mestiça do fazendeiro, e nada mais. O valor, porém, su-

71

biu de 4.(S00 contos para 22.600 contos. A valorização
do^ producto irá crearf dentro em pouco, o estimulo, o de-
sejo de augmentar a producção.

o período mais recente

E' o que ha de revelar a analyse do periodo mais
recente.

Em 1926, o leite exportado chega a 28.878.553 ki-
los, no valor de 13.572 :919$910. Diminue em 1927 para
19.951.875 (convém não esquecer que diminuições dessa
natureza não causam estranheza, dependentes que são de
factores naturaes e inevitáveis). Em 1928, retoma quasi
o nivel de dois annos atrás, com 27.806.754 kilos. Nos
tres annos subsequentes chega a mais de 30.500.000 ki-
los, até que em 1932 attinge a 33.817.047 kilos, no va-
lor de 16.146:712$266.

No periodo seguinte — 1933-1937 —, 
passa de ....

38.566.836 a 53.403.106 kilos, valendo, em 1937, ....
27.640:015$828. Em 1938, ainda um augmento leva a

exportação de leite mineiro a 55.313.823 kilos, no valor

de 29.263 :520$900.

A manteiga, entretanto, não acompanhou esse au-

gmento. De pouco mais de 4 milhões de kilos em 1921

(16.000 contos), passa a 5.800 mil kilos em 1926, pe-

quena differença em cinco annos. O valor, esse, augmen-

tou de 16.000 para 35.646:845$910 em 1926. Os au-

gmentos, em kilos, são pequenos no periodo 1926-1932.

Em valor, porém, registra-se um augmento expressivo,

chegando a 50.829 contos em 1927, para uma exportação

de 6.343.000 kilos, emquanto já em 1932, com uma ex-

portação de 7.352.022 kilos, não passa de 38.213 contos

o valor. Afinal, no periodo seguinte (1933-1937), elle

passa, com algumas oscillações, de 7.842.140 kilos para

CONSTRUCÇÕES DA ESCOLA DE LACTICINIOS 
"CÂNDIDO TOSTES", EM JUIZ DE FÓRA

sw
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O queijo se mantem 110 mesmo nivel, quanto a quan-
ticjade exportada, com pequenas oscillates 110 sentido do

augmento. De 7.564.747 kilos em 1921, diminue para
"a 6.639.069 em 1926, passa a 7.353.310 em 1927, a . ...

8.050.310 em 1928, e a partir de 1930 baixa novamente

a pouco mais de 7 milhoes de kilos. No periodo seguinte,

1933-1937, o augmento e mais animador, pois a exporta-

qao passou de 8.818.652 kilos em 1933 a 9.574.387 em

1934, a 13.125.640 em 1935, ate chegar, em 1937, a . . .

13.388.525, com uma pequena diminui<;ao, devida a sec-

ca, sem cluvida, para 12.616.959 kilos em 1938. O valor,

porem, e ascendente, e numa .proporqao digna de atten-

cao. Emquanto no periodo 1926-1932 nao correspondeu a
expectativa, em 1933 corneal a augmentar ate attingir
55.616:887$000 em 1938.

Essa analyse, necessaria a comprehensao do pheno-
meno lacticinista mineiro em suas liga^oes com as condi-

9|es peculiares do meio, demonstra, pela simples eviden-
cia dos numeros, que, enibora uma grande possibilidade
latente exista nos mercados do paiz 

— 
para nao falar em

mercados externos, ate agora praticamente ausentes —-1

possibilidade que se evidencia pelo augmento constante e
ate mesmo, em certos casos! espantoso, do valor da merca-

j^H| doria, 
nao se pode dizer que as quantidades produzidas,

jPjSP quer quanto a manteiga, quer quanto ao queijo — o leite
registra augmento, devido as organizaqoes particulares
que o recebem para redistribuil-o no Rio e noutros mer¬
cados -—, tenham augmentado la proporqao que se pode-
ria logicamente esperar.

E que em Minas Geraes, a differenciaqao das zonas,
assim como a extrema fragmentaqao dos productores iso-
lados, aggravando os phenomenos da propria economia
pastoril, ja alludidos, exigem que a iniciativa parta sem-
pie do govemo. Ao governo cabe iniciar, organizar, es-
timulai, para o impulso inicial e para a orientaQao subse-
quente. Toda a questao esta em orientar a iniciativa sem
arriscai tiansformal-a em tutela cerceadora da propria'! actividade 

particular .

No balanQo a cjue estamos procedendo, ver-se-a (K'
que modo se pode conduzir uma actividade dessa ordem
de modo a estimular em vez de intimidar a acqao privada.

O ponto de vista official se encontra, desde logo, nas
proprias palavras do secretario da Agricultura estadual,

I;f

."i •

Internato para administradores e empregados que freqüentam os cursos da Fazenda do Florestal

10.670.516 kilos (39.878 contos para 74.586 contos),

chegando, em 1938, a 11.826.240 kilos, com 11111 valor

correspondente a 83.058:367$900.

O queijo se mantém 110 mesmo nivel, quanto á quan-
ticjade exportada, com pequenas oscillações 110 sentido do

augmento. De 7.564.747 kilos em 1921, diminui para
6.639.069 em 1926, passa a 7.353.310 em 1927, a . ...

8.050.310 em 1928, e a partir de 1930 baixa novamente

a pouco mais de 7 milhões de kilos. No periodo seguinte,

1933-1937, o augmento é mais animador, pois a exporta-

ção passou de 8.818.652 kilos em 1933 a 9.574.387 em

1934, a 13.125.640 em 1935, até chegar, em 1937, a . . .

13.388.525, com uma pequena diminuição, devida á sec-

ca, sem duvida, para 12.616.959 kilos em 1938. O valor,

porém, é ascendente, e numa proporção digna de atten-

ção. Emquanto no periodo 1926-1932 não correspondeu á
expectativa, em 1933 começa a augmentar até attingir
55.616:887$000 em 1938.

Essa analyse, necessaria á comprehensão do pheno-
meno lacticinista mineiro em suas ligações com as condi-

ções peculiares do meio, demonstra, pela simples eviden-
cia dos números, que, embora uma grande possibilidade
latente exista nos mercados do paiz 

— 
para não falar em

mercados externos, até agora praticamente ausentes —II

possibilidade que se evidencia pelo augmento constante e
até mesmo, em certos casos, espantoso, do valor da merca-
doria, nao se pode dizer que as quantidades produzidas,
quer quanto a manteiga, quer quanto ao queijo — o leite
registra augmento, devido ás organizações particulares
que o recebem para redistribuil-o no Rio e noutros mer-
cados , tenham augmentado na proporção que se pode-
ria logicamente esperar.

E que em Minas Geraes, a differenciaçao das zonas,
assim como a extrema fragmentação dos productores iso-
lados, aggravando os phenomenos da própria economia
pastoril, já alludidos, exigem que a iniciativa parta sem-
pie do governo. Ao governo cabe iniciar, organizar, es-
timulai, para o impulso inicial e para a orientação subse-
quente. Toda a questão está em orientar a iniciativa sem
arriscar transformal-a em tutela cerceadora da própria
actividade particular .

o balanço a cjue estamos procedendo, ver-se-á fie
que modo se pôde conduzir uma actividade dessa ordem
de modo a estimular em vez de intimidar a acção privada.

O ponto de vista official se encontra, desde logo, nas
próprias palavras do secretario da Agricultura estadual,

cujas declarações datam da realização da VII Exposição
de Animaes, realizada em Bello Horizonte:

"A 
extensão territorial estaria a aconselhar esta ap-

proximação de productores de todas as zonas, a fim de

que tivessem uma impressão mais segura e realista do tra-
balho commum da gente montanheza. Mas, a par dessa
circumstancia, prepondera fortemente a conformação es-

pecifica de Minas, com suas montanhas a isolar as diver-

sas zonas e suas bacias fluviaes divergentes, como que a

dissociar ou, quando menos, a forçar uma evasão da ri-

queza.
... a pecuaria se transformou, tornando-se uma ver-

dadeira industria, e industria que requer especialização

technica muito complexa e muito séria. Na industria pas-
toril, o criador lida com a machina viva, muito mais su-

jeita a contratempos, quer os de caracter biologico, quer
os de genetica, de clima, de alimentação, machina que não

é inerte e que se transforma incessantemente."

Depois de alludir á formação de pessoal, á evolução

de uma verdadeira mentalidade pecuarista, referiu-se ao

que era então projecto em andamento, embora, em algu-

mas partes, já realizado desde então: a Feira Permanente

de Animaes, a Fazenda-Escola para fazendeiros e seus

empregados, as fabricas-escolas para attender ás perspe-
divas da industria lacticinista.

A ORGANIZAÇÃO EXECUTIVA

Aquella necessidade de iniciativa governamental, 
a que

acima fizemos referencia, ha de resultar, para que seja

ujjl, numa influencia directa sobre as classes que se collo-

cam sol) o seu angulo de incidência. A Secretaria lie Agn-

cultura age, nesse sentido, como 11111 orgão central que sc

desdobra e reparte, convergindo para um ponto petenni-
nado: o produetor. Na Feira Permanente de Amostras,

primeira execução de uma série, existe 11111 graphico q^1C!

representa admiravelmente esse plano. A partir do oigão

central, a Secretaria, dirigem-se as principaes 
ramifica-

ções: os orgãos de assistência, propaganda e diffusao, os

orgãos de ensino, os de fomento, os cie controle. Dos 01-

gãos de assistência, distiiiguem-se a Feira Permanente o

Amostras, que comprehende mostruarios, graphicos, 
in

formações de cada município e de cada produeto, 
conte

rendas, turismo, associações de classe ; a Radio fncon 1

dencia, para ensinamentos, informações jBmiediatas, 
niei

' ..

III



in 11, » [I 
fa,zen(lei- Entre os organs de ImenM distinguem-se a sec9ao ll I

U''( "hora cla liygiene', hora; eclucativa , hoi a da. esta- de fomento agricola, com os campos de coopera^ao, dota- I

t'°tici" jornaes 
falados; a lHeua ermanente ce mmaes, dos de agronomos, tractores e machinas agricolas; repro- I

^lS 
centro de commercio de animaes gaiantidos, seu ductores e respectiva alimenta^ao, cria^ao e venda a pres- II

T^anso tratamento e immuniza^ao, joinaes, levistas taqoes; sementes seleccionadas, com secqao de produc^ao, jfl

(eSClia incluindo shovts photographicos, pi opaganda pela expurgo e fornecimento aos agricultores; Instituto Biolo- I

^nprensa estadual, folhetos, Revista da Producgao gico, para fabricaqao de soros e vaccinas, distribui^ao, pelo ^j1 I

1 
1 

s oroaos de ensino, incluem-se, no ensino su- custo> a°s fazendeiros. O fomento industrial abrange usi- |t fl

-11 Escoia de Veterinaria de Bello Horizonte, que nas 
cen^iaes electiicas em Divinopolis, Montes Claros, Go- jfl

peiioi, giologico 
e a Escoia de Agricultura veinadoi Valladares, Uberaba, Capella Nova, para forne- fl

Win com cursos de extensao pesquisas agricolas, cmiento de energia electrica barata as industrias das diver- \U

Wnkcao etc. ; o ensino teclmico-profissional, para sas f"eSloe*. 
d° Estado> e assistencia techmca com um cor- j I

mPazTBp£kende 
a Fabrica"Escola Candido Tostef [^^^s 

M^i^ ^1^° 
mdustnaes e d|™ns- I

llnilada em Juiz de Fora, para formaqao de teclmicos ia^ 
"as a ncas. 1

mm loetiizaMs em lacticinios e fornecimentos de . 
Entre 05 

iPaos 
de controle figuram, para o commer- ,|

opeianub mcnnln 
rU C10> os armazens geraes, para warrantagem aos agriculto- : ¦

Wmentos seleccionados. A rabuca-Escola de Itajuba, I $j 
b 1 45 . ¦

teimemua res collocacao opportima dos productos, dimmuicao de m- \m
para formacao ce tecmicos e opeianos i cia izacos na termediarios; 

o Banco de Credito Real, para operacoes jl

fabricaQao de doces e conseivas a mien lcias vege aes. bancarias 
em geral, o Banco Mineiro da Produc^ao I

Fabrica-Escola de Bello Horizonte, para a formacao de credito agricola a que se destinam 80% do capital — fi- j [I

technicos e operarios especializados em conservas de car- nanciamento da producqao, a Cia. Distribuidora de Pro- jl

nes e aproveitamento de residuos. Para menores, a Fa- ductos de Minas Geraes (companhia commissaria para 111

brica-Escola Benjamin Guimaraes, centro de pasteurizaqao collocacao da producqao mineira) . Quanto a industria, as I

do leite, Escoia de Lacticinios, Secqao de Tecelagem de Al- usinas-entrepostos de leite no Rio e Bello Horizonte, que : fl

.rodao, Instituto Joao Pinheiro (para officios diversos), deverao constituir centros receptores, usinas de beneficia- j I

pequenas industrias ligadas a agricultura; Instituto Barao mento, entrepostos distribuidores de leite, e os entrepostos , 
|l

de Camargos, centro de cultura do cha, preparo de techni- de carnes no Rio e em Bello Horizonte, com mataclouro, [w

cos, fornecimento de sementes. Quanto ao ensino pratico, frigorifico, transporte, entrepostos distribuidores. Eis co- ( .¦

a Fazenda-Escola do Florestal, para fazendeiros e seus mo se articulam os serviqos da Secretaria de Agricultura, «jj 1

empregados, com o 
"Hotel 

dos Fazendeiros". para estimular a produccao.

v• J^KT ' {II I ISi

MANTEIGA

QUEIJOS E f?@5UElJÔES
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Valor das exportações de lacticinios de Minas Geraes
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Uma scena a que o carioca assiste diariamente sem pestanejar

^1

em obediencia aos principios enunciados no inicio deste Dalii nao se deve concluir que a actual tabella de pre-
trabalho. qos da manteiga no Rio de Janeiro seja rigorosaniente cer-

Resta uma questao cuja importancia nao deve ser des- ta. Isso porque, no moniento actual, com a secca que este
merecida: o objectivo de todas essas construcQ5es, de toda anno castigou severamente os rebanhos, a manteiga esta
essa organizagao que agora se poe em andamento. Tudo sendo vendida em Bcllo Horisontc', por pre^os superiores
iss°, para que? Eis o que importa saber. aquelles pelos quaes a Commissao de Tabellarn.onto pre-

As ultimas estatisticas completas, discriminadas, so- tende seja ella vendida no Districto Federal. 0 absurdo e

bre a producQao lacticinista mineira, datam de 1937. El- evidente, e resulta, sem duvida, da fixa(;ao de prccos sem

giBi bp deverao revelar o objectivo de toda a organiza9ao para estiido das condi^oes na zona productora, estudo que a ur-

¦f cuja victoria vem trabalhando, em A-Iinas, o governo e os gencia do momento nao comportava, talvez. D resultado

l-ai ticulai es^. Piimeiro, o lesultado da exporta^ao geral de e a escassez de manteiga, aggravando a natural c^estia

cgao mineira. Essa escassez, para a qual, segunc! se acie- |H

Ouantidade yalor clita' contribue em grande parte a especulaQao, oetermina H

PRODUCTOS Valor em reis official uma alta ainda maior do que a ja inevitavel ca;: aia P©1. fl
Kss- medio crise do producto. E hoje, ainda mais do que n 1937, ¦

= quando falta manteiga no Rio, o ]^reco official 
'da mantel- ¦

M , in c-n C1« _.. ga esta rauito aquem do preco para o comprador no mei- 9

^an^eiSa 10-6 0.516 74.586:906$840 6$990 pnrin W
Que;os.. . . . . .. 13.001.938 51. 147:046$942 -— cacio.^ 

^ ^ ^ 
w;-c^\ ^ 

I

CoaJhos... ^o 

777 
1^=^|250 2$750 raes, no valor de'715:779$, com valor medio^iT|c,®1gj|'1jC 1

Totaes 80.764.458 1SS. 459:744$860 lidades 
- comtanto que se possna installa(;oes adequato I

para a transforma^ao industrial. A caseina, cliga-^ J

A tal ell ' Passagem, e uma das 

^tantas 

niaterias 

^prinias 

que fl

'"1 '¦ ::flm

n

Quantidade Valor
official
médio

PRODUCTOS Valor

Manteiga

Que jos
Leite
Reque jões. . . .
Caseína
Creme de leite
CoaJhos.......
Lactose

74'. 586:906$840
51. 147:046$942
27. 107:848$728

1. 159:587$000
715:779$000
532:167$ 100
145:747$250
64:662$000

A tabella acima comporta commentario. Vemos co-
mo a manteiga, ao tempo em que o valor official médio

I

E3

¦



1^ ' 
^

Jy 
^ 1 das 

'is materias primas e orgulhosamentc quelle anno (27 .^107:848$728), apenas 83:210$ corres- | I

cle queijos, convem discriminar, leite condensado. E' facil imaginar, por isSo, as legitimas ; 1.1
I Qtianto 

a L 
|(|£a C|G WLe 

gepresenta 
o 

"typo 
e naturaes possibilidades da industria lacticinista em Mi- , 

|fl
I; para q^ie 

Sc P 'Jncto: nas Geraes, para abastecimento do mercado interno e mes- jjfl

I Mimas' 
i10 t'°nJ 

n|k para certos mercados exteriores, quando se tiver re- |l

RV' tsss^r—' 
~~ 

1 solvido a serie de questoes fundameiitaes: technica, paclro- ¦
I Quantidade : Valor.°£- nizacaoj iilltallaJlls, propaganda, organizacao commercial. i||l

, . Valor em re is hcialgne 5 
_ . M

TIPOS Db c]j0 por Alias, a preparaqao vem de mais longe. A comeqar ¦

fc unidade^ pelo gado, pela acquisiqao de reproductores, melhoria das Ifl

I 
' -j==^-==:»-r- . 

j pastagens de forma que a concentracao substi|ufese a ex- i|H

I 241.025 1. 132:817$500 4$7°0 tensao^a fim de^que o rebanho em detrimen- j M

 

9 396.240 30.349-855$ 100 3$230 

^aogda 

Fdrt^^ de^nimaes 

^ 

esta ultoa 

Ja i 
J

I 13 ooi 938 51.147 046$942 to, como adeante veremos, as'estatisticas de 1938. ;l

Totaes  
¦ '1 I 

\\m
Ifefii- -. ¦ Ouanto aos aspectos estnctamente mdustnaes, e op- , 

|
I - 

portuno nao esquecer que a materia prima o leite de- j- 
jjfl

^ 

pcnde da origem, clos cuidados do fazendeno, da technica j

de technicos. e padronizaqao de productos. j|j

Bfe m wA Am  „ -, niiMnirmiw i
v p* | H 

' 
^5

*§ini'--^j? i?n^HKU'v;^,y3 - V: i^ -c**$;; -v

lit, tvC v. I
B / ii i1"'1, i t 

' 
M ®5x^Vr>'- 11;

Al Vhk R:

->v£l^!^l^K 11^

O LEITE '* / ."" I

|nao j

da J1

hhk i^^^^^^hhhhh^|^HH^HHBHH r

I^Üi

1. 132:817$500
1.347:573$500Coboco..

Creme.. • •

Flamengo
Reino..

"Minas".-

Parmezon
Prato... ••

8.480:137$302
30.349:855$ 100

3.798:654$400
5.856:245$000

^181:764$040

51.147:046$942
Totaes

É UMA DEVOÇÃO DO VERANISTA

aVADOR

todas as matérias primas e orgulhosamente

pcnS""1"- ^j mesmos . •

l®tà^°-"&e ,a ro(J|^ãò de queijos, convém discriminar,

^Ual\'.) 
nossa ter «ma idéa do que representa o 

"typo

Valor em réis
Valor of-
ficial iié
dio por
unidade

4$700
9$ 100

9$282
3$230
4$300
4$250
4$360

_V>^

O LEITE TOMADO NO CURRAL

75

quelle anno (27.107 :848$728), apenas 83:210$ corres-

pondem á exportação de leite em pó e 1.265 :661$200 ao

leite condensado. E' fácil imaginar, por isso, as legitimas

e naturaes possibilidades da industria lacticinista em Mi-

nas Geraes, para abastecimento do mercado interno e mes-

mo para certos mercados exteriores, quando se tiver re-

solvido a série de questões fundamentaes: technica, padro-
nizacão, installações, propaganda, organização commercial.

Aliás, a preparação vem de mais longe. A começar

pelo gado, pela acquisição de reproduetores, melhoria das

pastagens de fôrma que a concentração substituísse a ex-

tensão, a fim de que não se amplie o rebanho em detrimen-

to da agricultura, as exposições regionaes de estimulo e

propaganda, a assistência technica ao criador e a organiza-

cão da Feira Permanente de Animaes — esta ultima já

realizada plenamente 
—, constituem o ponto de partida

dessa reorganização da producção lacticinista mineira.

Dos resultados dessa acção pódem servir como dociimen-

to, como adeante veremos, as estatísticas de 1938.

Quanto aos aspectos estrictamente industriaes, é op-

portuno não esquecer que a matéria prima 
— o leite de-

pende da origem, dos cuidados do fazendeiro, da technica

com que for recolhido e preparado paia chegai á usina. A

solução, portanto, consiste na creação de entrepostos, oi-

ganização de escolas e centros de especialização, formação

de technicos.e padronização de produetos.

0 "typo 
Minas" representava, portanto, cerca de 70/o

|o 
volume total da producção de queijos no Estado, e pou-

CO menos de 60% do valor total. Mas a exportaçao nao

attingiu ainda — e está longe disso — o nivel a^ que poc (

Pretender, quando fôr feita a padronização. 
Entretanto,

pioseguem os trabalhos para conseguir esse resultac o te

^zj que é a padronização do typo regional paia expoi

tação.

Quanto ao leite, era ainda 
"in natura o giosso 

cia

«portarão. 
Segundo as estatísticas de 1937. num total de

56.171.729 
kilos exportados, apenas 16.642 kilos cones-

ponclem á exportação de leite ei " 
°7C 7s"^ 'in P1 e

LOllrlpnOr» ^1 ... X 1
278.780 ao leite'; 'uu» 'i exportaçao cie leite em pu 'v ^ 

.
condensado. 

ISIo valor total da Exportação de leite na

*¦ * .»»!0 » % % :ll
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Em Bello Horizonte, neste momento, ja esta em cons- gi

truc<;ao um primeiro Entreposto de Leite, por iniciativa m

do Estado. Seu funccionamento tern certos caracteristicos ai

que devem ser accentuados. Para nao se arvorar em suc-

cedaneo do trabalho particular, a capacidade do entrepos- 19

to nao passara de um ter<;o do consumo normal da capi- 21

tal mineira, devendo o leite ser fornecido pelos centros de ki

produc^ao circumvizinhos. Depois de resfriado e pasteu- de
rizado nesse Entreposto, sera esse leite distribuido para 61
hospitaes, collepios e mesmo a domicilio, mediante um se

systema de distribuiqao concedida a um arrendatario, que, 6C

por pequena percentagem, se encarregara dessa distribui- e
<;ao, prestando contas a administraQao do Entreposto, que, da

por sua vez, pagara aos fornecedores de leite.

Outro entreposto sera installado no Rio de Janeiro, br
mas apenas com finalidade de controle. O leite que esse pc

entreposto do, Rio ira receber e 
"em 

ser", resistindo as- 15
sim melhor ao transporte demorado. Seu beneficiamento 19

sera feito aqui no proprio entreposto, que nao tera inter-

?j ferencia nas organizaQoes particulares fornecedoras de lei- m,
te a capital do paiz. Sua intervenqao sera apenas indire- ne

I 
eta. ao fomecer leite puro e bom de Minas, a pregos van- c{0 dobro da quantidade exportada. Em 1938, es
tajosos, no meicado carioca, evitara abusos de preqos por duc^ao de manteiga, cujo valor em 1937 nao foi £
paite de outias oiganizagSes. 125.175:180$, 

passou a valer com um pequeno ai
Alem de um posto, ja em funccionamento, na Feira de volume — 22.880.000 kilos — 137.280:000$C

Permanente de Amostras, em Bello Horizonte, existe ou- d 4- -t 1 • 1 . , 1.
. • 1' -T' • 1 <• 1- rara ter idea da importancia do leite e senstro maior destmado ao ensmo de fazendeiros e seus em- 0 r . 1 t, , . A

pregados, na Fazenda-Escola do Florestal, com o objecti- d°S n ^ l ?' ~ ¦? 
?sultado? 

de 
|S

vo de explorar industrialmente, em pequena escala, os I 
dl

productos do leite, e collocar a disposigao dos fazendeiros, JP68*, 
Cleg0Ufat -261.995.000 htrg

industriaes e alumnos, todos os elements technicos - com J™ 
™ta deSSe tota| as d'fferentes app

technicos dinamarquezes contractados pelo governo de Mi- e-m 
' 

. .. _

nas 
- 

, para a fabrica?ao de queijo e manteiga. J, 1 
eSpeC'e' "° PfPnl *

Esses technicos sao contractados pelo governo, mas f3.379.000 
litros - apprexmmdamente 30% c

postos a disposi^ao dos fazendeiros que assim o deseja- ^c<*ao 
m>neira de leite. Paia a exportagaoin iia.

rem, correndo por conta destes a despesa emquanto uti- |a 
cesnatacl° (e'" cieme) clispoz de 58.000.000

J lizarem seus servi<;os. Desse modo, pode-se assegurar por 
' me"os c ' (la Pr0(llli:C"° de leite do Esta

pre<;o modico a permanencia de um corpo especializado, f

que por sua vez formani technicos em differentes zonas Manga de capim 
"kikuiu",

do Estado.
. J,  ,.A, ....    ... 

A PRODUCQAO

Si 
os resultados da exporta^ao sao facilmente apura-

veis, o mesmo nao se da com a produc^ao geral. O con-

Em Bello Horizonte, neste momento, já está em cons-

trucção um primeiro Entreposto de Leite, por iniciativa

do Estado. Seu funccionamento tem certos característicos

que devem ser accentuados. Para não se arvorar em sue-

cedaneo do trabalho particular, a capacidade do entrepos-

to não passará de um terço do consumo normal da capi-

tal mineira, devendo o leite ser fornecido pelos centros de

producção circumvizinhos. Depois de resfriado e pasteu-
rizado nesse Entreposto, será esse leite distribuído para
hospitaes, colle^ios e mesmo a domicilio, mediante um

systema de distribuição concedida a um arrendatario, que,

por pequena percentagem, se encarregará dessa distribui-

ção, prestando contas á administração do Entreposto, que,

por sua vez, pagará aos fornecedores de leite.

Outro entreposto será installado no Rio de Janeiro,
mas apenas com finalidade de controle. O leite que esse

entreposto do. Rio irá receber é 
"em 

ser", resistindo as-
sim melhor ao transporte demorado. Seu beneficiamento

será feito aqui no proprio entreposto, que não terá inter-
ferencia nas organizações particulares fornecedoras de lei-
te á capital do paiz. Sua intervenção será apenas indire-
cta: ao fornecer leite puro e bom de Minas, a preços van-
tajosos, no mercado carioca, evitará abusos de preços por
parte de outras organizações.

Além de um posto, já em funccionamento, na Feira

Permanente de Amostras, em Bello Horizonte, existe ou-

tro maior destinado ao ensino de fazendeiros e seus em-

pregados, na Fazenda-Escola do Florestal, com o objecti-
vo de explorar industrialmente, em pequena escala, os

produetos do leite, e collocar á disposição dos fazendeiros,
industriaes e alumnos, todos os elementos technicos — com
technicos dinamarquezes contractados pelo governo de Mi-
nas — , para a fabricação de queijo e manteiga.

Esses technicos são contractados pelo governo, mas

postos á disposição dos fazendeiros que assim o deseja-
rem, correndo por conta destes a despesa emquanto uti-
lizarem seus serviços. Desse modo, pode-se assegurar por
preço modico a permanencia de um corpo especializado,

que poi sua vez formará technicos em differentes zonas
do Estado.

A PRODUCÇÃO

Si os resultados da exportação são facilmente apura-
veis, o mesmo não se dá com a producção geral. O con-
sumo do proprio Estado é imponderável. Tanto quanto
se pôde apurar, e por emquanto é o que mais interessa,
pois | 

os resultados se referem precisamente aos produetos
qualificados, deixando de parte a producção esparsa e ano-
nyma —, a producção do Estado em 1937-1938 teve os
seguintes resultados: queijos, 30.589.730 kilos, no valor

?i n-t^'^8$000, 
em 1937, emquanto em 1938 chegou

a 31.9J7.000 kilos, no valor de 114.312:675$000.
E' de notar a grande differença entre a producção e

a exportação. Pelos resultados de 1937, que podem ser
comparados, vemos que para uma producção de mais de
30 milhões de kilos, apenas 13 milhões foram exportados.

No conjuncto da producção de queijos, o 
"typo 

Mi-

T-o0^6"1 
1937 COm 25-Í52.§§$6 kilos, no valor

de 75,4s8:658$, e em 1938, com 24.883.830 kilos no
valor de 74.651:490$, isto é, cerca de 82% do volume
total da producção em 1937 e cerca de 78% do volume em
1938, representando cerca de 72% do valor da produecão
de queijos em 1937 e cerca de 65% do valor dessa Éo-
ducçao em 1938. Augmentou, de um anno para outro a
producção do typo 

"Prato" 
(2.373.421 para 3 406 420

kilos, 13.053 :815$500 para 18.735:310|000) 
j também' au-

O OBSERVADOR __ XLVI,

gmentaram producção e valor dos typos !"Reino" «?
mesão", 

"Cavallo" 
e 

"Cobocó", 
além dos requeii4s 

' a.r~

augmento também foi registrado. ' CUJ°

A producção de lactose passou de 23.329 Vil
1937 para 53.300 em 1938 (104:980$500 para 

°S ^

239:850|000) . A de leite em pó, de 44.524 par> S? nnn
kilos (de 356:192$000 para 416:000$). A de ieite co
densado quasi duplicou — de 361.004 kilos
610.000 - 

(de 1.624:518$ para 2.745:000$)'. A de ca-
seina passou de 201.305 para 914.600 kilos (de
603:915$ para 2.743:800$). O augmento da produccàó
e do valor da caseina em Minas é um indicio exnressivo
da melhoria da producção lacticinista.

Dois novos produetos iniciam em Minas novas ru-
bricas na producção, a partir de 1938: o 

"kefir", 
que a 1%

poi kilo, foi produzido em 1938 num total não superior a
150 kilos, e a galalite, cuja producção, iniciada também em
1938, chegou a 3.900 kilos, no valor de 33:150$000.

A manteiga, cuja exportação em 1937 foi, como vi
mos, de pouco mais de 10.500.000 kilos, chegou a ter
nesse mesmo anno uma producção de 20.862.530 mais

do dobro da quantidade exportada. Em 1938, essa pro-
ducção de manteiga, cujo valor em 1937 não foi além de
125.175:180$, passou a valer com um pequeno augmento
de volume — 22.880.000 kilos — 137.280:000|000.

Para ter idéa da importancia do leite e seus deriva-
dos em Minas Geraes, bastam os resultados de 1938.

O total da producção registrada nas estatísticas offi-
ciaes, nesse anno, chegou a 1.268.995.000 litros. Ana-
lysemos, em vista desse total, as differentes applicacões
cio leite em 1938:

O consumo em especie, no proprio Estado, absorveu
373.379.000 litros — approximadamente 30% da pro-
ducção mineira de leite. Para a exportação, M uai ura ou

já desnatado (em creme), dispoz de 58.000.000 de li-
tros, menos dc 5% da producção de leite do Estado.

Manga de capim 
"kikuiu",
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[H 11

a disposiQao dos fazendeiros. I 11
nhecimentos, novos methodos,

rsos intensivos, para que se

ir caminho a luta contra a ro-

isodios expressivos como este: | I
:guir um curso na Fazenda- i i!

.A i
alcance do que alii fora en- j

/e este commentario: 
"tudo 

|
2 ser imitado. Mas nao e mais

lesma escola rotineira que meu || 
|

us antepassados haviam segui- J4

a aproveitar completamente •!]

andal-o para esta Fazenda-Es- |

: significativo esse episoclio, jj

vo nos costumes do nosso in-

vos methodos sao necessarios, ;

r que ja nao lhe e dado appli- I

se passou entregue a rotina, e

idadej e ao mesmo tempo uma |;

a Fazenda-Escola, aprender ;

) de um primeiro movimento de

gir porque comegou a existir a

Mesmo no mais tradicionalista

Deriencia nao e mais do que re- Jj

Quem negara isso? Ver os ou-

•s, o trabalho do campo, e ape- |

aprender conscientemente, isto

se aprendeu. Dahi a crescen-

.lho rural, toda vez que nesse |

novos elementos de technica.

, no interior, gera^oes e gera- ,

periencia do passado, sem nada

3vo, de seu, nesse conjuncto ro- 1

elementos technicos vinham fa- i 
|

igoes do trabalho rural. No se-

iplo, tudo se modificava: os cui-

; pastageni, o problema do cru-

os acasos da miscegenaqao for¬

k's typos de carne e de gado lei- I

o machinario dos lacticinios, as

do producto, a formaQacl de 
||

ustrial e commercial do lactici- I|

conhecimento aprofundado, mui- 
jj

, repetiqao monotona dos traba- 
jj

mos se fazia sem renovar, sem 1

n summa. fj
jfii

lulou o aperfeigoamento do la- I]

s progressistas. No Brasil, mui- I

re outras, em materia de apro- ||

lechnico. Em Minas Geraes, pe- J;

certas zonas obtiveram relati- |

s, mas, em conjunctly o lactici- |

itar modificaqao compativel com g

ninadas pela ampliaqao dos mer- I

da technica. Ao passar do re- |

empirico, fechado, a organizaqao |

do lacticinio, era necessario que |

isse em termos de progresso e de |

-gente — sem o que nao se daria |

mso, a propria organiza^ao pri- 1

impossibilidade de concorrer com 1

gioes e de alcangar os typos exi- $

lto dos mercados.

2111 Minas, portanto, foi a forma- ;

progressista nas suas activida-

: I

I

- 1

A transfonna^ao

0 OBSERVADO!

XIV u

vhnrmn,au em lacticinio absorveu 837.616.000
A 

Noviço mais de 65% da producção total de leite

litros üg 
1 

^^;aes
enl Mi«as^ 

^arjsm0s podemos tirar algumas conclusões

^tes a primeira 
das quaes será a seguinte: deante

importa,!1 *^ 
eJ|dente a conveniência do estimulo á

dos :resu 
^ 

derivados em Minas Geraes, expor-
eXP-°: 

iue depende, em ultima analyse, da padronização e
'i^nreanizacão 

industrial que justamente o governo pro-

incrementar mediante progresso techmco.

Outra conclusão necessaria, que os algarismos tor-

evidente, é a já existente preponderância do derivado

Xe a matéria prima 
— o que vem justificar o interesse

ii dar a maior amplitude a essa índustnahzaçao do leite

no próprio 
Estado, uma vez que ella já existe, effectiva e

promissora. ... . . ,

Essa preponderância 
ainda mais evidente se torna,

uando comparamos o valor total da producção do leite

e á dos lacticinios em 1938. Emquànto o leite represen-

tou 116.040:951$, os lacticinios chegaram a 

246 143:105$000, 
— mais do dobro.

Não se trata, portanto, de um simples incremento da

producção, mas sim de um trabalho mais completo, qual

0 de transformar, sobre novas bases, essa actividade, que

caracteriza a producção do Estado de Minas.

Sobre tão vasto campo, estende-se a luta contra a ro-

tina, por novos methodos de trabalho, por mais apurada

technica.

PROBLEMA DE EDUCAÇÃO

Onde mais se aprimora a orientação eminentemente

educativa e reformadora da rede de i 11 st ali ações agri-pas-

toris orientadas e mantidas pela acçao administi ativa do

Estado de Minas é na Fazenda-Escola do Florestal. Alli,

110 
"Hotel 

dos Fazendeiros", hospedam-se fazendeiros cuja

conducção e estadia são custeadas pelo Estado, lechni-
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cos e especialistas estão alli á disposição dos fazendeiros.
Novos processos, novos conhecimentos, novos methodos,

tudo é alli ensinado, em cursos intensivos, para que se

possa, em pouco tempo, abrir caminho á luta contra a ro-

tina. Registram-se então episoclios expressivos como este:

um fazendeiro, depois de seguir um curso 11a Fazenda-

Escola, comprehendeu todo o alcance do que alli fôra en-

contrai*. Mas, á sabida, teve este commentario: 
"tudo

aqui é admiravel, e digno de ser imitado. Mas não é mais

para mim. Formei-me na mesma escola rotineira que meu

pae, meu avô, todos os meus antepassados haviam segui-

do. Meu filho, sim, poderá aproveitar completamente o

que aprender aqui. Vou mandal-o para esta Fazenda-Es-

cola".

E' extraordinariamente significativo esse episodio,

pelo que representa de novo nos costumes do nosso in-

teipor. Reconhecer que novos methodos são necessários,

e ao mesmo tempo verificar que já não lhe é dado appli-

cal-os, porque toda a vida se passou entregue á rotina, é

11111 gesto cie grande sinceridade, e ao mesmo tempo uma

lição. Mandar o filho para a Fazenda-Escola, aprender a

ser fazendeiro, é o resultado de um primeiro movimento de

interesse, que só ponde surgir porque começou a existir a

possibilidade de aprender. Mesmo 110 mais tradicionalista

dos homens, toda a sua experiencia não é mais do que re-

sultado de aprendizagem. Quem negará isso? Ver os ou-

tros fazerem, durante annos, o trabalho do campo, é ape-

nas aprender. Mas não é aprender conscientemente, isto

é, poder desenvolver o que se aprendeu. Dahi a crescen-

te mediocrização do trabalho rural, toda vez que nesse

trabalho não se introduzem novos elementos de technica.

Emquànto por toda parte, 110 interior, gei ações e geia-

ções apenas recebiam a experiencia do passado, sem nada

poderem accrescentar de novo, de seu, nesse conjuncto 10-

tiueiro, novos e numerosos elementos technicos vinham fa

cilitar e melhorar as condições do trabalho rural. No se-

ctor da pecuaria, por exemplo, tudo se modificava, os cui-

dados com o rebanho e as pastagens, o problema cio ciu-

zamento intencional, sem os acasos da miscegenação foi-

tuita, o aperfeiçoamento dos typos de carne e de^ gado lei-

teiro; 11a industrialização, o machinario dos lacticinios, as

condições de hygienização do 
_ produeto, a formaçao de

nma solida estruetura industrial e commercial do lactici-

nio tudo exige technica, conhecimento aprofundado, mui-

to mais do que a simples repetição monotona dos traba-

lhos que desde muitos annos se fazia sem renovar, sem

innovar, sem melhorar, em summa.

A concorrência estimulou o aperfeiçoamento ^ 
do la

cimo em todos os paizes progressistas. 
No Brasil, mui-

tas zonas avançaram sobre outras, em matéria de apio-

veitamento do progresso techmco. Em Minas Geraes pe-

condições já referidas, certas zonas obtiveram relati-

vo progresso sobre outras, mas, em conjuncto, o lactici-

io não chegou a apresentar modificação compatível com

as novas exigências determinadas pela ampliação dos mer -

os e pelos progressos da technica. Ao passai do re-

ie puramente pastoril, empírico, fechado, á organização

ustrial da pecuaria e do lacticinio, era necessano que

essa transformação se fizesse em termos de progresso e de

aprendizado rigoroso e urgente — sem o que nao se dana

essa passagem, e longe disso, a própria orgamzaçao pn-

rnitiva se esphacelaria na impossibilidade de concorrer com

o progresso de outras regiões e de alcançar os typos exi-

pelo desenvolvimento dos mercados.

O que se verificou em Minas, portanto, foi a foi 111a-

ção de uma mentalidade progressista nas suas activida-

.-.W
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cies principaes, entre as quaes, como temos visto, avulta

o lacticinio, por ser a mais generalizada, a mais immeclia-

tamente transformavel, aquella que melhores e mais nu-

merosos resultados pôde produzir desde o primeiro mo-

mento.

Problema de educação, portanto. Mas não apenas de

instrucção technica. De nacla valeria, por exemplo, instai-

lar centenas de pequenos centros de lacticinio, ou preteri
der apenas pelo exemplo contaminar de idéas progressis-
tas a mentalidade satisfeita do rotineiro. Era necessário

demonstrar, pela experiencia própria, que o progresso é

possível primeiro, e depois que o progresso é mais fácil

do que a permanecia na rotina.

Só quem conhece a alta opinião que de sua pratica
do officio possue o fazendeiro — e essa convicção é tan-
to mais inabalavel quanto menos permeável a qualquer in-
novação elle se manifesta —, 

pôde imaginar quanto seria

pueril pretender, apenas pelo exemplo, modificar a roti-
na. E isso para não falar nos homens de mais esclareci-
da visão, cujas exigencias vão além da simples indicação
theorica.

E' na pratica dos novos methodos, no contacto di-
recto, immediato, quotidiano, com os problemas da agri-
cultura e da pecuaria nacionalizadas, que se ha de conse-

guir modificar radicalmente a mentalidade do homem ru-
ral, abrindo-lhe novos horizontes e ao mesmo tempo ap-

parelhando melhor suas possibilidades de trabalho.

O conjuncto cie realizações que temos clescripto, seja
a Escola Cândido Tostes, em Juiz de Fóra, ou a Fazenda-
Escola do Florestal, ou mesmo a viva e clocumentadissima
Feira Permanente de Amostras, obedece visivelmente a
essa orientação de educação pratica. Não se confunda, en-
tretanto, como tantas vezes se tem feito, a educação pra-
tica com o ensino apressado e precário de meia dúzia de
noções consideradas fundamentaes e sufficientes. Educação

pratica significa, 110 caso, a iniciação em um processo de
desenvolvimento, de expansão cia mentalidade, através cio
contacto directo com novos methodos cie producção, fazen-
do com que o fazencleiro-alumno ou o aprendiz'cie traba-
lhos íuiaes possam encontrar por si mesmos, na experi-
cncia diai ia, aquelles resultados que so então poderão
acceitar e comprehencler theoricamente. E depois cie in-
corporados á sua mentalidade, convertidos mesmo em re-
acções normaes, os novos hábitos de trabalho racionaliza-
do iião despeitar, por toclo o Estado, através desses lio-
meiis-exemplos, uma transformação geral de mentalidade,
por contaminação, pois os vizinhos aprenderão com elles,
e com elles aprenderão os filhos, os empregados, os ali-
gos e até os inimigos, quando os houver, pois é certo cpie
um inimigo ou simples concorrente jamais deixará de ut§-
lizar os methodos que, segundo possa elle observar, estão
melhorando a situaçao cio seu aclversario.

A misão do Estado, como se vê, está muito longe cie
ser aquella tuncção puramente fiscal, arrecadadora e dis-
plicente, que chegava a ver na rotina uma excellente fór-
ma cíe evitar transgressões dos seus complicados reJlla-
mentos fazenclarios. Mas também não assume o Estado a
uncção ruinosa de substituto da actividade particularnem compelle o particular a agir rigorosamente e pela for-

ça dentro das normas que o Estado lhe impõe. Pelo con-
tiario, o Estado tem alu uma funcção eminentemente in-
telligente, quando, através do interesse do particular pro-cura movimental-o no sentido da transformação proles-sis a. Ao demonstrar a necessidade do progresso e do tra-

0 1,acional'.° Estado, ao mesmo tempo, num esforço
digno.de respeito demonstra por suas obras a pdssibilida-
ce desse trabalho e desse progresso, e convida o parti-
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cular a conhecer, a experimentar, a Incornlr-n- ,i u l) Prop-rpc
so na sua rotina. 5 i

Ao api|(Mr a formação de uma nova menfalMad-' '

dustrial no lacticinio mineiro, é necessário mencion'e"!
to essa transformação ira produzir, em proximJ f
na melhoria da qualidade do ])roducto e mesinó 

Um°'

producção quantitativa. Para esse resultado 
*jconv^JT

toclos os esforços, nas mais variadas actividades do r r
ao trabalho dos campos, da imprensa á §bserv^°
pessoal.

O aproveitamento da IriSipal actividade do Estad
como base na qual se foi operar e desenvolver a luta : 

°

tra a rotina, foi o primeiro signal de uma orientação cm,"
conhece seu officio. ,l '

Não é apeiM| um progre» da industria de lacticinios
que se pôde esperar ciam. Mais do que isso, é o pro-

gresso, simplesmente. Dessas escolas, desses centros de
experimentação, em alguns dos quaes activamente se pro-
cessam os trabalhos cie laboratorio para a obtenção de fer-
mentos seleccionados para a padronização do queijo; des-
ses estabelecimentos onde o proprio alumno é o fazendei-
ro, e aprende com seus empregados a manejar a vasta ma-
china da producção agro-pastoril, como nunca antes lhe
ensinaram, deixando cie ser um continuador automato dos
hábitos qu| vêm de longe, para poder discernir quando es-
ses hábitos convém e quando devem ser substituídos por
outros mais adequados; dessa ampla experiencia, na qual
se formam simultaneamente duas gerações — os fazen-
cleiros e seus filhos —, 

pode-se esperar um resultado ca-
paz cie levar Minas Geraes a um alto padrão de industria
lacticinista, ao mesmo tempo que dará forças ao Estado
para proseguir, com outros produetos da terra, sua tão
bem começada actividade e sua orientação racional.

Rapidamente — 
por isso mesmo que attingiu a mais

freqüente actividade do homem rural de Minas —, os re-
sultados far-se-ão sentir, no augmento da producção e so-
bretudo 110 augmento de uma producção apparelliada para
vencer nos mercados.

Dentro em breve, a julgar pelos preparativos, pode-
rá a industria mineira de lacticinios conhecer esses mer-
cados através de uma pesquisa aprofundada, e obter pelo
seu produeto preços mais compensadores e mais equilibra-
dos do que os actuaes, cuja instabilidade decorre da pro-
clucçao desordenada.

A modificação da mentalidade já é 11111 facto, O in-

teresse pelo progresso da pecuaria 
— do qual pode consj

tituir exemplo o successo da Feira Permanente de Ani-
mães, na Gamelleira, nos arredores de Bello Horizonte, —

é completado pelo interesse pelos trabalhos cie ape 'icoa-

mento cio queijo e da manteiga — mencionando - e, de

passagem, a expectativa pela creação dos EÉtreposíos es-
taduaes de leite em Bello Horzionte e 110 Distri» to Fe-
cleral.

Importa resaltar que a iniciativa não é restrici pois

que abrange todas as actividades agrarias. Concentrando-
se, entretanto, especialmente no lacticinio, ella attende as

condições especificas da producção mineira. E nessa com-

prehensão das necessidades immediatas, nesse realismo com

que se procura enfrentar os factos para resolver os pg>
blemas actuaes da producção mineira, está a melhor ga-

antia da victoria final dessa orientação eminenteniente
anti-rotineira.

Assim se abrem novos horizontes á producção 
lacti-

cinista, num Estado que pôde encontrar nessa actividade,

que por toclos os titulos já predomina em suas estatisti-

cas, a mais forte e fundamentada perspectiva de pro»tes-
so immediato e duradouro.
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0 NOVO BUICK em exposigao mais facilidade de governo. 11 va/vulas^na 0,^°~.em^nha, 
j

e um conjunto de aperfeigoa- Va examinar o novo Buick III 
economiz* III

mentos que nao encontra simi- 1940. Experimente o seu pos- III Molas espirae^5 
B*6, 

°!eo 
?

le, nem mesmo entre os Buicks sante motor 
"Dynaflash", 

que III fltijtiuante 
perfeitaPai£

ate hoje apresentados pela e agora equilibrado electrica- III tes e pos/fivos,C°iu^™~P°ten~

General Motors. mente depois da montagem. /// * Accao 
'deJoe- 

/II
E'umaverdadeiramaravilha, Aprecie o seu funccionamento III * Novas cc^oss^ria^r CIC'I 

III
o precursor da moda de 1940. silencioso, macio, que obtem III 

f^ac^Sc^flr?^^1| aper- |||
A nova e moderna estiliza^ao da gasolina o maximo de po- III de a$o reforcado 

^ 
inteirico III

da parte deanteira, a riqueza tencia. Admire o estupendo 

||| 

ch^ncfinqve^ P°tentes de°fa- III

?a° de conforto e luxo de quem f
viaja neste novo Buick. Gran- |f H JBf 

gUttf ^w\

Iw/pff 

'vyU

^as 
dao-lhe maior resistencia.

maior suavidade de marcha, E UM PRODUCTO DA GENERAL MOTORS

Agentes nas 
principaes 

cidades do Brasil
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mais facilidade de governo.

Vá examinar o novo Buick

1940. Experimente o seu pos-

sante motor 
"Dynaflash", 

que

é agora equilibrado electrica-

mente depois da montagem.

Aprecie o seu funccionamento

silencioso, macio, que obtém

da gasolina o máximo de po-

tencia. Admire o estupendo

conjunto de belleza, conforto

e luxo, que é o Buick de 1940!
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A Defesa Contra as Seccas 
I

I—I ABiTUAMO-NOS a considerar a zona secca como uma zona cle problemas identicos, differencials 1
uma regiao sem esperanQa. Frequentemente se con- prios problemas da regiao desses mesi,nos Esbdos 1 p 

"

funde a regiao secca, da qual dizia Domingos Olympio onde o regime pluvial esta sujeito as cessaqoes bi^'"nao 
sei como em semelhante sequidao ainda ha quem se as bruscas mutaQoes do 

"vercle", 
os problem-is ^ ^SCaS e

lembre de ter filhos" —, com o deserto. Tem-se ouvido sam com tamanha for§a, que seria pueril pretender 1 
°"

falar do nordeste flagellado como de uma zona arida, na cal-os uns dos outros para resolvel-os unl por um 
C ~

qual todos os esfor<;os enfrentam a inelutavel certeza do especie de elinMnagao gradual, cujo unico iesultado111^
deserto. duvida, seria a inutilizacao de todos os iraballfts fl

No emtanto, basta que as chuvas caiam, para rever- raes clue a^i se pretendesse desenvolver.

decer espantosamente aquellas malsinadas terras. Na ex- Ao ser instituido o Servico Federal de Obras C
tensao assolada surgem rebanhos, casas, homens, num as Seccas, comprehendera o governo, em 1909 depo?" udesesperado esforgo por viver. As aguas fazem alastrar tentativas isoladas, cujo unico escopo fora, at£ entSo^
vida com assombrosa rapidez, ate que nova estiagem ve- soccorro nos casos de calamidade publica, enfrentar o 

'•1

nha pouco a pouco estiolar a vegeta^ao, reseccar as cacim- blema em todas as suas formas, como unico niodo de evitar
bas, annullar o esfor^o humano na monotonia da caatinga. essa discriminaQao ideal, mas impossivel, das differenies

Nao e, portanto, o deserto, senao intermittentemente, formas que elle assume. Por outras palavras, pode-se d?
espaqado por intervallos de exuberancia e de promissora zer que irrigaqao, aqudagem, saneamento, colonizacao re-
fertilidade. Essa e a circumstancia capital, cujo interesse gime de terras, melhoria da produc^ao,' transpose 

'con-

consiste precisamente em tornar unica, no Brasil, e so com- centraqao de zonas populosas, valorizagao' da terra e do ho-
paravel a muito poucas regioes do mundo, a zona nordesti- mem, sao como os differentes aspectos que se podem ob-
na onde a secca creou problemas especificos, caracteristi- ter de uma mesma cidade, conforme a posi^ao do obser- |cos> aos quaes nada em nosso paiz se pode comparar. vador, num dado momento, sem que por isso deixe a ci-

^ area 
.c^a 

secca> que abrange grande parte do terri- dade de ser, em sen conjuncto, a mesma e invariavel cida- fltono de varios Estados, constituej em sua caracteriza^ao, de, Dessa comprebensao Risceu o Servico Federal de

¦

jj A 

BARRAGEM DO AgUDE GENERAL SAMPAIO
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A BARRAGEM DO AÇUDE CHORO, NO CEARÁ, VISTA DE JUSANT1;

Obras Contra as Seccas, dentro do Ministério da Viáçãô,

como, a rigor, poderia caber em qualquer outro ministe-

rio, porque a nenhum delles pertence em seu todo, e a to-

dos pertence em seus respectivos detalhes. Por (pie então

não se fez, áquella época, a discriminação entre os minis-

terios? Precisamente porque o conjuncto importava mais

do que tudo, porque só 110 atacar o trabalho por extenso,

poder-se-ia obter condições de economia e efficiencia ca-

pazes de manter, com a continuidade necessaria, através

dos annos, a obra de regeneração da zona secca, obra que
não pertence a uma, mas a muitas gerações.

distincções administrativas

,-E cornmum vermos a attribuição de 11111 determinado
sei viço, ou de parte de um serviço, ser disputada entre
repartições cuja finalidade se confunde, 110 limite desses
tiabalhos. A rigor, não ha trabalho que se possa inteira-
mente libertar de ligações com diíferentes sectores admi-
nistrativos. A simples abertura de uma estrada munici-
pa, por exemplo, ao mesmo tempo que interessa ao pre-
eit°, ^teressa também ao Ministério da Viação, pelo De-

partamento de Estradas de Rodagem, para articular esse
n°vo caminho 11a rêde nacional. Interessa também ao Mi-
nisterio da Agricultura, 

pela possibilidade de transporte
ce productos agricolas que ella offerece. Ao Ministério da
justiça, essa estrada irá affectar pelas desapropriações

\Ue 
***> exija, pelo regime das terras circumvizinhas.

da° rrln^stei^° C^a Guerra é obvio, pelo que possa a estra-
0 eiecer como perspectiva de transporte em caso dc

3Tjwo-;i



liiuda cle figura senao paia ampliai, ate o infinito, as ca- Batatas "Dahomey" 
de cultura irrigada no Posto I

racteristicas dessa estradinha municipal cujo exemplo Agricola de Condado I
. : i enunciamos acima. fl

4 Uma regiao brasileira existe, configurada, descripta Mas, imaginemos que as aguas dos articles nao tem I
minuciosamente, attendida, quanto possivel, por um orgao elementos para destruir as larvas de mosquitos que facil- I
cspecialmente creado para configural-a, descrevel-a, at- mente alii proliferam. Esses- elementos, os peixes, devem I
tendel-a, regeneral-a, mediante um conjuncto de obras que entao ser cultivados ao mesmo tempo que se entretem I
vao da monumentalidade das barragens a meuda e quo- proprio aiude, a fim de nao coiiyerter o precioso rcserva- I
tidiana preoccupa^aq; com a criaqao de peixes para os aqu- torio de agua em foco de endemias. Tudo isso feito ao I
des que constroe, de gallinhas para os colonos que instal- mesmo tempo, numa conjuga^ao de esfor^os que o mais I
la, de observaQoes meteorologicas para o estudo do meio elemental* principio de economia do trabalho recommen- I

Physico clup se propoe conhecer, de canaes para as terras da seja feito por um 
' 

orpfio com suas sub-divisoes es- I

que se obriga a irrigar, de estradas para transportar os pecializadas, eis o sitiaiu trabalhador, installado nas I

¦ik pioductos da regiao regenerada. Na variedade de seus terras circumvizinbas. existem terras ja natural- I

iH 

I tiabalhos reside a possibilidade de sua victoria sobre mente loteadas — n sempre se possa 
1 hamar I

¦ ¦ secca - victoria nacional. E por que sao esses trabalhos lotes a essas vastas'- tei , ate agora maninhas, — t;anbem 1
vai^ados? Nao bastaria a func^ao de construir aqu- existem outras, proprieclacle do Estado ou da Uniao, mui- I

des? Nao, poique os a^ucles apenas beneficiam as terras tas vezes providas de habitantes, mas quasi seini> des- 9

|p 
ficam em torno. Entao, bastaria fazer a^ucles amparadas de ratificac?9 legal para a installaca dessa 9

abiir canaes? Nao, poique os canaes e os a^ucles nao te- gente. Seria entao justo deixar que terras regci 
"adas, I

nam a quem servir, si nao houvesse distribuigao regu- promptas para cultura, fossem abandonadas? Seria possi- m
lar 

jlo 
legime territorial na zona beneficiada. Quem sabe, vel conter a apropriagao excessiva, por parte d pro- 1

entao, fazei agudes, abrir canaes e regular o regime das prietarios locaes, sem uma distribuiqao equitativa cbs be- j|
teuas^ seria trabalho sufficiente para occupar uma so re- neficios da terra? Para que isso nao aconteqa, e i -cessa- 1

pai ticao 
| 

vie entemente, esse trabalho basta para oc- rio cuidar do loteamento, da colonizacao, do reg. ne de M

cupar, nao uma, mas numerosas reparti^oes e alguns mi- terras na regiao regenerada. I
lhares de homens, nao durante dias, mas durante annos. . Mims I
Mas abrir aqudes, rasgar canaes, regular as terras, seria rapidamente apontados, alguns dos travail 

-a
tudo muito pouco, si nao se tratasse de estudar as cliuvas ^ue a secca exige, depois de vencida pelo esforco syste- I

para poder prevel-as, distribuil-as, lobrigar a chover"' matico cl° trabalho humano, que modifica o aspecto ca 1

obrigar a parar de chover, por esse processo que nada terra e ate lhe da nova composigao, na varia^ao de seus |

I 
tem de magico, e que e eminentemente racional: a obser- componentis, na installa^ao de obras gigantescas, 

como nd ¦

vagao e o reflorestamento. Reflorestar, portanto, e um? introducqao de novos elementos na paizagem. I
! funcqao que tambem se liga estructuralmente a o'bra des- Ao menos, pocler-se-ia dizer que todos esses jaba- I

| 
sa lepaiticao. lhos 

se fazem por etapas. Hoje, os estudos prelimina- |
m

i

n
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Educação agrícola das crianças no Posto Agrícola
de São Gonçalo

quencias e sem urgentes problemas, se trata de uma ref

gião onde um flagello periodicamente annulla todas as

qualidades cia terra, todas as resistências- do homem e suf-
foca mesmo as mais renitentes esperanças, o problema não
muda cie figura senão para ampliar, até o infinito, as ca-
racteristicas dessa estradinha municipal cujo exemplo
enunciámos acima.

Uma região brasileira existe, configurada, descripta
minuciosamente, attendida, quanto possível, por um orgão
especialmente creaclo para configural-a, descrevel-a, at-
tendel-a, regeneral-a, mediante um conjuncto cie obras que
vão da monumental idade das barragens á meuda e quo-
tidiana preoccupação com a criação cie peixes para os açu-
des que constróe, cie gallinhas para os colonos que instai-
la, cie observações meteorologicas para o estudo cio meio

phvsico que se propõe conhecer, cie canaes para as terras

que se obriga a irrigar, cie estradas para transportar os
productos da região regenerada. Na variedade cie seus
trabalhos reside a possibilidade cie sua victoria sobre a
secca — victoria nacional. E por que são esses trabalhos
tão variados? Não bastaria a funcção de construir açu-
des? Não, porque os açudes apenas beneficiam as terras
que lhe ficam em torno. Então, bastaria fazer açudes e
abrir canaes? Não, porque os canaes e os açudes não te-
riam a quem servir, si não houvesse distribuição regu-
lar do íegime teiiitoiial na zona beneficiada. Ouem sabe,
então, fazei açudes, abrir canaes e regular o regime das
teu as, seria trabalho sufficiente para occupar uma só re-
partição? Evidentemente, esse trabalho basta para oc-
cupar, nao uma, mas numeiosas repartições e alguns mi-
lhares de homens, não durante clias, mas durante annos.
Mas abiii açudes, íasgar canaes, regular as terras, seria
tudo muito pouco, si nao se tratasse cie estudar as chuvas
para poder prevêl-as, distribuil-as, "obrigar 

a chover"^
obrigar a parar de chover, por esse processo que nada'
tem de mágico, e que é eminentemente racional: a obser-
vação e o reflorestamento. Reflorestar, portanto, é uma
funcção que também se liga estructuralmente á obra cies-
sa repartição.

Batatas
'Dahomey" 

de cultura irrigada no Posto
Agrícola de Condado

Mas, imaginemos que as aguas cios açudes não têm

elementos para destruir as larvas de mosquitos que fácil-

mente alli proliferam. Esses- elementos, os peixes, devem

então ser cultivados ao mesmo tempo que se entretem o

proprio açucle, a fim de não converter o precioso reserva-

torio de agua em fóco cie endemias. Tudo isso feito ao

mesmo tempo, numa conjugação de esforços que o mais

elementar principio de economia do trabalho recommen-

cia seja feito por um 
' 

orpfio com suas sub-clivisões es-

pecializadas, eis o sitican trabalhador, installado nas

terras circumvizinhas. existem terras já nâjfúral-t.
mente loteadas — e-^ n sempre se possa 

1 haniar

lotes a essas vastas' tei , até agora maninhas, — também

existem outras, propriedade do Estado ou da Unia mui-

tas vezes providas cie habitantes, mas quasi seinp des-

amparadas cie ratificacrg legal para a iistallaça. dessa

gente. Seria então justo deixar que terras regei aclas,

promptas para cultura, fossem abandonadas? Seria possi-

vel conter a apropriação excessiva, por parte pio pio-

prietarios locaes, sem uma distribuição equitativa hos be-

neficios cia terra ? Para que isso não aconteça, é n cessa-

rio cuidar do loteamento, cia colonização, cio reg.me de

terras na região regenerada.

Eis ali, rapidamente apontados, alguns dos ti ,a alhos

que a secca exige, depois cie vencida pelo esforço sys e

matico do trabalho humano, que modifica o aspa< to da

terra e até lhe clá nova composição, na variação seuS

componentes, na installação de obras gigantescas, |Din0 
llcl

introducção de novos elementos na paizagem.

Ao menos, poder-se-ia dizer que todos esses tiaba

lhos se fazem por etapas. Hoje, os estudos prelimma

m
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I -nha, - os c^as 1#?' annos —, as obras mais adequado e meticuloso estuclo de s.ejgs fezes! Imagi- jl' I

I 
ieS" ^'lagem 

• J)eifis> ° aproveitamento dos a^ndes, De- ne-se entao que, apesar dissc| a Directoria de Meteorolu- 1 
jHI^e.a<^UCcJ|antio. 

Depois... gia entendesse de chJBar a si esse trabalho no nordeste ; 
||H

I PS'\r Via #1 acontece por etapas, desse niodo rigido, secco apenas porque se trata de meteorologia. Ter-se-ia H|

I 
ia 

pelo fiual idealmente se poderiam seecionar os entao esqueeido essa verdade fundamental: quer se Irate ':i
cstanq11^ 

^ vegenera^ao da zona seeca. A defesa con- de meteorologia, on de piscicultura, de dviciiltiira on de J 
|B|

I 
t1: 

,1(^feitos das seccas constitue um eonjuneto de tra- agudageii| o que existe na regiao seeca do Nordcste nao HI

I T8 no aual ora preponderam 
uns, ora outros, mas c um agglomcrado de problcmcs de um on de ontro de- ; K1

bali°s^o_exisfe 
g gXjgjr tiiMa aftenqaJ centralizada e tallie, mas um coujuncto en jo conteudo c precisamente ; ||Hdistribuida, de maneira a nao dispersal" est c: o Iroblema da defesa contra os effeitos da secca, on, • I jfll

I 
^rll 

e nao burocratizar as obras contra as seccas. Bu- por outras palavras, o problema da rcgeueraccw da 2011a ;|H|

I rocrati^a^io'da 
secca, eis um resultado inesperado mas cer- seeca do Nordcste. |S

I to si chegassemos a ver despedac;ada a construcc^ao c<)m~ 
E' facil concluir, Bortanto, que o caracteristico pelo 111

I plexa 
e harmoniosa do apparel ho que age eontia os etfei- 

qUa| se ciefinem H attributes administrativas na regiao fHj

I tos do flagello. .... nordestina nao deve ser procurado na natureza dos ser- |jB|

I Esse apparelho coniprehende seivicos^ da mais vaiui- 
fylgos que alii se exigem, mas no object wo desses ser- ||^H

I dos geologicos, 
meteoiologicos, h)diolo^icos, topofeiaphi. 

Nelse ponto, de tao decisiva- importancia, nao cabe |||

• "v; 1 qualquer comparaqao com casos semelhantes em outras | 
'HI

, M v regioes do paiz, entre as quaes se destaca, pela apparen- | M

¦1 iM. ^ i M. A; te similitude, 0 caso da Baixada Fluminense. Na Baixa- jflgf

BP' MP? Ifi Jot JgK M? da, havia uma zona alagada, que cumpria sanear e rege- jH
'?¦ 

nerar. Feita a obra, estava essa parte terminada — como ; 'U

de facto esta, em sua maior parte, embora ainda prosi- jj j'K
conclusao. Colonizacao, \ \Wm

aproveitamento racional dessas terras, sao tarefas subse- H|

quentes, ao encargo do Ministerio da Agricultura, que alii |M

se tern conduzido com excellentes resultados, conio O OB- |h|

¦¦¦hMK s" kNa regiao secca do Nordeste, a situacao nao e a mes- jl

ma. J a existe popula^ao, periodicamente tangida pela ;'|W

ga c) rvlrde'5 • J a existe produccao, interrompida a espa- :|M

cos pela devastaqao do flagello, mas em todo caso capaz [IS

d^ 

^ 

c( mstk^^^^^ 

^e 

j^ti^ 
l^cm 

fl

Um dos canaes de irrigação do açude 
"Joaquim tavora

Cultura de tomates, no Posto de 
"Condado

MMmm

M

m
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cle .moclo duradouro, a fim de que 

'nao 
se ierca,1 na desor- jl

Culturas disseminadas em Postos Agricolas onde antes ganiza^ao e no desamparo, os trabalhos tao ben 1 conic-

A dualidade de services, portanto, nao frevalece, si I
appaiecida, poi tiansfeiencia, algumas dessas attributes, considerarmos a verdadeira natureza do que exilte no fH

j 
desaiticulai-se-ia o systema. Desarticulado o systema, que nordeste, que no maximo pSde ser considerado duaH'da- I
restaria do combate as seccas, senao a perspectiva pouco ¦

Jl animadora 
de ter de acudir periodicamente, por medidas Gado 

leixeiro para jntensificaJ I
cle urgencia, creditos extraordinarios, vicissitudes sem H

Desarticular pelo desmembramento, e o mesmo que I
anniquilai as obras contia as seccas, por mais seducto;-

SeJ'am os.ar&umentos baseados na semelhanqa dos I

PI:; 

eutar em outras regioes do paiz. A primeira condkSo 5 
' 
<¦

que se destroe, com essa medida, e a continuidade. De- f

pois, o estimulo. Depois, o resto. Distinccoes subtis po-

dem 
sei feitas, e clezenas de exemplos encontrados. Nos \\\ r -

J; Estaclos Unidos, no Chile, na China, no Mexico, por toda MHjMwjglfcgE J1P, M
parte onde existem zonas seccas e regioes a conquistar $.*0 Mil

para o homem, vencenclo a adversidadede das condiqoes - JflKl
do china, piocuia-se dai aos trabalhos de regenera^ao do ';
territorio e valoriza<;ao do elemento humano uma dire-
ccao unica. Nao importa que num paiz esteja essa dire- M
cQao subordinada a um Ministerio, emquanto noutro paiz A' 

" 
wB

esta sob a direcqao geral de outro ministerio bem diffe-

rente. 

Oualquer que seja o ministerio que lhe ha de to- MB^| -

o OBSERVADO!

Culturas disseminadas em Postos Agrícolas onde antes
ESTAVA O DESERTO

apparecida, por transferencia, algumas dessas attribuições,
clesarticular-se-ia o systema. Desarticulado o systema, que
restaria do combate ás seccas, senão a perspectiva pouco
animadora de ter de acudir periodicamente, por medidas
de urgência, créditos extraordinários, vicissitudes sem
conta, ás victimas da 

"sequidão"?

Gado leiteiro para intknsificaçao

DISTINCÇÃO ENTRE DUALIDADES

Jf»



CULT1VO 1NTENSIVO DE CEBOLAS, POR IRRIGAQAO, EM | 
j

Postos AgriColas |j

qui essa confirmaeao, ja por | 
eloquente, e intuitive que I

nao podemos esphacelar a continuidade e a homogeneida- |,

de de unia obra que esta libertando das penas dos flagel os

periodicos_e |

U,AI)Ol

.,-J A existência de attribuições identicE

de tle attr 
^''ifferentes 

não importa na desaggregação

para- ÍrV1Ç° is,^0 composto para tornal-o simples e pri-

de um oi-gan ^ 
^ 

^ medila não bastaria para simplificar

mario, P01S ^ 

'''Jdente 
dos problemas regionaes nordes-

a coiiPleXlcla

tillOS.

UMA ORIENTAÇÃO 
invariavel

¦ iguida ao desmantelo da primeira Inspectoria de

f ntra as Seccas, ficaram as obras em meio; os

°bMiins°interrompidos, o descrédito campeou junto com

os effeitos da secca. Afinal, por occasião das grandes sec-

' 
lepois de 1930, houve necessidade de trabalhos

nos quaes foram consumidas verbas extraordi-

IaJ concedidas ás pressas e apressadamente applica-
' 

Sanados os effeitos immediatos do flagello, iniciou-se

entâo nova phase dos trabalhos de defesa da região contra

| aberração dai seccas.

A característica dessa nova phase é a continuidade de

todos os seus trabalhos, assim como sua condição de sue-

cesso I a entrosagem de todas as suas differentes aeti-

vidades. Junto com os que levantam barragens, vão os

que abrem estradas, e os que estabelecem campos experi-

mentaes, e os que criam peixes, e os que observam as con-

dições climaticas e atmosphericas. Não se trata mais,

agora", de soccorrer apenas flagelados em tempo de cala-

midacie publica, mas de prever methodicamente, segundo

um systema cie trabalhos cuidadosamente planeados, tiaba-

lhos de natureza diversa, mas de objectivo idêntico. O

objectivo desses trabalhos — a regeneraçao da zona secca

- importa na obrigação de crear na região recem-irnga-

da, ao mesmo tempo que fontes de abastecimento de agua,

fontes de vida, isto é, uma economia própria, em estylo

de vida regional.

E' necessário ver os grandes themas nacionaes em

extensão, de accorclo mesmo com sua amplitude. A íegc-

neração da zona nordestina não pôde constituir objecto cie

controvérsias meudas no Rio de Janeiro. A conveniência

de se manter una e indivisível a orientaçao geral dos tia-

balhos encontra confirmação nos antecedentes, e mais do

DA PECUARIA NO NORDESTE IRRIGADO

Cultivo intensivo de cebolas, por irrigação, em

Postos Agrícolas

que essa confirmação, já por si eloqüente, é intuitivo que

não podemos esphacelar a continuidade e a homogeneida-

de de uma obra que está libertando das penas dos flagel os

periódicos e da asphyxia economica permanente toda uma

vasta região do paizjj

Tirae das obras contra as seccas a construcção de es-

traias, a criação de peixes, a plantação de campos expe-

rimentaes (não esquecer que a esses serviços devemos os

mais notáveis estudos feitos sobre a flora e faung da te-

<não nordestina), a criação, o loteamento, envsumma, a

formação de uma economia capaz de corresponder as con-

clicões especificas da região e, em muitos casos, suppoitai

os revezes da transformação que alli se busca operar tirae

tudo isso, ou mesmo alguma coisa disso, para distribuii

pelai repartições que têm todo o Brasil para trabalhar, e

nue nos melhores casos, mal conseguem abranger toda a

extensão dos seus serviços, — que restaia.

Tudo menos obras contra as seccas, pois nao se

pôde dar 

'esse 
nome genérico, 

amplo, que abrange tantos

acontecimentos, tantos esforços, tantos trabalhos, tanto.

: roÍe os á simples construcção de açudes. Construu

apenas açudes é uma coisa; outra coisa, maior,_ mais se-

ria mais merecedora de respeito e de coopeiaçao, e tia-

balhar contra a secca. Qualquer 
desmembramento nesse

trabalho corresponderia, portanto, 
a um golpe contra a

continuidade da obia.
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Sim, muito mats pratico e muito mais commodo! £ o

que se podedizer do novo typo de latas em que acabam

de apparecer os oleos lubrificantes Energina, para facili-

tar a operapao do despejo do oleo para o carter. Uma lata
"bem 

pensada" Uma lata original, de formato conico, que

dispensa o uso do funil. Mas contendo o mesmo oleo

ENERGINA, tao conhecido de todos os automobilistas.

E agora nao ha mais motivos para confusoes. Certifique-
se de que esta comprando ENERGINA, pelo formato da
lata, uma lata realmente inconfundivel.

Para partidas rapidas e kilometragem maior, use a gaso-
lina ENERGINA.

•v

' I 
' • ¦ ' ' '

Oasol/na £ Oleo lubqificante

I ENERGINA

.inDOS 
O Limpa-Vidros rS^H1

a \l I \J*** Shell 
constitue uma

« 1 ^ Ul\" ^ jea' 
n°vidade em materia de limpeza ^®i||

I 1/^ M e. 
vidros. Imagine-se um processo que Wki. I

evite os pos, os sabdes, as estopas
molhadas, os baldes,- um processo ra-
pidissimo, e que nao ponha em risco,
siquer^o verniz das unhas da dona \I

Casa 
que ° queir° applicar.

I

§ ¦¦ __ *' I
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Caso una £ Oleo lubrificante

Sim, muito mais pratico e muito mais commodo! É o

que se pode dizer do novo typo de latas em que acabam

de apparecer os oleos lubrificantes Energina, para facili-

tar a operação do despejo do oleo para o carter. Uma lata
"bem 

pensada" Uma lata original, de formato conico, que

dispensa o uso do funil. Mas contendo o mesmo oleo

ENERGINA, tão conhecido de todos os automobilistas.

E agora não ha mais motivos para confusões. Certifique-
se de que está comprando ENERGINA, pelo formato da
lata, uma lata realmente inconfundível.

Para partidas rápidas e kilometragem maior, use a gaso-
lina ENERGINA.

O Limpa-Vidros —-

Shell constitue uma
real novidade em matéria de limpeza
de^ vidros. Imagine-se um processo que
ev'l? 

jS OS 
sa^òes, as estopas

molhadas] os baldes,* um processo ra-
pidissimo, e que nào ponha em risco,
siquer, ,o verniz das unhas da dona
de casa que o queira applicar.
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A F eira de

w

Amostras

\ MAIS emocionante exhibição ia Feira de Amos-

A. íris do Rio de Janeiro, que este anuo realiza seu

,9„ "roúrd" é a luta afflictiva entre a Feira e a chuva.

r n toda «-ente sabe, os nfzes de outubro, novem-

i Hlemblo! são mezes de chuvas pesadas e frequen-

:1 I ooicamente, qualquer efhibição periódica que

Atenda attrahir o publico para exposiçoes ao ar livre

1 
, pm pavilhões separados entre si, deve preferir a esse

T-oáo outro qualquer 
menos sujeito a circumstancias

m desagradaveis para o publico, e, por isso mesmo,

tão prejudiciaes para os expositores. 
. _ _

Mas a Feira cie Amostreis, c|iie nao pode ignorai

pqsi realidade sabida por qualquer guarda-chuva de

bom senso, resolveu modificar a face do tempo, numa

admirável tentativa para vencer, pela insistência, os

aefuaceiros do verão.

Para tão nobre objectivo, vale-se de todos os pre-

textos. Este anno, como já era notorio o prejuízo da

própria Feira e dos expositores, pela vasante de pu-

blico que a chuva determinava no recinto da exposição,

pelo retrahimento dos expositores, e por outros va-

riaçlos motivos, houve uma razão excedente, que ate

pareceria de encommenda, para clie a Feila conti-

nuasse sua luta contra a chuva: a commemoraçao do

cincoentenario da Republica obrigou a Feira, doce-

mente constrangida, a acceitar ainda este anno, o de-

safio dos aguaceiros de novembro. A Feira não conhej

ce Bilac: 
"Foi 

em março, ao findar cias chuvas. . .

Propriamente, a Feira não conhece ninguém, cega na

sua insistência, como certos espíritos demandistas, que

se arruinam para'levar avante, com custas e damnos,

uma acção judicial cujo motivo, bem pensado, nem o

proprio autor comprehende.

Nos 
"entreveros" anteriores, o 

"score" não tem

sido favoravel á Feira. Em 1930, houve 50% de dias

chuvosos, durante o tempo çmj que esteve aberta a

Exposição. Em 1931, 25%. Em 1932, 22%. Em 1933,

33%. Em 1934, 15%. Em 1935. 50%. Fm 19,36, 42%.

Em 1937, 48%. Em 1938. até o dia 15 de novembro.

47% de. dias chuvosos.

Em 1939, no dia 15 de novembro em diante, pre-

cisamer.te quando a estação das aguas entra em sua

mais aguda phase 
— chuvas pesadas, toda tarde, noites

ameaçadoras, calor sufíocante, inicia-se a XII Feira de

Amostras da Cidade do Rio de Janeiro. Não lhe tem

faltado, graças a Deus, coriscos e trovões para engian-

decer s^a façanha.

Alllacio cia chuva, é o calor — esse calor de novem-

bro e dezembro, que os cariocas bem conhecem, tao

pouco convidativo, tão pouco inclinado a incentivai o

desfile dos visitantes diante dos mostraurios, e ate

mesmo os exercícios violentos e suclori feros no pai 
-

que de diversões.

Teria sido mais fácil transferir a Peira para ou-

ha época do anno, em que cie antemao se sabe sei em

poucos os dias de calor, quando uma temperatuia mais

amena facilita passeios e exercícios. Mas a Feira, com

louvável 
persistência, prefere sacrificar as possibilida

cles de successo, com tanto que possa continuar contra

a chuva sua luta obstinada. Embora não acreditando

na possibilidade de victoria, uma vez que a chuva não

é phenomeno qúe se cleixe vencer pela heróica petulan-

cia cia Feira, elevemos render-lhe homenagem por esse

espirito de sacrifício com o qual prefere prejudicar a

collaboração cios expositores e a participação do pu-

blico, por um nobre ideal que recorda os velhos odios

heráldicos. Na realidade, são cluas potências que se

enfrentam : Júpiter tonante, com seu feixe de relam-

pagos, e a Feira de Amoscras, com sua area reduzida

este anno. Que importa o re.:to?

Que importa a diminuição do numero de exposito-

res, desencantados ante o mallogro cia exhibição, si a

Feira pócle assumir um ar parecido ao do cardeal hes-

panhol cie Júlio Dantas, aquelle que na juventude só

não desafiara o sol nas alturas ? Por emquanto, a

Feira não desafiou o sol, mas sim a chuva. Não fica,

então, ás escuras, e sim ás moscas. Os expositoies se

retráem. Os preços do espaço para stands au-

gmentam, como si a Feira quizesse lealmente avisai

aos mais ousados: 
"Não 

se approximem. Não se ex-

ponham. Aqui chove1' .

As estatísticas da própria Feira, dignas cie todo

credito, e além destas uma simples vista folhos pelo

recinto, bastam para convencer dessa diminuição. De

anno para anno, ella se vem registrando. Si num anno

chove, no outro também, no outro mais ainda, que vêm

fazer aíli os expositores? Talvez muclanclo cie local

não chovesse na Feira. Como não é possivel mudar de

local, levando-a, por exemplo, para um subteiraneo ou

Iara o sertão do nordeste, onde ella ficaria deslocada

 mas deslocada em novembro, poder-se-ia mudar o

pefodo de sua realização. Como isso não é possível,

dado o afan de lutar contra a chuva, numa discreta

mas inflexível combatividade, o resultado é o que a

seguir veremos..11 A. X i.

Depois de ter contado com 742 expositores em

1934 a Feira teve apenas 409 em 1935, baixando a 365

em 1936. Em 1937, augmentou para 578. Em 1938,

baixou a 361 — incluidos 68 pintores que expuzeram

seus quadros na Feira. A rigor, o numero de exposito-

res foi de 293, occupando uma área de 8.1/7 mZ, em-

quanto em 1937 fôra de 10.797 ms2.

Este anno são apenas 217 os expositores segun-

<lo o catalogo official — incluídas nesse numero as en-

tidades officiaes que alli comparecem iiifalhvelmente.

Mas a Feira prefere continuar seu duello com a

chuva. Proposito muito sportivo, mas commercialmen-

te desaconselhavel, como demonstra a diminuição do

numero de expositores, que de 742 em 1934 passaram

a 217 em 1939. .

Além da chuva, ha o calor, que impede ate chver-

sôes quanto mais o desfile nem sempre ameno diante

dos mostruarios, em galpões illuminados quentes poi

o-alpões e quentissimos por illfmmados. No Pai que de

Diversões, o calor não causa tanto prejuízo; ao con-

trario. talvez favoreça um pouco. Porque o 1 arque de

Diversões, em mais de 70%. talvez, de sua area, esta

occupado por barracas de jogo, e ninguém deixa de
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¦J I jogar por calor. Talvez ate esse Casino clos pobres ao clessa exposi<;ao annual dos nossos productos amostra

J ar livre, de jogo tao livre quanto o ar, seja tuna edifi- do trabalho realizado no Brasil.

cante obra de propaganda dos altos propositos da Fei¬

ra. Como de anno para anno augmenta a area das barra- EXPOSITORES QUE FALTAM
" 

Ij cas e tendas de sorteios, prendas, lotes, trues, joguinhos
reminiscencias das festas de arraial com o 

"jaburu" Como 
nos outros annos, falta a representaqal da

e de esperar que muito breve, em vez de occupar ape- maior parte dos Estados. Si muitos nao tern possibi-
nas algumas ruas da grande, mas insufficiente area da lidade de apresenta^ao condigna, deveria a organiza-

Feira, as tendas de jogo tenham invadido toda a Feira. <;ao da Feira prevel a situaqao, no sentido de facilitar

Desse modo, os expositores bem intencionados, que essa representalao. Outros, que tem innegaveis pos-

acreditam na utilidade de uma verdadeira Feira .de sibilidades, e muito que mostrar, como o Estado de

Amostras, pode'rao pleitear a transferencia da Feira Minas Geraes, nao tem comparecido, e tambem e de

para melhor epoca do anno, deixando a epoca das chu- lamentar essa ausencia, pois o comparecimento de Mi-

vas para a extenuante luta da Feira contra o mao nas, ha tempos, foi um dos successos da Feira.

I 
tempo, secundada pelos gritantes, sacolejantes e 

"fin- Paizes 
estrangeiros tem-se feito intermittente-

,A i tantes joguinhos de bicho^ bolas, latas que caem, mente representar, sem continuidade, entretanto. A

papeloes que se rasgam, asylos que ca^am nickeis, pes- Suissa, com seu bello pavilhao do anno passado, nao

soas de bom cora^ao que vendem sandAviches e horos- esta na Feira este anno. No emtanto, estamos certos
* copos, num bulicio de 

'mafua' 
cle que muito se fez pela propaganda e divulga^ao dos

j J. Bloqueada pelo mao tempo e pela condigna medio- ?™^UC|,S 
suissos', n° Pa7i,hSo.c,esse 

,Paif' 
na F#, 

J
BBsfeha crizacao dos seus propositos, a Fejra de Amostras este 

. 
, 

um 
; . 

utei!. iesultac^os' clue' • n

anno restrigiu sua area. Pode-se, assim, visital-a numa tido> 
sena de grande sigmficagao.

vista d'olhos, numa estiada entre duas chuvas. Este 
anno' em compensa^ao, fizeram-se repiesen-

tar a Italia e o Japao. O pavilhao da Italia, mais ou

Porque nao nos esquecamos — a Feira de menos improvizado, embora signifique um esforqo de

Amostras, quaesquer que sejam suas deficiencias, e boa vontade, esta abaixo da espectativa, sobretudo :;-i

grande instrumento que todos os productores e com- levarmos em conta o facto de neste momento estar a

[ merciantes deveriam utilizar para apresenta^ao, maior Italia interessada em intensificar suas exporta^oes, eni

contacto com o publico, numa visao de conjuncto. Si face da guerra. Os mostruarios, embora aqui e alii

tanto insistimos, annos seguidos, na necessidade de bem arrumados, sao manifestamente apressados, feitos

melhor organizacao da Feira, e precisamente por com- como por simples obrigaqao, sem maior interesse.

| | prehendermos a importancia de um certame dessa na- Alguns mostruarios officiaes devem ser visitados,
tuieza. Eis porque desejamos salientar o esforqo da- destacando-se os pavilhoes do Departamento Nacional

quelles que, como nos, insistent em prestigiar a Feira de Propaganda e do Departamento Nacional do Cafe.

-II M 
Amostras' menos Pela sua organizaqao deficiente O exaggerado, quasi diriamos extorsivo preqo do

J ; do que pela sigmficaqao do prestigio e continuidade metro 
quadrado no local da Feira, nao seria tao fu-

y r ^S-'

Jl I??
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jogar por calor. Talvez até esse Casino dos pobres ao

ar livre, de jogo tão livre quanto o ar, seja uma edifi-

cante obra de propaganda dos altos propositos da Fei-

ra. Como de anno para anno augmenta a area das barra-

cas e tendas de sorteios, prendas, lotes, trues, joguinhos
reminiscencias das festas de arraial com o 

"j-aburú 
1

é de esperar que muito breve, em vez de occupar ape-

nas algumas ruas da grande, mas insufficiente area da

Feira, as tendas de jogo tenham invadido toda a Feira.

Desse modo, os expositores bem intencionados, que
acreditam na utilidade de uma verdadeira Feira .de

Amostras, poderão pleitear a transferencia da Feira

para melhor época do anno, deixando a época das chu-

vas para a extenuante luta da Feira contra o máo

tempo, secundada pelos gritantes, sacolejantes e 
"fin-

tantes" joguinhos de bicho^ bolas, latas que cáem,

papelões que se rasgam, asylos que caçam nickeis, pes-
soas de bom coração que vendem sandwiches e horos-
copos, num bulicio de ¦ "mafuá" 

.

Bloqueada pelo máo tempo e pela condigna médio-
crização dos seus propositos, a Feira de Amostras este
anno restrigiu sua área. Póde-se, assim, visital-a numa
vista d'olhos, numa estiada entre duas chuvas.

Porque — não nos esqueçamos — a Feira de
Amostras, quaesquer que sejam suas deficiências, é o

grande instrumento que todos os produetores e com-
merciantes deveriam utilizar para apresentação, maior
contacto com o publico, numa visão de conjuncto. Si
tanto insistimos, annos seguidos, na necessidade de
melhor organização da Feira, é precisamente por com-

prehendermos a importancia de um certame dessa na-
tureza. Eis porque desejamos salientar o esforço da-

quelles que, como nós, insistem em prestigiar a Feira
de Amostras, menos pela sua organização deficiente

do que pela significação do prestigio e continuidade

dessa exposição annual dos nossos produetos amostra

do trabalho realizado no Brasil.

EXPOSITORES QUE FALTAM

Como nos outros annos, falta a representação da

maior parte dos Estados. Si muitos não têm possibi-

lidade de apresentação condigna, deveria a organiza-

ção da Feira prever a situação, no sentido de facilitar

essa representação. Outros, que têm innegaveis pos-

sibilidades, e muito que mostrar, como o Estado de

Minas Geraes, .não têm comparecido, e também é de

lamentar essa ausência, pois ò comparecimento de Mi-

nas, ha tempos, foi um cios successos da Feira.

Paizes estrangeiros têm-se feito intermittente-

mente representar, sem continuidade, entretanto. A

Suissa, com seu bello pavilhão do anno passado, nao

está na Feira este anno. No emtanto, estamos certos

de que muito se fez pela propaganda e divulgação dos

produetos suissos, 110 pavilhão desse paiz, na Feira de

1938. Era um trabalho de úteis resultados, que, repe-

tido, seria de grande significação.

Este anno, em compensação, fizeram-se represen-

tar a Italia e o Japão. O pavilhão da Italia, mais ou

menos improvizado, embora signifique um esforço de

boa vontade, está abaixo da espectativa, sobretudo si

levarmos em conta o facto de neste momento estar a

Italia interessada em intensificar suas exportações, em

face da guerra. Os mostruarios, embora aqui e adi

bem arrumados, são manifestamente apressados, feitos

como por simples obrigação, sem maior interesse.

Alguns mostruarios officiaes devem ser visitados,

destacando-se os pavilhões do Departamento Nacional

de Pronaganda e do Departamento Nacional do Cafe.

w exaggerado, quasi diriamos extorsivo preço 
do

metro quadrado no local da Feira, não seria tao fu-



a0 ]jvilho cla exposii;ao si liaS se juntasse ao sen preparo, sens derivados. No outro anno, aos teci- SB

dos expositores, qne dc anno para anno ells, sua composi^ao, seus resultados, etc. Assim, com jHS

as possibilidades 
de grande assistencia urn caracter eminentemente educativo, ao mesmo tem- IB

v5nl.(!)elo cxcesso de dias chuvosos e tambem diga- po se consegniria reunir — ao mends num. pavilhao 
:

| 
^jverdadc pela 

deficiente organizaqao do certame. todas as formas, etapas e situa^oes de um determina- IK

^ 

dicla, 

aquelle^ caracter desordenado, confuso, de vitri-

su(ro'estoes qne ])odemos, em boa mcnte^ apiesentar, esta seria a de tun maior aproveitamento do elemento j i'^H

|'| 
jj^transferencia 

do periodo de realizaqao da Feira decorativo — especialmente si a decorac;ao se ligar l^H

para outra epoca do anno, em tempo mais ameno um thema determinado, segundo o proposto no para- i|fll|

menos chuvoso. A conveniencia dessa meclida fica grapho anterior. Ate hoje, a Feira de Amostras tem IfljH

(lemonstrada pelos proprios algarismos da Feira, acima clesprezado a decoraqao. O resultado e aquelle peque- : IHh

UC Ha que considerar ainda, que hoje a Feira se rea- dados de barracas fincadas a ilharga dos galpoes lisos S3

liza precisamente 
no momento em que boa parte da e brancos, oncle nenhum painel alegra a vista e 

jnstrul <|M

• aquella de maioi°capaciclade acquisitiya| Alemj disso, de artist^ e^nao^de piirtamonos 
—, 

para tornar bella, M

mente no fim de anno, quando nao se fazem negocios. Ja e tempo de examinarmos a exposicao, depois

Si quizessemos accrescentar mais um in^onvesniente, de criticas e suggestoes que, ainda uma vez, nao poude flB

compromissos, poder-se-ia despender em compras ^ No caso do pavilhao de: S. Paulo, o que tornou J9|

Outra suggestao e a de que doravante se organize de conjuncto realizada este anno na Feira, foi preci- ¦ j»j
a Feira tendo em vista, como thema da exposicao, em samente, em grande paite, a observancia daquella sug- hfljw

cada anno, determinado producto, industrial ou agri- gestao que acima ousamos fazei para toda a Feira. ||«|||

cola. Imaginemos, por exemplo, que lium anno a Feira Prefeitura do Districto Fedeial entregou a Federa^ao 1imsi

e declicada — sem caracter exclusivo, e sim como as- das Industrias de S. Paulo a oiganizaQao do pavilhao ^jK||

sumpto predominante de exhibiQao — ao milho, sen paulista. Com essa medida, assegurou uma oiienta^ao \

cultivo, sua industria, etc. No anno seguinte, ao couro. uniforme e coherente, que peimittiu fosse o pavilhao |

seu preparo, seus derivados. No outro anno, aos teci-
dos, sua composição, seus resultados, etc. Assim, com
um caracter eminentemente educativo, ao mesmo tem-

po se conseguiria reunir — ao menos num pavilhão 
—

iodas as fôrmas, etapas e situações de um determina-
do produeto. Perderia então a Feira, só com essa me-

dida, aquelle caracter desordenado, confuso, de vitri-

ne de loja da rua Larga que ella infelizmente ainda

tem .

Si ainda fòr possível apresentar outra suggestão,

esta seria a de um maior aproveitamento do elemento

decorativo — especialmente si a decoração se ligar a

um thema determinado, segundo o proposto no para-

grapho anterior. Até hoje, a Feira de Amostras tem

desprezado a decoração. O resultado é aquelle peque-
no grupo de pavilhões, que parecem garages, circum-

dados de barracas fincadas á ilharga dos galpões lisos

e brancos, onde nenhum painel alegra a vista e instrue

o visitante. Por que não mobilizar artistas — falamos

de artistas e não de pintamonos 
—, 

para tornar bella,

agradavel, educativa, a Feira de Amostras?

Já é tempo de examinarmos a exposição, depois

de criticas e suggestões que, ainda uma vez, não poude

O OBSERVADOR silenciar.

O PAVILHÃO DE S. PAULO

No caso do pavilhão de S. Paulo, o que tornou

possível constituir esse pavilhão na melhor exhibição

de conjuncto realizada este anno na Feira, foi preci-

lamente, em grande parte, a observancia daquella sug-

gestão que acima ousamos fazer para toda a Feira. A

Prefeitura do Districto Federal entregou á Federação

das Industrias de S. Paulo a organização do pavilhão

paulista. Com essa medida, assegurou uma orientação

uniforme e coherente, que permittiu fosse o pavilhão
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O 
"stand" da Cia. Ferro Brasileiro S. A., no pavilhao das Industrias fl

organizado em obediencia a tuna ftLao pre-deter- Francisco 
Matarazzo, como vice-preside,ite o dr Ro- I

minada: a exhibigao do que S. Paulo industrial pode berto S.monsen, o dr. Jorg-e Street como i.° secretary |

»-vf . * 
como 2.° secretario o sr. Antonio Devizgtg, como lg 1

pro uzir. 
^ ^ < +nrvn thesoureiro o sr. Horacio Lafer, o dr. Jose Ermirio clc fl

Nao foi excluida a agricu uia, assim c 11 Moraes 
como 2.° thesoureiro, e os srsi Nestor de Bar- I

bem nao ficaram ausentes os departamento officiaes, I 
p (, Meirenes, Alfredo Weiszflog e Carlos von 1

nem outros numerosos aspectos da 
jBlal 

pauhsta. Mas, • 
directores I

sem duvida, o que predomina no pavilhao e a demons- _ _ _ 
' ¦ 

:. I

traqao da for9a industrial do grande Estado. Do primitive Cenjro das Industrias sugju tem- |

Resente-se o pavilhao, em parte, do pequeno es- po» depois, a Federate das Industrias. que e fa 1
v J I' 

jxebcnLc c i , i maior or«*ani7acao de sen efenero no paiz. Sua actual J
« 

paqo de tempo de que dispoz a Federaqao para orga- ™£$J 
c ^se dos 

*g 
Roberto Si.nonsen, pre- 1

nizal-o. Ainda assim, afora os pequenos detalhes, que ^g^Xulo 
Alvaro de isunMio, 1° vice-pre- 1

*'1 
certamente no anno que vem estaiao supeiados, o pa- • 

Oliveira 2° vice; dr Antonio 1
I vilhac. <le, S. Pf«lo * Wm. I "»'»"•«•"• «'« I'^fnI^FSE&f 

Ami L„«». 2, I

quantos tem sido orgamzados na c. secretario; 
Egydio Bianchi. 1." thesoureiro; Mora. I

A FederaqSo das Industrias, que dingiu sua orga- Dias 
de Figue-red0j 2." thesoureiro. Alem desses, sao J

... ] 
nizagao, era precisamente o oigao indicado para fa- directores. 

sem func^ao especificada, os srs. Anton- J

zel-o. Fundada em junho de 1928, teve como program- do dg Arruda pereira, dr. B. Manhaes Barreto, dr. |

ma a elevagao do nivel de vida do paiz e o entielaca- (Carlos 
Pinto Alves, dr. Eloy Chaves, dr. Eduarclo Jaf- '%

mento de todas as legioes economicas, a fim de crear, | j Horacio Frugoli Jorge Griesbach, dr. J. C. de :|j
¦ 

j 
com esses dois factores, urn ambiente propicio a maior Macedo 

Soares Jos6 de Assis Ribeiro, Luiz gerreka I
„! expansao industrial. Hoje, onze annos depois de fun- pires 

commendador Manoel de Barros Loureiro. dr. |

j dada' com um largo acervo de services aos seus fe- Mariano 
jatahy Marcondes Ferraz. Octavio de Sa Mo- f

| 
derados, atraves de auxiho te'chnico, de conferencias, reira 

Orlando Au°usto de Toledo, dr. Orlando da ;|
"'! 

de publicaqoes e de coordena?ao de interesses a Fe- Meira< 
Pau,o Pereira Ignacio' conde Raul ('res- I

AL. deraqao reune mais de 1.400 assoeiados mdividuaes • 
Theophilo oivntho de Arruda. Compoem o r onse- |

M, cerca de mtenta syndica^os patronaes de^ndustnas, cle ^ 
Fjscal Q& gr^ Carlos Eduardo de Azevedo. <lr. Ma- I

| 
Com uma producqao industrial avaliada em 5 mi- Smith sao supplentes. 

I

lhoes de contos de reis, representa cerca de 45% da q capital declarado das firmas federadas sobe a

. produciao brasileira, S. Paulo poude apresentar na pouco mais de 2 milhoes de contos, o que representa

Feira de Amostras uma synthese bastante feliz de mais de 60% do capital declarado de todas as actiyi-
~ 

H suas actividades, a cqmeqar pela propria entidade or- dades industriaes paulistas. O numero de operarios

ganizadora 
do pavilhao. utfflizados por essas firmas sobe a mais de 150.000,

. i Foi necessario atravessar phases duras, de cresci- representando, portanto, mais de 60% do total em tia-

mento, e certo, mas de notorias difficuldades, para que balho no Estado de S. Paulo.

a industria paulista se arregimentasse num orgal de No Conselho Federal de Commercio Exterior te\

I defesa commumj afinal estabelecido, em 1 de junho de a Federaqao das Industrias excellente opportumdat 
t. |

1928, com a denominaQao de 
"Centr.o 

das Industrias do ha pouco, para expandir sob forma de suggestoes a -

Estado de S. Paulo", tendo como presidente o conde guns dos pontos principaes do sen programma.
H
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stand" da Cia. Ferro Brasileiro S. A., no pavilhão das Industrias

organizado em obediencia a uma intenção pre-deter-

minada: a exhibição do que S. Paulo industrial pôde

produzir.

Não foi excluída a agricultura, assim como tam-

bem não ficaram ausentes os departamento officiaes,

nem outros numerosos aspectos da vida paulista. Mas,

sem duvida, o que predomina no pavilhão é a demons-

tração da força industrial do grande Estado.

Resente-se o pavilhão, em parte, do pequeno es-

paço de tempo de que dispoz a Federação para orga-

nizal-o. Ainda assim, afóra os pequenos detalhes, que

certamente no anno que vem estarão superados, o pa-

vilhão de S. Paulo é, talvez, o mais homogeneo de

quantos têm sido organizados na Feira.

A Federação das Industrias, que dirigiu sua orga-

nização, era precisamente o orgão indicado para fa-

zel-o. Fundada em junho de 1928, teve como progràm-

ma a elevação do nível de vida do paiz e o entrelaça-

mento de todas as regiões economicas, a fim de crear,

com esses dois factores, um ambiente propicio á maior

expansão industrial. Hoje, onze annos depois de fim-

dada, com um largo acervo de serviços aos seus fe-

derados, através de auxilio technico, de conferências,

de publicações e de coordenação de interesses, a Fe-

deração reúne mais de 1.400 associados individuaes e

cerca de oitenta syndicatos patronaes de industrias, de

modo a que todas as actividades industriaes do Estado

estejam alli representadas.

Com uma producção industrial avaliada em 5 mi-

lhões de contos de réis, representa cerca de 45% da

producção brasileira, S. Paulo poude apresentar na

Feira de Amostras uma synthese bastante feliz de

suas actividades, a começar pela própria entidade or-

ganizadora do pavilhão.

Foi necessário atravessar phases duras, de cresci-

mento, é certo, mas de notorias difficuldades, para que
a industria paulista se arregimentasse num orgão de

defesa commumj afinal estabelecido, em 1 de junho de

1928, com a denominação de 
"Centro 

das Industrias do

Estado de S. Paulo", tendo como presidente o conde

Francisco Matarazzo, como vice-presidente o dr. Ro

berto Simonsen, o dr. Jorge Street como 1| secretario,

como 2.° secretario o sr. Antonio Devizate, como l|

thesoureiro o sr. Horacio Lafer, o dr. José Ermirio de

Moraes como 2.° thesoureiro, e os srs. Nestor de Bar-

ros, P. G. Meirelles, Alfredo Weiszflog e Carlos vori

Bulow como directores.

Do primitivo Centro das Industrias surgiu, tem-

pos depois, a Federação das Industrias, que é hoje a

maior organização de seu genero no paiz. Sua actual

directoria compõe-se dos srs. Roberto Simonsen, Ire-

sidente; dr. Paulo Álvaro de Assumpçao, 1.° vice-pie-

sidente ; Pedro de Assis Oliveira, 2.° vice; drI Antonio

de Souza Noschese, 1.° secretario; Arnaldo Lopes, 2."

secretario; Egydio Bianchi, 1,° thesoureiro; Morvan

Dias de Figueiredo, 2.° thesoureiro. Além desses, sao

directores, sem funeção esj)ecificada, os srs. Arman-

do de Arruda Pereira, dr. 13. Manhães BarSo, cli.

Carlos Pinto Alves, dr. ÈJoy Chaves, dr. Eduardo Jaí-

fet, Horacio Frugoli, Jorge Griesbach, dr. J. C. cie

Macedo Soares, José de Assis Ribeiro, Luiz Feiieiia

Pires, commendador Manoel de Barros Lourein), cli •

Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, Octavio de Sa Mo-

reira, Orlando Augusto de Toledo, dr. Orlando (a

Costa Meira, Paulo Pereira Ignacio, conde Raul Cies

pi, Theophilo Olyntho de Arruda. Compõem o Lonse

lho Fiscal os srs. Carlos Eduardo de Azevedo, di. ^ ^

rio Freire e Germano Schuetz. Os srs. dr. Ileitoi^

Freire de Carvalho, Numa de Oliveira e L. H . Stan e}

Smith são supplentes.

O capital declarado das firmas federadas soje

pouco mais de 2 milhões de contos, o que í epi csen'a

mais de 60% do capital declarado de todas as actiu

dades industriaes paulistas. O numero de °l^ltl^s

utilizados por essas firmas sobe a mais de l-í>

representando, portanto, mais de 60% do total em tia

balho no Estado de S. Paulo.

No Conselho Federal de Commercio Extenoi te\

a Federação das Industrias excellente oppoi tuiuc ac 

^
ha pouco, para expandir sob fôrma de suggestõcs 

a^^

guns dos pontos principaes do seu programma.
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ia Federação nesse Conselho official podem

resumidas:

Promoção da exportação de productos ma-

i s Concessão, para esse fim, de créditos

¦-""Alongo prazo e juros modicos. Liberação

especiaes 
a 

^ Exportação de productos manufactura-

cambial pau 
c - 

j 
i 

rpJ cje exportação pelo Esta-

f -ina da lei de 
"drawback", abolindo as res-

9 -6 
°nne' 

tornam inoperante a lei actual. Meios de

tílC?€S,r 
i solução da crise de transportes. Revisão

f"frites de cabotagem. Facilidades de credito para

Pm urestações de niachinas de fabricação nacio-

na? utilizadas na agricultura e na industria, desde que

e trate de productos que fiquem incorporados a ap-

rarelha^em economica do paiz. Ut.lizaçao dos correios

entrega e cobrança de mercadorias. Promoção

,,m accordo entre o governo estadual, o Instituto

dos Industriados e o governo federal, no sentido de

trem organizadas cooperativas de consumo, de vários

vnns cara differentes fabricas. Revisão do decreto

n° 20 291 de 12 de agosto de 1931 (lei dos dois ter-

COS) em pontos julgados necessários ao maior desen-

volvímento industrial e commercial. Convocação de

um congresso nacional da industria, no Rio de Janeiro.

Eis uma synthese do que representa, no conjuncto

das actividades de S. Paulo; a entidade que se encar-

regou de organizar o pavilhao do Estado. Assim, pela

descripção das funcções da Federação das Industrias e

sua projecção, póde-se ter uma idéa lias í azoes pelas

quaes a representação paulista foi das mais completas

até hoje exhibidas na Feira do Rio.

A ASSOCIAÇÃO DOS USINEIROS

A Associação dos Ijsineiros de S. Paulo ao se

fazer representar na Feira do Rio, teve em miia apon-

tar, ainda que rapidamente, a importancia da indus-

tria assucareira naquelle Estado.

Attingida por diversos revezes, entre os quaes se

destaca especialmente a praga do 
"mosaico , que de-

vastou os cannaviaes paulistas em 192%1925, ainda as-

sim a industria assucareira poude proseguir de modo

a figurar entre as principaes industrias paulistas, e

occupar, no conjuncto da producção assucareira na-

cional, extraordinário destaque. A producção brasi-

leira, na safra 1938-39, em saccas de 60 kilos (usinas

e engenhos), até 30 de maio deste atino, chegava a

tolál de 18.306.706 saccas. Nesse total. Peruam-

buco vinha em primeiro logar. com 5.356.458 saccas,

Minas Geraes em segundo, com 2.577.014, e logo em

terceiro S. Paulo, com 2.481.038, seguido pelo Estado

do Rio, com 2.122.600. Alagoas com 1.940.180. etc.

Mais de trinta usinas produzem assucar em Sao

Paulo. i'or ordem alphabetica, eis a relaçao dessas

usinas: "Assucareira 
de Cillo". 

"Albertina". "Ama-

y 
"Azanha", "Barbacena", "Boa Vista (duas

com esse nome), "Bom 
Retiro", 

"Capuava", "Costa

Pinto", "da 
Pedra", "do 

Carmo". 
"Engenho Central

de Piracicaba", -""Engenho Central de Porto Feliz .
"Engenho 

Central de Vfla Ratíard". 
"Esther". "Fur-

an "ítaiquaral, "Itaquerê", " 
Tunqueira". 

"Lam-

bary", "Miranda", "Monte 
Alegre". 

"N. S. Appa-
recida", "Paredão", "Rochelle", "Santa Barbara",

Santa Elisa", iSanta Lúcia", 
"São

91

Vicente", 
"Tamanclupá", "Tamoyo" 

e 
"Vassu-

nunga".

São Paulo, segundo accentua em artigo recente o

sr. Carlos Pinto Alves, presidente do Syndicato dos

Usineiros do Estado de S. Paulo, foi a primeira terra

em que se fez assucar no Brasil, e de onde se levou

cannas para outras capitanias — no depoimento ex-

Projecto do novo edifício da Associação Commercial de
S. Paulo

Santa Cruz
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1.535.510 em 1933 a 1.911.000 em 1937, acompanhan-

1 do perfeitamente o pequeno augmento havido no total x A ccArT \r-xr\ mn™mrT \ *- i -i i ~ t -I - • i /it cnn cm a associacao commercial
|:l da producqao brasileira nesse periodo (15.522.560 para

15.736.580 toneladas). n Tt^Jmlf • 1 mm 1 i a
. ; rresidida ate 10 de fevereiro de 1940 pelo dr. Ar-

ntretanto, o consumo cle assucar per capita', gemiro Couto de Barros, a directoria da Associacao
no Biasil, amda nao esta a altura do sen logar que Commercial de S. Paulo, reeleita em 1939, esta assim
nosso paiz occupa entre os productores. Occupamos formada! 11° vice-presidente, Benedicto Servulo

ogai entre os gran es consumidoies de assucar, Sant'Anna; 2.° vice-presidente, Pedro de Assis Oliveil
com apenas 21,8 kilos por cabeqa. Sao Paulo, entre- ra. j.o secretario, Jose Pires de Oliveira Dias; 2.° si
tanto, no conjuncto brasileiro, figura com indice ele- cretario, 

Joao Baptista de Almeida; 1 0 thesoureiro,
^ ya °, pois em seu consumo ei a de 39,1 kilos por Antenor de Camargo Penteado ; 2.° thesoureiro, Bene-

.. cabeca, o que corresponds aos md.ces do 10." logar en- vides Barbosa Sandoval; secretario |er| dr. Alvaro
• 

/re 
os consumidores mundiaes. Blumenthal.

'hi _„ A Associacao Commercial,
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O OBSERVADO!

ll«>"
pressivo de frei Vicente do Salvador. Veiu a canna da

ilha da Madeira para S. Vicente, onde, 
"quasi no

meio da sobredita ilha (de S. Vicente) Martim Affon-

so fabricou (para que os lavradores as pudessem

moer), um engenho dagua com Capella, dedicada a

S. Jorge". (Frei Gaspar da Madre de Deus).

Segundo o autor do citado artigo, aliás, apoiado

nos mais autorizados historiadores, deve datar de 1533

a introducção do assucar em Sf Paulo, e, portanto, 110

Brasil.

Na parede principal do 
"stand" 

da Associação

dos Usineiros de S. Paulo, um painel relembra Martim

Affonso de Souza e a região de S. Vicente. Esse pai-

nel, em imitação da antiga maneira, é feito pelo pintor

Wasth Rodrigues. Ainda uma vez aproveitamos a

opportunidade para lembrar a necessidade de estender

a decoração a toda a Feira. A Associação dos Usinei-

ros deu um excellente-, ainda que timido exemplo, uti-

lizando a pintura na decoração.

O rendimento industrial do assucar por tonelada

de canna, tão importante para o melhor aproveitamen-

to do terreno, o aperfeiçoamento do producto, me-

diante melhores typos vegetaes e melhor apparelha-

inento industrial, tem augmentado progressivamente
em S. Paulo, nos últimos annos, a partir de 1934-35,

em relação aos periodos anteriores.

A area dos cannaviaes no Estado de S. Paulo pas-
sou de 46.530 hectares em 1933 a 74.030 em 1934, a

52.010 em 1935, a 52.350 em 1936 e a 56.200 em 1937.

A producção, em toneladas métricas, passou de 

1.535.510 em 1933 a 1.911.000 em 1937, acompanham

do perfeitamente o pequeno augmento havido 110 total

da producção brasileira nesse periodo (15.522.560 para
15.736.580 toneladas).

Entretanto, o consumo de assucar fper capita",

no Brasil, ainda não está á altura do seu logar que
nosso paiz occupa entre os productores. Occupamos o
24.° logar entre os grandes consumidores de assucar,
com apenas 21,8 kilos por cabeça. São Paulo, entre-
tanto, no conjuncto brasileiro, figura com indice ele-
vado, pois em 1938 seu consumo era de 39,1 kilos por
cabeça, o que corresponde aos índices do 10.° logar en-
tre os consumidores mundiaes.

O 
"STAND" 

DOS PRODUCTOS CH1MICOS PIIARMACEUriCOS BARUEL, DE S. PAULO

Graphicos. photographias, schemas, formam a contribuição d]

A ASSQCIACÃO COMMERCIALjy

Presidida até 10 de fevereiro de 1940 pelo dr. Ar-

gemiro Couto de Barros, a directoria da Associaçcão

Commercial de S. Paulo, reeleita em 1939, está assim

formada: 1.° vice-presidente, Benedicto Servulo

S a® Arma; 2.° vice-presidente, Pedro de Assis Olivei-

ra: 1.° secretario, José Pires de Oliveira Dias; 2.° se-

cretario, João Baptista de 
gBneiJa; 

1.° thesóureiro,

Antenor cie Camargo Penteado; 2.° thesoureiro, Bene-

vides Barbosa Sandoval; secretario geral, dr. Álvaro

Blumenthal.

A Associação Commercial,

que no pavilhão de S. Paulo ex-

põe uma pequena demonstra-

ção de seus serviços, jmclüe 
um

numero tal de associações e

entidades, que assume um ca-

racter de federação, não apenas

paulista, mas de outros Esta-

dos, pois que nella se cricon-

tranl representadas as Associa-

ções Commerciaes de Annapo-

lis e Tpamery (Goyaz), 
àe

Campo Grande e Co ritnibá

(Matto Grosso), de Araguary.

Poços de Caldas e Lberlandia

(Minas Geraes) e de Lonchina

(Paraná). Além dessas repie-

sentações de outros Estados,

abrange a Associação Cominei-

ciai de S. Paulo nada menos

de 53 Associações do interioi
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Immigração e Colonização no pavilhão de S. Paulo

do Estado, como segue: Associações Commerciaes de

Amparo, Araçatuba, Araraquara, Araras, Avaré, Baii-

ry Barretos, Bauru', Bebedouro, Biriguy, Botucatu ,

Bragança, Campinas, Casa Br ali ca, Catanduva, Cruzei-

ro, Espirito Santo do Pinhal, União Commercial, Fran-

ca, Guararapes, Gallias, Guaratingueta, Ibitinga, Iga.-

rapava, Itapira, Itapetininga, Itapeva, Ituveiava, Ja-

boticabal, Jahu, José Bonifácio, Jundiahy, Lins. Lo-

rena, Marilia, Mattão, Mogy Mirim, Piracicaba, Pi-

rassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio

Claro, São Bernardo, São Caetano, Sao Carlos, S. Joísé

dos Campos, São Manoel, São Roque, Sorocaba, la-

túhy, TajfÊaté, Ubatuba, Villa Americana e Jacarehv.

Abrange também a Associação Commercial de S.

Paulo mais 35 entidades, que são as seguintes: Asso-

ciação dos Bancos de S. Paulo, Brasileira de Cimento

Portland, dos Varejistas de S. Paulo, das Empresas de

Auto-Omnibus de S. Paulo, dos Proprietários de l a-

darias, dos Representantes Commerciaes de S. Paulo,

de Usineiros de S. Paulo, dos Commissarios de Des-

pachos, de Santos. Centro de Navegaçao 1 ransatlanti-
ca> de Santos. Camaras de Commercio: Belgo-Biasi-
leiia de Sao Paulo, Americana de S. Paulo, Britannica
de São Paulo e Sul do Brasil, Franceza de São Paulo,

Tcuto-Brasileira, 
Hespanhola de São Paulo. Bolsa de

eieaes, Bolsa de Mercadorias e Bolsa Official de \ a-

ojes de São Paulo. Syndicatos : dos Exportadores de
A%odão do Estado de S. Paulo, dos Industriaes Gra-

P 11C°S, d|ç Industriaes Metallurgicos de S. Paulo, Pa-
ional das Industrias de Malharia, dos Proprietários

J harniacias de S. Paulo, dos Transportadores Ro-
TOviarips de S. Paulo. Uniões: dos Fabricantes de Pa-
l)e> dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes, Contei-

tarias, Blrs, Cafés e Casas Congeneres de São Paulo.

Centro Patronal dos Industriaes de Madeiras, Comitê

Paulista de Seguros, Convênio das Companhias de

Armazéns Geraes de São Paulo, Federação das Asso-

ciações de Proprietários de Immoveis de São Paulo,

Federação Industrial do Japão, Instituto Paulista de

Contabilidade, Liga do Commercio e Industria de Lou-

ças e Ferragens de São Paulo, Liga de Defesa do Com-

mercio e da Industria.

Portanto, são cerca de cem organizações, inclusi-

ve algumas de tres Estados do Brasil, que se fazem re-

presentar na Associação Commercial de S. Paulo. O

capital representado por esse conjuncto, si a elle ac-

crescentarmos as firmas individuaes, em numero de

1 .450, eleva-se a 5.370.034:529$684. Para ter urna idéa

do vulto dos serviços da Associação, basta ver que sua

receita, em 1938. se elevou a 840:224|900, para uma

despesa de 794:399$900.

Dada a multiplicidade de serviços e a crescente

complexidade da organização mantida pela Associação

Commercial, com seus departamentos de intercâmbio,

de informações, etc., todos destinados a attender 
j 

da

melhor maneira aos associados e ao publico, 
— 

pois a

Associação Commercial de S. Paulo constitue, sem fa-

vor, um excellente vehiculo de propaganda do com-

mercio e da industria do Estado, ao qual sempre o in-

teressado poderá dirigir, confiante, seu pedido de m-

formações, ou dl intercâmbio, tez surgir a necessidade

ie novas e mais amplas installações. Paia isso, a ad-

A VARIAD1SSIMA APPLICAÇÃO DO MATERIAL DA CERAMICA SÃO

Caetano

I) OBSERVADOR — XUjS[lA

m



•> A Cia. Anglo-Brasileira de Industrias de Borracha expoe sua producc^ao variadissima I

¦ 
j| listrativo 1938-1939: A CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FeIrO*• ; it S

"O 
trabalho nacional, em consequencia do fraco Quando 

se procura urn modelo de organizacao
" 

^oder 
acquisitivo da moeda brasileira no exterior, nao ferroviaria 

no Brasil, immediatamente se m'enciona a
% assim, remunerado como devera ser. Mas essa ob- Cia. Paulista de Estradas de Ferro.~erva<;ao nao nos deve desanimar, porque a solucao x- i • , _
febrar, triplicar, decuplicar as nossas exporta^oes, t-ssa 

adm.ravel estrada, que constitue uni padrao

alem de incrementar o consumo interne de nossa pro- a 
Ser attl"gldo Pelas demals ferrovias do Brasil, coni-

duc?ao. Na realidade, a posiqao do consumidor brasi- P&reCe f. 
Fe,lra de Am°ftras este anno com urn stand

j| leiro 
'"per 

capita" em confronto com a dos demais po- esPeclahzad°> 
de excellente effeito. Em vez de exhibir

J, vos, e de grande inferioridade. Todavia, para dobrar numeros 
mortos, ella construn. uma cabana, rustic!

triplicar, decuplicar as nossas exportacoes, e lecessa- P!ttoresca>9ue 
attrae o mteresse e a cunosidaSe do

rio proteger quem produz/seja esse productor nacio- v,SIta?t,e- 
L alh exP|? 0 resultados dos sens trabalhos,

•| 

nal 
ou estrangeiro radicado no'paiz, bem como appare- esPeclalme"te 

em materia florestal.

; v lhar os nossos meios de'transportes, onde se tem veri- ^as ? necessario conhecer o esforco da Paulista

..:A 
jj ficado ultimamente certa deficiencia. Sendo o Brasil Para c^egar ate ao detalhe do Serviqo Florestal, ac-

. 
j 

• * um paiz pobre de capitaes e de fraco poder de capita- cessorio que ella soube trans for mar lung exemplo de

f liza^ao, 
e indispensavel rodear o capital alienigena de esforco pelo reflorestamento do paiz, ao contra no de

certas faciliclades, evitados, entretanto, os favores des- tantas estradas que ate agora so tem podido delapi-

cabidos. daij as reservas florestaes.

Alem disso, temos o dever de proteger o brago A Companhia Paulista iniciou a electrificac; o de

nacional, pela educacao e pelo trabalho, a fim de que suas linhas principaes em 1919, visando, principaimen-

felle 

possa livrar-se do castigo das enfermidades en- te, resolver gradativamente o problema do cotnbus-
demicas, que o tornam indifferente, e transformar-se tivel, isto e, diminuir o consumo de carvao ou de lenha.
em elemento consumidor, ao menos dos artigos de pri- De 1920 ate hoje, realizou a electrifica^ao cie 283
meira necessi a e. kilometros 

de linha principal, dos quaes 45 de v a du-

^ 
o assim, com o augmento da velocidade das trol pla, no systema de corrente continua a tensao de 3.000

cas mternas e externas, a expansao commercial se ef- volts, empregando energia fornecida pela Light and
iectivara, amparada pela confian^a das partes intercor- PoAver e transmittida em corrente triphasica, a 60 cy-
rentes e garantida pela qualidade das mercadorias ne- clos e 88.000 volts. As installa^oes fixas, sub-estacoes
fe0CaJeiS' 

i 
e redes conductoras, na extensao de 285 kilometros do

Meis 
senhores O commercio do Estado de S. tronco de Jundiahy a Rincao, custaram um total de

au °' clue1^ ° c e caDotagem, quer o de exportaqao para 85.000:000$000, empregados nos dez annos decorridos
"II O estrangeiro tem demonstrado nesse sentido taes de 1919 a 1928. Em boa econonla ferroviaria so se

li m!;nrCCe'i 
'f 

- 
formas de vitalidade, que e com computa, no capital da tra<fa| electrica, o custo das

c 
Sa 1S ac^ao aqui consignamos o concnryo, installaqoes fixas. pois t[ue o das locomotivas electn

I II^   __ {

A Cia. Anglo-Brasileira de Industrias de Borracha expõe sua producção variadissixMa

ministração actual conseguiu levar avante ura edifício

novo, especialmente construido, com 15 andares, para
a séde da Associação. Sua construcção virá favorecer a

expansão dos serviços da Associação Commercial, cujo

t>rogramma encontra uma excellente indicação no se-
"^uinte 

trecho do discurso pronunciado pelo actual pre-
ndente, ao ser reeleita a directoria do periodo admi-

listrativo 1938-1939:

"O 
trabalho nacional, em consequencia do fraco

^oder acquisitivo da moeda brasileira 110 exterior, não

\ assim, remunerado como devera ser. Mas essa ob-
^ervação não nos deve desanimar, porque a solução é
dobrar, triplicar,, decuplicar as nossas exportações,

além de incrementar o consumo interno de nossa pro-
ducção. Na realidade, a posição do consumidor brasi-
leiro 

ífper 
capita" em confronto com. a dos demais po-

vos, é de grande inferioridade. Todavia, para dobrar,
triplicar, decuplicar as nossas exportações, é necessa-
rio proteger quem produz, seja esse produetor nacio-
nal ou estrangeiro radicado no paiz, bem como appare-
lhar os nossos meios de' transportes, onde se tem veri-
ficado ultimamente certa deíiciencia. Sendo o Brasil
um paiz pobre de capitaes e de fraco poder de capita-
lização, é indispensável rodear o capital alienígena de
certas facilidades, evitados, entretanto, os favores des-
cabidos.

Além disso, temos o dever de proteger o braço
•nacional, 

pela educação e pelo trabalho, a fim de que
elle possa livrar-se do castigo das enfermidades en-
demicas, que o tornam indifferente, e transformar-se
em elemento consumidor, ao menos dos artigos de pri-
meira necessidade.

Só assim, com o augmento da velocidade das tro-
cas internas e externas, a expansão commercial se ef-
fectivará, amparada pela confiança das partes intercor-
rentes e garantida pela qualidade das mercadorias ne-
gociaveis.

Meus senhores. O commercio do Estado de S.
Paulo, quer o de cabotagem, quer o de exportação para
o estrangeiro, tem demonstrado nesse sentido taes e
tão^ accentuadas fôrmas de vitalidade, que é com a
maior satisfacção que aqui consignamos o concurso,

innegavelmente, positivo do trabalho e da economia

paulistas no computo geral da economia nacional.

E esse concurso, que dia a dia deverá ser mais ac-
centuado e mais estreito, é que nos leva a crer com
inabalavel fé, na grandiosidade do destino de nossa
amada terra e de seu generoso povo."

A CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO

Quando se procura um modelo de organização

ferroviaria no Brasil, immediatamente se menciona a

Cia. Paulista de Estradas de Ferro.

Essa admiravel estrada, que constitue uni padrão
a ser attingido pelas demais ferrovias do Brasil, com-

parece á Feira de Amostras este anno com um pstànd"
especializado, de excellente effeito. Em vez de exhibir

números mortos, ella construiu uma cabana, rústica,

pittoresca, que attráe o interesse e a curiosidade do

visitante. E alli expõe o resultados dos seus trabalhos,

especialmente em matéria florestal.

Mas é necessário conhecer o esforço da Paulista

para chegar até ao detalhe do Serviço Florestal ac-

cessorio que ella soube transformar nmn exemplo de

esforço pelo reflorestamento do paiz, ao contra no de

tantas estradas que até agora só têm podido delapi-

dar as reservas florestaes.

A Companhia Paulista iniciou a electrificaçáo de

suas linhas principaes em 1919, visando, principaimen-
te, resolver gradativamente o problema do conibus-

tivel, isto é, diminuir o consumo de carvão ou de ienha.

De 1920 até hoje, realizou a electrificação cie 2bo

kilometros de linha principal, dos quaes 45 de v-a du-

pia, no systema de corrente continua á tensão de 3.UUU

volts, empregando energia fornecida pela Light and

Power e transmittida em corrente triphasica, a 60 cy-

cios e 88.000 volts. As installações fixas, sub-estações

e redes conductoras, na extensão de 285 kilometros do

tronco de Jundiahy a Rincão, custaram um total de

85.000:000$000, empregados nos dez annos decorridos

de 1919 a 1928. Em boa economia ferroviária só se

computa, no capital da tracção electrica, o custo das

installações fixas, pois que o das locomotivas electn-
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i A Osaka annuncia na Feira de Amostras a viagem inaugural do 
"Brasil 

MaIu", com a rota maritima H
ASSIGNALADA GAZ NEON. f|H

lhos realizados pela Companhia Paulista, graqas a pre- CERAMICA SAO CAETANO I
visao de seus dirigentes. O exemplo dessa empresa m

..., ferroviaria tem fructificado. Por diversas vezes tem O OBSERVADOR men- I
... 

;>$ cionado 
estatisticas do movimento de construc^oes na jfl

Vanas estradas de ferro, taes como a Sorocaba- capital de Sao Paulo. O rythmo dessas construc^oes II
na, a Mogyana, a Araraquarense e a Itatibense, tem acompanha, com perfeito s)^nchronismo, as activiclades fl

I 
creado servigos florestaes com a mesma finalidade da- do Estado. E nao sao apenas arranha-ceos no centro fl
que e que a Paulista estabeleceu ha 36 annos, quando commercial, mas bairros residenciaes que conquistam I

Hfl 
pouca, embora autorizada gente se alarmava com terreno, alastram-se pelos arredores, ampliam desme- I
tremenda derrubada de nossas mattas. didamente a area urbana. 1

¦A 
1 . 9 Pro!i:l| .cle \enlia Para as estradas de ferro Pode-se ter uma idea da importancia da Cerami- 1

. nasi eiras seia inteira e satis atoriamente lesolvido ca Sao Caetano, ao saber que cerca de 80% dessas jl
em seus minimos detalhes, quando a miciativa da Pau- constructs empregam material 

"Sao 
Caetano", fa- ¦

HI 
Hsta se tiver generalizado. bricados em Sao Caetano, a margem da Sao Paulo I

Railway. Segundo accentuam numerosos constructo- H
> . 9 

MOSTRUARI° DE artigos dentarios da Casa Konishi res' Ini seus attestados, nao e apenas a perfeicao do I

| 

| 

sua' prefe^rencia, 

^nias^ 

tam^e^r^ I

wÊÊÊÊm

A OsAKA ANNUNCÍA NA FEIRA DE AMOSTRAS A VIAGEM INAUGURAL
ASSIGNALADA A GAZ NÉON.

do 
''Brasil 

Maru COM A ROTA MARÍTIMA

lhos realizados pela Companhia Paulista, graças á pre-
visão de seus dirigentes. O exemplo dessa empresa
ferroviaria tem fructiíicado.

CERAMICA SÃO CAETANO

Varias estradas de ferro, taes como a Sorocaba-
na, a Mogyana, a Araraquarense e a Itatibense, têm
creado serviços florestaes com a mesma finalidade da-

quelle que a Paulista estabeleceu ha 36 annos, quando
pouca, embora autorizada gente se alarmava com a
tremenda derrubada de nossas mattas.

O problema de lenha para as estradas de ferro
brasileiras será inteira e satisfatoriamente resolvido
em seus minimos detalhes, quando a iniciativa da Pau-
lista se tiver generalizado.

O MO ST RUA RIO DE ARTIGOS DENTÁRIOS DA C-ASA KONISHI

i&ms
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thentico mostruario de tudo quantd o trabalho teni Recanto do 
"stand" 

da Yamashita Line :

realizado no Brasil. 
ro,mmcto da pro- importancia da Feira de Amostras, que essa partici- ]¦

A contribuiqao de S. P.aul® no con uiulu da no Realmente, 
nao deveria o Japao. tao jjg§

ducSao national bem merecc essa exhibiqao que, na lj? 

propaganda de sens productos, descurar uma B

Feira de Amostras deste anno, se converte en, &como 
essa pa^a exhibit e popularizar M

triumpho. 

^ pAVILHAO DO lYI'-XO suas 
industrias, assim como^sua participaqao nas acti- ; 

Wjj

I Da representasao elrangeiL tao descurada este 0 progresso industrial f|

anno, salva-se o pavilhau japonex. Essa collaborate essa data, 
[ma 

o pa.z enfe«dado Jfl

deve ser detidamente aprecia.la pela comprehensao da do, ate que nesse anno a esquadra norte-amenc, |H

^ 

^ 

L 

l'F^ 

^ 

^ 

^ 

^

itlVO

tão descarada este

Essa cof|ib||raçã|

a comprelfensao da

Da representação estrangeira,

anno, salva-se o pavilhão japonez.

deve ser detidamente apreciada pel

¦F Ji
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Parte do 
'"stand" 

da Casa Bratac Ltda., no pavilhao japonez j^H

aportou a Yeclo (Tokio) e compellia a assignatura de Mas foi propriamente em 1868, com a Restaura- fl

um tratado de amizade e commercio com os EE. UU., <;ao, que o feudalismo cessou, para ceder logar a urn 9

•:J& ao qual se seguiram novos tratados com quinze na^oes. nova era. |H
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Parte do 
'"stand" 

da Casa Bratac Ltda., no pavilhão japonez

aportou a Yedo (Tokio) e compellia á assignatura de

um tratado de amizade e commercio com os EE. UTJ.,

ao qual se seguiram novos tratados com quinze nações.

s«S^2
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^ 

^

^imrt^te no fim do seculo XIX, quando o impulso de 
j |H

apfco da sciencia a industvia foi maior do que nun- Parte do 
"stand" 

DE Hach^a, 
Jrmaos 

& Cia., com pneus ¦

ca a industria japoneza surgia, e, como e natural, apro- j M

ve'itava a expeifencia contemporanea. Ao comprar no Em 1872, fundam-se os primeiros bancos japone- • HB

estrangeiro o machinario para suas fabricas, o Japao zes Qs banqueiros estrangeiros, localizados nos^ por- |H

impunha aos vencledores europeus o estagio de varios tos> eram ate entao unicos. Para uma importaqao de

technicos japonezes, durante alguns mezes, nos esta- artigos manufacturados, o Japao exportava seda, cha ;

belecimentos fornecedores. E assim formava, ao mes- e 
porcellana. Navios estrangeiros, na maioria inglezes, . nffl

mo tempo, homeris capazes de lidar com as machinas transportavam os productos japonezes. Em 1874, co- Hn

que compravam.. . e de construil-as tambem meca o governo a pensar na formaqao de marinha me^" MB

I Em 1870, inaugura-se a prinieira estrada de ferro cante propria. Em 1883, ja possuia hII

(Toldo-Yokoama). No SrasiJ, desde 1852 ja Maud lequenos navms com urn total de 60.000 . M

construira a estrada que recebeu sen nome. Na lngla- m 

^"?a ( j 

' 

Q proCessos primitivos |H
terra, 45 annos antes, ja existjam estradas de ferro. A mclustna da secia aeixor. o «

I «. CtJiV t; rfpfIeu pedidos de congeneres DOS Estados Unidos para mm
A FABRICA BRASILEIRA DE ARTIGOS CIRURGICOS ARMANDO STAIB JA I HI

CERTOS MODELOS PATENTEADOS |H|i



m^lfe^^^BR. / 
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alimen^ando 75 

^ 

larnpadas.

pao 818 companhias, com
As LougAs do mostruario de Hachiya, Irmaos & Cia. Rm potencial de 6.100.000

kilowatts. H

de produc<;ao domestica, para se aclimatar nas grandes Em 1889, promulgava-se a Constitui^ao. Em 1894 I

I 
fabricas que comeqavam a surgir. E hoje o Japao for- declara-se uma guerra. contra a China, da qual resul- 9

H| nece cerca de 80% do consumo mundial de seda. O ton a incorporaqao da ilha Formosa. Era o inicio do I
algodao come^ou a ser importado, para uma industria expansionismo japonez. Esse prestigio tornou possi- M
textil em crescente progresso. Em 1936, o Japao im- Vel a modifica<;ao dos tratados commerciaes com ou- fl

_ • portou 4.100.000 contos de algodao, dos quaes 200.000 tras na<;oes, impostos trinta e cinco annos antes em 9
do Brasil. condi<;oes julgadas desfavoraveis pelo paiz. Assim fl

O cobre e o carvao come(jaram a ser explorados. Pou^e ° JaPao consolidai suas inclustiias do feno e do B

Do cobre que exportava, chegando a ser o segundo 
aqo. Em 1900 installa a primeiia giande usina side- |fl

(I exportador do mundo, poude alimentar sua industria 
lurgica. O mineieo eia impoitado do continente, em- jl

de tal modo que hoje tem de importar mais 45% sobre quanto augmentava a pioduccao de suas piopnas mi- S

-| 
j a propria producgao de cobre. 

nas de ca^o. O fumo, o sal, a canfora, passavam I
a constituir monopolio do governo. O telegrapho sem a

Sua tradi^ao agricola de povo que consegue 3.389 fio, estradas de ferro em grande numero, elabora^ao 'A

j kilos de arroz, em media, por hectare, — 
quando o do codigo civil e 

^das 

leis commerciaes, adopqao do I

^wjijii^^ jl

Sedas em fio e em tecido, constituem o principal do 
"stand" 

da casa Tozan Ltda. no pavilhão japonez

'

msi



b' Moviiis e decorators de Francisco Gomes Cia. Ltd a.

uin novo tratado, entre o Japao c a Inglatena, paia mepcante, 
no periodo H

rtfeSrS^Pn. |i'sso-japlneza. 
1

valor da nova na<;ao, alliada a clecadencia da antitoa, za a. e 
motor uara a pesca. Exportava, 1H

cujos chefes, corruptos, tornaram 
naqudle6anno, 500.000 contos de productos provenien- 

|H
velleidacle de resistencia ante a vigorosa ac(;ao 1 to 

o Brasii see-undo accentua 191

japoneza, conduziu a Russia ao tratado de Portsmouth, ( ° ™'d'a 

AsiJf _ 
(|,arB 1938, pag. 4), importa MB

no qual foi reconhecido o direito japonez sob re a Coiea ,e 
10q 000 contos de 

"peixe, 
sendo 50.000 de

elhedeu concessoes em areas ao sul da Mandchmia. precisamente 
no paiz que conta com 8.000 ,¦

Nessas concessoes fundaram-se usinas sideuugicas. ,' ' 'tr^s 

de costa e cerca de 50.000 kilometres de H
com minas de carvao e ferro Bum raio de 60 kilome- ^ jJHH

tros. As estradas de ferro se multiplicavam. cursos 
t.v a 

: MB;

I A industria textil ganhava terreno. De 400.000 REV0LUgX0 na industria do frio, eis como a Gokkes do ¦pj

fusos em 1893, pas® o Japao a contar com 2.400.000 ' Brasil Ltda. qualific-a o Pak-Ice 

|B

I As industrias bellicas, a construcqao naval, pio- -jlU

grediram. De 521.000 tonefdas em 1903. a frota mer- ' !|W

cante passou a 1.590.000 em 1914. \ inte annos antes. . 
|H|

90% do^commercio era transportado em navios de ou- ^ 

^ J L T ^ ^ 

1h|

cujos resnltados so fazem estimulal-o a proseguir nes- | 
l|

sa orientaqfio: 
por toda parte do mundo, manda elle 1 *tf*r ¦** "***' 

Q0 K*I! H II
sens technicos, sens estudantes. a fim de aprendei I 

^*0 ^A$|l ri#f H
® eifsifla naspall*icas, laboralorios, universidades, I rmuy^ GELO OEVfe HI

** ¦ . -- ..+r- -. .. -«

Moveis e decorações de Francisco Gomes & Cia. Ltda

, '' '

um novo tratado, entre o Japão e a Inglaterra, para

regular as questões orientaes. >

Em 1904, Irrompe a guerra russo-japoneza. ü

valor da nova nação, alliada a decadencia da antiga,

cujos chefes, corruptos, tornaram impossível^ qualquer

velleidade de resistencia ante a vigorosa acçao militai

japonezà, 
conduziu a Rússia ao tratado de Portsmouth,

no qual foi reconhecido o direito japonez sobre a Coi éa

e lhe deu concessões em area^ ao sul da Mandchuria.

Nessas concessões fundaram-se usinas siderúrgicas,

com minas de carvão e ferro num raio de 60 kilome-

tros. As estradas de ferro se multiplicavam.

A industria têxtil ganhava terreno. De 400.000

fusos em 1893, passou o Japão a contar com 2.400.000

em 1913.

As industrias bélicas, a ccmstrucçao naval, pio-

grediram. De 521.000 toneladas em 1903. a frota mer-

cante passou a 1.590.000 em 1914. Vinte annos antes,

90% do commercio era transportado em navios de ou-

tras nações.

Até hoje o Japão continua seu antigo processo,
cujos resultados só fazem estimulal-o a proseguir nes-

sa orientação: 
por toda parte do mundo, manda elle

seus technicos, seus estudantes, a fim de aprendei o

ciue se ensina nas fabricas, laboratorios, universidades,
eni todo o mundo.

Quando vem a guerra, de i914-1918, com a desoi-

ganização do commercio occidental, o avanço japonez
ainda é maior. Apesar de ter tomado parte na guena,
o Japão ppude preservar certas facilidades que lhe

eram elementos de victoria no commercio e na inclus-

produetos japonezes começaram a entrar na

ur°pa e o Japão passou a ser o primeiro exportador
mundial de tecidos de algodão, quando durante mui-

°s annos esse titulo pertencera á Inglaterra. E o grau-
e pioductor de seda se transforma também no gran-

de procluctor de 
"rayon" — a seda artificial. Dupli-

cou a tonelagem da marinha mercante, no período

1914_1918. A industria da pesca foi em parte mechani-

zada: em 1935 já possuia o Japão 57.500 barcos moto-

rizados e 308.541 sem motor para a pesca. Exportava,

nacmelle anno, 500.000 contos de produetos provemen-

tes do mar, emquanto o Brasil — segundo accentua o

"Correio da Asia" — 
(março 1938, pag. 4), imp°r1-a

cerca de 100.000 contos de peixe, sendo 50.000 de

bacalháo, precisamente no paiz que conta com b.UUU

kilometros de costa e cerca de 50.000 kigmetros de

cursos fluviaes.

Uma revolução na industria do frio, eis como a Gokkes do

Brasil Ltda. qualifica o Pak-Ice

IB



102 O OBSERVADOR - xlvu I

A recupera<;ao cle 1920, por parte de todos os pai- EXPOSITORES DO PAVILHAO 
JAPONE7 H

zes, importou em consid£ravel abalo na econoniia mun- jl

I 
dial, como se sabe. Poude, entretanto, o Japao contro- Para um paiz de tamanha miportancia e tr

I lar a situacao quanto a sua econoniia interna. de sua propaganda no exterior, e bem pbuco'° 

C1°S°

j 
Mas pouco depois, em 1923, espantoso terremoto existe no actual pavilhao japonez da Feira de 

°\ ^UC "'U

ijj destruia Tokio e Yokoama, deixando 100.000 mortos tras. Mas nao resta duvida que, para uma coon- 
m°~~

I e feridos, 500.000 casas destruidas e 15 milhoes de inicial, ja e bastante digno de ver-se o que a'lli U

JjJ 
contos de prejuizo. Hoje essas cidades estao recons- poe. A contribuiqao principal c de uma boa' meia T~ 1I

|J 
truidas, e Tokio tem 6 milhoes de habitantes. zia de firmas japonezas importadoras, cujos "stand*" H

|!| 
A fim de diminuir as importagoes de algodao, in- se caracterizam pelo bom gosto da apresentacao S®

|j 
tensificou-se o uso de fibras, sobretudo do 

"staple 
fi- |*

|| 
ber" no mercado interno. Hoje os tecidos de algodao CASA TOZAN, LI M IT AD SB

|j 
sao fabricados exclusivamente para exportagao. m

| 
A imprensa, emquanto isso, tomava impulso ex- A matriz da Casa Tozan, em Santos, juntamente W

| 
traordinario. O 

"Asahi", 
de Tokio, por exemplo, tem com suas filiaes do Rio, de S. Paulo — capital e inte ™

| 
uma tiragem de 1.200.000 exemplares,. e sua distri- rior —, comparece a Feira com mostruario de sua es- M
buicao se faz em avioes da propria empresa jorna- pecialidade: importagao, exportaqao, industrias, com- SB
listica. missariado, fazendas de plantaqao e criacao. A filial lH

1 O engenheiro Luis Canazio, que trabalhou em fa- do Rio, que e a organizadora do 
''stand, 

expoe fios ffl
! bricas japonezas, conclue pelas seguintes palavras sua de seda natural para tecelagem e malharia, fios de la fl

exposigao sobre o progresso japonez: 
"Ahi 

temos linho, algodao, ramia e juta. Tambem importa, para Jf!
como um paiz com uma superficie de 382.000 kilome- os mercados nacionaes, especiarias, papel vegetal, pa- B
tros quadrados, que ha menos de 70 annos nao conhe- pel Mino, insecticidas e apparelhos pulverizadores SB
cia a machina a vapor, pobre em materias primas, con- arame, tubos, chapas, telhas do ferro galvanizado, ma- Wk

I seguiu ter em seu territorio perto de 20.000 kilometros chinismos em geraj chloreto de calcio, bicarbonato de IB

j .1 de estradas de ferro, 46.000 estabelecimentos de sodio, soda caustica, etc. Exporta para o Japao, ma- fl
instruccao, uma frota mercante de 5 milhoes de tone- mona, carogo de algodao, oleos vegetaes, cera de car- ill
ladas, 80.000 fabricas, etc. Tinha em 1934 uma pro- nauba, milho, productos citricolas, etc. Os pedidos M
ducgao industrial e agricola avaliada em 70 milhoes de filial do Rio podem ser dirigidos a Avenida Rio Bran- I
contos e em 1937 um intercambio commercial de 35 co, 69-77, 2.°, sala 11, ou a caixa postal 3.342, on pelo B

I 
milhoes de contos". enderego telegraphico 

"TOZAN 
RIO" H

_.:v«

THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY OF CANADA LTD. 1

THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY INC. 1

THE MOND NICKEL Co. LTD - HENRY WlGGIN & COMPANY LTD. 1

iFABRICANTES 

DE: l
NICKEL PURO E ELECTROLYTICO, EM ESPHERAS E PEDACCS M

FERRO LICAS A' BASE DE NICKEL — Para melhorar a qualidade de il
fundicdes de ferro — Quanto a tenacidade — Resistencia ao des- i
gaste — Acidos e Alcalis — Calor continuo e infrermittente. |

LICAS DE CUPRO/NICKEL — Para melhorar as fundicdes de bronxe, 1
evitando bolhas, porosidades e falhas nas pecas. J

METAL MONEL — METAL INCONEL — NICKEL PURO — E lahii- 1
nas — Vergalhoes e tubos para equipamentos que devam resist?!1 |
corrosao por acidos e alcalis — Sendo empregados nas induf^ias |
dc conservas alimenticias, industrias chimicas e texteis. 1

0j 
NOSSOS REPRESENTADOS TIM STOCK PERMANENTE DE I

NICKEL "F", 
em espheras — para addicionar ao colherao. I

NICKEL "F", 
em lingotes — para addicionar a cupola. |

LICA "NH" — de nickel/chromo — para produzir pecas de cle- J
vada dureza BRINELL.

LICA "NCC" 
de nickel/chromo/cobre — para produzir pecas resis- I

LICA CUPRO/NICKEL — Para fundicdes de bronzes. 1
mm

jjj 
REPRESENTANTES CERAES PARA O BRASIL I

 Industrias Chimicas Brasileiras Duperial S/A. |

1] - Av. Craca Aranha, 43 — 6.° a 9.° andar. 1

Vat.vula para alta pre^ao e rettencu ao calor ate 400® ( S. PAULO — Rua Xavier de Toledo n. 2-8

fabricada 

pelos Srs. Pires Fcntcura & Cia. — Sao Paulo FILIAES: ] P. ALEGRE — R. Voluntarios da Patria, 3ib

assento 
DE metal monel  

( BAHIA — R. Miguel Calmon, 18-1.°. 1

• • 
^ 

i

A recuperação cle 1920, por parte de todos os pai-

zes, importou em considerável abalo na economia mun-

dial, como se sabe. Poude, entretanto, o Japão contro-

lar a situação quanto á sua economia interna.

Mas pouco depois, em 1923, espantoso terremoto

destruia Tokio e Yokoama, deixando 100.000 mortos

e feridos, 500.000 casas destruídas e 15 milhões de

contos de prejuizo. Hoje essas cidades estão recons-

truidas, e Tokio tem 6 milhões de habitantes.

A fim de diminuir as importações de algodão, in-

tensificou-se o uso de fibras, sobretudo do 
"staple 

fi-

ber" no mercado interno. Hoje os tecidos de algodão

são fabricados exclusivamente para exportação.

A imprensa, emquanto isso, tomava impulso ex-

traordinario. O 
"Asahi", 

de Tokio, por exemplo, tem

uma tiragem de 1.200.000 exemplares,, e sua distri-

buição se faz em aviões da própria empresa jorna-
listica.

O engenheiro Luis Canaziofque trabalhou em fa-

bricas japonezas, conclue pelas seguintes palavras sua

exposição sobre o progresso japonez: 
"Ahi 

temos

como um paiz com uma superficie de 382.000 kilome-

tros quadrados, que ha menos de 70 annos não conhe-

cia a machina a vapor, pobre em matérias primas, con-

seguiu ter em seu territorio perto de 20.000 kilometros

de estradas de ferro, 46.000 estabelecimentos de

instrucção, uma frota mercante de 5 milhões de tone-

ladas, 80.000 fabricas, etc. Tinha em 1934 uma pro-
ducção industrial e agricola avaliada em 70 milhões de
contos e em 1937 um intercâmbio commercial de 35
milhões de contos" .

CASA TOZAN, LIMITADA

THE INTERNATIONAL NICKEL C0MPANY 0F CANADA LTD

THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY INC.

THE MOND NICKEL Co. LTD - HENRY WlGGIN & COMPANY LTD.

REPRESENTANTES GERAES PARA O BRASIL

Industrias Chimicas Brasileiras Duperial S/A.

Av. Craça Aranha, 43 — 6.° a 9.° andar.

f S. PAULO — Rua Xavier de Toledo n. 2-8
FILIAES: •{ P. ALEGRE — R. Voluntários da Patria, 33

1 BAHIA — R. Miguel Calmon, 18-l.c

VAT.VULA PARA ALTA PREGÃO E RETTENCIÍ AO CALOR ATÉ 400® Cfabricada pelos Srs. Pires Fontoura & Cia. — São PauloCOM ASSENTO de metal monel
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I 
CASSl KONISHI clustries Co., com capital de 500 mil contos, para me- |H|

I taes em geral, accessorios de estrada de ferro, avioes, HB

I ¦ 'f 
or Cia Ltda. expoem no pavilhao japo- navios, etc. Japan Steel Manufacturing Co. Ltd., com |flj|

I Konishi 
cr 'cirur<Ticos, 

artigos electricos, appa- capital de 1.500.000 contos, fabricantes de trilhos, <BK

I nez lstrltme^ 
pro'cluctol chimicos, brinquedos, ma- productos de aco em geral. Osaka Machine Man# |HH

I relhos Pfall^ein fi°s Para a in(lustria textil, etc. facturing Co. Ltd., com capital de 100 mil contos, fa-

I chinas & Q0', Ltd., com sede em Osaka tem bricantes de trilhos e productos de aqo em geral.
I A^rma Bagdad, Beyruth, Karachi, Mon- Kvoei-Kai, syndicato formado pelas mais poderosas H|

I agentes 
em a c,^an' 

00^( Aleppo, Casabranca, Recife, empresas de engenharia civil no Japao, em numerojde ,

I treal, Bom uni 
jsjjj installada na la de S. cinco. Nos ultimos cinco arinos, chega a dois milhoes ||BH

I Bahia e 
^ Paulo na rua Senador Feijo lie contos a media annual do valor das obras de enge- |fll|

pedro K".' 
e 

r.q ||a| enl Sao Paulo, a Casa Ko- nharia executadas pelo referido syndicato. jl^l
l77. Ag'ejlU<l 

fiii'aes 111 Tokio, Kobe, Dairen, Har- No 
''stand" 

da Casa Bratac, que est a longe de i|W

nishi tam>^enl 
Shanghai. apresentar toda a massa de representa^Ses de que essa lj*ij

bin, Hoten, ien 
^ 

: 
das quaes Ko- casa se fez representante exclusiva, encontram-se em HH

I iDrr^o unicos importadores no Brasil. e os exposiqao os tear.es automaticos 
"Sakamoto^ 

J 
da S.

mshi^ua- 
oc dentarios da Iziri Dental Mfg. A. Enshu Ltd., sediada em Hamamatu, Japao, diver- . H

I 
aJtlgT°! 

wie Tokio, dos quaes Konishi & Cia. sao tail- sos typos de locomotivas electncas e a oleo Diesel, etc. H

I hem representantes exclustvos no brasil. aleni cia ex- 
HASCHIYA, IRMAOS & CIA. H

I Liviclade que possuem para venda cm nosso paiz das «

I tintas de impressao <la 
" 

I he Osaka Printed lnk^Mtg. Saij notorias as condi<;6es da Casa Haschiya, Ir- Up

I Co Ltd.". Distribuc tambem os orgaos 
"Kawai co- 

m;los & Cia.. que ja vein fazendo tradi<;ao no commer- IflR

I nhecidos em todo o Japao como excellentes instru- 
C;1 j,risileir<>: Este anno, no pavilhao jagonez da Fei- H

|MS. ra de Amostras. apresenta essa firnia urn dos melho- H

CASA BRATAC res 
"stands" 

alii armados, dada a variedade dos pro-

I ductos de seu negocio, cnjos mostruarios se encontram Hj

I Essa lirlia ja bem conhecida no Brasil, onde foi em tres secedes djferente de um mesmo 
"stand". I

HrRada la constrncqao de grande represa a ser Importadores de louqas. porcellanas botoes de ||

levantada no Estado do Rio. e tuna empresa que teve madreperola brinquedos de 
I

como ponto de partida a coloaizaqao japoneza em S. 
pong 

"Standard 
, lampadas Onenta , vMg

I Paulo, para a quaf foi constituida em 1929 a 
"Socie- "Tsuten", velocipedes, material electnco, artigos paia jj|

I dade Colonizadora do Brasil Ltda. , propi ietai ia (L —————————————- ;H

I quatro grandes fazendas, com a area total de 87.492 al- ||jgmm

B queires paulistas (219.000 hectares), num valui\AHl/irA 
ill

B de 17.416:500$000, valor accrescido de 9^23:300$000 M0PVICO 
^ f 

\3A# ¦

I de bemfeitorias. Assim se fonnou a primeira. seccao, I

H de colonizaqao, da Casa Bralac Ltda. S

I A segnir, para attender as necessidades fla 
colo- H

• nia japoneza, que em S. Paulo ja attingia 200.000 in- 
NPAS I

divicluos, formou-se a secc^ao bancarii da Casa Bratac, H

que hoje tem sede em S. Paulo e agencias em Ai aqa- 
^ 

"T I

tubal Marilia, Bastos, Novo Oriente, Promissao, Pre- D) 
^ H

sidente Prudente, Ourinhos, Bauru', Paragualsu B

Randiaria, no interior do Estado. Em 1939, niovi- H

9 a 50.000 contos aos depositos soli m

diversas modalidades e 70.000 contos de emprestimos. 
I

Para u desenvolvimento do intercambio H

cial nippo-brasileiro, formou-se a sec(;ao commeicial 
^ I

H |a 
Casa' com S. Paulo, 9

WM industrial, mineral etc., importa<;ao de I

|l ^anufacturaclfc e semi-manufacturados, alem .1

no Brasil. /r> 1

j 
% Casa Bratac representa no Brasil as leguintes M M 11 

Ji ¦^T^H |T11 |l /|fn fl

m aJ)ricas 
japonezas : Hitachi Ltda., com capital de um 

^ ^ ^ ^ M\ l| 1 il ^ ^ 
imi 1

iB 
niilhao de contos (200 milhoes de yens), productm-e^ 1

1 
(\e machinJ|, locomotivas. guindaltes, accessorios de

I e ectricidade, etc. Kawasaki Dockvard Co". Ltd., com MINI MO s. 11

1 CaPital de 500 mil contos, para construct de enca- NO PERIMETRO URBANO 1

¦ 
namentos 

de agua de grande capacidade, locomotivas, DE AMBAS 
jl

Lt^lhi^a^0'tcllirU^'para^fr'die.? ^le 

gggI

•- K\. J"'

XLVIÍ
ADOR

Serviço

MÍNIMO Rs.Z$5ÜU

NO PERÍMETRO urbano

DE AMBAS AS CIDADES

pAB„ ZONAS EXTRA E LIMITE 0i PESO P.CA TAPIfA COMPUTA A AGENCIA OI HA ESTAÇÃO

a i
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presences, canfora e menthol genuino, insjgcticidS B okoania, Londres,

• "Imazu", 
celluloicle em chapas, papel transparente Estados. O chefe da

"Celsy", 
papel para copiador, etc., a Casa Haschiya, bro fundador da Ca

Irmaos & Cia. tambem exporta productos brasileiros leira, foi urn dos ini

| em geral, em grande quantidade, de modo a tornal-a cial entre esses dois

uma das principaes e mais importantes firmas japone-
1 zas no Brasil. 

INDUS

Fabricantes de botoes, possuem uma das princi- 7\i0 paJjih§^ da<

paes fabricas de botoes da America do Sul, com pro- bab&uais da Genera

| ducqao ininterrupta de 200.000 grosas, no valor de nhias 
c|e o-azolina el

2.COO cOntos de reis annuaes de bot5es de materia pri- de maior atte
ma nacional e Importada. 

<1

| 
Possue a firma Haschiya, Irmaos & Cia. casas em Jj|g jnip0r^a

S. Paulo, 110 Japao e no Rio de Janeiro. A firma ]!jc{acie 
ainda nao suff

se compoe dos socios solidarios Gosuke Haschiya (fun¬
dador), Kenkuro Haschiya, Kazuo Haschiya e Senichi ^ 

cp\ ]
Haschiya; dos socios de industria Shogoro Fukuhara e

Raphael Lopes de Andrade. O sr. Gosuke Haschiya Um desses e o c

I director-superintendente. O sr Kenkuro Haschiya Sociedade anon}

director-gerente. O sr. Kazu^ Hachiva e superinten- 35.000 contos, funda

dente da casa no Japao. O sr. Senichi Hachiya e su- rio a Avenida Rio Bi
! 

perintendente da casa em Sao Paulo. gicas em Gorcex, C

O 
"stand" 

de Haschiya, Irmaos & Cia., no pavi- tres altos-fornos Co

j| lhao japonez, alem da variedade dos artigos que ex- de ferro guza de pri

poe, distingue-se tambem pela excellente disposiqao Cia. Ferro Brasileir

dos productos nos mostruarios, entre os quaes se des- das industrias photo
taca, na parte central do 

"stand", 
a secqao de loiiQas. de centrifugaqao pa

fundido para redes d

j I YAMASHITA LINE talit para installagi

] | 
"Yamashita 

Line", Far East, New York, South nexoes de ferro fui

! || 
America,-tal e a indicaqao dessa linha japoneza de na- como pe^as fundidas

vega<;ao que mantem serviqo regular de vapores rapi- clue occupa grande <

dos de carreira no roteiro Japao, Brasil, Uruguay e Ar- titue uma exhibiqao

gentina, via portos norte-americanos do Pacifico e do Ferro Brasileira, cu

Atlantico. Sua frota se compoe dos seguintes navios: exemplificados da melhor maneira.
"Yamazato 

Maru" (10.193 d/w t.); 
"Yamazake

Maru (10.155 d/w. J.|| 
"Yamaura 

Maru" (10.004 GOMES DO BRASIL, LTDA.

d/w. t.) ; Aamabiko Maru" (10.050 d/w. t.) ; 
"Ya- Um 

stand que nao apresenta grandes propor
mazuki Maiu (9.302 d/w. t.); Yamazuto Maru" nem effeitos attrahentes, mas que deve ser exan

« i (9.031 d/w. t.). . 
do, e o da Importadora e Exportadora Gokke.s

A lamashita Line, secliada em Kobe, possue no Brasil Ltda., com sede a rua S Jose 85-2.° andar (
Biasil cinco agentes, que sao os seguintes: no Para, ficio Candelaria), no Rio de Janeiro. No pavilha*
J. Dias Paes (Caixa Postal 668); em Pernambtico, Industrias da Feira de Amostras, a Gokkes do 1'

John A. Thorn (Caixa I ostal 46) ; na Bahia, D. Brus- Ltda. expoe a machina vertical 
" 

PAK-ICE" ppi
§ : sel & Co. Ltd. (Caixa Postal o7) ; no Rio de Janeiro, fabrico de gelo-neve, uma novidade na industri

|| 
Canipps Filhos & Cia. (Caixa Postal 45) ; em frio, fabricada pela ("'he Yilker Manufacturing |

•. | 
Santos, Johnson Line Agencies (Caixa Postal 404) pany, de Mihvaukee, Estados Ini dos, da qual a Go

Os navios da Yamashita ®ne sao providos de ca-- do Brasil e representante exclusiva em nosso pai
ma1 as fiigoiificas e tanques para transporte de cargas Trata-se de um ajAarllho de pequenas dinffn

H 
lquidas, e acceitam carga com transbordo para outros que pode sir installado em area reduzida, peq

muKt® poitos dos Estados Unidos, Japao, China, Australia dispendio de energia electrica e. poIBntoJ econo"WT 
1 ova _ela'ndia. 

_ 
quanto 

ao custo de sen producto, rapida e hvjErit*

I 
. N. HALII) mente o1)tido. A innovacao da machina 

"PAK-!

rr tt at tt 1 -1 -1- consiste no labrico de gelo-neve, em vez do gel|
u iy N. Habib, especiahzados em fabrico de bo- barrras como geralmente conhecemos. O gelo-i

j 
toes ce mac l epero a, singa e maiisco, e tambem fa!- isento de grande proporcao de humidade, e por

t srican es de eques, com escriptono a rua da Alfan- mesnio um producto mais relstiirte ao pge$>. 
A c;

I hBI t. r 
^ 

- m 
a«a °^-a' ' 

T 
' 

v A rua da protectora que se forma em torno do (|ue se pret
! Werna. Magalhaes 65, no Rio de Janeiro, expoem 110 cong-elar, so inicia sua desalt;reglqao 22 boras d

• 
pavilhao japonez mostruarios de botoes feitos com ma- de prodnlda, istl e. algumas dezenas dc boras .1.
tena prima importada do Japao Com um capital re- do memento em que o gelo em barras 01. simples
gistrado de 600 contos, e mais 

|!e 
2.000 contos em giro, te quebrado co.neca a%rreter. F'ara trausporic

I] 
essa fl5ma. econsiderada no Japao especialista em if- mercadorias em ferandes distancils. reconmien.

II a poi tacao de bnquedos e materia prima para produc<;ao es])ecialmente esse processo sobretuclo Buandc
de botoes e leques. Possue representantes em Kobe, trata de feneros alimenticios como peixe. hortn

I

i ?

II
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presentes, canfora e menthol genuíno, insecticida
"Imazú", 

celluloide em chapas, papel transparente
"Celsy", 

papel para copiador, etc., a Casa Haschiya,

Irmãos & Cia. também exporta produetos brasileiros

em geral, em grande quantidade, de modo a tornal-a

uma das principaes e mais importantes firmas japone-
zas no Brasil.

Fabricantes de botões, possuem uma das princi-

paes fabricas de botões da America do Sul, com pró-
ducção ininterrupta de 200.000 grosas, no valor de

2.C00 contos de réis annúaes de botões de matéria pri-

ma nacional e importada.

Possue a firma Haschiya, Irmãos & Cia. casas em

S. Paulo, 110 Japão e 110 Rio de Janeiro. A firma

se compõe dos socios solidários Gosuke Haschiya (fun-
dador), Kenkuro Haschiya, Kazuo Haschiya e Senichi

Haschiya; dos socios de industria Shogoro Fukuhara e

Raphael Lopes de Andrade. O sr. Gosuke Haschiya é

director-superintendente. O sr Kenkuro Haschiya é

director-gerente. O sr. Kazu^ Hachiva é superinten-

dente da casa no Japão. O sr. Senichi Hachiya é su-

perintendente da casa em São Paulo.

O 
"stand" 

de Haschiya, Irmãos & Cia., no pavi-
lhão japonez, além da variedade dos artigos que ex-

põe, distingue-se também pela excellente disposição

dos produetos nos mostruarios, entre os quaes se des-

taca, na parte central do 
"stand", 

a secção de louças.

YAMASHITA LINE
"Yamashita 

Line", Far East, New York, South

America, tal é a indicação dessa linha japoneza de na-

vegação que mantém serviço regular de vapores rapi-

dos de carreira no roteiro Japão, Brasil, Uruguay e Ar-

gentina, via portos norte-americanos do Pacifico e do
Atlântico. Sua frota se compõe dos seguintes navios :
"Yamazato 

Maru" (10.193 d/w t.); 
"Yamazake

Maru (10.155 d/w. t.); 
"Yamaura 

Maru" (10.004
d/w. t.); 

"Yamabiko 
Maru" (10.050 d/w. t.); 

4íYa-

mazuki Maru" (9.302 d/w. |.|; 
"Yamazuto 

Maru"

(9.031 d/w. t.).

A Yamashita Line, sediada em Kobe, possue no
Brasil cinco agentes, que são os seguintes: 110 Pará,

J . Dias Paes (Caixa Postal 668) ; em Pernambuco,

John A. Thom (Caixa Postal 46) ; na Bahia, D. Brus-
sei & Co. Ltd. (Caixa Postal 57) ; 110 Rio de Janeiro,
Luiz Campos Filhos & Cia. (Caixa Postal 45); em
Santos, Johnson Line Agencies (Caixa Postal 404) .

Os navios da Yamashita Une são providos de ca-
maras frigorificas e tanques para transporte de cargas

<liquidas, e acceitam carga com transbordo para outros

portos dos Estados Unidos,. Japão, China, Australia e
Nova Zelândia.

TUFFYN. HABIB

Tufíy N. Habib, especializados em fabrico de bo-
tões de madreperola, singa e marisco, e também fa-
bricantes de leques, com escriptorio á rua da Alfan-
dega 295 a 299, Caixa Postai 3.508, e fabrica á rua
Werna Magalhães 65, no Rio de Janeiro, expõem no

pavilhão japonez mostruarios de botões feitos com ma-
teria prima importada do Japão. Com um capital re-

gistrado de 600 contos, e mais de 2.000 contos em giro,
essa firma é considerada no Japão especialista em im-

portação de briquedos e matéria prima para producção
de botões e leques. Possue representantes em Kobe,

O OBSERVADOI \ —
lg-7/

Yokoania, Londres, Paris, e, no Brasil, em t0d
Estados. O chefe da firma, sr. Tuffy N. Babib 

^' °S

|rJ 
fundador da Camara de Commercio Nippò'.gleni."

leira, foi um dos iniciadores do intercâmbio comn^!"
ciai entre esses dois paizes, ha quinze annos atrás 

61"

INDUSTRIAS EM GERAL

No Pavilhão das Industrias, figuram os 
">tan(ls"

habituaes da General Electric, da Mesbla, das comlri
nhias de gazolina, etc. Nenhuina novidade apresentai!
digna de maior attenção. Entretanto, afóra a excel-
íenti apresentação de alguns desses stands, destacam-
se dois pela importancia dos produetos e dois pela uti-
lidade ainda não sufficienternente conhecila dl seu uso

A CIA. FERRO BRASILEIRA

Um desses é o da Cia. Ferro Brasileira.

Sociedade anonyma com capital registrado de
35.000 contos, fundada em 1926, com sede e escripto-
rio á Avenida Rio Branco 111-2.° andar, usinas siderur-

gicas em Gorcex, Caethé (Minas Geraes), possuindo
tres altos-fornos com producção de 30.000 toneladas

de ferro guza de primeira qualidade para fundições, a
Cia. Ferro Brasileira expõe no 

"stand" 
do pavilhão

das industrias photographias de modernas installaçÕes

de centrifugação para o fabrico de tubos de ferro

fundido para redes de água, gaz e esgotos, tubo 
"Me-

talit para installaçÕes sanitarias e amostras de con-

nexões de ferro fundido para encanamentos, assim

como peças fundidas de todos os feitios. Seu 
lístand",

que occupa grande espaço no referido pavilhão, cons-

titue uma exhibição expressiva do trabalho da Cia.

Ferro Brasileira, cujos resultados alli se encontram

exemplificados da melhor maneira.

GOICKES DO BRASIL, LTDA.

Um stand que não apresenta grandes proporções,
nem effeitos attrahentes, mas que deve ser examina-

do, é o da Importadora e Exportadora Gokkes do

.Brasil Ltda., com séde á rua S José 85-2.° andar (Edi-

ficio Candelaria), no Rio de Janeiro. No pavilhão das

Industrias da Feira de Amostras, a Gokkes do Brasil

Ltda. expõe a machina vertical 
" 

PAK-ICE" para o

fabrico de gelo-neve, uma novidade na industria do

frio, fabricada pela The Yilker Manufacturing C 0111-

pany, de Milwaukee, Estados \ nidos, da qual a Gokkes

do Brasil é representante exclusiva em nosso paiz.
Trata-se de um apparelho de i^ecjuenas diiBn^oe^

que pode ser installado em area reduzida, peqr.eno
dispendio de energia electrica e. ^portanto, Bcogomici

quanto ao custo (le seu produeto, rapida e liy.íricnica-

mente obtido. A innovacão da machina 
44 

P^K-íC. K

consiste no labrico de gelo-ne\ e, em vez do gelo em

barrras como geralmente conhecemos. O g|lo-neve,
isento de grande proporção de humidade. é por isso

mesmo um produeto mais resistente ao degelo. A cama-

da protectora que se forma em torno do (pie se preto tida

congelar, só inicia sua desaggregação Ji horas depois

de produzida, isto é, algumas dezenas de horas depois

do momento em que o gelo em barras ou si|nplesmeng

te quebrado começa a derreter. Para transporte i!

mercadorias em grandes distancias, recommcnda-><•

es])ecialmente esse |>roc;e|so, sobretudo (piandc s<-'

trata de gêneros alimentícios como peixe, hortaliças,
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0 observador 
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I "oS Iructas, etc. Tambem a conscrvaqao uitimamente realizaclas peia firnia. Na exposiqao com- |H|
I ]cgumeS' 

°^c^os 
sera mais facdmente obtida, sem ne- ])1 eta, que pode ser visitacla no pavilhao das industries HH|

lesseS ?l0<|e ronstruc^ao de camaras frigori ficas. as da Feira, encontram-se modelos de todos os typos dc Ij^H

c.essi^a( e c e 
c|ispendiosas, pois o gelo-neve, coin a moveis asseptitBs de ferro e de a§'6 de Armando Stail). |BB

mais (^s 
^ seu effeito, cvita essa despesa e esse Defers de examinar os inconvenientes da Feira,

I jnteressante: as unidades 
" 

PAK- |)i*ocuramos destacar os pavilhoes e os r stands'" que Mm
|r|1:)|lh°' 

^ ser acjaptadas para o fabrico de g'elo em maior successo tern feito naquella exposiqaoj E' de
ICE ,P° 

easo de se desejar o emprego em va- esperar que no proximo anno, merce de uma organ!- IflSj
"bnqtte qu 

rccjpientes de maior volume. zaqao mais acurada, possa a Feira de Amostras ad-
goes nig 

^ dora e Exportrulora Gokkes do Srasil quirir a importancia a que pode realmente aspirar, ||HI

I 
'nlro'duzir no jrasiKs 

macliinas g PAK-IGF" como exhibicao periodica dos resultados alcancados 1 
jl|jLtcla.> Manufacturing Company, ora expostas pelo Irabalho em todos os sectores. Ainda uma vez in-

da tne. 
^ /\m0stras, vein contribuir para tornar mais sistimos pela representacao dos Estados e dos diver- |B|1

I na Fen a c e - 
r0nservacao vie productos, com re- sos paizes nessa Feira, assim como por outro lado rei- 'Mm

fnril o transpoiic c * , 
1 « p • • MM.

I do custo dessas operaqoes, ate agora tao dis- teramos nossa observaqao acerca da conveniencia cle
ducqao c 

transferir o periodo de realizacao do certame, dedi- jIB

I pendiosas. cal-o cada anno a um producto especialmente, e utili- |B||

I 0 PNEUMOTHORAX 
DO DR. JACKOWSKI zar em maior escala o elemento decorativo. |IH

I Com o registro cle patente 19.766, industria brasi- I 
¦

leira, o Institute Scientifico Sao Jorge S. . A. (rua I 
1 i n M A A I 9

Senador Dantas 41, endereqo telegraphico Sangior- I tlD 
|||||| I |i f|

o-io" Rio de Janeiro), expoe no pavilhao das Indus- I 
fWl 

r ¦ 
|l||r \JL 

t H

trias* diversos typos do apparelho de Pneumothorax I 
™ W W 

¦

I rln dr Tackowski, para consultorio e para applicaqao I 
L- kl • I J C H

I a domicilio, assim como apparelhos de anesthesia mix- I Companhia NaClOnal de SegurOS Geraes W

I 0 typo de apparelho ideado pelo dr. Jacokwski I 
jjSfc 

18.346:36^^ H

pesa apenas 4 1/2 kilos, com parafuso alteinadoi paia I 
. S||

B insuflacao e aspiraqao, funccionamento continuo, va- I 111

samento abolido; portatil, com facil t*anqa de liqui- I |H

do, alta sensibilidade manometrica, fina apresentaqao I 
„0,tIra H H

em metal inoxvdavel e baixo preco pafra substituu^ao I or. pnmosortcto.d». virjino d« m^mo Franco I
J I Dr. Lull Ctdro Caritciro Leao ,|i SKll

de pe^as, representa uma interessante demonstracao I i2.320:779S400 |S

de successo na fabrica^ao nacional dc instrumentos de I 
HI W;

H medicina. Diversos attestados medicos comprcnram a I IB

H efficiencia desse apparelho, cuja exhibicao na Feira de I II

Amostras tem attrahido a attem;ao dos especialistas I IB

H que alii tem occasiao de vel-c>. I 6.424:546$600 ¦

MOVEIS ASSEPTICOS DE AQO E DE FERRO I H I

H Em 1927, com dois operarios e um capital de 3 I II

coutos, comeqava no Rio de Janeiro a fabrica de mo- I s.465:017S700 8

pis 
assepticos de Armando Staib. Floje, installada na I ifl

B l'^a Jorge Rudge 120 e 120-A, em \ i 11a Isabel, nesta I ; I
Capital, a uiiica fabrica de nnjveis assepticos de aco I fl

no Brasil funcciona com trinta operarios I A

H pecializados e 400 contos de capital. I ^ I

t No pavilhao brasileiro da Feira Internacional de I 
ffl

H Nova York, figuraram mesas de alta cirurgia, ap| I 
RS» l8.346s369S000 |l

B pai'elhos e moveis de Armandc. Staib, de modo a mere- I 
ill

jH 
Lei fe^yor geral. Uma das pinncioaes fabricas do ge- I 

Esta e a cifra de premios arrecadados pela I

llero c^os Estacfos Unidos, Thorner & Co. Ltd., em I ujyjet;r0p0le" nos quatro primeiros annos de seu 'I

I 
caita ao chefe da firma brasileira, escreveu a fir- I 

9^6-1937-1938). 1
4 brasileira eongratulando-se pelo exito obtido f|cci|nam|to (1935-1W6 ' 1

naquella exposijfe e consultando sobre a eouve- gste resultado representa um movimento amcia I

fl 
wencia da exporta(;ao desse material para o mer- 

njQ obtido por nenhuma outra Companhia, no I

.¦ cato norte-americano. Essa carta, que em copia 
psnaco de tempo e em identica phase de JJ

Mtoestatica amlliada figura no 
"stan.l" da fabrica mesm0 eSpA<; I

™'mando Staib na Feira de Amostras do Rio, e um negocios. 1

KT° 
CX1)ressivo- 

pi h'i 
demonstra a alta qua- Agendas 

e Fite BOS Estados Im wade desses 
productos. Os pre^os menores, por se flgeilLltfs v 

_ . I

S 
'atai ('e producto nacipnal, tprnam ainda mais eouve- ii . • rail A I c 

|)F MARCO, 88-RlO dc JaneilO 1

Kiiteo uso (|esses nioveis em hospitaes, clinicas e con- Ma • 
^1

11 
01i°s. Nem e outro o motivo das grandes vendas j

1'

ultimamente realizadas pela firma. Na exposição com-

pleta, que pôde ser visitada no pavilhão das Industrias

da Feira, encontram-se modelos de todos os typos de

moveis assépticos de ferro e de aço de Armando Staib.

Depois de examinar os inconvenientes da Feira,

procuramos destacar os pavilhões e os 
"stands" 

que
maior successo têm feito naquella exposição. E' de

esperar que 110 proximo anuo, mercê de uma organii

zação mais acurada, possa a Feira de Amostras ad-

quirir a importancia a que pode realmente aspirar,

como exhibição periódica dos resultados alcançados

pelo trabalho em todos os sectores. Ainda uma vez in-

sistimos pela representação dos Estados e dos diver-

sos paizes nessa Feira, assim como por outro lado rei-

teramos nossa observação acerca da conveniência de

transferir o periodo de realização do certame, dedi-

cal-o cada anno a um produeto especialmente, e utili-

zar em maior escala o elemento decorativo.

1 conscrvacao

METR0P0LE

Companhia Nacional de Seguros Geraes

ôSÊ 18.346:3695000

DIRETORIA
f. Solono da Cunha • Prc»ld«nt«
Dr. ItORordo Trudo • Joté Sampaio Moreira
Or. Plínio Bartcto • Dr. Virgílio de Mello Franco
0r. Luli Ctdro Carneiro Leão

12.320:779$400

6.424:546$600

S.465:017$700
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SBRVl(poS

SERVIÇOS HOLLERITH, 
S.A.

(INSTITUTO BRASILEIRO DE MECHAHIZAÇÃO)

Os Serviços Hollerith S. A. (Instituto Brasileiro de Me-
c anização) não tornam apenas possível esse cuidadoso exame,
mas ornecem, em tempo, todo o material indispensável para
que os seus clientes possam tomar criteriosas decisões.

HOLLERITH S.A.

^kl 
A rapidez da vida moderna, o homem de negocios tem

N sempre a preoccupação de não tomar decisões apres-
sadas, pois elle sabe que o êxito de sua actividade depende
da analyse acurada de todas as faces do problema. 

— "Dei-

xe-me primeiro estudar estes números" — diz o qerente pre-
vidente...
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MKZ",

TVT7EM que foi o portuguez colonizador queni nos so, r

D trouxe o habito de 
"ir 

as aguas" uma vez por anno gasta

artllitisrao on os nossos eczemas. Ora, isso
rMirH" 0 llOSb'J ,

|H' yerdade, nao so porque na colonia a Lorte nad la aguas. Os frequentadores 
jni'ais. 

antigos ainda se len

n^° 

G 
"as a(yuas", como porque esse costume ainda hoje — e podem reavivar suas recorda^oes na contempla^

1UUm p-e de ser'um traqo predominante lids nossos ha- seus proprios retratos da epoca — daquellas figur

6"ta 

°t-aco 
tao forte que lifereqa um estudo retrospectivo. cache-nez, encarapuqadas, endefluxadas, raro arris

bitoSr . 
; 

sabia ainda hontem, das estates de agua, das um sapato de tennis (as senhoras 
"benjp 

preferiam

r 
yUes 

estancias hydro-mineraes de Minas, por exem- XV para a rapida 
"volta" 

no parque), que todos os ;
[ Sfazen(jeiro 

do interior de Sao Paulo ou mesmo a com methodo, por obrigacao melancolica, tomavam

ia dos nossos homens de negocios do Rio de Ja- minho das aguas para 
"desopilar 

o figado" ou 
"eli

K^lada on quasi na- 

" 
as areiaf, como que

§ So agora depois de r_ \   ... .... masse anecdotas as

srzszsrz 

i 

^JSi 
^6es

lhor o seu encanto e a per- r t v*

ro, alegre, matinal prazer. 
^

°Je as praias estao cheias,
e cluanto inais cheias ficam, mends se enchem, talvez, os

c°nsultorios. Mas, que se saiba| ninguem vae ao banho

ce mar pari remedio de suas mazellasf e sim para recebei
0 sol, encontrar a namoracla, discutir a guerra, jogar me-

(lLlue-baH, ler jornaes, fazer bisonha gymnastica 
e, nao

lai0' dormir. Nao venceu, por isso, aquella tentativa de

enSanafamento do mar, que consistia nuns mysteriosos

saes vendidos com o titulo sue's'estivo: 
"Barihos de mai

CUl oaci" T •
^a . xinagme-se o mar, com t(

qnti0 de uma banheira domestica.
^ue se busca no mar nao e aque

nUa 
C°m C^Ue Procuramos, (ou nao

aia 
a nossa tosse. E' outra coisa, ;

T

T7EM Ciue foi o portuguez colonizador quem nos

trouxe o habito de 
"ir 

ás aguas" uma vez por anno
y IFUW-  r\' 

; n0SS0 arthritismo ou os nossos eczemas. Ora,
Cl- ' 

verdade^ não só porque na colonia a Côrte não ia
1130 6 

"ás a<nias", como porque esse costume ainda hoje

V°1onèe cie ser um traço predominante dos nossos ha-

Ttos traço tão forte que mereça um estudo retrospectivo.

Oue sabia ainda hontem, das estações de aguaj das

deliciosas estancias hydro-mineraes de Minas, por exem-

| o fazendeiro do interior de São Paulo ou mesmo a

maioria dos nossos homens de negocios do Rio de Ja-

neiro? Nada, ou quasi na-

da. Só agora, depois de

uma geração em que as es-

tações de aguas eram fie-

quentadas por gottosos e ar-

thriticos, so agora começa-

mos a comprehender me-

lhor o seu encanto e a per-

ceber os resultados surpre-

hendentes de suas curas em

nosso systema nervoso e em

nosso cerebro desconjuncta-

do por um anno de traba-

lhos estafantes.

Não ha no Rio quem não

se lembre dos banhos de

mar de ha vinte annos,

quando um mergulho em

Copacabana dependia quasi
de receita medica. Maclru-

gada ainda, furtivamente,

com seus longos calções a

escorregar pelas pernas, ve-
lhotes magricelas e senho-
ral obesas iam curar suas
cccrophulas, entre dois gri-
tos, na espuma das ondas.
Pouco a pouco, quando se
começou a reparar que os
gritos eram mais de prazer
do que de susto, diminuíam
as roupas e augmentavam o
numero dos que iam ao ba-
nho de 

pjr por prazer, pu|
!o, alegre, matinal prazer.

°jc as praias estão cheias,
e q^n| rnais cheias ficam, menos se enchem, talvez, os
consultoriôs. Mas, que se saiba, ninguém vae ao banho
ce mar Pai"a remédio de suas mazellas, e sim para recebei
0 s°l, encontrar a namorada, discutir a guerra, jogar me-
(lLlue-ba!l} ler joinaes, fazer bisonha gynmastica 

e, não
lai0> dormir. Não venceu, por isso, aquella tentativa de
engariafamento 

do mar, que consistia nuns mysteriosos
Saes vendidos com o titulo suggestivo: 

"Banhos de mai
£,ni casa • imagine-se o mar, com todas as suas virtudes,

qntio 
de uma banheira domestica. Ouem iria preferil-o?

clUe se busca no mar não é aquelle mesmo desejo de

^Ula 
com cllle procuramos, (ou não procuramos) 

xaropes
aia a nossa tosse. E' outra coisa, alegria de um descan-

so, recuperação de forças qué se gastaram ou que se vão

gastar no trabalho de todo anno .
Phenomeno semelhante se opera com as estações de

aguas. Os freqüentadores mais antigos ainda se lembram
— e pódem reavivar suas recordações na contemplação de
seus proprios retratos da época — claquellas figuras de
cache-nez, encarapuçadas, endefluxadas, raro arriscando

um sapato de tennis (as senhoras 
"bem" 

preferiam Luiz

XV para a rapida 
"volta" 

no parque), que todos os annos,

com methodo, por obrigação melancólica, tomavam o ca-

minho das aguas para 
"desopilar 

o ligado" ou 
"eliminar

as areias", como quem* to-

passe anecdotas

çÕes. Desopilar

aliviar os rins, remediar o

estomago, accudir ao cora-

ção, de certo são todas ope-

rações muito necessarias,7

para as quaes, no consenso

unanime dos médicos, ser-

vem as diversas caracteris-

ticas das aguas de nossas

estáfci a s hydro-mineraes.

Mas os que realmente ti-

iiliam algo mais sério a tra-

tar na saúde, tomavam o

caminho das tradicionaes

estações hydro-mineraes da

Europa. Vichy, Baden-Ba-

den — na qual tanto acre-

ditava o segundo imperador

do Brasil —, Carlsbad, Aix-

les-Bains, grandes e pitto-

rescas cidades, nas quaes

11111 apparelho completo for-

nece alguma agua e sorve

muito dinheiro — que os

nossos biíiosos mais ricos

folgavam em pagar pelo dis-

pendioso prazer de levar na

bagagem o rotulo daquelles

Palaces, aquelles Astorias,

aquelles Ritz, hotéis onde

afinal v i g ora o mesmo

boeuj-à-la-inode de que já

se queixava o dyspeptico

Fradique Mendes e o mes-

mo crcme-surk'se que, disfarçado de mil

como hors-d'oaivrc, ora como sobremesa, ja nao suipie

hende mais ninguém. ...

Os que não iam a Vichy, compravam saes mysteno-

sos, residno para uso das classes médias, que cojl ceito

supersticioso respeito, viam nesse liquido salobio de 8$ a

lirafa ao mesmo tempo a agua mirif.ca e o hotel, o

tòcu à-la-nwdc e o crcme-surpríse, o dest.le de persona-

lidadel internacionalmente desconhecidas

de garçons exigentes. Tudo vinha alli, ríáquelles saes.

guS" sabiam 
annualmente do Norte

centenas de pessoas em busca das cidades tradicionaes onc

o Lado recupera, ná- hora da addilion. toda a bilis elimina-

ô ÔBSÈR^
ADOR 
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Estancias de urismo

mm



lliar nets banhns de lama (hi 1Vhca,sl,,va<|uia. I
i - com uncgao, urn pouco da agua de Vigobad, onde toda 9

• A , i 
geilte,dorme de onze 4s tres> 0 trafes° interrompido, a vida 1
p3.13.cla. ci espcia de que os adormeciclos doentes — authen- 1

- ticos ou dilettantes — resuscienr. I

•? 
^ V . 

Emquanto isso, na pacatez das pequenas cidades mi- 1
neiras, jorravam aguas cujas propriedades medicinaes, ha 1

J 
* ' long° tempo analysadas, ainda nao haviam encontrado es- I

*j 
p pirito emprehendedor para servil-as. 1

^ 

" 

B ^ 

*" 
sol e as on das, e que accelerou sen desgaste numavida de I

a na onte que todos conhecemos de cartoes-postaes. A maior trepidaqao, de pais fechadas effrvas, de mais acci- I
borracha encolheu, os nortistas voltaram, e foi a vez dos dentados caminhos, come^ou a se lembrar de umas cida- I

Jl| pau istas, ao subii o.cafe. Ao tempo em que Duque a des pequeninas, pittorescas, encravadas em montanhas dis- I

^ ^ LIVRE ENCONTRA EM SAO LOUREN^O ENCANTADORAS OPPORTUN1DADES I

E| 
' 

- 

^ 

' 
- ' ^ 

. "11
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da na fonte que todos conhecemos de cartÕes-postaes. A
borracha encolheu, os nortistas voltaram, e foi a vez dos
paulistas, ao subir o. café. Ao tempo em que Duque a

A VIDA AO AR LIVRE ENCONTRA EM SÃO LOURENÇO ENCANTADORAS OPPORTUNIDADES
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soras publicas em gozo cie férias, funccionarios em licen-

ça-premio, e assim se consolidaram novos núcleos, que de
anno para anno engrossavam as fileiras com um publico
cada dia mais numeroso, mais sedento de descanso do que
de agua. Isso, sem falar nos remanescentes dos arthriticos,
dos gottosos, dos que levam nos rins mais cálculos do que
uma machina de quatro operações.

Até que um dia surge uma estação que não se origi-
nou desse publico de cia se média. Surgiu com apoio offi-
ciai, é certo, mas sobretudo surgiu sob o signo da elegan-
cia: Poços de Caldas. Poços de Caldas não é apenas a
agua, nem o banho, nem a cura. Poços de Caldas é prin-
cipalmente a elegancia. Ah! Poder dizer: -"tomei o avião
e fui passar uns dias em Poços de Caldas!" E ter de en-

gulir esta resposta: 
"Quando? 

No avião de terça? En-

graçado, porque eu não te vi por lá!"... Poços de Cal-
das não é mais apenas um logar. E' um scenario. E

quando, em turismo, um logar se transforma em scenario,
não entra apenas para os catalogos das agencias. Entra
também para a economia nacional.

UM PRECONCEITO OUE SE DEVE DESFAZER

Das cidades de outrora surgem outras, transfiguradas

pelo progresso súbito. Assim como os internatos aprovei-
tam as férias para pintar as janellas e algumas vezes caiar

paredes, as estações de aguas aproveitam o tempo da va-
sante de aquaticos para progredir. O aquatico é um ele-
mento essencialmente destruidor, como o gafanhoto. Come
tudo o que encontra, pisa em tudo o que é planta, arre-
benta tudo quanto é montaria, queima o tapete com a bra-
sa dos cigarros, acredita profundamente em fitas de cine-
ma e, por isso, se veste como Clark Gable e Carole Lom-
bard 

"em 
seu rancho da Califórnia". Não quer engor-

Em São Lourenço, onde o descanso não conhece interrupções
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CaXAMBU, AS FONTES, AS VELHAS IGREJAS, A NOVA PISCINA E A CIDADE, COMO UM NINmn c-riM.Nnu, o JURE

po — e o que dentro delle houver, pedem um intervallo.
Fechar para o almoço não basta, porque no almoço não
ha descanso: ha almoço.

Então é necessário attender á muda mas imperiosa
imposição do organismo. Descansar, é a única obrigação
permissivel. f

E que melhor descanso se pôde pretender, senão
áquelle que, de passagem, dá o remédio e a paizagem, o
repouso, o clima, a comida e o passeio? E mais, dá tam-
bem opportunidade para fazer novas e prestigiosas rela-
ções, aprofundar as existentes, reatar antigos conhecimen-
tos e mesmo realizar, sem esforço, negócios excellentes á
sombra dos bambus do parque, quando o bom humor
predispõe as mais duras antipathias a uma universal e
humana comprehensão.

O MELHORAMENTO DAS CIDADES

Os mais antigos freqüentadores das estações de águas
voltam cada anno surprehendidos com o progresso dessas
pequenas cidades. Em um anno, as differenças são profun-das. Ruas se abrem, levantam-se hotéis, toda uma região
se prepara para essa difficil e delicada funcção do turis-
mo, especialmente quando o turismo se faz para repouso.

Mas si alguma vez têm essas cidades recebido auxi-
lio estadual, é necessário reconhecer que esse auxilio não
basta, A iniciativa particular tem ás vezes contribuído
bastante para o progresso, como, por exemplo, no caso de
Poços de Caldas, mercê de facilidades concedidas pelo pro-
prio município. Mas ainda não basta. Uma solução seria
das respectivas prefeituras conseguirem das empresas dis-
tribuidoras de águas nos respectivos parques —- que são

todas particulares — uma percentagem de sua renda parao melhoramento das cidades.
Outra solução, complementar, seria o auxilio federal

a essas estações de águas, a fim cie articulal-as para unia
intensa propaganda com fins de turismo em todo o paizc no estrangeiro. Tem-se visto freqüentemente uma ten-
dencia desarrazoada para "descobrir" estações de águas
em cada Estado. Aparte os casos em que realmente exista
essa possibilidade — e elles não são muito numerosos, 9*'invenção" de uma estação de águas artif idosamente des-
envolvida só faz dispersar esforços que elevem, pelo con-
trario, concentrar-se para o amplo e progressivo clesen-
volvimento das estações hydro-mineraes que melhores qua-
üclades apresentem para se converterem em centros de at-
tracção.

Com o objectivo de estudar minuciosamente a quês-
tão, do ponto de vista turístico e commercial, apresenta 0
OBSERVADOR informações detalhadas sobre as cinco
estâncias hydro-mineraes tradicionaes, aquellas que até
hoje maior freqüência têm registrado, embora sem excluir
outras cujo desenvolvimento se possa prever como pro-
ximo.

E' curioso notar que não existe entre essas estações
incompatibilidades flagrantes. De certo modo, ellas se
completam, porque se especializam. E não se especiali-
zam apenas quanto ás propriedades da água, mas lambem,
em grande parte, quanto á qualidade do publico que as
freqüenta.

ESTAÇÕES PARA TUDO
Ha uma circumstancia, freqüentemente despercebida,

que deve ser bem examinada. A estadia nas estações de

Ruas bem calçadas, prédios novos, e
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«NT4NHAS-MINEIRAS, 
CAXAMBÚ É UMA ESTÂNCIA TKADICIONAI. QUE ÜESBUAVUU O CAMINHO
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wua se faz para descanso, por prazer, para remédio, e

também por imposição da vida soca - no sentido de

mundana Ha estações aincla recatadas, onde se piocuia

3 repenso, sem exterioridades. Outras ja |e 
espe-

Ilaram precisamente 
no contrario, isto e, convertera,n-

se em centros de attracção turística, focos de giande vi-

lacidade, onde festas, passeios, partidas, jogos, 
comei-

ciem e de certo modo completam as funcçogs 
gjimoidiaes

de uma estação de aguas, que são o repouso e. . . a agua.

Nas primeiras, descansa uma classe media sedenta cie

repouso. Nas outras, ao lado de um grupo cie alta ie-

presentação social, um bizarro ajuntamento de homens de

negocios que vão ás aguas menos para bebel-as do que

para effectuar outros tantos negocios ao lado das tontes.

Alíl se encontram homens que, durante o anuo, raramen-

te se avistam. Que excellenl opportunidade para talar

com o ministro X., com o banqueiro Y ., com o collega

commerciante cujas transacções desejamos acompanhai .

E isso para não falar de opportunidades sentimentaes, que

não são a nossa especialidade. Sabe-se —- e seria ocioso

alludir ao assumpto, si não fosse a omissão da pub íci

dade a esse respeito — 
que uma alta percentagem 

de casa-

mentos, de historias de amor se desenvolve á sombra desses

parques, no hall desses boteis, nas alamedas dessas ruas

arborizadas, onde o flift é um sport a ser incluído nos

programmas de turismo.

Raramente os turistas estrangeiros sao attiahidos

para estações hydro-mineraes, onde, como em Poços de

Caldas, o conforto attende a todas as exigencias dos an-

tigos freqüentadores de uma Vichy desconfiada, de um

Carlsbad envenenado, de uma Baden-Baden intransitável.

A que se deve attribuir essa ausência de freqüentadores

estrangeiros, ao menos tantos quanto seria de esperar, se-

não á deficiencia de propaganda? Poderão as próprias

Prefeituras arcar com as despesas de uma campanha des-

se porte, systematica, ampla, organizada?

Está provado que a maior parte dos turistas argenti-

nos e uruguayos que vêm ao Brasil, máo grado certas es-

peranças, que têm algo de megalomania, pertencem a uma

classe média de orçamento limitado, que annota toda noi-

te, no quarto do hotel, no caderno de lembianças ou no

"Diário 
de Viagem", as meudas despesas do dia, não se

esquecendo de converter em pesos os mil réis esbanjados.

Essa constatação deve ser feita, para que com ella se oi i-

ente a publicidade. Poços de Caldas tem sido procuiado

por alguns dos nossos amigos do sul, endinheirados, aos

quaes já chegou o reflexo das brilhantes tempoiadas alL

realizadas. Mas aos outros, ao negociante em férias mui-

to merecidas, ao estudante a quem o pae pagou uma via-

trem ao Brasil, ás moças solteiras que viajam em grupos,

desejosas de ver montanhas e de conhecer a^ ilatiu cilesa, é

necessário communicar a existencia de estações hydro-mi-

leraès onde ellas podem cavalgar, andar a pe em plena

floresta, fazer uma cura, dormir de janella aberta, jogai

uni pouco (sem esquecer da conversão em pesos moecla

nacional), por pouco dinheiio.

Também nos Estados a propaganda deveria sei m-

tensificada, nessa base. Nos Estados? Por que não no pro-

Irio Districto Federal? . ,.|

E não apenas para o verão, quando a freqüência ja

é arande. Os necessitados de repouso, os que podem ter,

env cada anno, alguns dias de recuperaçao, deveriam sabei

que a primavera 
na montanha é um dos prazeres desta

vida, com o frio seeco, as aguas geladas que saem da pio-

TTnli nF LITROS DE AGUA MINERAL, ANNUALMENTE, PARA TODO O PAIZ.
A FAMOSA FQNTE "D. 

PEDRO", EM CAXAMUÚ, DE ONDE SAEM ALGUNS MILHÕES DL „
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TODOS

HK A lei de ferias vein dar a todos unia opportunidade

culpa ? Rec

|| os homens

;; dadeiro dei

tar tao fav

ram elabor

tutos e der1
montanhas

manente, a

exemplo —

ro concede:

epoca do a

ferias legae

resuiado d
%

ro, senao p

gislador, qi

a cuperaqao,
logico que litar o

para um ver-
contra si mesmos ao regei-

hoje nao fo-

resas, Insti-
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A PISCINA DE AGUA SULPHUROSA, DE QuiSlSANA, POÇOS DE CALDAS

• fundidade da terra, as fructas, as flores, e os românticos
luares que dão ao mais realista dos homens práticos uma

provisão de sentimentalismo, necessário ao troco meudo
de cada dia.

FÉRIAS, OPPORTUNIDADE PARA TODOS

A lei de férias veiu dar a todos uma opportunidade

que a maioria ainda não soube aproveitar. Será delles
culpa? Reconheçamos que não, pois não seria
os homens que podem dispor de quinze dias
dadeiro descanso conspirassem

tar tão favoravel opportunidade. E| que até
ram elaborados, em cooperação com as emp
tutos e demais organizações, programmas de repouso nas
montanhas onde estão mstalladas, com seu encanto per-
manente, as estações hydro-mineraes; Supponhamos, por
exemplo — e basta um exemplo — 

que as estradas de fer-
ro concedessem abatimento nas passagens, em qualquer
época do anno, para os que fossem passar a quinzena de
férias legaes nessas cidades. E' fácil avaliar o esplendido
resultado dessa medida, até mesmo para a estrada de fer-
ro, senão para o perfeito cumprimento da intenção do le-

gislador, que, ao elaborar a lei de férias, teve em vista a

PATEO ROMANESCO, NO AEROPORTO DE POÇOS DE CALDAS [

recuperação do homem, a recomposição de sua: forças

para novo período de trabalho. O reconheciam:o, pelo
Estado, da conveniência de um repouso em est- ;ões de

águas, onde se reúnem todas as condições para sa 3

seria traduzido por medidas destinada: a faci-

accesso a essas estações.

POÇOS DE CALDAS

Mil e duzentos metros acima do nivel do mar. excel-

lentemente ligada por linhas de aviação, rodovias e fei-

rovias aos grandes centros litorâneos, está Poços de Cal-

das. Alli, durante a temporada de verão, realizam--- con-

certos, espectaculos theatraes, bailados, campeonatos ^ 
de

de foot-ball, basket-ball e volley-ball, competições de tu o,

pesca, natação e remo, corridas hippicas, concursos ce

aviação, caçadas, festas nauticas, partidas 
"éampestres, cv

clismo e carnaval.

A temperatura da região sul de Minas Geraes con

vida ao sport. De 17°3' C. desce a 0°, no máximo, e ia

ramente vae além de 20°.
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ooradas se caracterizagi, alem do resto do das Antas, Barragem, Pocinhos, Caldas, Aguas do Prata. «¦
Duas 

eue e aproveitavel em Poqos de Cal- Rio Pardo. Festas e cerimonias regionaes, como as da H

anno 
— K? 

ntubr| a abril e outra de maio a fins de se- Semana Santa, a de S. Benedicto ou a da Primavera, IB

das: uma e alem 
do Carnavaff asseguram uma ininterrupta successao flH

1, teinbi'o. 
^ das, agua potavel exeellente, parques de dilersoel. [J

Ruas bei i s 
^eantado, quatro correspondentes Mais de 96 milhoes de metros quadrados da cidade

nunierosos, 
u 

;ll^QS c|o paiz, serviqo de radio, telephone estao pavimentados, sendo 19 milhoes de calcamento as- II

de ps 
os 

e internacional, e 45 hoteis. Alem phaltieo. Duzentos e vinte cinco estabelecimentos com- SH

urbano, inteni^ai 
^ ^ ma}s ajt0 padrS a mais con- merciaes, duas Caixas Economicas — alem dos quatro

desses 
^x|stem 4.000 accommodates para hos- Bancos mencionados — fornecem todo o necessario ao SH

veniente 
mobiliadas. Vinte e cinco mil pes- veranista. M

Ie4es 
em ca^ 

e 

— 
i10Spedagem de Po(;os de Caldas. As estatisticas da frequencia em Pocos de Caldas sao ¦¦

soas, e P 0 1]ioteis 
Q paiace, comporta 600 hospedes. animadoras ; a partir de 1933, quando o movimento de ve- ¦.Jl

So urn de sens ¦ | M 
q annQ e |iversos ranistas chegou a 10.533 pessoas, eleva-se a 18.388 em ¦¦

Clubs e 
|asl™ 

* 
ac disBcio. dos 

"aquaticos", 
que tam- 1935, a 18.405 em 1936 e ate 31 de outubro do corrente ¦¦

cinemas, asseg rb|os 
dubs £ sua disposi<;ao. Para anno — antes, portanto, da primeira phase da temporada MB

bem eilcontia1^ especialmente 
lasseios e pic-nics, mais de verao — chegou a 14.937 pessoas. A capacidade dos «¦

diversoes em * V'|oeares estrlo appJelhados: Aeropor- hoteis e pensoes chega a fecal de 3.000 hospedes de uma «¦

de uma deze : 
r f |Jeua lonte d'Agua, Cascata so vez. Observe-se, de passagem, que a estadia media em ¦¦

to, Country Club Caixa cl Agua, b 

^ Cafls, no periodo 1934-1938 e de 15; 
fas por j|

„Acc,^ no Afroporto 
pessoa. 

O dispendio medio, por pessoa, em 30 dias, e de

Odescanso elegante, nos p - 2:400$000 
nos hoteis de luxo, 1:500$ nos de typo medio 9H

ft ^ 

^ ^ 

^ 

Os servi^os tabellas 

jariam^ 

de 3$ a

'* ' ,Jl| jggff

das Antas, Barragem, Pocinhos, Caldas, Águas do Prata.
Rio Pardo. Festas e cerimonias regionaes, como as da
Semana Santa, a de S. Benedicto ou a da Primavera,

além do Carnaval, asseguram uma ininterrupta successão

de diversões.

Mais de 96 milhões de metros quadrados da cidade

estão pavimentados, sendo 19 milhões de calçamento as-

phaltico. Duzentos e vinte cinco estabelecimentos com-

merciaes, duas Caixas Economicas — além dos quatro
Bancos mencionados — fornecem todo o necessário ao

veranista.

As estatísticas da frequencia em Poços de Caldas são

animadoras; a partir de 1933, quando o movimento de ve-

ranistas chegou a 10.533 pessoas, eleva-se a 18.388 em

.1935, a 18.405 em 1936 e até 31 de outubro do corrente

Io — antes, portanto, da primeira phase da temporada

de verão — chegou a 14.937 pessoas. A capacidade dos

boteis e pensões chega a cerca de 3.000 hospedes de uma

só vez. Observe-se, de passagem, que a estadia média em

Poços de Caldas, no periodo 1934-1938 é de Io dias por

pessoa. O dispendio médio, por pessoa, em 30 dias, é dl

2 :400$000 nos boteis de luxo, 1:500| nos de typo médio

e de 890$ nos de classe modesta.

Os serviços balnearios, cujas tabellas variam de 3$ a

12$ por pessoa 
— conforme a natureza da applicação, com-

... E NAS TH ERMAS DE POÇOS DE CALDAS

m
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Quem pode levar crianças não se esqueça de leval-as 1

portaram 145.778 serviços em 1934, 165.635 em 1935
184.408 em 1936, 196.191 em 1937, e 197.557 em 1938.'

O caso de Poços de Caldas, cuja propaganda tem
produzido excellentes resultados, é curioso. Em 1927
apoiando-se na caducidade do contracto com a companhia
concessionária, o Estado encampou as aguas thermaes e
fez notáveis melhoramentos, preparou o parque, abriu um
Casino, construiu um grande hotel e um balneario-modelo.
A 1 enda do hotel, do Casmo e do Balneario, que de anno
para anno augmenta, é incorporada á renda geral do
Estado.

Ahi está um inconveniente que o governo estadual
poderá sanar facilmente. Basta, para isso, incorporar ape-
nas a renda do hotel e do Casino, deixando ficar em Po-
ços de Caldas o que fôr apurado 110 Balneario.

A conveniência dessa medida é evidente. Embora
tenha o Estado custeado iniciativas de vulto, como as que
acima apontámos, é claro — e os Índices de frequencia
bem demonstram — 

que a renda do hotel e do Casino bas-
tam para, em pouco tempo, reembolsar o Estado. O Bal-

-V
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neario ficaria como fonte de renda local, 
para

locaes. O impulso que assim poderia ser dado 
^

gresso e á propaganda dessa grande estanciIseria°
ampliado em proporções até agora nunca vistas? F-.1t 

°

essa estancia precisamente essa fonte de renda 11 
a

tem tantas fontes... de agua mineral. Em Poços deV-iT
das, por isso, o problema e mais fácil do que em qual
outra estancia, porque estão em mãos do Estado ao' 

^

1110 tempo, a solução e a possibilidade de appHcal-a 
^

O governo do Estado, aliás, já reconheceu a 

"conve

niencia dessa medida quando, antes dos melbnrnmp,,

que levou a effeito em Poços de Caldas, deu TS&
pio, por decreto então baixado, as rendas presentes e fu-
turas do Balneario. Na phase de obras que então se pro-
cessava, ha doze annos atrás, não seria possível cumprir
á risca essa concessão. Mas agora, quando o apparelha-
mento está prompto, é necessário dar-lhe projecção e —
si assim se pôde dizer — combustível para que elle se po-
nha em marcha. E' de esperar que essa necessidade, re-
conhecida pelo governo estadual, venha a dar a Poços de
Caldas os meios por Poços de Caldas produzidos para sua
própria expansão.

A economia e a administração de uma estancia de tu-
rismo differem de tal modo da economia e administração de
outro qualquer município, que não pódem soffrer compal
ração. Essa distincção não se applica, apenas, a Poços
de Caldas. Esse município, que também é productor e
dos mais progressistas, creou uma fôrma peculiar de vida
regional — 

que é o turismo, assim como Caxambu', gran-
de município lacticinista, também se enquadra nessa ca-

Da agua de Cambuquira disse um soneto que era "tãosaü
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Medicina jovial, a das aguas mineraes

ÍO GENTIL, TÃO BOA" QUE DA A FORÇA QUE NOS IRAZ A \IDA
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ro semestre de 1939 foram exportados 2.188.223 litros,

sendo cerca de 63% para o Districto Federal, cerca de

30% para São Paulo e o restante para outros Estados.

A frequencia no parque 
—- onde vigoram assignatu-

ras para as aguas —, é também expressiva. No primei-
ro semestre de 1939, freqüentaram o parque 3.426 pes-
soas, das quaes 164 eram médicos.

O numero de visitantes não possuidores de assigna-

turas, no mesmo periodo, vae a 22.398 pessoas.
O exame da procedencia desses freqüentadores é par-

ticularmente interessante. Cerca de 78% vêm do Distri-

cto Federal, cerca de 20% de São Paulo e Minas, e ape-

nas 2%, approximadamente, vêm de outros Estados.

(Calculo feito sobre as estatisticas do Io semestre de

1939) . Si examinarmos as estatisticas de 1938 (2.568 as-

signantes, dos quaes 2.029 do Districto Federal, 330 de

São Paulo, 108 de Minas Geraes, da Argentina 9 e ape-
nas 82 de 12 Estados do Brasil, ou as estatisticas de 1937

(2.660 assignantes, dos quaes 1.965 do Districto Federal,

376 de São Paulo, 190 de Minas Geraes, 10 da Argentina,

5 do Uruguay, 1 da Italia, e apenas 412 procedentes de

9 Estados), — sem computar os simples visitantes do par-

que (3.498 em 1937, 4.338 em 1938 e 18.972 no Io se-

mestre de 1939), de procedencia não mencionada nas es-

tatisticas, observaremos o seguinte:

1° — A ausência de especificação quanto á procedeu-
cia dos simples visitantes das fontes não altera os resul-

tados, porque, como é fácil imaginar, ninguém viria de

paizes estrangeiros ou de Estados longinquos senão para
fazer a estação de cura, e, portanto, tomar assignatura nas

aguas; os simples visitantes, portanto, são, em sua gran-
de maioria, veranistas procedentes do Districto Federal,

São Paulo e Minas, quando não da própria cidade.

2o — A pequena parcella de freqüentadores vindos

de Estados mais distantes e de paizes estrangeiros revela

a falta de propaganda especializada, que a renda munici-

pai, com os recursos actuâes, não pôde custear.

3o — A affluencia de freqüentadores do Districto
Federal, Sãc Paulo e Minas, decorre muito mais da tra-
dição, do habito, do que da propaganda.

Essas observações conduzem a uma conclusão, que é
esta: a Prefeitura de um município essencialmente turisti-
zavel — si nos permittem o neologismo —, deve ser dota-
da de recursos necessários á expansão de uma propagan-
da e á realização de obras cujo resultado, em ultima ana-
lyse, beneficiai além do município, o Estado, os partícula-
res e as estradas de ferro — as estradas de ferro até ago-
i cl ausentes evii matéria de propaganda de estações hydro-
mineraes. E' logico, portanto, que todos contribuam para
esse resultado, sem excepção.

De Caxambu' se irradia uma vasta rêde de commu-
nicações, através da qual o viajante pôde conhecer passeios
magníficos, visitar velhas igrejas, cujas alfaias são obras-
primas da velha arte religiosa. Caxambu' e Lambarv Ca ri-*
tiga 

"Aguas 
Virtuosas"), são das liais antigas estancias

hydio minei aes do Estado de Minas, senão do Brasil
E si Lambary progride incessantemente, Caxambu' não
perde o prestigio que o tempo lhe deu. Principal exporta-
dora de aguas mineraes do paiz, Caxambu', a par dos ex-
cellentes hotéis e diversões, soube conservar reservas de
quietude paia aquelles que apenas desejam descansar.

Essa, como as outias estancias, deve merecer do °"o-
veino o apoio necessaiio paia que se possa aproveitar to-
das as possibilidades turisticas da magnífica região sul-
mineira.

ô OBSERVADOR .. XLVii

CAMBUQUIRA

Na estrada de Caxambu' a Campanha e^r
velha fazenda pertencente a ex-escravos, a queiif Í'm
ficencia excentrica de tres solteironas havia |L^o 

mUn!~

Ias terras. Ahi viviam esses pretos, até que nT-ousn i
viajantes e tropeiros houve quem percebesse no 7
suas fontes propriedades semelhantes ás das já coi-ü
das fontes de Caxambu' e Campanha. Começo" entã^"
povoamento da fazenda, máo grado., a resistenci;> dos e 

°

escravos proprietários. Afinal, em 1861, a Can1 i r- 1 WJcl'a Mu-
mcipal de Campanha desapropriou as terras do recente
arraial pela importancia de SOOfOOO — 

quantia 
"que 

nâo
foi entregue aos donos, tendo ficado em deposito para se-
rem adquiridas novas terras, em que fossem elles locali-
zados, o que succedeu mais tarde", segundo consta no'li-
vro 

"Cambuquira" 
o sr. Thomé Brandão.

O nome do antigo arraial procede da alcunha de um
antigo sitiante — o Cambuquira — "a 

quem a lenda em-
prestou a tradição da descoberta das aguas mineraes des-
sa estancia".

Cedo se desenvolveu a nova estancia. Mas a fusão
das empresas de exploração das aguas mineraes de Ca-
xambu', Lambary e Cambuquira, depois da concorrência
ruinosa que entre ellas havia, redundou na primazia da
agua de Caxambu' sobre as outras, por mais conhecida que
era e, portanto, em preferencia pela estancia cuja agua
mais conhecida se tornára. Caxambu' encontrara no dr.
Viotti — figura patriarchal da cidade — e no conselhei-
do Mayrink, que iniciou a organização da empresa, ex-
cellentes amigos. Diversos auxílios foram dados pelo Es-
tado para o desenvolvimento dessas estancias — e o exem-

pio do passado não deve ser esquecido quando se trata
de levar adeante esse progresso cujo principal resultado
reverte para o proprio Estado.

Cambuquira, entretanto, fora a mais esquecida. Sim-

pies arraial, não lográra maior desenvolvimento até a pri-
meira década deste século. A partir de 1910, porém, a

própria frequencia de veranistas attrae a attenção cio go-
verno estadual para a velha fazenda dos pretos. Nesse
anno, freqüentaram a estancia 836 veranistas. Em 1911,
1.010; em 1912, 1.123; em 1913, 1.201; em 1914, 1.332;
em 915, 2.054; em 1916, 2.769; em 1917, 2.884; em
1918, 3.030; em 1919, 3.792; em 1920, 3.346. Essa es-

tatistica, relacionada pelo sr. Thomé Brandão, ex-prefei-
to de Cambuquira, illustra de modo preciso o processo de

desenvolvimento de Cambuquira, em rythmo lento mas se-

guro, e que talvez fosse menos clifficil si pudesse contar
com maior auxilio no orçamento estadual, e maiores facili-

clades de transporte.

E Cambuquira merece. Seus 900 metros de atitude

asseguram-lhe uma estabilidade de temperatura que em

qualquer época do anno torna excellentes as cclidiçoes de

estadia na região. E tanto por suas fontes, como 
pelo 

cli-

ma, Cambuquira logrou desenvolver-se, do inicio c.o se-

culo a esta parte, com forças tiradas de suas próprias 
re-

servas. Em 1938, já 6.412 
"aquaticos" — dos quaes 385

eram crianças, 28 empregadas, 10 jornalistas e 41 médicos^

estiveram em Cambuquira. E até novembro ultimo, neste

anno, 6.401 pessoas foram buscar saúde, descanso e ale-

gria em Cambuquira. Dois casinos, cinema, escolas, no\e

hotéis, com lotação total de 472 quartos, telephone
no e interurbano, rodovias e trens, ruas bem calçadas, as-

seguram o conforto, favorecido pela excellencia do sempie

louvado clima cio sul de Minas.



o
vDOR

XWII

OBSERVA

de aguas, por não ser ainda a agua de

A «¦OCientemente conhecida, manteve o mesmo

Cambuq«ira 
51 v 

« Depois de ser de 2.027 caixas em

nivel d03 anno-j 
|ia 

- 
^ a 10.443 em 1913, e ....

l|'Sub-liQU chegou a 16.993 em 1920 e 15.000 cai-

IIM íThomé Brandão, cit.|. Em 1935, ainda

XclS V ~ ** r\ r* . 1 CitiP.. 1H 9Q? Pin 1 Q37 ("IpW1 
To táfi de 9.585 em 1936, de 10.292 em 1937, de

ã de 9'6°°V,  "fi

74 em

cas. Essa rela

um auxilio im

ta o impulso i _

I estancia hydro-geral.

ioi" e até novembro de 1939, era de 4.740

g 574 em l^c> • * *
' 

xas. Es

Um aS«UTuft 
bem merece, por suas qualidades

quira 
o nnpui» - 1 1

era

3-574 e'i' 'r'-c!acão'basta 
para demonstrar a necessidade

calXaS'nnxilio 
immediato para que se possa dar a Cambu-

(|0 um aUXll c 11' i c ri uni irlnrlpc

lambary

Campai#, depois 
"Aguas Virtuosas" Lambary é

ctinria cuio desenvolvimento espontâneo merece

ÍLiaro 
maior por parte do governo, que fnto 

inte-
' 

se ten] manifestado pelo turismo. A importancia das

"essa estancia - como, aliás, em todas as outras que

temos citado — pôde ser avaliada pelo propno capital da

cmorêsa das Aguas Lambary S. A., em acçoes ao poi ta-

dor; 1.250:0001, segundo a organizaçao instituída em

1925

A fabrica de garrafas, que trabalha seis mezes no an-

no empresa mais de 70 empregados que, sommados ao

pessoal de serviço da empresa, chegam a 136 A produ-

ccão de 49.260 caixas de agua mineral (1.18/.Z4U U-

tros) em 1938, no valor de 1.630:000$, foi exportada

para dois principaes e quasi exclusivos mercados de onde,

sem duvida, é reexportada por intermediários: Rio e Sao

Paulo.

0 número de veranistas é ainda pequeno, em com-

paracão com o de outras estancias: 1.655 pessoas em

1936Í 1.818 em 1937 e 2.346 em 1938. Xo emtanto, sete

hotéis, com 272 quartos servidos de agua comente, com

uma diaria que vae de 10$ a 22$, asseguram capacidade

muito superior.

E' que Lambary, com seu parque, seu lago, seu bel-

lissimo casino, seus pittorescos passeios, ainda não pou-

de desenvolver a propaganda com a amplitude necessaria.

Ligada a São Paulo e Rio por estradas de ferro e de ro-

dagem (403 kilometros de ambas as capitaes), pela es-

Irada de ferro e de 420 do Rio e 350 de Sao Paulo pela
rodovia), Lambary tem todas as possibilidades de unia

grande estancia nacional de turismo, desde que lhe seja

assegurado o apoio dos departamentos oíficiaes especializa-

dos — 
que parecem estar por demais absorvidos na bel-

leza da bahia de Guanabara.
Cabem aqui alguns commentarios, que vêm justa-

mente a proposito. O grande engano do nosso turismo otfi-

dal: tem sido a pretensão de concentrar o interesse do via-

jante apenas no Rio de Janeiro. Como teve O OBSEK-
VADOR opportunidade de accentuar, ha tempos, ao es-

tuclar as causas do relativo mallogro do turismo, o via-

jante em passeio que apenas vem attrahido para o Rio,
salta, vae ao Corcovado, toma um refresco, vae comei a

301do e, afinal, ás vezes vae a um Casino, depois de algu-
mas h°ras livres, que elle gasta vendo vitrines, retoma o

uP°i sem conhecer o Brasil e sem gastar dinheiro isto

sem cumprir a funeção que se espera de um turista.

m

mente apparelhadas para recebel-o, dando-lhe em troca

alegria para os olhos, paz ao espirito, saúde para o corpo.

A preoccupação com as estancias hydro-mineraes devia

ser encarada urgentemente pelo turismo official, por du-

pia maneira, no attender ás necessidades dessas estancias

e no propagar, por todo o mundo, as excellencias dessas

estações. E' preciso não esquecer que o numero dos que
têm as entranhas em máo estado, entre os que pódem e

querem viajar, é muito maior do que o dos que deseja-

riam ver a Vista Chineza, a pedra da Gavea e o Jardim
Botânico. Um appello ás mazellas do mundo, appello dis~

crctamente temperado pelo convite á evasão sentimental

e lyrica em plena montanha, com excellentes hotéis, con-

vidativos casinos, balnearios confortáveis, surte melhor

effeito para attrahir quantitativa e qualitativamente os tu-

ristas do que a bella mas 
"nada 

além" belleza da Guana-

bara. SobrSudl porque, para ir a Poços, a Caxambu, a

Lambary, a S. Lourenço ou Cambuquira, de passagem

se conhece o Rio ou S. Paulo, ao passo que ninguém, para

ver S. Paulo e Rio, salta do navio no lago de Lambary.. .

O exemplo de Poços de Caldas é, aliás, expressivo.

L*m empurrão do governo bastou para levantai alli uma

grande attracção turística, das melhores até hoje surgi-

das 110 Brasil. E si ainda não foi além, é precisamente

porque esse empurrão precisa ser transformado em movi-

mento continuo.

E' preciso notar, entretanto, que as estancias não fi~

cam paradas, á espera do apoio extra-municipal. E poi

isso mesmo ainda merecem mais esse apoio. Agora mes-

mo, Lambary constroe o maior hotel das estancias, com

660 quartos, uma grande chacara, uma cachoeiia aiti í-

ciai, piscina, etc. E a piscina construída pela Prefeitura,

além de suas grandes dimensões, é techmcamente perfeita.

A J. ."S" l-L^ VJV-  
s Vlagen| 

pelo interior, desligando o turista do navio on
Ce dle dorme e come, faz com que elle gaste e ao mesmo
empo faz com que elle aproveite realmente a viagem e sin-
a mteresse em voltar. E que melhor viagem pôde um tu-
1Sta ^clzer, senão ás estancias hvdro-mineraes, pei feita-

SÃO LOURENÇO

Si dissessem a um homem de negocios transformado

em turista: ha uma cidade no Brasil que, com três Casi-

nos 280 quartos para solteiro, 666 para casal e 167 apai-

lamentos nos seus 34 hotéis e pensões; com uma frequen-

cia de 11.559 forasteiros, so no anno de 1908, uma ex

nortacão de 110.065 unidades de agua mineral, dispoz de

unia receita municipal de 684:095$ em 1938 e 

=
em 800:000|000, apenas, sua receita em 1939, o hon e

de negocios reappareceria sob o turista, paia exclama .

"Dpixe-me vêr esse milagie!

E como o contraste que acima apontamos nao se

i nnr mibipre temos de concordar que uma gian

rXclKoSnS que tanto é fonte de saúde para

• ^'uiiriticos" ("acquistas", 
segundo alguns), quanto sei a

fonte^ de receita para o Estado, não pôde desenvolver to-

das as suas inconte^ve^M^^ 
=os

ÍturLt.TnoSinplo 
acima apontado, é o caso de

Sá° 
A°^tafavel pequena cidade, ha tão poucos sumos

• 
c 

} / mnrlpqti condição de cidadesmha do 111-

ainda jungica 
^r;J|e 

curiosa de algumas fontes

terior, 
pena por um esforço digno de repa-

hydro-mnieiaes, iec ,1 Lourenço 
figura

p"?iSSS3S'«2S.Ir*.; *

^rÍliosIsSr a evolução de São Lourenço atra-

¦ § ^ mentomunicipal, poderemos 
documentar o es-

forço da cffade para se elevar á altura de verdadeira es-
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de

applicaqao

estrangeiro, o
habito cle voltar

ens, e urn

. Em

800
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1 anama, (Cnstobal, Lalboa) ; Los Angeles (Califórnia); Japão; Ih.ng Kong; Singa-
luna, Colombo (Cejlao); Durban, Porto Elizabeth, Capctown (África cio Sul).

SOC. IE NAV. ÕSAKA li BRASIL 
WILSON SONS & CO. LTD

SANTOS

Rua Cidade de Toledo, 31
Caixa Postal, 143

Tel.: 3170, 3178 e 3179

SÃO PAULO

R. da Quitanda, 82-4.° and.
Caixa Postal 2827

Tel.: 2-4485 e 3-3780

Avenida Rio Branco, 37

Tel.: 23-5988

Representante de Turismo no 2.° and.

Tel.: 43-3563
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recto, quer em matéria de concessões no transnort
— é um caso de applicação reproduetiva. ijgjv,., li
no Brasil, quer no estrang eiro o desejo de lamii^f1'
sas estancias e o habito de voltar periodicamei-. •', ,,
encantadoras paragens, é um trabalho de fomento 1S
rismo, na mais duradoura e attrahente de §[m fórc ^ 1 ' mas.

Veja-se o exemplo das estações hydro-mir; M
péas. Que eram ellas, antes de se converterem 

|m fóc I
turismo internacional? Aldeias, recantos dáinmnrt,!
nnrlp n Pncrpnlin íaiimnWín cahKo  1 1 . c Sonde o engenho humano soube concentrar obras de ?'
a serviço do prazer e da saúde. O habito de frequentv
estações de aguas vem de longe, vem dos «fts ronn
nos, senão de antes. Mais ou menos 

|iffurí|ido| esse h'"
bito existe, obscuramente, em toda parte. Trata-se en
tão, de despertar o uso adormecido, e convencer ao mun-
do — digamos assim — de que no Brasil existem por
preços favoraveis, num scenario deslumbrante, fontes que
o patriciado romano invejaria... Agora, quando as esta-
ções hydro-mineraes da Europa estão sob o tremendo con-
trapeso da guerra, é o momento de agir.

Convém não esquecer que o primeiro impulso de pro-
gresso do qual surgiram transformados em estancias de-
liciosas os velhos arraiaes onde brotavam aguas "virtuo-

sas" para as 
"entranhas", 

teve a collaboração do governo
estadual. Hoje, quando se trata de transformar essas es-
tancias em ponto de convergência de visitantes e frequen-
tadores de toda parte do Brasil e do estrangeiro, o auxi-
lio extra-municipal não pôde faltar.

A opportunidade é única. E aos homens das estan-
cias de turismo não falta valor nem desejo de realizar
esse grande trabalho.

tancia de turismo. Em 1927, a receita e a despesa fica-

ram em 38:565$300. Em 1928, passaram a 116:922$$962.

Em 1929, a 104:448$. Só em 1933 passou a receita a

233 :923$600 e a despesa a 287:628$889. Em 1936, at-

tingiram ambas a casa dos 300 contos. Em 1937, ultra-

passaram 400 contos. Em 1938, chegou a cerca de 700

contos a receita arrecadada, e a despesa foi de 

629:647$800. Em 1939, a previsão orçamentaria, como

vimos, é de 800 :000$000 para receita e despesa.

Passar de 39 a 800 contos em treze annos, (2.000%)
não é fácil tarefa. Bem comprehensivel, portanto, é a ne-

cessidade de apoio a uma cidade que por suas próprias
forças poude realizar essa façanha.

A economia, a organização, a própria estruetura de

uma cidade são elementos que variam de accordo com as

características de sua funeção 
— si assim se pôde dizer.

No caso das estancias hydro-mineraes, é falar com pro-

priedade alludir á funeção dessas cidades. Ellas têm por
objectivo concentrar forasteiros, attrahir turistas, convidar,

agradar, manter, desenvolver recursos, embellezar, apri-

morar, tornar confortável, desejável e satisfactoria a esta-

dia de quem chega até lá em busca de repouso e saúde.

Não se pôde, por isso, dar a essas cidades o mesmo trata-

mento que se costuma dar ás cidades communs, onde o tu-

rismo é apenas accidental. As necessidades de apparelha-

mento e de propaganda, nas estancias de turismo, são de

tal modo especializadas e demandam recursos taes, que
não se pôde pretender desde logo entregal-as ás suas

próprias condições, sob pena de limitar suas immensas

possibilidades. Nessas condições, a inversão de dinhiero

e a concessão de favores — 
quer sob fôrma de auxilio di-

¦

IBIM



mm
- 
^Sp\DOl

ítW! 121

Mv

O 
Diamante 

Brasileiro

o

TAiv/r/WTTF representa apenas meio por cento

Éfí y J valor total da exportação brasileira. O

IH«nKluccão brasileira de diamantes nao chega a

volume 
da un(tiai. Mais valiosos do que o dia-

y/„ da temos o café, o algodão, o ca-

íiiantl como mercadorias. 
Esse trmsmo tem por

cáo e.nuu b 
intV pergunta: 

si os interesses do diaman-

objectivo 
a seg 

negro 

-para 
1 exportação,

teHPle 
dizer desses outros productos, cujo valor <;

(|Ue,fntóis 
estimulante e convidativo?

No emtanto, as attenções se voltam para o diamante.

! 
'.f 

í 11sto e natural. Mas que se voltem paia essa

E, ' 
nhrde eis o qui causa estranheza. SobrJudo

pedra 
com I 

{ j 
,a 

prJjôr nada menos do que

fÍJat 
Tiainante por ouro, isto é, o caminho mais

fadl para I pratica do chamado 
"cambio negro . Si nao

ío cândidos, deve.uos saber que ou o cambio neg|p

1 existe e nesse caso o alarde teria segundas mten-

;c5es ou existe, e cabe estranhar não seja elle feito tam-

beíem relação ás outras mrcadorias de exportaçao.

A insistência sobre o diamante, algumas vezes attm-

™do ao escandalo, obriga a um exame completo, h. o

L o OBSERVADOR decidiu fazer, tendo em vista o

choque de opiniões a respeito, e mais do que isso, a pro-

palada divergencia entre uma ftpapçáp tradicional xlo

Ministério da Fazenda — a Casa da Moeda — e um - e-

parlamento officializado desse mesmo Ministério, a bisca-

lização Bancaria do Banco do Brasil.

Pelo que desde logo apurámos, não existe essa cj-

vergencia. Existe, talvez, a intenção de fomentai-a^. As

divergências entre repartições, departamentos, secçoes cia

administração, são sempre lamentaveis. E seria esse o

caso, até mesmo merecedor de providencias decisivas co

sr. ministro da Fazenda, si realmente existisse alguma

divergencia capaz de prejudicar e desmoralizar o sei viço

publico.

De que não existe attricto, porém, temos a prova, que

folgamos em registrar, a fim de desautorizar todas as ín-

terpretações tendenciosas que sobre tal supposta divei-

gencia pretendam basear seja o que fôr, seja um simples

raciocinio, seja um plano de confusão.

0 inquérito do O OBSERVADOR, com a maior

isenção guiado pelo interesse em deixar esclarecida, de

publico, a. questão do diamante, que tanta celeuma vem

levantando, revela a cordialidade existente entre os dois

orgaos, a Fiscalização Bancaria e a Casa da Moeda. Bas-

taria citar a actuação de ambos no caso do diamante I ie-

sidente Vargas", que tem constituidpj por signal, ponto de

partida para certas affirmações infelizes. A seu tempo,

neste trabalho, será examinado o caso dessa pecha fa-

mosa.

Melhor, porém, do que qualquer outro documento, é

seguinte trecho do depoimento com que nos honrou o cli-

'ector da Casa da Moeda, sr. Serôa da Motta, feito em

aposta ao artigo de autoria dos srs. Vianna do Castello
e J°ige Dodsworth, também aqui publicado em nosso nu-

mero de novembro ultimo:

bni conclusão, devo dizer que irão existe, absolutamente, ne
numa divergência entre a Casa da Moeda e a Carteira Cambial

cl° banco do Brasil.

Ora, como não pôde haver divergencia, nem mesmo

grammatical, onde não ha dois contenclores, e como a

Fiscalização Bancaria é subordinada á Carteira Cambial,

á qual elogiosamente se refere o director da Casa da

Moeda, onde estaria essa mythologica divergencia sobre

a qual tanto se tem rumorejado?

O DIAMANTE NA ECONOMIA BRASILEIRA

Emquanto na Colonia e grande parte do Império, o

diamante estava limitado ao Tijuco (Diamantina), regido

alli por uma legislação especial —• o celebre 
"livro 

da capa

verde" de qui nos falam os ehronistas —, hoje a expio-

ração se generalizou desde o Amazonas ao Paraná, ab-

sorvendo a actividade de milhares de pessoas, que põem

em circulação milhares de contos por anno, alternando

mallogro e prosperidade, numa vida aleatória, talvez, mas

com accentuaclos movimentos de prosperidade súbita, en-

tremeados de súbita depressão. Mais de cinco cidades de

Matto Grosso, mais cie quatro cidades em Goyaz, tres das

melhores cidades de Minas, uma grande região do Paraná

(libagfj), quatro grandes centros da Bahia, afóra nume-

rosissimas localidades, e os descobeitos íecentes do

Amazonas e Pará, vivem da garimpagem. Os clifferentes

typos de garimpeiros, agentes, commerciantes, inteimedia-

rios, que vivem do diamante, se expandem através das íe-

percussões em suas respectivas zonas, attingindo a uni nu-

mero muito maior de indivíduos, com íeflexos natuiaes

na economia geral do paiz.

Sobre a organização actual do commercio livre de

diamantes, o depoimento mais autorizado é, sem duvida,

o do Syndicato dos Diamantarios Brasileiios, que, con-

viciado a depor no inquérito do O OBSERVADOR, as-

sim se manifesta através do seu presidente interino, sr.

Waldemar Lopes:

 « Palmeando os Estados de Matto Grosso, Bahia, M. G

raes Paraná, Goyaz, Pará e Amazonas, é constante^ a luta e pe-

culiar o sacrifício do garimpeiro. A trabalhar^de meia-praça 
^

isto é para o patrão que lhe fornece alimentação e material me-

tÊ ajuste verbal o,'ide se obriga á divisáo c, rend— «»

consiste quasi se Qtítro 
modo se inicia o movimento

lario. Quando na > .. 
capan°ueiro" ou comprador de dia-

da 
T!rCten" clarfasãs exportadoras Co Rio, Ba-

bh e S Paulo, que lhes fornecem uma tabeliã de preços e o ca-

Pi"0C«S a mercadoria pela

Casa 
^ 
da e as de-

mais : admissibilidade da « «°Pera1

patente a Incerteza de oca íz c 
discricionário o preço de venda.

" Não se imagine que ^ja discnaonarjo 
^ comQ disse„

Este é feito |elias;casasporta,1^^doreS. Assim, não existe

mos, lista de avaliaçao a porquanto 
a nossa producçao

frlls't de exportadores, nada viável, mundial. 
A sua

é diminuta naípercefcgem^ coUocaç5o de nossa mercadoria

creação redundaria na recusa mundial, isto porque
n0 Syndicato de Lo|resqugtera 

A este ab-

passaríamos 
a uma cone evidenc;a,,do-se 

preferencia pelo

vitre poderia haver ref^ adquire 
diamantes de 3 quila-

mercado americano, que: nao col,com, 
com menor quanUda-

tos para cima, m«rcadona^ forçados á col oca-

cm nossa producçao. 
N^. 1 

§ consumo interno, solução

<ft do producto ''V"'J 
X que acontece nos Estados Ura-

impossível, diamante tornal-o-ia de alto custo,

dos, O preço da lapiciaçao



feeralmente impel a o aibitrio. i^,^ "M.

actividades. O Governo Federal, portanto, muito sabiainente, reti-
rOU da 3,lc8,d3, (los Est3.rs0.s CI1l?j1fl1lPt" intprfprpnpici
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Mesmo assim, por diminuto o iitlniefo de lapidarios em
nossa terra, nem toda a " mercadoria 

|| poderia ser beneficiada, isto
sem contarmos com as parcas possibilidades de apparelhamento de
que dispomos. Achamos opportuna a suggestão da formação de
technicos nacionaes para a lapidação de diamante meudo, o que
nos faria deixar de importar essa mercadoria beneficiada no ex-
terior, razão do elevado custo actual, creando-se, assim, uma fonte
de receita publica. E' necessário comprehender que o diamante é
mercadoria que requer apreciavel volume de capital, o que lhe fa-
culta a preferencia de venda dos compradores nacionaes e firmas
exportadoras.

Torna-se necessaria a nacionalização desse commercio, evi-
tando quanto possível o affluxo de elementos alienígenas junto aos
garimpeiros, difficultando-se a concessão do titulo de Comprador
Autorizado ao elemento estranho. E isto, sem falar numa vigilan-
cia mais efficiente em torno das zonas fronteiriças, como as de
Matto Grosso e as do Amazonas, na região de Rio Branco, onde
geralmente impera o arbítrio.

'O 
consumo interno existe. Não ha, porém, possibilidade de

confronto com o consumo externo. Uma de suas causas é, como
já.disse, o pequeno numero de lapidações de que dispomos. Ha
pouco, tive occasião de ler um artigo do ir. Filgueiras Filho, no
qual o autor salientava, como principal fonte de consumo do dia-
mante em bruto, a industria da lapidação, que consome em média
3 a 4 quilates de bruto para obter 1 quilate de diamante lapidado.

Quanto á legislação do commercio de pedras preciosas, tive-
mos occasião de falar a respeito, quando, em resposta ao officio
do dr. Luciano Jacques de Moraes, director do D. N. P. M.,
suggerimos algumas modificações, a começar por uma interpreta-
Ção jurídica do art. 34 do decreto-lei n.° 466, de 4 de junho de
1938, que dispõe: " As operações de compra e venda de pedras
preciosas em bruto estão isentas de impostos federaes e munici-
paes 

".

" Surgiram duvidas a respeito, motivando appellos deste Sin-
dicato ao Governo. Em resposta a um desses appellos, este Syn-
dicato teve a honra de receber da Presidencia da Republica, em 3
de maio ultimo, uma informação prestada ao sr. ministro da Fa-
zenda pelo director das Rendas Internas, na qual o dr. Álvaro
Dantas Carrillo fazia referencia ao entendimento já autorizado
pelo sr. Presidente com os governos dos Estados, a fim de § fa-
zer cessar a cobrança illegal de quaesquer impostos sobre aquellas
actividades. O Governo Federal, portanto, muito sabiamente, reti-
rou da alçada dos Estaoos qualquer interferencia na garimpagem
e no commercio de pedias preciosas", inclusive com° relação a
impostos.

" 
Ora, isentando as operações de compra e venda de impôs-

tos, o governo isentou os compradores, isto e, os operadores. Es--
tes adquirem as suas pedras no interior, livres de i npostos tra-
zem-nos para esta capital e aqui, na Casa da Moeda, s'ão avalia-
das para depois serem exportadas mediante compra de cambiaes
tudo de accordo com as prescripções do citado decreto-lei. As
vantagens para a economia nacional, com a isenção dos impostos
federaes, estaduaes e municipaes, são as seguintes:

1) Incremento dessa mineração. 2) Reducção considerável do
contrabando, pelas fronteiras dos Estados produetores, pois mui-
tos compradores e garimpeiros, para fugirem á taxação exaggera-
da por parte de alguns Estados ou municípios, fariam transacções
clandestinas, e o prodticto, em grande parte, não vinha ter a esta
capital para ser exportado legalmente, lesando-se assim o fisco e
a própria economia nacional. 3) Com a não tributação de ciuaes-
quer impostos para as pedras em bruto, a producção augmentará
consideravelmente, lucrando de modo especial o Banco do Brasil,
com a acquisição de cambiaes. 4) O desenvolvimento do commer-
cio e da vida das localidades em que se constituem os centros de
producção, creando novas actividades e desenvolvendo as existen-
tes, pela circulação do capital que é assim attrahido. 5) A isen-
çãa de impostos incidentes sobre outras classificações, industrias
e profissoes, estatísticas, circulação de capitaec e outras occorren-
tes, que redundam todas em uma fôrma disfarçada de cobrança
sobre a.extracção. Entretanto, compradores syndicalizados empre-
gados e prepostos de compradores, foram todos dolorosamente
surprehendidos com ,a tributação de impostos exorbitantes taxa-
dos no corrente anno por alguns Estados e Municípios; uns como
garimpeiros, outros como compradores ou mercadores, é ainda ou-
trds, como " exportadores para fóra do Estado", não obstante
a vigência da lei federal.

"Como ficou resaltado, até os empregados ou prepostos dos
compradores de pedras preciosas em bruto, que estão isentos da

cauçao de 5 :000$000, conforme as instrucçÕes do director das Ren-
das 

^ 
Internas do Thesouro Nacional, de n.° 687, publicadas no''Diário 

Oficial" de 17 de dezembro de 1938, até esses empre-
gados foram taxados por esse imposto. Ainda sobre este de-
creto-lei, no seu capitulo Io, art. 6o, paragrapho 2°, que regula
a matricula do garimpeiro e do certificado que lhe dá o direito
de exercer suas actividades, cumpre dizer o seguinte: 

"O certifi-
cado terá valor para a zona nelle indicada", é o que está na lei.
Preciso é que se distinga: o diamante nacional é de afluv<i||, isto
é, encontra-se em diversas partes, o que não acontece com o das
zonas diamantiferas africanas. Assim, torna-se impossm' a per-
manencia do garimpeiro em logar único, sendo mesmo a sijl vida
caracterizada por pronunciado nomadismo.

" 
Só se pôde conhecer a capacidade produetiva após niinu-

ciosa pesquisa e, quasi sempre, demorada observação, seiul ¦ inexe-

quivel que o explorador circumstancie a sua acção cie trabalho,

porquanto, conforme dissemos, o ambiente ser-lhe-á ou nao íjío-
picio. Assim, proporíamos fosse resolvida essa difficulckale jcprn
um " 

certificado geral" que evitaria complexidades adrtiinistrati"
vas inúteis.

"No 
que diz respeito ao deposito .especificado 10 art. 8

mesmo decreto, em sua letra "b", acho opportuno um esclareci-

pelo: o commercio diamantario, mormente na situação ,cl| lne^

mencia internacional do momento, t|uando as transacções íequc

rem um sem numero de garantias e elevações taxativas, ^n1 
^

resentido fortemente, e os lucros não são tão compensai ore.

quanto se poderia imaginar. Assim, deante d« uni deposito, P01

mínimo, a contingência obrigaria o contribuinte a séria alteina

tiva.

Nao resta duvida: seria justo que, tendo em vi§taJucio pio

poreicnal, fosse bastante a garantia. Os meios di^nantaia.•>
aguardam um meio fácil de garantia para as operações que ,UI) u

nham attingir o já diminuto capital dos que fazem da tompta
venda do diamante uma profissão, onde sobram riscos e Isca.vsua
as possibilidades de lucro".

E' NESTA HORA QUE SE
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I rn mm^mmmm Bancaria 
(entrevista ao 

"Jornal cla Manha", de Sao Pau- 1

conhece o technico... lo, cm 29 cle fulho ultimo) . Qualejuer que tenha sido H

augmento occasional de prece>s registraelo em fiossas ex- n

A GUERRA E O 1)1 AM ANTE ponacoes para Nova York, nao chegoul mesmo de longe,
e 

mercado tern pagl a outros exporta-

ltao, o larinho com esse mercado? O

n, que comprou o diamante 
"Presielen-

tambem comprou o sul-africano 
"Jon-

r as conveniencias clessa elifferenca de

emos motivo para literal* a corrente de

manecerem identicas as condicoes des-

unento de nossa mercadoria. Essa e a

.ACAO E SEUS EFFEITOS

todos os collaboradores especialistas em

a li| insistido sobre esse ponto 
— que

:gislacao do diamante no Brasil tem

exploraqao e commercio livre, a do mo-

uln em moncmolio mediante contractos

coes.

dominam nos
' Belgica

7*v'

CONHECE O TECHNICO

Fmquanto isso, nosso commercio luta com grande dif-
ítculdade na expedirão do diamante. Firmas que embar-
caram diamante para Antuérpia, desde o principio da

guerra actualf tiveram seus lotes retidos em FiSça para
averiguações, a fim de que provassem não ser mercado-

ria susceptível de nlgociacãl com a Allemanha.

Por outro lado, Londres só consentiu, até o momen-

to, exportação livre para uma única firma, sob condição

de embarcar exclusivamente para a Inglaterra. Outros

exportadores têm tentado embarcar para Nova York, des-

viando assim a corrente de exportação, como fôrma de sa-

nar os inconvenientes que a guerra acarreta.

Mas o mercado nova-yorkino só consome determi-

nada classe de diamantes, acima de 2 quilates. E para esse

mercado, nossa exportação tem sido paga a 235$779 —

preço médio — 
por quilate, segundo confirma o perito-te-

cimico da Fiscalização Bancaria, sr. João Alves Borges

Júnior. Ora, emquanto nos paga 235$779 por quilate, o

mercado nova-vorkino, que importou em 1938 91.515 ki-

lates de diamante bruto, pagou, em média, por quilate, . . .

1 :546$, o que vem collocar nossa exportação para os

Estados Unidos num dilemma: ou estamos mandando

mercadoria de valor inferior ao que aquella praça conso-j

me, ou estamos sendo explorados. Ambas as pontas des-

se dilemma são altamente desfavoráveis á these segundo a

qual deveriamos acarinhar essa exportação para Nova

York.

Como os preços em Nova York, ao invés de baixa-

reli, só fizeram subir com a guerra, o preço médio de

1 :546$ pago pelos norte-americanos (conversão feita pe-

los srs. Yianna do Castelff e Dodsworth, no O OBSER-

pADOR, de novembro ultimo), em 1938, só póele ter

augmentado. No emtanto, pagam-no 235S779, como affir-

ma, com proficiência, o perito-technico ela Fiscalização

Bancaria (entrevista ao fJornal da Manhã", ele São Pau-

lo, em 29 de julho ultimo). Qualquer que tenha sielo o

augmento occasional ele preços registrado em nossas ex-

ponações para Nova York, não chegou, mesmo ele longe,

aos preços que esse mercado tem pago a outros expoita-

dores. Por que, então, o carinho com esse mercaelo? O

sr. Ilarry Winston, que comprou o diamante 
"Presielen-

te Vargas", como também comprou o sul-africano 
"Jon-

ker", deve conhecer as conveniências dessa elifferença ele

tratamento. Nao vemos motivo paia alteiai a coiiente ele

exportação, si permanecerem idênticas as condições des-

favoravel no pagamento de nossa mercadoria. Essa é a

questão.

A LEGISLAÇÃO E SEUS EFFEITOS

ç;nlje Ê  c todos os Slablradores especialistas em

matéria diamantaria têm insistido sobre esse ponto 
_ 

quf

historicamente a legislação do d,amante no Bias. tem

tres plases: a da exploração e commercio livre, a do n o-

nopolio (suli-dividida em monopolio mediante co.ntiactos

, ,articularei e monopolio directamente exercido pela

Coroa (Real Extracção) 
—, e, finalmente, aquella que

'-limla 
está em viçor: a da exploração e commercio livres,

C! condições bem diversas da dos tempos colomaes.

ji(Xialquer 
comparação entre as tres nao terajp;ais do que

ium simples interesse de curiosidade histoiica. Si algui

lilicão podemos tirar do passado, nunca chegaia a ponto de

í uitori/ar a recommendação de uma volta aos contractado-

res de tragica memória, ou ao monopolio da Real Extia-

•cão. ruinoso para a própria exploração tomant;ana^

-ondiçõel peculiares 
dessas tres phases sjo tao divusus,

Repetidamente, quer em notas da Redacção, quer em

artigos de nossos collaboradores, temos examinado a si-

tuação do diamante em face da guerra (ver notadamente

o n.° de setembro elo O OBSERVADOR). Agora, pare-
ce-nos interessante examinar a situação tal como se en-

contra no corrente mez. Neste momento, o commercio
de diamantes vem se mantendo pelo regime das especula-

Essas especulações, segundo noticias recentes, pre-
^¦minaiu nos centros industriaes diamantarios da Euij>-

pa: Bélgica e Fíollanela. E a priva está no facto das mer-
Cddòr-iaá ordinarias, pedras ele pequeno valor, de qualieladê
inferior, de que estavam abarrotados aquelles mercados,
encontrarem agora grande procura, principalmente o dia-
niante boart' (funde)), considerado 

"rejection 
(relu-

f 
• Já em seu numero ele outubro ultimo, o orgal da

nelustria Belga do Diamante diz o seguinte (pag. 3) :
•¦wwsrajJSS»

p % ^10^knia do "boart" 
constitue a maior das ditficuldades.

tr'u 
° es^ai^10 • 0 "boart" 

(o diamante inferior, empregado no

pecyí1116^0- 
doi diamante), foi sempre o artigo mais sujeito a es-

se 111^1°' ?Uai% deflagrou o actuaí eonflicto, nosso mercado

qUa !°S 
1011 'llsilfficientemente 

pruvido de diamantes 
" boart , cm-

tores 
° ^rail^es quantid« estavam nas mãos de alguns deten-

sequei ^ 
na° Se Í§ostravai11 dispostos a dar-lhes sabida. As con-

0 "bnC1^' se manifvStaram: de 11 a 15 de novembro,
subiu de 1,50 florins a 5 florins por quilate.

tual l>maiS 
adÍnte (PaS 4) declara: 

"Uma falta even-

8? •Ce,SSe ar^^° 
poderia mesmo provocar 

"chomage
su«'vd 

na industria fliamantaria".

observador
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em muitos casos tao disparataclamente differentes, que se~ O 
"PRESIDENTS 

VARGAS"

via 
absurdo pretender identifical-as entre si.

p Na primeira Republica, foi descurada a legislaqao dia- No anno passado, em Coromandel nr •• ^

mantaria. 
A primeira lei que em 50 annos se fez, com Antonio, Estado de Minas, foi encontrada > 

n
maiores effeitos sobre a materia, foi o Codigo de Minas pedra, a qual se deu, como homenagem, o norr i ^an%

(decreto 24.193, de 3 de maio de 1934), no qual encon- sidente Vargas". Sob fiscalizaQao da Directori-i r §18
li tramos alguns capitulos relativos as pedras preciosas e ao das Internas — 

que actualmente acompanha ~
diamante em particular, decreto esse regulamentado pelo desde o local da extracqao ate a Casa da Moed J^-lt

I decreto 1.193, de 11 de novembro de 1936. ao Rio, onde se verificou tratar-se de unia pedra con'7?
Datado de 4 de junho de 1938, publicado no 

"Diario quilates em bruto. A sec.<;ao encarregada da avaliacfio \
Official" de 16 desse mesmo mez, outro-decreto, o de nu- pedras preciosas, nac[uella repartiqao do Ministerio di

mero 466, revogou aquelle, reforqando em grande parte as lHazenda, avaliou-a em 871 :920$000, como preco inicial
melhores mecliclas prescriptas no anterior. Dos effeitos para comniercio. c

desse decreto, a melhor prova e a estatistica. Emquanto Porque era em bruto e porque o diamante e suieit '

de 1930 a 1935 a exporta<;ao de diamantes (inclusive car- mais inesperadas varia^oes de pre^o depois de lani 1
bonaclos) representou apenas 11.518:421$ — total de conforme a cor, a forma, o seu maximo ou minimo nv 

'

seis annos —, no triennio 1936-1938 essa exportaqao che- veitamento industrial, alemj da margem especulativa a \
gou a 60.043 :838$730, o que demonstra um augmento elle da logar pela sua propria natureza de mercadoria va

cerca de seis vezes superior, na metade do tempo. E isso riavel, a avaliaqao, seja ella qual for, tem de sempre ser
sem incluir as exportaqoes sahidas pelo porto da Bahia feita pelo minimo, isto e, sob o ponto cle vista da base real

h em 
1938, que so no anno de 1937 alcancaram a importan- para ncgocio. O pre^o basico, portanto, I o que norteia

cia de 5.156:618$030. qualquer avaliaqao inicial da pedra em bruto. Foi o que
As disposigoes do decreto 466, contra o qual ha quem aconteceu a esse famoso diamante, na Casa da Moeda.

tenha manifestado insicliosa opposiqao, deve ser attribuiclo Entretanto, ao sahir da CaSa da Moeda, de volta ao

j| esse 
augmento realmente notavel. Porque esse decreto fi- comprador, ja examinado e avaliado, hSve quem insi- H

' xou normas para a fiscaliza<;ao e avaliagao, de tal modo nuasse a possibilidade de fraude na avaliagao. Em vista H
que restringiu sobremaneira o contrabando e normalizou, desses rumores, o sr. Tancredo Ribas Carneiro, entao dl ^8
em grande parte, o commercio, mediante exigenda de re- rector da Carteira Cambial do Banco do Bra® fez re- H

gistro, 

contabilidade, etc. Inir uma commissao para nova avalia^ao da pedra. Essa

OUATRO_PEDRAS NA 
"RODA" 

DE UM LAPIDARIO

- I' • ' 
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Jit// H

jkartifiB 
do Ministerio Fazenda — jlflj

de en- MB

attributes a Fiscalizacao Ban- IHH

^o signatario do Kin

go, brilhante colla1)orador de revistas technicas e da iftlj

prensl diaria, alem do natural e logico eontrole sobre flfl

cambio de exportaqao de pedras preciosas, tenha tambem flU

^k a fiscalizcMao desde o garimpo o pro-

ML For que debate, [H

favor os srs. Vianna do Castello e Jorge Dodsworth, que BS
H^V/ ^dgjfc no artigo a que demos agasalho em nosso numero passa- ttfl

I^V do, tambem a adoptaram. Arriscada, porque supprimir as Ifl

IV ¦*..,. 
' 
¦*¦ attributes de dois orgaos legaes, logicamente interessa- |I:H

HI 
' 
,fM^ dos na materia, para entregar a um tereeiro orgao, mais |BX|

H 
*J do 

que q eontrole da exportacao, a propria organizaqao HH

H *. £7 do commereio interno e a applicaqao de leis que por si Hfl

mesmas determinam a intervencao das Rendas Internas III

«*V' e da Casa da Moft|| e o mesmo que pedir ao Ministe- H

rio! da Fazenda: suppri||i os vossos dois departamentos h«
especializados, 

porque nos, da 1H iscaliza^ao Bancaria, que- H;fl
renios: 

tomar conta desse assumpto |lo principio ao fim. ^j;B|

O Serviqo de Classificacao e Avaliacao de Fedras ¦«

ciosas que elle existe! 

'conforme 

determinam os artigos 23 hB|'

Um diamante entre garras (•§ unieo) .e 24 do decreto 466: HH

^ 

^ Jprt. 

23 — Na Capital Federal, os servigos de classificacao wW

¦ Bousquet, membro do Club de Engenharia e professor de Oual o diploma necessario para essa pericia ¦¦

H 1)1 •S ' e conc^ue pleiteando que se retire desse esta- g|§ 
\\ Meciniento official a autoridade para avaliar pedras pre-

0Sds' e da Directoria das Rendas Internas — oiitra rei BH

ipipM |pr ^

O OBSFRVADOI

Um diamante entre garras

Oual o diploma necessário para essa perícia
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A PESAGEM DE MILHARES DE PEQUENOS^DIAMANTES I

§ unico — A Casa da Moeda exercera tambem fiscalizagao Fssa 
Directorial de P 1 I t f lp

* 
^e 

transito das pedras preciosas e a mercadoria apresentada pelos 
como sen nome indica — fiscalizar as rendas internas I

^nter^^^(^- i 

d 1 
*fi i 

c , ^° 
^a^Z" ^ 

^sc^liza<;ao 

Banca.ria tem,^entre 

^uas 

func^oes, H

I grapho unico e sob a orientagao technica^da Casa da Mceda^^ 
fiscalizaQao da entrega de cambio. As func^oes sao clara- I

|| ^ 

lo-ualr ei t , 
^ 

I r - 
' '^ 

^ ^ 
? 

harmomc^s entre sL^Pretencl^sse^-^S" 
I

9^ 

p je 

se refere^o arti|o^ 2^, ^J^piza^o1 Banca^ ^ 

^ 
^ ^iv 

^ 

^ 

/ 

^ ^ 

I

declaraQao: 
" 

0 vdunie foi aberto pela Fiscalizagao Bancarla do 
ri^°-technico'' sr. Borges Junior, em numerosas publica- I

|1 anco 
° lasi * :, 9Pes da imprensa especializada e nos jornaes diarios. I

j 
a ^pirectoria 

das Ren^' I t - 
^ 

*' 

^ 
p\ej^a|n 

.Por 
ella^ os nossos dois illustres^ collaborad^es.- ¦

|| 

J- ^ «q^ 
appareciment^ do 

^rande lrt'ti^ 

^m 

sem^aberr^^^ ^pnnc|^^^^ ¦

A PÉSAGEM DE MILHARES DE PEQUENOS DIAMANTES

A Directoria das Rendas Internas,
mante 

"Presidente 
Vargas", mereceu do

Fazenda a seguinte nota official:

m
\s



todos os outros productos da exportaqao A EXPORTAQAO E O CONTRABANDO H

yertida a admmistrai;ao e a lei, o abuso se con- O contrabando existe. O combate ao contrabando ||iB

entao,- 
su) 

e apenas restaria bater pal mas. tambem existe. Variam ambos de intensidade, urn bus- KM

•Verterl!;,ell'tuien1os: o diamante 
"Fresidente Vargas", que eando o outro, urn .do outro se livrando. A queda do vo- ttfl

jizfr', a pedra de toque para a confusao de lume de nossas exportaqoes de diamantes de 1938, em H«
foi, P°V 5SS ora pretendidas, |oi 

avaliado de accordo com relacao a 1937, foi as vezes attribuida ao contrabando. No Bm

attnWoes ^natural 
crjterio para avaliar mercadoria de va- emtanto, cumpre nao esquecer que algo mais serio do

especulativo, 
pelo preqo basico para que o contrabando provocou esas queda. A situaqao po- 99

lot- essenci 
^ seguida, pelo criterio de Sao Thome, alias, litica europea, no anno de 1938, prenuncio de guerra, ves- IBM

comniercio. ^ 
y 

assumpto de tamanha responsabilida- pera de conflagra^ao, nao era propicia ao commercio de IB
nimto oil c 

a 
- 

Bancaria procede por sua conta a uma uma mercadoria especulativa, quando todos se retrahiam fl 
fl

^BB aHacao, da qual se lavra uma acta, ainda nao pu- a espera do que estava por vir. M
nova av [ernl0s 

ratificam a avaliac^ao feita pela Casa O que estava por vir, chegou. E como chegou, ao |S Hj

M 1 como base de commercio e cle exportaqao, ape- mesmo tempo que difficultava extraordinariamente os ffljM

ereScida da obriga^ao, por parte do exportador, de embarques de mercadoria, valorizava-a em proposes que IB
nas 

aCC ¦ ' 
(jjfferenqa de cambio resultante de uma venda so a economia de guerra conhece, excedendo toda a ex- Bfl

entEuropa por preqo maior do que o avaliado aqui. peetafga. Dahi, o augmento registrado no volume das HjH

°a 0 ia famoso diamante 
" 

Fresidente Vargas", cttja al- exportaqoes diamantarias, de 1938 para 1939. Eis como IB

collocacao entre as maiores pedras de sua classe lhe va- se explica, sem enredos de capa c espada, as oscillates H

lia acciuisicao feita pelo sr. Iiarrv Winston, cle Nova de nossa exportaqao diamantaria. Bi

York merece realmente a attefqao que lhe tem sido dis- O contrabando existe. Mas nao foi o decreto-g 466 ¦¦

oensada. Mas o que elle nao merece e que em torno delle que lhe deu azas. Muito ao contrario, as disposiqoes des- «9|

se facam insinuacoes menos recommendaveis acerca de se decreto cercearam sua acc^ao. Nao seiia leal attiibuii 1BH|

servicos federaes da mais alta responsabilidale. Ousamos as providencias consequentes desse decreto a existencia AS

dizer nao ser esse o meio mais adequado para chamar de uni phenomeno que e de todos os tempos, apenas pat MpHI

attenqao do governo, a custa de escandalo 
gnqado 

sobre dar cor a uma pallida argumentagao. ilfl

outros servigos nao menos dignos de acatamento. A criti- No inquerito promovtlo pelo O OBSEKVADOK, |i

Ca nao exclue a sobriedade, especialmente em se tratando foi otivido o sr. Sindulpho^de Assumpgao Santiago, che- H9H

da responsabilidade e do criterio de departamentos offi- fe do Servigo de Fiscalizagao da Garimpagem e do Com-

ciaes. Que dizer entao quando essa critica apedreja p te- mercio de Pedras Preciosas da Directona de Rendas n- mmm

lhado de vidro do vizinho ternas, que teve a gentileza de responder aos nossos que- ||g

„0lJRO E 0 QUE OURO VALE". Cf DIAMANTE OSCILLA COM UM CAPRICIIO, UM TEMOR, UMa"amBI£AO. SeRA POSSIVEL TROCAR UM PELO OUTRO? Kfl

^ . t;s %fii

BIBB %P~~f ^->f vi-'~ ^ - v/vr ' xi*f'*nvsc^~'^]-<<'K\ -/ H' JHP? ^ 'SS^ffl

,OURO É O QUE OURO VALE^'. 0>IAMANTE OSGILLA COM UM CAPRICHO, UM TEMOR, UMA"AMBIÇÃ0. SeRA POSSÍVEL TROCAR UM PELO OUTRO

£
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A Estatística do Boletim de Informações do Conselho Federal de Commercio Exterior que não tratada producção de diamantes

sitos. Eis, literalmente, o depoimento cio sr. Sindulpho de

de Assumpção Santiago:

1 -— Existe ainda o contrabando de pedras pre-
ciosasf

"0 contrabando a que O OBSERVADOR se refere vem
sendo combatido com grande efficiencia. As estatísticas officiaes
organizadas pela Directoria das Rendas Internas dizem de manei-
ra inconteste sobre os resultados obtidos.

" Os serviços fiscaes, nos moldes da legislação moderna, só
tiveram inicio em janeiro de 1937 e nesse mesmo annl a exporta-
ção attingiu a 26.595 contos, a maior até então registrada, tendo
baixado em 1938 para 16.650 contos, facto attribuido pelos leigos
á inefficiencia do actual regulamento, decretado em 4 de junho
daquelle aiino, mas que praticamente só passou a vigorar a par-
tir de novembro.

" Entretanto, a queda da exportação em 1938 teve como cau-
sa principal a contra-defesa da fraude, que aperfeiçoou o seu
apparelhamento contraventar, aproveitando-se da natural confu-
são occasionada pela adaptação dos serviços íiscaes á nova ma-
china fiscalizadora. E a prova de que a actual legislação, cons-
tante do decreto-lei n.° 466, de 4 de junho de 1937, trouxe gran-
des benefícios, verifica-se na exportação de janeiro a novembro do
corrente anno, muito maior do que a constatada nos annos ante-
riores, não obstante ter a guerra prejudicado grandemente a ex-
portação, concorrendo para diminuir por algum tempo, a produ-
cção dos garimposj com a quasi paralysação de alguns, onde ga-
rimpeiros abandonaram seus mistéres para se dedicarem provfso-
riamente á faiscação do ouro.

" E' com a maior satisfacção que consigno terem passado pe-
los serviços de avaliação de pedras preciosas, superintendidos pela
Directoria das Rendas Internas, com destino á exportação, de
janeiro a novembro findo, 37.600 contos de réis, sendo que 30.438
contos (172.955 quilates) se referem a diamantes. Existem ainda
cerca de 10.000 contos de diamantes, sob controle direito do ser-
viço da fiscalização que oriento, em poder de compradores e ex-
portadores qre, possivelmente, ainda serão elevados á exportação

no corrente rnez de dezembro, si as difficuldades impostas pela
guerra o permittirem.

" 
O OBSERVADOR promove obra de sã patriotismo pro-

pagando esses resultados, visto que pessoas respeitáveis estão sen-

do absorvidas pela má fé dos fraudadores, ajudando-os inconscien-
temente a levar avante tenaz campanha contra uma legislação que

prejudica o seu commercio e que em tres annos conseguiu o que
não se levou a effeito nos dois séculos de existencia dòs dia-

mantes. "

— Em que proporção existe o contrabando?

"Em 
livro recente, ("Legislação e jurisprudência sobre as

Pedras Preciosas e as Minas do Brasil") tive opportunidade^de
dizer textualmente: " O contrabando das pedras preciosas e o

mais fácil e compensador, — razão porque é praticado em giancL
escala —, o que não ignoram todas as autoridades do; paiz • ^

contrabandista lucra no contrabando, no cambio negro e se

ficia com a isenção de todos os impostos municipaes, es-
federaes, inclusive do imposto de renda, visto que as ex

clandestinas não entram em qualquer escripta commercia; .

Como vê, eu affirmo alli que o contrabando 
"é 

praticado 
em

grande escala |.

— Poderá uni te clinico jazer unia estnuatiz'o do con

trabando de diamantes?

— "Essa 
estimativa só poderia ser muito falha. O _^r^g

ptòduz diamantes em varias regiões equidistantes. Nos 
^ ^

do Amazonas, Pará, Bahia, Minas, Matto Grosso, Goyaz, b.

lo e Paraná, encontram-se abundantes jazidas. De agosto a ,1(n

bro findo, do município de Marabá, Estado do Para, chegaiam c

ca de 10.000 quilates de diamantes de boa qualiclade,^ Salinl^U^ss0u
rio Tocantins, primeira mercadoria daquella região

pela exportação legal. ^ 
nJ10|

Qualquer estimativa, no momento, não deve |nerecei 
.

confiança. Entretanto, dentro de algum tempo, ciuajic10 Puí^ _
conhecer melhor a nossa producção real, será fácil la/.ti

estimativa do contrabando''.

bene-
luaes e
irtàções
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0 OBSERVAD I
• J extermhiar 0 contrabando de dia- sendo prejudiciaes aos fraudadores e responsaveis pelas infimas

I 4 mCfti P0SS™ 
exportagoes 

anteriores ao periodo em que a fiscalizagao nao es-
I a tava affecta ao actual departamento publico controlador que conse- [
H • 

ivohnndo e urn problema universal que preoccupa gUiu, em tao limitado tempo, resultados nunca attingidos. j|i
¦ — 

" 0 5°n f niundo e as obriga a manter dispendiosos ser- jmprescin(iivei a fiscalizagao do Banco do Brasil para os i; j
todas as naQoes 

gem conseguirem o _ exterminio das importa- effeitos de entrega do cambio no acto da exportagao, da mesma j:

vigos de ciandestinas. O Brasil, paiz de grande exten- forma 
qUe se torna indispensavel que alguem va buscar a merca- | I

goes e exp°rja<* 
poderia constituir excep^ao, sobretudo no que doria nos garimpos, controle sua apparigao no mercado interno ji

^ territorial, 
nau « _| 

de d;amanteS) mercadona de valor m- e force a sua apresentaqao na Fiscalizagao Bancaria, a fim de que i|:j |
diz respeito a 

international, de menor volume e maior valor esse departamento exerga suas elevadas funcg5es. E o unico or-
trinseeo 

1110 
e £ yehiculo seguro para compensadoras trans- g^0 technico fiscal organizado dentro do paiz, com uma vasta |

do Que 0 oUr°hin 
negro. rede installada em todos os seus centros de producgao e commer- I

accoes de ca? j de diamantes da um lucro fabuloso ao contra- c}0> £ a Directoria das Rendas Internas, que tem levado a Fisca- |jj
H 0 contra 

^ beneficiar com os resultados decorrentes do lizagao Bancaria dezenas de milhares de contos de reis de dia- |
bandista que> P 

cQm uma disponibilidade no exterior, em moeda mantes para a devida fiscalizagao de cambio, inclusive gemmas | \
contrabando, 

i 
cja aqUj com uma base de lucro de cerca de grande valor material e mineralogico, como o diamante 

"Pre- |

estrangeira, qu 
grande resultado compensa a montagem de siderlte Vargas" e muitos outros que, si a fiscalizagao nao os fos- !»

^$000 em li • 
hamentQ fraude. se buscar aos garimpos, ter-se-iam escoado clandestinamente para . i

apcrfeigoado pp^ 
contrabando podera ser reduzido desde que se ^ra do pajz> como irffiumeros que daqui sahiram para permanecer

• ^mpThor machina fiscal, assumpto que _esta 
sendo estudado anonymos nas colleges ou thesouros do universo. I|; :

installe mem 
intermedio de uma commissao de technicos offi- Na0 sera possivel, repito, exterminar o contrabando de dia- i

pelo govefno P 
directamellte pelo sr. presidente da Republica, mantes, mas este pode e dele ser combatido, porque e um cancro

ciaes, design 
jnteressado pelo problema. Essa commissao tem que prejudica os cofres publicos, a economia nacional e a moral j j

que muii o se 
ag ciasses e pessoas interessadas, endossan- cja administragao". • ,

K suggestoes interessantes e recusando as que forem inexe 5 
— Que ha de verdade sobre a propalada introdu- |

^Nota-se ultimamente uma forte campanha em todos os secto- eg do de diamante s ajricanos em nossos mere ados? ji

res, para que os serves 
^n- — 

" Isso nao deve ter a repercussao que pretendem pessoas 1
das Internas e entregues ao Banco do bo e| interessadas 

em destruir a fiscalizagao. E' muito difficil essa mo- |

S°tr^^^:^or^^o%e,Sor?os4ent,, 
estao dalidade de fraude porque os compradores facilmente descobrem |

O^certificado da Casa da Moeda, para exporta?Xo do diamante 
"Presidents Vargas , no qual j|

k* FOI ESQ.UECIDA A PALAVRA ESPECULATIVA
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extevwifow o contrabando de dia¦ sendo prejudicíaes aos fraudadores e responsáveis pelas ínfimas
exportações anteriores ao periodo em que a fiscalização não es-
tava affecta ao actual departamento publico controlador que conse-

guiu, em tão limitado tempo, resultados nunca attingidos.
E' imprescindível a fiscalização do Banco do Brasil para os

effeitos de entrega do cambio no acto da exportação, da mesma
forma que se torna indispensável que alguém vá buscar a merca-
doria nos garimpos, controle sua apparição no mercado interno
e force a sua apresentação na Fiscalização Bancaria, a fim de que
esse departamento exerça suas elevadas funeções. E o único or-

gão technico fiscal organizado dentro do paiz, com uma vasta
rede installada em todos os seus centros de producção e commer-

cio, é a Directoria das Rendas Internas, que tem levado á Fisca-

lização Bancaria dezenas de milhares de contos de réis de dia-

mantes para a devida fiscalização de cambio, inclusive gemmas
de grande valor material e mineralogico, como o diamante 

"Pre-

sideríte Vargas 
" 

e muitos outros que, si a fiscalização não os fos-

se buscar aos garimpos, ter-se-iam escoado clandestinamente para
fóra do paiz, como innumeros que daqui sahiram para permanecer
anonymos nas collecções ou thesouros do universo.

Não será possivel, repito, exterminar o contrabando de dia-

mantes, mas este pôde e deve ser combatido, porque é um cancro

que prejudica os cofres públicos, a economia nacional e a moral

da administração 
".

5 — Que ha de verdade sobre a propalada introdu-

egõo de diamantes africanos em nossos mercados?

— " Isso não deve ter a repercussão que pretendem pessoas

interessadas em destruir a fiscalização. E muito difficil essa mo-

dalidade de fraude porque os compradores facilmente descobrem

' 
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a origem duvidosa do diamante. E foi o que aconteceu ha cerca rosas publicaqoes, na imprensa diaria e *
de um anno e meio quando urn comprador autorizado, pouco es- agitado ardorosamente a questao Infeli 

a' te® ¦crupuloso, importou de contrabando uma pequena partida de fun- , . . , 
' XUiCllzmente, 

essp fn
dos | e os misturou com diamantes brasileiros. O true foi logo c imc0 excusou~se de responder ao questionario chip f"
descobertp, com a desmoralizagao do seu autor, que ficou em ma vemos o prazer de submetter a sua apreciacao c
situa^ao e nao se animou a proseguir na fraude, tudo fazendo dos seguintes quesitos: 

' onstente

Estou certo de que a fraude foi tentada a titulo de experien- «  ¦dm-
cia, e que nao produzira melhores resultados nos mercados brasi- ,• que ° ras** n^° possue mercado nrn-
leiros, que exportam para o exterior o melhor diamante do ^ 

°ufrLa«5es 

que^ sirvamTUe pa|°effeitoT°' f 
** I

OURO POR DIAMANTE ¦

Ouve-se frequentemente recommendar a adopcao do K° de confo_rm'dade com as exigencias do Banco do?Brasil?V4'a"

diamante como elemento de reserva subsidiary do ouro. Bancarifdo 
& £, 

qBUal 
? IDesse modo, deixaria o diamante de ser uma simples mer- para estabelecer o valor minimo dessas pedras? Qual H

cadoria de exportaqao, sujeita as exigencias regulamen- a ser adoptado para evitar a dispersao dos garimpeiros 
° 

por JfP
tares vigentes, para constituir valioso elemento de reser- ° territorio nacional, oDm o fito de augmentar a producgao das

Essa orovidencia eauivaleria a oretensao de conse- ¦am®"?ancL 
para ° dlamante brasileiro? Era que pe se encontrlfi

^ 
iLbba proviaencia equivaieria a preiensao ae conse participagao norte-americana no mercado diamantario brasiWrO 

'^1

guir um maximo de approxima<;ao entre o preQo do dia- eiro*

mante e o preqo do ouro, para que pudesse haver permu- Esse questionario teve como ponto de partida algu I
ta. Pode-se equiparar, sem recurso a moeda, duas merca- mas affirma^oes do sr. Joao Alves Borges Junior feitas 9
dorias heterogeneas de modo a substituir uma pela outra? em entrevistas e artigos ja divulgados. Pode-se portanto I

O valor do ouro; determinado pela chimica analytica transcrever essas observaQoes. Eis a primeira:' 
' 

B

a origem duvidosa do diamante. E foi o que aconteceu ha cerca
de um anno e meio, quando um comprador autorizado, pouco es-
crupuloso, importou de contrabando uma pequena partida de 

"fun-

dos í e os misturou com diamantes brasileiros. O truc foi logo
descoberto, com a desmoralização do seu autor, que ficou em má
situação e não se animou a proseguir na fraude, tudo fazendo

para que acreditassem ser victima de outros.
Estou certo de que a fraude foi tentada a titulo de experien-

cia, e que não produzirá melhores resultados nos mercados brasi-
leiros, que exportam para o exterior o melhor diamante do
mundo."

OURO POR DIAMANTE

O CRIVO SEPARA AS

iHiü

1

a



-Rrasil mercado proprio para consumo dos dia- Ministerio da Agricultura ou da Sec. de Agricultura dos Esta- I !|
«Nao tendo o 

| g desta f6rma> possuir cotacoes que dos, com o fim de tornar productivo o trabalho dos garimpeiros if

¦£ rtese'pa ra°effSto de exportagao. (Entrevista a " Folha augraentar a producgao de lavras controladas. 

l||j 
®

^ Manha , de Sao 
Nao se trata de rnal remediavel, essa dispersao dos :

no Brasil tem mercado exportador proprio para garimpeiros. Nem se pode propriamente falar em um ;j

' de diamantes em bruto. Assim como elle nao mal, uma vez que sem a dispersao dos garimpeiros nao-
o consumo 

qUe produz, e tem mercado exporta- haveria extracqao de diamantes... A proposito, depoe ex-
consome tem 

niercado proprio para o dia- pressivamente o Departamento Nacional de Produc<;ao ;
dor P^^jQra 

nao seja possivel consumir elle proprio todo Mineral, cuja resposta vem abaixo transcripta. 1

'^s 
a Se^ - 

~ j a' + « — 
"No 

primeiro semestre do corrente anno, com a intro- ! ill

"A classificagao e avaliagao de diamanes missao em nosso mercado dos norte-americanos, que nos foi pro- 111

, 
"rmni 

deve ser feita par uma commissao de techmcos di- ^ 
etc> J

teriores interessados". (Idem). 
^ proveitosa intromissao de compradores norte- ] 

j 
i

fomo adeante veremos, segundo o autorizado depot- americanos redundou apenas, por emquanto, naquella dif- || |
ue Conhecem o 

"sights" de Londres e os ferenqa de tratamento a que antes alludimos: um preqo | |

^ 

° 

centros diamantarios do mundo, nao ha diploma para os diamantes que nos compram, e outro, muito maior, ; ;!j
maiores 

^ avalia(ior de diamantes. para os que compram de outros paizes. ' j j

^°SSEis a terceira: Acerca 
do quesito sobre o diamante 

"Presidente 
Var- j 

|j

"A disnersao dos garimpeiros, por todo o territorio brasilei- yerbalmente ao O OBSERVADOR que nada poderia di- l.j

ro prejudica seriamente a produc^ao, trabalho e a fiscalizagao. vujgar 
sem autorizacao official. 18

Em cada regiao determmada devera permanecer um ec nico ^ 
reserva e respeitavel, por todos os titulos. Deve- ||1

mos lamentar, entretanto, nao termos tido as primicias If.

pedras 
PELO tamanho dessas informa^oes, quando se encontram referencias |;j

L i 
" 
11inHH! avaliaqao e commercio dessa famosa pedra em artigo de

. fevereiro de 1939, na Revista do Club de^ Engenharia, as- ||

didos" do 0 Jorncil, cm 28 de novembro ultimo. Tambem 1i

I 

|

toria diamantaria critica ouUo ponto p d Preciosas, para .

- rencia a legislagao das suas proprias

lldHyMHL 
* chegar a uma conclusao «™e^mda 

verda^lguns reparos 1

no^entido Vwclarecer aos leitores desse " 1

r^^o^sobr®"' jj

38jjpp

pedras pelo tamanho

ffis



;>• * ^Tfp , prWMHm^ ^BpV ,b>

"' 
Preciosas ^ortai^n^^rnvanHn 

^ass^ca<*ao e Avaliagao de Pedras producgao, mensalmente organizada para diamante, sendo esta

cio ^lS&a^SS2Sfl£&a^Gpen^t0.^lcl^.le ?ubllca- mineragao de caracter alluvionar e disseminada nas zonas mais

no mencionado trabalho 1 
° & mu cn*icas insertas distantes do paiz, seria, forgosamente, falha. A approximagao

Estranham ns ifmt'radnc aH-;™i;c+o a- ^° movimento mensal pode ser tentada, porem deduzindo-se o va-

estatisticas da Casa da Moeda <- a* rl llrS rlver5en^ias 
en.tre as lor das exportagoes do valor total das avaliagoes, o que nao fi-

UL vdfedas no T^al do B^fl¦? £ itP—^ 
B,$K?' *" zeram 05 ^ticulistas, visando, possivelmente, mostrar ao publico

Ik PKsJ&ss^&'arMi'Stiii syg»***•***'.«» 
-*»*«—»

iP MuOm£L4Vra' aStar r^f^^Ti m^tiimmT'ink^ 
Rj^'mente, e dev^ras lamentavel que 05 illustrados articuUs-

I.-.I: Sam a uma conclusao cuja finalidade nao me foi possivel alcan- Jnr-a° 
tlv^.ser" encontrado uma solugao para o caso das

! m car: 
". 

Nao fnKw araw'' t\$$htAma crf« ^ /• - ^ 
alcan gencias verificadas nas estatisticas desta repartigao (Casa aa

porqne os algarismos da Casa da Moeda sao elaborados pehMissi,7- dla^ 
.em co.nfronto co.m as_da Fiscalizagao Bancar^!.^U^r^

:; tcnte-technico preposto, nesse estabelecimento, a avaliagao das pe- a Casa'da1 mS 
6 aSSim' ?' 

f° n^tm^s^cto do
t» I"— ™ 

9™l> 
tm$ *a™ 0 commercio interno coL prcSw S^o C°mmentar 

eStG °U °Utr°

para a exportagao." ^ uuicuia, c>enao, vejamos.

Devo accentuar aue o«? artini1i«tlc on+«o a* • • • 111 ^37, na estatistica citada, o Banco do Brasil computou
• da sobre a S^l^^a^rMi^ fe 

rac.ocmo am- as exporta?5es sahidas pelo porto de Sao Salvador, emquanto a

confundir o assumpto: "Nos 
alnarimmc'rine 

1®,c®ram',t<;!1'anc'0 casa da Moeda, limitando-se aos elementos do seu serviQO, no

Ij \ ha differencas profundas aue iido ¦bodpm onm . 
U S e^atlstJcas> Districto Federal, so podia apresentar cifras inferiores. As ex-

que slria eXphca(ao, 
portages daquelle porto (S. Salvador) alcangaram 39.939,04. dr.

A Casa da Mopda «;n +pm fnm^Jri^ •««: • i i. ^ • no va'or de 5.156:618$030, segundo os dados da citada public

I do ServiQO de Pedras Preciosas a Directoria"daTRendas^Into- l°773-044^00'rr BrHSi'W 
^"'retalltc>' 

'"f"}«.^S^Ffeca-

| nas, ao Departamento Nacional da Produccao Mineral Dirprtn r 
' 

^asa ^a Moeda) com os 5.156.618^0

ria da Estatistica Economica e Financeira e ultimamente ao Cnn" i'^?'j^S"2 i~ 
BaJ"a)' havera uma d'£fere"<:a,dre j'"F'na-

selho Federal de Commercio Exterior. Entretanto a auadro nn" iln 
:4^154 a.favor d°s algarismos da Casa da Moeda E. ' ¦

' 
Quadro pu- quella epoca, nao estava em pratica o novo systema de apurag

;fU-y&f:£&t

campanha de descrédito contra os serviços de Classificação e
Avaliação de Pedras Preciosas, subordinados á Casa da Moeda,
em cujas fileiras ingressaram, em destacada projecção, mais esses
dois brilhantes articulistas, na defesa de uma hostilidade que real-
mente não existe, contra a Fiscalização Bancaria.

Aliás, o meu relatorio referente ao anno de 1938, apresenta-
do ao sr. ministro da Fazenda (paginas 31-33), traz detalhada
exposição sobre, o Serviço de Classificação e Avaliação de Pedras
Preciosas^ portanto, provando esse documento official de publica-
ção anterior a falta de opportunidade de muitas criticas insertas
no mencionado trabalho.

Estranham os illustrados articulistas as divergências entre as
estatísticas da Casa da Moeda e as da Fiscalização Bancaria di-
vulgadas no "Jornal 

do Brasil" de 12 de janeiro de 1938, de au-
tona e assignatura do engenheiro civil João Alves Borges Ju-ni°r, 

9 não do sr. chefe da Fiscalização Bancaria, como dizem
os articulistas para melhor prestigiar os seus argumentos. E che-
gam a uma conclusão cuja finalidade não me foi possível alcan-
Çar: •>. Não fosse grave symptoma, seria delicioso paradoxo
p07 que os algarismos da Casa da Moeda são elaborados pelo assis-
tente-technico preposto, nesse estabelecimento, á avaliação das pe-dras preciosas no Brasil, tanto para o commercio interno como
para a exportação. "

Devo accentuar que os articulistas, antes desse raciocínio ain-
da sobre a comparação das duas estatísticas, arriscaram, tentando
confundir o assumpto: "Nos 

algarismos das dms estatísticas
ha diffcrenças profundas, que itão pódent encontrar explicação e
que seria arriscado commentar. '

A Casa da Moeda só tem fornecido officialmente estatísticas
do Serviço de Pedras Preciosas á Directoria das Rendas Inter-
nas, ao Departamento Nacional da Producção Mineral, Directo-
ria da Estatística Economica e Financeira e ultimamente ao Con-
selho Federal de Commercio Exterior, Entretanto, o quadro pu-

Balança, crivo, pinça, lente, pá, e diamantes no "taboleiro" 
para classificação e avaliação na Casa da Moeda. São

ESSES OS INSTRUMENTOS USADOS NOS GRANDES CENTROS DIAMANTINOS DO MUNDO

blicado no Boletim de Informações do Conselho Federal de Com-
mercío Exterior (de 3-2-1938) foi organizado pelo assistente te-
chnico G. Filgueiras Filho, embora decalcado em dados officiaes,

publicado sob a responsabilidade daquelle funccionario. Devo di-
zer que esta estatística não trata de producção de diamantes, mas,
do total de avaliações, isto é, o movimento de entrada e sahida
dessas pedras no Serviço da Casa da Moeda. Uma estatística de

producção, mensalmente organizada para diamante, sendo esta
mineração de caracter alluvionar e disseminada nas zonas mais
distantes do paiz, seria, forçosamente, falha. A approximação
do movimento mensal pôde ser tentada, porém deduzindo-se o va-
lor das exportações do valor total das avaliações, o que não fi-
zeram os articulistas, visando, possivelmente, mostrar ao publico
um valor elevado de producção para o mínimo de exportação
official.

Realmente, é devéras lamentavel que os illustrados artículis-
tas não tivessem encontrado uma solução para o caso das díver-

gencias verificadas nas estatísticas desta repartição (Casa da

Moeda) em confronto com as da Fiscalização Bancaria, quando
ella é simplissima, e assim, não ha, absolutamente, perigo paia
a Casa da Moeda, em se commentar este ou outro aspecto do

problema, Senão, vejamos.
Em 1937, na estatística citada, o Banco do Brasil computou

as exportações sahidas pelo porto de São Salvador, emquanto a

casa da Moeda, limitando-se aos elementos do seu serviço, no

Districto Federal, só podia apresentar cifras inferiores. As ex-

portações daquelle porto (S. Salvador) alcançaram 39.939,04 cts.
no valor de 5.156:618$030, segundo os dados da citada publica-
ção do "Jornal 

do Brasil". Entretanto, mesmo sommando-se os

22.773:044$600 (Casa da Moeda) com os 5.156:618$030 (Fisca
lização Bancaria — Bahia), haverá uma differença de  —

1.263:439$154 a favor dos algarismos da Casa da Moeda. E. na

quella época, não estava em pratica o novo systema de apuraçao

mm;-y,'iX-s $#¦•>*<•':
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to e commercio do diamante brasileiro, o director geral
do Departamento Nacional da Producção Mineral, enge-

nheiro Luciano Jacques de Moraes, encarregou o dr. Octa-
vio Barbosa, director do Fomento Mineral, de responder,

em nome do Departamento, a diversas perguntas, como a
seguir se verá.

O OBSERVADOR — Os diamantes em bruto, para
effeito de exportação, devem ser classificados scierjjtifica-

mente e avaliados commercialmente, ou classificados e

avaliados commercialmente ?

O DR. OCTAVIO BARBOSA (m nome do De-

partamento) 
— "Salvo 

casos especiaes de grandes e raras

pedras, de desusado valor estimativo e especulativo, ou

necessidade de determinação mais precisa de certas cara-

cteristicas, não se justifica classificação scientifica para
diamantes do commercio commum. Classificação scienti-

fica tem que considerar pedra por pedra e vae requerer

tempo excessivo, com grave prejuízo para negocios de

compra e venda."

O OBSERVADOR — Haverá possibilidade de se ado-

tar um systema para evitar a dispersão dos garimpeiros,

por todo o territorio nacional, com o fito de augmentar a

producção das lavras diamantarias ?

O DR. OCTAVIO BARBOSA — Só quem nun-

ca viu ou não sabe o que é garimpagem e garimpeiro pôde

pensar em congregal-os em logares determinados. Na pa-

gina 87 do ultimo numero da vossa própria revista (no-
vembro/39), encontra-se, em linhas magistraes, a respos-

ta a essa pergunta:

"Com muitas das qualidades, communs aos sertanejos, em ge-
ral, o garimpeiro é sobrio, resistente ao trabalho e ás fadigas de
toda especie, supersticioso como todo aventureiro, e de uma te-
nacidade incrível na busca do diamante grosso, que lhe dará, um
dia, a fortuna ambicionada. Pobre, elle só possue a roupa do
corpo e, quasi sempre, lhe faltam as parcas ferramentas do tra-
balho. Entretanto, vivendo dia a dia, ao léo da sorte, sem ne-
nhuma noção de previdência, o garimpeiro, ao lado da sua men-
talidade rudimentar, guarda inexplicaveí ambição de enriquecer,
repentinamente. E' um nômade, por instincto e por força da pro-
fissão, sem nenhum apego ao logar onde vive. A vaga noticia de
que, em determinado garimpo, está apparecendo diamante "gros-

so'V faz o garimpeiro abandonar o serviço e viajar longas dis-
tancias a pé, em busca da fortuna ambicionada.

"Vivendo 
em constante miséria, soffrendo todas as penúrias,

o garimpeiro é, entretanto, um dissipador impenitente. Quando
encontra alguma pedra mais valiosa ou recebe mais avultado qui-
nhão da sociedade, esbanja sem demora a pequena fortuna, com-
prando sem discutir preço, objectos de nenhuma utilidade, e, mui-
tas vezes, dando dinheiro, só para alardear riqueza. Poucos dias
depois encontra-se, novamente, na miséria. Rarissimos os queeconomizam o dinheiro ou o empregam judiciosamentè, na previ-são do futuro, para quando tiverem de abandonar a vida áspera
e arriscada dos garimpos. Essa, a psychologia do garimpeiro e
esses os usos e costumes da garimpagem. 

"

Em resumo, a fortuna effectiva ou ephemera é queattrae o garimpeiro, ordem natural das coisas, e não o
contrario. Essa gente é a mais livre do paiz, por indole
e por força^de lei. Oppôr entraves a essa liberdade é, na
nossa opinião, agir no sentido de diminuir a producção
diamantaria.

O OBSERVADOR Quaes os conhecimentos que
devem possuir os technicos encarregados da classificação
e avaliação dos nossos diamantes em bruto, para effei-
to de exportação?

OCTAVIO BARBOSA — Os peritos cias-
smcadores-avahadores devem ser, antes de mais nada,
práticos de, pelo menos, dois annos, no conhecimento da
systematica commercial e estatística de preços de dia-
mantes. Isso requer um trato diário com productores, in-

o OBSERVADOR __ xlvii

termediarios, vendedores e exportadores dent™ „ t -

paiz: é uma especialidade semelhante á de uma ,J°ra 
do

obter dados. Assim o impõe a natureza essen^í0'3 
de

especulativa desse ramo de negocios. Não se auei
por-lhe, sem mais nem menos, normas rigidas ou" l T
simples de variação, que é malhar em ferro frio O i
minadores effectivos desse negocio levaram dezenas 

S 
1

zenas de annos para alcançar essa posição internacional 
'

julgamos não ser tão simples, como se propala moHfí
car a face economica do problema. Não queremos rli
com isso que não se deva tental-o...

F.' evidente também que, si o perito classificado/™
nhece mineralogia e os methodos práticos para determina"
ções precisas das características'de pedras preciosas e se"
mi-preciosas, mais segurança e maior efficiencia terá.

O OBSERVADOR — Permitta uma pergunta de
caracter pessoal: conhecedor, como é, dos grandes centros
diamantarios da Europa, acha o sr. possível a um techni-
CO, aqui, classificar e avaliar diamantes pelo valor exacto
que a mesma pedra dará nos mercados importadores, de-
pois de lapidada?

O DR. OCTAVIO BARBOSA — 
Julgamos ser

isso^ possível a um especialista com real vocação para o"métier" 
e que disponha constantemente de dados sobre

preços-unitários nos centros diamantarios estrangeiros. 0
difficil é a obtenção desses dados, o que não dispensa, com
toda a probabilidade, um ou mais organizadores dessa es-
tatistica na Europa.

O OBSERVADOR — 
Qual o ponto de referencia

exacto para uma perfeita avaliação dos nossos dia-
mantes ?

o DR. OCTAVIO BARBOSA — Ha diversos
systemas commerciaes de avaliação. A applicação de um
delles aqui, ou a creação de um eclectico, é problema ain-
da a resolver. A Casa da Moeda adquiriu alguma expe-
riencia sobre um systema ideado pelos seus peritos, mas
cremos que ainda não poude tirar conclusões definitivas
sobre o valor do seu emprego. E' assumpto muito com-

plexo e que requer muita experiencia. Actualmente é im-

possível adoptar-se, aqui ou internacionalmente, uma cias-
sificação commercial com normas geraes rigidas. Expli-

ca-se isso facilmente pela já referida característica espe-

culativa do negocio.

O OBSERVADOR — Desde que V. S. vem estu-

dando os assumptos diamantarios, conseguiu formar uma

opinião sobre o critério a ser adoptado para a classificação
e avaliação do diamante?

o DR. OCTAVIO BARBOSA — Pelo que aca-

bamos de dizer, não formámos opinião alguma sobre o

assumpto, mesmo porque foge totalmente da especialida-

de deste Departamento a classificação commercial de pe-
dras preciosas e semi-preciosas.

O OBSERVADOR — 
Qual a sua impressão sobre

o Serviço da Casa da Moeda?
O DR. OCTAVIO BARBOSA — Pode ser isso

respondido de varias maneiras, conforme a interpretação

que se lhe der. Si é quanto á segurança e efficiencia da

classificação e avaliação de gemmas, responderemos sim-

plesmente que nos fallece competencia para critical-o.

O OBSERVADOR — O diamante pode servir co-

mo elemento de reserva bancaria, á maneira do ouro?

O DR. OCTAVIO BARBOSA — Julgamos 
isso

perigoso. O governo tem elementos para manter o p)e"

ço do ouro dentro do paiz e está baseado em que os ou-

tros paizes também o fazem, havendo, portanto, 
uma

communhão internacional de pensamentos em uma rnes-
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diamante, o caso e ouro. E' merca- clres, a maior organizaqao munclial do commercio de dia- M

ma direct0" pom gncialmente por particulars podero- mantes, usa 
"pinqa, 

lente, balanga, peneira"... Tudo o

joria explora"a - 
discretamente, por meios officiaes. que pode ser encontrado na Casa da Moeda. ;

SOS, pr°te§idof 
0U;- nahrasileira 

insignificante, e tambem a Eis as respostas ao terceiro quesito, acerca dos te- M|;

ge^0 a producqao jnternacional, manda a prudencia chnicos do Syndicato de Londres e sua procedencia, isto ;

sUa posiqao 
no merca 

emquanto, os acontecimentos. e, si sao escolhidos no commercio ou si dependem de urn ||

qUe se aguarde, p° ' curso especializado:

ttat AM COMMERCIANTES 
— Os technicos do Syndicato sao escolhidos^ no meio dos ! • 

|«?
FALA1 empregados do commercio de diamantes e nao sao aperfeigoados pi

enKmM-tpmnc; o qp- em curso especializado algum, pois os conhecimentos desses te- 1 SI

a «mde numero de exportadores sUDmeuemub u ac 
chnicos Sa0 adquiridos com a pratica de muitos e muitos annos J

A:i . cuias respostas onginaes tenios suas qUaii(]ac[es pessoaes, nao havendo ate esta data maneira j, j;,

guinte questionano, 
cuj r 

^ 
. i;|

em^o: 
— Nao, apenas homens praticos. 1 ,||

jjy 
os 

"sights" do Syndicato Londrinos? — Homens com longa pratica no ramo da industria diaman- j 

j||

o TTsani os technicos do Syndicato alguma apparelha — 
tem cursos especializados; apenas possuem a pratica I |1

i" -1 
Dara o exame dos diamantes? 6 — bao OS 

de pessoas habituadas a especialidade, principalmente em se tra- »

ge® f^peciai escolhi(jos no commercio ou de- tando de diamantes brutos. J 

|||

fc 

dkumasCrersposetSaPseiafprtaeiro 
quesito: Tambem as outras respostas, em linhas geraes, coin- 11

. ^1S a cidem.

. • j romoradores e de accordo com Onde, portanto, a necessidade, e mais do que isso,^a y 
|g

~~ 
"°-^fCmostra^lhes 

os lotes de diamantes. Os compra- 
p0Ssibilidade de complicada formaqao de technicos, si nao |||g

suas necessl. «*c« ' 
ao de reconhecida idoneidade financeira. O 

^a onde formal-os, senao na pratica do officio? ||i

para 
cada lote; 

^ 

acce,ta oKertas e ond 

^ gda.., res- |fl|

suas vendas sao feitas 
se inscreva com anteceden- pondeu aos nossos quesitos na foirna abaixo. | 1 .

- E' £?da 
SiT de diamantes. J4 sabe de 

1 
Q OBSERVADOR 

- Qual o elemento essencial || 
|cia para ver representa 

a obriga?So de uma compra 
classificacao e avaliaqao commercial do diamante J 

|

KeTmiXTI 
sempre uma quantise 

^ 

P™ ALDO 
SALDANHA 

- Nao existe 1 i

vel, pois 0 Syndicato nao tepgos ^ 
pr0priamente 

um elemento essencial para classify I m

aguarda o dia marcado pelo syndicate. Os negoc prop do 
diamante. 0 valor do d.aman- -jj 

||

"1 ConseKuindo comprar a primeira vez, fica sempre com pre- . funcqi) do peso, cor, perfeigao e tambem da confer- j 
j |

(erencia para ver e comprar os lotes. Deixando de comprar, e ** 
um raelhor_ou peer aproveitamen- ||

substituido. . ^ to na laoidacao ou na sua utilizaqao maustiial. || r|;

As outras respostas coincidem todas, na descripQao 
Q OBSERyADOR 

— Conhece o sr. o serviqo te- |.|

dos 
"sights" londrinos, com as acima transcriptas. chnico 

da Casa da Moeda? Boa 11

Veiamos as respostas ao segundo quesito, so re. 
O SR. REYNALDO S ALDAN ' 

|[j ||
apparelhagem especial usada para o exame dos dtaman- ss-0 

quant0 aos esforqos dos seus technicos em J 
||

tes pelos technicos do Syndicato de Londres, si c e ac j 
m acerto. c„..v;rn t>-

usamtaes apparelhos: O OBSERVADOR 
- Corresponds o Serv19o Te_ j

- Os technicos do Syndicato nao usam nenhum apparelho 
chn|0 jg pedras preciosas 

da Casa ca i oe 

jg 

r

espedal para sua classificagao, utilizando somente pingas e eneb. do 
nosso mercado. UA "Kfon 

De-
— Apparelhagem commum. q ct? REYNALDO S ALDAN Hi •

— Commum: balanga, pinga, peneira, etc.. j^rlnc xr> Servico Technico todos os elemen j

' —A commum. A peneira, a pinqa, a balanga, a lente. , vem ser da ' 
rp{;nondel as necessidades do

^B — Lente, pinga, balanga, e sendo para carbonado, o que e iue necessita para todos os interessa- |f 1
raro, balanga para pesar densidade. mercado^ 

mdhoral-o, sem deixar que | 
|

Tambem as outras respostas coincidem. Nao se pocle, 
^ em j0g0 questoes pessoaes 

ou |;|

portanto, imaginar que apparelhos especialissimos serao 
;and0 os technicos e criticando 11 I f

necessarios para uma simples avalia^ao para base de "e~ 
sua' obra, muito poderemos 

fazer pe o ervli;0' ||; 
|

gocio, na Casa da Moeda, quando o Syndicato de Lon- I! 
S

M FjlRA 
|MTEfeMACIO^^|AM0STRAS 

M 

|j

ffM 
LEIPZIG 

" ALL E y/W^ 

|

A FEIRA CERAL ESTARA* ABERTA DE 3 A ® 
„°ros quadrades, V| S. vera |

IfcwMfci A FEIRA TECHNICA DURA DE 3 A 11 DE MAR? de 
eem mil metros quadra- wBf

yBHmSf Em 20 Pavilhoes gigantescos .ommando u 
^ p q mais impone„te des-

dros, 
estarao .xp«ta. mathmas para 

j<jade< eonstruccoes de estradas I

file da teehniea mundial. Mefaiiurg^a, etc

de rodagem, exploracao de minas, na 
A||emanha, etc. 1

PARA 
MAIS INFORMA^OES — indicasao de agentes »mP" °'eS'd 

Assemblea, 104, sala 907. Caixa Posta |

Delegado OHicial da Feira de Leipzig para o Brasil, Rua  

»
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O OBSERVADOR — 
Julga interessante alguma

modificação na legislação que regula a avaliação de dia-

mantes para exportação? Em caso affirmativo, quaes se-

rãò essas modificações?

SR. REYNALDO SALDANHA — Não conhe-

ço leis que regulem a avaliação dos diamantes para ex-

portação. Para resolver criteriosamente o assumpto, se-

ria necessaria uma discussão entre technicos, tendo, po-
rém, sempre em vista que se trata de mercadoria de va-

lor variavel e em funcção de factores sobre os quaes in-

fluem especialmente as praças do estrangeiro."

Também depuzeram em nosso inquérito duas con-

ceituadas figuras do commercio brasileiro de diamantes,

com mais de trinta annos de actividade na matéria. A
ambos fizemos as mesmas perguntas. Um delles é o sr.

Joaquim Barreto de Araújo, décano dos exportadores

brasileiros, estabelecido na Bahia, que assim informa:

PERGUNTA — 
Que considera o sr., em diamante

bruto, uma pedra especulativa?

RESPOSTA — Considera-se, em diamante bruto,

pedra especulativa, a de tamanho superior ás que normal-
mente servem de base ao commercio e que já têm os pre-
ços mais ou menos conhecidos nos mercados. O valor do
diamante é proporcional ao tamanho, sendo a proporção
muito variavel, conforme a pureza da agua, fôrma, colo-
ração da pedra e outras particularidades que, não estando
ao alcance do conhecimento e pratica habitual do negocian-
te não especializado, poderão escapar mesmo aos especia-
listas do assumpto.

PERGUNTA — 
Quaes as variações de valor de uma

pedra especulativa, de sua avaliação ou offerta inicial?

RESPOSTA O valor de uma pedra especulativa
depende, principalmente, das condições acima menciona-
das, sendo que muitos outros factores poderão influir, taes
como: condições economicas mundiàes, apreciação diffe-
rente de um para outro comprador, optimismo de uns, de-
masiado receio e prudência de outros, etc. Além disso, o
numero de clientes, para gi andes diamantes, é reduzido e
limitado aos possuidores de grandes fortunas, estando o
seu valor, por isso, sujeito as influencias de seus caprichos
e vaidades. Dahi ser muito variavel o valor das pedras
grossas. Tomando-se, por exemplo, uma pedra de 170
c. m., seu valor poderá variar de 300$ a S :000$ por qui-
late, mais ou menos.

PERGUNTA — Pôde citar alguns exemplos de al-
teraçoes nos valores de diamantes especulativos em nosso
commercio ?

RESPOSTA O valor do diamante commercial
brasileiro varia de accordo com os preços do Syndicato
de Londres, orgão regularizador do negocio, ficando po-rem, muito sujeito ás freqüentes e bruscas variações to-
das as vezes que a procura, por qualquer circumstancia
real ou apparente, se reduz no mercado estrangeiro Isso
porque ainda não temos uma organização em condições
ae manter stocks•; por algum tempo, nem existem firmas
brasileiras com grandes recursos financeiros, 

que possamnas crises, continuar regularmente as compras, evitando o
pamco creado pelos especuladores".

Ao sr. Luiz Antonio da França, outro negociante de
alta reputaçao, submettemos o mesmo questionário quefoi assim respondido: ' 1

— Uma pedra especulativa 
poderá dar rendimento

na lapidaçao, assim como poderá também diminuir consi
deravelmente, causando prejuízo de 600% ou mais no seu
valor,

o OBSERVADOR - xlvii

^ 1 Em geral, as differenças de offertas Dar
dras especulativas variam também de 100% atTaííw1^
mais. e

3 — Eu mesmo já vendi uma pedra ao sr v,i
por 6:000$; depois de lapidada, o sr. Valensa me f*'
gou para ser negociada na praça, e foi vendido no!, 1"
offerta de 1:000$000. vena,da Pela maior

_ 
Eis alguns depoimentos que, a par de uni documen

taçao necessaria, vem illustrar a questão de modo IreZ
e definitivo. 1 uso

Algumas conclusões se impõem.

Não existe divergencia entre a Fiscalização Bancar»
e a Casa da Moeda, nem seria crivei o espectaculo de dia,
entidades officiaes entregues ao trabalho de se entredevn
rarem sob_as vistas do seu proprio ministro. Existem"
sim, questões pessoaes, que não podem nem devem affe
ctar a boa ordem dos serviços.

A proposta de troca de diamante por ouro eqüivale na
realidade, á instituição de um monopolio legal, e ainda
mais, de um involuntário, mas certo, incremento do cambio
negro, na fôrma mais prejudicial ao paiz. Não ha motivo
para tentar modificações na organização actual e legal dos
serviços officiaes de fiscalização, classificação e avaliação
de pedras preciosas, cujos resultados têm sido excellentes.
Não existem diplomas para technicos em diamantes, em
qualquer dos grandes centros diamantarios do mundo.

Resta esperar que um maior espirito de cooperação
succeda á exacerbação alimentada por correntes contradi-
ctorias, cujo resultado é a confusão e o perigo de um am-
biente no qual se torne possível qualquer decisão precipi-
tada, de effeitos desastrosos sobre o commercio de dia-
mantes — 

que todos, de boa fé, querem preservar.

Providencie com tempo

o arranjo de sua casa

para as festas do Watal

e Anno Bom.

\f ISITANDO o grande Mostruario da fabrica de
V moveis "Lamas", 

á rua Mello e Souza 102
(proximo á estação principal da Leopoldina), aprecia-
rá a grande quantidade de conjunctos para Residencias
e Escriptorios e os mais originaes moveis avulsos, pio-
prios para presentes, e ainda será possivel alterar o
que fôr necessário, de accordo com o seu bom gosto e
necessidades, tanto nas disposições internas, como em
dimensões, detalhes e na tonalidade das madeiras,
evitando os inconvenientes das compras de ultima
hora.

FAÇA 
a sua encommenda na fabrica 

"Lamas"*

não sendo necessário qualquer desembolso iw-
mediato; e, no dia que V. Ex. determinar, o seu lar
será mobiliado com moveis adequados, que o torna-
rão mais harmonioso e confortável, com satisfação
completa para toda a sua família.

/"""NS moveis "Lamas" 
vendem-se exclusivamente no

VMostruario junto á fabrica, sendo, em alguns
casos, o pagamento facilitado. Suas Exposições do
Flamengo, Copacabana e Urca são de simples propa-
ganda.
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O Banco 
do Estado de S. Paulo

Tr\mTíM outro aspecto indica mais eloquentemen-

KE ^envolvimento 
comraercial de um povo do

1 tels 
eSelecimentos 

de credito. Seja pela sua

que 
os seus natureza 

dos fins a que se desti-

ampllfíav! 
dos estabelecimentos de credito, póde-se

?affl"' nm segurança da capacidade productora de

julgar 
Dalii 

a necessidade de se divulgar,

" 
2ÍÒ d,rS! os pormenores 

<1, «J <le d.,.,-

instituições 
que se organizaram no sentido

™npaioteger, 
dentro de normas da maior segurança, a

^Entre 
Restabelecimentos 

de credito do Brasil, o

Banco do Estado de São

Paulo figura como um

dos que melhor corres-

pondem 
aos fins que se

destinaram, desde a sua

fundação. E para que essa

aífirmação fique demons-

trada basta cjue se lance

um olhar retrospectivo

para a sua vida. Fundado

para attender ao amparo

da lavoura do Estado de

São Paulo, corresponde,

até hoje, aos objectivos

que foram traçados des-

de sua fundação. Tendo

iniciado as suas transa-

cções ha trinta annos

,ou seja, mais exactamen

te, em 14 de setembro de

1909, á proporção que se

iam ampliando as neces-

sidades do meio em que
actuava, o Banco do Es-

tado de São Paulo acom-

panhava o rythmo de de
senvolvimento local. Nas

quatro primeiras décadas
do século actual, São Pau-
lo viu sua lavoura de sen-
volver-se de maneira ain-
da não registrada no paiz
Era natural que o surto
agricola do Estado ne-
cessitasse do apoio do es-
tabelecimento de credito
que mais e

encontrava

vpura.

Esse apoio não
tou' E 0 que nos infor-

em ligeiro resumo, a
V1 a do Banco, 

que veio
da- situação mais modes-
ta até o apogeu de hoje,
n"ma situação 

que lhe
permittiu, no anno de

¦^8, emprestar, através

das carteiras liypothecaria e Commercial, quantia su-

perior a um milhão de contos de réis.

Devido á sua finalidade, e de accordo com os con-

tractos assignaclos, goza o Banco de favores especiaes

do Estado, taes como isenção de impostos e garantias

de juros. Com um capital actual de 50.000 contos e

reservas de mais de 140.000, tem as suas acçoes nomi-

naes de 200$000 cotadas com um agio que varia para

mais de 50% -

Remontando á origem do Banco, a sua histona em

ligeiros traços é a seguinte. Pela lei n.° 923, de 8

de agosto de 1904, ficou o Estado de São Paulo auto
rizado 

a garantir um juro

annual de 6%, até um ca-

pitai de 2 milhões de es-

terlinos, durante o pr.iZO

e 20 annos, á organiza-

ão bancaria que se fun-

classe na Capital do Es-

lado, com o fim de operar

sobre credito agrícola. A

organização gozaria^ 
em

virtude da dita lei, isetr-

cão de todos os impostos

estaduaes. Entretanto/ so

auatro annos depois, isto

é em 1908. foi decretaria

nova lei, de n.° 1-160, mo-

lÉcando a anteuoi, lei

ciue possibilitou 
a creaçao

de estabelecimentos 
de

cr edito, hypotheca rio e

agricola para auxilio a

lavoura. O capital de -

milhões de esterlinos po-

çleria ser levantado í

meio de acções ou deben-

tures, sendo a gaiantia

ampliada para 30 annos e

o prazo 
dos empréstimos

hypothecarios 
augmenta-

do para 
15 annos em vez

d- 10 como preceituava 
c

lei anterior. Os contractos

foram assignados com o

Estado em datas de

abril e 7 de junho 
de 1.09.

A installação foi feita no

d\ 

7! ria° frs

setembro de 1909 realizou

a sua primeira 
operação

commercial. 
1 ela lei

? 00ó, de 19 de dezembro

de 1024, ficou o Executivo

autorizado a celebrar no-

vo contracto com o ban-

co de Credito Hypothe-

cario e Agricola do Esta-

do de São Paulo, para

B
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fim de elevar o capital do estabelecimento ate a som- O 
"hall" 

acima referido tern cerca de 500
ma de 20.000 contos em moeda brasileira, pois o seu quadrados de superficie, sendo 200 destin 1 

metros

capital inicial era entao de 10 milhoes de francos. Pela blico e 300 aos servi^os do Banco, com altu 
°S 

?° P11"

assemblea geral extraordinaria de 1926 foi o Banco de a do portico — tres pavimentos. 

'Circumda*^ 
nt*ca

| 
Credito Agricola e Hypothecario do Estado de Sao leria ao nivel da primeira sobre-loja, onde° 

Um? 
^a~

Paulo transformado no actual Banco do Estado de ser tambem installados os serviqos em cont ?° 
a.° 

|H
Sao Paulo. Com a faculdade de operar sobre deposi- directo com o publico. Os sub-solos contem^ 

° m^S 
fl

tos, descontos, redescontos,. cambios e outras transa- anterior o archivo e duas caixas-fortes, uma^ I
cg5es bancarias e commerciaes permittidas por lei, da ao Banco e outra aos cofres de aluguel Amb^^" fl
ampliou-se a esphera de ac^ao do estabelecimento, em torno um corredor de vigilancia e protect 

^ ^ 
I

que, ate entao, operava quasi que exclusivamente so- do de apparelhamento necessario para tornar° 
Pff°V1" 

B
bre emprestimos hypothecarios ruraes e urbanos a sua guarda. Na parte posterior dos sub-soln, « t I
sobre penhores agncolas. Foi desse modo que, nos dez yoltada 

para a rua Boa Vista, localizam se n »rw I
annos transcorndos entre 1926 e 1936, a prosperidade de. correspondencia, os vestiaries, etc. 

° 

|do Banco, grandemente ajudada pelos poderes publi-
cos, com o fim de auxiliar as classes productoras do No corpo principal, acima das sobrelojas est~ IEstado, poude ser constatada por cifras das mais elo- o andar destinado a directoria do Banco e o andar
quentes. 

nobre? para os .quaes se destinam acabamentos e de- ICom um tal desenvolvimento de negocios, reque- coragoes condignos. Os demais andares, com instal- fltI'U1 ° nume™ funccionarios para aj> la?6es analogas as jdos bons edificios commerciaes fo- I
i| 

er a.S 
^1U 

1^.as sec^°es estabelecimento, nao ram traqados de forma a serem utilizadas pelo Banco em Iera possivel contmuar o Banco limitado ao espaqo de futuras ampiia?oes dos seus serves, ou I
que dispunha na sede actual, s ta a rua 15 de Novem- JBJLL- +1 a • s ¦« r~ug.as a ter- M

bro. Mesmo antes de 1930 o problema do espaco^e ^ 
^ communica^ 

|.edificio, 
tanto no ¦

; |f fazia sentir e ja em 1937, em seu relatorio, a directo- !!f- 
ho"zonta1' como no vertical, foi estudado com o I

| 
r ria insistia sobre o asumpto. O projecto do novo edificio Xc-m? 

culdado* **avera Paia serviQo exclusivo do Ban- B

|| 
foi orgado em 8.890:000$000 e aproveita o terreno de C°, 

eleyadores e 6 para os andares alugados, sendo 4 ¦

forma irregular anteriormente adquirido, situado entre . 
° praga Antonio Prado e 2 pelo da rua Boa S

rua 15 de Novembro, a pra^a Antonio Prado e a rua Joao Vlsta- 9 
total da area construida e de cerca de 17.000 M

Briccola, sobre as quaes se estende numa frente de 48,50 metros quadrados, num conjuncto monumental. ¦

metros e a rua Boa Vista, onde mede 10,30 metros. Em B
consequencia da citada irregularidade do terreno e pela , ¦
necessidade da predominancia que deve ter no conjun- "
cto a fachada da praga Antonio Prado, a parte princi- jnMpPVHBMn 9

pal foi dividida em 3 corpos, sendo um central, com'21 I

pavimentos, cujo eixo coincide com o da avenida Sao ¦
Joao, e dois lateraes, com 16 pavimentos. A fachada I

que se volta para a rua Boa Vista tem apenas 6 pavi- I
mentos. Alem desses pavimentos existem em toda I
extensao do edificio dois sub-solos. Para as fachadas
e decorates internas foi preferido o estylo moderno, I
considerado pelos autores do projecto como o unico ¦
que pode, com fadlidade, ser applicado a um edificio 1
de taes propor^oes. Todos os motivos foram atten- / JI
didos, como convem a uma construct deste genero, / 1 W^OP HI hi I
com a maxima sobriedade, tendo sido apenas pro- ' Jl If C/Y/wCff I

(curados^os 

^effeitos 

em propor9ao com o jogo das 1

ticae^s peb emprego_de materiaes nobres^ cuidadosa- I

samento se destaca o portico, com 15 metros de lar- 9 1
gura e 12 de altura, abrangendo 3 pavimentos, depois 5^ ) /\ © ntl Hfl ©10 I
de soffrer um reeuo de nivel no quinto andar, apre- / / A\ r ft n f A C C fl O Isenta, na altura do seu coroamento, a cerca de 80 me- // x\ 

tU III W ¦

tros acima da praSa, um terraQo de onde se descorti- // V, I
nara, em todas as direcqoes, um amplo panorama da ^ ~ 1
cidade e arredores NOVOS 

PADROES SUPER LEVIS I

e de^opid'^entl^|0^a|°^Ji0- I

lado da rua Joao Briccola aos directores^o Banco'e I
pelo lado da rua IS de Novembro aos andares nao J 'llJ. , 1occupados por este. ^^ow 

1

OURIVES, 3 e 5

NOVOS PADRÕES SUPER LEVES

i V**W'
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0 Ramal 
do Caes do Porto 

||

nosso onde um dos problemas to armado, com 10 metros de vao. Nas estaqoes de ||

t? M um Pai.z 
c°nlV 

f:ripnc!a de vias de communica- Honorio Gurgel, Rocha Miranda, Tury-Assu', Eng." ¦

tnais serios e refira 
a ampliaqao de Leal, Cavalcanti, Thomaz Coelho, Terra Nova, Cintra i 

||

coes, qualquer 
n0.tlCL'qvital 

interesse. Consideramos Vidal, Del Castilho e Maria da Graqa, construiram-se p

H estradas 
se reves divuleacao 

discriminada dos fossos americanos e abriram-se 10 boeiros. As plata- |f

das niais inteiessan Q 
de 1939, pela 3.tt Divisao, formas de todas as estaqoes comprehendidas neste

servi^os executa 0Tr,.t,.,,-ia 
de Ferro Central do Brasil. trecho estao sendo alargadas e as passagens superio- SB 

(jj
13. Residenoa, 

da JWtra ^ 
ramai do Caes res, de pedestres e vehiculos para todas as estates j 

J
Gomecemos^p 

necessidade em que se viu a estao sendo devidamente estudadas. 1 
|

d0 
Por,t0,'"nLcil 

rle intensificar o transpose de mi- 0 terceiro e ultimo trecho, que vae de Heredia de

Central do cra_si_ demais 
de vez que a capa- Sa ao Caes do Porto, numa extensao de 5 kilometres || !|

nerio, sem prejmzo 
> • 

|r d 250 metros, e inteiramente novo e tem o seu leito |N|

cidade de trafego 
^ibnhajg construido sobre aterro, cuja altura media e de 5 me- I 

|

I Deodoro, estava co . 
& j;ga(,j0 existente entre tros. O terreno de mangue, sobre o qual foi lanqada 

|| |0 seu trasado ap estreita 

(Honorio Gur- esta infra-estructura, e de tal natureza que o recalque || 
|

a bitola larga { « 
bitola estreita ate Heredia produzido pelo lanqamento do aterro attingiu em media

?V novo, 
altanqa U « «igi. „ ,oU„„ * 751.128,913 „e„o, cob.co. | 1

fc,'.Uo Por'to «« terrenos fronteiro. ao cemiterio de terra, at. a pre,||d.t.. 
Aj oh>l ^ „K

cho do ramal, isto e-nos 
' 

YL . . . „ J Wo de bonds electricos; 1 viaducto, de concrete 1

tres kilometros e meio que vao de Deodoro a Honor & 
fundacoes de estacas Francki, sobre ||

Gurgel, existe linha singela de bitola estreita, que esta armaco,^ 
Leopoldina Railway, com um

sendo transformada em linha dupla de bitola larga. ac ua metros; 
1 viaducto de concreto ar-

Tendo os servi<;os se iniciado em janeiro do corrente unico v 
fundacoes de estacas Francki, sobre jtv

H anno, ja se acha prompto o leito para linha dupla de 
petropolis, com dois vaos de 21 metros 

|
bitola larga, devidamente macadamizado, preparado, c viaducto de concreto armado, sobre fun-

portanto, para o assentamento de trilhos e dormentes, ca a u ag 
;prancki, sobre a rua Carlos Seidl,

H tendo-se 
procedido ao reforqo e augmento de 5 boei- cacoes 29 

metros e 15 centimetros,

ros abertos e a reconstruc^ao da ponte sobre o rio Tin- com 
^ ^ ^ metros e 10 centimetros de vao *lvie |

guy,.que e de cimento armado e tem 8 metros de vao. V 4 metros na estaca 84; um boeiro dup o 
|

No segundo trecho, que vae de Honorio Gurgel e a uia tQ 
armado sobre estacaria piovi 0

H Heredia de Sa, numa extensao de quasi 14 kilometros, escons 
rniiec+0ra e destinado ao escoamento as

H 
existe uma linha dupla de bitola estreita, com trilhos e cal 

, • 
e servidas das casas do I. P*> nas 1

H j^Pos 
B e C, que esta sendo transformada para linha aguas P • 

estrada Rio Petropolis; pro onga |

H upla de bitola larga, com trilhos typo D. Tendo proxim1 existente 
sobre o riacho que exis- I

servi^o se iniciado em janeiro de 1938, estao sendo re- men Avenida 
Suburbana, com 01

or^adas as seguintes obras de arte: ponte sobre o rio te na conCreto 
armado, tendo ca a or

cuia estructura e metallica e tem 10 metros de t ens tros 
comprimento; 2 boeiros capea os ^

I 
Vao, 

ponte sobre o rio Monguengue, de estructura c em COncreto 
armado, com dois metros ^ 

eva |

U metallica, com 21 metros de vao; ponte sobre o no com lagi djconcret^ dg 
ffladelra; dois born- |

H JaJano, de estructura metallica, com 10 metros de livre;(c.a^Iro" 
Tobre cal?ada de alvenaria de pedra |

|H 
Tao e> finalmente, 

ponte sobre o rio Jacare, de cimen- ros I

[ . . .¦ 'I
r. 1mmm |
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trigs que partem de Belem, em Pavuna^ alcan^arao o 
VSo D0 VIADUCTO> EM construc£ao, sobre a Av. SuburbanaJ

referida Linha Auxili'ar 

^ °&an<^° assim o leito da 
0|)ras arj-e qUe est£0 sendo augmentadas e re- 1

A extensao total do trecho a duplicar e a seguin- 
foi^adas sfl°as+ segtiintes: reconstruct da ponte I

te 1 Del Castilho a Belford Roxo, 19 kilometres 777 me- ™ 
° qU® 

. 5str"ctura 
metalhca co™

tros, tendo o serviqo se iniciado em Janeiro de 1939 A 
°S d* Va°/ constr"c?ao da ponte sobre o no

havendo ja realizados os seguintes (sendo que nos Acar^' 
em 

_clmfnt° 
armado- com 18 metres de vao;

| trechos abaixo mencionados a segunda linha ia se en- f 
c°nstrucf ° da ponte sobre o no Fana, ponte de es-

contra devidamente assentada): Del Castilho a Inhau- truct"Ja 
metallica, com 10 metros de vao.

ma, 1 kilometre e 678 metros, Belford Roxo e Aeos- , 
"a° 6 apenaS Pf ° asPecto Purament.e techm"

I tinho Porto, 3 kilometros 253 metros. O preparo para 7 
-q-Ue 

* p 
e"caIado ° servl?° cl"e r«all?.a essa

,11 a segunda linha ja se acha concluido, dependendo lu° Wfc 
d® Ffr0 Celltral do.BraslL Com 

ff

apenas 
de assentamento da linha dos seguintes tre- t!,elhorame"to',feito. 

de forma a aproveitar o que existia

chos: Agostinho Porto a Pavuna, 2 kilometros 637 ?P">veitavel, 
evitando despesas superfluas, mas sot

: 
fe . metros; Acary a Collegio, 3 kilometros 243 metros pre^dlcar' 

P°r um cr«eno erroneo de economy a effi-

Esta iniciado o prepare do leito e prosegue com In' rT 
& 

a 
6 & * seguran«a das c°nstruc?°« rea"

i tensidade nos seguintes trechos: Inhauma a Vicente ' 
° dePartanlento c\ue 0 execllta Presta um 

,rea 
se'"

Carvalho, 4 kilometros 260 metros; Vicente fWv^o ^ 
a°S qU6 necessltam de recorrer a esse mel° de traM"

¦' 

P01 
O surto de desenvolvimento que se esta proces-

sando entre nos requer facilidade de accesso aos portos.
= O ramal agora em construcQao vira permittil o desconges-

tionamento de transporte em uma zona que se achava de-

No primeiro ramal, isto e, na parte que vae de

veram de ser vencidas, como a do trecho entre o Caes 
|

exigiu um^aterro de altura media de 5 me^Vjjonsu" !

tros cubicos. So nesse trecho, como foi minuciosamen- |

nas proximidades da City; um pontilhão sobic os

emissários da City (estação de Alegria) com 6 metros

e 10 centímetros de vão livre e 4 metros de .altura so-

bre estacas Francki; um pontilhão com 6 metros e 10

centimetros de vão livre e 7 metros de altura sobre o

riacho na região do vasadouro municipal de lixo, nos

fundos do cemiterio do Caju'; um boeiro 
"ARMCO"

sobre estacaria de madeira — estaca 123 (braço de

mar) .

Dada a natureza do terreno, a alludida estacaria

para obras de arte attingiu, em alguns casos, a pro-
fundidade de 72 metros. São as seguintes as condições

technicas do trecho: extensão total, 5 kilometros e 280

metros; raio minimo, 203 metros; rampa maxima,
1 1/2%; extensão total em curva, 1.381 metros e 98
centimetros; idem em tangente, 3.898 metros e 10
centimetros; idem em rampa, 2.603 metros e 65 cen-
timetros; idem em nivel, 2.676 metros e 35 centime-
tros; volume de terra empregado até a presente data,
751.128 metros cúbicos e 913 millimetros.

Outro trabalho digno de referencia é a duplicação
do ramal da Rio D'Ouro, entre Del Castilho e Belford
Roxo, que é uma consequencia da construcção do ra-
mal do Caes do Porto, em virtude da capacidade de
trafego da sua linha singela ter ha muito ultrapassa-
do o limite previsto. Reflectir-se-á tal melhoramento
no trafego da áctual Linha Auxiliar, porquanto os
trens que partem de Belem, em Pavuna, alcançarão o
leito da Rio D'Ouro, desafogando assim o leito da
referida Linha Auxiliar.

A extensão total do trecho a duplicar é a seguin-
te 

| 
Del Castilho a Belford Roxo, 19 kilometros 777 me-

tros, tendo o serviço se iniciado em janeiro de 1939,
havendo ja realizados os seguintes (sendo que nos
trechos abaixo mencionados a segunda linha já se en-
contra devidamente assentada): Del Castilho a Inhaú-
ma, 1 kilometro e 678 metros, Belford Roxo e Agos-
tinho Porto, 3 kilometros 253 metros. O preparo para
a segunda linha ja se acha concluido, dependendo
apenas de assentamento da linha dos seguintes tre-
chos. Agostinho Porto a Pavuna, 2 kilometros 637
metros; Acary a Collegio, 3 kilometros 243 metros.
Está iniciado o preparo do leito e prosegue com in-
tensidade nos seguintes trechos: Inhaúma a Vicente
Carvalho, 4 kilometros 260 metros; Vicente Carvalho
a Irajá, 1 kilometro 350 metros; Irajá a Collegio, 375
metros e Acary a Pavuna, 2 kilometros e 971 metros.

Para este preparo empregou-se até á presente
data um volume de terra de 12.200 metros cúbicos.

Vão central do viaducto da Av. Suburbana

O OBSERVADOR 
| Uvu

.
BHalll

Vão do viaducto, em construcção, sobre a Av. Suburbana

As obras de arte que estão sendo augmentadas e re-
forçadas são as seguintes: reconstrucção da ponte
sobre o rio Botas, que tem estruetura metallica com
20 metros de vão; construcção da ponte sobre o rio
Acary, em cimento armado, com 18 metros de vão;
reconstrucção da ponte sobre o rio Faria, ponte de es-

truetura metallica, com 10 metros de vão.

Mas não é apenas pelo aspecto puramente techni-

co que deve ser encarado o serviço que realiza essa

divisão da Estrada de Ferro Central do Brasil. Com esse

melhoramento, feito de forma a aproveitar o que existia

de aproveitável, evitando despesas supérfluas, mas sem

prejudicar, por um critério erroneo de economia, a effi-

ciência, a solidez e a bôa segurança das construcções real

lizadas, o departamento que o executa presta um real ser-

viço aos que necessitam de recorrer a esse meio de trans-

porte.
O surto de desenvolvimento que se está proces-

sando entre nós requer facilidade de accesso aos portos.
O ramal agora em construcção virá permittir o desconges-

tionamento de transporte em uma zona que se achava de-

ficientemente servida.

No primeiro ramal, isto é, na parte que vae de

Deodoro ao Caes do Porto, innumeras difficuldades ti-

veram de ser vencidas, como a do trecho entre o Caes

do Porto e Heredia de Sá, onde o terreno de Sangue

exigiu um aterro de altura média de 5 metros, consu-

mindo, até agora, um volume de terra de 751.129 nie-

tros cúbicos. Só nesse trecho, como foi ininuciosanien-

te descripto acima, houve necessidade de constiun

oito viaduetos, sendo quatro de concreto armado, com

fundações em estacaria. Vê-se, desse modo, que as di -

ficuldades foram vencidas. Vinte e dois e meio kilome-

tros de boa estrada no ramal do Caes do Porto e nove

kilometros na Duplicação da Rio D'Ouro, estarão dentro

em breve em condições de attender ás suas utilissijnas 
i

nalidades.
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I A FACTO mais interessante 
—- 

nanciamento attinge cerca de

\) do mercado de algodao dos f 60$000 
por arroba. :'m

1 F tados Unidos foij incontesta- A' primeira vista, parece que ||

1 i nte no mez de novembro, _ o financiamento deste anno foi §||

I . 
vemerovacao 

do novo piano de financiamento a lavoura approvado em bases mais elevadas do que no anterior, S 
lit

I 
a<a? 

p:ra daquelle paiz. Tal como haviamos analysado, quando a media nao passou de 8,30 centavos. Convem, po- I 111

I: 
°mmentario 

de outubro d' O OBSERVADOR, as rem, notar que, neste anno, a base de 8,70 a 9,20 se refere i 'ill

Mi 
c?es 

so|)re essa importante providencia official norte- a peso liquido e nao a peso bruto, como em 1938. Si o

P S>; cana divergiam abertamente naquelle paiz. Quando financiamento do anno anterior tivesse sido feito nestas ,:;i ygj
^secretario 

da Agricultura norte-americana, sr. Henry condiqoes, os lavradores receberiam, nao 8,30, mas 8,70. ;¦!

Wallace cedendo as solicitaqoes dos lavradores do Sul, Quanto a base actual do financiamento, a idea central I l|j

m resentou a consideraqao do governo o novo piano de fi- augmental-a nos Estados proximos de portos e diminuil- J

- 
^anciamento, 

as divergencias acima citadas attingiram os as nos mais distantes, de maneira a assegurar nivel mais ;1H|

fi 
"roorios 

circulos da 
"White House". Contra o novo fi- 0u menos uniforme para todo o paiz. E' claro que os la- M :|||

1 nanciamento parece ter-se manifestado, quasi publicamen- vradores mais distanciados dos portos receberao sempre 1J |

t 
"e '0 

proprio presidente Roosevelt. um pouco menos. Com a base approvada, accresci- |;;I||

| 
' 

Acreditava-se que si a safra actualmente em curso da dos transportes, havera um preco quasi unico em todo |

I (lava apenas para attender as necessidades normaes do 0 paiz, dessa maneira eliminando-se os inconvenientes ||jB

consumo interno e da exporta^ao, e si o algodao ia sen- de financiamentos anteriores, quando so alguns Estados ||n|

do absorvido regularmente por esses dois grandes secto- tinham vantagem em aproveitar essas facilidades,^ dessa ' 
| 

\

res da actividade distribuidora dos Estados Unidos, qual- maneira provocando serias alteracoes na distribuiqao das | 
||

. quer financiamento parecia extemporaneo e desnecessario. safras norte-americanas. jj ft

Alguns o julgavam ate perigoso. Queixavam-se, porem, os Outro acontecimento de grande importancia e re- |

lavradores do Sul da situaqao creada pela abundancia das percussao nos mercados algodoeiros foi incontestavelmente S

boas qualidades. O tempo corre tao bem actualmente na a approvaqao da nova lei de neutralidade norte-america- | :j

zona algodoeira norte-americana, que quasi nao ha algo- na. Como e hoje conhecido, os navios norte-americanos 11||

dao de qualidade baixa. Isso provocou a queda da 
"$>a- estao 

inhibidos de carregar qualquer mercadoria paia as f 
|l

sis" dos typos finos, ou em termos mais simples, as qua- naq5es belligerantes. A' primeira vista, isso nao devena J 
|||

lidades superiores nao vinham obtendo o agio de outros ter accentuada importancia nos meios algodoeiios, pois I

Is, Si essa situacao continuasse — adeantavam os la- esperava-se que, mesmo sem navios norte-amercianos, as $¦¦¦$§

n facilidades em vapores de Igjj

nente, isso nao esta aconte- |/:||

)rte disponiveis vao dando : j

iais urgentes, sobretudo as I: i:

dos exercitos em operaqao na '

nova forma de combate aos s;j 
' 

t

es alliados, as chamadas 
"mi- ;:j

ies, inquietou os meios algo- I: 
|i

reaches nos mercados e nas u v*:

ia. A menor disponibilidade

dos ja esta se fazendo sentir, ! r;

into de alguns portos- algo- 1 
jj

i de intensificaqao da luta nos jjgj

sponivel" da Inglaterra e bai- ;

facto que apparentemente po- f;

las que na realidade e perfei- 1||

imeaqa a navega^ao maritima

)s meios de transportes e se-

lo assim o valor dos algodoes

lesvalorizando de certa manei- |j •

uctores. i/:

priniei-
Nova 11

¦"! 
I

- 
JI

Arizona,

Ao

0 observador
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p^CTO mais interessante

w do mercado de algodão dos

|st|§8 Unidos foi, incontesta-

|H n0 mez de novembro,

aüDrovação do novo plano de financiamento á lavoura

PISS*aúEe paiz- Tal como havíamos analysado,

§' 
° °bseey,adPr' -

lióes sobre essa importante providencia official norte-

Licana divergiam abertamente naquelle paiz. Quando

secretario da Agricultura norte-americana sr. Henry

Wallace cedendo ás solicitações dos lavradores do Sul,

aoresentou á consideração do governo o novo plano de fi-

/andamento, as divergências acima citadas attmgiram os

oroprios círculos da 
"White House". Contra o novo fi-

nanciamento parece ter-se manifestado, quasi publicamen-

te o proprio presidente Roosevelt.

Acreditava-se que si a safra actualmente em cui so

dava apenas para attender ás necessidades normaes do

consumo interno e da exportação, e si o algodão ia sen-

do absorvido regularmente por esses dois grandes secto-

res da actividade distribuidora dos Estados Unidos, qual-

quer financiamento parecia extemporâneo e desnecessário.

Alguns o julgavam até perigoso. Queixavam-se, porém, os

lavradores do Sul da situação creada pela abundancia das

boas qualidades. O tempo corre tão bem actualmente na

zona algodoeira norte-americana, que quasi não ha algo-

dão de qualidade baixa. Isso provocou a quéda da 
"ba-

sis" dos typos finos, ou em termos mais simples, as qua-
lidades superiores não vinham obtendo o agio de outros

annos. Si essa situação continuasse — adeantavam os la-

vradores — a safra do anno vindouro não seria mais

plantada com sementes seleccionadas, tal como vem ulti-

mamente succedendo, mas sim com variedades inferio

res, mais baratas, porém, mais productivas. Allegavam
ainda os lavradores que os antigos planos de financia-
mento não levavam em consideração a localização das la-
vouras. Os plantadores collocados em determinadas zo-
nas do interior do paiz recebiam importancia superior aos
situados em outras localidades.

E' possivel que essas allegações tenham tido mais
torça do que as objecções do proprio presidente Roose-
velt, tanto que, logo nos primeiros dias de novembro, an-
nunciou a 

"Commodity 
Corporation" as novas bases des-

se financiamento. Segundo ellas, os lavradores poderão
0 tei financiamento, segundo uma interessante escala de
v a oi es, no qual entram em consideração o typo (aspecto)e o comprimento das fibras. Ha também um plano espe-
Cla> para os chamados algodões irrigados, hoje muito
irnportantes, 

na Califórnia e Arizona. Por paradoxal que
Possa parecer, os algodões dessa região não são bem ac-
ceitne noln 1 ... °1 os Pe^a industria, contrariamente ao que occorre com

ypos egypcios, considerados de grande efficiencia nas

acinf 
aí?Wras* ^ara os 

"algodões 
irrigados", a entidade

ses 
a aPProvou um plano de financiamento em ba-

Sant^ls 
ba^s do que a dos typos communs. O interes-

guns V 
entretanto' a escala ou base dessas operações. Al-

dia d ?a^0s. terao uma e outros varias dellas. A mé-

e Ari° 
lnanciamento, 

exceptuado o algodão de Califórnia

plumpZOnAa, 
Varia entre 8'70 e centavos, por libra de

Ao cambio de hoje, com o dollar a 20$000, esse fi-

...
nanciamento attinge cerca de

60|000 por arroba.

A' primeira vista, parece que
o financiamento deste anno foi

approvado em bases mais elevadas do que no anterior,

quando a média não passou de 8,30 centavos. Convém, po-
rém, notar que, neste anno, a base de 8,70 a 9,20 se refere

a peso liquido e não a peso bruto, como em 1938. Si o

financiamento do anno anterior tivesse sido feito nestas

condições, os lavradores receberiam, não 8,30, mas 8,70.

Quanto á base actual do financiamento, a idéa central é

augmental-a nos Estados proximos de portos e diminuil-

as nos mais distantes, de maneira a assegurar nivel mais

ou menos uniforme para todo o paiz. E' claro que os la-

vradores mais distanciados dos portos receberão sempre

um pouco menos. Com a base approvada, accresci-

da dos transportes, haverá um preço quasi único em todo

o paiz, dessa maneira eliminando-se os inconvenientes

de financiamentos anteriores, quando só alguns Estados

tinham vantagem em aproveitar essas facilidades, dessa

maneira provocando sérias alterações na distribuição das

safras norte-americanas.

Outro acontecimento de grande importancia e re-

percussão nos mercados algodoeiros foi incontestavelmente

a approvação da nova lei de neutralidade norte-aineiica-

na. Como é hoje conhecido, os navios norte-americanos

estão inhibidos de carregar qualquei mercadoria paia as

nações belligerantes. A' primeira vista, isso não deveria

ter accentuada importancia nos meios algodoeiios, pois

esperava-se que, mesmo sem navios norte-amercianos, as

nações européas encontrassem facilidades em vapoies de

outras procedências. Infelizmente, isso não está aconte-

cendo. Os meios de transporte disponíveis vão dando

preferencia ás mercadorias mais urgentes, sobietudo ás

destinadas ao abastecimento dos exercitos em operação na

Europa. Por alguns dias, a nova forma de combate aos

meios de transporte dos paizes alliados, as chamadas rm-

nas submarinas" dos allemães, inquietou os meios algo-

doeiros, produzindo curiosas reacções nos mercados e nas

cotações dessa matéria prima. A menor disponibilidade

de vapores nos Estados Unidos já está se fazendo sentn,

produzindo o congestionamento de alguns portos algo-

d i ros

De outro lado, a ameaça de intensificação da luta nos

mares, provocou alta no 
"disponível" da Inglaterra e bai-

xa no dos Estados Unidos, facto que apparentemente po-

deria parecer estranhavel, mas que na realidade e perfei-

tamente logico. Qualquer ameaça á navegaçao marítima

representa encarecimento dos meios de transportes e se-

™ contra guerra, elevando assim o valor dos algodoes

fá existentes na Europa e desvalorizando de certa manei-

ra os stocks dos paizes productores.

A ALTA DO ALGODÃO NOS MERCADOS

INTERNACIONAES

Melhorou consideravelmente o breço do

f nc; Fstados Unidos quanto na Euiopa. N p

ros dias de novembro, o disponível 
"Middling" em Nova

York, 7/8 de pollegada, 
valia cerca de 9 centavos por
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bra de pluma. Em Liverpool, attingia menos de seis pen-
ce. Nos últimos dias. do mesmo mez, a cotação nova-

yorkina subiu acima de 10 centavos e a de Liverpool

ultrapassou sete 
"pence". 

Houve, assim, nos mercados

algodoeiros de mais importancia, alta de um centavo, por
libra de pluma, equivalente á melhoria de 11 por cento

approximadamente. A alta de Liverpool, provocada pe-
Ias causas já apontadas e pelas oscillações da moeda bri-

tannica, foi ligeiramente mais forte. Quando uma mer-

cadoria, como o algodão, ainda em super-producção nos

Estados Unidos, consegue melhorar o nivel de preços de

11 por cento, em um mez, força é confessar a importan-

cia das forças actualmente responsáveis pela modificação

das cotações.

A que se deverá, porém, attribuir essa alta no mo-

mento? E' ou não a guerra responsável por esse estado de
pAIM O ?

A GUERRA E O ALGODÃO

A experiencia da ultima conflagração não foi favo-

ravel nem ao consumo, nem aos preços do algodão. Em

julho de 1914, quando rebentou a conflagração européa,

o 
"middling" 

dos Estados Unidos valia em Nova York
13,17 centavos. Desceu, com o inicio da luta, a 7,53, em
dezembro de 1914. Manteve-se sem grande alta, no anno
seguinte, quando as cotações não registraram em média
mais de 9,10 centavos, apesar de tudo ter subido assusta-
doramente. Cahiu o consumo de algodão norte-americano
no mundo, passando de 13.152.000 fardos, na média
1909-14, para 10.871.000, em 1917-18. Não fossem as

pequenas safras norte-americanas de 1915, 916 e 917, as

quaes não ultrapassaram, em média, 11.500.000 fardos,
em logar de 14.000.000, nos exercicios anteriores; não
fossem estas pequenas safras, e certamente o algodão te-
ria permanecido muito baixo nos annos seguintes. Só
houve, portanto, reacção de preços na ultima guerra, dois
annos depois de iniciada a luta e isso devido á deficiencia
da safra dos Estados Unidos.

Si essa experiencia pudesse estender-se á luta inicia-
da este anno em setembro, os preços do algodão cahiriam
ou pelo menos não reagiriam. Não era possivel cahir mui-
to^ a cotação dessa matéria prima, como em outras occa-
siões, porque desta vez havia o financiamento norte-
americano. Ao menos internamente, o preço do algodão
norte-americano não desceria aquém de 8,30 centavos, ni-
vel do financiamento em vigor, quando rebentou a guerra.
Externamente, a ameaça dos Estados Unidos de retomar
a sua 

"posição 
histórica" nos mercados, e o subsidio á

exportação, alliados a impossibilidade de um accordo in-
ternacional, durante a Reunião de Peritos de Algodão em
Washington nos primeiros dias de setembro, actuavam ou
pareciam actuar de maneira deprimente. O proprio se-
cretario da Agricultura dos Estados Unidos, sr. Henry
Wallace, ao abrir a reunião citada, advertiu os delegados
dos paizes presentes sobre a precariedade da alta que en-
tão se manifestara nos mercados. Segundo então pensava
aquelle importante membro do governo dos Estados Uni-
dos, a alta não podia durar, em vista da experiencia da
guerra anterior.

Contra todos esses prognosticos, os preços do algodão,
em logar de cederem, melhoraram. E melhoraram ininter-
ruptamente. Quando rebentou a presente guerra, o algo-
dão em Liverpool não .valia mais de 4,50 pence, por li,
bra. Hoje está acima de sete centavos. Passou nos Esta-
dos Unidos, em Nova York, de 8,60 centavos, para 10,12,
em fins de novembro, no 

"disponível". 
Raramente se ve-
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rificara no mercado algodoeiro reacção tão segura
gressiva. Pode-se dizer que, com ligeiras exceDcflPr°"
mercados de algodão vêm accusando nos ultim™ 

os

altas consecutivas. mezes

A explicação está, em primeiro logar, na actividade
das fabricas norte-americanas, européas e orientaes
segundo, na posição 

"technica" 
dos mercados n,,^®1

supprimento immediato. ao

OS PARADOXOS DO ALGODÃO

Em Io de agosto deste anno, quando se inicia a nova
estação algodoeira internacional,, os stocks de algodão nos
Estados Unidos elevavam-se a 24.376.000 fardos em Ia
gar de 22.935.000, em igual data do anno anterior. Taes
stocks eram formados da safra actual de 11.420.000 far
dos e dos algodões ou 

"carry-over", 
na data citada. Ha-

veria, assim, ao menos apparentemente, enorme excesso de
algodão. Corri 24.000.000 de fardos, ha algodão ameri-
cano sufficiente para quasi dois annos de consumo normal
no mundo.

Por que razões melhorava o preço dessa matéria pri-
ma, quando o excesso era tão forte?

A explicação é a seguinte: Dos stocks mencionados
24.376.000 fardos, 10.873.000 estavam financiados ao
governo, em 31 de julho deste anno. Conforme acentuá-
mos ha pouco, o 

"carry-over" 
em 31 de julho deste anno

era de 12.956.000 fardos. Descontados os 10.873.000
fardos, sobrariam apenas 2.083.000 fardos. Só esse al-

godão é que estaria disponivel, 
"livre" 

para as transacções
communs. Era o stock 

"livre", 
de que o commercio e a

industria poderiam lançar mão. A elles, deveríamos jun-
tar, para completar o supprimento desta safra, a producção
actualmente em vigor, hoje calculada em 11.675.000 far-
dos. Dessa maneira, o supprimento de algodão, na pre-
sente estação norte-americana, não passava de 13.762.000
fardos, contra 16.147.000, em 1938-39, ou 21.134.000,
em 1937-38.

Por isso é que dizíamos que, apesar de haver exces-

sos de algodão no mercado 
"livre", 

já se começava a no-

tar até deficiencia. De facto, o consumo de algodão deste

anno, segundo os dados até agora registrados, poderá at-

tingir quasi 8.000.000 de fardos. A exportação alcança-
rá (descontada a que se está fazendo em virtude da troca

de algodão por borracha), de 4.500.000 a 5.000.000 de

fardos. Ao todo, o 
"desapparecimento" 

de algodão norte-

americano poderá alcançar nesta estação 12 a 13.000.000

de fardos. Essas actividades terão de ser attendidas den-

tro do supprimento do mercado 
"livre" 

que é, conforme

vimos, de 13.762.000 fardos. Como não é admissível, em

mercado de algodão, posição tão 
"apertada" 

quanto a

acima apontada, a situação terá de resolver-se de outra

maneira. E' possivel que nos mezes proximos de março

a junho, a escassez de algodão determine alta de preços a

ponto de permittir a liberação natural, automatica, de

parte dos stocks officiaes de 10.873.000 fardos, em mãos

do governo, mas dos quaes ainda parte pertence a lavra-

dores.

Essa posição technica dos mercados é que explica a

firmeza interna das cotações.

A LIBERAÇÃO DOS STOCKS OFFICIAES

NORTE-AMERICANOS

Ha — conforme acentuamos — em mãos do gover-
no, ou de particulares, em garantia de emprestimos, cerca

de 11.000.000 de fardos. Si houver escassez de algodao



1 observador

ofrno 

,,btr" ~

alg°dôes> 
a"«a 

â0 J pode 
ser realizada de dois modos:

Essa llberfç ,ei especial. Quando os preços do al-

Ruralmente 
0 P 

^ mercados disponíveis dos Esta-

godão 
atting'ire 

^ 1Q centavos por libra de pluma, já é

dos Unida; ce 
arriscarem-se os seus detentores a

negocio, ja _cu 
í . 

nâo precisarão senão apresentar

uma liberação. os emprestimos recebidos, ac-

OS títulos de P > r ^nrr.QCoc r1í> tnrmntencãn.
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PRODUCÇAO MUNDIAL DE ALGODÃO

Parece ter estacionado a producção mundial de algo-
dão, pois o total deste anno foi apenas igual ao do anno

passado, porém, abaixo dos últimos anteriores. Segundo
informa a 

"New 
York Cotton Exchange" na circular se-

manai de 13 de novembro ultimo, foram estes os resul-
tados de suas apurações:

cre

''íí08 Z. í ur0s e outras despesas de manutenção.

:sc! - r.Widão e o lançarão nos mercados, dessa ma-

aumentando 
o supprimento normal. Seria essa a

neir f^t&al Convém accentuar que quanto mais

llbT"C 
verifique essa liberação natural, automatica, tan-

íais d fficií será, porque as despesas de conservação e

5 juros 
vão augmentando a base em que a operaçao tor-

tiaf-çfi-ia lucrativa. . • i «

Poderá ainda o governo, 
mediante legislaçao nova,

liberar parte dos stocks. Corre com insistência, nos meios

Xiaes que na próxima 
legislatura sera approvada uma

mula'que permitta 
aos lavradores retomar os algodoes

„ue ainda lhes pertencem, sem pagamento dos juros de-

vidos Com isso, poderão jogal-os nos mercados em con-

dicões de lucro superiores ás normalmente obtidas, tm-

ouanto, porém, essa legislação não fôr approvada, perma-

nece a que inhibe o governo de ceder esses algodoes abai-

xo do custo. Como o custo não fica hoje aquém de 9,50

centavos, por libra, no interior não é possível actualmen-

te pensar-se em liberar parte dos stocks. Si as cotações

subirem, porém, a mais de 10 centavos, essa transacção

terá elementos de êxito.

Não parece, entretanto, seguro lançar o governo no

'mercado esses stocks, desde que isso determine quéda de

preços. Teria contra elle grande parte dos lavradores ou

commerciantes, cujos algodões poderiam ficar depreciados

de um momento para outro.

NOVA SAFRA DE ALGODÃO DOS ESTADOS

UNIDOS

Foi divulgada em 8 de novembro a quarta e ultima

estimativa da safra de algodão norte-americana 1939-40.

Os resultados foram ligeiramente inferiores aos anterio-

res, conforme se verifica dos dados abaixo: Io de agosto
— 11.412.000 fardos; Io de setembro — 12.380.000

fardos; Io de outubro — 11.928.000 fardos; Io de no-

vembro — 11.845.000 fardos.

A estimativa official da safra norte-americana é um

grande acontecimento no mundo algodoeiro, porque as re-

percussões dahi decorrentes são muito fortes e generaliza-
das. Pelo ligeiro resumo feito, nota-se neste anno extra-
ordinaria diversidade de condições. A safra começou com
11.412.000 fardos, mas melhorou de tal maneira, em se-
tembro, 

que um mez após o augmento já era de quasi
•000.000 de fardos. Posteriormente, o tempo

reil tãr> L™ _ . • .• • i • .1 .

i———— —»

1936/37 1939/40
PAIZES

(fardos) (fardos)

Estados Unidos  12.375.000 11.675.000
Brasil  1.824.000 2.200.000
China  3.020.000 800.000
Egypto  1.863.000 1.750.000

India  5.661.000 4.760.000

Russia  3.400.000 3.800.000

Outros  2.653.000 2.853.000

Total  30.796.000 27.838.000

Os 
"paizes 

estrangeiros" produzirão em 1939-40

apenas 16.163.000 fardos, em logar de 18.421.000, em

1936-37. Houve, assim, diminuição de mais de 2.000.000

de fardos, em parte attribuida á situação da safra chineza,

em virtude da guerra. Ha ainda alguns reparos. No que

toca ao Brasil, achamos que a estimativa de 1939-40, si

é a que comprehende a producção do sul colhida em 1939

e a que no Norte vae deste anno ate começos de 1940, esta

algo exaggerada. A nosso ver, a safra brasileira desse pe-

riodo seria a seguinte:

SAFRA DE ALGODÃO DO BRASIL 1939/40

SUL DO BRASIL Kilos

0 _ , 274.000.000
S. Paulo 30.000.000
Minas 6.000.000
Outros  

310.000.000

155.000.000
Norte —

465.000.000

 .

uc íaraos. rosteriormente, o xempu nao cor-
reu bem, pois a estimativa foi baixando até ser hoje
apenas um pouco superior á de Io de agosto. Com essa
producção, o rendimento por 

"acre" 
é neste anno um dos

maiores dos Estados Unidos, 234,1 libras de pluma, em lo-

vt ri 
em periodo do anno passado. Con-

erendo essas quantidades ás nossas medidas, verifica-se
HUe a média de rendimento deste anno, nos Estados Uni-

°s, e de 140 arrobas de algodão em caroço, approximada-

£>ene' 
P0r alqueire 

paulista de 24.200 metros quadrados.

DaÍ7Um 
len^^m^nto excellente, si tomada a média de um

COrn tantos Estados productores.

Calculando-se o fardo stanaara = -rr

ximadamente, teríamos uma producção 
de 2.1W.0«>fa

dos e não 2.200.000. E' possível mesmo que a produ

cS, de Minas Geraes não haja alcançado o total ac -

ma Como não temos dados para contestal-a, deixamol a,

S „n,o « —»£. 
,-pV-Ri.Xt

S,os,Uq«TrÍ«c„ 2.OOO.C»Od« 
tato

st andar ds. w

ver nest^annó S>

rá será cTlculado' 
"pela 

Bolsa de

ra excesso si ac 0 
_ Como isso depende de mui-

ricanos em podei de lado> ao menos por

emquanto,' dessa maneira desalliviando sensivelmente a
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posição estatística dessa matéria prima nós mercados

mundiaes.

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODÃO

Tem especial importaiicia a questão do consumo. Por

esta razão levantamos tres quadros especiaes, um do al-

godão norte-americano, outro do 
"estrangeiro" e um ter-

ceiro de todas as procedências. Estes quadros, que O OB-

SERVADOR publica na secção de 
"Productos e Merca-

dos", mostram, em primeiro logar, que o consumo na es-

tação ha pouco terminada, 1938-39, foi muito satisfacto-

rio, tendo ultrapassado fortemente o anterior y em segun-

do logar, que a expansão dessas actividades é mais pro-

nunciada nos algodões estrangeiros do que nos norte-

americanos. Quanto ás perspectivas de 1939-40, achamos

que será* praticamente idêntica á de 1938-39, ou sejam cer-

ca de 28.000.000 de fardos, mesmo sem entrar em con-

sideração a actual guerra, devido ao rápido augmento de

producção têxtil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no

Japão e na Italia. O que esses paizes lucrarão poderá neu-

tralizar a queda registrada na Allemanha e Polonia.

OS RESULTADOS DA NOVA POLÍTICA DE

EXPANSÃO DOS ESTADOS UNIDOS

Já tivemos occasião de registrar, no anterior numero

do O OBSERVADOR o que pensamos da actual politi-

ca de subsidio dos Estados Unidos. Essa providencia,

posta em pratica, em começos de agosto, a fim de retomar

os mercados de algodão e desencorajar a producção de

fóra, é inteiramente inoperante, se bem que de facto os

Estados Unidos tenham melhorado consideravelmente suas

vendas, com relação ás do anno anterior, que eram as

mais fracas dos últimos annos. Essa recuperação está

mais ligada á deficiencia de. stocks, e á necessidade de seu

fortalecimento, do que na realidade aos pretendidos sub-

sidios. O que dissemos em outubro pôde applicar-se

agora.

Tomaram, porém, os Estados Unidos em novembro

algumas providencias interessantes. Facilitaram a funda-

cão de uma entidade especial incumbida de segurar as

transacções de algodão contra certos riscos que não pódem
ser attendidos pelas companhias ordinarias de seguros

commerciaes. Essa entidade, que é semi-official, receben-

do do governo alguns milhões de dollares, conta com a

maioria dos grandes exportadores de algodão.

Outra questão que tem deveras impressionado os

meios algodoeiros é a falta de vapores para transporte de
algodão. Até outubro essa deficiencia não era sentida;

mas em novembro houve queixas sérias, signal de que,
apesar da grande tonelagem mundial em actividade, as

perturbações da guerra repercutiram desastrosamente, so-

bretudo na regularidade da 
"praça". 

E' importante esse

ponto para o commerciante, porque, sem contar com vapo-

res em datas aprazadas, não poderá evidentemente arris-

car-se a fazer negocios para o futuro, com a mesma faci-
lidade de outros annos. Chamamos a attenção dos meios
interessados do Brasil, porque achamos que essas mesmas

difficuldades serão ainda mais sérias, quando tivermos de
iniciar a exportação de S. Paulo no proximo anno. Da-
mos em seguida, para comparações, os resultados da ex-

portação de algodão dos Estados Unidos, entre Io de agos-
to e 24 de novembro deste anno.

o OBSERVADOR 
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EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO DOS ESTADOS JL~
(1.» DE AGOSTO A 24 DE NOVEMBRO) 

D°S

PAIZES
1938

(fardos)

Inglaterra. . .
Bélgica
D inamarca.. .
França
Allemanha.. .
Hollanda. . . .
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Hespanha. . .
Suécia

J apão
China
índia
Canadá
México
Outros

Total..
Linter

Liquido.

207.27S
41.914
25.501

245.320
232.487
32.635

125.871
8.044

77.188
2.657
1.000

40.105
338.653

8.508
1.074

102.961
15.760
20.174

1.527.127
79.000

1.448.127

1939

(fardos)

787.28S
70.637
34.630

289.526
38.948
86.217

164.716
15.633
5.741

22.199
93.200

122.435
285.599
104.149

300
120.774
23.469
14.402

2.279.865
122.000

2.157.865

Não está incluido no total acima o algodão exporta-

do para a Inglaterra e outros paizes dentro do accordo

de 
"trocas". 

Esses algodões devem attingir cerca de

700.000 fardos e vão sahirido do stock do governo norte-

americano, depois de cuidadosamente escolhidos pelos te-

clínicos officiaes. O augmento de vendas, mesmo des-

contada a parte das trocas, é bem forte; mas si for ana-

lysado com attenção, ver-se-á que é mais forte nos paizes

que no anno anterior haviam restringido as compras de

maneira excepcional, como é o caso da Inglaterra. Esse

augmento deveria, portanto, occorrer, quer houvesse sub-

sidio, quer não. Não ha, pois, motivos para attribuir a

melhoria agora notada á política de auxilios á exportação.

A INGLATERRA E OS AUXÍLIOS A' EX-

PORTAÇÃO DE TECIDOS

Os inglezes recebem hoje o algodão reduzido de 1,5

centavos por libra de pluma, devido ao subsidio dos Es-

tados Unidos. E' um presente que o norte-americano lhes

dá. Pensa, porém, o 
"Cotton 

Board" introduzir ainda

neste anno uma medida cujas repercussões já estão che-

gando aos Estados Unidos: a imposição de taxas espe-

ciaes na producção de tecidos, com o fim de formar fun-

dos para facilitar as exportações. Dessa maneira, o in

dustrial de Manchester teria sobre o norte-americano, 
em

primeiro logar, a vantagem do algodão mais barato e, em

segundo, o novo auxilio na exportação de seus productos.

Como ha um accordo entre os Estados Unidos e a ng a

terra, não seria impossivel que si essa medida vingasse, a

exportação de tecidos para o mercado norte-americano 
a

sumisse proporções excepcionaes. O que a economia ^

Estados Unidos está dando, como presente, ao consumi

estrangeiro, poderá um dia ser particularmente 
c esagr

davel a elles mesmos. A tentativa agora em estu os n

Inglaterra é um primeiro ensaio nesse sentido.
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OS MERCADOS 
NACIONAES ^ Dessa maneira, parece-nos clara a situação do algo-

dão brasileiro. No exterior, alta de 11 por cento em no-

p i _ Contrariamente ao que acontecera vembro; no interior, procura mais insistente do que a
são 1MU 

Qs mercacios de algodão se mantive- offerta dos lavradores nortistas. Nada tem, porém, de

em outubro, q 
estab;lidac}e) não accusando grandes flu- alarmante a situação. Com a alta acima da paridade da

ram em 
' 

os em novembro a situação modificou- exportação ou acima do que seria justificável si o merca-

ctuações 
de P > 

tendencia de alta, já manifesta em do brasileiro acompanhasse exactamente o externo, os in-

se por 
compleo- 

^ nsavei pela elevação dos preços in- dustriaes estão comprando o estrictamente necessário, a

mezes ant,en01,e^ 
ric|ade de exportação, accentuou-se fim de alcançarem a próxima safra paulista, quando os

ternos alem an0yem|}r0j 
a ponto do algodão typo cinco, preços serão, segundo se espera, mais accessiveis, devido

ainda mais em 
^ vendido, nos últimos dias do mez re- ao volume. Si essa diluição de procura fôr se prolongando,

fibra curta, tei S 

£g$000. E' verdade que a alta externa e si não houver no Norte do Brasil maior movimento de

ferido, acima ce; 
^ vimos em commentario anterior, exportação, não teremos falta de algodão. Tudo quanto

foi grande, 
con 

a'n(ja mais forte, o que demonstra a po- se vem ultimamente pedindo, sobretudo na Capital Fe-

mas a interna oi 
mercados neste momento. deral, importação de algodão norte-americano, — não tem

sição especia . 
divulgamos, sobre cotações do al- justificativa. Abriria um precedente desastroso, que tan-

0 Qua *° 

pauiQ mostra perfeitamente a melhoria to mal faria aos productorès quanto aos proprios com-

godão 
de oao 

em novembro. merciantes. A falta de cumprimento de negocios allegada

impressionant 
por 

alguns importadores tem remedio dentro da legisla-

4Q PAUSAS DA ALTA DO ALGODÃO NO Ção commerciaj do paiz. Parece-nos que não haverá fal-
^ BRASIL absoluta de algodão para a industria nacional.

„c.c rin ,Tt» reiTis- FALTA DE ESTATÍSTICAS E ESPECULAÇAO

Duas são, em linhas geraes, as causas da alta regi v

trada em novembro no algodão brasileiro. 
^ m primeiro

essas manobras só se justificam porque não

logar, a melhoria das cotaçoes no ex e 1 . 
temos, infelizmente, no mercado algodoeiro nacional, es-

"middling" em Nova York passou e^ p ' 
tatisticas exactas. Sabemos, no Sul do Brasil, quanto se

em novembro, uma alta de 1 por cen , pi produz, 
quanto se importa e exporta, mas não se conhece,

mente. Em segundo logar, a posição es a í . * 
senão por estimativas, quanto se consome. Não ha esta-

Como é sabido, a safra paulista foi .em gran e p - 
tisticas de stocks nos armazéns e fabricas do paiz. Quan-

portada. O que sobrou ou esta em mãos de exportadores 
^ ^ algumas, são as próprias fabricas ou inte-

fortes, aguardando embarque, a espera ce pi<^os rm 
ressafos que as fornecem, passíveis, portanto, de má fé.

altos, ou se acha em poder das fabricas. Uo Uma 
séria Investigação que nesse sentido se levantasse re-

noticias são escassas. Como nao ha mais divugcç^ vejarja 
taivez coisas interessantes e acabaria de uma vez

estimativas officiaes da safra, tal como em outras es a- ^ 
|ertas manobras que de quando em vez se promovem,

ções se procedia, fica-se no ar, a merce de estatísticas p 
^ 

affirmando falta, ora abundancia de algodão 110 paiz.
Mares. Segundo noticias divulgadas em JNova^ xorK, ^ 

é possivel decidir de importantes questões, como a

no 
"Journalj 

of Commerce", a safra dessa região e cie ab|rtura 
||s portos nacionaes aos algodões estrangeiros,

155.000.000 de kilos, Aproximadamente, que e o que ^ 
preliminarmente saber-se da exacta posição estatisti-

apontamos no numero de outubro do O Utíbüiwn matéria 
prima. Só um levantamento estatístico

DOR. Essa safra deverá servir para attencler a peque- 1q 
é 

« 
reso!veria a situação.

na exportação registrada nessas regiões, de junho em cie-

ante, e aos pedidos das fabricas nacionaes. Calculamos ESTATÍSTICA 
DO ALGODÃO DE S. PAULO

que de junho em deante, ou pelo menos ate abril, quando * v 
EM NOVEMBRO DE 1939

entrará nos mercados a safra de S. Paulo, as fabricas

nacionaes precisarão de 100.000.000 de kilos de algodão X Supprimento Kilos

dessa procedencia, ahi incluido, está claro, o consumo de < 
tqq^/qq a n91>tP

São Paulo de algodões dessa procedencia. Admittmdo- 1. Sto^cs 
^ ^939/39 Ostentes nas fabric f| 

re-
se que não houvesse stocks em junho deste anno, quando presadcSas, machinas de descaroçaj arma-

a safra nortista começou a distribuir-se, OS 155.000.000 zens geraes e particulares, stocks considera-

de kilos dariam para attender ás necessidades do consu- dos de absoluta necessidac e paia 01 a 
^o

mo, não somente até abril, mas até junho, quando a ou- nor"ial 
^nqqV^Tuiado)..'  5.000.000

tra deverá começar a apparecer. De abril em deante, São a ri e

Paulo 
poderá abastecer o mercado do Sul e parte do do Classificação 

da safra 1938/39 de Abril ate 30

Norte, si os preços convierem. A nosso ver, pôde haver Novembro de 1939 segundo cacos ca 
253.500.000

unia posição 
"apertada" 

nos mercados, mas falta abso- Bolsa de Mercadorias e . au o

luta de matéria prima para as fabricas nacionaes trabalha- _ 
]o to de Santos de

lem> mesmo com a intensidade destes últimos mezes, e 3. Importação (suieita; 
Éj rectificação na

^ duvidamos. 
Jg 5o m^zde NoUbro) § 

segundo dado.

De qualquer maneira, a procura das fabricas que se Fiscalisação dos Serviços e co - 
9.000.000

achavam desprovidas, 
porque acreditavam que, em virtu- Rural em Santos

A t,ftrra> comprar algodão do Norte muito ba- ^ 
Mínas-Geraes, Goyaz, Paraná e

|ao> 
e tão insistente 

que os preços dos lotes apparecidos 4. ím£0Ifpara 
consumo mterno ou

os mercados apresentaram a reacção de 10$000 a 12$000 para a exportação (calculado).. • • • 
;^oj:o

P°i airoba de 15 kilos, registrada em novembro,- o que si- Total do suppnmento 
a Novemblb .

alta de 20 por cento, em média, sobre os preços a„ Estado de S. Paulo de Abr^  
289.000.000

<« outubro deste anno. deste 
anno
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II. Consumo Ou distribuição

5. Exportação de Abril a Novembro pelo porto
de Santos ahi incluído algodão de S. Paulo,
Minas Geraes e Paraná  228.000.000

6. Consumo das fabricas paulistas de Abril a Agos-
to á razão de 4.000.000 de kilos para todas
as procedências (algodões do Norte e de S.
Paulo)....  20.000.000

7. Consumo das fabricas de Setembro a No vem-
bro á razão de 5.000.000 de lijilos  15.000.000

8. Exportação por cabotagem e vias de rodagem
de algodão de S. Paulo.  2.000.000

Distribuição de Abr^l a Novembro do sup-
primento acima  265.000.000

9. Stocks prováveis em 30 de Novembro deste
anno com exportadores, fabricas, machinas
de descaroçar, armazéns particulares ou

geraes  24.000.000

III. SUPPRIMENTO PROVÁVEL DE NOVEMBRO A ABRIL
de 1934

10. Algodão a classificar nesse período da safra
ainda em curso. 500. 000

11. Importado de Matto-Grosso e Goyaz 500.000

12. Supprimento provável de algodão paulista e
dos Estados acima mencionados até 1.° de
Abril  25.000.000

13. Classificação provável em Março de 1940 da
nova safra 1939/40  1.500.000

Total  26.500.000

IV. Distribuição ou consumo do supprimento de
Novembro a Abril

14. Exportação ainda provável de algodão paulista,
mineiro, goyano ou matto-grossense.  2; 000 s 000

15. Consumo de algodão paulista e dos Estados
acima especificados de Dezembro a Março
inclusive a razão de 4.000.000 de kilos, só
para algodão desta procedencía  20.000.000

Total   22.000.000

16. Stocks em 1.° de Abril de 1940  4.500.000

Tal como se verifica desses dados, cujas parcellas nem
sempre pódem ser tomadas como expressão da absoluta
realidade, uma vez que são calculadas, a situação do al-
godão em São Paulo, de agora até o inicio da nova safra,
em abril de 1940, não é de calamidade, como alguns estão
adeantandOi Ha algodão, senão em abundancia, pelo me-
nos sufficiente. Devemos, porém, analysar melhor essa
situação. Si todo o algodão existente, de accordo com os
dados acima, fosse bem distribuído, por fabrica, a falta
dessa matéria prima não se registraria. O que ha infeliz-
mente, no momento, é má distribuição de stocks Al<m-
mas fabricas estão 

"cobertas" 
até maio. Outras, somente

para alguns mezes; e outras estão comprando quasi da
mão para a bocca". E' justamente a ansia de compra

dos que nao abasteceram em tempo e que por isso pre
cisam pagar preços mais elevados, em virtude da natural
retracçao da offerta, que justifica a alta dos últimos quin-
ze dias. ^

Em virtude, poi tanto, da falha notada em algumas
parcellas, como por exemplo a do consumo, cujos totaes
em São Paulo ninguém conhece com exactidão, seria in-

Ô OBSERVADOR 
XJ

teressante que, antes de qualquer providenHn
definitivo, procedessem as autoridades ao IvL^T'
completo da situação estatística. Dessa manein ,ento
riam os dirigentes do paiz o que ha de factoVm
meio, sendo então mais fácil e acertado qualauer
de defesa, não somente da industria, como tamben í
productores. m 

d°s

Os resultados a que chegamos pódem ainda se,- *ctificados. Si a procura diminuir, ou si, ao contrario „
lhorar, o consumo dessa matéria prima cahirá ou cro 

"

ra. De qualquer maneira, os dados de que podemos 1,
çar mão mostram não haver necessidade de importai"
de algodão estrangeiro, como foi precipitadamente SUZ°
rido, ha pouco tempo, por um dos mais importantes 

jor-naes da Capital Federal. J

SAFRA DE ALGODÃO DE S. PAULO 1938/39

Póde-se considerar praticamente terminada a safra de
algodão do Estado de São Paulo referente ao anno agri-
cola 1938-39. Na segunda quinzena de novembro, o mo
vimento das classificações effectuadas na Bolsa de Mer-
cadorias de S. Paulo não ultrapassou 200.000 kilos con-
forme se verifica do quadro abaixo: ;

Classificação de Algodão em S. Paulo

(16 a 30 de Novembro)

Qualidade Quantidade Kilos Percentagem

Typo __
Typ° 53 fardos 9.531 5 03
Typo 98 -17.281 9,12
Typo 227 41.059 21,69
Typo 232 41.439 21,88
Typo 232 41.799 22,08
Typo 122 21.970 11,60
Typo -69 12.151 6,42
Typo 11 1.940 1,02
Inf- a 13 2. 181 1,16

1.057 189.351 100,0

Sommando-se os resultados acima com os registra-
dos até 15 de novembro, constata-se que a safra paulista
ainda em curso já se eleva a 273.200.000 kilos — a maior

obtida neste grande Estado productor. Para maior clare-

za, damos em seguida os resultados dessa colheita, com a

classificação por typos e fibra, comparativamente com

igual periodo do anno anterior :

Classificação de Algodão em S. Paulo

(16 a 30 de Novembro)

typos

N.° de Fardos

1938 1939

Kilos

1938 1939

Percentagen s

1938 1939

2.636 1.52£ 461.706 269.99£98.252 130.856 17.414.016 23.772.945346.918 478. 

IIS 61.815.77E 86.971.45;
492.562 500.986 88.131.005 91.036.325

295.407 254.80] 52.733.382 46.179.452129.142 106.062 23.029.774 19.251.06520.368 24.771 3.633.266 4.494.8343.101 4.645 546.089 841.409

Inf. a 9. 2.406 2.200 409.054 391.237

Total... 1.390.796 1.503.971 248.174.070 273.208.728

0,16
7,02

94,9]
35,5]
2],25

9.28
1,46
0,22
0,17

100,00

0,C9
8,71

31,83
33,32
16,90
7,05
1,64
0,31
0,15

100,00
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n a qualidade 
foi incontestavelmente su-

Neste 
como 0 volume sobrepujou o

perior | 
d° «J6™ 

gea ter sido relativamente menor. O

passado, 
aPesal 

£avoravel á producção 
algodoeira do

Uo f?'.ba^tepaulo, 
permitindo 

bons lucros nao so-

Estado 
de Saoi > % 

tambenl aos mach.n.stas e

mente aos lavraaoi .,

coinmerciantes.

NtrAO DE ALGODÃO DE S. PAULO

^ 
DE JANEIRO 

A NOVEMBRO

a fntnes assignalados pelas estatísticas da exporta

Aos totaes s t-» i_ íanpirn n niitubro. 110 tota

, iSfdTs? 
Palio, de janeiro a outubro, no total

¦<pdo bstaa 
Q ooo de fardos, deveremos juntar

è 
« 000 

' 

approximadamente, 
ainda registrados em

malS 
u Pórle-se portanto, dizer que o total de janei-

novembro. 
Pode se, ^ 

253.000.000 de kilos.

ro a

" 
, X'é inferior a 253.000.000 de kilos

»,• 
"rtotclúidós 

cerca de 5.000.000 de kilos de algo-

y wlentes de Minas Geraes e Paraná, nao compu-

SP„" »|S. tta paulista cta.iEk.da «é 
.30 

<le no-

vembro ha pouco analysado. Esses algodoes sao classüi-

cados àparte e não constam da estatística geial de Sao

pilo E' interessante notar, tal como havíamos accen-

tuado em commentarios anteriores, que a maior,a da ex

portação paulista 
foi neste anno encaminhada aos mei-

cados orientaes, mormente aos de_ Kobe, Osaka e Shan-

ehai Calculamos que ainda serão exportados, de de-

zembro em deante, até encontro da nova safra, cerca de

2.000.000 de kilos.

ExloRTAÇÃO DE ALGODÃO DO BRASIL

Melhorou consideravelmente a exportação de algo-

dão do Brasil, nos primeiros nove mezes deste anno com-

parados com igual periodo do anterior exercicio. De ta-

cto, as nossas vendas attingiram 295.757.000 de kilos, 110

valor de 1.056.000 contos. Pela primeira vez, conseguiu

o Brasil ultrapassar, na exportação dessa matéria prima,

um milhão de contos. Contribuiu accentuadamente P^"a

esse excepcional movimento a parte do Estado de Sao

Paulo, conforme se verifica dos dados estatisticos distri-

buidos recentemente pelo Ministério da Fazenda (Diie-

ctoria de Estatistica Economica e Financeira) .

Quanto á distribuição da exportação, é também valio-

so e interessante notar que, pela primeira vez, os merca-

dos orientaes occuparam o primeiro logar, sobrepujando

. por larga margem os europeus. Assim é que só para o Ja-

pão e China foram embarcados, no periodo assignalado,

mais de 120.000.000 de kilos.

EXPORTAÇÃO DE RESÍDUOS DE ALGODÃO

DE S. PAULO

A exportação de algodão em pluma, de janeiro a ou-

tubro, no total de 253.000.000 de kilos, pôde ser avalia-
da (dados sujeitos a rectificação no movimento de novem-
bro) em 864.000 contos. Não é pequena a contribuição

s residuos e outros sub-productos do algodão. Já as-

inrf6' 
110 Pei^°d° de janeiro a novembro, a mais de ....

0.000 contos. Nos últimos dois mezes, tomou especial
Mipoitahcia o 

"linter", 
em virtude da procura para fabri-

co de polvoras. O preço desse sub-producto subiu rapi-

S«te> estando cotado o 
"Io 

corte", entre 1$500 e

4WX), depois de ter valido, não faz muito tempo, apenas
• Sommando, 

portanto, o valor da exportação de al-
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godão ao de 
"linter" 

e outros sub-productos, verifica-se

que de janeiro a novembro, já ascendeu, só no Estado de

São Paulo, a mais de 1.000.000 de contos.

SAFRA DE ALGODÃO DO SUL DO BRASIL

1939/40

Tal como era esperado, cahiram fortes chuvas, nos

primeiros dias de novembro, acabando assim a excepcio-

nal estiagem de outubro. Para se ter idéa dessa estiagem,

basta dizer que nesse mez as chuvas cabidas não passa-

ram de alguns millimetros, quando em annos njrmaes vão

a mais de cem. Em vista das novas chuvas de começos

de novembro, algumas plantações, que haviam vencido a

estiagem de outubro, conseguiram melhorar considerável-

mente. Desses algodões plantados em outubro, e que são

poucos, é que se pôde esperar alguma colheita em março

proximo. A maioria das plantações foi, porém, effectua-

da em começos de novembro, com as chuvas então cahidas.

Segundo informações recebidas do Instituto Agrono-

mico de Campinas, apparelho controlador da distribuição

de sementes, as vendas até fins de novembro já eram de

15 a 16 por cento superiores ás de igual periodo cfo an-

no anterior. A germinação das sementes neste anno foi su-

perior á expectativa.

Instituto Agronômico de Campinas, através do seu

bem organizado Serviço Scientiíico de Algodão, installou

neste anno grandes postos de deslintagem A semente não

é mais semeada, como anteriormente, com o 
"linter"

adherente. Extráe-se uma certa percentagem ^ 
delle, o

que não affecta o poder germinafivo. Ao contrario. Como

a deslintagem exige a limpeza das sementes, só isso re-

presenta forte eliminaçãjj de grãos defeituosos, ardidos,;

leves o que, mesmo sem qualquer outra influencia, não

só dá melhor aspecto ao produeto, como ainda melhora o

poder germinativo, pois só ficam as sementes bem gra-

nadas e sadias. .

Em vista dessa innovafão e talvez devido a própria

qualidade da semente, proveniente de safra de excedente

dualidade a geimiinjjjg 
foi optima. Enthusiasmou os la-

vradores. isso não somente quanto á percentagem 
de gei-

minacão, como também quanto a rapidez de .

tas razões d de esperar que nas terras bem saneadas e

que não sóffreram a acção das estiagens, os staiuis sejam

bons neste anno. Houve, porem, replantas em giai

™ 5. 
-T

ços e meados de .um* normal.

vera produza 
a mesr é 

dí meados de ou-

mente, na época ma.s a^i ada, qu _ ^
tubro coin 

bastantes chuvas (até

ISK" mmo 

não significará accrescimo

da pioducç 1939-40 
der o mesmo volume da pas-

000 de kilos, consideramos resultado satis-

sada, 273'orénl) 
aCcentuar que com isso

factorio. E 
Çonven mas apresentando mero

não estamos fazenco < > 
ar 

. 
pen0.

Pf favoraveh ou pôde justamente 
sof-

fr

zonas, o que,

nos, no total colhido.

iao estamub meco. Pôde nassar por peno-

>alpite. A safra esta r 
ou p(5cie justamente 

sof-

lo excepcionalmen 
e ave . 

^ 

, 

pare das principaes

Í!|?2LTa Para 
mais ou para me-
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Não ha noticias cio que se passa nos demais Estados

do Sul do Brasil. Pensamos que a producção delles será

mais ou menos a mesma do anno passado, cerca de 35 a

40.000.000 de kilos, ahi incluido Minas Geraes, com

25.000.000 de kilos.

Quanto aos preços, as perspectivas são boas. Ha pelo

menos bastante animação. Já ha machinistas que estão fi-

nanciando a 16 e 17$000 a arroba de 15 kilos de algodão

em caroço. A alta actual, que é sem duvida passageira,
nas condições do mercado de S. Paulo, mesmo descontado

o agio sobre a paridade estrangeira, estimulou a nova sa-

fra de algodão. Todos desejam tratar bem as lavouras,

para poder obter volume.

Discute-se muito se em março haverá algodão. Pen-

samos que normalmente poderemos colher, mesmo estan-

do-a safra atrazada de um mez, 1.500.^00 a 2.000.000

de kilos. Si, porém, os preços forem minto elevados nesse

mez, em virtude do 
"squeeze" 

que parece preparar-se para
essa época no mercado local, os lavradores catarão os

capulhos esparsos, abertos precocemente, dahi advindo au-

gmentc da safra colhida nesse mez. Nestas condições, não

será difficil prever classificação em março de alguns mi-

lhoes de kilos.

SAFRA DE ALGODÃO DO NORTE DO BRASIL

1939/40

Não ha muitas informações sobre a situação da safra

de algodão actual do Norte do Brasil. Segundo telegram-

m.ds passados para os Estados Unidos, será de 155.000.000

de kiíos, que é a nossa avaliação feita no numero ante-

rior do O OBSERVADOR. A qualidade é boa. Conti-
nuamo* a receber excellentes amostras de 

"Seridó", 
cuja

fibra é magnífica. Uma dellas, beneficiada em machina
de rolo, apreseniou comprimento comnercial de quasi 42
millime^ros. K vsafra do Norte teve a sorte de encontrar
um mercado nacional meio desprovido, o que, sem clu-
vida. serviu para sua boa distribuição. Os preços por que
estão sendo vendidos os seus algodões são bastante ele-
vados.

PERSPECTIVAS DA EXPORTAÇÃO DE
S. PAULO EM 1940

As perspectivas da exportação de S. Paulo no anno
vindouro nao sao mas, quanto aos preços. Parece que,
salvo qualquer modificação da actual legislação algodoei-
ra norte-americana, vamos ter nesse anno nivel de cota-
ções idêntico ou talvez ligeiramente melhor do que o do
anno findo.

Quanto aos mercados, nada se pôde dizer definiti-
vãmente. Dentro de pouco tempo, em 16 de janeiro do
anno proximo, termina o accordo commercial entre o Tal
pão e os Estados Unidos. Si não for renovado, como
se adeanta, em condições favoraveis ao Japão, muita com-
pra de algodão actualmente feita por este ultimo paiz nos
Estados Unidos poderá passar para a nosso lado. Sabe-
mos que os exportadores japonezes estão se preparando
em São Paulo para maior movimento de negocios. De
outro lado, a China vae necessitar de grande quantidadede algodao, por ter sido um fracasso a safra em curso.
Quanto aos mercados europeus, mormente o inglez não
aci editamos que alli se possa collocar grande coisa, devi-
do as trocas com os Estados Unidos e o augmento das
vendas em negocios normaes ultimamente lá 

"realizadas

Será sempre um mercado interessante.
A questão mais séiia é o transporte, não somente

quanto a espaço, mas lambem quanto ás datas do
res. Os exportadores de algodão, ao fecharem l™-0'
no estrangeiro, precisam mencionar a data de > f 

°C1°S

Na incerteza de praça, no anno vindouro' esJÜY6®4'
acções serão mais difficeis, o que poderá influir nó v
de vendas, sobretudo de parte das firmas menos ao
lhadas com agencias no estrangeiro. ' ^are~

E', porém, 110 mercado japonez que se clicentram
attenções actuaes. Para se ter idéa da sua capacidacl f
absorpção, divulgamos em separado o quadro da im
tação, no anno algodoeiro ha pouco findo, pelo' au f*"
verifica que o Brasil, ou mais exactamente o PcLi f
São Paulo, já se colloca no terceiro logar entre os 

°

des fornecedores dessa matéria prima. Si pudermos"T
ter melhor collocação no mercado japonez, a nova saf
do Sul do Brasil talvez não encontre os embaraços aci 

^

descriptos, com excepção dos transportes, 
que mesm

nessa hypothese, ainda apresentarão difficuldades°

Algodão em rama typo cinco

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL

NOVEMBRO DE 1939

Data Comp, Vend. Data Comp. Vend.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Feriado
Feriado

54$500
54$500

55$500
55$500

55$000
55$500
56$000
57$000
58$000
58$500

Domingo
56$000
56$500
56$500
58$000
58$500
59$500

Domingo
59$000 60$000
58$500 59$500

Feriado

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

59$000
59$500
59$500

Domingo

60$500
60$500
60$500

60$500
61$500
63$000
63$000
63$000
64$000

61$500
62$500
64,$000
64$000
64$000
65$000

Dominço
64$000
64$500
64$500
66$500

65$000
65$500
65$500
67$500

End. Telegraphico

"ANDERCLAY"

Anderson, Clayton & Cia. Lida.

(Industriaes e Exportadores)

ALGODÃO

Matriz

SÃO PAULO

C. Postal 2992

Filia es

NORTE DO PAIZ
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A Situação do Café

QUANDO, 

através destas

columnas, estudamos as

perspectivas 
que se offere-

ciam ao mercado cafeeiro, em

face da nova guerra que, des-

I 1° de setembro ultimo ensangüenta a Europa, ou-

amòs fazer previsões sobre o futuro desenvolvimen-

todos negocios; Estudamos a evolução do café du-

rante a grande guerra e mostramos que, de inicio,

havia uma differença grande : é que, em 1914, havia

«andes depositos na Europa, feitos, ingenuamente,

oor nós mesmos e, desta feita, os stocks nos meicados

consumidores estavam muito reduzidos. A guerra es-

tourada em agosto de 1914 fora uma surpresa. Mas o

conflicto iniciado em setembro ultimo vinha sendo es-

perado, a cada momento, desde o começo do anno,

quando os factos demonstraram que a política ado-

ptada em setembro de 1938, quando se solucionou a

crise tchecoslovaca, não trouxera o apaziguamento al-

mejado. A espectativa de um conflicto armado fez

com que os compradores europeus se retrahissemj só

adquirindo o estrictamente necessário para o consumo

immediato, porque não havia interesse em accumular

stocks que depois poderiam ser requisitados ou soffrer

violentas oscillações em suas cotações.

Declarada a guerra, os effeitos não se fizeram es-

perar. Emquanto, em 1914, houve uma queda brusca

de preços, agora se manifestou firmeza 110 meicado.

Commentando a situação, adeantamos que iriamos tei

um bom anno cafeeiro. A guerra nos fechou o merca.-

do allemao, de grande importancia, bem como, indi-

rectamente, os mercados da Europa Central. Mas, em

compensação, fez com que as necessidades dos belli-

gerantes, com que mantemos relações normaes e di-

rectas de commercio, augmentassem, dada a necessi-

dade de fornecer a rubiacea aos exercitos em luta. Te-

remos, pois, um anno bom, dois talvez. Desde o mo-

mento, porém, em que os belligerantes comecem a

ficar economicamente enfraquecidos, as probabilidades
são de uma diminuição lenta das suas compras. Si a

guerra fôr muito longa, as suas conseqüências pode-
nío ser desastrosas para o café, não apenas do Brasil,

mas de todos os paizes produetores.
Alem destes motivos de caracter geral, houve ou-

tr°s que contribuiram para o grande movimento ex-

portador notado em outubro e novembro. O principal
delles foi o receio da falta de transporte marítimo,
aduzido em virtude da própria guerra. Chegou-se a
temer uma diminuição da capacidade de transporte

para os Estados Unidos e outros paizes da América do

rte e mesmo do Sul. Em seguida, deve ser citada
a elevação das taxas de fretes, resolvida pelas com-

panhias transportadoras, a partir de 1.° de dezembro.
or fim, o governo fraiicez entrou no mercado como

c°mprador 
de cafés "Rio" 

na praça do mesmo nome,
eiTl tantos e Victoria. A procura destes cafés fez com

3Ue as c°tações se elevassem de 12$000, para o typo
' P01 10 kilos, para 16^000, estando agora estabiliza-

J0S na casa de 15$500.

Preço em alta significa mo-

vimento de negocios, embora

somente para os cafés baixos,

porque os cafés finos ficaram

paralysados nas suas cotações.

Os commerciantes procuraram aproveitar todas as

praças dos navios. E si mais não se exportou, foi

porque para mais não houve transporte.

Comtudo, em fins de novembro e principios de

dezembro, estes motivos immediatos deixaram de

aetuar. O governo francez, tendo adquirido o suffi-

ciente para o momento, não mais comprou. E o mer-

cado entrou em estado de calmaria, que, provavelmen-

te, só se dissipará quando os stocks feitos com as im-

portações recentes, estiverem outra vez reduzidos pelo

consumo.

A cifra das exportações em novembro foi das mais

elevadas, si bem houvesse ficado abaixo da verificada

no mez de outubro, quando, por estarem em sua phase

mais aguda os factores acima citados, chegamos a ex-

portar 2.085.963 saccas. Em novembro não exporta-

mos tanto, mas quasi attingimos o total de 1.600.000

saccas.

Para que se tenha uma idéa exacta da situação,

vamos organizar, abaixo, um quadro da exportação

geral, no mez de novembro, nas tres ultimas safras,

servindo-nos, para isso, dos dados que são mensalmen-

te divulgados pelo Departamento Nacional do Café.

EXPOSIÇÃO CAFEEIRA NO MEZ DE NOVEMBRO

(Saccas de 60 kilos)

PORTOS 1937 1938 1939

566.232 778.521 1.029.050
161 187 207.377 300.096
87.093 108.460 175.805
35.071 58.040 50.859
33.260 38.511 35.561
19.495 26.402 2.688

375 2.838 738
275

"892.713 

1.220.149 1.595.072

Santos
Rio de Janeiro.
Victoria
Angra dos Reis

Paranaguá
Bahia
Recife
Florianopolis.. .

Totaes. ...

Os tres mezes acima estão todos situados dentro

do período da nova política de concorrência. Mas no-

vembro de 1937 foi um mez paralysado, porque a nova

oolitica, annunciada a 3, só foi decretada na segunda

quinzena. A 
"concorrência" só se tornou effectiva a

par|r de dezembro. Comparado novembro de 193b com

novembro de 1939, regista-se um progresso de 
_ quasi

300.000 saccas, o que é um avanço extraordinaiio.

Si estudarmos as cifras referentes a cada porto,

em novembro ultimo, verificaremos que o total dos

principaes augmentou igualmente, excepção feita ao

de Paranaguá, cuja exportação se reduziu, no mez

findo, não por falta de stock ou negocios, mas por fal-

ta de transporte.
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A fim cie contornar a situação, o Departamento

concedeu uma quota de liberação extraoidinaiia e

provisoria ao café paranaense, no porto de Santos.

Por outro lado, em virtude da procura estar se fa-

zendo mais em torno dos cafés 
"Rio", foi também

nermittido o despacho, para o Rio de Janeiro, de cafés

baixos paulistas cuja 
"quota 

de sacrificio" ou cuja

"quota 
directa" haviam sido, primitivamente, 

despa-

chadas para o porto de Santos.

Estas medidas tiveram a finalidade muito natural

de attender ás solicitações da procura e permittir o

máximo de sahidas pelos nossos portos cafeeiros.

Foi baseado nestes dados favoraveis que o pre-

sidente do Departamento Nacional do Café, sr. Jay-

me Guedes, pronunciou, perante o chefe da nação, na

inauguração do 
"stand" 

do referido Departamento,

na Feira de Amostras do Districto Federal, um bem

elaborado discurso, em que demonstrou as vantagens

da politica de concorrência, seguida desde novembro

de 1937, sobre a politica de 
"defesa", 

praticada ante-

rior mente.

Não somos 
"christãos-novos" da p o 1 i t i c a de

concorrência. Achamol-a boa porque a pregamos,

conscientemente, durante annos a fio, e nunca tive-

mos duvidas sobre o seu êxito, mesmo nas horas em

que uma nuvem de desanimo se alastrou nos arraiaes

dos simplistas e apressados, que passaram a nutrir du-

vidas, porque, de sahida, logo no primeiro anno, não

conseguimos expulsar todos os concorrentes do mer-

cado internacional, nem exportar toda a nossa pro-

ducção e mais a nossa super-producção. Advertimos,

antecipadamente, que o combate seria árduo e longo.

Mas tivemos a coragem de affirmar que, no fim da

jornada, haveríamos de vencer.

Não vencemos ainda. Mas estamos a caminho do

êxito. Os ciados offerecidos então, a 25 de novembro,

pelo presidente do D. N. C., alguns dos quaes novos

e illustrativos, provam que a nova politica está certa

e que seria uma rematada loucura pensar siquer em

volver aos tempos da valorização ou da defesa, coisas

que, em essencia, são idênticas.

Daqui, temos estudado, constantemente, os effei-

tos externos da nossa nova politica cafeeira, expostos

pelo sr. Jay me Guedes. Por isso mesmo; achamos mais
interessante concentrar a nossa attenção sobre os ef-
feitos internos da mesma, também postos em fóco no
discurso referido, no seguinte trecho:

"As 
condições internas, posto que ainda se resintam das

conseqüências da politica de defesa de preços, que determinara
uma situação inquietante, devido ás retenções excessivamente
demoradas e á ameaça da perpetuidade das quotas de equilíbrio,
obtiveram sensível melhoria em face da acceleração do escoa-
mento das safras, resultantes do augmento das nossas impor-
tações.^No regime anterior houve época em que, no Estado
de S. Paulo, estavam sendo esperados cafés de quatro safras, e
em que havia retenção nos portos do Rio de Janeiro, Victoria
e Paranaguá. Presentemente os cafés que demandam estes
portos não soffrem retenção alguma, emquanto que nos regu-
ladores paulistas só existem, por liberação, cafés das safras
38/39 e 39/40. E como os remanescentes das safras 38/39 actual-
mente não ultrapassam de 20% do total despachado, conclue-se
que em março do anno vindouro achar-se-á sob retenção só-
mente uma parte da safra em curso.

Esta circumstancia determinou, por sua vez, sensível au-
gmento de preços dos cafés no interior, e tanto que os cafés
finos paulistas e mineiros que, em média eram vendidos em
1937 a 75$ a sacca, já alcançaram, no corrente anno, cerca de
105|000. |

Quando a politica de concorrência foi iniciada
acreditamos que a lavoura iria soffrer bastante, du'
rante uns tres ou quatro annos. Porque só com' mui"
to sacrificio é que se pode fazer concorrência intensa

guerra economica, 
"dumping" 

. No entretanto, 
al'

guns factores novos surgiram para auxiliar a'nova
orientação, de sorte que, já no fim do segundo anno
apparecem signaes evidentes de melhoria, na parte re-
íativa ao escoamento da safra e preços internos da
mercadoria.

A lavoura continúa attribulada, porque tem havi-

do secca e porque a colheita foi prejudicada. Mas a
situação do producto, no mercado internacional, se
apruma. Podemos dizer que, si a presente guerra eu-
ropéa não se prolongar por muito tempo, enfraqueceu-

do a capacidade acquisitiva do mundo, a superprodu-

c.ção desapparecerá, e com ella, a crise cafeeira.

Os despachos feitos até aqui, da safra paulista,
mostram uma grande differença sobre o anno anterior.

E' bem possível que a colheita não ultrapasse de 10 a

11 milhões de saccas, quantidade muito distanciada da

estimativa primitiva, que foi de cerca de 15 milhões.

Na safra anterior, foram despachadas, até 31 de outu-

bro, 10.753.918 saccas. Na safra presente, os despa-

chos, no mesmo período, não passaram de 6.700.436

saccas. Tendo, por um lado, se reduzido o volume da

colheita e, por outro, augmentado o da exportação,

tudo leva a crer que, em junho proximo, estejamos

proximos do equilíbrio estatístico, máo grado a gran-

de 
"sobra" 

de cerca de 6 milhões que veiu da safra

anterior.

Os resultados da nossa politica de concorrência,

que, no mercado internacional, já foram bastante ex-

pressivos no anno de 1938, mostram-se muito favora-

veis ao Brasil, si estudarmos as cifras referentes ás

entregas ao consumo mundial.

Antigamente, estas cifras constituíam um dos

capítulos obrigatorios destas nossas chronicas, porque

são um verdadeiro thermometro, pelo qual se pode

aferír a situação do Brasil em face dos seus concorren-

tes nos mercados consumidores. Com a guerra, as es-

tatisticas (feitas antigamente pelo velho Laneuville e

presentemente pelo sr. Leon Regray) se atrazaratnj

Só agora teinos em mãos as referentes ao mez ce

outubro, que ainda não incluem as cifras, para nós tao

favoraveis, de novembro, mas dão uma idéa rea a

situação.

Em relação ao anno anterior houve queda. 
1 as a

queda do Brasil é muito menor do que a dos seus com

petidores, o que demonstra uma situação boa, em um

mundo cujo consumo se retráe em face da situaçao

politica reinante até setembro, e da guerra, que es oi

rou no primeiro dia daquelle mez.

Tomando o período do anno civil, até o fim_de ou^

tubro, verificamos que o mundo absorveu 21.

saccas, contra 22.918.000, em igual período 
co an

anterior. Houve uma queda de 1.201.000 _£accaS^r(ja

que representa uma percentagem de 5,24%. Esta pe

se processou á custa de todos os productores, P° '

muito mais dos nossos competidores do que du r g

Com effeito, o Brasil entregou 14.169.000 sa >

contra 14.311.000, em igual período 
de 193o. 1

gamos a menos 142.000 saccas, o que repiesen a

diminuição de apenas 1%. No principal 
tneica o 

og
sumidor, que são os Estados Unidos, ainda en re&
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82.000 saccas a mais, pois fornecemos 7.461.000 sac-

cas contra 7.379.000 em igual perioclo do anno ante-

rior. Mas houve reclucções das entregas na Europa e

nos portos do hemispherio sul (145.000 saccas na Eu-

ropa e 79.000 nos portos do sul), de sorte que soffre-

mos aquella pequena perda de 1%. As reducçÕes sof-

fridas pelos nossos concorrentes é que quasi totalizam

a diminuição das importações cafeeiras. Entregaram,

até 31 de outubro ultimo, 7.548.000 saccas, contra

8.607.000, em igual periodo do anno anterior, o que
representa uma queda de 12,30%, ou mais do duplo da

diminuição geral do consumo, que foi de 5,24%.

Si deixarmos as estatísticas do anno, para ficar-

mos nas da presente safra, verificamos que a reducção

do consumo do mundo foi um pouco mais sensivel. O

mundo absorveu, de julho a outubro, inclusive, 

8.343.000 saccas, contra 8.936.000, ou sejam, menos

593.000 saccas, o que representa uma queda de 6,63%.

Pois, a despeito desta reducção geral do consumo, o

Brasil, graças á politica de concorrência, entregou

5.934.000 saccas, contra 5.848.000, em igual periodo
da safra anterior. Ganhou 86.000 saccas, o que repre-

senta uma percentagem de augmento de 1,47%. Em-

quanto isto, os nossos competidores entregaram
2.409.000 saccas, contra 3.088.000 em igual periodo
do anno anterior. Perderam 679.000 saccas, o que
representa a percentagem de perda bem sensivel de
21,99%.

A situação demonstrada pelas estatisticas que
acabamos de citar, e mais a guerra europea, cujos ef-
feitos maléficos têm sido immediatos para os cafés

I 
QUEM BEBE GIN, TEM GOSToT|

| 
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"milds'\ 
concorreram para que os productores hColombia e da America Central ficassem alarm A

procurassem tomar medidas no sentido de defen 1 
6

interesse economico dos seus cafeicultores °

A Colombia está se encaminhando fnilrnil
no sentido da 

"defesa" 
da producção, tal como a

ticamos no passado. Ainda em fins de SjvpÉk^ 
pra"

r w o, rpii
mu-se um congresso cafeeiro, em Bogotá, convóm-i
pela 

"Federacion 
Nacional de Cafteros", 

que to?
resoluções neste sentido. Aliás, de accordo com 

U

serviço telegraphico que nos foi fornecido 
pela United

Press, as resoluções se dividem em 
"resoluções" 

r
priamente ditas, e 

"accordos" 
. Ambas as series vota-

das têm,a mesma finalidade: encontrar modos e meios
para alliviar a crise cafeeira.

Alguns dos 
"accordos" 

e 
"resoluções" 

votados
pelo Congresso têm caracter puramente inetrno, sen-
do que vários itens se referem á economia privada da"Federacion" 

. Vamos deixal-os de lado, para com-
mentar unicamente aquelles que dizem de perto com
a politica cafeeira.

Vejamos primeiro os 
"accordos" 

:

O segundo dispõe sobre a intensificação da ex-

ploração e fabrico de adubos e fungicidas, o que mos-
tra o cuidado que na Colombia se dá, não somente ao
nivel da producção por 1.000 pés, mas á defesa dos
cafezaes contra os fungos e parasitas, que diminuem a
vitalidade da arvore e chegam mesmo a matal-a.

O terceiro refere-se á construcção de armazéns e
depositos, que devem ser erigidos de preferencia nas
capitaes dos departamentos cafeeiros. Este 

"accor-

do" mostra que a Colombia, premida pela necessidade

de defender os preços, prosegue em sua politica de re-

tenção e regularização do escoamento da producção,
ou, em outras palavras, trilha a primeira etapa para
a politica de valorização. Foi também assim 110 Brasil.

Da retenção á valorização é 11111 passo, desde que os

directores da politica economica não tenham o neces-

sario bom senso e controle sobre si mesmos.

O quarto 
"accordo" 

autoriza a venda, arrenda-

mento ou troca de terrenos das fazendas-modelo. o

que mostra a necessidade em que está a 
"Federacion"

de realizar uma politica de parcimônia muito rigorosa.

E o quinto encara a questão dos fretes marítimos,

elevados após a guerra, coisa que se pretende im-

pedir, para o que foi creado um 
"Comitê Nacional".

Eis ahi um bello exemplo para nós, que nada fizemos

para sustar a alta dos fretes e que a assistimos de

braços cruzados, máo grado a distancia que nos separa

dos mercados consumidores ser maior do que a em que

se encontra a Colombia.

Agora as 
"resoluções" 

:

A primeira clellas encara a questão do credito

agrícola, concedido alli aos agricultores através de 11111

organismo chamado 
"Caixa 

de Credito Agrícola. In-

dustrial e Mineiro" . A 
"resolução" 

autoriza a Fe"

deracion" a entrar em accordo com a 
"Caixa 

, a,

de que o credito seja facilitado aos cafeicultores, de-

vendo mesmo a primeira tomar da segunda 500.000

pesos de acções.

A terceira 
"resolução" 

é talvez, do ponto de vista

geral, a mais importante de todas. Porque solicita ao

Congresso do paiz a approvação do projecto 
de lei so

bre o augmento do imposto cie exportação. Este u*1

posto, até bem pouco tempo, era minimo. A resolução
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. "nuantumi da majoração, o que seria de in-

não diz ° 
patente que a Colombia ja one-

ra ° seU c ' 
política 

de 
"concorrência , tal defe-

je ullCiain. 
r nós, cio Brasil, a nossa custa. E pelo

sa" <=ra ff^,P 
. Colombia e os outros productores,

ll0SS° 
fdavam' compensação de especie alguma,

ionosdavan 
' » do Congresso convocado

ià » é no sentido de que se estude a

pela 
"Federa ¦ 

j ^ Jgna flova marca — "Sc-

p°ssibdidaclc ^ procedentes 
do Departamento

vill 
,r resolução mostra a maneira como a Co-

d°I 
mcU-oniza os seus cafés, de accordo com a zona

T «taccão (e não por portos de embarque, como

P,?fazemos) 
de sorte a obter o melhor preço possi-

vT nos mercados consumidores. Neste ponto amda

«íamos, infelizmente, muito atrazaclos.

Sa restantes resoluções, a nn.ca que apresenta

relativa importancia para o exterior c a sétima que

lede ao governo para fazer 
"demarebes 

junto ao

''Comitê Inter-Americano de Cooperação Economica

de Washington", no sentido de não ser o cate cons,-

derado artigo dc guerra, para os Uns de bloqueio, na

luta que ora ensangüenta a Europa.

Todas estas 
"resoluções" e 

"accordos mostiam

que a crise cafeeira na Colombia c grande 1 ao grande

mie de accordo com telegrammas chegados de bogo-

tá nos primeiros dias de dezembro, o governo baixou

um decreto determinando margens de índcnvnizaçao

aos exportadores, que forem obrigados a exportar cale

abaixo de determinado nivel de preços.

Nos outros paizes productores, principalmente 
os

centro-americanos, a crise não é menor. Ainda a 19 de

novembro importante diário de 
"El 

Salvador , appe

lava para o governo, 110 sentido de convocar uma con-

ferencia dos paizes productores de café da America, a

fim de se combinar um plano de revalorização do pio-

dueto.

O plano proposto se resume 110 seguinte :

1.° — Os productores de café accordam entre si

medidas com a finalidade de se valorizar artificialmen-

te o produeto;

2.° — A valorização durará por um espaço de 2o

annos;

3.° — Os recursos, não em forma dc empréstimo

(em que forma, então?) serão fornecidos pelos Esta-

dos Unidos;

4-°-—Os paizes americanos, inclusive os Estados

Unidos, farão um accordo, também pelo prazo de 25

annos, tendente á reducção progressiva das tarifas
aduaneiras, de forma a serem reduzidas ao minimo

Possivel.

Preliminarmente, devemos dizer que, para o Bra-
S1l é tarde para pensar em um programma valoriza-

01 • Fosse 
qual fosse o plano a ser adoptado, o seu re-

ado seria o de augmentar as 
"sobras", 

que esta-
m°s trabalhando 

por eliminar. Mesmo porque, 110 dia
etfl 

que não tivermos mais superproducção cafeeira, ja
Uen 11111 accordo 

poderá siquer ser estudado por nós,
somos o maior produetor do mundo. Si os outros

Productores 
(que não o Salvador, é de justiça assigna-

não 
quizeram attender ao appello que lhes fize-

ta?S 
naConfere^ia 

de Havana, hoje é tarde para vol-
a*ras> 

porque então iríamos preparar outra situa-
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ção de crise para o futuro, quando, afinal, já estamos

nos livrando de uma.

Durante muitos annos fizemos, sozinhos, a valo-

rização do café. Depois da crise de 1930, continuamos,

durante sete annos, a 
"defesa" 

dos preços, sem ajuda

dos outros productores. Por fim, verificando a impôs-

sibilidade de proteger os concorrentes que não perdiam
opportunidade pífia nos tomar os mercados — ado-

ptamos a política de concorrência.

Agora, que elles estão sentindo os effeitos da

nossa nova orientação, isto é, que se prova estar o

Brasil seguindo o caminho certo, não parece justo re-

fazermos o caminho andado.

Mesmo, porém, que taes motivos- imperiosos não

se fizessem sentir na orientação de nossa politica ca-

feeira, não seria possivel, para o Brasil, acceitar um

plano cãjjeéiro que se basea na reducção substancial

das barreiras aduaneiras.

A guerra européa não modifica substancialmente

a situação cafeeira já existente, quando se realizou a

Con ferencia cie Havana. Pelo contrario, do ponto de

vista brasileiro, devemos assignalar que a guerra, em-

bora reduzindo determinados mercados da Europa,

creou a procura do café para os exeicitos em luta.

Aquelles mercados perdidos eram mercados para cafés

finos. O mercado novo que se abre é para cafés baixos,

dos quaes o Brasil é um grande produetor.

Si a guerra se prolongar por muito tempo, todos

os productores soffrerao. Mas os productoi es de caféb

" 
milds" soffrerão mais do que os productores de

cafés 
"duros" . Qualquer accordo que viessemos a

firmar, só redundaria em nosso prejuízo, E' tarde de

mais.

P. KASTRUP & CIA.

RUA GENERAL CAMARA, 102

TEL. 43-1736

distribuidores exclusivos

Mantemos sempre um Brande sleck para entresas rapidas

BB

Cofres-fortes, portas

fortes, archivos, fi-

charios 6 moveis de

aço em geral

"NASCIMENTO"

SI

Centenas de todos

os typos para colle-

gios, poltronas para

cinemas, cadeiras

bureauxs, mesas, ar-

ma ri os e moveis de

imbuya em geral.
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convirif accrescentar: "direitos"1 
Est - bens

(Continuacao DA pag. 24) sificados no Codigo Civil. ' 
cs estao clas-

O. DR- RIB AS CARNEIRO - Diria a lei, entao: "Coisas 
,

O DR. ADHEMAR DE FARIA - Quando todaj as partes in- .?,relt<"S ' E ehminaria a expressao

teressadas estao de accordo quanto ao valor, nao e necessaria JOAO 
VICENTE CAMPOS  p 1

avaliagao. . ft estava redigido, o dispositivo dava margem a affiJsos 
°T?la por que

O DR. RIB AS CARNEIRO — Assim tambem quando ha con- pretende justamente corrigir os abusos. Para isso 6 qUa 
nova

dominio. lei. Mantendo-se a redacgao do texto actual, repetir-s"-^ — a

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Outro ponto que deve me- Sos, que o projecto pretende corrigir. 
c0 os a')u~

recer nosso exame e o relativo aos 10% do art. 38, n.° 2. Quan- q d|| ADHEMAR DE FARIA — Toda flgislacao '

do se augmenta o capital, dando-se acgoes aos credores, nao se vej de aperfeigoamento, mas o intuito do ante^proi ecto ^ ~USCep^"

sabe si estas devem ser consideradas como se tendo realizado em cide com o do dr. Vicente Campos.. U0 C0ln"

dinheiro. Mas a subscript nao se integraliza nem em clinhei- o DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Nao ha be
ro, nem em bem avaliavel por peritos. Ora, eu perguntaria si, pelo val0r economico, que nao possa fazer parte de um nah-mw 

Sem

projecto, na hypothese do pagamento aos ^ 
credores em acQoes, o DR. ADHEMAR DE FARIA — A avaliaqao sera leitn'

em virtude de augmento de capital, perfeitamente licito, se de- tres peritos. *1 
" u P01'

positam obrigatoriamnte os 10%? O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Dessa nianeira I
O DR. JOAO VICENTE CAMPOS — Devo dizer-lhe que li avaliagao e que divirjo. ae

apenas os dois primeiros capitulos do ante-projecto, e esse pon- O DR.^ ADHEMAR DE FARIA — Uma sociedade, porem qUe
to ahi nao figura. Foi essa a unica parte que pude ler. Mas, si da ac^oes em pagamento a seus ciedores, em caso de augmento
V. Ex. quizer ler-me o artigo, darei logo a minha opiniao. de capital, nao da dmheiro. Nao ha como avaliar os creditos em

DE SOUZA — Si 1 bem, tem nc n c nr 0° DR. JOSE' FERREIRA
valor economico arbitravel em R 

Y 1 DE Carvalho e Jos6 Pereira Lyra, durante j-jg SOUZA — E' dinheiro
dmheiro; faz parte do patri- os 

dEbates ^ 
esta ate avaliado.

monio. Logo, e um bem in- O DR. ADHEMAR DE .
corporeo. FARIA — Devem, entao, ser depositados os 10%? E, si estes nao
O DR. JOAO VICENTE CAMPOS — E' um direito, de for- tem que ser depositados, como e que se pode considerar issoi di-
ma vaga. E' todo e qualquer direito, ate a simples expectativa de nheiro?

¦ 
rAPMFT1,n XT- i At,- 0 DR' J°SE' FERREIRA DE SOUZA — E' um bem incor-

2?!:^CA*NEIR? 
- Na°! Ah> nao posso concor- poreo vale dinhei j& est- pr6viamente avaliado pelo

dar Ou e direito ou e expectativa. Direito nao e expectativa montante em dinheir0.ci€ direito. cn
O DR. JOAO VICENTE CAMPOS — Mas,, ha direitos reali- °. DR.' ADHEMAR DE FARIA — De accordo, mas nessecas

wimn zados e direitos a realizar. naQ tfa0 precisos peritos, nem avahagao, nem deposito de iu/o.

0^ o DR. RIB AS CARNEIRO — Esse e uma esperanca de di- 
0 pro'}ecto' por6m' € omisso nesse Ponto' E 0 raeU eJ° 6

reito. se esclarega.

O DR. JOAO VICENTE CAMPOS — Permitta -me o preza- ^ i ^ f j .
do mestre um pequeno aparte. cisa avahagao, si ja esta avaliado por natureza. , .

O OBSERVADOR - Esta parecendo que se devem incluir os 
0 DR: ADHEMAR DE FARIA - O ante-projeel) so adrmtt

direitos. 0 seguinte: ou o capital se realiza em dinheiro, e ha o aep3.

O DR. RIB AS CARNEIRO - . Quando muito se admittiria OUt'OS 
benS' "eSte CaS°' tCm ^ Ser 37313

O0SOBTEaRVADORC- PerfeTttentf'pirque a ausencia dessas g 
Df-' P?SE' FERREIRA DE SOUZA - Isso e na avaliado.

duvida. pen, .e
O DR. RIB AS CARNEIRO E os frinccionarios da directo- deva ser devidamente esclarecida.

oa DR 
aPTOSF° 

FFRRFTRA^n^nn^' ai- u 0 DR- GUDESTEU PIRES - Seria preferivel subrn^j

_ 
ERREIRA DE^ SOUZA — Ahi havena pos- questao a votos, para se saber si a maioria esta de accordo

sibihdade de corrigir. Esses funccionanos nao sao os ultimos in- um ou outro ponto de vista. Alias, nao estamos legislando.
terpretes da lei, 0 OBSERVADOR - Estamos apenas ouvindo opinioes,

A Lei das Sociedades Anonymas

(Continuação da pag. 24)

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Quando todas^ as partes in-

teressadas estão de accordo quanto ao valor, não é necessaria a

avaliação.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Assim também quando ha con-

dominio.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Outro ponto que deve me-

recer nosso exame é o relativo aos 10% do art. 38, n.° 2. Quan-

do se augmenta o capital, dando-se acções aos credores, não se

sabe si estas devem ser consideradas como se tendo realizado em

dinheiro. Mas a subscripção não se integraliza nem em çlinhei-

ro, nem em bem avaliavel por peritos. Ora, eu perguntaria si, pelo

projecto, na hypothese do pagamento aos credores em acções,

em virtude de augmento de capital, perfeitamente licito, se de-

positam obrigatoriamnte os 10%?

O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — Devo dizer-lhe que li

apenas os dois primeiros capitulos do ante-projecto, e esse pon-

to ahi não figura. Foi essa a única parte que pude ler. Mas, si

V. Ex. quizer ler-me o artigo, darei logo a minha opinião'.

O DR. ADHEMAR DE

FARIA — O art. 4o diz o

seguinte: 
" O capital da com-

panhia ha de ser expresso em

dinheiro nacional. Para sua

formação, pôde entrar toda e

qualquer especie de bens, mo-

veis ou immoveis, corporeos

ou incorporeos... 
"

O DR. JOÃO VICENTE

CAMPOS — Perfeitamente.
Toda e qualquer especie de

bem corporeo e incorporeo.

Isso é um bem.
O DR. ADHEMAR DE
FARIA -T— Continua o texto:
"... eis que susceptíveis de
avaliação em dinheiro".

E o art. 5o do ante-proje-
cto dispõe: 

" A avaliação dos
bens será feita por tres peri-
tos, nomeados em assembléa

geral dos subscriptores, convo-
cada pela imprensa e presidi-
da por um dos fundadores.
A assembléa installar-se-á com
a presença de subscriptores

que representem metade, pelo
menos, do capital social".
O DR. JOSE' FERREIRA
DE SOUZA — Si é bem, tem
valor economico arbitravel em
dinheiro; faz parte do patri-
monio. Logo, é um bem in-
corporeo.
O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — E' um direito, de for-
ma vaga. E' todo e qualquer direito, até a simples expectativa de
direito.
O DR. RIBAS — CARNEIRO — Não! Ahi não posso concor-
dar. Ou é direito ou é expectativa. Direito não é expectativa
de direito.
O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — Mas,, ha direitos reali-
zados e direitos a realizar.
O DR. RIBAS CARNEIRO — Esse é uma esperança de di-
reito.
O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — Permitta-me o preza-
do mestre um pequeno aparte.
O OBSERVADOR — Está parecendo que se devem incluir os
direitos.

O DR. RIBAS CARNEIRO — 
| Quando muito se admittiria

fosse uma redundancia, mas esclarecedora.
O OBSERVADOR — Perfeitamente. Porque a ausência dessas
palavras já estão provocando tanto debate.

O DR. RIBAS CARNEIRO — E os funccionarios da directo-
ria se apegarão a isso nas suas exigencias.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Ahi haveria pos-
sibilidade de corrigir. Esses funccionarios não são os últimos in-
terpretes da lei.

O OBSERVADOR

O DR. OLYMPIO DE CARVALHO - Depois de diZer «¦
íncornoreos . conviria accresrentar • " MiVoUlL» r* . tr bens

Os Drs. Olympio de Carvalho e José Pereira Lyra, durante
os debates

incorporeos , conviria accrescentar: " 
direitos" Fc+ - üens

sificados no Codigo Civil. ' 
es est^° das-

O.DR- RIBAS CARNEIRO - Diria a lei, então: "Coisa, 
,veis e nnmoveis e direitas E eliminaria a expressão• «

reos e incorporeos". ' c°rpo-

O DR. JOÃO VICENTE CAMPOS — pela form
estava redigido, o dispositivo dava margem a abusos F 

a P°l qUe

pretende justamente corrigir os abusos. Para isso é que* 
n°Vfa lei

lei. Mantendo-se a redacção do texto actual, repetir-se-^ — i 
a

sos, que o projecto pretende corrigir. ' os a')u~

O DR. ADHEMAR DE FARIA - Toda legislação é susce„ti
vel de aperfeiçoamento, mas o intuito do ante-proiectn ^ •
cide com o do dr. Vicente Campos. C0ln"
O DR. JOSE- FERREIRA DE SOUZA - Não ha bem semvalor economico, que nao possa fazer parte de um Srilh,^
O DR. ADHEMAR DE FARIA - A avaliação seTS'„.
tres peritos.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA - Dessa maneira deavaliaçao e que divirjo.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Uma sociedade porém ciue
dá acções em pagamento a seus credores, em caso de aumento
de capital, não dá dinheiro. Não ha como avaliar os créditos em

relação á sociedade devedora
O DR. JOSE- FERREIRA
DE SOUZA - E' crédito, é
dinheiro a crédito. Não ha
possibilidade de se tirar do
patrimonio algum dinheiro e o
dinheiro que a sociedade dei-
xa de tirar, entra para o seu
patrimonio. Desde que se
transforma o dinheiro em cré-
dito — o que faz desapparecer
o debito, ha entrada de di-
nheiro. E' a mesma coisa.
O DR. JOÃO VICENTE
CAMPOS —• Dinheiro é o
que o dinheiro vale.
O DR. OLYMPIO DE
CARVALHO — Seria pre-
ferivel dar como entrado o di-
nheiro das acções e, com esse
dinheiro, pagar o debito.
O DR. ADHEMAR DE
FARIA — Isso seria uma si-
mulação de caixa: dinheiro
escripturado como entrado,
mas que realmente não en-
trou; dinheiro que se diz ter
sahido de caixa, sem ter, na
verdade, sido pago em espe-
cic.
O DR. JOSE' FERREIRA
DE SOUZA — E' dinheiro

que está até avaliado.
O DR. ADHEMAR DE

FARIA — Devem, então, ser depositados os 10%? E, si estes não

têm que ser depositados, como é que se pôde considerar issoi di-

nheiro ?

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E' um bem incor-

poreo que vale dinheiro, que já está previamente avaliado pelo
montante em dinheiro.

0_ DR. ADHEMAR DE FARIA — De accordo, mas nesse caso

não tfão precisos peritos, nem avaliação, nem deposito de 10/o •

O projecto, porém, é omisso nesse ponto. E o meu desejo e que
se esclareça
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Realmente não pre-

cisa avaliação, si já está avaliado por natureza.
O DR. ADHEMAR DE FARIA —¦ O ante-projecto so adnutte

o seguinte: ou o capital se realiza em dinheiro, e ha o deP°S1'

to de 10%, ou em outros bens, e, neste caso, tem de ser ava ia

por tres peritos. . -
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Isso é na avaliaçao.

E, ahi, são inteiramente falhos os artigos.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Si ha duvida, penso qu

deva ser devidamente esclarecida. a
O DR. GUDESTEU PIRES — Seria preferível submetter^

questão a votos, para se saber si a maioria está de accor o t

um ou outro ponto de vista. Aliás, não estamos legislando.
O OBSERVADOR — Estamos apenas ouvindo opiniões,
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O observador

,rC r, ARRETO — Fiz um estudo muito ligeiro

Dl J'-P^ Suppunha, de começo, que se tratava cie uma
°So 

ante-Pr0'c<í°e La grande decepção: é a mesma coisa Do que

lei pi 
mfS„lniectõ 

com exclusão do capitulo que trata Das

stá no ante-pioject , 
não decifrei, mas que me pa-

Partes Beneficiaria^ diminuir o activo da sociedade - cha-

rece ser «ais um « 
sobre os (,uaes apresentarei

niaram-me 
a auc v

emendas.. naragrapho único do artigo 2.°. Nao sei por

0 primeiro 
e o P ^ 

sociedades anonymas. As

cfSÍd^§Lem-se peto seu objeto, pela sua finalidade. E,

sodedades 
d'st|gue^ 

^^ggh tambem e a sociedade.

SÍ 
DR VlBAS CARNEIRO 

— Não pela fôrma, mas pela na-

tureza. -pA17c BARRETO — As sociedades anonymas po-

0 DR- I- nara fins moraes, religiosos, scientificos e ate

dem ser orga!V^11 
não L intuitos economicos. Como se enten-

recreativos. 
Neues club 

por efmpgj seja uma soe.e-

der que o botaio^u

oIr^OSE' 
FERREIRA DE SOUZA - Esse club não é

sociedade anonyma. ^^ — q jockey Club...
Sn' 

TOSE' FERREIRA DE SOUZA - Tambem não e.

0DRÍ MBAS CARNEIRO 
- Não é sociedade anonyma: Es-

nl,DPerfU1pAES ^ARRETO — Mas podia ser. .

n DR TOSE' FERREIRA DE SOUZA •— Para ser socieda-

anonyma é preciso que tenba fins economicos

n dt? T PAES BARRETO —¦ Mas o artigo do ante-projecto

não dLtingur. O que me impressionou foi a expressão: 
"qua,qucr

Om!^HEMAR°DÉ 
FARIA - As sociedades agrícolas não

praticam act£s 
baRRETo"— Este artigo está me impressio-

para imprimir cunho mercantil a empresa.

0 DR. J. PEREIRA LYRA — Riscou, em parte, porque o ai

tigo trata de outras matérias. I « jp ana.
0 DR. J. PAES BARRETO - Mas isso naotem mda de 3ma

chronico. O proprio Clovis declarou que se

franceza de 1893. Como, _ pois, falar-se em 1860?

projecto, quando o proprio autor diz que oi £ 
muito an-

Elle entrou, portanto, pelo anachromsmo, pois a

O DR.18RIBAS CARNEIRO - Estou de accord^com^l^-

pressão do paragrapho tinico do artigo 2 . Acho q , 
mercantü

mente, em nada se justifica pretender forçar a na ut

do systema a todas as sociedades anonymas.

0 DR. J. PAES BARRETO - Tenho ainda outros 
pontos 

a

analysar. Assim, o Capitulo IV — Vt 6 
ns accoes e

Não o comprehendo e falo com toda a lealdade. henek

as debentures. Agora, teremos acções, debentures e p

jiciarias. Isto pede uma justificação. as
0 DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E para e\it

acções especiaes dos fundadores.
0 DR. J. PAES BARRETO — A lei nao pernutte que os

trangeiros façam parte de sociedades anonymas.

o DR. ADHEMAR DE FARIA - Conforme a aetiv.dade da

sociedade. Para a mineração, e para o jornalismo, po

00DRde'jOSE' FERREIRA DE SOUZA — As e«ipreisas de

mineração, de exploração de quedas dagua, de ra ,

o DR.' J. PAES BARRETO — Eu desejaria ouvir 
|dr._ 

Gu-

desteu Pires sobre estas 
" 

partes beneficiárias , questão que rep

to do máximo interesse. , r-
0 DR. GUDESTEU PIRES — Ao meu ver, as partes ,í^e 

-

ciarias nada têm que ver com as acções, nem com

constitucional da entrada de estrangeiros como acciomstas

terminadas empresas. O que a Constituição prohi e e ._

trangeiros sejam accionistas, tomem parte das de í e ç

entem as sociedades. Os portadores de partes beneficia . « ,
nas credores. Elles têm um crédito eventual C01 c • t cão fa
Portanto, não podem invadir, nem interferir com a

sociedade-. ;+_i
0 M. J. PAES BARRETO — Mas entram com o capi •
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O DR. GUDESTEU PIRES — E' apenas um crédito. Não vejo

razão plausivel para a prohibição constitucional, referente aos ac-

cionistas, se extender as partes beneficiárias. . .

O DR. ADHEMAR DE FARIA — As partes beneficiárias sao

admitticlas em paizes de maior progresso economico, ate para m-

tesrrar o capital das sociedades anonymas.

O DR. T. PAES BARRETO — Outra questão que me chama

a attenção é a do art. 117, § 3o. Diz o seguinte. em os ím

pedimentos creados por lei especial, sao inelegíveis para os car^o.

de direcção os fallidos e os condemnados, etc. 
' Estes termos ab-

Ilíutos — "os fallidos" — impossibilitam de entrar para ajsocie-

dade por exemplo, o fallido que não incorreu nas penas da tal-

lenci'a fraudulenta, nem nas de fallencia culposa Ora, eu conhe-

ço fallidos que sempre foram e continuam a ser homens de -.

O DR RIBAS CARNEIRO — Todos nos conhecemos. _

O DR! J. PAES BARRETO — ...e que foram arrastados a

fallencia nor motivos imprevistos e imprevisíveis.

O DR ÍOSE' FERREIRA DE SOUZA - Uma crise ou uma

baixa de cambio pôde levar o homem de bem a fallencia.

O DR T. PAES BARRETO — Conheço alguns fallidos que es-

tão trabalhando com honestidade, com privações, com economia,

nTra conseguirem um pouco de dinheiro para satisfazerem seus

credores e obter a rehabilitação. Como impedir que esses homens

-ifTprojJto é incoherente, porque, ao _ 
mesmo tempo que os

prohibe de ser eleitos, não lhes veda ser acciomstas. Ora, o accio-

nista é socio. Conheço fallidos que são socios de companhias.

No emtanto não poderão dirigil-as, embora com a autorga e pia

eleiçã^de todos os outros socios. E' uma restncção a capacidade

d° 'S'disso 
está em desencontro com a própria Constituição

de 1937 O dispositivo é inconstitucional, apesar do autor do pro-

ecto procurar cumprir fielmente os postulados de Direito Eco-

nomloP ou coisa que o valha, da carta constitucional. Com effe._

to no Capitulo S Da Ordem Economica , se diz: A todos e ga .

rantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto

este como meio de subsistência do indivíduo, constitue um bem,

aue'é dever do Estado proteger, assegurando-lne çondiçoes 
fa/o-

raveis e meios de defesa". Ora, o projecto nao^otegg taes

^"dR.1 RI.bTs1 CARNEIROq— Pode ser uma fallencia occa-

ODR,° TpAES bTrRETO — Exactamente. A fallencia ca-

f^R^J^E^^ERpIRA 
DE SOUZA - Constitue noventa

por cento da^allenaas^ 
o sentido, tambem terei

i oferecer uni emenda. A prohibição deve para

^ assim coiâemnad^ não pôde

SCr 
sfo^Hdo tem^So? pXicot^o fafdTpóde còmmer-

cia,-; por que não pôde dirigir uma . 
jut-

tífícà^os termos absolutos do dispositivo. Ha fallidos e fallidos.
tlf'CTenho, 

porL*, duas emendas a apresentar ses do, pon

ijíiratiHn do oJagrapho único do art. L a caiacierizd

tStfdet «5®

doa",ase§deve -cr^^^ido.^Tmt 
"nío" 

£
fallencia culposa A 

j yRA — Venho imaginando, des-

•STJSSm..

sendo levantados concertos sendo Q E pI.

-Zeé o Sr Wentim Bouças em particular, sal-
NANCEIRO q e e 

inhará a0 governo, attenden-

s as&tfv 
f 

"fsrjsss: 
rrss

aquillo '•"^"^"^un^dos 
presentes que quizer redigir suas

jurídicos. Assim, cada i 
emendas QU justif1Caçoes a se-

suggestoes, redig;r afinal o projecto, poderá fa-
rem apreciadas por quem g 

Q OBSERVADOR, a quem
zel-o, acompanhar das conclusões geraes. _
de direito, e iazenüo as conciusão 

é esta: o projecto
Quer me parecer cp*! a 

^|ta^onalista. 
E" tam-

satisfaz; e conservador, ate V> 
deixar de o ser, porque

bielí "d 
Tnt0ronde°Sm regime nacionalista, como o nascido da

elaborado 10^7 
Acredito portanto, que, de maneira geral,

•SffSS 
S EWWB t -««-""*•
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desfavoravelmente, sendo antes perfeitamente satisfactorio, por-
quanto é bem acceito pela consciência de todos.

Evidentemente, surgiram aqui idéas irrespondíveis. A primei-
ra preliminar, levantada pelo dr. Ribas Carneiro, é uma dessas
coisas que toda gente está sentindo: as sociedades em commandita

por acções têm realmente extructura própria, perfeitamente inde-

pendente das sociedades anonymas, e merecem, por isso, um titulo
á parte.
O DR. JOSÉ' FERREIRA DE SOUZA — O projecto está
certo: a sociedade em commandita por acções é uma sociedade por
acções, mas não é anonyma.

JOSE' PEREIRA LYRA — E' apenas, onde se diz capitulo tal,
dizer-se: "Titulo 

II". Assim estará attendida a objecção do prof.
Ribas Carneiro, que nos apresentou, realmente, argumentos irres-
pondiveis. E' o ponto de vista da boa systematica legal.

Outra observação do prof. Ribas Carneiro é a.do numero de
accionistas. Parece-me que se trata de asstmipto que devemos
evitar. Foi muito debatido na extincta Camara dos Deputados,
durante a discussão do projecto Waldemar Ferreira, e creio que
pretenderam elevar esse numero para 10. Entendo, de um pon-
to de vista simplista, que a sociedade anonyma não será nunca de
uma só pessoa, como na Yugoslavia.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Perdoe-me. Não é
spmente na Yugoslavia: é também na Italia, onde se lê coisa iden-
tica no projecto! Vivanti; é também na Allemanha. Abi se encon-
tram as mesmas expressões.

DR. JOSE' PEREIRA LYRA — Não devem ser de 20, nem
de 50, nem de 1. Mantemos um regime tradicionalista. O nume-
ro minimo de 7 vem produzindo todos os effeitos e a coisa vae se
processando normalmente. Elegendo-se 2 accionistas directores e
3 outros para o Conselho Fiscal, serão 5. Restarão 2. Como o
voto é dado não por cabeça, mas por cofre, em substancia mo-
netaria, um sozinho approva os actos da Directoria e tudo fica 110
melhor dos mundos. Nao faço nenhuma questão de que o numero
minimo seja de 1 ou de 7. Mas prefiro manter a situação actual,
porque devemos emendar o projecto o menos possível.

Si eu tivesse de propor alguma preliminar ao O OBSERVA-
DOR, seria esta: quaes os pontos do projecto cuja alteração pa-rece absolutamente indispensável? Porque, do que não fosse ab-
solutamente indispensável, nao trataríamos, nao seria objecto de
emendas ou suggestões.

O autor do projecto tem naturalmente o seu amor de artista.
Elle burilou o seu tiabalho e o aformoseou. Naturalmente vae ser
magna pars na decisão final do assumpto e defenderá sua obra
com esse amor de artista. Devemos, portanto, numa assembléa de
homens de negocio e de juristas, levar-lhe apenas a collaboração
absolutamente essencial.

Aproveito a opportunidade para medir as palavras do nossoIlustre collega, dr. Gudesteu Pires, quando entende que o proje-cio e verdadeiramente tradicionalista. Encontro aqui esta novida-
de: — Das partes beneficiárias". Aliás, não constitue própria-mente uma novidade. Sel-o-á apenas devido á maneira por quees ao regulamentadas, um pouco desenvolvidamente. Porque o fillao deste instituto já está na lei actual.

O projecto Gudesteu Pires já procurava desenvolver o assum-
j 

Igualmente, o projecto Clodomir Cardoso. O projecto Wa^demar Ferreira, acolhido e estudado na Camara do Deputadoambem o procurava extender. Como se trata de um instituto quetem existido apenas nos filões da lei, mas que ainda não entrou
' devemos regulamental-o com as maiores cautelas so-bretudo porque, em matéria commercial, a boa regra é a libérdade O governo deve regulamentar os assumptos e sobre elles le-gislar quando isso for absolutamente necessário.

Todavia, acho o projecto muito satisfactorio nestas "partes
beneficiadas . De fôrma alguma as retiraria ou as alterariaate porque j a constam da lei actual. Corrigiria apenas umas peiasque o legislador collocou^no capitulo, taes como a limitação daspercentagens e a prohibição da emissão de varias séries de cate-
gorias de partes beneficiárias. Constam dos dois para-raphos doart 31 e do artigo 33, quando trata o projecto do resgate taxa-tivo. Eu deixai ia^ toda essa matéria, que é de liberdade para osestatutos das Sociedades Anonymas.

mos 
Va 

dfarassão proposta 
é somf"te esta: que continue-mos a discussão como se vem processando, com a maior utili-dade para o esclarecimento geral, e, ao fim de tudo, cada um rc-dija, em forma de emenda, de justificativa ou de exposição assuggestões, de modo que todo esse material seja encaminhado aoorgao comptente, no prazo que o sr. ministro da Justiça marcoue que consta do "Diário 

Official". marcou

SuSÍo. 
J' PAES BARRET0 — E' esse mesmo o objectivo da
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O OBSERVADOR — O objectivo não é bem esse rldigidas por escnpto as suggestões. A vantagem riT.h 
Sercm k-

der o sr. ministro da Justiça, ou o responsave 
pe,a"m? 

é ^
da lei, verificar que houve uma discussão sobro « 

elaboraÇão

qual tomaram parte vários juristas e homens de ne 
a.SSUmPto 

na
ga experiencia do nosso meio. ' 

iegocio com lar-
O DR. J. PAES BARRETO — Apresenta; f ,
nhas _ suggestões por escripto, porque aqui temos ri* 

as mi"
restrictos. üe ser muito
O DR. RIBAS CARNEIRO - As palavras do dr Pcrdl, T- peço licença para o dizer — a mim me pareceram 

Lyra

procedentes e, em parte, improcedentes. Em parte ímf farte'
quando suggere encaminhemos por escripto as nosZ i 

tes
ções, porque da discussão é 

'óua s, . fifiserva-ções, porque da discussão é que nasce a luz e a maiofda^f *mesmo, por exemplo, que tanto implicava conr o «,JS .* Eu
de 7 accionistas, recuei deante dos argumentos IfferSd
parte procedentes quando susrerere rml ¦ / :uos• kmparte procedentes quando suggere que lixemos, isto sim , •„
que, de qualquer maneira, chocou a nossa impressão

Neste conformidade, vou synthetizar o meu ponto 1 • .
O que me chocou, no projecto, foi justamente ter elle mlK'dois pontos da legislação vigente que sempre combati n 

°

contei"0 
fdta Pe'a dÍ1'eCt0rÍa C°m "

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E' um absiirrtncontinuara o absurdo! f surc'° e

O DR. GUDESTEU PIRES - Isso é inoffensivo
DR RIBAS CARNEIRO - Si tudo quanto ha deste «enero

e inoffensivo, nao vale a pena estarmos aqui discutindo

. .Quero seguir a orientação magnífica proposta pelo'dr. pe-eu a JLyra.

^ 
Muito me chocou o espirito que se tivesse mantido essa can-

çao, que como sabemos, é de uma inefficiencia extraordinaria ede certa forma, mesmo contradictoria com o princípio cardeal dassociedades anonymas, de não 
j poderem negociar com suas acções

Os tiatadistas explicam que isso nao é bem negociar quando emverdade, entestando bem, si a companhia recebe suas próprias ac-
Ç°es em caução, está, evidentemente, creando uma relação jiiridi-ca tendo por objectf coisa Mia.
O DR. OLYMPIO DE CARVALHO - E' um começo de
venda.
O DR. RIBAS CARNEIRO - E' um acto de alienação. Ella
esta acceitando como garantia títulos que são delia mesma; está
negociando com suas próprias acções.
O DR. JOSE PEREIRA LYRA — Evidentemente.

J* PAES BARRETO — E o objecto da caução fica em
poder do caucionario.
O DR- RIBAS CARNEIRO — Quer sob o ponto de vista ju-
ndico e falando tranquillamente do ponto de vista jurídico —
quei sob o ponto de vista pratico, a permissão de ser dada a cau-
ção^ com as próprias acções da companhia, é coisa que sempre com-
bati e continuara combatendo. E' este um dos pontos chocantes
paia o meu espirito e que, acredito, não deveria ser mantido na
lei que se projeCta. Naturalmente, a caução é indispensável, mas

.ae-çià ser vedado que tivesse como objecto' as próprias acções.
O ^ segundo ponto que não menos me chocou é outro principio

da legislação actual, contra o qual também sempre me bati. Ad-
mitto que a direcção da sociedade anonyma possa ser entregue a
estranhos, nem ha duvida nenhuma sobre isso. Mas, o que nunca
pude applaudir foi que se elegessem estranhos para membros do
Conselho Fiscal. Entendo que a funcção do Conselho Fiscal, como
o proprio nome está dizendo, é a de fiscalizar os actos da dire-
ctoria. 

^ Assim sendo, deve ser mantida cautelosamente nas mãos
de 

^accionistas, escolhidos pela assembléa, mas tendo, como con-
dição imprescindível, a qualidade de accionistas.
O DR. JOSE' PEREIRA LYRA — No particular, e para
evitar que tenha de falar novamente, direi desde logo que o dr.
Moraes Júnior, presidente do Instituto de Contabilidade e contador
eminente, muito se bateu pela obrigatoriedade de ser incluído no
Conselho Fiscal um contador, exactamente porque os conselheiros,
em geral, não entendem muito do assumpto.
O DR_. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Esses conselhos |s-
caes são lyricos.
O DR. JOSE' PEREIRA LYRA — O assumpto foi muito
discutido na extincta Camara dos Deputados, dizendo-se que era

preciso não peiar muito a liberdade das sociedades anonymas. Has>
a icléa ficou, e se permittiu, então, que o Conselho Fiscal cba
masse um contador. O principio está, aliás, perfeitamente acceito

pelo projecto. O contador pôde ser chamado para emittir Pj11^
cer nas sociedades anonymas de outros paizes em que é até obri

gatorio o seu "visto".

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Onde ha até peritos
officiaes.
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\G observador

IJ PEREIRA LYRA - E no Brasil já os temos.

o DE' J°SEflores como os do estrangeiro. Mas, si elles com-

V .Sn bons contado tambem 
podem ser eleitos.

_ _ TT .. -  n . . i- A A f /A ¦» H . .<•
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dois pon-
um tercei-prece» ^fcARNEIRO 

- Ha, portanto, esses

0 DR- ^Liaria fossem mantidos. Finalmente

e>V 1#"]SProfundamente haja sido conservado, a assem-

r0 que deploro Defendo um ponto de vista que

qual o de se admittir o systema

me P»ece 
"Tou 

melhor, como diz o direito francez, o corpo

de agruPame Scria um conselho de administração, coisa c[ue

de administração 
¦ 

cuidádosamentej para se saber como pode-

deveria ?ef 
"1l17;cK 

na legislação brasileira.
^ Ser 

^pppiR V DE SOUZA — Na França ja estão com-

ODR. ^nselh0 de administração porque não da resultado,

batendo esse: c 
Q D£ MACEDO — Vou citar um caso: na

°DR', Usinas Nacionaes foi creado, na fórrna dos Estatu-

conselho de administração. Pois bem: nunca conseguiu

fefVíARl! DE AI.MEIDA — Aquelle não é Conselho de

?» ''nictracão mas Conselho Administrativo,

nnRTOSÉ' PEREIRA LYRA — Ha sociedades anony-

pm mie os accionistas tambem não se reúnem. ,

O DR JOSE' FERREIRA DE SOUZA - E' o mal conheci-

n DR1 RIBAs"CARNEIRO 
— Si o Conselho de Administração

é difficil de reunir-se, como não o será a assembléa de accio-

0 DR. OLYYMPlb DE CARVALHO — Todos apparecem as-

ianando o livro de presença e de áctas...simanao o imu uc ^ 

qsdr. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E que os livros

saem de casa em casa, colhendo assignaturas.

0 DR. RODOLPHO DE MACEDO — O mal não esta na lei,

está nos homens. Si os homens não querem cumprir o seu dever,

não ha lei que os obrigue a tal.

0 DR. RIBAS CARNEIRO — Não sou pessimista,^ absoluta-

mente. Si ha o mal dos homens, cumpre ao legislador fazer a lei

capaz de corrigir os defeitos da pratica. Aliás, não quero citar

casos concretos.
Sou um homem que sempre foi muito optimista em tudo e,

graças a Deus, nunca me arrependi. E entendo que, principalmen-
te numa nação corno a nossa, em que, por indole própria, somos

incontestavelmente muito submissos á lei, é muito fácil estabe-

lecerem-se moldes capazes, desde que tenham o rigorismo neces-

sario para serem levados a et feito.
Eu perguntaria: por que motivo, principalmente na época

actual, tudo quanto é parlamento vae por agua abaixo? Exacta-
mente por causa das dimensões dos parlamentos e assembléas. De
tão grandes são sempre inoquas e inefficientes pelo vulto. No cm-
tanto, um Conselho de Administração, mais reduzido, tem proba-
bilidades muito maiores para discernir e um gráo de responsa-
bilidade muito superior ao de upia multidão de accionistas.

São estes os meus pontos de vista. Não sei si têm fundamen-
to ou não; Em todo caso, apenas quiz attender ao convite, com o
qual fiquei muito sensibilizado. Não o fiz, bem se vê. como ho-
roem pratico. Xa minha família houve uma divisão de attribui-
Çoes: os meus irmãos foram todos para a vida pratica e eu fui o
uroco que desgarrou para o bacharelato. De maneira que falo
avez com um pouco das teias de aranha do professor na cabe-

?a) ou como juiz, o que tambem dizem ser empirico. Em todo caso,
s?arei e trouxe estes pontos, que entendo mais importantes, feli-
iando-me 

pela opinião do dr. Pereira Lyra de, assim, se abre-
íar o debate. Os senhores tachygraphos naturalmente os assigna-
- e OBSERVADOR poderá leval-os ao conhecimento do

rno' com a garantia de que assumo a inteira responsabilidade

aqui exP^nei.

tos m 
' 

?EMAR DE FARIA — Encontro aqui alguns pon-

c°gitam 
COnviri.a esclarecer. A eleição do Conselho Fiscal, de que

do-se o 
°S' artlgos *^5 e seguintes, é feita por maioria, reservan-

d° capital6111' -a Ca<^a- mjnor*a cltie representar um quinto ou mais

ro'P'A - 
S0Cia.' 0 direito de eleger, separadamente, um conselhei-c o re^rvpM-t,-^ 

Quer dizer: tres quin-
0 np 

reMtÍV0 suPPlente.

tos nL 
J0SE' PEREIRA LYRA

O DR d 
maioria-

0 DR' E[RO — Isso não dá certo.

pronorr" rí FARIA 
— Seria preferível o critério

maior numpr^ l » Para Que não se desse o caso da eleição de
silT1> Por pvJL,! 

conselheiros do que os cargos a preencher. As-S11T1» por evp 7 
^uf1 eiros ü0 clue

^es membro~°' 
I1Uma cornPanhia que tenha um Conselho Fiscal

n0LP-HO. 
D? MACEDO — V. Ex. dá licença para

0 DR, AntrtMre» em uma assembléa geral?EMAR de FARIA — São os grupos dissidentes.

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — Que são grupos dissi-
dentes?
O DR. ADI I LM AR DE FARIA — São os que não apoiam a
maioria^ e claro!... Ora, pôde Haver mais de uma minoria. A

.considera como ponderável, quer dizer, com direito á represen-
taçao^a minoiia de um quinto. Sera, então, preciso que o Conse-
lho Fiscal tenhapelo menos, cinco cargos, porque, do contrario,
a maioria elegerá tres quintos, isto é, elegerá tres membros, e
cada um ou dos outros quintos elegerá os membros restantes. Fó-
ia dahi, havera mais eleitos do que cargos no Conselho, isso por-
que a lei diz claramente que cada minoria, representando um quin-
to do capital, tem o direito de eleger um membro cio Conselho Fis-
cal, embora sem cogitar do numero de cargos. Supponhamos um
Conselho F iscai composto de tres membros e duas minorias, com
um quinto cada uma.
O DR. JOSE' PEREIRA LYRA — A maioria elege dois mem-
bros do Conselho. Caberá o ultimo á minoria.
O DR, JOSE' FERREIRA DE SOUZA — A maioria é de
tres quintos.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Mas, cada quinto da mi-
noria elege um conselheiro, ou sejam dois; com mais tres da maio-
ria. são cinco eleitos, quando o Conselho é de tres. Isso não pôde
ser assim. E' preciso que haja proporcionalidade.
O DR. JOSE''FERREIRA DE SOUZA — Si o Conselho Fis-
cal fosse sempre de cinco membros, é que se comprehenderia.

O DR. ADHEMAR DF. FARIA — E' indispensável que haja

proporcionalidade. E' preciso que seja uma minoria ponderável,
isto é, que attinja pelo menos o minimo igual ao numero de vo-
tantes dividido pelo numero de cargos a preencher, e que dê um

quociente.
O DR. RIBAS fpARNEIRO 

— V. Ex. traz com felicidade as

lições do prof. João Cabral. E' o coefíicijnte eleitoral. Sem elle

não se resolve o caso.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — E' exactamente o coeffi-

ciente eleitoral. Sem elle, teremos a eleição de maior numero de

candidatos do que as vagas a serem preenchidas.
O DR. J. PAES BARRETO — E' realmente muito complexo o

assumpto das sociedades anonymas.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Tenho ainda uma observa-

ção a fazer, que é a ultima. Quero referir-me ao capitulo das as-

sembleàs geraes, seu íunccionamento e o mais que, no particular,

a. lei em vigor nao prevê. Penso que (levemos attender a tjdo o

que a pratica sob o regime da lei em vigor nos suggere como de-

vendo ser corrigido, innovado ou, pelo menos, esclarecido. Não é a

primeira vez que as deliberações da assembléa geral são desobede-

cidas pela minoria de posse da directoria. O facto tem se repro-

duzielo varias vezes entre nós, e nao há remcdio que garanta^á

Directoria eleita ou á própria maioria vencedora a effectivação

de suas deliberações, o que é coisa gravo.

O DR. JOSE' PEREIRA LYRA — A matéria esta pre-

vista no Codigo do Processo, que regula esse ponto.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Mas então não ha

um meio de destituir a Directoria.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Ha, porem longo em Gema-

sia Figuremos o caso de uma assembléa geral funccionanco çom

numero le*al. O presidente da companhia abre a sessão e a dissi-

dencia se manifesta logo na indicação de quem deva presidir os

trabalhos. A maioria indica um prefidente, mas o presidente da

mesa dá preferencia ao indicado pela tacçao da Directoria, em mi-

noria. O facto tem sido reproduzido. Nao preciso citar nomes.

Pois bem: a Mesa assim constituiria passa a tomar em considera-

ção apenas as suggestões da minoria e, sob pretextos luteis, inuti-

Wyn fj direito do voto majoritário...

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Isso nao esta pre-

rwip™ ATVHEVAR DE FARIA - Com remedto immediato,

não CoJ resolver-se o impasse? Os casos que surgiram em

nossl toro aqui c íóra daqui, levaram annos a ser resolvidos...

O DR RODOLPHO DE MACEDO - Com graves prejuízos

para DE 
FARIA - ...com graves prejuízos

para a maiorfa de" uma sociedade de capital em que devem pre-

oonderar as deliberações da maioria dá capital, 
j ^

o DR RODOLPHO DE MACEDO - Isto nao esta previsto,

assimlpo tambem não o está a eleição pela minona.

n nR \DHFM\R DE FARIA - A lei da communhao ofcn-

0 prevê E' o juiz quem designa o presidente oa a*-

8 
E Pni ferir a assembléa da sociedade anonyma bem se

semMea. ' . casos presidida por juiz togado ou
poderia rea 

^ Assim, o juiz dirigiria legalmente os
por um
trabalhos
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O DR. RODOLPHO DE MACEDO — O projecto, realmen-

te, não está claro, eodr. Adhemar de Faria justificou perfeita-

mente o seu ponto de vista sobre a eleição da directoria e as de-

liberações da maioria, desrespeitada. ...

Ha pouco tempo — gosto muito de concretizar o raciocínio,

embora seja o contrario dos outros, — estive numa assemblea

geral em que se pretendeu applicar o processo da representação

das minorias. Deviam ser eleitos cinco directores e se propoz

fosse eleito», immediatamente, o membro do Conselho Fiscal corres-

pondente ao quinto da minoria e o respectivo supplente. JNo em-

tanto, não era possivel. Tratava-se de 12.000 acções, que eram

a maioria, representadas por um só accionista. Seguia-se outro

accionista com 2.SOO acções e, depois, outros_ que representavam

1.500. Quer dizer: o accionista de 2.500 acções era, de íacto, o

lèader da minoria, porque estava sozinho. Pois bem: foi preciso

chegar-se a um accordo com a minoria, porque nao se encontrou

solução para o caso. Não sei si me fiz bem explicito. ^

O DR. RIBAS CARNEIRO — V. Ex. demonstrou que nao ha

solução; portanto, está muito bem explicada.

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — Francamente, nao sei

o que são minorias ou dissidências, nas assembléas geraes...

O DR MARIO DE ALMEIDA — Convém esclarecer.

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — ... e a lei não o diz.

O dr Mario de Almeida teve de votar em si proprio.

O DR RIBAS CARNEIRO — Recomeça o debate pessoal!

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — Não é debate pessoal;

é facto concreto, e o accionista a que me refiro^ está presente.^

Queríamos elegel-o. O dr. Mario de Almeida não 
jpoderia 

votai

nelle mesmo. Nós, reunidos, si votássemos nelle, não representa-

riamos a maioria. Todavia, tivemos que votar nelle mesmo.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Isso está fóra de duvida,

l^ínguem pôde ter em outro mais confiança do que em si pro-

prio para administrar os proprios bens ou interesses.

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — O projecto quer dar

uma garantia á minoria, mas não a assegura.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Os direitos da minoria devem

ser bem esclarecidos. Estamos sem solução para o assumpto.

O DR. JOSÉ' FERREIRA DE SOUZA — E' um dos proble-

mas das sociedades anonymas, para os quaes até hoje não houve

solução. 4 J , .
O DR. RODOLPHO DE MACEDO — A actual lei das socieg

dades anonymas é boa. Em matéria de dividendos ou distribuição

de lucros, entretanto, a lei actual faz muita barafunda. A influen-

cia governamental faz-se sentir hoje nas entidades .de economia

e sobre a própria economia privada. Dahi, as sociedades^ autar-

chicas. Gosto de citar factos, porque não sou muito theorico, co-

mo o prof. Ribas Carneiro.

O DR. RIBAS CARNEIRO — V. Ex. pôde falar como! advo-

gado; eu, com juiz, não posso citar factos e me descobrir.

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — V. Ex. não pode des-

cobrir o seu jogo, mas eu descubro o meu. As sociedades — é

publico e notório — estão hoje sujeitas á ingerencia do governo.
O Instituto do Assucar e do Álcool, por exemplo, representa dois

terços das usinas nacionaes. E' um orgão autarchico.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — São sociedades

mixtas.
O DR. RIBAS CARNEIRO — Nada posso dizer, porque estão

sujeitas ao Juizo dos Feitos da Fazenda Publica.

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — O Instituto pretendia,
muito intelligentemente, distribuir os lucros das sociedades anony-
mas pelos lavradores; era uma especie de sociedade de distribui-

ção. Como advogado vi-me em difficuldade para emittir opinião,

porque me parecia que era uma liberalidade da assembléa. No em-
tanto, era um acto perfeitamente logico, perfeitamente razoavel,

porque a entidade não é nada mais do que a distribuidora da in-
dustria que explora. A lei não o prevê. Pelo contrario, compli-
cou tudo e foi até arranjar peritos para fiscalizar, etc.

Nada disso é necessário, porque, quando os homens são bons,
a entidade caminha muito bem. Na minha opinião, o defeito não
está na lei, mas no homem. O Brasil está progredindo, e precisa
progredir ainda mais. O de que precisamos é ampliar e facilitar
o desenvolvimento da economia, com leis fáceis, e não com esses
dispositivos que a atrophiam cada vez mais. Isso de angariar gran-
des e pequenos capitaes para as grandes empresas, ainda é muito
para um paiz como o nosso. Em conclusão: a lei actual, com pe-
quenas modificações, preenche perfeitamente os seus fins.

Tenho outras observações a fazer. Convidado, não podia dei-
xar de attender ao chamamento. Acho que o projecto deve ser
modificado em certos pontos. Assim, no que entende com os li-
vros que exige. Com respeito ás acções nominativas, por exem-

pio, prescreve que, do livro proprio conste o nome dos accionis-
tas. Ora, não é bastante.

O DR. FERREIRA DE SOUZA — E' erro de technic
acções nominativas têm o nome do accionista no livro de r 

*'

das acções e não no seu corpo. E' um erro de technica o qif81stro
tende o novo projecto. e pre"

O DR. RODOLPHO MACEDO — Além disso, eu exigiria
se livro, a identificação dos accionistas, porque ha muitos nonf"
communs. Rodolpho de Macedo, por exemplo, não o é muV
mas ha outros que o são. '

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA - O meu é communr
simo. Para conseguir uma folha corrida na Policia, tive até d"
tirar ficha dactyloscopica. e

O DR. RODOLPHO DE MACEDO — Está se procurando, por
todos os meios e modos, identificar e personalizar o indivíduo
Assim também deve ser- no caso. E' uma questão de technica na
organização do projecto. Não fiz um estudo especial da lei, nem
nunca tive a pretensão de legislar. Por isso, apresento apenas
estes commentarios.

O DR. RIBAS CARNEIRO — O dr. Rodolpho de Macedo
falou como homem pratico; não gosta da theoria. Entfio, permit-
ta-me dizer-lhe que, no domínio theorico, a questão de dar garan-
tias á minoria tem sido muito estudada no Brasil — e fóra do Bra-
sil muito mais — sem se chegar a uma solução. De maneira que,
no meu entender, é um dispositivo para não ser applicado, porque
é impossível de applicar-se.

O DR. J. PAES BARRETO — Como muitos outros.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Porque, como muito bem pon-
derou o dr. Adhemar de Faria, de que modo se pôde distinguir a
dissidência? Como? A lei, mesmo em se applicando o processo do
coefficiente, difficilmente apresentará um resultado logico.

Ha outra coisa interessante: por que motivo teria a minoria

o direito de representação no Consélho e não o teria na Adminis-

tração? A admittir-se o direito de representação, dever-se-ia ad-

mittil-o — o que, aliás, não applaudo — em tudo o mais, por co-

herencia. Todavia, creio que esse direito é um desses empirismos,

que de fôrma alguma poderão offerecer o modo de ser solucionado

praticamente. Não ha dispositivo algum de lei que possa resol-

ver ou dispor sobre o pretenso direito de representação das mi-

norias, quer junto ao Conselho Fiscal, quer junto á administra-

ção da sociedade. Esse dispositivo será daquelles que dcão muita

dor de cabeça, e terminam por meio de accordos; como succedeu

no caso referido pelo dr. Rodolpho de Macedo. L 1 ealinente, so

se fazendo accordo é que se poderá chegar a um resultado. Por-

que — não leve a mal o dr. Adhemar de Faria — nem mesmo

applicando-se o processo de coefficiente do prot. João Cabral,

chegaremos á solução pratica.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Eu não o defendo, nas so-

ciedades anonymas. Acho, até, que si por um lado, ha appaiente-

mente... .
O DR. RIBAS CARNEIRO — O que deve predominar e o ca-

O^DR. ADHEMAR DE FARIA — ... razões que defendam a

representação da minoria, por outro, os inconvenientes sao mais

graves. De modo que as vantagens não compensam os inconve

nientes. Obrigar, por. exemplo, uma directoria, ou Qualquer ^ 
mem

bro da directoria, a administrar com um indivíduo com ei e inco

patibilizado, ás vezes até pessoalmente, ou que discorde poi co

pleto da orientação que os demais queiram daria vicia a

dade, dá sempre um resultado altamente prejudicial a oa

nistração e ao bom funccionamento da própria empresa,

temente, sendo a maioria cohesa e solidaria, todos o* se

bros trabalham em harmonia. Do contrario, nao sei a pos

balho ou administração produetiva. ,. rYmimer-
Lembro-me sempre daquella disposição do Codigo , .

ciai, que nunca se modificou, em tempo algum e em par e

— o socio não tem o direito de vender sua quota soda 
^ 

,

nhos, sem o consentimento dos demais. Por clue- .0^Lacs0 de
possivel a vida em commum ou em sociedade, na a mu1 » 

^
dois ou mais indivíduos entre os quaes possa haver i. 

^ ^
incompatibilidade — sem trazer uma perturbaçao pr

proprios negocios. . ., « até
O DR. OLYMPIO DE CARVALHO — Com a facu

de annullar actos da maioria. ninoria,

O DR. ADHEMAR DE FARIA — O accionista ero ^

que verifica a má administração da empresa, preju 1 
^c'gjg pe-

to, aos seus interesses, tem os recursos da Jei 
e as ^ 

acjia
naes. Si não está satisfeito com a orientação impn c 'presas

que a maioria vae applicar o capital da socieda j|çncja das
arriscadas, vende a tempo as suas acções. Dam a nj.gj|e 

des-
sociedades anonymas. O accionista em. minoria geSf

liga-se quando quer; vae á Bolsa e vende as suas
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OBSERVADOR" 
— Aguardamos a opinião do dr. Gudes-

teu ^ireS^nDFSTEU 
PIRES — Creio que todas as questões aqui

qDR- GU Jde 
ait0 interesse. Entretanto, si os meus compa-

levantadas 
s 

me permittem algumas suggestões, adoptarei, na

nheiro5^ 
< ®eu 

to cie vista, um critério um pouco différente.
exposição 

COnsciencia 
da falta de tempo, porque são tão

I 
iss° apeos «oblemas que o projecto desperta, que todos nós

fgevantes interessantíssima de questões a suscitar. Di-
teríamos minhas considerações, mas apenas para me

lescúlpaf, previamente, pelo pequeno numero de suggestões que

WU 
Preliminarmente, devo dizer que considero o projecto excel-

Tá ha alguns annos, por necessidade de officio ou por de-

rofissional vivo lendo e estudando alguma coisa sobre as so-
'Ldes 

anonymasl E, assim, posso declarar que considero o pro-

n excellente Na medida do possível, nas contingências que a

ÍÜH legislação trouxe a quem está legislando, o projecto atten-

i a todos os pontos de vista, pelo menos médios, nao se podendo

nretender no direito positivo, grandes coisas, nem textos ideaes.

Devemos partir do ponto de vista um tanto ou quanto tradi-

• 
alista para não offendermos a consciência jurídica nacional e

adoptarmos apenas as innovações que outros povos mais antigos e

mais práticos do que nós têm provado com êxito. _
Com estas observações, considero o projecto muito bom. E,

para os commentarios que vou fazer, pediria, mesmo, a collabo-

ração do proprio autor do projecto. São trechos ou lances do pro-

jecto que — acredito — merecem maior revisão por parte delle

mesmo e não de nós, que não estamos legislando, nem fomos cha-

mados pelo governo para constituir uma camara revisora. Esta-

mos aqui apenas traçando os nossos pontos de vista de homens

práticos, de homens que vivem trabalhando com esses assumptos .

Eu mesmo poderia abordar 15 ou 20 questões, cada qual mais di-

gna de estudo, porque são muitas as^ que suscita a lei de sociedades

anonymas. Todavia, eu as reduzirei a quatro ou cinco.

A primeira, é sobre o penhor de acções e suas conseqüências.

E' questão das mais importantes e que não está, ao meu ver, de- .

vidamente esclarecida no projecto, ou melhor, sobre^ a qual o pio-

jecto seguiu uma doutrina que não me parece a mais acertada.

penhor de coisa movei, como todos sabemos, consiste na

tradição da coisa movei, sem o que esse penhor não existe prati-

camente caracterizado legalmente.
Ora, na acção ao portador, a tradição da acção a terceira pes-

soa transfere para esta o uso e gozo de todos os direitos inheren-

tes á acção, porque, do contrario, o penhor ficaria sem objecto.

Imaginemos o credor pignoraticio, que tenha em suas mãos a

acção, mas que se veja privado das garantias ou dos^ valores dessa

acção pelo comparecimento á assembléa de um^ terceiro, que e seu

devedor e que vae votar ou permittir que sejam votadas delibe-

rações que prejudicarão o valor da acção, e, portanto, o seu pro-

prio crédito. Ora, Carvalho* de Mendonça já dizia, de maneira

muito clara — e como elle é o mestre dos commercialistas, nao

ha senão seguir-lhe as pégadas — que, perante a sociedade, o P0J"

tador ou detentor da acção é o accionista. O detento* da acçao

ao portador, que se apresenta para receber o dividendo cories

pondente, recebe'esse dividendo; o portador da acçao, que compa-

rece á assembléa para votar, é admittido a votar. Este e, alias o

principio já consagrado hoje no projecto italiano e na íecente ^ei
allemã de 1937. Porque é intuitivo: trata-se de uma defesa tao

natural da própria existencia do penhor, que devemos admittir to

das as conseqüências desse facto.
O projecto não é radical. Elle permitte, salvo convenção em

contrario, que o credor, detentor do titulo, compareça e v°te<

Mas admitte a convenção em contrario. Creio que isto^nao se

pôde admittir, porque é res inter cillhis e a sociedade nao po e

tomar conhecimento da convenção ou do contracto que altera o

uso e gozo do detentor da acção. O principio é do proprio ^ 
o

digo Civil, como o é do Commercial. Si a memória não me íac,

grei que são os artigos 277 do Codigo Commercial e 790 e se-

guintes do Codigo Civil, que traduzem, de maneira inconfundível,
essa situação do titulo ao portador e as conseqüências que advetn
da sua tradição. .. n np_

Pediria ao illustre autor do projecto, por intermédio do
SERVADOR, 

que attendesse a esta ponderação e desse ou u

redacção ao art. 83 do projecto, pois a actual não me parece sa-

tisfactoria á luz destas considerações. , .

Outro ponto que, acredito, merece também exame, e o o ie

gistro, O projecto, em varias disposições, tratando do regis ri

das sociedades anonymas, só se refere ao Registro do Commercio.
Ao meu ver, esqueceu-se de um aspecto fundamental no caso: na

versão de bens immoveis é indispensável o Registro de mmo\ei
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Póde-se dizer que está impiicito; dir-se-á, até, que é acto posterior
á Constituição de 1937. Mas, é melhor esclarecer, uma vez que o

projecto adopta a boa doutrina da transferencia da propriedade
immovel para a versão desse bem.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — O decreto dos Re-

gistros Públicos é expresso a respeito.
O DR. GUDESTEU PIRES — Exactamente. E' esse decreto
de poucos dias atrás. Mas o projecto deve, no particular, fazer
uma referencia especial. E é até muito fácil declarar apenas que,
no caso do capital ser constituído, na totalidade ou em parte, de
bens immoveis, os administradores da empresa ficam obrigados a
levar ao Registro de Títulos e Documentos, logo depois de consti-
tuida a sociedade, o acto constitutivo da mesma.
O DR. JOSE' PEREIRA LYRA — Estou de inteiro accordo
com V. Ex. Aliás, estranho algumas destas disposições, sobre-
tudo deantl do artigo 46 do projecto, assim redigido: "Ainda

que se trate de bens immoveis, de valor superior a 1:000$000, a
incorporação delles na sociedade, para a constituição de todo ou de

parte do capital social, não impõe a forma da escriptura publica 
".

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — A questão ahi é

outra.
O DR. JOSE' PEREIRA LYRA — Como é que um terceiro

poderá saber da transcripção?

O DR. GUDESTEU PIRES — E' essa uma questão muito dis-

cutida nos nossos tribunaes: saber si a versão de bens deve obrigar

á escriptura publica. Não quero entrar nesse cipoal de doutrina,

que constitue outro capitulo. Pouco importa que o projecto ado-

pte ou não a escriptura publica para essa hypothese. O indispen-

savel é que se faça a transcripção no Registro de Immoveis para
valer contra terceiros. Porque, quando se quer saber da existen-

cia do ônus real ou da transferencia da propriedade immovel, não

se recorre ao Registro do Commercio, mas ao Registro de Immo-

veis. Deste é que deve constar a transferencia da propriedade im-

movei para o capital da sociedade. Aliás, é questão intuitiva que,

acredito, já tenha despertado a attenção do proprio autor do pro-

jecto. Seria conveniente que a despertássemos novamente.

Vou fazer, em seguida, uma observação de maneira um tanto

tímida, porque não sei si estarei com a razão ou com a melhor in-

terpretação. Ao meu ver, o art. 67 do projecto 
não está redigido

de accordo com o art. 146 da Constituição, que deve, no emtan-

to, prevalecer.
Adopta o projecto o velho preceito, segundo o qual as socie-

dades estrangeiras são obrigadas a ter, no Brasil, uni repiesen-

tante coin poderes Minutados e geraes. Mas., a Constituição, no

art. 146, diz a coisa de maneira diííerente, em relação ás empre-

sas concessionárias de serviços públicos federaes, estaduaes e mu-

nicipaes. Declara: 
"As empresas concessionárias de serviços pu-

Slicos federaes, estaduaes ou municipaesj deverão constituir com

maioria de brasileiros a sua administração ou delegar a brasileiros

todos os poderes dc gerencia" 
— o que é diííerente dos poderes

iilimitados e geraes, que são mais adequados aos princípios de
U-UUUWUU9 *, fMy-i
representação junto ao governo e para os effeitos do Direito Com-

mercial ou do Direito Privado. Devemos adoptar o que esta es-

cripto no art. 146 da Constituição. Esse representante brasileiro

das sociedades estrangeiras deve estar revestido de todos os po-

deres de gerencia, e nós sabemos que, na nossa legislaçao mesmo,

a questão dos poderes de gerencia é tormentosa e difficil. Con-

vem não esquecer o que está escripto na Constituição e repetil-o

servilmente: 
"todos os poderes de gerencia . Assim me parece.

O DR TOSE' FERREIRA DE SOUZA — Realmente, o pro-

jecto estatue mais do que poderes de gerencia, porque os confere

até oara o recebimento de citação inicial.

O DR GUDESTEU PIRES — Acredito que bastem os pode-

res de gerencia, porque todos elles envolvem pontos específicos no

Codiso Civil e no Codigo Commercial. Nao se podem conferir

ooderes illimitados, mas cada um de per si, especificando-se a na-

tnreza da própria gerencia. Na Constituição, o texto diz espec.fi-

cadamente que a exigencia é para as sociedades anonymas con-

o' DTnR0D0LPH05 DEbMACEDO 
- Torna-se extensivo a

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA - Apenas ahi se exige

n 
CTTP1C"^C 

UDESTEU" PIRES — O artigo 100, letra d, ao meu

?ernntémum erro de redacção, quando trata do deposito dos

documentos que a admiração -Peras 
das^o-

tações ou dos balanços^ A lei ^ 
entretant0, contém

ias, em geial. E}t ainda 
não integralizaram suas

Uma- 
í'6 se comprèhende a razão que tenha levado o proje-

do' a"'reagir. Por que fazer o deposito apenas da lista dos
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accionistas em móra? O que se quer e a lista completa dos accio-

nistas, para o effeito de se acompanhar a votação e legitimação

dos accionistas na assembléa. Provavelmente é um erro de copia,

de fácil correcção.
Em penúltimo logar, uma observação sobre o balanço.

O dr. Miranda Valverde teve a grande gentileza de me cha-

mar, por assim dizer, nominalmente, ao debate, referindo-se ao

meu modestíssimo e insignificante projecto de sociedades anosiy-

mas, ao declarar que o adoptou, quanto á parte dos lucros e per-

das do balanço. Referiu-se o illustre autor do projecto ao traba-

lho que tive a honra de elaborar quando fiz parte da Commissão

Legislativa do Governo Provisorio, organizada para esse fim.

Portanto, nada teria eu a dizer si não houvesse uma^ innovação,

para cuja referencia devo pedir licença aos meus amigos, decla-

rando, ao mesmo tempo, que se trata de um acto de coragem.

Com effeito, sendo eu administrador de uma sociedade ano-

nyma, de um banco, é realmente coragem de minha parte, levantar

essa questão. Mas, precisamente porque não tenho culpa no car-

torio, nem a tem a sociedade de que sou administrador, não re-

ceio levantal-a.
O art. 136, § 2o do projecto, diz o seguinte: 

"Si a sociedade

participar ou possuir acções de uma ou mais sociedades, por ella
controladas ou dirigidas, do seu balanço deverão constar, sob ru-
bricas distinctas, o valor da participação ou das acções e as im-

portancias dos créditos concedidos ás ditas sociedades".

Quero referir-me á questão dos créditos. Determina o pro-
jecto que, nos balanços, sejam declarados, nominalmente, quaes fo-

• ram os créditos concedidos a essas sociedades. Vamos figurar a
hypothese de um banco, que controla ou tem a maioria das acções
de uma sociedade industrial qualquer. O projecto exige que, 110
balanço, seja feita a referencia nominal á importancia desses cré-
ditos. Isto é contrario ao principio universal de direito, segundo
a qual as pessoas jurídicas são independentes entre si. Pouco im-

porta que uma seja proprietária de certo numero de acções de
outra. Elias são, perante terceiros, independentes. De maneira que
essa. exigencia infringe o principio citado do Direito Commercial.
E' expôr, perante grande numero de terceiros, que lêm o balan-
ço da sociedade anonyma, o segredo commercial de uma pessoa
estranha á sociedade que publica o balanço.

Acho a medida inconveniente. E', não ha duvida, uma me-
dida moralizadora, e o intuito do autor do projecto foi moralizar,
para impedir a concessão de créditos exaggerados a determina-
das sociedades controladas por bancos. Mas isso dá o resultado
opposto, porque infringe o sigillo commercial, que o banco está
obrigado, por lei, a respeitar. Pediria, portanto, a attenção do
autor do projecto para os perigos deste § 2o do art. 163.

Finalmente, ha uma questão de systematica de direito, em que
estou em divergencia com o projecto.

O projecto destina um capitulo inteiro ás disposições penaes.
E eu entendo que uma lei de Direito Privado não é o logar de se
fixarem disposições penaes, que constituem assumpto de Direito
Publico, tanto mais quanto estamos em vesperas da approvação do
Codigo Criminal. Si esse Codigo Criminal se baseia no projecto
Virgílio de Sá Pereira, posso assegurar que ha nesse projecto um
capitulo inteiro destinado ás penalidades relativas ás sociedades
commerciaes em geral, em que ha disposições sobre os fundadores
e os administradores prevaricadores, applicando-se as penas respe-
ctivas a cada uma dessas infracções ou contravenções. E' uma
questão de^ systematica de direito. Não devemos collocar numa
lei de direito privado assumptos de direito penal, sobretudo ha-
vendo uma lei que está na forja, em vesperas de ser decretada,

São as observações que me cabia fazer.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Eu chamaria especialmen-
te a attenção para o art. 170 do projecto. Elle estabelece a pena
de dois annos de prisão para quem transigir com o voto. Ora,
esse voto, nas sociedades anonymas, é apenas de interesse ma-
terial. Entretanto, o proprio ante-projecto admitte essa transacção
quanto ao voto, no caso do credor por caução, sem encontrar nisso
immoralidade alguma.

O DR. JOSE FERREIRA DE SOUZA — Peço licença aos il-
lustres confrades para fazer as seguintes suggestões e observações.

Como estamos em conversa, e, na palestra devemos ser fran-
cos ao ernittir nossas opiniões, quero, desde logo, resaltar duas
divergências quanto á exposição brilhante do dr. Gudesteu Pires.
Tratando-se de uma exposição de mestre, declaro que manifesto
taes divergências com o maior respeito e mesmo com certo temor
em face da ^autoridade daquelle a quem me dirijo.

A primeira é no tocante ao art. 136, § 2o. Estou de accordo
com o projecto, quando determina que, tendo a sociedade anony-
ma participação ou exercendo controle sobre outra qualquer em-
presa, seja obrigada, nos seus balanços e nos seus elementos de

publicidade, a declarar a situação das acções, ou melhor
das acções e o seu numero e, até mesmo, expôr todos os 1 \ 

P°SSe

lativos á existencia da sociedade controlada. Cacos re"

O DR. GUDESTEU PIRES - Referi-me, apenas, aos cré*,
que as sociedades controladoras tenham contra as contmi 1
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA - Mesmo quànt 

'

créditos. Nem se diga que é uma novidade absoluta do proi° t°S
O povo mais tradicionalista do mundo em matéria commerdl '
incontestavelmente o inglez. Pois bem: a nova lei de socieda 1C
anonymas da Inglaterra, o novo " Company Act", estabelece
pressamente a. necessidade dos holdings, na época do seu balan*"
exporem a situação integral das sociedades por elles controlada^l\ I \ I I I I I » I .1 I 1 J I U I I 1 tf M A » i. '
O DR. GUDESTEU PIRES — Como estamos palestrando di'
rei que a situação dos holdings é muito differente '

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA _ Esse e o controle
das sociedades anonymas.

O DR. GUDESTEU PIRES -— Refiro-me exclusivamente aos
créditos, o que é coisa muito differente das acções. O activo das
sociedades controladas pôde ser publicado.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Mesmo quanto aos
créditos, porque são concedidos pela sociedade controladora em
favor da sociedade controlada. E isso deve ser do conhecimento
de terceiros, a fim de saberem qual a situação de um ou de outra
e suas relações commerciaes. A publicidade nas sociedades ano-
nymas é exigencia cada vez mais rigorosa a que as leis devem at-
tender, por proteger os terceiros que com ellas contractam, por
assegurar a boa fé desses terceiros. De modo que o dispositivo
corresponde justamente a uma necessidade.

Ao meu ver, uma das falhas do projecto é não regular ex-

pressamente o concatenamerito das sociedades controladoras e
controladas, das sociedades em cadeia, como as chamam alguns,

ou das sociedades concentradas 011 concentricas, como dizem ou-
tro<s. O projecto não regula essa questão importantíssima, que não

deveria passar mais em silencio. Sabemos que no Brasil, ha in-

numeras sociedades controladoras e controladas, grupos comple-

tos que se integram entre si de maneira conhecida, sabendo-se, ain|

da, que a sorte de uma vae depender da sorte da outra, que a crise

de uma arrastará todas as demais. Tal situação deve ser regula-

mentada especialmente, porque já passou, ao meu ver, o tempo das

personalidades jurídicas inteiramente independentes umas das ou-

tras. As sociedades se communicam, se articulam e é preciso que

a lei considere esse facto. Não é uma creação theorica; são as

chamadas sociedades em 
'cadeia. Aqui mesmo temos diversas, que

não vamos citar.
E' a observação ^oue faço a esse ponto. Faço, aliás, o reparo,

porque seria uma de minhas propostas que chamassemos a atten-

ção do illustre autor do projecto para que regulasse melhor, ou

mais expressamente, a possibilidade dos trusts, dos holdings; não

diria do cartel, porque pódem existir fóra das sociedades anonymas.

O DR. GUDESTEU PIRES — Sou também inteiramente con-

trario aós trusts e cartéis. Não devemos dar aos amigos aqui re

unidos a impressão de que somos defensores de trusts.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Mas eu os defendo,

porque acredito. Acho que são necessários.

O DR. GUDESTEU PIRES — Minha objecção se prende, ex-

efusivamente, á publicação de assumptos que não interessam a

terceiros.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E* do interesse de

terceiros conhecer a situação da sociedade controladora em lace

da sociedade controlada. Isso interessa a terceiros que tenham re

lações com uma e outra, porque, senão, teremos o caso Paia

lembrar um caso — de simulação, que, Massini cita em sua- tnoj

nographia sobre sociedades concentradas. E' a simulação pieju

dicando terceiros, abusando da boa fé de terceiros. Nesse caso,

quanto maior a publicidade, tanto melhor, desde que nao a in

ou não transponha certas barreiras defensáveis. A situaçao a

ciedade controladora e da sociedade controlada precisa ser

nhecida. .
Proponho que o autor do projecto faça uni estudo

morado e regulamente mais claramente a questão das s0C* 
g0_

com participação reciproca, das sociedades em cadeia ou

ciedades conhecidas como " mãe " 
e | filhas como as enam

outros paizes. «nhpin
A' ultima objecção do dr. Gudesteu Pires maniíesto, a 

^
com todo o respeito, a minha divergencia. Cogita das osp

penaes. ^ 0Uocou.
Acho que o seu logar é mesmo onde o autor as c. >

Certas leis de caracter especial devem ter em si *° 
..resse ^

necessarias ao seu funccionamento e cujo conhecimento m 
^

todos aquelles que com ellas lidam mais directamente. ,
fallencias tem uma parte penal, e até hoje ninguém se
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lella se excluísse a definição dos crimes de fallen-

pata Pedi.r.9jÍ;s sociedades anonymas de diversos povos já se pre-

cia . Na auestõés penaes.
vêni também lembrar um jurista italiano — diz que es-

Carnelutti ^ interferencia reciproca dos diversos ramos do

sas são as zon;a ^ 
^ publica não interessa; interessaria

Direito. 
A , it eCm geral; e não podemos trazer para a vida

apenas ao üire 
as Seria a funCção de isolar, dos gabinetes,

publica 
essas: anat0raistas, 

que estudam sobre o cadaver;

dos labora o , 
^ 

, 
inteiramente inútil.

mas, na viaa 
£U pIR£S — Já que estamos falando em ca-

0 DR' 
mT em Direito .Positivo, vamos citar as ultimas leis -

sos c0l,cr" -atn 
as ultimas, mas pela competencia dos juriscon-

não P°rqueJi{L trabalharam e cujo melhor paradigma talvez seja

siiltos que _ .0 
^ janeiro de 193/ .

a 
nr TOSE' FERREIRA DE SOUZA — Essa, então, é con-

° 
technica em geral. A italiana, revolucionaria, foi mais ade-

tra a 
i mie todas as outras.

ante cio 
ç1|jDESTeu PIRES — O novo Codigo Criminal mclue

^ 
1 viôri^c relativas a fallencias.

O^DR JOSÉ' FERREIRA DE SOUZA — Considero-o um

íTdR. TOSE' PEREIRA LYRA — E' um ponto de vista,

n DR TOSE' FERREIRA DE SOUZA — Mas ha outro as-

. T-To jeis que devem conter em si mesmas as penalidades,

oorque têm natureza especial. A lei penal visa corrigir os factos

actos que attentam contra os sentimentos chamados de piedade

de moralidade média da sociedade — e é o conceito clássico -

ou visa corrigir certos actos, que chamarei de maior penculosida-

de, illicitos, mais perigosos. No emtanto, no caso especial da so-

ciedade anonyma, a pena nem sempre visa. _

No estabelecimento das penas, em matéria de sociedades ano-

nvmas ou fallencias, nem sempre se visa a periculosidade, ou pe-

rigosidade", como dizem alguns dos nossos criminalistas; visa-se

amedrontar, evitar, pelo estabelecimento de uma penalidade, os

abusos que dão logar a prejuízos á economia de terceiros. Mas

isso nem é matéria penal.
0 DR. JOSE' PEREIRA LYRA — Isso prova de mais.

Si cada lei estabelecer suas penalidades, será o Codigo Penal a re-

talhos. , .ff. • .
0 DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E o acto íllicito,

differente do illicito penal da lei commum. E' por isso que Lar-

nelutti attende, em seus conceitos, ás diversas zonas de interteren-

cia dos vários ramos do direito, nos casos de fallencia e ce so

ciedades anonymas. ^ t
0 DR. JOSE' PEREIRA LYRA — O novo Codigo Penal

traz toda a matéria de penalidades para o caso de fallencia.

0 DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Não traz. Ja temos

penalidades na lei de fallencia de 1929.

0 DR. RIBAS CARNEIRO — Está se elaborando o novo uo-

digo e este inclue essas penas. .
0 DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — As leis de fallen-

cia e a de sociedades anonymas são leis de modificaçao constante

e um Codigo não pode estar sujeito a essas modificações, vamos

suppôr que o Codigo Penal de 1890 contivesse tudo o que se re

ferisse a fallencias. u
0 DR. JOSE' PEREIRA LYRA — Trouxe mas ficou velho.

0 DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Vemos as leis de

fallencia de 1893, de 1908 e de 1929 demonstrando como essa legis-

lação tem caracter especial e precisa ser algo independente c as

outras leis, fixando princípios proprios e tudo que entenda com o

instituto por ella regulado.
Ha outro ponto sobre o qual desejaria, também,_ fazer sug

gestões. Desde que estamos em presença de commerciantes e i

rectores de sociedades anonymas, parece-me de todo interesse, ^e

firo-me ao fundo de reserva. Ao meu ver, o projecto ínnovou,
e «movou muito bem, ao exigir a formação de um fundo de re-
serva nas sociedades anonymas. O projecto n.° 484 e a lei de
!\)la dizem a respeito. Deixam á vontade os accionistas, que po

m deliberar desta ou daquella maneira e estabelecer este ou
aquelle fundo de reserva. ,

0 projecto, entretanto, estabelece que, dos lucros líquidos a
empresa se deduzirão 50% para a formação de um fundo de re
Serva, mas que essa deducção se suspenderá, desde o momento em

^Ue fundo de reserva attinja a 20% do capital. E o que es a

Pfescripto no art. 131. Eu lembraria ao autor do projecto e ao

governo que se estabelecesse um limite mais alto para a suspen

2Í° 
da deducção. Acho que a fixação do fundo de reserva em

n tm^° 
ca^ta^ é muito pequeno. . .

^ 
DR. OLYMPIO DE CARVALHO — Ahi é limite de obri-

Satoriedade.
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O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Algumas leis es-

trangeiras, de paizes de economia muito mais estável e organiza-
da, chegam a 50% na fixação do fundo de reserva obrigatorio.
Entendo que o Brasil andaria bem si chegasse aos 100%. Na pra-
tica, muitas attingem essa percentagem. Mas admitto que se exi-

gisse menos. A questão é a exigencia legal, de um fundo de re-

serva pelo menos correspondente ao capital todo. Paizes como a

França, cuja economia floresce, limitam, si não me engano, a 50%.

Nós, entretanto, que temos uma economia incipiente, instável e

profundamente variável, sujeita ás oscillações mais desencontra-

das — e ha criticas sobre as fortunas que se fazem hoje e se des-

fazem amanhã com a maior facilidade, como as sociedades ano-

nymas que nascem hoje promissoras e prósperas e amanhã se ar-

rastam em fallencias — andaríamos bem em obrigar, por lei, a

essa deducção, para garantir e assegurar a existencia da empresa.

E' mesmo esta a preoccupação do legislador moderno, ao crear

um fundo de reserva mais alto. Porque o fundo de reserva — di-

ria La Palisse — é um capital sem remuneração, mas é a maior

garantia para os credores e para aquelles que tenham relações com

as sociedades anonymas.

O DR. OLYMPIO DE CARVALHO — O mesmo limite para

todas as industrias não seria possível.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — A lei não poderá
fixar uma limitação para cada industria. Deverá estabelecer um

minimo, e as industrias que precisem do máximo, que vão ao maxi-

mo. Não ha nenhum prejuízo para a industria, por esse motivo.

Desde que a sociedade anonyma tenha um fundo de reserva cor-

respondente, digamos, a 100% do seu capital, as acções serão co-

tadas por preço mais alto e o socio não perderá coisa alguma,

porque terá a compensação de seu sacrifício pelo recebimento de

dividendos mais elevados, correspondentes ao seu titulo societário

valorizado. A sociedade se apresentará perante terceiros com o

aspecto de muito maior prosperidade e segurança para os seus ne~

gocios. E' este o ponto.

O DR. BETIM PAES LEME — Peço licença para uma obje-

cção. Nos paizes como o nosso, de moeda instável e cambio ca-

dente, pela força mesmo das circumstancias, pela necessidade que

tem cie fazer constantemente emissões de papel moeda, é de grande

responsabilidade para os administradores da empresa a constitui-

ção dessa reserva. Si compararmos o valor da moeda, digamos, de

1914 com o de hoje, encontraremos a differença de um para dez.

A sociedade que possuir reservas e não puder collocar seus have-

res senão para a constituição realmente dessa| reserva, no senti-

do commum da palavra, será obrigada a adquirir apólices da di-

vida publica.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — A esse ponto não

chego. Não quero impôr a maneira de formar o fundo. Nem me

referi a apólices. Poderão ser immoveis, que se valorizam.

O DR. BETIM PAES LEME — E' um ponto anti-social. Nos

paizes onde não ha capital, como o nosso, a constituição de re-

servas elevadas difficulta a vida da empresa.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Isso é outro ponto.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — E'^um erro pen-

sar que a reserva fica paralysada. E preciso não a confundir

com as reservas das companhias de seguros. ^

O DR ADHEMAR DE FARIA — Ou a reserva e applicada

íóra dó negocio, ou nelle é investida e funcciona como capital.

Neste caso, existe apenas na contabilidade.

O DR RIBAS CARNEIRO — Não se pode sahir dahi.

O DR* JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Desde o momento

em que haja na sociedade maiores disponibilidades, haverá re-

serva. ,.,

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Mas, si invertida no pro-

prio negocio, funcciona como capital.

O DR TOSE' FERREIRA DE SOUZA — O Banco do Bra-

sil tem reservas de mais de 200.000 contos invertidas nos pro-

o 
"dr"6 

ADHEMAR DE FARIA — Sim, mas o Banco do Bra-

sil é uma excepção.

n DR RODOLPHO DE MACEDO — Perfeitamente, e uma

excepção. Tem activo em dinheiro. E' uma sociedade do go-

O^DR.'ADHEMAR DE FARIA - ...que tem suas reservas

facilmente realizaveis em moeda ou títulos de credito e nao em

onm r e lha me nt o industrial immobilizado.

o DR JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Essas reservas, en-

tretanto, representam, ou não, um valor?

n DR ADHEMAR DE FARIA — Qual a differença? E so no

rotulo.' A reserva está funccionando como capital, esta invertida

em capital; nada garante.

?
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O DR, RODOLPHO DE MACEDO — No Banco do Brasil
não ha reservas senão nos algarismos dos balanços.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Perdão. A reserva
existe.'E' a riqueza da empresa.
O DR. BETIM PAES LEME — Estabelece-se a reserva, que
de facto não o é. A lei ingleza prohibe essa fôrma de reserva.

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Entre nós, não de-
vemos prohibil-a senão em relação a determinados negocios, como
os de seguros. Porque se impõe a applicação de reservas, seja em
machinas, em prédios, no que fôr, de forma que sempre haja ele-
mentos á disposição da empresa.

Ainda tenho outro ponto sobre o qual desejo chamar a at-
tenção dos illustres confrades. E' aquelle a que se referiram os
drs. Ribas Carneiro, Rodolpho de Macedo e Adhemar de Faria —
o da pretensa protecção ás minorias, mas sem o aspecto por
SS. Excias. focalizado. Subscrevo inteiramente as palavras do
meu mestre prof. Ribas Carneiro. E' esse, realmente, um proble-
ma cruciante, em matéria de sociedades anonymas. Todos os po-
vos o têm estudado de todas as maneiras possíveis e até hoje não
foi encontrada a solução. Parece mesmo impossível que a exista
perfeita. No emtanto, é um aspecto que merece, ao meu ver, a at-
tenção do legislador brasileiro.

O DR. ADHEMAR DE FARIA — Ainda ha pouco V. Ex.
falava no fundo de reserva das empresas, entendendo que quanto
maior, tanto melhor seria. Todavia, só se pôde ter grandes re-
servas retendo-se os lucros!
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Perdão. Eu me re-
feri a reserva obrigatoria; e os lucros de que estou cogitando
seriam apreciados depois de deduzida a reserva obrigatoria.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Si se deve distribuir o lu-
cro, nem sempre se pôde constituir a reserva que V. Ex. pre-
tende. Póde-se dar o caso da reserva obrigatoria minima não per-
mittir um dividendo obrigatorio mínimo!
O DR. JOSE FERREIRA DE SOUZA — Quero a distribui-
ção dos lucros após a deducção da quota destinada á reserva obri-
gatoria. A minha critica, sobre a constituição do fundo de reser-
va, e apenas que o projecto declara que, quando esse fundo attin-
gir a 20%, será suspensa a deducção obrigatoria dos 5%.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — O collega queria então um
fundo de reserva de 100%?
O DR. JOSE FERREIRA DE SOUZA — Mas, constituído
pela^ deducção de 5%, annualmente, dos lucros da empresa, até at-
tingir esses 100%. O que se deveria fazer era estabelecer pelomenos, um dividendo minimo. Isto é o que a lei deve estipular
no caso dos lucros darem para aquella deducção de 5%, e, ainda'
para a distribuição de dividendos, impedindo-se, assim, que a as-
sembléa geral deliberasse em sentido contrario
O DR RIBAS CARNEIRO - V. Ex. deve attender ao caso
das acçoes preferenciaes e das acções communs, nessa hypothese
de dividendos mínimos.

° 
,DR-, 

J0S,Et' FERREIRA SOUZA _ O que eu digo é quea lei deve determinar que, havendo lucros sufficientes, a assem-
blea geral nao poderá deixar de distribuil-os, até uma determi-nada percentagem. No mais, a assembléa terá inteira liberdade.

Digamos que se fixassem em 12% as possibilidades do divi-

rnntnQ aJ ' fnonY™ 
com o capital, digamos, de 1.000

1 ion ess5 
lucros que não bastassem para a distribui-

çao de 120 contos, nao os poderia, evidentemente, distribuir. Massi os lucros fossem de 200 ou 300 contos, não teria a assembléa'ou a maioria, ou o accionista em grande maioria, com o controleda sociedade, o arbítrio de distribuir apenas 4 ou 5% levando o

ífclh6- 
Und° de_reserva> Pa.ra desmoralizar as acções, fazer-es baixai as cotaçoes e, depois, conjprando-as a preço infimoooter o domínio integral da empresa.

. São casos clue repetem. O dr. Rodolpho de Macedo aore-ca os_ argumentos baseados na casuística. No particular - nor-
que nao me sinto, como o juiz dr. Ribas Carneiro, impedido derevelar os meus casos - citarei uma sociedade anonyma qúe de-vidamente organizada, durante dez annos, não distribuiu divíden-da de especie alguma. A empresa obtinha lucros, mas o accionis-ta que a controlava, todos os annos, na assembléa geral, resolvianao distribuir dividendos. Isto se passava num meio onde não ha-via Bolsa, onde nao se encontravam compradores para as acçõesonde nao se examinavam os balanços para se verificar qual era areserva e em consequencia, augmentar a cotação das acções Decorridos dez annos, o accionista controlador procurou os demaise lhes comprou as acções por um valor minimo. Um amigo meuvendeu a esse accionista as que possuía pelo valor nominal E fi-cou satisfeitíssimo, 

_accentuando, mesmo, a qualidade de amigo doaccionista. Eu então lhe perguntei: — "Você 
não reparou que

O OBSERVADOR — XLVII

elle negociou, durante 10 annos, com o seu dinheiro e r,™ tu
gou sequer um tostão de juros?" itle Pa«

E essa a situaçao. E a melhor maneira de, não digo resol™o problema das maiorias e minorias, mas, pelo menos V -
rem os males do domínio da sociedade por um acrinníefo 

CVlta"

vidente6.11'5' 
é eStabdeCer 3 °brigaçã0 lesal da distribuição I di

um

O DR. MARIO DE ALMEIDA — O art. 135 do projecto n~attende ao seu ponto de vista? J 0 nao

O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA - O art llí Á-
guinte: 

" Os Estatutos sociaes regularão o modo pelo cm*f 
° 
T

de deduzir a percentagem sobre os lucros líquidos attHh^í
como remuneração, aos directores, bem como as condições H
pagamento. Essa percentagem só pôde ser calculada anós 1 T
ducção das percentagens destinadas aos fundos de reserva' *
tos pela lei ou pelos estatutos, e a destinada á distribuição de™dividendo de, no mmimo, seis por cento". uin

Neste ponto, satisfaz. Acceito a observação do dr Marin HAlmeida, declarando que não me havia lembrado dessa'hvoothe®
Mas, proporia o augmento desse dividendo minimo
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Ahi é um iurn rU ™ r
O DR. JOSE- FERREIRA DE SOUZA - A apólice é 1emprego de capital muito mais seguro, porque nas mãos do
verno. a
O DR. RODOLPHO DE MACEDO — Não estou muito de
accordo com o meu collega. A hora está muito adeantada e acho
que estamos abusando da bondade do convocador da reunião
O OBSERVADOR - Nós é que estamos abusando dos senhores
O DR. RODOLPHO DE MACEDO - Moro na Praia Grande
O DR. RIBAS CARNEIRO - E' um argumento de nfctheroy-
011SC yVlSO^) .
O DR. RODOLPHO DE MACEDO — .. ,e o morador da Praia
Gi ande não bate palmas no theatro, para não perder a barca
{Riso) .

Em todo caso, farei ligeiro commentarío. A sociedade anony-
ma e uma organizaçao commercial, representa um contracto de in-
teresse. E noto que se está tentando, nesse projecto, penetrar mui-
to no segredo commercial. Ora, o commercio é o segredo. Já lu-
tamos com todas essas leis de fiscalização e outras tantas.
O DR. MARIO DE ALMEIDA — Promulgado este projecto,
não haverá mais segredo commercial.

DR. RODOLPHO DE MACEDO — Exactamente. Acaba-
lemos não tendo mais o segredo commercial. E, na minha obscura
opinião de caixeiro, não pôde haver commercio sem segredo. Na
questão das sociedades controladoras e controladas, si se divulga-

em todas essas coisas, passarão todas ellas a ser sociedades pu-
blícas.

Parece-me que o projecto, pretendendo proteger as relações
commerciaes, se tornou, no emtanto, um verdadeiro espantalho.
Elle^ perturbará o progresso do Brasil, que se tem realizado com
a lei que ahí está.

Ninguém desconhece a necessidade das sociedades controla-
doras. Estamos no "Edifício 

Unidos", onde existe uma porção
de sociedades controladoras, em virtude das quaes o progresso do
Brasil se realiza. Nós nos orgulhamos dessas sociedades controla-
das e controladoras. Quem vive o jour le jour as applaude. Eu
posso dizel-o, porque sou advogado das Industrias Reunidas. Taes
sociedades são necessarias. E é preciso que de sua vida intima não
se cuide em publico.

Num paiz onde não ha capital, onde as casas bancarias pul-
lulam — contando-se 65 somente no Rio de Janeiro — porque ha
falta de capital e de desenvolvimento, não podemos estar com es-
sas medidas coercitivas.

facto é este: somos um paiz novo — e O OBSERVA-
DOR o sabe perfeitamente, porque é um jornal de economia
precisamos proteger a economia nacional. E si nos encaminhamos
para o tolhimento da liberdade nacional, estamos trabalhando con-
tia o commercio e contra o desenvolvimento do paiz, consequen-
temente. Portanto, este dispositivo, em vez de beneficiar a na-
Çao. a prejudicará enormemente.
O SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MAFRA - O
ante-projecto é amplo e completo, e assim já se manifestaram to
dos os presentes. Os pontos a corrigir, que eu poderia suggen1
em tão importante reunião, são tão pequenos, que não íiereceriam
ser revelados, não fôra o desejo de contribuir de algum modo

paia que a obra corresponda ainda mais ás suas finalidades.
Recapitulando os pontos por mim annotados e em parte re

feridos aqui pelos eminentes advogados e juristas com a clareza e

erudição peculiar aos grandes mestres, eu proporia o seguinte:
Uma redacção melhor para o art. 4o para que se com

prehenda, como se süppõe na reunião estar incluída na expressão
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I r especie de bens" as 
"coisas e direitos" da le-

"toda^e Qua 
^ £xernplo: ..."toda e qualquer especie de bens

|islaçã° / • 
'orp0reos, 

moveis e immoveis, susceptíveis deava-
1 _  noi-n cln r-nncf i f nir-n/~i \T i incfip iiicorpQ* J .

corporeos 
e ,iro approvada na acta da constituição. Na justi-

liação em c11 \ 
tQ nenhuma allusão fez o autor sobre a in-

|icaçã° de 

'excluir 
as | C0isas e direitos 

".

tençao ou na 
formação de capital, o § 2o do art. 5o pode

todo o trabalho inicial da organização da sociedade, tor-

fazer ruir toeffeito» 
0 projecto da constituição, si um subscriptor

nando ser" 
com bens, coisas ou direitos (isto é, com qual-

propuzer 
ei 

^ se conforme com o laudo de avaliação

quer especie 
^ ^ Assembléa llão approvar tal parecer. Julgo

d°S;0Prazoave! 
que a parte final desse paragrapho se desdobre em

' razoa 
^ ^ ^ segumte redacçao: Si a Asseniblea

um n0 
vnvar a avaliação ou o subscriptor não acceitar o valor da-

ú0 al>P 
bens a Assembléa poderá tornar sem effeito o. proje-

d0 
T fundação da sociedade ou approvará o adiamento da cons-

«fido convocando", no mesmo àcto, uma nova Assembléa para

Scão de nova 
" lista de subscriptores a nao ser que na

approvdv de 
constitui,;50, outros accionistas presentes

'subscrevam 
as acções do socio dissidente 

" 
_

o art 19° tratando da compra das acçoes pela socieda-

1 fala em 
"cotação da Bolsa" e a letra 

"b" do art. 76 manda

«der na 
"Bolsa de Valores", quando o registro das acçoes em

Rnka é facultativo. Deste modo, seria conveniente que o pro-

fectc resalvasse como agir, quando os títulos não sejam inseri-

ptos para cotação, como em sua maioria actualmente acontece, ou

«escreva a obrigatoriedade do registro dos 
'fac-símiles e con-

seauente cotação da Bolsa de Valores. _

 

Sobre o numero limitado de / accionistas, para a funda-

cão e subsistência legal das sociedades anonymas, previsto 11a le-

gislação actual e mantido no art. 38 n.° 1 do ante-projccto, as-

sumpto amplamente debatido pelo professor e juiz dr. Ribas Cai-

neiro. sou pela sua elevação para 10 ou mais para que se possa

tirar do quadro social, sem constrangimento de terceiros, nao so

os membros da Directoria e do Conselho Fiscal como os pro-

prios supplentes, de sorte a ficar ainda quem delibere nas assem-

bléas ordinarias, nas quaes aquelles sao prohibidos de votar

0 art. 103 do ante-projecto, aliás, não exclue taxativamente de

voto os supplentes. Entretanto, essa omissão, não somente deve

ser esclarecida, como deve, a meu ver, excluii-se de \o o ao

somente os conselheiros ou supplentes em exercício.

— A alinea d) do art. 100, enumerando os documentos que

devem ficar á disposição dos interessados accionistas, re ere se a

"relação dos accionistas que ainda nao tenham integrajzaco as

suas acções". Nas sociedades anonymas, desde a fundaçao, °.C0N

os accionistas entram com quotas iguaes e as chamadas sao ei as

na mesma data, para todos, em percentagens iguaes. bi a guns

não attenderem a essa chamada, incorrerão em mora para com a

sociedade, sem perderem o direito de voto e sem soffrerem res ri

cção de dividendos, que devem eqüivaler aos juros de mora e^ mu

ta facultada ao máximo de 5% no ante-projecto. Si, porem, o

capital do accionista em commisso faz falta ao desenvo vimen o

da sociedade, deve o ante-projecto, além de compellil-o a in egra

lização das chamadas ou da sua exclusão pela fôrma prescrip a,

facultar também a reducção ou limitação do seu capital ao quan

tum realizado, para que outros accionistas subscrevam ou a qui

ram e realizem as quotas devidas, observado o diieito e pre e

rencia disposto na letra "d" do art. 78.
- No § 3 do art. 117, a exclusão dos fallidos, sem distin-

cção, nos cargos da Directoria, foi tratada na reunião e es amos

certos da que a nova redacção do projecto limitara essa exc usa

apenas áquelles cujos processos tenham revelado culpa ou rau e.

— O art. 125 define os membros do ^Conselho 
isca 

^supplentes que poderão ser accionistas ou nao. Geralmen e

conselheiros e supplentes são commerciantes, commerciarios ou -

tulares de varias profissões liberaes, excepto de... con a 1 is •

Seria uma innovação util e um preito de justiça a numeiosa
se de contadores, á qual me honro de pertencer, exigir se, na 1

]§> Que pelo menos um membro do Conselho Fiscal e um s

plente sejam contadores diplomados e |yndicalizados, 
e os c

se pode esperar toda a lisura e idoneidade que o projecto

pela responsabilidade que esses profissionaes tem ac ua n l

^ em quasi todas as leis e nos regulamentos fiscaes. _
8-0 limite de 20% sobre o capital, para a cessaçao da q

^ obrigatória de 5% dos lucros, para essa reserva, paiete pequ
no> si não houver outras reservas estatutarias para outras p
eventuaes. Supponho, pois, que o fundo de 5c/c deve ser ™

do até que attinja a 50% do capital, si não houver outras reser

vas s°bre o activo, que completem esse limite entre a^ emai
servas do passivo.
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O DR. ADHEMAR DE FARIA — Apesar da hora adeanta-

da, ouso ainda chamar a attenção dos interessados para este arti-

go 169, nf 1; "Os fundadores, directores, gerentes e fiscaes, que,

nos prospectos, relatorios, pareceres, ou em communicações feitas

ao publico ou á assembléa, ou nos balanços, expuzerem factos fal-

sos sobre a constituição ou as condições economicas da sociedade,

cu fraudulentamente facultarem, 110 todo ou em parte, factos con-

ccrncntes ás condições da sociedade...", incorrerão na pena de

prisão cellular por 1 a 4 annos.

Receio que todos nós, directores, corramos o risco de ir parar

na cadeia. E vou dizer porque.
Expôr, aos interessados, no todo ou em parte, todos os actos

e factos concernentes á vida e á actividade da empresa, de que

resultam a sua situação, só se poderá fazer publicando toda a es-

cripturação, todos lançamentos dos seus livros.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Dê-me licença para um aparte.

O que o dr. Gudesteu Pires disse sobre a alta inconveniência de

nesta lei se preverem disposições concernentes ao direito penal,

é de uma evidencia tão absoluta, que lamento ter o nosso emmen-

te amigo e collega, o douto jurista, dr. José Ferreira de bouza,

contradictado as suas palavras. -p
Devemos attender a que a systematica do novo Codigo re-

liai se cinge a uma orientação scientifica que, ninguém pode dizer,

esteja de accordo com estas disposições, em que predomina o es-

pirito do c.ommercialista. De tal sorte, hão de se chocar, acessa-

riamentl as disposições de uma e outra lei 
_e 

haverafcm co ífl

entre o novo Codigo Benal e estas disposiçoes d„e "'I

Ws, contidas numa lei que devia dedicar-se exclusivamente a ma

O nosso ilustre collega, dr. Adhemar de Faria, acaba de in-

dicar um desses pontos exquisitos - a penalidade de 
^l 

a 4 annos,

oara essa hvpothese. Outros mais poderiam sei 
_ 
indicados si aqui

estivessem dois membros da comnussão que esta redigindo o

turo Codigo Penal, o dr. Nelson Hungria e o dr. Costa e Silva

rlio-no iurista de São Paulo. Gosto de accentuar o domicilio, para

não haver duvida, para personahzar o illustre M

está compondo o projecto do Codigo Penal. Hoje mesi o

com o dr. Nelson Hungria e delle soube que todos esses ponto ,

que se incluem nos crimes contra a economia popular e assum

otos correlatos, se incluirão no novo texto. rnHío-n se
O dr Gudesteu Pires declarou que, si o novo Codigo se

nirtes da nová technicá penal, formando o conjuncto da acçao pu-

Í-èTum

n^DP 

eSRIBiAS 
CARNEIRO — Deve-se retirar tudo quanto e

ssr^Ssfffsrss.

pecializou sempre, com PjV 
irréverencia nenhuma. O facto

: seu

j: « ss

0CpRabVDHKUAR 
DE FAMAf-E','' realmente, muito ge-

nerico. r4"R"MFTRO — Tudo, em matéria de Direito

I i^l cle« ser de^ extraordinaria ciarei, absolutamente positivo

de fôrma a impedir qualquer outra

r',: ' 
-ssa deixar de fi-

^intof-r cabeção commum ou ordinaria corresponde um

voto nas deliberações da. gera 
^ ^

O voto, portai aCcão 
direito a um voto, mas nao

portante. O projecto c'om 
uma parte do capital rea-

esclarece o caso^da acç predominio 
do voto do capi-

íafna tocSe^de capital. Mas, dizendo-se apenas que a cada



164 O OBSERVADOR — XLVII

acção corresponde um voto, naturalmente surgirão duvidas. As

acções que tenham apenas 30 ou 50% do capital realizado têm o

mesmo voto das acções integralizadas ? Pôde apenas uma parte das

acções ter sido realizada e convém dissipar as duvidas, dizendo-

se que o voto será proporcional ao capital e não á acção, ou de-

clarar-se que todas, integralizadas ou não, têm o mesmo voto, si

esse é o intuito do ante-projecto.
Outro ponto, ainda, que está a merecer reparos é aquelle em

que se cogita da acquisição do direito de votar relativo ás acções

ao portador. Acredito que tal direito deva ser conferido a quem
apresentar o titulo á Mesa da assembléa. Isto é muito pratico: o

indivíduo que tem a acção ao portador, apresenta-se á Mesa e

tem logo assegurado o direito de votar. Não é necessário que a

apresente com antecedencia. E' certo que os Estatutos pódem de-
terminar que as apresente com antecedencia; mas, no silencio dos
Estatutos, deve ser facultada a apresentação á Mesa. No projecto,
porém, determina-se imperativamente que o portador da acção de-
verá deposital-a antecipadamente; de modo que, si o não fizer, não
votará. O principio contraria as facilidades que exige a pratica
commum das sociedades, pela qual a acção é apenas apresentada
á Mesa pelo portador. Poucas exigem o deposito prévio.

Seria também conveniente regular devidamente o voto dos
representantes. Em regra, os Estatutos das sociedades anonymas
regulam a matéria, mas têm surgido duvidas sobre até onde vae
o direito de votar dos liquidantes, inventariantes, tutores, isto é,
dos que votam na qualidade de representantes legaes.
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — O projecto cogita
do assumpto.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Em que artigo?
O DR. JOSE' FERREIRA DE SOUZA — Nesse em que fala
dos representantes legaes.
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Não o encontrei, embora
tivesse procurado cuidadosamente. Diz-se que o representante le-
gal vota, rifes têm surgido duvidas quanto a inventariantes, por
exemplo, quando ha desaccordo entre os herdeiros representados.
Convém eliminar essas dissidências estranhas, nas deliberações das
assembléas geraes.
O DR. RIBAS CARNEIRO — Permitta-me interrompel-o. Che-
gados ao fim dos nossos trabalhos, tenho a certeza de que inter-

preto o sentimento de todos os presentes, agradecendo an «n ^
SERVADOR" a excellente opportunidade que nos n°on 

°B"

de aqui nos encontrarmos para discutir, calorosamente ma^TS?0"
com a maior cordialidade, os dispositivos de um proiect ,m
que todos consideramos como a revelação de um espirit 

°H lei

cultura jurídica, como o dr. Trajano de Miranda VniU , 
alta

¦ A iniciativa d' 
"O 

OBSERVADOR" veiu aitadjfâo,
nos, juristas e homens de negocios, estamos alerta e acom i
mos tudo o que o governo, patrioticamente, entende fazer 1F 

a"

beneficio da economia brasileira. (Muito bem! Muito bemry\ 
°

O OBSERVADOR Passando em revista o trabalho apresenta
do pelo dr. Miranda Vai verde, bem como as observações
mentarios e suggestões aqui 

^ 
feitos, verificamos que todos temos

com-

razão ao dizer que se trata de uma obra de alto valor As 1'
cções apresentadas, póde-se dizer, são diminutas em relação 

^

trabalho, o que faz o seu elogio, dado o vulto que tem 
S°

O DR. RIBAS CARNEIRO — Não pôde haver duvidas
O OBSERVADOR — Regosijamo-nos, ainda, pela cordialidade
com que foram trazidos á baila e considerados todos esses assum
ptos. Trata-se de um trabalho de importancia tamanha, qUe me"
receu ser recebido amavel, respeitosa e encomiasticamente por to-
dos os presentes.

Devemo-nos felicitar, nós, do "O 
OBSERVADOR", e agra-

decer muito sinceramente a todos os srs. por terem vindo aresta
reunião prestar um grande serviço, não só a esta Revista, como
ao governo, a cujo conhecimento, por intermédio do exmo. sr. mi-
nistro da Justiça, submetterernos o trabalho desta noite.

Não desejando tomar ainda mais o vosso tempo, finalizamos
accentuando que, para nós, do "O 

OBSERVADOR", esta re-
união foi uma verdadeira aula de mestres destacados, a que tive-
mos a honra de comparecer como simples discípulos.

O DR. RIBAS CARNEIRO — Permitti-me um requerimento
final ?
O OBSERVADOR — Pois não! Sem estampilha. (riso).
O DR. RIBAS CARNEIRO — Poderia mandar servir-nos um
café de despedida? (Riso).
O DR. ADHEMAR DE FARIA — Deferido, Meretissimo dr.
juiz. (Riso).

THE CALORIC COMPAHY
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Os Brasileiros em Cem Annos

GIORGIO MORTARA

c itwfaffacfieJ sobre o estado e as variações da população apresentam um dos

\ exemplos mais notáveis de cooperação entre as differentes ordens de sciencias:

A St biologicas, sociaes. A geograph.a, a b,ometna_e a demographia col-

Viarmonicamènte nellas, contribuindo para a construcçao das theorias da es

da dvnamica da população, excepcionalmente importantes nao só para seu

ta niiadro 
geral da sciencia como também para seus reflexos nas doutrinas e

l0ga^rectrizes 
da politica nacional e internacional.

°aS 
% nrincinaes elementos para a investigação dos fchenomenos detnographicos sao
°s pnncipa a 

quantidade e a composição da populacao numa

fornecidos pe ' 
isticas dos nascimentos. dos obitos, das immigrações e das

certa data, e pel - 
, fectores positivos e negativos da variaçao. nuanti-

t^iv^da^òpulacão 
em determinados períodos de tempo; outras estatísticas offerecem

informações sobre as variações qualitativas delia.

No Brasil ha estimativas do numero dos habitantes desde 1808, e «nsos, naoroom

• Sn rli nalavra desde 1872, em intervallos de tempo irregulares (189(X 1900,

S O registro dos nascimentos e dos obitos apresenta-se ainda mu.to deficiente;

mais satisfacToría e mais antiga, é a estatistica das migrações do e para o exterior.

M d imperfeições das estatísticas demograpjicas, nue poderão ser elimina-
Apesat aa« nrniretada reforma do registro civil, a comparaçao

df merce da,Pvária,estimativas e enumerações dos habitantes,

do Brasil no curso dos últimos ce pas<.0u 
de 6 a 45 milhões, augmentanefo de

Neste penedo, o numero relativo, 
auasi nove décimos (5731 

de-
39 milhões, isto e, 

• f„c cr>hre os obitos emciuanto pouco mais de um

r*raç5£S-
A t»J média geometrica annual de crescimento da woufacao^os cem annos

de 2,02%: nesta taxa, 1,81 representa a parte do crescimento natura .

Parece interessante, a titulo compara-

tivo, o exame do crescimento da popula-

ção dos Estados Unidos no curso do

século derimo-nono: phase da historia

democrpohica da grande Reoublica noi-

te-americana comoaravel com a oue es-

tamos encarando da historia demographv

ca da maior Republica sul-americana.

Neste século, o numero dos habitantes

dos Estados Unidos subiu de 5 a 76 nu-

lhões. pu^mentando de 71 milhões, isto

é, de 1.331%. Deste auermento relativo,

quasi oito décimos (1.049) derivaram do

excedente dos nascimentos sobre os obi-
tos; oonco mais de dois décimos (282) do

excedente das immigraçÕes sobre as emi-

grações.

A taxa média geometrica annual do
crescimento da população, nos cem ân-
nos, alcançou 2,70%: nesta taxa, 2,13 re-

presenta a parte do crescimento na-
tural.

A comparação resumida no texto e

pormenorizada na tabella 1 que apresen-
ta dados de dez em dez annos, mostra
Que o crescimento da população do Braj
sil no periodo secular 1840-1940 foi menos
rápido do que o da população dos Es-
tados Unidos no século deciino-nono.

Considerando 
que nos cem annos o

excedente das immigrações sobre as emi-
Srações não superou 4 milhões no Bra-
S1'> emquanto nos Estados Unidos alcan-
Ç°u 15 milhões, descobre-se logo uma
c^usa do menor crescimento relativo da
População brasileira, só moderadamente

bli

auxiliada no seu desenvolvimento nela

pffluencia de estrangeiros. Ont™ causa

fica revelada Pelas taxas geométricas de

crescimento natural gipra 
referidas, nue

indicam um excedente relativo de nasci-

mpnor no Brasil do que nos Es-

tados Unidos.

Cumnre advertir nue este menor cre.-s-

cimento natural d? non"'acSo br^-Wa

denota uma ma5< haWa natalidade

J.O contrário, n" slruln consid»-adn a fre-

ouenria dos nascimentos no Brasil ficou

muito alta. mas em compensacao^ esteve

também aWssima Cem comoaracao com

os naipes mais favorecidos pelo chma ou

mais adeantados na defesa da saúde pu-

ira") a frenuencia dos obitos.

Um calculo preliminar, em boa par e

coniectura! trouxe-me a estimar em

cerca de 88 mil|ões o numero total dos

nascimentos (Todos os dádo*

nascimentos referem-se so aos nascido

vivos" e em cerca de 53 milhões o dos

obitos nos cem annos: portanto^ a fr

• nrs^ía annual dos nascimentos
quencia media annua

teria alcançado o nível de 47 por 1.WU

habitantes e a dos obitos . 
1 adas

1 000 (As frequencias foram . .

como quocientes do numero médio. antn-

metico annual dos nascimentos (ou dos

obitos) pela população media anthme.

ca do periodo. .

o conseqüente calculo _ 
aPProxwmb^

Fctados Unidos mdica números

dp1 cerca de 109 milhões de nascimentos

e de cerca de 53 milhões de obitos, cor-

respondentes ás frequencias médias ah-

nuaes de 37 nascimentos e de 18 obitos

por 1.000 habitantes.
A dynamica das duas populações ame-

ricanas encontra uma descripção comple-

mentar na tabella 2, que indica, decennio

por decennio, o crescimento absoluto e o

relativo dellas e também o numero de

immigrantes (intercontinentaes) .

As estatísticas da immigração não sao

completas; por outra parte, uma fracçao

considerável dos immigrantes registrados

regressou depois aos paizes de proceden-

cia ou foi para outros; portanto os da-

dos referidos na tabella não indicam os

incrementos migratorios das duas popu-

laçÕes que procuramos estimar ^ 
approxi-

mativamente no curso da exposição pre-

cecíente: servem, porém, como índices da

contribuição das immigrações ao cresci-

mento demographico nos vários interval-

los decennaes.

Uma differença notável entre a dvna-

mica das duas populações é que o Bra-

sil registrou um crescimento relativo me-

nor no primeiro meio século (130%) do

que no segundo (220%), emquanto os

Estados Unidos viram Crescer o numero

de seus habitantes mais rapidamente no

primeiro meio século (337%) do que no

segundo (228%), apesar da muito maior

immigração.

Esta differença deriva principalmente

do diverso andamento comparativo da

natalidade e da mortalidade nos dois

paizes.
No Brasil, durante o periodo encarado,

a natalidade manteve-se sempre alta; só

nos ullSfos vinte annos mostrou alguma

diminuirão. A mortalidade, ao contrario,

foi diminuindo, particularmente nos ulti-

mos cincoenta annos. Por conseguinte, o

excedente médio annual dos nascimentos

sobre os obitos. oue no primeiro meio

secu1o fora de 13.3 nor 1.000 habitantes,

subiu a 20.1 nor 1.000 no segundo.

Nos Estados Unidos, a_ mortalidade

fnra desde o começo relativamente bai-

xa. ^e modo que no primeiro meio século,

sendo alta a natalidade, o excedente me-

dio annual dos nascimentos sobre os obi-

tos pudera alcançar 25.8 por 1.000 habi-

tantes; no segundo meio século, jporem,
a limitarão voluntaria da procriaçao ten-

do rapida e fortemente reduzido a nata-

lidade, o excedente médio annual dos

nascimentos desceu, não obstante a ul-

terior reducção da mortalidade, a 17,1

por 1.000 habitantes.

Examinando os dados por decennios,

nota-se que quer o máximo, quer o mim-

mo dos incrementos relativos decennaes

da população foram maiores nos Estados

Unidos (36,3% máximo, 20,7% sunroo)

do que no Brasil (29,1% máximo, 16,4%

minimo).
Para apreciar o crescimento da popu-

lação do Brasil torna-se util também o

confronto deste com os crescimentos das

populações dos demais paizes america-

nos e de todo o continente, no mesmo

periodo de 1840-1940.

Embora faltem censos ou estimativas

acceitaveis da população em 1840 para
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vários paizes, que hoje comprehendem

cerca de um oitavo da população da
America, póde-se avaliar em 43-45 mi-

lhões o numero dos habitantes deste con-
tinente naquella data.

A população prevista em 1940, sendo
de 280 milhões, o crescimento no curso
dum século teria alcançado 236 milhões,
correspondendo a um incremento relativo
de 536%.

Na America anglo-saxonia a população
passou de pouco mais de 18 milhões a
cerca de 143 milhões, na America latina
de 25-27 a cerca de 137 milhões, com |n-
crementos relativos respectivamente de
684% e de 431%.

O menor crescimento relativo das po-
pulações latino-americanos derivou prin-
cipalmente da mais alta mortalidade e
secundariamente da menor immigração,
como bem illustra o precedente confron-
to entre o Brasil e os Estados Unidos.

O incremento de 638% da população
brasileira, embora muito superior á mé-
dia da America latina, fica sensivelmen-
te inferior aos dos paizes da America
anglo-saxonia (Estados Unidos 673%,
Canadá 842%).

Na America latina mesma, o Brasil
não tem o primeiro logar, sendo supera-
do pelo Uruguay com um incremento de
cerca de 2.000% e pela Argentina com
um de 1.550%. Muito menores são os
incrementos das populações do México
com 191%, de Cuba com 137%, do Chile
com 334%.

Recapitulamos as principaes conclu-
sões de nosso estudo.

Nos últimos cem annos a população do
Brasil augmentou de 6 a 45 milhões. Só-
mente em pouco mais de um décimo este
augmento foi determinado por immigra-

çÕes, tendo derivado em quasi nove de-
cimos do crescimento natural.

O nivel médio annual da natalidade foi
de 47 por 1.000 habitantes, o da morta-
lidade de 28 por 1.000; o excedente me-
dio annual dos nascimentos sobre os
obitos foi de 19 por 1.000 habitantes.

A alta mortalidade manteve o cresci-
mento da população brasileira relativa-
mente inferior aos das populações dos
Estados Unidos e do Canadá; contribuiu
para este effeito também a menor af-
fluencia de immigrantes. Na America la-
tina as populações do Uruguay e da Ar-
gentina cresceram mais rapidamente e as
demais menos rapidamente do que a do
Brasil.

O crescimento da população brasileira
apparece ininterrupto e energico; a per-
sistencia dum alto nivel de natalidade na
maior parte do paiz e a possibilidade de
uma ulterior forte baixa do nivel da
mortalidade, mercê do progresso sanita-
rio, hygienico e economico, concorrem a
segurar a continuação dum intenso cres-
cimento demographico natural no proxi-
mo futuro.

?

A POPULAÇÃO DO MUNDO

BOLETIM Mensal de Estatísticas
da Sociedade das Nações publicou as

cifras da população mundial em 1938.
Segundo esse boletim, a população do
mundo, em 1938, era de 2.143.000.000 de
habitantes, sendo que mais de metade na
Asia.

Segundo os algarismos offerecidos, a

Europa, sem a Rússia, conta 400.000.000
de almas; a África, pouco mais de .....
150.000.000; a America Central e a Ame-
rica do Sul, reunidas, mais de 130.000.000
e a Oceania, apenas 10.500.000. Por pai-
zes, a China vem em primeiro logar com
450.000.000; em segundo a índia, com
366.000.000; em terceiro a Rússia, com
170.000.000; em quarto os Estados Um-
dos, com 130.000.000, depois a Allema-

nha, incluindo a Áustria e os sudetos,

O OBSERVADOR 
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com 79.000.000; o Reino Unido
48.000.000; a Italia e o Bra, , 

°m -
44.000.000 cada um; c pr 
42.000.000. Nenhum outro mf 

co™

mais de 40.000.000 de habitantes
territórios sob mandato não confia 

°s
de 20.000.000 de habitantes. Êí],ls
1-ismos, embora sujeitos a rertifL -

!LUa-nt° 
3 det?lhes.. Procedem do mfis^u!

interna-
órgão de estatistica

COMPARAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO Nn
BRASIL (1840-1940) E NOS ESTADOS UNIDOS (1800-1900)

(T^bella 1)

DATAS

BRASIL
População

Numero
absoluto
Milhões

Numero
índice

%

Data (xx)

ESTADOS UNIDOS
População

Numero
absoluto
Milhões

Numero
indíce

%

1840..
1850..
1860..
1870..
1880..
1890..
1900..
1910..
1920..
1930.,
1940..

6,18 100,0 1800 5,31
7,20 116,5 1810 7,24
8,38 135,6 1820 9,64
9,76 157,9 1830 12,87
11,73 189,8 1840 17,07
14,24 230,4 1850 23,19
18,39 297,6 1860 31,44
23,73 384,0 1870 38,56
30,64 495,8 1880 50,16
37,38 604,9 1890 62,95
45,60 737,9 1900 75,99

100.0
136.3
181,5
242.4
321.5
436,7
592.1
726.2
944.6

, 185,5
431,1

(x) - 1.° de Sefejnliro de cada anno. Cálculos fundados sobre a estimativa da população em 1330, os
censos cm 1872, 1890 e 1920 c a previsão de população em 1940. (xx) — 31 de Dezembro de
cada anno. Censos dccennaes.

COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO,

E DA IMMIGRAÇÃO NO BRASIL (1840-1940) E NOS

ESTADOS UNIDOS (1801-1900)

(Tabella 2)

BRASIL ESTADOS UNIDOS

Crescimento Crescimento Immi-

DATAS P°Pu^a9^° da popula^ao 1
Immi- gragao

Periodo
gra^ao 

(xxx) —~~~ Milhoes
Abso- Relativo Milhoes Abso- Rela;-
luto luto tivo

Milhoes (xx) Milhoes %

J^O-1850  1,02 16,5 0,01 1801-1810 1,93 36,3 0,05

^0-1860  
1,18 16,4 0,12 1811-1820 2,40 33,2 0,10

 1,38 16'5 °'10 1821-1830 3,23 33,5 0,14

?oon"  
1,97 20'2 °'22 1831-1840 4,20 32,6 0,58

lonninnS  
2,51 2l>4 °>53 1841-1850 6,12 35,9 1>67

|hnn"}n?A  
4,15 29'1 !>14 1851-1860 8,25 35,6 2,53

iominoS  
5'34 29'° °'69 1861-1870 7,12 22,6 2,16

 6'91 29'! °>79 1871-1880 11,60 30,1 2,42

}oon"!o5n  
6,74 22,0 °'78 1881-1890 12,79 25,5 4,85

1930-1940  8,22 22,0 0,32 1891-1900 13,04 20,7

1840-1940  39,42 637,9 4,70 1801-1900 70,68 1.331,1 18,18

(x) ro ,ae a 51 de Agosto de 1850, etc. (xx) Os dado?
Ao CC?naieQniS ri ° ^nl,a "3ue indica o incremento relatiide jane.ro de 1801 a 31 de Dezembro de 1810, etc.
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ConstrucçSes 
no Rio e São Paulo

NELSON MENDES CALDEIRA

- n, dad'os relativos ás construcções no Rio de Janeiro e em

ÈtáOS em mao 
^ agosto do corrente anuo. Evidencia-se por esse

São Paulo* p«ti1rv n nrimazia com 1.178 edificações e 30.957 me-
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adé possue 130

 > ;„11p rn a asosto CIO CUr.l CUiC diinv.». ^vR^uua ^

São Pau o, 
e a gão Paulo a primazia com 1.178 edificações c 30.957 me-

quadro que 
^ coberta a mais que a Capital Federal,

tros quadra 
irto 

uma desproporção significativa entre Rio e Sao Paulo

Çbserya-se^ areas ^ cada Const|ucção: emquanto cada tinida

frnc Quadrados em média cm S. Pau-

petros quau m mctroSi 0 qUe m-

r 
""ser 

O valor médio de cada ed.fica-

carioca superior á paulista, isso sem

diííerença de custo. Sabe-sç

í" cmistrucção no Rio de Janejro e

TlO a 20% mais cara em S. Paulo.

Peitas essas observações, vejamos

quadro comparativo:

o

Rio de Janeiro s*° PAULO

MEZES ~~

N.o Area N.° Area

/i^i 71 490 448 61.882
Janeiro.. 45 78*572 441 56.808
Fevereiro 306 7b. D_/^ 634 77. 

n8
Mar?0--- 

374 47.324 355 43.441Abnl.... 374 55 
944 622 79.668Maio— 315 89.967

IuJlho - ¦ 
gg Is .SsI is 67.259

ft.:! Jp 73.845 586
Totacs 1163 534.595 4.341 565.552

Nota-se, por outro lado, o dècrescimo

das construcções em São Paulo em re •

lação ao anno anterior, cuja média foi

de 702 casas por mez, em confronto com

as 542 do anno em curso.

Embora plenamente satisfactorio o de-

senvolvimento das construcções na Ca-

pitai paulista, 11a qualidade de indice da

sua vitalidade como centro urbano, é de

prever-se um sério decrescimo como re-

sultado da guerra que assola a Europa

neste momento.
Setembro, outubro e mesmo novembro

foram mezes de indecisão e de expecta-

tivaj verificando-se constantes fluetuações
nos preços de certos materiaes básicos

Suecede-se agora, á alta excessiva dos

primeiros tempos, um necessário reajus-
tamento. Diminuem as injustificadas ma-

jorações, causadas mais pelo retrahimen-
to dos interessados — e quéda da pro-
cura — do que propriamente pela desani-
bição de grande parte de fornecedores.
Si essa tendencia para baixa se coníir-
mar, reequilibrando os preços, talvez di-
minuam, no sector das construcções, as
conseqüências que o factor 

"guerra ', 
por

si só, começou a provocar.

O PROGRESSO DE S. PAULO

S EGUNDO divulgou o sr. Nelson Me 11-
des Caldeira (" Aspectos da Evolu-

Ção Urbana de S. Paulo"), o augmen-
to da metropole paulista tem sido ex-
traordinario. Em 1938 a area coberta da
cidade era de 1.049.809 metros quadra-
dos, havendo o numero de construcções
nesse anno attingido a 3.425 unidades.

0 valor locativo das construcções au-
Ementou também de forma a demonstrar
0 crescimento singular da cidade. Tendo

sido, em 1910, de 43.137 :792$000, subiu a

90 943:530^000 em 1915, e proseguiü da

seguinte forma: 192S, 256.662:8345000:

1930, 273.557 :468SOOO; 1935, 366.056:461$;

1938, 610.700:475SOOO.

Quanto ao imposto arrecadado, foi, em

19Í0, de 3.093:612§000; em 1920, de 

7 830:862SOOO; em 1928 de 31.796:913$;

cm 1935, de 26.216:937^000 e em 1938 de

43.665:784Ç000. .
O numero de escripturas foi o seguiu-

te: em 1912, 6.935, no valor de 

159 938:571$000. E no anno de 1938, de

13.269, no valor de 314.711:000^000.^ O

valor mais alto até hoje alcançado foi no

anno de 1925, em que attingiu 

414.909 :696$000.
Prevê-se que o numero de habitantes

da cidade, fixado, no ultimo recensea-

mérito, em 1.300.000 almas, attmja den-

tro de breve prazo os dois milhões^ o

nué viria situar a cidade no mesmo mvel

do Rio de Janeiro e Buenos Aires, os

dois mais populosos centros da America

do Sul.
?

APPLICACÃO DE CAP1TAES EM
- 

PAULO

Trans- Empres-

urr/ro rp MISSOES TIMOS
MEZES Titulos -<Inter_ Hypo-

vivos" thecarios

Janeiro.... 26.237 27.015 19.984

Fevereiro.. 27.947 33.598 9.797

Malrco 22.941 30.432 39.935

Abril 13.560 26.543 10.658

Maio 31.407 24.255 13.563
Tunho 20.983 37.948 9.509

Julho 27.475 30.374 18.765

Asosto .. 27.011 38.637 41.585iJ>0 '

TOTAL... 197.561 248.802 160.796

gm^—a—a

S

E'
INTERESSANTE observar a pre-

ferencia do publico por esta ou

a que 11 a fôrma de emprego de dinheiro.

Os dados que possuímos em mãos per-

mittirão um confronto entre os títulos

públicos c particulares, os immoveis e os

empréstimos hypothecarios, no perio o

dos oito primeiros mezes do anno em

i$Antes, porém, I necessário observarj

mos que as estatísticas de que nos uti-

lizatnos, comquanto de rigorosa exacti-

dão, não exprimem a absoluta rea^ad

e. servem apenas para dar uma ídca.

motivo é simples. Quanto aos títulos

Hão é negociado em S. Paulo somente o

nue a Bolsa Ofíicial revela. Quantos aos

immoveis — grande contingente e trans-

Sido sem passar pelos r|urtros 
jm-

mobiliários e 
"giucbets tiscaes, de ond

são tiradas as estatísticas a que nos rc

rimos Não obstante, os nossos dados ha

pouco divulgados pela Bolsa de Immo-

veis de S. Paulo contribuem paia_ mos-

ràr aproximadamente a distribuição das

economias na capital paulista, em conto,

de réis:

Subsiste sempre, como se vê, a _ ten-

dencia para a applicação immobiliaria.

Resumindo-se o volume dos oito mezes

de 1939 em médias mensaes, cabe as

transmissões 31.100 contos, 24.675 aos

titulos e 20.077 aos empresamos com ga-

rantia hypothecaria.
E' preciso notar ainda uma circums-

tancia importante. O contingente mone-

tario real investido em titulos^ deve ser

bem inferior, pois o mesmo dinheiro e

applicado successivamente num mesmo

periodo, ás vezes de dias, pelos negocia-

dores. Com as hypothecas, a mudança de

devedores pôde ser calculada entre tres

e cinco annos, em média.^

Já com os immoveis não acontece o

mesmo. Si é verdade que em S. Paulo

elles mudam freqüentemente de mãos,

graças ao espirito irrequieto e dynamico

da sua gente, não o é menos que a maior

parte dos proprietários retem em suas

mãos, por longo tempo, as suas proprie-

dades Adquirir um immovel ou cons-

truir é acto meditado longamente, prati-

cado, ás vezes, uma só vez em toda a

existência. ,
Os algarismos referidos revelam real-

mente, assim, a tendencia dos paulistas de

anplicar suas economias era unmoyeis. bi

as causas residissem em factores _ artiti-

ciaes, seria esse facto um indice mdese-

iado e temível. Felizmente, repousa em

bases sólidas, constituídas pela prospen-

dade das fontes economicas de Sao ramo

e principalmente, na confiança que o

paulista deposita em sua terra e na sua

própria energia.
?

EXPORTAÇÃO GAÚCHA

SFGUNDO 
informa a Directoria de

Estatística do Estado, o Rio Grande

do Sul enviou para o continente amen-

cano do norte, durante o anno de 193o,

produetos diversos, no valor de

30.896:08S$000. No mesmo anno, a Ame-

rica Central comprou ao Estado 106 .029$.

Ficou assim repartida a importancia

p
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Arrecadação das Alfandegas

ALFANDEGAS

O UBRO

1939 1938

Differenças

em 1939

JANEIRO A OUTUBRO

1939 1938

Differ,

Manáos
Belém . . .
São Luiz
Parahyba
Fortaleza
Natal

João Pessoa... .
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Victoria
Rio de Janeiro.
Santos
Paranaguá
São Francisco.,
Florianópolis...
Rio Grande... .
Pelotas
Porto Alegre.. .
Livramento... .
Uruguayana...
Corumbá

Total

813:512" 696:667$ + 116:845$ 7.242:672$
1.776:395$ 3.244:631$ — 1.468:236$ 21.227:633$

521:397$ 554:766$ — 33:369$ 4.393:817$
235:628$ 300:266$ — 64:638$ 1.837:051$

1.099:503$ 1.607:122$ — 507:619$ 12.195:881$
205:549$ 273:361$ — 67:812$ 2.466:658$
395:419$ 451:405$ — 55:986$ 3.954:509$

5.349:025$ 5.448:690$ — 99:665$ 62.116:960$
35:620$ 415:197$ — 379:577$ 3.459:878$

299:525$ 278:433$ + 21:092$ 2.607:218$
3.559:286$ 4.512:504$ — 953:218$ 32.290:193$

317:870$ 506:294$ — 188:424$ 2.732:326$
35.439:119$ 38.003:046$ —2.563:927$ 395.447:335$
42.181:354$ 41.597:626$ + 583:728$ 480.449:979$

246:267$ 429:310$ — 183:043$ 5.038:986$
247:852$ 306:059$ — 58:207$ 3.722:978$
30:875$ 309:738$ — 278:863$ 2.616:645$

175:739$ 2.067:098$ — 1.891:359$ 14.814:927$
952:545$ 1.069:679$ — 117:134$ 9.352:451$

7.606:377$ 8.869:340$ — 1.262:963$ 68.861:937$
231:438$ 287:652$ — 56:214$ 5.034:846$
209:021$ 163:457$ + 45:564$ 1.808:301$
301:619$ 254:290$ + 47:329$ 1.786:786$

102.230:935$ 111.646:631$ — 9.415:696$ 1.145.459:967$

6.791
18.220
4.511
2.014-

12.792
2.837
6.078

57.240
3.474
2.478

33.608
3.383

390.402
456.877

5.073
4.363
3.696

16.908
9. 158

69.704
3.789
1.855
1.473

:799$
:449$
:483$
:235$
:994$
:280$
: 145$
:670$
:564$
:969$
:600$
:590$
:8 17$
:226$
:844$
:482$
:077$
:669$
:459$
321$
:24-9$
:9 19$
:2 13$

1.116.736:054$

enças

em 19 9

+ - 450:873$
+ 3.007:184$
~ 117:666$

(S 177:184$
~ 597:113$
~ 370:622$

2. 123:636$
4.876:290$

14:686$
128:249$

1-318:407$
651:264$

¦ 5.044:518$
+ 23.572:753$

34:858$
640:504$

1-079:432$
2.093:742$

+ 193:992$
842:384$

+ 1.245:597$
47:618$

313:573$

+

+

+

+

+ 28.723:913$

Outubro sujeito a confirmação.

das vendas para a America septentrional:
Estados Unidos, 16.410:049$; Canadá,
1.763:820$; Alaska, 1:274$000; Outros
paizes, 12.720-.935$.

Na parte que se refere ao commercio
gaúcho para a America Central foi a se-
guinte a distribuição do valor exportado:
Honduras : 35:387$000; Porto Rico 
35:138$000; Jamaica, 33:850$000; Pana-
má, 917$000; Outros paizes, 737$000.

O México, que não apparece como
comprador, figura como vendedor ao
Estado de mercadorias na importancia
de 1.938:292$000, sendo que a maior par-
te em petroleo.

?

COMMERCIO EXTERNO BAHIANO

Nos sete primeiros mezes do corrente
anno o Estado da Bahia exportou

mercadorias no valor de 171.361:190$, ou
seja, mais 13.761:386$ do que em igual
periodo do anno anterior.

As principaes mercadorias vendidas
foram: Cacáo, 74.604:317$; fumo em fo-
lha, 40.692:087$; café, 13.227:515$; cou-
ros, 9.093:528$; baga de mamona, 
8.535:029$; pelles, 7.315:987$; piassava,
3.544:937$; cera de carnaúba, 2.607:939$;
pedras preciosas, 1.033:897$; milho em
grão, 1.055:716$ e outros de menor
valor.

Como mercados importadores mais im-
portantes apparecem: Allemanha, 
54.082:206$; Estados Unidos, 47.499:612$-
França, 15.917:133$; Hollanda, 
15.288:954$; Argentina, 9.307:056$; In-
glaterra, 7.315:987$; Italia, 6.192:219$;
União Belgo-Luxemburgueza, 2.447:328$
e Colombia, 1.485:133$.

A DIVIDA DOS PAIZES LATINO-
AMERICANOS

^TTENDENDO ao grande interesse do

publico americano por tudo que diz
respeito á America Latina, são írequen-
temente divulgadas nos Estados Unidos
descripções de viagens e estudos eco-
nomicos e politicos sobre as nações ibe-
ro-americanas. Editado pela Business Pu-
blishers International Corporation, por
exemplo, foi dada á publicidade uma
analyse da divida publica dos pai-
zes da 

' 
America Latina com os Es-

tados Unidos sob o tiulo "A 
survey

of Latin America's bonded debt to
the U. S. A. ", na qual se acham com-

pilados minuciosos detalhes para um es-
tudo desse assumpto em geral. Segundo
affirma o prefacio do referido trabalho,
é a primeira vez que se compilam taes
dados referentes a todos os paizes la-

tino-americanos, sem quaesquer exclu-

sões de dividas 
"abandonadas", "titu-

los não registrados ", 
etc.

Transcrevemos os dois quadros princi-

paes do referido trabalho.

PAIZES

VALOR DOS TÍTULOS ARROLADOS
NAS BOLSAS

Valor Par

(Dollares)

Valor na Praça

(Dollares)

Argentina
Bolivia
BRASIL
Chile '
Colombi^a
Costa Rica
Guatemala
Republica do Salvador.
Panamá
Peru
Uruguay
Cuba
Rep. Dominicana
Haiti
México

$ 224,082.700

(Não arrolados)
317,546.500
185,354.000
101,304.500

7,052.000
(Não arrolados)

2,159.000
14,959.000
81,580.000
56,613.000
130;381.000
16,292.000
6,884.500

334,843.569

$ 162,376.438

39,685.745
22,378. 136

21,770.799
1,771.815

431.800
12,352.673
6,784.94-1

23,326. 158

79,848.530
11,730.240
5,473. 178

2,386.635
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PAIZES

Recebendo
Serviço

Completo

Em Suspensão
de Pagamentos

em juros e/ou
em fundo de
amortização

Pagamentos
em Dinheiro

para 1938

(Coupons)

Argentina
Bolívia
brasil
Chile- •.

Colômbia
Costa Rica

Cuba  
Rep. Dominicana.

Equador
Guatemala
Haiti
México
Panamá (x)
Peru  • •

Rep. do Salvador.

Uruguay

$ 217,373.000 $ 20,64-7.090 $ 12 017 756
60,610.975
356,557.745 630.420
182,281.000 1,537.180

2,616.030 143,649.000 105 258
8,131.720 —

120,514.900 87,897.000 3,748.725
15,594.000 865.700

12,262.700

1,537.000 3,813.604 53.040
8,001.999 480.120

273,696.054 —

3 603.000 17,757.315 171.903
85,656.500 —

12,112.485 (xx)
51,070.353 5,633.500 1,847.903

(x) Ouantia paga em 1938, mas não na data aprazada.

(xx) Õ nittido das compilações do IIFNYU (Institute o£ Internacional Finance of

the New York University).

A tabella acima menciona os pagamentos
feitos e as suspensões.

0 primeiro quadro, relativo ao valor
dos titulos, foi fornecido pela Bolsa de
Títulos de Nova York.

0 segundo quadro, relativo aos paga-
mentos, foi compilado de algarismos for-
necidos pela Foreign Bondholders Pro-
tective Council, com excepção da ultima
columna (Pagamentos feitos em 1938),
compilada pelo referido I. I. F. N. Y.

exportação de ALAGÔAS

A EXPORTAÇÃO de Alagoas, de ja-
neiro a setembro, attingiu a 280.770

toneladas no valor de 126 mil contos, ou
sejarn 139 mil toneladas e 39 mil contos
a ma*s> comParados a igual periodo do
anno passado.

CREDITO LATINO-AMERICANO

AS EXPORTAÇÕES ANGLO-
FRANCEZAS

O 
"Journal des Finances", de Paris, em

artigo assignado pelo economista

Gaston Jéze, tece commentarios de

grande actualidade sobre a actual politi •

ca economica da França e da Inglaterra

em face do conflicto europeu:
"A 

guerra actual apresenta um cara-

cter absolutamente novo na historia. E\

ao mesmo tempo, militar e economica.
O plano dos alliados tem sido economizar

o mais possivel os soldados, graças ao

emprego de um material aperfeiçoado e
abundante, e exercer sobre a Allemanha,
da maneira mais rigida, um movimento
de pressão economica. Para attender a
esse desígnio, os governos francez e in-
glez devem conseguir a mais abundante

producção e entravar a producção do
inimigo.

A finalidade da producção é crear
meios de guerra em quantidade crescen-
te. Esses meios devem ser fornecidos por
preços baixos e em sua totalidade pelos
produetores francezes e inglezes. Aqui é
necessário deixar bem clara a maneira

por que os produetores nacionaes forne-
cem os meios de guerra. Esse forneci-
mento é directo quando os produetores
nacionaes fabricam por si mesmos os ob-
jectos destinados á guerra, e indirecto

quando os produetores nacionaes fabri-
cam mercadorias que vendem para os
mercados estrangeiros, onde o resultado
de venda dessas mercadorias é emprega-
do na acquisição de objectos destinados
á guerra. Em realidade, esses produeto-
res nacionaes fornecem, elles proprios,
por effeito de retorno, o material de

guerra.

Realiza-se neste momento uma ap-

plicação da divisão internacional do tra-
balho. Os Estados belligerantes produ-
zem directamente o material de guerra,
mas mão possuem todas as matérias pri-
mas e toda a apparelhagem necessarias.
Além disso, certos paizes fabricam me-
lhor, mais depressa, para melhores mer-
cados, certos materiaes de guerra; é

preferível, portanto, por todos os moti-
vos, dirigir-se a esses paizes, em vez de

produzir com maiores difficuldades. Por
outro lado, os Estados belligerantes pro-
duzem melhor certas mercadorias neces-

sarias ao consumo da população civil dos

paizes neutros. A divisão internacional do

trabalho permitte a cada nação consa-

0 SR. William T. Moran, vice-pre-

lanrln rife 
do National City Bank, fa-

reien T 5°^° perante ° "National 
Fo-

tuacL 1 A 
Co1vent'°nanalysou a si-

credita 
a mer*ca Latina em matéria de

severa' 
aconse^ando uma investigação

em faceta 
C 

-fS c.ondl<íões. de cada paiz

guerra a 
sltuaÇao especial creada pela

rias t 
Ao tratar do Brasil, fez referen-

Produrtn!°Si,aS grandes importações de
vamos ter 

euroPeus e ás necessidades que
supprimPnfParíl procurar novas fontes de
'idades Hp 

°' acc°rdo com as possibir
grande meíw* 

moeda- EsPera que haja
dc mangane, 

r'a ntas nos.sas exP°rtações
Cacáo nlpn 

~ outros nuneraes, carnes,
firmar nS 

^c^etaes» etc., concluindo por
0 

Isso DaíVCOm.° 
na gUerra de 1914'

P0rtações -lrara prove^os de suas ex-
W^na p,-,fat-a 

a me^horia da industria
etlcontrará Vlrtude das difficuldades que
110 estrangeiro providenciar pagamentos

HIME & C

RUA THEOPHILO OTTON! 52 — RIO DE JANEIRO
(ESQUINA DA RUA DA QUITANDA)

CAIXA POSTAL 593 — End. Telegraphico: FERRC — PHONE: 23-1741

Fabricantes — Importadores — Exportadores

DEPOSITO DE FERRO, AÇO E METAES

Rua Saccadura Cabral 108 a 112 — Telephones: 43-6232 e. 43-0396

Grande deposito de ferro e aço em barras, vergalhões para cimento armado, vigas de
aço, chapas de ferro pretas e galvanizadas, cliapas de zinco liso, telhas de zinco, folhas de
Flandres, eixos polidos para transmissão, latão, cobre, estanho, chumbo, tubos e connexões
de ferro galvanizado, tubos para caldeira a vapor, téla para estuque, cimento, alvaiades,
oleos e tintas, arame liso e farpado, grampos para cerca, enxadas, pás, picaretas, macha-

das, soda caustica, carbureto, arsênico, enxofre, creolina, pedras para moinho, feiragens

em eeral para construcção, uso doméstico, etc., etc.
Depositários da COMPANHIA BRASILEIRA DE USINAS METALLURGICAS com altos

fornos para a producção de ferro guza, grande laminação de ferro e aço em barra, verga-

lhões e cantoneiras; fundição de ferro e bronze, fabrica de parafusos, rebites,_ pregos para

trilhos chapas de fogão, panellas de 3 pés, balanças de estrada e para balcao pesos de

ferro é 10 âo ífrros de engommar. louças de ferre fundido, avatorios e pias de ferro fun-

dWo e esmaltado, fogarelros dc ferro, bombas para agua, debulhadores para milho, canos

de chumbo, etc.

FABRICA NOVA INDUSTRIA

TODOS OS PRODUCTOS LEVAM

ESTA M ARCA REGISTRADA

Agentes Geraes da COMPANHIA BRASILEIRA DE PHOSPHOROS
Agentes JACARE, _ Enxadas MINERVA e

Oleo de linhaça cru e fenjdoJíl™ 
BROTHERS — Cimento nacional — Dynamite e Geli-

CARGULA - Cimento Ingl,« 
^^rro 

"^a 
da Usina Morro Grande.

FILIAL EM sAO PAULO: Rua Barão do Itapetlninga 83 - 1.» and. - C. POSTAL 618

Agentes em todos os Estados do norte e do sul do pais

Rua Figueira de Mello, 203 a 209
Telephone: 28-2787
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ESPECIES TRIBUTADAS

Recebedoria do Districto

Federal—Outubro

Fumo
Bebidas.....
Álcool
Phosphoros,
Sal
Calçados
Perfumai ias e art. de toucador..

Especialidades pharmaceuticas.
Conservas... 
Vinagre, azeite e óleos

Velas
Tecidos
Artefactos de tecidos.

Papel e seus artefactos
Cartas de jogar
Chapéus e bengalas
Louças e vidros
Ferragens e artefactos
Café torrado e moido e chá

Manteiga e succedaneos
Moveis
Armas de fogo e munições
Lampadas, pilhas, etc

Queijos e requeijões
Electricidade.
Tintas e vernizes
Leques e ventarolas
Artefactos de borracha
Navalhas e pincéis para barba..

Pentes, escovas e espanadores. .
. Brinquedos

Artefactos de couro

Jóias, obras de ourives
Bijouterias, obj. de adorno

Gazolina, oleo, carb. de cálcio.. .

Ladrilhos e outros materiaes. . .

Instrumentos de musica.
Material optico,phot. e cinemat.

Fogões, fogareiros e aquecedores
Cimento
Linhas, cordoalha e botões
Emolumentos de esc. comerciaes

1939

4.778:480$
4.694:428$

7:610$
4:220$
1:299$

773:633$
1.844:966$

987:197$
281:280$

66:093$
38:317$

963:553$
617:148$

64:663$
10$

170:512$
75:22 1$

108:908$
209:544$

28:340$
290:736$

30:512$
201:681$

28:747$
181:390$
244:140$

11:039$
89:750$
53:106$
50:303$
11:836$

102:659$
96:167$
22:001$
21:780$

148:386$
14:032$

160$
6:269$

180$
45:235$

7:650$

Differenças

em 1939

1938

4.508:877$
4.055:303$

1:305$
2:125$

72:193$
687:529$

1.415:787$
950:852$
242:179$

74:995$
35:993$

922:244$
597:705$

57:778$
40$

163:347$
70:521$

106:509$
194:612$

7:533$
270:935$

66:972$
169:528$
29:750$

164:547$
167:321$

9:335$
45:557$
33:356$
37:053$

9:809$
98:063$

154:747$
5:599$

20:030$
111:903$

19:052$
30$

5:648$
230$

35:510$
8:000$

Recebedoria de S. Paulo
Outubro

4- 269:603$

+ 639:115$

+ 6:305$

+ 2:095$
— 70:894$
-f- 86:104$

+ 429:179$

+ 36:345$

+ 39:101$
8:902$

+ 2:324$

+ 41:309$

+ 19:443$
4- 6:885$

30$

7:165$
4- 4:700$

4- 2:399$

4- 14:932$

4- 20:807$

+ 19:801$
36:460$

4- 32:153$
> 1:003$

4- 16:843$

+ 76:819$

1:704$
4- 44:193$

4- 19:750$

4- 13:250$

+ 2:027$

4- 4:596$
58:580$

4- 16:402$

1:750$
4- 36:483$

5:020$

130$
621$

50$

+ 9:725$
350$

1939

7.202:567$
3.685:216$

14:750$
1.475:570$

810$
984:480$
863:747$
461:556$
704:691$
765:173$

33:407$
3.570:730$
1.910:310$

89:032$
63:020$

496:298$
206:222$
396:866$
172:850$
46:695$

338:804$
15:929$
88:900$

8:235$
340:833$
309:916$

1:795$
56:896$
12:305$

223:112$
64:172$

119:387$
50:764$
50:067$
41:5 18$
51:038$
18:717$
14:895$
26:981$

747:850$
358:652$

5:400$

1938

Differenças

em 1939

5.650:741$
2.924:688$

9:409$
2.017:270$

1:293$
912:622$
467:803$
462:339$
573:448$
485:019$

52:526$
2.915:257$
1.825:592$

86:985$
87:060$

494 898$
163:176$
340:081$
187:191$
52:378$

304:583$
15:472$
96:752$

6:507$
344:477$
256:617$

1:190$
40:711$

7:735$
61:833$
43:644$

118:581$
117:869$

9:962$
120:097$
37:468$
13:386$
7:930$

22:924$
568:655$
242:234$

7:700$

+
+
+

+
+

4-
+

+
+

+
+
+

4-
4-

+

+
+
+
+
+
4~
+

4-

+
4-
4-
4-
+
4-

1

Total  17.373:181$ 15.630:402$ + 1.742:769$ 26.090:156$ 22.156:103$

551:826$
760:528$

5:341$
541:700$

483$
71:858$

395:944$
783$

131:243$
280:154$

19:119$
655:473$

84:718$
2:047$

24:040$
1:400$

43:046$
56:785$
14:341$
5:683$

34:221$
457$

7:852$
1:728$
3:644$

53:299$
605$

16:185$
4:570$

161:279$
20:528$

806$
67:105$
40:105$
78:579$
13:570$
5:331$
6:965$
4:057$

179:195$
116:418$

2:300$

4- 3.934:053$

Outubro sujeito a confirmação

grar sua actividade á producção que me-
lhor lhe convém. Eis porque na hora
actual, na Inglaterra e na França, os go-
vernos estimulam os exportadores e fa-

vorecem os productores nacionaes, esfor-

çando-se por ampliar a exportação.
A' primeira vista pensar-se-á que, em

logar de produzir para satisfazer ás ne-

cessidades dos paizes neutros, a França

e a Inglaterra deveriam restringir essa

producção destinada ao estrangeiro e

não produzir senão para as necessidades

dos exercitos nacionaes e das populações
civis. Quando a mão de obra é reduzi-

da, não será paradoxal consagral-a em

parte á producção de mercadorias para
os consumidores estrangeiros?

Bem examinada a questão, levando em

conta a divisão internacional do traba-

lho, verificar-se-á que exportação e es-

timulo á exportação não são, em rea-

lidade, senão modalidades da producção

para as necessidades nacionaes, e mes-

mo, que essa modalidade de producção
é a mais vantajosa para o interesse na-

ciohál. Todas as vezes que um productor
francez fabrica uma mercadoria para a

exportação, é como si fabricasse para as

necessidades francezas ou inglezas, porém
em melhores condicções.

Por exemplo: os Estados Unidos estão

maravilhosamente apparelhados para a

producção metallurgica. Possuem quanti-
dades illimitadas de matéria prima: car-
vão, ferro, etc. Têm machinas aperfei-

çoadas. Seus methodos de trabalho são

excellentes. Seus capitaes, abundantes.
Nessas condições é de interesse nacional,

para a França e a Inglaterra, utilizar os

meios de producção norte-americana para
as necessidades de guerra. Em logar de

tentarem por si mesmos a fabricação de
todos os productos metallurgicos que lhes
são necessários, têm interesse em se

dirigir aos productores dos Estados Uni-

^Naturalmente, 
para pagar esses pro-

duetos a França e a Inf^

fornecer mercadorias produzida ^

ritorio nacional. Os Estados uerraj

têm necessidade de matéria * 
idas

mas consomem mercai 
Franca e na

em melhores condiçoes na . 
r0.

Inglaterra. Então, Pelasf e pela
duzidas na França e na Ing «^êm 0s
sua venda aos Estados Umdos obten^

governos da Inglaterra Estados

terial de guerra fabricado

Unidos. . productores
Portanto, e como 0 

pro-
francezes e inglezes fa 0 es*

prio material de S"er"istem taes P'e"
timulo a exportaçao mostrar a0

conceitos que é necessar gob

grande publico a realidade late.

as apparencias.
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o

r muito freqüente, em matéria eco-

E mu fii7ia um economista fran-

«0*ía'JLipio tio século XIX, consta-

ceZ Í*iste O que se vê e o que não

taf qU£ 
O que não é visto é muito dif-

Ír|e' d» í"6 SC Vè C' meSm°' maÍS

acontece neste momento. O

„ rommissario da economia nacional,

Serruvs, teve razão ao mostrar ao
sr- 

uma palestra radiophomca, as

«Los que a França obterá com uma

desenvolvida. Não sc trata de

ter ganhar dinheiro a alguns pnvi le-

Sos favorecer uma classe de produ-

Ses permittindo-lhe grandes lucros,

como 
'dizem 

alguns. A exportação e um

te processos empregados pelo governo

nara augmentar as producções de gue>-

ra E' preciso que os consumidores na-

cionaes se submetiam ás restricções em

consequencia do encorajamento a pro-

ducção para a exportação. Para acalmar

as impaciencias é preciso appellar 111-

cessantemente para o fim visado: única-

mente o interesse nacional inspira a po-

litica de estimulo á exportação. Ella se

destina unicamente a obter, nas melho-

res condições, o material de guei

as mercadorias indispensáveis á popula-

ção civil nacional.

Na Inglaterra, onde os conhecimentos

econômicos estão mais diffundidos do

que em qualquer outro paiz do mundo,

os governos não são perseguidos _ pelos

mesmos preconceitos. Ao contrario, a

politica de estimulo á exportação é vista

favoravelmente pela população. O essen-

dal é que nos dois paizes essa politica
seja continuada. 

"

ALGODÃO PAULISTA

^ SAFRA paulista de algodão no cor-
rente anno, attingiu uma producção

excepcional e mesmo sem precedentes:
273 milhões de kilos. Desses, 250 mi-
lhões já foram exportados, tendo sido
consumidos dentro do proprio Estado
alguns milhões de kilos.

Como a exportação continua se pro-
cessando regularmente, as sobras devem
ser diminutas, contando-se apenas com o
algodão do norte do paiz para o suppri-
mento das nossas próprias fabricas de
tecidos. No emtanto, alguns Estados do
norte consomem elles proprios, quasi o
°tal de suas producções, o que torna

pouco provável que possam supprir ás
ícas paulistas. Pernambuco, por

§tgPl°> que produz uma média de 25 a
milhões de kilos, emprega dentro do

Proprio Estado mais de metade de suas
aras. Alagoas e Sergipe produzem
Penas o algodão necessário para os

criyC, 
s Eternos. Desse modo não é

pJe, llaia margem para que esses

nnr? 
°~S ven^am a concorrer para a ex-

Pwtaçao externa.
Nos meios industriaes affirma-se quefln ciiiii iiici~bc

tram 
SS&S 

. I^r^cas c^e tecidos se encon-

Promiç111 ^^cu^ade para assumir com-

que lhS°S ,?eant,e dos innumeros pedidos
^entpeS 

Sí.° 
íe*tos> P°r não ser devida-

^godoeir011^0^0- ° sa^° ^a producção
idades 

& pon*vel Para as suas neces-

CARNES PARA A INGLATERRA

^ 
EGUNDO noticias vindas do exterior,

a Inglaterra está decididamente :n-
teressada em adquirir os stocks de carnes
de que o Brasil dispuzer. Até agora os
compradores inglezes haviam demonstra-
do pouco interesse pela nossa carne fri-
gorificada, naturalmente em virtude da
má qualidade de nosso rebanho e da pe-
quena possibilidade de producção de
nossos frigoríficos. No emtanto, si pen|
samos no numero de bovinos existentes
em nosso territorio, numero que orça
pelos 40 milhões, temos a illusão de que
podemos alcançar uma illimitada produ-
cção de carnes exportáveis. Essa não é
a realidade, pois a percentagem de gado
apropriado á frigorificação nos nossos
rebanhos é diminuta, e a capacidade de

producção cie nossos frigoríficos não
corresponde ás vultosas necessidades do
momento. A inferioridade da raça bovi-
na existente em nossos campos e a defi-
ciência de pastagens apropriadas muito
concorrem para que não estejamos liabi-
litados a concorrer com outros paizes,
em um momento como o actual, em que
a industria pastoril pôde alcançar resul-

tados excepcioifaes. Modificado esse es-
tado de coisas, por medidas objectivas e
racionaes, propiciaremos á industria de

carnes um futuro promissor, desde que
se preveja o abastecimento do mercado

interno.

A CASTANHA BRASILEIRA

^TE' 
ha pouco os importadores ingle-

zes da castanha brasileira necessita-

vam de licenças especiaes para receber

esse produeto. Essa difficuldade havia

paralysado quasi totalmente o commer-

cio cia castanha do Brasil para a Grã

Bretanha. Agora, porém, em virtude de

negociações emprehendidas pelas autori-

dades brasileiras, foi conseguida a revo-

gação da exigencia de licenças de impor-

tação. Desse modo, espera-se que a cas-

tanha do Brasil volte a figurar com des-

taque na importação britannica.

$

O PÃO E O TRIGO

A PÃO que se está comendo actual-

mente no Brasil não é, positivamen-

te, 
" 

o pão nosso de cada dia", de que

nos fala a oração christã. Não é aquelle

mesmo pão que o Messias multiplicou

miraculosamente nas bodas de ^ Canná.

Misturado o trigo com a farinha de

raspa de mandioca, com fubá de milho e

com farinha de arroz, mas, nem sempre

confeccionado com a technica necessaria,

resulta, em muitos casos, num produeto

pouco appetitoso, para quem tinha o ha-

bito do antigo pão de trigo integral.

No emtanto, nem por isso se deve con-

demnar irrestrictamente a medida que

instituiu o pão mixto, pois ella represen-

ta um acto de defesa de nossa economia,

que poderá trazer benefícios geraes paia

o paiz. Ella se destina a evitar que con-

tinuemos a enviar para o exterior som-

mas verdadeiramente fabulosas na acqui

sição da farinha de trigo estrangeira.

Mas, inexplicavelmente aconteceu que,

quando procuramos a nossa farinha de

raspa de mandioca para misturar com a

171

de trigo, verificamos que os nossos stocks
eram insufficientes para attender a esse
novo emprego do produeto. Esse facto
creou uma situação um tanto vexatória.
A lei prohibe aos moageiros e importa-
dores de trigo a venda da farinha sem
que ella esteja devidamente misturada.
Mas, quando estes procuram a farinha
de mandioca para dar cumprimento á lei,
não a encontram em quantidade suffi-
ciente.

Que solução dar ao problema? Revo-

gar a lei, não, porque ella é uma lei be-
nefica. Então, procurar augmentar a

producção de nossa farinha de mandio-
ca, até que tenhamos trigo brasileiro em

quantidade sufficiente para amassarmos
o nosso pão, não somente com o suor
do nosso rosto, mas, também, com o tri-

go de nossas terras.
Existem Estados do Brasil que têm

possibilidades para se tornarem grandes
produetores de trigo e póde-se mesmo
registrar que a producção de trigo de

Santa Catharina se encontra quadrupli-
cada, que as do Paraná e Rio Grande do

Sul augmentaram sensivelmente, que a

de Minas e São Paulo prosperam bastan-

te e que a de Pernambuco e Bahia se ini-

ciam com optimas perspectivas. Isso sem

falar em Goyaz, que, mais do que nenhum

outro Estado, tem possibilidades de de-

senvolver a triticultura. Segundo infor-

mação divulgada pelo proprio ministro

da Agricultura, a producção de trigo do

sul do paiz attingirá a 300.000 toneladas.

Essa perspectiva nos anima a esperar que
ainda economizemos os quasi 500.000

contos que dispendemos annualmente

para a compra do precioso grão.

O TRIGO CATHARINENSE

O SERVIÇO de Informações do Depar-

tamento de Estatística do Estado de

Santa Catharina divulga dados sobre o

desenvolvimento da cultura do trigo, cuja

safra, no anno agrícola 1938-1939, foi

avaliada em 12.692 toneladas. Foram ex-

portados, no primeiro semestre deste

anno, para os demais Estados, 2.028.008

kilos, no valor de 1.179:288$000. Em

idêntico período de 1938 a venda de tri-

go do Estado foi de 529.110 kilos, no va-

lor de 360:110'$500, o que significa um

auginento de quasi quatro vezes.

O PÃO MIXTO

Q SERVIÇO de Imprensa do Ministe-

rio da Agricultura distribuiu á im-

prensa a seguinte nota official:
" Em virtude da differença^que se tem

feito notar no aspecto do pão mixto, o

ministro Fernando Costa convocou em

seu gabinete uma reunião dos represen-

tantes dos moageiros, plantadores e m-

dustriaes de farinhas para discutir sobre

as misturas officiaes a serem adoptadas

na fabricação desse pão.
Finda a reunião, ficou deliberado o

seguinte:

Que a taxa de extracção para a moa-

gem de trigo seja reduzida de 80% para

76% e que a mistura actual permanecerá

até que seja esgotado o stock de farinha

de milho e arroz. Nessa occasião, desap|

parecido o stock desses produetos, sera
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ESPECIES TRIBUTADAS

Recebedoria do DiSTRICTO

Federal—Janeiro a Outubro

1939 1938

Differenças
em 1939

Recebedoria de S. Paulo

Janeiro a Outubro

1939 1938

Differenças
em 1939

Fumo
Bebidas
Álcool
Phosphoros
Sal
Calçados
Perfumarias e art. de toucador.

Especialidades pharmaceuticas..
Conservas
Vinagre, azeite e óleos
Velas
Tecidos
Artefactos de tecidos

Papel e seus artefactos
Cartas de jogar
Chapéus e bengalas
Louças e vidros
Ferragens e artefactos
Café torrado e moido e cliá
Manteiga e succedaneos
Moveis
Armas de fogo e munições

Queijos e requeijões
Lampadas pilhas etc
Electricidade
Tintas e vernizes
Leques e ventarolas
Artefactos de borracha
Navalhas e pincéis para barba..

Pentes, escovas e espanadores. .
Brinquedos
Artefactos de couro

Jóias, obras de ourives
Bijouterias, obj. de adorno
Gazolina, oleo, carb. de cálcio. .
Ladrilhos e outros materiaes.. .
Instrumentos de musica
Material optico, phot. ecinemat.
Fogões, fogareiros e aquecedores
Cimento
Linhas, cordoalha e botões
Emolumentos de esc. comerc.. .

Total

47.588:640$ 47.724:201$ 135:561$ 65.328:836$ 49.715:282$ +
45 596*171$ 38.774:183$ 6:821:988$ 31.697:189$ 27.058:637$ +

230:787$ 157:750$ 73:037$ 280:202$ 200:562$ +
195-696$ 170:390$ 25:306$ 13.569:612$ 6.226:430$ +
81*887$ 326:613$ 244:726$ 222:065$ 265:012$ -

6 451*658$ 5.597:516$ 854:142$ 8.976:708$ 7.794:226$ +
16 344*102$ 13.918:432$ 2:425:670$ 6.974:899$ 5.923:249$ +

9 593*954$ 8.067:828$ 1.526:126$ 4.257:025$ 3.556:796$ +
3'095*119$ 2.622:507$ 472:612$ 6.353:635$ 5.374:125$ +

820*236$ 430:123$ 390:113$ 6.195:541$ 5.223:527$ +
305:517$ 306:858$ 1:341$ 380:744$ 294:420$ +

8.836:132$ 8.546:111$ 290:021$ 28.718:080$ 23.190:274$ +
5.906:740$ 5.382:133$ • 524:607$ 19.616:024$ 16.275:238$ +

795*644$ 592:009$ 203:635$ 1.089:967$ 740:431$ +
10*245$ 3:876$ 6:369$ 763:045$ 777:370$ -

1.584:681$ 1.508:223$ 76:458$ 4.020:552$ 3.327:597$ +
777*874$ 536:434$ 241:440$ 1.614:544$ 1.424:426$ +

1 287*092$ 994:022$ 293:070$ 3.873:164$ 2.411:993$ +
2'.048:134$ 1.532:533$ 515:601$ 1.879:317$ 1.638:424$ +

372*368$ 123:220$ 249:148$ 536:578$ 324:314$ +
2.851:907$ 2.530:715$ 321:192$ 3.324:271$ 2.694:079$ +

536*551$ 362:122$ 174:429$ 225:205$ 114:403$ +
2.015:884$ 1.523:186$ 492:698$ 1.029:243$ 687:474$ +

418:536$ 328:640$ 4- 89:896$ 119:285$ 92:668$ +
1.733:049$ 1.628:116$ 104:933$ 3.191:236$ 2.861:798$ +
2.079:954$ 1.672:938$ 407:016$ 2.906:931$ 2.272:674$ -f

30:325$ 34:520$ 4:195$ 12:410$ 13:518$ —
767:965$ 540:849$ 227:116$ 623:979$ 431:387$ +
410:090$ 338:636$ 71:454$ 110:832$ 87:979$ +
504:323$ 399:976$ 104:347$ 1.880:087$ 1.240:471$ 4-
80*884$ 57:165$ 23:719$ 305:978$ 212:976$ +

1.012:225$ 996:053$ 16:172$ 1.304:633$ 1.235:462$ +
1 244:697$ 1.763:381$ 518:684$ 528:447$ 1.140:186$ —

253:539$ 5:599$ 247:94-0$ 660:916$ 9:962$ +
299:145$ 39:733$ 259:412$ 1.083:207$ 668:055$ +

1 329:822$ 1.256:745$ 73:077$ 495:968$ 412:205$ +
300:338$ 159:136$ 141:202$ 179:393$ 162:097$ +
38:876$ 5:743$ 33:133$ 112:025$ 61:487$ +
64:694$ 44:202$ 20:492$ 257:059$ 155:339$ +
24:676$ 8:504$ 16:172$ 6.168:270$ 6.344:006$ -

600:956$ 285:747$ 315:209$ 3.614:900$ 2.830:207$ +
307:350$ 173:430$ 133:920$ 329:965$ 206:805$ +

168.828:463$ 151.470:098$ +17.358:365$ 234.811:967$ 185.677:571$ +

4.

7

1
1

1

613:553$
638:552$

79:639$
•343:181$

42:947$
•182:481$

051:650$
700:229$
979:509$
972:014$

86:324$
.527:806$

340:787$
349:537$

14:325$
692:956$
190:117$

.461:170$
240:894$
212:263$
630:192$
110:802$
341:769$

26:618$
329:438$
634:258$

1:108$
192:592$
22:853$

639:617$
93:002$
69:171$

611:739$
650:954$
415 152$

83:764$
17:296$
50:538$

101:720$
175:736$
784:693$
123:160$

+ 49.134:396$

Outubro sujeito a confirmação.

a taxa de mandioca elevada, de accordo
com as disponibilidades.

O ministro Fernando Costa determinou
ao Serviço de Fiscalização do Commer-
cio de Farinhas providencias para que
seja feito o immediato levantamento do
stock de farinha de milho e de arroz,
a fim de que possa ser determinado,

quando se cessará a mistura de milho e
de arroz, tendo em vista o desejo do con-
sumi dor.

Pelas discussões havidas ficou esclare-
cido que a má acceitação do pão mixto,
ultimamente adoptado, foi devido á ex-
tracção de moagem de 80% hontem.
substituída por 76%, e também em virtu-
de da deficiencia de technica panifica-
dora 

".

?

CAFÉ' ARTIFICIAL

j.^ AGENCIA franceza Havas divulgou
o seguinte telegramma procedente de

Berlim:

"A 
luta contra o bloqueio no interior

da Allemanha se organiza com espirito
de methodo e é levada a tal ponto que
não se pôde duvidar dos seus resultados.
Assim é que doravante serão construídas

piscinas para creação de peixes, taes
como carpas e trutas.

Póde-se ler em um jornal de Franc-
fort que um capitalista concebeu uma in-
venção magnífica: a exploração de um

processo de fabricação do café."
Apparentemente esse telegramma pôde

parecer inoffensivo para o nosso com-
mercio exterior, mas, si sobre elle se
meditar, a conclusão é differente.

Realmente não é a Allemanha o pri-
meiro paiz que procura succedaneos para
a nossa rubiacea. As revistas e jornaes
norte-americanos, por exemplo, estão
cheios de annuncios onde se apregoam
qualidades milagrosas de bebidas que
têm gosto de café, cheiro de café, cor
de café, virtudes de café e que... não
são café. O peor é que esses annuncios

vão além, quando dizem que essas bebi

das maravilhosas não têm os defeitos ao

café.

E' claro que esses defeitos não sao

enumerados, pelo simples facto e tia

existirem. No emtanto essa propaga

de succedaneos duvidosos em paizes

portadores do nosso producto po e

zer conseqüências de muito maior |

do que á primeira vista se poden

^Medidas 
de effeito annullador dessa

propaganda devem ser tomadas e

sa de nosso eafé, geralmente 
tao 

^
lumniado, mesmo por aquelles 1

o podef^dispensar.
O

o MATTE

f) CONSELHO Technico de

e Finanças indeferiu um 
ffljssg0

Instituto do Matte| referente a e 
^

de warranís, por não possui dueto;

tuto meios para a acquisiçao
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k SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
JAPÃO

a T7YAME do orçamento japonez para
U 

* 
exercício 1939-1940 é bastante rico

ensinamentos. Constatamos que elle
e® 

de 8 046.000.000 de yens do exer-

£ passado para 8.875.000.000, o que

oresenta um augmento bastante sensi-

L| Este augmento não tem a sua ex-

pücação nas cíespesas militares, pois o

orçamento da guerra foi reduzido de 4.8o0

milhões de yens a 465 milhões, o que

parece indicar que o Japao espera que

a sua expedição na China caminhe para

uma situação mais favoravel.

Este augmento de orçamento nos leva

a dar alguns informes acerca da situação

interna do paiz.

0 governo prevê de antemão um ac-

crescimo de impostos de cerca de 500

milhões, decorrentes da creação de no-

vas imposições e o do augmento dos tri-

butos já existentes. Prevê-se ainda um

supplemento de 250 milhões que deve as-

segurar o augmento da renda nacional.

0 saldo, calculado em cerca cíe 329 mi-
lhões será obtido pela emissão de obri-

gações do Estado.

Estas previsões governamentaes não
tem nada de optimistas, si se considerar
que, no conjuncto, as rendas não cessa-

ram de augmentar nestes últimos annos.
De 1936 a 1938, por exemplo, essas ren-
das cresceram annualmente 30%. E' as-
sim que a renda pessoal (sujeita a im-
posto) que se elevava em 1930 a 1.846
milhões de yens, attingiu em 1937 a
3.819 milhões, ou seja um augmento de
mais do dobro.

A receita nacional de 1937 teria at-
tingido approximadamente a 21 bilhões
de yens. Dest'arte pode-se deduzir, sem
perigo de engano, que ella attingirá 27
milhões em 1939.

As taxações impostas aos japonezes e
o augmento decidido para o exercício de
1939-1940 poderão ser supportados sem
perigo pela economia nacional?

Não cremos que poderemos responder
afirmativamente a essa questão. Ba-
seamo-ngg aqui sobre a situação exis-
tente em outros paizes. Assim, emquanto
o imposto no Japão não attinge senão
cerca de 17% das rendas, na Inglaterra
ella alcança 21%, na ltalia 20%, no
Reich 18%, na França 25%, nos Esta-
dos Unidos 23,6%. Não se pôde, pois, ai-
firmar que a situação das finanças japo-
nezas seja precaria, sem que sejamos
obrigados a aí firmar a mesma coisa em
relação aos Estados Unidos, á França,
ao Reich, á ltalia e á Grã Bretanha. O
augmento dos impostos, já como disse-

mos acima, não bastará para cobrir o
déficit causado pelo augmento do orça
loento. O Estado terá que recorrer, poi?<
ao ernprestimo, sob a fôrma de uma
emissão de obrigações.

Para o exercício de 1939-1940 os em-
orestimos attingirão a 5.925 milhões íe
yens, ou seja, um augmento de 
1.249.000.000.

No domínio da industria privada pre-
vê-se, igualmente, um augmento de in-
versões no valor de 2 biilioes, o que tra-
rá o total á casa dos 10 bilhões mais ou
menos.

Desde a publicação do orçamento para
o exercício de 1939-1940 foi publicado
que certos círculos que se dizem "bem

informados" apressaram-se em affirmar
que o governo seria forçado a recorrer á
inflação.

Nada, entretanto, parece justificar
esses rumores.

RENDA MUNICIPAL GAÚCHA

^jEGUNDO estatisticas officiaes, são
as seguintes as rendas dos municípios

riograndenses desde 1930 até agora: 1930,
65.825:273^000; 1931, 78.754:384$000; ...
1932, 78.923:703^000; 1933, 88.477:438$000;

Imposto do Sello no Brasil

UNIDADES FEDERADAS

Amazonas e Acre.
Pará
Maranhão
Pianhy
Ceará

Grande do Norte.

^arahyba
^rnainbucolagoas
Sergipe

Bahia.

santo:::;:
10 de Janeiro.

Uístricto Fedenl
S»Paa)o. 

|

çaraná

RioGCa?arÍna- • •'

MtbG4 d° Sul-'
r 

co Grosso

Jpaz  ilnas Geraes. .

Total..

OUTUBRO (*)

1939 1938

aMniBirawM'JMaxaiiiow.-niBMa i»an n MiBBinKiHWTnynirymrjBJtKn^wjiau^aiia JieaaMrBatimaTraMfjHii iiaiaeaaBMnawm.ummm *'*w»aana—awwaotK——BMOHtnpw>

JANEIRO A OUTUBRO
Differences Differences

em 1939 em 1939
1939 1938

110:867$ 143:353$ —
258:881$ 203:693$ +
48:149$ 48:890$ —
61:569$ 60:438$ +

326:224$ 289:370$ -f

76:968$ 118:865$ -
32:512$ 60:438$ —

158:729$ 214:280$ —
80:080$ 65:118$ +
14:130$ 52:189$ —

873:749$ 724:032$ +
167:529$ 154:362$ +
295:903$ 278:408$ +

7.937:912$ 7.155:567$ +
8.578:748$ 4.496:944$ +

318:224$ 300:440$ -f
176:717$ 211:252$ -

1.556:623$ 1.468:112$ +
94:845$ 84:990$ +
76:811$ 78:987$ —

998:454$ 763:135$ +

22.243:624$ 16.972:863$ +

32:486$
55:188$

741$
1:131$

36:854$

41:897$
26:926$
55:55 1$
24:962$
38:059$

149:717$
13:167$
17:495$

782:345$
4.081:804$

17:784$
34:535$
88:511$
9:855$

2. 176$

235:319$

1.301:299$
2.429:585$
1.292:170$

727:953$
2.985:055$

912:694$
602:160$

5.666:793$
795:970$
638:093$

7.461:028$
1.429:514$
3.408:273$

72.920:037$
75.907:373$

3. 104:966$
1.896:709$

15.696:025$
10.878:382$

703:256$
959.193$

5.270.761$ 211.716:328$

1.365:764$
2.349:031$

878:933$
640:370$

3.211:855$

845:267$
810:279$

4.943:553$
828:2 11$
622:868$

7.785:983$
1.549:881$
3.718:368$

63.063:941$
58.052:035$

3.037:400$
2. 172:082$

14.948:005$
10.829:575$

737:414$
855:314$

183.246:129$

+
+
+

+

64:465$
80:554$

413:237$
87:583$

226:800$

67:427$
208:119$
723:240$

32:241$
15:225$

324:955$
120:367$
310:095$

+ 9.856:096$
+ 17.855:338$

+

+
+

4"

67:566$
275:373$
748:020$

48:807$
34:158$

103:879$

28.470:399$

sujeito a confirmação
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1934, 94.762:754$000; 1935, 94.603:355$uo0;

1936, 98.460:646$000; 1937, 105.169:975$;

1938,116.657:2971000; 1939, 126.847:046$,

(orçado). Em todos os exercícios houve

maior arrecadação do que as cifras pre-

vistas. No anno de 1937 havia um saldo

orçamentário de 12.781:704$583, que se

elevou a 17.449:174$554 em 1939. Os sal-

dos orçamentários foram incorporados,

no corrente exercicio, ás receitas orça-

mentarias e estão sendo applicados, de

preferencia, no augmento de dotações

para os serviços de dividas publicas.

empréstimo gaúcho

O GOVERNO do Estado do Rio Gran-

de do Sul baixou o decreto n.° 8023,

autorizando a Secretaria da Fazenda a,

contrahir um emprestimo de 27 mil

contos com a Caixa Economica.

O texto da lei em apreço está assim

redigido:
"Art. l.° — Fica a Secretaria de Es-

tado dos Negocios da Fazenda autoriza-

da a contrahir, com a Caixa Economica

Federal do Rio Grande do Sul, um em-

prestimo de 27.000:000$000, destinado ao

pagamento de obras de utilidade publica.

Art. 2.° — Este emprestimo deverá ser

feito para resgate em dez annos vencen-

do o juro annual de 8 1/2%, com paga-

mento de quota semestral fixa, corres-

pondente á amortização e juros.

Art. 3.° — O Estado fará consignar em

seu orçamento da despesa a dotação ne-

cessaria para attender ao pagamento das

Jtíkir«s»ÍIáàiaaciesí 
uevsüas, emquanto não

fôr integralmente resgatada a divida.

Art. 4.° — Fica também a Secretaria

de Estado dos Negocios da Fazenda au-

torizada a fazer uma emissão de 37.5/-

apólices ao portador, de valor nominal de

1:000$000 cada uma, vencendo o juro

annual de 8°Jo (oito por cento), pago este

por semestres vencidos e resgataveis

aquellas dentro do prazo de dez annos.

Art. 5.° — A emissão de apólices a

que se refere o art. anterior destina-se

exclusivamente a serem aquelles titulos

caucionados na Caixa Economica Fe-

deral do Rio Grande do Sul, em garantia

da operação ao typo de 70.

Art. 6.° — Caso se verifique a falta de

pagamento, por parte do Estado, das

obrigações vencidas, ficara a Caixa Eco-

nomica do Rio Grande do Sul autoriza-

da a lançar as apólices em circulação, na

proporção do debito vencido e não pago.

Art. 7.° — No verso das apólices será

transcripto o presente decreto.

Art. 8.° — Revogam-se as disposições

em contrario. 
"

O

RENDA DAS TAXAS DE ENSINO

C EGUNDO nota official distribuída á imj

prensa, a arrecadação da taxa de ensi-

no tem augmentado progressivamente de

1935 até 1939. E' a seguinte a nota distri-

buida:
"O director geral do Departamento Na-

cional de Educação apresentou ao ministro

da Educação e Saúde Publica um quadro

O OBSERVADOR - XLVlt

demonstrativo da arrecadação das taxas d
fiscalização do ensino, nos annos de iou
a 1939 (até outubro). W5

Segundo esse quadro, a União arrecadou
em 1935, a importancia de 5.720:499S;inn'
sendo 4.696:299$000 o ensino secundaria
405 :600$$000, do ensino superior, e 

'

618 :600$000, do ensino commercial'-'' em
1936, 6.563 :371$500, comprehendendo as se-
guintes parcellas: 544:371$, 132:600$ e
690 :000$; em 1937 a quantia de 
6.853 :125$100, formada das parcellas dè
5.841:325$100, 33:000$ e 681:800$; em
1938 as parcellas de 6.717:171$$100,
372:000$ e 934:800$, qup1 sommam a cifra
de 8.023:971$; e, finalmente, no corrente
anno, até outubro, a cifra de 
10.717 :196$600, para a qual contribuíram as
tres fontes de renda acima mencionadas,
com 9.277:296$000, 639:800$ e 800:600$,
respectivamente.

A Receita prevista para este anno é ....
7.300 :000$000.

Comparando a referida cifra de 
10.717:196$600 com as de 8.023:971$100 e
7.300:000$, também mencionadas acima, ve-
rifica-se que a arrecadação feita até outu-
bro deste anno já ultrapassou a do anno

passado em 2.693:224$900; e em 

3.417:196$600 a Receita prevista para todo

o anno de 1939. "

Essa taxa é apenas de fiscalização de

ensino e, portanto, representa o volume do

ensino particular. Infelizmente, apesar do

augmento sempre maior da receita prove-

niente dos estabelecimentos particulares,
ainda não foi possível estabelecer-se entre

nós o ensino official absolutamente gratui-

to, principalmente o primário, o secundário

e o profissional.

Imposto de Renda no Brasil

UNIDADES FEDERADAS

OUTUBRO

1939 1938

Differenças

em 1939

JANEIRO A OUTUBRO

1939

Differenças

em 1939

Amazonas e Acre
Pará
Maranhão
Piauhy
Ceará

Rio Grande do Norte.
Parahyba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe

Bahia
Espírito Santo
Rio de Janeiro. .....
Districto Federal... .
São Paulo

Paraná
Santa Catharina
Rio Grande do Sul...
Matto Grosso
Goyaz
Minas Geraes

Total

258:696$ 61:931$ 196:765$ 1.549:551$
747:844$ 836:510$ 88:666$ 2.779:930$
322:085$ 320:384$ 1:701$ 1.196:183$
207:280$ 191:716$ 15:564$ 652:491$
812:010$ 738:191$ 73:819$ 2.484:657$

167:421$ 144:609$ 22:812$ 583:205$
192:751$ 272:997$ 80:246$ 1.046:560$
685:573$ 782:953$ 97:380$ 2.568:046$
280:669$ 233:718$ 46:951$ 913:765$
87:079$ 170:563$ 83:484$ 699:107$

1.736:380$ 1.923:205$ 186:825$ 6.301:624$
181:292$ 181:577$ 285$ 842:898$

1.061:960$ 1.278:735$ 216:775$ 4.207:379$
32.341:343$ 32.061:128$ 280:215$ 100.229:466$
21.443:383$ 16.372:144$ 5.071:239$ 68.132:743$

865:219$ 837:882$ 27:337$ 3.207:346$
560:091$ 715:278$ 155:187$ 2.266:592$

4.461:717$ 4.056:106$ - 405:611$ 22.770:217$
53:737$ 48:852$ 4:885$ 1.296:438$
75:813$ 68:166$ 7:647$ 358:270$

2.685:329$ 2.065:896$ 619:433$ 8.675:130$

69.227:672$ 63.362:541$ 5.865:131$ 232.761:598$

1938

1. 125:086$
2.865:366$
1. 100:201$

662:164$
2.455.675$

636:488$
874:761$

3.619:462$
925:521$
804:702$

6.794:884$
954:446$

4.630:940$
72.040:000$
60.567:426$

3.052:371$
2.961:265$

16.569:137$
808:232$
437:239$

8.590:258$

192.475:624$

+

+

+

424:465$
85:436$
95:982$

9:673$
28:982$

53:283$

4- 171:799$
1.051:416$
11:756$

__ 105:595$

493:260$
__ 111:548$

423:561$

+ 28. 189:466$

7.565:317$

154:975$
694:673$.

6.201:080$
488:206$

fjv 78:969$
84:872$

»  -

+ 40.285:974$

Outubro sujeito a confirmação
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DE 
aCCOLd°oCO 

movimento de commercio

írfcom o exterior, no periodo que

brasileiro 
ccn q 

do corrente anno;

àíe '- 7 800 605 toneladas, no valor

«666 contos de réis ou sejam
de2o Em igual período do an-

»«'028 
l cmmou a importação 2.811.277

n0 
usa ou 3.122.272 contos, 21.612 mil

toneladas, . rnezes de

«S i • Hp o 554 227 toneladas ou 
1939 foi de libras- e
1 262 0 77 contos, ou 22.05b mil noras

Khr 2 164 049 toneladas ou 2.93o.903
em 193b, Z.io*. libras

contos, ou sejam 20.683 mil libras.

A balança commercial accusou um sal-

ffavoravel de 365.411 contos de reis, ou

3,030 mil libras.

Na importação de 1939 houve um decres-

cimo em relação a 1938 de 10.67- tonela-

(jas; e de 225.606 contos, ou 2.584 mil

ceitação do café de Costa Rica, tendo sido
estabelecido pelos peritos W. C. Crosby e
P. R. Alexatider o seguinte quadro com-

parativo, onde se demonstra as qualidades
llcorosas desse café em relação ao produ-
cto de outros paizes:

Costa Rica — 86%; Kenia — 78%; In-

dias Inglezas — 78%; Tanganyka — 73%;

Jamaica — 70%; Arabia — 62%; Java
— 57%; México — 55%; Guatemala —

52%; Republica do Salvador — 48%;

Colombia — 48%; Brasil — 29%.

Diverge essa classificação, que põe o café

do Brasil em ultimo logar, dos resultados

de experiencias que, nesse sentido, foram

procedidas no Instituto Butantan, por ini-

ciativa do nosso Instituto do Café, onde

ficou demonstrado não ser verdadeiro o

baixo nivel de rendimento em chicaras at-

tribuido a nosso producto, em comparação

com o de outras procedências.

IMPOSTO DE CONSUMO

Na exportação houve um accrescimo de

390.178 toneladas, de 325.174 contos ou

1,375 mil libras.

Na importação de productos da Classe

Animaes vivos, importámos mais do que

em 1938, 17.602 cabeças, ou mais 11.392

contos, ou mais 73 mil libras; na de Ma-

terias Primas menos 71.675 toneladas, ou

menos 87.153 contos, ou 900 mil libras; na

dos/Generos Alimenticios menos 7.327 to-

neladas, ou menos 171.024 contos, sejam

menos 1.306 mil libras, ouro; na de Arti-

gos Manufacturados, mais 46.823 toneladas,
ou mais 21.179 contos, sejam 451 mil li-
bras. Na exportação da classe Animaes Vi-
vos, exportámos menos 1.027 cabeças, ou
menos 49 contos, seja uma exportação de
valor igual em libras — 1.000; na de Ma-
terias Primas, mais 402.515 toneladas ou
mais 375.246 contos, sejam mais de 2.159
mil libras; na de Generos Alimenticios e
Forragens, menos 12.097 toneladas, ou me-
nos 53.851 contos, sejam menos 806 mil
libras; na de Manufacturas, menos 167 to-
neladas ou mais 3.829 contos, sejam 22 mil
libras.

DEVOLUÇÃO DA TAXA-OURO

O CHEFE do governo assignou decre-

to-lei abrindo pelo Ministério da Fa-

zenda credito especial de 4.549:729$100

para at tender á restituição ao governo

do Estado do Espirito Santo, da taxa de

2% ouro, arrecadada pela Alfândega de

Victoria e escripturada como renda da

União, no periodo de 1909 a 1924. O pa-

gamento será feito em letras do Thesou-

ro Nacional, de juros de 5% ao anno,

resgataveis dentro de dois annos e emit-

tidas para esse fim em favor do referido

Estado e á sua ordem; e supplementar

de 280 :OOOSOOO para serviços extraordi-

narios do regulamento geral de Contabi-

lidade Publica.

Q 
IMPOSTO de Consumo arrecadado

pela União nos oito primeiros mezes

do corrente anno attingiu a 680.500 :000$000,

o que dá a média mensal de 85.000:000$,
contra a média, em igual periodo de 1938,

de 71.000:000§00. Um augmento, portanto,
de 25% de um para outro exercicio.

Para o total attingido, os Estados de São

Paulo e Rio Grande do Sul e o Districto

Federal concorreram com mais de 50%, ou

sejam, 410.777:387§000. São Paulo rendeu

288.836:139$000, o Districto Federal ....

167.528:5588000, e o Rio Grande do Sul

39.371:220§Ò00.

Segue-se Minas Geraes, com 

26.021:705S000, e Pernambuco, com 

24.688:005§000.

A differença para mais, comparada com

a de igual periodo de 1938, foi de 

149.353:819?000.

MAJORAÇÃO DE TAXAS DE

SEGUROS

SOCIEDADE de Seguros Maritimos

de Transporte de Mercadorias, em

vista das ultimas perdas de navios, re-

solveu augmentar as taxas de seus con-

tractos de 16% para 70%. As novas taxas

referem-se principalmente aos carrega-

mentos em navios dinamarquezes e de

outros pavilhões neutros.

Não haverá, entretanto, modificação

para o trafego com destino ou proceden-

cia dos portos allemães do Mar do Norte,

pelo canal de Kiel e para os transportes

entre os portos dinamarquezes e norue-

guezes procedentes da Suécia e do Bal-

tico.

Essa majoração, consequencia dos ris-

cos de guerra, fôra prevista pelo O OB-

SERVADOR — n.° 45, ao estudar as

condições do transporte marítimo em

face da guerra.

CLASSIFICAÇÃO DO CAFE' DO BRASIL

NUM estudo sobre a cultura cafeeira des-
tinado ao uso das escolas locaes, e fei-

0 de fôrma objectiva e elementar, abran-

^ 
o o assumpto, desde a escolha de ter-

r00. e selecção de sementes, até o preparo'na do producto para o mercado, a Re-
s a Instituto do Café de Costa Rica

^0(*?rou 
e^PÜcar as razões da superiorida-

um A 
Ca^ ^esse paiz, considerado como

dores05 
me^ores Pel°s mercados consumi-

feff0 ^^eguintes os factores apontados
0 razão dessa superioridade:

'a) s°lo, altitude e clima;
) systemas de cultivo em geral, especial-

mente o sombreamento;

?v 
systema de colheita;

/ UÇTlpfir»*1Clo e preparação industrial.

ca^ .o seu alto rendimento em chi-
c°ntribuiu bastante para a maior ac-

Ml
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O Stand do D. N. C.

,tA inauguração do 
"stand" do Departamento Nacional do Café na XII Feira

TSj de Amostras do Rio de Janeiro, á qual compareceram o sr. presidente da Re-

publica, ministros, interventor no Districto Federal e directores desse Departa

mento, usou da palavra o presidente do D. N. C., sr. Jayme Guedes, que pronunciou

o seguinte discurso: .

I O comparecimento de vossa excellencia a esta solemnidade, senhor presidente da

Republica, a fim de paranymphar o acto inaugural do Pavilhão do D. M. C. na A

Feira Internacional de Amostras do Rio de Janeiro, traz a este ambiente o cunho a

tradição e attesta, mais uma vez, o especial carinho do chefe do governo pelos nego-

cios do café.

A vossa excellencia reservou o destino, dentre outras empresas de larga enverga-

dura e ardua execução, as duas maiores tarefas na orbita economica que se poderiam

confiar, no Brasil, a pulsos humanos: primeiramente, evitar o sossobro e a ruma da

economia cafeeira do paiz, realizando o equilibrio e eliminar approximadamente 68

milhões de saccas de café, para o que teve de mobilizar, excluídas as despesas de

fretes, armazenamentos, controle e incineração, a quantia fabulosa de ceica de tres

milhões de contos de réis; depois, a adopção de novos rumos, á política economica

do café, reduzindo consideravelmente a taxa de exportação para enveredar pelo regi-

me de franca concorrência commercial.

Em grande parte dessa obra, verdadeiramente cyclopica, tem vossa excellencia

contado com a coilaboração esclarecida e preciosa do excellentissimo senhor ministro

da Fazenda, dr. Arthur de Souza Costa, cuja intelligencia, cultura, dedicaçao e pátrio-

tismo o collocam em plano de marcante destaque entre os nossos estadistas.

Dois annos são decorridos após a instituição do novo programma. E os resulta-

dos que se nos deparam só podem enriquecer o acervo dos beneficios proporcionados

á nação pelo Estado Novo.

A' lavoura abriram-se novas perspectivas; o commercio multiplicou as suas acti-

vidades; os centros importadores, estribados no factor confiança e attrahidos pelos

nossos preços de concorrência, passaram a encaminhar-nos maior numero de pedidos,

a nossa exportação que, em declínio impressionante, resvalára em 1937 pela casa dos

12 000.000 de saccas, ou sejam 49,55% do já alcançaram, no corrente anno, cerca
" ~ ' 

de 105$000.

Alliviados os nossos mercados dos ex-

cessos que os ameaçavam perigosamente
e que implantavam a desconfiança nos

centros consumidores, a ponto de obri-

gar os importadores a dosar as suas com-

pras pela medida das necessidades im-

mediatas dos seus clientes; estimulado o

melhor preparo do nosso producto pelas
vantagens de ordem economica propor-
cionadas pelo Departamento aos cafés

finos e abastecidos os nossos centros

exportadores com todas as qualidades
reclamadas pela procura externa, a

recuperação e a conquista dos mercados

consumidores ha de proseguir de fôrma

cada vez mais auspiciosa. Seguindo a

orientação sabiamente traçada por vossa

excellencia, volta para o Departamento
Nacional do Café as suas vistas para a

parte complementar desse importantissi-

mo sector de suas actividades. A inten-

sificação do consumo do café, interna e

externamente, constitue hoje a nossa

preoccupação maxima. E os planos de

propaganda, organizados com observan-

cia de todos os preceitos da technica e

de accordo com os conselhos da expe-

riencia, virão permittir, quando em

execução integral, que se attinja plena-
mente o objectivo collimado.

Estamos actualmente em contacto dia-

rio com os principaes mercados consu-

midores, scientes de todas as suas ne-

cessidades por intermedio de informes

precisos de nossos escriptorios commer-

consumo do mundo, ascendia, em 1938 a

animadora cifra de 17.203.422 saccas,

isto é, 62,94% do consumo mundial! Tu-

do indica que este anno não ficaremos

aquém dessa parcella, pois ainda no mez

passado a exportação brasileira attingia

o indice invulgar de 2.085.763 saccas 1

As condições internas, posto que ainda

se resintam das conseqüências da politica
de defesa de preços, que determinara uma

situação inquietante devido ás retenções

excessivamente demoradas e á ameaça da

perpetuidade dos quotas de equilibrio,

obtiveram sensivel melhoria em face da

acceleração do escoamento das safras, re-

sultante do augmento das nossas expor-

tações. No regime anterior houve época

em que no Estado de São Paulo estavam

sendo liberados cafés de quatro safras, e

em que havia retenção nos portos do

Rio de Janeiro, Victoria e Paranaguá.

Presentemente os cafés que demandam

estes portos não soffrem retenção algu-

ma, emquanto que nos reguladores pau-
listas so existem por liberar, cafés das

safras de 38-39 e 39-40. E como os re-

manescentes da safra 38-39, actualmen-

te não ultrapassam de 20% do total des-

pachado, conclue-se que em março do

anno vindouro achar-se-á sob retenção

somente uma parte da safra em curso.

Esta circumstancia determinou, por

sua vez, sensivel augmento de preços dos

cafés no interior, tanto que os cafés fi-

nos paulistas e mineiros, que em média

eram vendidos em 1937 a 75$000 a sacca,

ciaes de Nova York, São Francisco di
Califórnia, Paris, Buenos Aires e Milão
Tal circumstancia, e o facto de se man-
terem esses escriptorios em constante en-
tendimento com o commercio importador
das respectivas regiões, fornecendo-lhe
todos ps esclarecimentos de que neces-
sita, têm contribuido para evitar cer-
tas desconfianças, originarias muitas ve-
zes de boatos tendenciosos de interessa-
dos, e para imprimir novos surtos ás
transacções commerciaes, em beneficio
directo da economia do paiz.

Bastante compensadores são os resulf
tados obtidos com a propaganda que vi-
mos desenvolvendo no exterior, notada-
mente nos Estados Unidos, Japão, Fran-

ça, Turquia e Oriente Proximo. O novo
systema de propaganda, já em execução
em alguns paizes e que consiste, prmci-
palmeme, em implantar o habito cio uso
do bom café isento de impurezas e de

mesclas com outros productos, ha de

proporcionar compensador incremento ao

consumo. Mediante subvenções razoa-

veis, em especie, e contractos rígidos com

firmas de reconhecida idoneidade com-

mercial, technica e financeira, são mon-

tadas 110 exterior casas de torrefação e

moagem e de degustação, com instai®

ções hygienicas e sóbrias, onde o café,

industrializado em machinarias modernas

e preparado á moda brasileira, é forne-

cido ao publico em condições de desper-

tar a sua preferencia pelo uso do bom

café, e a sua aversão pelo consumo de

succedaneos. Contractamos, até agora, a

montagem de 57 casas standard de de-

gustaçáo e torrefacção, 16 das quaes já

se acham em pleno funccionamento.

O Brasil, no corrente anno e por in-

termedio do Departamento Nacional do

Café tomou parte nas Feiras de Ban e

Milão e na Exposição Internacional cie

São Francisco da Califórnia. Em to os

esses certames fez-se interessante e e

ficiente propaganda do nosso pnncipa

producto, com dados estatísticos expies

sivos, graphicos, originaes, mostruarios

completos, folhetos vistos e demais me

aconselhados pela arte de divulgar, a

trahir, convencer. E não sera ^ 
ema

notar-se que a nossa representação 
l

São Francisco assignalou êxito sem pr

cedentes. .

O Pavilhão do Brasil foi unanimeii

te elogiado pela imprensa

tendo sido classificado pela

de Salt Lake City como 
"

lhores exhibições estrangeiras «.

sição". E o recente trabalho

Eugen Neuhans, cathedratico .tulado

Universidade da Califórnia, ^
"The Art of Treasure Island

do ao exame

llCdsuiw , s_
? exame critico das real^at^ 

p0r
ticas da Exposição, apenas <^ç5es

meio de commentarios estra«gel"

photographicas, dois pavi elle cer-

ros dentre os que figuiara oprj§iei-

tame: o do Brasil e o do Johore.oP
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. reaice das suas modernas e ele-

Io p linhas architectonicas; o segun-

gantCS. sua originalidade oriental.
d0 P 

Ca 

"fornia, 
entre o publico consu-

í , orovavelmente 
devido a ausência

pudor, Pru havia cer-

de fg

P^Mcliegassêm* a annunciar que na
locaes blends não entrava

i0t' 
Propaganda eíficiente, havia cer-

de "Conceito 
contra o café brasileiro, e

í°nprd terminou que alguns torradores
isso Qeic  nnminriar mie na^  ^

seus blends nao entrava

^"nosso^producto. 
Em toda a costa do

Pacifico não existia uma so marca de

f brasileiro puro. Inaugurada, porem,

TT nnsicão de São Francisco e offcre-

^ao publico, em nosso Pavilhão, café
de 

qualidade adequada ao gosto

S à sua|Aceitação; foi completa e tal

1 exto alcançado que varias firmas crea-
° 

„ e passaram a annunciar e vender

marcas de café puro brasileiro, com esta

Significativa advertência: .gual ao que

se toma no Pavilhao do Brasil .

E ainda agora, segundo telegramma re-

cebido dos Estados Unidos, uma grande

empresa, com cento e quinze armazéns

espalhados pelo Estado da Califórnia,

acaba de lançar a nova marca. Late

Puro Brasil".

Os effeitos dessa propaganda começam

a repercutir no indice da importação de

nossos cafés: no ultimo trimestre (ju-

lho a setembro de 1939), em confronto

com igual periodo do anno anterior, a

importação do café brasileiro pela costa

do Pacifico, consoante cifras da Bolsa de

Café de Nova York, augmentou de 95.000

saccas ou sejam 64%.

Uma rapida visão do panorama Jntcr-
nacional, no que concerne á posição de

nossos concorrentes, só nos poderá for-

necer motivos de encorajamento para

proseguirmos na grande rota traçada,

pois já são evidentes as repercussões da

nossa orientação na sua economia.

Segundo recentes informações de Nova

York, os milds vêm soffrendo diminui-

ção de procura e quéda de preços, sendo

que o 
"Manizales", 

para embarques fu-

turos, está sendo cotado a 10 centavos, a

despeito da intervenção da Federacion

Nacional de Cafeteros, da Colombia, no

sentido de impedir que se façam vendas

futuras por preços inferiores.

Assim, se considerarmos que varias

têm sido as vendas, no Brasil, de typo 4,

Santos, molle, na base de 7 centavos, Clh,

chegar-se-á á conclusão de que a pa-
ridade defendida pelo Brasil em Bogotá,
entre o typo 4, Santos, molle e o Ma-

nizales", e que não pôde ser levada
avante num regime puramente convencio-
uai está praticamente attingida pelos fa-
ctores naturaes de ordem economica e

commercial.

Um topico do ultimo numero da 
" Re-

vista dei Banco de la Republica", de Bo-

gotá, a que se reportam telegrammas
aqui divulgados, tece os seguintes com-
mentarios a respeito da situação do café
colombiano:

'A 
baixa do preço do café é um aspe-

|to verdadeiramente inquietador do pre-
sente estado de coisas. Apresenta-se de
fôrma violenta, como consequencia de
Pânico, parecendo obedecer a causas de
caracter geral, que poderão continuar,
com persistentes e desfavoráveis effeitos
*ja economia da nação. Nos primeiros

^ez 
mezes de 1939, foram embarcadas

.017.743 saccas, quando, em igual perio-

do de 1938, os embarques subiram a
3.526.998 saccas. Assignala o corrente
anno, pois, uma diminuição de 509.255
saccas, o que addicionado á baixa dos
preços, implica considerável recuo no va-
lor de nossas exportações".

Ainda este mez, o jornal 
"El Tiempo",

também de Bogotá, commentando os tra-
balhos do Congresso Cafeeiro Colombia-
no, aponta como uma das causas da si-
tuação de difficuldades que atravessa a
industria cafeeira naquelle paiz a inten-

sificação da campanha que vimos desen-
volvendo em favor de nossos cafés; e,

concluindo, recommenda a adopção do

projecto sobre o estabelecimento de casas

de degustação e torrefacção nos diversos

paizes consumidores, a exemplo do que
está fazendo o Brasil.

A Venezuela, por decreto de 18 de ja-

neiro do corrente anno reorganizou o seu

Instituto Nacional do Café, que entre ou-

tros encargos terá o de 
" 

promover a de-

fesa de preços no exterior por meio de

cooperação com os demais paizes produ-

ctores, collaborando com o Executivo

Federal para a realização de tratados

commefjiaes entre a Venezuela e os pai-

zes consumidores de café".

A nossa exportação no corrente anno,

a despeito dos óbices decorrentes da guer-

ra européa, vem mantendo o mesmo

rythmo auspicioso assignalado no anno

anterior, não obstante as previsões em

contrario dos negativistas de todas as

horas Até o dia 16 do corrente já ex-

portámos 15.074.061 saccas de café que

já supera a exportação total do anno de

1936 e a do anno de 1937. Com as quan-

tidades a serem exportadas até o fim de

1939 deveremos registrar quantidade ex-

cedente a 17.000.000 de saccas.

Dest'arte podemos desde logo aifirmar

que as nossas exportações no biennio

mip ibrance o periodo da nova política,

attingirTo a mais de 34.000.000 de sac-

cas ultrapassando, assim, com gran

margem, as cifras mais altas ate agora

alcançadas em qualquer outro biennio da

historia do nosso café.

Segundo os índices pela primeira vez

registrados em nossas estatísticas, a s ^

iroroducção do café brasileiro devera

desapparecer dentro dc pouco tempo, nao

SÓ em virtude de maior expansao com

mercial de nosso produeto, como tair -

bem pelo facto de já terem nossas lavou-
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ras cafeeiras atravessado o periodo de

produetividade maxima, e de não se con-
tar mais com grande parte do contingen-
te das lavouras velhas, de rendimento
anti-economico, finalmente destruídas ou
abandonadas, pelos seus proprietários.

As experiencias para o aproveitamento
industrial do café, capitulo accessorio do

programma tendente á solução do nosso

problema máximo, proseguiram, nestes

últimos tempos, com desusada intensida-

de. O Departamento tem examinado todos

os processos sobre o palpitante assumpto,

de preferencia aquelles que, pelas suas

peculiaridades, apresentam condições de

plena viabilidade commercial e remune-

ração compensadora. O methodo Ho sr.

Herbert Spencer Polin, renomado chimi-

co americano, consistente em utilizar ^ o

café como matéria prima para o fabrico

de plásticos, acaba de patentear a sua

efficiencia não só nas provas de labora-

torio effectuadas nesta Capital, em pre-

sença de uma commissão composta de

reputados technicos brasileiros, como

também nas experiencias realizadas pos-

teriormente em Nova York sob as vis-

tas de um dos membros dessa Commis-

são. Dentro em breve, com a installa-

ção da nossa primeira fabrica de plasti-

cos de café, cuja acquisição foi recente-

mente autorizada por vossa excellencia,

teremos aberto um novo campo commer

ciai para a collocação do nosso produeto

e dado o primeiro passo para a creaçao

de uma nova industria em nosso paiz.

Tão logo a economia cafeeira, já eman-

cipada dos artificialismos de intervenções

valorizadoras, que contribuíram tão ac-

centuadamente para manter e aggravar

as nossas difficuldades, também se liber-

te por completo das repercussões do phe-

nomeno da superproducção, estara res-

tabelecido, integralmente, o império na-

tural das leis economicas e desapparecida

a ultima causa da natureza depreciativa,

que ainda impede que os preços ouro do

nosso café evoluam, attingmdo níveis ca-

pazes de remuneral-o na proporção do

capital e do trabalho necessários a sua

PrDesteaHgeiro 
esboço em que se firmam

a traços largos certos detalhes do P

blema cafeeiro nesta phase "stau™£-

ri emerge, confortadoramente a segu

rança de que ao café brasileiro se apre-

senta futuro promissor.
Neste momento em que vossa excellen

cia, senhor presidente da RePub£ca; *.

inaugurar o Pavilhao do D. N. C. nest

Feira de Amostras, cabe-me, ern nome da

Directoria do Departamento Nacional do

Café o dever de apresentar-lhe as mais

effusivas felicitações pelo êxito do go-

ylTde vossa exceUencia na constru-

cção da grandeza do Brasil .

SURURU' PARA OS ESTADOS

UNIDOS

«MA firma do Estado de Pernambuco
^ 

iniciou a exportaçao de sururu par

Nova York, tendo sido dei'Pachados- nU™

SÓ embarque desse mollusco, cerca

1 500 kilos devidamente conservados. A

exportação de sururu' brasileiro para os

Estados Unidos tende a augmentar,

vista da acceitação que esta encontrando

nos mercados norte-americanos.
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Café nos Portos Americanos

do Pacifico

"¥~^v ENTRE os paizes do mundo que importam o café do Brasil os Estados Uni-

j dos estão em primeiro logar, com uma grande distancia para outros merca-

dos consumidores. Em seu numero 46, de novembro proximo passado, na

secçao habitual, " A Situação do Cafésecção que é mantida por uma autoridade

no assumpto como é o sr. Theophilo de Andrade, teve o O OBSERVADOR a op-

portunidade de publicar o seguinte trecho, que deve ser aqui reproduzido para de-

monstrar o que representam os Estados Unidos como mercado importador do

nosso producto numero um:
"Os 

Estados Unidos valem por si todo o continente europeu. Durante o perio-

do da ultima safra, de 1938-39, nos importaram 8.906.853 saccas, contra 7.704.058 na

safra anterior, de 1937-38. Isto é, mais de metade da nossa exportação global para o

mundo, que foi de 16.808.884 saccas, na ultima safra, contra 15.080.721, na anterior.

Não é necessário accrescentar mais para que se verifique o valor do mercado

norte-americano, deduzindo-se o interesse que devemos ter no desenvolvimento sem-

pre maior dà preferencia desse paiz para o nosso café, pois suas possibilidades ainda

são das mais vastas. Felizmente os responsáveis pela ampliação de venda do nosso

café nos Estados Unidos não têm se descuidado do trabalho que nesse sentido lhes

compete. . .
Agora mesmo, o Consulado do Brasil em São Francisco da Califórnia, focahzan-

do a situação cafeeira nos portos norte-americanos do Pacifico, organizou interes-

sante trabalho informativo de palpitante actualidáde, demonstrando o êxito commer-

ciai absoluto da campanha propagandistica desenvolvida por nosso paiz naquelles im-

portantes centros de consumo. Essa informação, pelos confrontos que estabelece e

pelas observações que reúne, constitue indice dos mais expressivos para o balanço

das victoriosas actividades do Brasil, no sector cafeeiro, e nos moldes da nova política

de concorrência, na costa estadunidense do Pacifico.

Por ella se verifica que o mez de se-

tembro terminou triumphante para a

campanha cafeeira do Brasil na costa
norte-americana do Pacifico; são em

numero de tres os principaes factores, —

sem nos esquecermos da attracção exer-
cida pelo baixo preço, — que contribui-
ram para esse novo successo; propagan-
da através do Pavilhão do Brasil, acção
individual da representação do Departa-
mento Nacional do Café e, em terceiro
logar, o proprio meio commercial, im-

portador, torrificador e varegista.
Completanõo-se, uns aos outros, todos

os tres concorreram para um resultado
do qual o Departamento Nacional do
Café se pôde justamente orgulhar — e
ainda com mais razão se levarmos em
conta que concomitantemente, os pai-
zes concorrentes, productores de cafés
" 

suaves", velhos e tradicionaes forne-
cedores, com os seus negocios enraiza-
dos nesta parte do Novo Mundo, fazem,
com elemento similar ao do Brasil, activa

propaganda das qualidades do seu pro-
dueto. Tal qual o Brasil offerecem nos
seus pavilhões café preparado com o

producto da sua terra e, mais ainda,
amostras gratuitas aos visitantes.

Comtudo, o consumo do café brasileiro
continua a crescer dia a dia. Só no mez
de setembro ultimo a importação directa
de café do Brasil excedeu a de igual pe-
riodo de 1938 de 11,82% — 101.316 sac-
cas contra 47.382 — emquanto a entra-
da de cafés " suaves" baixou de 32,09%
— 44.010 contra 64.811 saccas em 1938.
Colombia, o maior fornecedor de café,
depois de Salvador, dos typos suaves,
soffreu uma diminuição de 34,31% — al-
cançando a importação, em setembro de
1939, a 34.673 saccas em comparação
com 52.937 para 1938; ou, apreciado de
outro ponto de vista, a Colombia assis-
tiu, só em setembro, a uma baixa cor-
respondente a mais ou menos um terço
do total da perda registrada para os pri-

meiros tres trimestres juntos e que foi

de 60.960 saccas, ou sejam, 16,38% me-

nos do que as entradas em igual periodo
do anno passado.

Examinando a situação de Salvador

verificamos que, não obstante o facto de

exceder, para o mez de setembro, a com-

pra do seu producto de 958 saccas, ou se-

O OBSERVADOR — xlvh

jam, 22,44% á do mesmo mez de 1<mtotal das suas consignações recuou h!26.163 saccas, na razão de 6 60%
Dos paizes da America Central'foi Nicaragua o único produetor qUe SI?

collocar neste mercado a maior Zmidade de café durante os nove mezessoh
revista, embora em setembro houve?»
soffndo uma perda de 15,75% 0u 63
cas. Cresceram suas vendas durante 

~

rr™í|r,an"°de 
37-.549 saccas. rde 39,32% — proporcionalmente, corres-

ponde ao Brasil para o mesmo periodo
apenas o coefficiente de 21,77 _ n„and°
as estatísticas de entrada accusam um
total de 133.029 saccas nos mezes de
janeiro a setembro, em comparação com
95.480 em 1^38, para o café de origem
nicaraguense.

Dentre os carregamentos de outras
procedências, destacam-se as chegadas do
Peru', Equador e Venezuela, cuja con-
tribuição, no caso dos dois primeiros ci-
tados paizes, foi nulla em 1938. E, no
que diz respeito aos Estados Unidos da
Venezuela, é de esperar-se a maior par-
te possível da sua producção, grandemen-
te absorvida, neste ultimo anno, pela Al-
lemanha.

O 
"Department 

of Commerce" é da
opinião que a guerra no Velho Continen-
te collocará a industria cafeeira da Ve-
nezuela em situação de sérios apuros, at-
tendendo a que, desde 1934 para cá, as
consignações daquelle paiz para a Alie-
manha se estavam avolumando ininter-
ruptamente, em contraste ás suas vendas
aos Estados Unidos, estas contrahindo-se
sensivelmente. De 338.531 saccas expor-
tadas da Venezuela, no primeiro sentes-
tre deste anno, 213.280 (63%) se destina-
ram á Allemanha. Os Estados Unidos da

Mappa de importação de café nos portos

Norte-Americanos do Pacifico

1939 1938

AMERICA CENTRAL 

Setembro Jam/Set. Setembro Jan./Set.

Costa Rica  161 32.359 237 46.067
Nicaragua  337 133.029 400 95.480
Honduras  199 —

Salvador  5.226 3 69.192 4.268 395.855
Guatemala  53 126.952 525 121.210
Mexico  42.140 —• 39.466

5.777 703.871 5.430 698.514
OUTRAS PROCEDENCIAS

Colombia  34.673 311.199 52.937 372.}59
Hawaii  181 14.830 —
Indias Orientaes  2 275 8 474 2.440 9 Sio
Africa  844 5'.073 1.384 8.382
Arabia  __ 174
Perti  1.351 —
Equado,r  100 1.355 ~~ inn
Venezuela  600 c inn
Indias Orientaes  160 6.841 2.620 _!1L-

38.233 349.723 59.381 407.724

Total "Suaves"  
44.010 1.053.594 64.811 ' J™ 439BRASIL  101.316 585.027 47.382 4 _

TOTAL GERAL  145.326 1.638.621 112.193 1.586.677

D
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f nn1 no mesmo intervallo, re-

||Ífica 
°rje ' 

apenas, 58.126 saccas

«beí°[es 4 ¦

Venezuela olha para a Amen-

Ho)\wte como a sua quasi umca es-

ca d° ^ 
a a absorpção da sua nova

•perança Pa" 
consideravelmente 

mais

^Tdo que as duas precedentes.
jbnndante 

ud 4 
extensa acceitaçao do

Sig„i ícante a 
^ propaganda 

levada a

ca{é brasile - 
m tempo, por um dos

eltes 
armazéns populares 

dispondo

maiores 
cidades 

vizinhas de 20

nos arrabalde 
em«aooperat.va ,Lucky-,

sUCCWferece todas as manhãs, pelo

'"/ 
taças de café, de vidro 

"pyrex".

° 
: nremio aos consumidores apresen-

Ída to", de' 
"100% P»re Brazilian

Coffee".

o primeiro e augmento de 9.512.500 kilos

para o segundo.
Durante os quatro primeiros mezes do

anno corrente a situação do cacáo bra-
sileiro continuou favoravel na Allema-
nha. Para o total de 32.994.400 kilos
importados nesse período concorremos
com 7.721.000 kilos, ou seja, 20%, quasi
no mesmo nivel da Costa do Ouro, que
vendeu no mesmo período 7.995.100 kilos,
ou seja, 24%. Para a safra 1938-1939, es-

timada em 669.000 toneladas, a nossa

cooperação foi de 120.000 toneladas, ou

seja, mais ou menos, a metade da pro-
ducção da Costa do Ouro, que foi de

274.000 toneladas.
O cacáo occupou em valor o terceiro

logar entre os productos exportados pelo
Brasil em 1938, vindo logo depois do

café e do algodão. Das 127.887 toneladas

que exportamos em 1938, 10.599 destina-

ram-se á Allemanha.

CACÁO NA ALLEMANHA

HE accordfo com notas da Embaixada

S An Brasil na Allemanha, esse paiz im-

Jo„ em 1938 cerca de 79.600.000 kilos

de cacáo, collocando-se entte °s pnnç.;

paes compradores do producto. Esta

ticas germanicas mostram que para o

«al da importação feita desse producto

no anno de 1937, que foi de 73.76iS.0UO

Mios, a Costa do Ouro concorreu com

18 924 100 kilos, ou seja 52%, cabendo ao
"l 

a quota minima.de 1.086.000 ktlos,

ou seja 1,3%. Em 1938, para a compra

global de 79.429.000 kilos as percenta-

gens da Costa do Ouro e do Brasil foram

de 32% e 13%, respectivamente, com

uma diminuição de 13.371.900 kilos paia

SITUAÇÃO DO CACÁO
"TJ^VIDO 

ao preço actual ser dos mais

baixos já registrados nos últimos an-

nos, a exportação bahiana de cacáo, nos sete

primeiros mezes do corrente anno, embora

tenha augmentado de volume, decresceu de

valor- . Q„
A cifra da exportaçao attingiu a oZ.q/ó

toneladas, no valor de 96.455 contos, em-

quanto em igual período de 1938 foi de

57.799 toneladas, no valor de 99.003 con-

tos. O valor médio da tonelada, que em

1938 fôra de 1:713$, passou a 1 :534S000,

em 1939.
Em vista de serem os stocks reduzidos e

o consumo manifestar tendencias de au-
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gmento, espera-se que a actual baixa de

preços não tenha longa duração.

O PREÇO DA GAZOLINA

PARTIR de 23 de novembro ultimo,

a gazolina passou a ser vendida no

Districto Federal, no varejo, pelo preço
de 1$320. Esse augmento foi autorizado

depois do parecer emittido pelo Conse-

lho Nacional de Petroleo. Para os Esta-

dos, a majoração será combinada entre a

Commissão de Abastecimento e suas sub-

commissões estaduaes.
Confirma-se, desse modo, a previsão

feita pelo O OBSERVADOR no seu in-

querito 
"O Brasil em face da guerra

(n.° 45), em outubro deste anno. Nesse

trabalho podem ser encontradas as ra-

zÕes do augmento assim como suggestões

para attenuar os effeitos da majoração

sobre os transportes.

m

OITICICA

Q ESCRIPTORIO de Informações do

Brasil vem Nova York dá as seguin-

tes informações sobre a situação do mer-

cado da oiticica nos Estados Unidos e

sobre os productòs que lhe fazem con-

correncia:
Em geral as cotações continuaram no-

minaes, apesar de boa procura. Pouca

oíferta, importadores ainda fóra do mer-

cado para entregas immediatas ou futu-

ras. As importações de agosto somma-

ram 3.323.870 libras-peso, e o total dos

oito primeiros mezes do anno somma ...

Imposto de Consumo no Brasil

UNIDADES FEDERADAS

OUTUBRO
JANEIRO A OUTUBRO

Differença

em 1939

Differenças

em 1939

1939
1939 1938

1938

===4=======4=========T======h^ =

Amazonas e Acre
Pará
Maranhão
Piauhy
Ceará

Rio Grande do Norte.
Parahyba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe

Bahia
Espirito Santo

de Janeiro
üistricto Federal. . . .
oao Paulo

Paraná...

|anta Catharina.'.'.'. 
'.

Grande do Sul..
Grosso. . . .

^Oyaz
^linas Geraes

Total. .

211:227$
674:363$
263:305$

51:798$
590:211$

153:280$
558:215$

3.059:402$
244:594$
211:864$

1.720:467$
180:455$

5. 134:756$
21. 177:499$
39.630:037$

1.662:457$
1. 146:727$
6.727:827$

124:467$
48:162$

2.652:647$

86.223:760$

280:557$
804:826$
223:678$

52:252$
499:849$

507:005$
564:534$

2.962:298$
168:880$
294:715$

1.898:373$
206:597$
248:684$

18.803:501$
34.624:080$

1 542:397$
1.325:880$

150:400$
115:957$
35:953$

2.423:776$

78.734:192$

+

4*

+
+

+
+

4~

+
+
+

+

69:330$
130:463$
39:627$

454$
90:362$

353:725$
6:319$

97:104$
75:714$
82:851$

177:906$
26:142$

113:928$
2.373:998$
5.005:957$

|ir
120:060$
179:153$
577:427$

8:510$
12:209$

228:871$

7.489:568$

2.263:418$
8.548:697$
3.287:264$
1.041:919$
6.915:134$

5.190:526$
5.662:357$

31.165:591$
3.902:404$
3.796:982$

18.743:094$
2.683:313$

49.397:882$
208.071:083$
364.067:939$

16.559:408$
12.586:685$
67.646:625$

1 870:753$
1.012:875$

44.599:085$

859.013:034$

2.745:629$ -
6.775:675$ +
2.577:963$ +

986:64-4$ +
6. 144:947$ +

2.173:607$ +
6.031:229$ -

27.793:968$ +
3.402:025$ +
3.685:818$ +

17.258:012$ +
2.228:024$ +

36.280:792$ +
179.008:388$ +
286. 174:493$ +

10.471:135$ +
10.658:231$ +
54.902:848$ +

1.445:122$ +
863:749$ +

28.825:575$ +

690:433.334$ J + :

482:211$
1.773:022$

709:301$
55:275$

770:187$

3.017:459$
368:872$

3.371:623$
500:379$
111:164$

1.485:082$
455:289$

13. 117:090$
29.062:695$
77.893:446$

6.088:273$
1.928:454$

12.743:777$
425:631$
149:126$

15.773:510$

+ 168.579:700$

tubro sujeito a confirmação
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PAIZES 1935-36 1936-37 1937-38 1938-39

Estados Unidos
Inglaterra
Hungria
Bélgica
T checoslo vaquia
Dinamarca
Finlandia
F rança
Allemanha
Hollanda
ltalia
Noruega e Suécia
Polonia
Portugal
Rússia
Hespanha
Suissa . •
Outros paizes

Total dos paizes..

China
índia

Japão
Outros Orientaes

Total do Oriente.

Brasil
Canadá
Outros paizes

Total

Total mundial. ..

6.221.000
1.295.000

150.000
150.000
242.000
30.000
49.000

660.000
390.000
81.000

425.000
126.000
217.000
41.000
89.000

200.000
28.000
85.000

2.963.000

87.000
34.000

1.619.000
17.000

1.757.000

244.000
23.000

267.000

12.503.000

7.768.000
1.150.000

143.000
155.000
250.000

38.000
54.000

660.000
240.000
96.000

320.000
135.000
182.000
39.000

35.000
32.000
67.000

5.616.000
1 144.000

139.000
163.000
213.000
33.000
52.000

638.000
280.000
112.000
422.000
113.000
183.000
30.000

12.000
30.000
74.000

2.446.000

29.000
13.000

1.367.000
11.000

1.420.000

282.000
27.000

309.000

13.093.000

2.494.000

50.000
53.000

1.209.000
10.000

1.322.000

265.000
29.000

294.000

10.870.000

6.736.000
986.000

55.000
116.000

34.000
58.000

591.000
395.000

85.000
361.000
142.000
165.000
20.000

37.000
26.000
79.000

2.164.000

107.000
52.000

905.000
33.000

1.097.000

241.000
57.000

298.000

11.281.000

15.187.000 libras peso (453.6 grs. por li-
bra), contra 5.301.000 libras durante
todo o anno de 1938, 3.631.000, em 1937,

e 2.892.000, em 1936. O oleo da China
obteve 24 centavos por 28 e 29 centavos.
Em San Francisco este oleo foi cotado
entre 27 e 27 1/2 centavos por libra.

O oleo de oiticica, cru', continua a ser
cotado de 20 a 21 centavos por libra-pe-
so, em tambores, na costa do Pacifico,

para disponível e termo. Ha indicações
de que as cotações para a próxima safra
serão mais baixas, porém os negocian-
tes não querem tomar compromissos para
datas futuras. Quanto ao mercado do
oleo de tung, as noticias são as seguin-
tes: a Chemical Division (Departamento
d.'e Chimica) do Department of Commer-
ce, deste paiz, confirmou noticias de que
2.182 toneladas de oleo de tung de

propriedade americana haviam sido em-
barcadas no dia 6 de outubro corrente de
Hankow para os Estados Unidos. Espe-
ra-se que uma quantidade igual a esta
seja embarcada para este paiz, no fim
deste mez, de producto pertencente a
negociantes americanos. A quantidade
total de oleo a ser embarcado para aqui
é calculada entre 5 e 6.000 toneladas. O
mercado de Hankow esteve mais activo
durante o mez de setembro. Segundo o
Consulado americano naquella cidade, as
cotações subiram de 97 dollares chinezes

por 
" 

picul" de 133,3 libras-peso para 103
dollares. O governo chinez fez compras
num total de 526 toneladas. Os lotes de

oleo vindos do interior foram pequenos,
numa média de 30 " 

piculs 
" diários appro-

ximadamente. Calcula-se que os stocks

de oleo em Hankow fossem, em fins de

setembro, de 9.870 toneladas. Segundo
telegramma do Consulado Geral Ameri-

cano em Hankow, as cotações do oleo
de tung subiram ainda mais em fins de
setembro sendo o 

"picul" 
cotado a 150

dollares chinezes. Os stocks dos nego-
ciantes eram de 200 toneladas, ao passo
que os das agencias do governo se ele-
vavam a 2.000 toneladas. Ainda segundo
o mesmo telegramma, os negociantes de
Honkong recebem uma média de 15 to-
neladas via Kwongchowan e Haiphong, 800
toneladas estão detidas em Haiphong de-
vido a um desentendimento local com
respeito a pagamento de impostos. As
exportações de oleo de Hongkong, du-
rante o mez de agosto foram de 3.758.393
libras-peso, das quaes 3.083.762 foram
consignadas aos Estados Unidos. As res-
tantes 674.631 libras-peso foram vendidas
á Europa. Os compradores europeus fo-
ram a França, Allemanha, Grã Bretanha,
Finlandia e Dinamarca.

w

A MAMONA EM S. PAULO

ESEN VOLVE-SE activamente a cam-

panha de fomento da cultura da mamo-
na no Estado de São Paulo, onde, por in-
termedio do Instituto de Technologia, se

O OBSERVADOR _ XLVl[

conseguiu apurar a fabricação do ol«, ,ncino, tornando-o excellente rnmK ?• 
de

quando addicionado ao álcool, além ^
notorias qualidades para lubrificação ^

Não ha substitutos que se comparem anoleo de mamona, como lubrificante dP 1 •
ção, pois todos os outros se congelai"
grandes alturas emquanto esse comia
inalterada a sua densidade.

Em vista desses resultados, 0 governo
paulista procura montar usinas de produccão
de oleo em grande escala, prevendo-se ma
dentro de um anno logar de destaque para
a nova industria nacional.

Para um paiz como o nosso, que im-
porta perto de 50.000 contos annuaes de
lubrificantes, essa realização paulista deve
ser considerada como acontecimento digno
de registro.

MANGANEZ DA BAHIA

IMPRENSA bahiana informa que da
cidade de Jacobina partiram 240 to-

neladas de manganez, ao que se presu-
me, para os Estados Unidos. Como se
sabe, Jacobina é um dos maiores centros
de garimpagem da Bahia, possuindo ia-
zidas de chromo, crystaes, etc., sendo as
de chromo consideradas das maiores do
mundo com minério em teor acima

de 68%.
?

O MATTE DESCONHECIDO

C EGUNDO dados officiaes vindos de

Cuba, o matte brasileiro está sendo lar-

gamente consumido naquelle paiz em fôrma

de refrigerante, tendo-se esgotado, em pou-

co tempo, 12 milhões de garrafas dessa be-

bida distribuída pela fabrica 
"La Paz S.

A. ", durante este anno.

De accordo com analyse ultimamente rea-

lizada em Goldstein, na França, as qualida-

des therapeuticas do matte são excellentes,

pois elle contém ions de cálcio, magnesio,

sodio, potássio e ferro, todos saes mineraes

beneficos, além de um tannoide diferente

do que existe no café e chá, e mais vitami-

na C.

No emtanto, o matte não teve ainda, den-

tro e. fóra do paiz, suas virtudes sufticien-

temente conhecidas, talvez por falta de um

propaganda intensiva, extensiva e racionai.

?
<*Y

A BUCHA

1VT \0 ha quem não conheça no norte do

- Brasil um fructo de trefadeira. a Q" „

sciencia dá o nome de 
" Buf a y i 

^
popularmente chamada B • 

donas
empregado em _ grande esca P 

jl}os
de casa no serviço de lavagem

domésticos. . e.
Possue esse fructo uma pe-

sistente, motivo pelo qual e P . 
dustriaes.

los Estados Unidos, para fi m 
por

Firmas americanas que ja <®Preg0U 
séjam,

anno, cerca de cem mil dolla ,

approximadamente 20-000 con > 
^ jn.

pra dessa fibra nos mercados do J

dia Ingleza, México e N.«^J da
de solicitar a Associaçao -obre "k11"

Bahia informações minucl.0Slofh, 
as possi-

cha", a fim de serem estudadas as v

bilidades de compra.
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A PROPÓSITO 
DO NATAL

ttctt?TA de brinquedos no Brasil

perspectivas 
favoraveis. Não

¦ wfnquo o tempo em que, pn-
« mÚ° 

França, depois a Allemanha e o

1IieIí0 aprim 
senhores quasi absolutos dos

Japão, 
er u 

^ vendiam em nosso paiz.
^quedos annos> Q panorama
No emtan ,» , E» 0 que nos demons-
56resuítados 

'da 
produeção de brinque-

tram 
Fitado de São Paulo.

1930, em São Paulo, ape-

n fabricas de brinquedos, com um ca-
naSia 

W4 contos de réis, utilizando 98

íarios e uma força motriz de 49 HP.,

a de 1 471:000? o valor de sua produ-

S0 Em Í932, a' producção se elevou para

2 635.031 unidades e o valor chegou a ....

3'Ciaco49!nnos 
depois, cm 1937, o capital

P^$oÒo! 
sendf de 509 o numero de

des O valor em dinheiro attingiu a 

7,762:8001000.
Considerando o numero de brinquedos

produzidos em um anno. isto é. seis nu-

Ihões de unidades, em comparação com _a
nossa população, temos que essa producção

distribuída por todo o paiz daria um brm-

quedo por anno para cada seis habitantes

do paiz. Mas como o numero de consumi-

dores a quem se destina o producto eleve

corresponder a menos de um terço da po-

pulação, pode-se calcular em cerca de 3

brinquedos annuaes, per capita, o consumo

do producto nacional — o que é ainda mui-

to pouco.
?

0 COMMERCIO DE MADEIRAS

litro. Pretende o governo do Estado cons-
truir uma estrada de rodagem de 36 kilo-
metros ligando Gentio do Ouro ao rio
Mirorós, o que permittirá o transporte
de agua em caminhões, calculando os te-
chnicos que, então, em vez de se produ-
zir 10 kilos de ouro por semana poderá
ser produzida essa quantidade por dia, ou
sejam, 300 kilos de ouro por mez, no va-
lor de 6.000 contos de réis — segundo
informações officiaes.

O

O DOCE DE LEITE EM MINAS

E
M 1937 o Departamento Geral de Es
tatistica de Minas Geraes procedeu

ao levantamento estatístico do valor e

significação da industria do doce cíe leite

no Estado, tomando-a no seu todo e não

em seu caracter industrial, mesmo por-

que a producção domestica domina es-

magadoramente a producção propriamen-
te industrial desse doce eminentemente

caseiro. Para isso, apurou a producção
domestica, que é generalizada. Essa pro-

ducção tem o seu consumo no proprio
local do fabrico.

O resultado a que chegou a estatisti-

ca foi o seguinte: a producção do doce

de leite em Minas attingiu em 1937 um

total de 6.536.550 kilos, no valor global
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de 19.609:650$000. Em 1938, porém, a es-
tatistica interessou-se somente pelo doce
de leite em sua forma industrial, isto é,
enlatado, padronizado, produzido por ver
dadeiras fabricas e não mais pela indus-
tria caseira. A producção do doce de
leite industrializado foi em 1938 de 159.100
kilos, no valor de 447:300$000. Por esses
algarismos, verifica-se que a industria
domestica supera a padronizada em al-

guns milhões de kilos e em muitos mi
lhares de contos.

Felizmente não foi approvado aquelle
"Instituto 

de Doces", cujo projecto O
OBSERVADOR examinou em sua edi-

ção de agosto de 1938. Estivesse em vigor
essa .tentativa e veríamos inutilizada

qualquer intenção de incremento á in-
dustria do doce de leite em Minas, cujos
resultados, embora ainda pequenos, fa-
zem prever, pelo volume da producção
domestica, suas incontestáveis possibili-
dades.

CRISE DE PAPEL

S
EGUNDO informações norte-america-

nas, espera-se nos Estados Unidos
uma seria crise de papel dentro dos pro-
ximos seis mezes. As importações ame-
ricanas de polpa de madeira têm cahi-

do de 25% a 35% do normal, e embora no

começo deste anno tenha havido um mo-

Consumo Mundial do Algodão Estrangeiro

(Em fardos de 478 libras)

(Segundo dados da Bolsa de Algodão de Nova York)

PAIZES

O GRANDE numero de factos colligi- _

dos pelo O OBSERVADOR no seu —— -

numero 46, na reportagem sobre 
" A Si- 

£stados Unidos
tuação do Pinho", tem alcançado larga 

Inglaterra
repercussão, não só entre o publico como Hungria
na imprensa do paiz. A "Folha da Noi- Bélgica
te", de São Paulo, nas suas edições de Tchecoslovaquia
26 e 27 de novembro ultimo, teve oppor- Dinamarca
tunidade de commentar essa reportagem, Finlandia
para reiterar as affirmativas do O OB- França
SERVADOR. Com satisfação registra- Allemanha
mo| qualquer discussão em torno de nos- Hollanda' sos trabalhos, pela confirmação de que a Itália
nossa finalidade de agitar com a maxi- Noruega e Suécia
ma independencia problemas magnos de Polônia
nosso paiz está sendo magnificamente al- Portugal
cançada. Rússia

Hespanha
Suissa

OURO BAHIANO Outros paizes

S^GUNÍ)0 informações vindas da Ba- Total dos paizes..
hia, a exploração do ouro está se

desenvolvendo em uma larga zona do China
nordeste do Estado. Depois das excava- índia
Ç°es feitas em Jacobina e no Rio Jacuhy- Japão. ••••••
Pe> o?^e a produção é elevada, tem-se Outros onen a es

J&ora 
em exploração o logar denominado ^ DoittmtfGent'°> onde, mesmo sem haver agua, Total 00 °R1ENTE

Producção actual é de 10 kilos por se-
ana. 

Çerca de 10.000 pessoas trabalham ^ias °s garimpos dessa região, sendo que Cana 
a• • •.** V;*

ui os economizam até a agua de beber u 
IOS ZL"

fl.ra 5Ue 0 liquido não falte á lavagem tvitat°° minério. A agua é trazida de 2 e lorAt

qiiplal 
stant_es, sendo vendida a carga, Total mundial. .

compõe de 4 latas de kerozene,

1935-36 1936-37 1937-38 1937-39

130,000
1.541.000

166.000
227.000
154.000

2.000
8.000

552.000
745.000
139.000
198.000

14.000
84.000
38.000

2.362.000
163.000
82.000

233.000

5.167.000

2. 187.000
2.454.000
1.930.000

410.000

6.981.000

657.000
15.000

535 000

1.207.000

15 026.000

Pelo

182.000 132.000 122.000
1.887.000 1.481.000 1.684.000

170 000 145.000 60.000
216.000 203.000 205.000
185.000 152.000 —
2.000 2.000 3.000
8.000 8.000 9.000

532.000 510.000 725.000
781.000 791.000 1.189.000
150.000 148.000 175.000
299.000 278.000 350.000
21.000 24.000 26.000
90 000 131000 136.000
59.000 65.000 69.000

3.298.000 3.704.000 3.765 000

47,000 140.000 103.000
100 000 101.000 115.000
244.000 333.000 350.000

(T 202.000 6.735.000 7.280.000

2 503 000 1.406.000 1.800.000
2'450 000 2.814.000 2.914.000
2 514 000 2.276.000 1.776.000'476.000 574.000 449.000

943.000 7.070.000 6.939.000

699.000 828.000 6}?-C>00
14.000 7.000 11.000

614.000 623.000 586.000

1.327.000 1.458.000 1.212.000

17 541.000 16 876.000 17 237 000

preço de 8^000, ou seja a $900 o
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vimento de prcductores com o fim de

proteger suas fabricas por meio de al-
terações na tarifa alfandegaria, os im-

portadores acreditam que a producção
potencial americana de 9.000.000 de to-
neladas, que cobririam o consumo, é pu-
ramente tbeorica.

Presentemente, de accordo com a mes-
ma fonte informativa, as fabricas se en-
contram em plena actividade e algumas,

que estavam fechadas, reabriram, uma
vez que a procura de polpa é, agora, 20%
maior do que ha um anno atrás.

Os Estados Unidos importam de 
1.600.000 a 2.500.000 toneladas de polpa
annualmente. Com a guerra, os paizes
escandinavos e principa1mente a Finlan-
dia, se encontram empenhados pela mo-
bilização bellica, e o Canadá eslá espor-
tando a sua producção para a Inglaterra.
Diante dessa situação é fácil prever que
o Brasil também será attingido pela crisc
de cellulose e papel. Os maiores forne-
cedores para o nosso mercado, em 1937,
for^m a Suécia, a Allemanha, a Finlandia,
a Noruega e a Inglaterra, paizes que são
também os fornecedores dos Estados
Unidos.

MILHO NORTE AMERICANO

O
SECRETARIO da Agricultura dos
Estados Unidos annunciou aos plan-

tadores que aquelles que se conformarem
com o programma governamental para o
corrente anno, no controle da producção
de milho, poderão obter do governo em-

prestimos á razão de 57 centavos a mais,

por quintal. A taxa de 57 centavos é a
mesma do anno passado. Sabe-se, porém,
que o objecJivo do governo com o pro-
gramma de emprestimo é sustentar a
alta do produeto, ajudando os produeto-
res e manter os stocks de certa parte
da grande produccão deste anno, produ-
cção que o mercado difficilmente absor-
verá. Segundo declaração de altos func-
cionarios do Departamento de Agricuhu-
ra, a producção de mi1ho deste anno está
avaliada entre 200 e 300 milbões de quin-
taes, podendo ficar congelados cerca de
2.591.000 quintaes.

A CELLULOSE

E M trabalho divulgado pelo Ministério
âa Agricultura, foram publicados al-

garismos que demonstram o desenvolvi-
mento da produccão mundial de cellulo-
se, havendo detalhes que merecem ser
destacados. A producção de papel para a
imprensa era em todo o mundo no anno
de 1927 de 6 364.000 Aoneladas; em 1936
era de 8.217.000 toneladas. Os paizes que
se encontraram em primeiro pbno na
producção de cellulose e nasta de madei-
ra, num to^al de 23.137.000 toneladas. síío
os seeruintes: Estados Unidos, 5.715.000:
Canadá, 4.550.000: Suécia, 3.478.000;
Al1emanha, 2.550.000; Fin1andia, 
2.036.000; Norueera, 1.047.000; J^pão,
886.000 e Rússia, 772.000 toneladas. Quan-
to aos paizes consumidores é a seguinte
a distribuição: Estados Unidos, 7.799.000
toneladas; Canadá. 3.815.000 toneladas;
Allemanha. 2.466.000 toneladas; Ingla-
terra, 1.840.000 toneladas e Japão, 
1.231.000 toneladas.

O Brasil figura mui*o abaixo entre os
consumidores, com 96.000 toneladas, sen-
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Consumo Mundial de Todos os Algodões

(Em fardos)

(Segundo dados da Bolsa de algodão de Nova-York)

PAIZES 1935-36 1936-37 1937-38

Estados Unidos 6.351.000 7.950.000
Inglaterra 2.836.000 3.037.000
Hungria 316.000 313. COO
Belgica 377.000 371.000
Tchecoslovaquia 396.000 435.000
D namarca 32.000 40.000
Finlandia 57.000 62.000
Franca 1.212.000 1.192.000
Allemanha 1.135.000 1.021.000
Hollanda. 220.000 246.000
Italia 623.000 619.000
Noruega e Suecia 140.000 156.000
Polonia 301.000 272.000
Portugal 79.000 98.000
Russia 2.451.000 3.298.000
Hespanha 363.000 82.000
Suissa 110.000 132.000
Outros paizes 318. 000 311.000

TOTAL.... 8.130.000 8.648.000

Ch-'na 2.274.000 2.532.000
India 2.488.000 2.463.000

JapSo.... 3.549.000 3.881.000
Outros orientaes 427.000 487.000

Total do oriente 8.738.000 9.363.000

Brasil. 657.000 699.000
Canada 259.000 296.000
Outros paizes.. 558.000 641.000

Total 1.474.000 1.636.000

Total mundial 27.529.000 30.634.000

5.748.000
2.625.000

284.000
366 000
365.000

35.000
60.000

1.148.000
1.071.000

260.000
700.000
137.000
314.000

95.000
3.704.000

152.000
131.000
407.000

9.229.000

1.456.000
2.867.000
3.485.000

584.000

8.392.000

828.000
272.000
652.000

1.752.000

27.746.000

1938-39

6-858.000
2-670.000

115.0C0
321.000

37.000
67.000

1-316.000
1-584.000

260.000
711.000
168.000
301.000

89.000
3.765.000

140.000
141.000
429.000

9.444.000

1.907.000
2.966.000
2.681.000

482.000

8.036.000

615.000
252.000
643.000

1.510.000

28.518.000

do que a Argentina consome apenas 31.000
toneladas.

Destacam-se entre os principaes pro-
duetos fabricados com aquella matéria
prima o papel para a imprensa (8.217.000
tone^das), papel para cartas, finos, etc.
(3.685.000 toneladas), papeis para livros,
(3.751.000 toneladas), papel para embru-
lhos, (2.047.000 toneladas), papel para
sacco.5, (2.217.000 toneladas), papelões
(5.026.000 toneladas) e outros produetos,
(3.388.000 toneladas), tudo num total de
28.331.000 toneladas.

COMMERCIO DE FRUCTAS

D E janeiro a setembro do corrente
anno foram remettidas da Argentina

para o Brasil as seguintes quantidades
de fruc'as: ameixas, 197.001 kilos; pece-
gos, 802.099 kilos; maçãs, 1.792.340 kilos;
marmelos, 706.111 kilos; peras, 4.780.000
kilos; uvas, 2.089.784 kilos e diversas
fruetas não especificadas, 13.633, num
total de 10.419.227 kilos. Do Brasil para
a Argentina foram exportadas as seguin-
tes quantidades: bananas, 116.171.324
kilos, laranjas. 12.703.806 kilos; abaca-
xis, 336.392 kilos; tangerinas, 212.204
kilos, cocos, 130.090 kilos e diversas
fruetas não especificadas, 11.400, num
total de 139.565.216 kilos.

Os que clamam contra a importação de

fruetas argentinas, deveriam antes piei-
tear o incremento de nossas exportações

para aquelle paiz. Mais do que de res-

trição, é de intensificação que se deve

tratar.

A IGUASSU' ARGENTINA

/k LINHA de vapores que effectua o ser-

viço de turismo para as cjuédas do

Iguassu' e que também liga a Argentina

com os portos de Assumpção e Corumbá,

adquire cada dia maior importancia.

A attracção dos turistas pelo maravilho-

so espectaculo da cataracta accusa cifras

de augmento que são consignadas pela es a

tistica da seguinte maneira: no anno e

1938, 383 navios, com uma média diana de

5.700 officiaes, tripulantes, trabal!iad.°™„™

empregados, transportaram mais de 4/ .

passageiros, 2.150 toneladas de carga, mai

de 780.000 volumes de fruetas, aves, ovos

e outros produetos e uma quantidade 
sup

rior a 50.000 animaes em pé. Os mes

navios transportaram 3.690 automoveis

turistas
Os dados acima demonstram claramene

os lucros reaes proporcionados 
a0S l10 -

vizinhos da Argentina pela intensi í

do turismo ás quédas do Iguassu .

E nós, quando é que pensaremos 
et

rar vantagens da Iguassu' brasileira.
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1

qEGURO CONTRA O GRANIZO FREQUENC1A AOS CINEMAS petiram 2, 3, 4, 8, 12 ou 16 vezes a visita Jj
' aos cinemas no mesmo mez.

rnMSELHO Federal do Commercio ^ONFORME dados fornecidos pelo Levando-se me conta a impossibilidade J j
0 I? terior por unanimidade de seus Mensario Estatistico" da Prefeitura da frequ«ncia de invalidos, menores e on j

congratulou-se 
com o Inter- do Districto Federal, nos ultimos mezes tros grupos, pode-se apenas admittir que 1

mem r 
p'e(jerai em Sao Paulo por consi- a media de frequencia aos cinemas do Rio 65% da populagao tenha frequentado os ci-

yentor 
una e acertada a medida to- de Janeiro attingiu a cifra de 2.100.000 nemas ao menos uma vez por mez. Esta

deI? ar aquelle interventor, que, pelo pessoas por mez. Calculando sobre dados hypothese, que e, sem duvida, a mais plau-
mada P° o 554, de 4 de outubro de officiaes referentes a populagao da capital, sivel, vem augmentar para 904.000 o nu-
decreto n. 

0^rjgat0ri0 0 seguro das tem-se o resultado provavel de que 72% da mero dos que repetiram as suas visitas ao I
1939, ton 

algodao de todo o Estado populaqao frequentou os cinemas pelo me- cinema durante o transcurso de um mez, %
plantagoes 

contra as chuvas de pe* nos uma vez por mez, ficando o excesso de que nao deixa de ser uma constatagao ver-

de 
Sao ra. 260.000 frequencias attribuido aos que re- dadeiramente extraordinaria. |j

gssa medida 

^ 

estava ^ 11

nadotSo HONFORTO 
!

listas de cultura algo- I

Praticado pela primei- /^onta-se que a luneta foi descoberta por uma crianga, ao

ra vez no Brasil o segu- collocar duas Ientes as extremidades de um tubo e veri*

ro compulsorio de planta- I ficar 
que, olhando por elle, os objectos se approximavam.

Qoes, leva o Estado de 
\Sao Paulo a primazia de I vw /£is\v±//Ly .... ~

tao relevante iniciativa, I P 
Ce^t0, por6m' € qUC a pnmeira luneta scientificamente

a qual, sera decerto se- construida, foi obra de Galileu e serviu de ponto de

guida por outros Esta- partida para o telescopio e o microscopio modemos.
dos, para garantia de I

rs»td™,"sr J&m ¦«#»»—""HHbitr
si totalmente dependen- Gillette Azul. £ atrav£s delle, por meio da micro-photo-

tes dos caprichos da na- I 
fC^T^ \ graphia a 3.000 diametros de ampliagao, que habeis scientis-

tureza- I \tas 
con8tatam a pureza absoluta do ago nellas utilizado.

a 
*n*c*at*va de Sao I 

jj

jjHitadores, pois muitas I If//
^s nossas lavouras co- I

mo nor 
dvuurds> scientitica, 

para piuuu*** ~ &

f^0P ex-Plo, a de

acaso, destruidas, as ve- jsgT^^ "ttfi 
"WW 

J A I
Zes por chuvas excessi- I ^ -mga B| S|§j "JHP

FREQUENCIA AOS CINEMAS

^ONFORME dados fornecidos pelo" Mensario Estatístico" da Prefeitura
do Districto Federal, nos últimos mezes
a média de frequencia aos cinemas do Rio
de Janeiro attingiu a cifra de 2.100.000
pessoas por mez. Calculando sobre dados
officiaes referentes á população da capital,
tem-se o resultado provável de que 72% da
população frequentou os cinemas pelo me-
nos uma vez por mez, ficando o excesso de
260.000 frequencias attribuido aos que re-

petiram 2, 3, 4, 8, 12 ou 16 vezes a
aos cinemas no mesmo mez.

Levando-se me conta a imposs
da freqüência de inválidos, menores
tros grupos, pode-se apenas admittir
65% da população tenha freqüentado os
nemas ao menos uma vez por mez. Esta
hypothese, que é, sem duvida, a mais
sivel, vem augmentar para 904.000 o
mero dos que repetiram as suas visitas ao
cinema durante o transcurso de um mez, o

que não deixa de ser uma constatação ver-
dadeiramente extraordinaria.

Essa medida estava

realmente se impondo,

pois a producçao 
do al-

godão paulista ja reprc-

senta uma grande fonte

de riqueza nacional, não

devendo as safras ftcar

totalmente á mercê das

variações climatericas

Sendo obrigatorio o se-

guro em todo o Estado,

tanto para as grandes,
como para as pequenas

plantações, garante -se

com essa medida indis-

tinctamente o lavrador,
tão prejudicado pelo phe-
nomeno meieoi olo g i c o
freqüente nas zonas pau-
listas de cultura algo-
doeira.

Praticado pela primei-
ra vez no Brasil o segu-
ro compulsorio de planta-
Ções, leva o Estado de
São Paulo a primazia de
tão relevante iniciativa,
a Qual, será decerto se-
guida por outros Esta-
dos, para garantia de
muitas das nossas plan-
tações mais diversas, qua-
si totalmente dependen-
tes dos caprichos da na-
tureza.

Que a iniciativa de São
Paulo não fique sem
imitadores, 

pois muitas
as nossas lavouras, co-

J"0» 
por exemplo, a de

üm°> vivem á mercê do
acaso, destruidas, ás ve-
Zes P°r chuvas excessi-
Vas ou por estiagens
Pro ongadas mas, em
uaquer caso, inteira-
ente dependentes de

actores 
que nem sem-

re 
t se mostram favo-raveis.
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seguro 
contra o granizo

/"/-yntCFT HO Federal do Commercio

fflor Por unanimidade de seus

â„, congratulou-se 
com o Inter-

'Ir 
Federal em São Paulo por consi-

ve nnrtnna e acertada a medida to-

derf °PP 
aquelle interventor, que, pelo

mada P° o ^ ^4 de 4 de outubro de

wrnou obrigatorio o seguro das

Intacões de algodão de todo o Estado

São Paulo, contra as chuvas de pe-

dra.

Foi por visar com acer-

to a defesa dessa produ-

cção e depois de acura-

do estudo do assumpto,

que o interventor pau-

lista creou o Fundo de

Defesa da Lavoura, or-

gão que funccionará sob

os auspicios da Directo-

ria do Serviço Scientifi-

co do Algodão.

/"^onta-se que a luneta foi descoberta por uma criança, ao

collocar duas lentes ás extremidades de um tubo e veri*

ficar que, olhando por eile, os objectos se approximavam.

O certo, porém, é que a primeira luneta scientificamente

construida, foi obra de Galileu e serviu de ponto de

partida para o telescopio e o microscopio modernos.

Muito deve ao microscopio o fio admiravel das laminas

Gillette Azul. Ê através delle, por meio da micro-photo-

graphia a 3.000 diâmetros de ampliação, que hábeis scientis-

tas constatam a pureza absoluta do aço nellas utilizado.

A excellencia das laminas Gillette Azul não é obra

do acaso. Ê o resultado de annos de investigação

scientifica, para produzir o melhor I

Gillette

Caixa Postal 1797 - .Rio de Janeiro

através dos

tempos

A luneta

O
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OS FUNCCIONARIOS E O COMMERCIO

JJSTA' 
em vigor, desde o dia Io de no-

vembro, data em que foi publicado no
"Diário 

Official" o Estatuto dos Funccio'-
narios Públicos Civis da União. Entre ou-
tras, essa lei regula as condições de pro-
vimento dos cargos públicos, os direitos e
vantagens, os deveres e responsabilidades
dos funccionarios da União, dos Territo-
rios e, no que couber, dos da Prefeitura
do Districto Federal, dos Estados e dos
Municípios.

Algumas disposições do Estatuto interes-
sam de perto ás classes productoras. Por
exemplo, o artigo n.° 226, que prohibe ao
funccionario: I — Fazer contractos de na-
tureza commercial ou industrial com o go-
verno, por si, ou como representante de
outrem. II — Exercer funcções de dire-
cção ou gerencia de empresas bancarias ou
industriaes, ou de sociedades commerciaes,
subvencionadas ou não pelo governo. III
— Requerer ou promover a concessão de

privilégios, garantias de juros ou outros fa-
vores semelhantes, federaes, estaduaes ou
municipaes, excepto privilegio de invenção

própria. IV — Exercer, mesmo fóra das
horas de trabalho, emprego ou funcção em
empresas, estabelecimentos ou instituições

que tenham ou possam ter, relações com o

governo, em matéria que se relacione com
a finalidade da repartição ou serviço em
que esteja lotado. V — Acceitar repre-
sentação de Estado estrangeiro. VI — Com-
merciar, ou ter parte em sociedades com-
merciaes, excepto accionista, quotista ou
commanditario, não podendo, em qualquer
caso, ter funcções de direcção ou gerencia.
VII — Incitar greves ou a ellas adherir,
ou praticar actos de sabotagem contra o re-
gime ou o serviço publico. VIII — Pra-
ticar a usura, em qualquer das suas fór-
mas. IX — Constituir-se procurador de
partes ou servir de intermediário perante
qualquer repartição publica, excepto quan-
do se tratar de interesses de parentes até
o segundo gráo. X — Receber estipendios
de firmas fornecedoras ou de entidades fis-
calizadas, no paiz ou no estrangeiro, mes-
mo quando estiver em missão referente á
compra de material ou fiscalização de qual-
quer natureza. XI — Valer-se de sua qua-
lidade de funccionario para melhor desem-
penhar actividade estranha ás funcções ou
para lograr qualquer proveito, directa ou
indirectamente, por si ou interposta pes-
soa.

Não está comprehendida na prohibição
dos itens II e VI deste artigo a participa-
ção do funccionario na direcção ou geren-
cia de cooperativas e associações de cias-
se, ou como seu socio.

IMPOSTO SOBRE A RENDA

DIRECTORIA do Imposto de Ren-
da, a partir de 2 de janeiro de 1940

vae enviar á Procuradoria Geral da Fa-
zenda Publica, para a cobrança executi-
va, a relação dos devedores do imposto
de renda dos exercícios anteriores a
1939. Até o proximo dia 30 do corrente
os contribuintes em atrazo poderão ter

na Secção de Lançamento as necessarias

informações e fornecimento de segundas

vias de notificações para o pagamento
ainda em cobrança amigavel, a salvo, por-
tanto, dos ônus da cobrança executiva.

Vários inconvenientes advirão áquelles

que forem executados para o pagamento
do imposto, inclusive, segundo a com-
municação official, o seqüestro dos bens
do devedor, ficando, ainda, o mesmo, no
caso de ser pessoa jurídica ou pessoa phy-
sica que tenha negocios com a Alfan-
dega, desde que seja iniciada a acção
executiva, impossibilitado de qualquer
transacção nessa repartição, e até mes-
mo compra de sellos, retirada de guias,
encommendas, conhecimentos, etc. Se-

gundo informa a Directoria do Imposto
de Renda é de cerca de 7.000 o numero
de contribuintes que vão ser executados.

EXPORTAÇÃO DE OSSOS

g 
EGUNDO dados divulgados exporta-

mos no anno passado 1.160.736 kilos
de ossos, sendo essa cifra assim distribui-
da pelos diversos paizes importadores:
Estados Unidos, 548.053 kilos; Inglaterra,
152.415 kilos; Hollanda, 146.810 kilos; Al-
lemanha, 103.992 kilos; Japão, 81.761 lei-
los; China, 57.900 kilos e Hong-Kong,
49.645 kilos.

Toda essa matéria prima depois im-

portada de torna-viagem, transformada
em produeto manufacturado representa

para nossa economia uma despesa não
compensadora. Além disso, a situação
européa difficultará essa importação.

Visando sanar esse inconveniente, de
accordo com suggestões dos agriculto-
res paulistas, o governo baixou o decre-
to-lei n.° 1.774 de 16 de novembro de
1939:

" 
O presidente da Republica, usando

das attribuições que lhe confere o arti-
go 180 da Constituição e

Considerando que uma das formas por-
que essa defesa deve ser feita é a res-
tituição ao solo em fertilizantes, dos
elementos mineraes retirados pelas co-
lheitas;

Considerando mais que as terras já
cultivadas no paiz demonstram que pre-
cisam, sobretudo, de phosphoro em suas
combinações com o cálcio;

Decreta:

^Art. 
l.° — Fica prohibida a exporta-

ção dos ossos de animaes e de adubos
phosphatados no paiz. 

"

REGISTROS PÚBLICOS

JP ELO decreto n.° 4.857, de 9 de no-
vembro de 1939, o presidente da Re-

publica dispoz sobre a execução dos
serviços concernentes aos Registros Pu-
blicos, estabelecidos pelo Código Civil. O
decreto, que é longo, compõe-se de 331
artigos com seus diversos paragraphos,
dividindo-se em 9 titulos compostos de
diversos capitulos: I — Disposições Ge-
raes; II — Registro Civil das Pessoas

Naturaes; III - Registro Civil das P«soas Jurídicas; IV - Registro de ThXe Documentos; V — Reeistro ri a t
veis; Vi Registro da Propriedade LUteraria, Scientifica e Artística- VIIDisposições Especiaes; VIII -1 t\íL T
ções Peculiares aos Officiaes de ReeS"
do Districto Federal; e IX — tv •
ções Transitórias. O decreto foi S"
cado no "Diário 

Official" do
Federal de 23 de novembro de 1938 

°

?

SELLO DE ESCRIPTURAS

Q 
DIRECTOR cfas Rendas Internas
communicou ao presidente do Tribn-

nal Marítimo Administrativo que as es-
cripturas de compra e venda de bens mo-
veis estão sujeitas ao sello previsto no
n.° 24 da tabella A, annexa ao Regula-
mento expedido com o decreto n. 1.13?
de 7 de outubro de 1936.

AUGMENTO DE ALUGUEIS

Q 
PROCURADOR do Tribunal de Se-
gurança Nacional dirigiu a todos os

secretários de Segurança Publica nos
Estados e ao chefe de policia do Distri-
cto Federal o seguinte telegramma:
"Havendo 

o decreto-lei n.° 1.716 inclui-
do entre os delictos contra a economia

popular a especulação com os artigos
destinados ao vestuário, illuminação, the-
rapeuticos, sanitario, combustível, habita-

ção, materiaes de construcção, punindo
taes infracções como alta abusiva ou es-

peculação, rogo a vossencia dê ordens de
ampla divulgação a todo apparelho po-
licial para o efficaz cumprimento da lei".

?

COMMISSÃO DE COMPRAS

Q 
PRESIDENTE da Commissão de

Compras, considerando as difficulda-

des encontradas no mercado, quer com

relação a artigos de importação, quer

mesmo com relação a produetos de ta-

bricação nacional, resolveu, com refe-

rencia ás próximas concorrências para

fornecimento 
"por stock":

1.°) as collectas de preços a vigorarem

a partir de 1 de janeiro do proximo anno

serão feitas pelo prazo de quatro mezes,

isto é, para um periodo de fornecinien o

que se estenderá até 1 de maio;

2.°) exceptuam-se as collectas de pre-

ços para fornecimento de produetos p ar

maceuticos e de laboratorio, drogas, ar í

gos de cirurgia, etc., cujos prazos de

necimento se estenderão até 1 deju »

3.°) em consequencia da reducçao

prazo, ficam reduzidas em 50% as c

ções a serem previamente presta as P

concorrer aos diversos grupos de ar

de alimentação; r .
4.°) a Commissão Central de C P

se reserva o direito de cancellar ce

relação de 
"stock" todos os artigo

os quaes tenha sido obtido preço )

elevado;
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II , Commissão Central de Compras,

se reserva o direito de pro-

a collecta de preços especiaes to-

ífáf vezes que se tratar de requisições

ILc&nem o fornecimento de quanti-

Ides elevadas, muito embora o material

requisitado 
conste da relação dos artigos

e%S^ 
pedidos da Estrada de Ferro

rv.itral do Brasil serão adquiridos por

oiwtas particulares a cada um, sendo,

aoenast adjudicados pelo 
"stock" os des-

Lramentos, relativos a pequenas quan-

tidades considerados necessários, em

virtude de urgência manifesta pela repar-

tiçao na acquisição do material.

SERVIÇO MILITAR DE

ESTRANGEIROS

A PRESIDENTE da Republica assi-
^ 

gnou decreto-lei, nos seguintes ter-

mos, dispondo sobre a quitação com o

serviço militar dos estrangeiros naturali-

zados, conforme o paragrapho 2.° do art.

40 do decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril

de 1939:
"0 

presidente da Republica, usando

da attribuiçao que lhe confere o art. 180

da Constituição, decreta:

Art. l.° — Os estrangeiros de que
trata o § 2 do art. 40, do decreto-lei n.

1.202, de 8 de abril de 1939, ficam obri-

gados á quitação do serviço militar no

Brasil, devendo, para isso:
a) os que tiverem menos de 35 annos

de idade, obter dentro de um anno o cer-

tificado de reservista de 2.a categoria;
b) os que tiverem mais de 35 annos de

idade, requerer, dentro de seis mezes, á
Chefia da Circumscripção de Recruta-
mento, da jurisdicção de seu domicilio,
o documento de quitação com o serviço
militar.

§ 1.° — Estão excluídos da obrigação
de que trata a letra 

"a", 
dos naturaliza-

dos em cujos domicílios ou residencias
não exista Tiro de Guerra, Escola de
Instrucção Militar ou unidade-quadro,
cumprindo-lhes então proceder na con-
formidade do disposto na letra 

" 
b 

".

§ 2.° — Os prazos de que tratam as
letras "a" 

e "b", 
contam-se: 1) da data

da publicação da presente lei, para os
que nessa occasião já estejam naturali-
zados; 2) da data da publicação de suas
naturalizações, 

para os que vierem a
se naturalizar na vigência desta lei.

Art. 2.° — Ficarão "ipso 
facto" revo-

gados os actos de nomeação ou designa-
Çao e rescindidos os instrumentos de
contracto se findos os prazos do artigo
anterior, os interessados não apresenta-
rem os certificados de reservistas de se-
gunda categoria ou os requerimentos a

SC r^ere 0 artigo anterior.
rt| 3.° •— o chefe do serviço federal,

aaual ou municipal encaminhará os

ch^enillent-0S 
a^udidos no art* 1-° ao

toeVa 
Circumscrição de Recrutamen-

> ínformandp o que constar, na repar-

J0'5 
respeito da naturalização, da na-

daH fr^Ção, do estado civil,

haVrí* ~e nascimento, da residencia, das

c*0llaç°es dos requerentes e das protis-°? 9ue tem exercido.

art 10 
""" ^^n^c>s os prazos fixados no

ceriiT* 
'jSem terem s^° apresentados os

ria 
* 05 ^e reservista de 2.a catego-

' u os requerimentos, o chefe do ser-

viço providenciará, dentro de tres dias,
sob pena de responsabilidade, no sentido
de ser tornada effectiva a annullação ou
rescisão, na conformidade do art. 2.°.

?

A SITUAÇÃO DO EMPREGADO

A O ministro do Trabalho, a Companhia
Ford Industrial do Brasil solicitou

avocação do processo em que são partes
a recorrente e o seu empregado Francis-
co Manoel do Nascimento, por não se
conformar com a decisão proferida pela
3.a Junta de Conciliação e Julgamento do
Municipio de Belém, Estado do Pará.

Este foi o despacho do sr. Waldemar
Falcão, exarado no processo:" 

Preliminarmente, não havendo base
legal para a avocação, deixo de conhecer
do pedido, 

" 
ut" parecer da Procuradoria

do Departamento Nacional do Trabalho.
O parecer a que allude o despacho mi-

nisterial é do teor seguinte:
"Tenho 

uniformemente sustentado em
pareceres anteriormente emittidos que a
situação de industriario ou commerciario
do empregado se caracteriza pela funcção

que exerce e não pela natureza commer-
ciai ou industrial da empresa onde traba-
lha. Sendo elle industriario a elle se ap-

plicam todas as leis referentes á indus-
tria, mesmo que o estabelecimento não
seja preponderantemente industrial. Nes-
se caso, admittir-se-ia a existencia de
uma secção industrial, tornando-se o es-

tabelecimento parcialmente industrial.

No caso em baila, além disso, reconheceu

a Junta e com acerto que a reclamada é

um estabelecimento prevalentemente in-

dustrial, cabendo, assim, tanto em vista

da situação do empregador como da do

empregado, a lei de férias na industria.

Opino, pois, pela manutenção da decisão

de fls. 27 ".

CÊRA DE CARNAÚBA

p ELO presidente da Republica foi aber-

to um credito de 600:000^000 para o

Ministério da Agricultura com o fim de

serem adquiridos extractores e batedo-

res destinados á industria extractiva da

cera de carnaúba, devendo esses appare-

lhos serem revendidos pelo custo aos

agricultores, por intennedio do referido

Ministério, pela fôrma adoptada por este

para a revenda de machinas em geral.

GUIAS DE EXPORTAÇÃO

A O sr. ministro da Fazenda, a Associa-

ção Commercial de São Paulo diri-

giu o seguinte telegramma: _ 1
"Sr. dr. Arthur Souza Costa, ministro

da Fazenda — Rio — Nos termos da

circular 44 de 5 de setembro deste anno;

determinou v. exa. fosse admittido ate

30 do corrente mez o uso do modelo nao

official de guias de exportaçao, ate que

fosse approvado o novo regulamento. Por

essa fôrma attendeu v. exa. o appello

que lhe fez esta Associaçao no sentido

de ser adiada a execução dos citados dis-

positivos que, na pratica, viriam ,acarret^

sérias difficuldades e até prejuízos aos

importadores. Não tendo sido ainda ela-

borado aquelle regulamento, para o qua

esta Associação apresentou suggestoes
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consubstanciadas no ante-projecto, que,
juntamente com a Associação dos Com-
missarios de Despachos de Santos, teve a
honra de encaminhar em 25 de novem-
bro do anno findo ao sr. director geral
da Fazenda Nacional, esta Associação
vem fazer novo appello a v. exa. no sen-
tido de ser novamente prorogado o prazo
referido, de modo a permittir a conclu-
são e estudo da matéria e conseqüente
approvação do novo regulamento. Agra-
decendo antecipadamente attenção que
v. exa. dispensar ao assumpto, esta As-
sociação renova os protestos de sua alta
consideração. "

O

JUROS DE APÓLICES

M resposta a uma consulta, o director
do Imposto de Renda assim decidiu,

approvando o seguinte parecer: 
"Versa 

a
consulta sobre juros de apólices, emittidas
pelos Estados de Minas, S. Paulo e Pre-
feitura do Districto Federal: Pergunta o
consulente: a) Si acceita a Directoria
como verdadeira, a declaração do suppli-
cante das quantias que lhe foram des-
contadas na fonte do imposto proporcio-
nal sobre os juros daquellas apólices,

para o effeito de não ser elle obrigado a
pagar novamente á directoria o mesmo
imposto, b) Deve o supplicante declarar
os juros recebidos de suas apólices, a fim
de pagar ainda o imposto complementar
e progressivo? O decreto-lei n.° 1.391, de
29 de junho de 1939, nada diz sobre a
obrigação do pagamento do imposto com-

plementar e progressivo, a que o suppli-
cante não se julga obrigado, c) O sup-

plicante possue apólices nominativas do

Estado da Bahia, e como este Estado

nada descontou até hoje, precisa saber se

esta directoria entende ser elle obrigado

a pagar sobre aquelles juros imposto pro-

porcional (e de quanto) e também im-

posto complementar e progressivo.
Parece-me que se poderia responder da

seguinte fôrma:
a) Evidentemente ha de acceitar esta

directoria como verídica a declaração do

supplicante das quantias que lhe foram

descontadas na fonte do imposto propor-
cional de 4% sobre os juros de suas apo-

lices ao portador. Em hypothese alguma,

esta repartição poderá obrigal-o ao paga-
mento do novo imposto, que por lei, é

descontado pela fonte pagadora dos juros

das apólices ao portador.
b) Sim. O imposto complementar e

progressivo sobre os juros de títulos da

divida publica, quer ao portador, quer no-

minativos, já era devido anteriormente á

vigência do decreto-lei n.° 1.39J. f»e 29

de junho de 1939, referido. A taxa de

4% descontada sobre os juros de suas

apólices ao portador, estaduaes e muni-

cipaes, será deduzida da renda global,

para effeito do calculo do imposto com-

plementar e progressivo. E' de toda con-

veniencia que o contribuinte declare os

juros de suas apólices distribuindo os re-

ferentes aos titulos nominativos dos re-

ferentes ao titulo ao portador, visto que

para estes não se applicará outra qual-

quer taxa proporcional e ainda se leva-

rá em conta o imposto ja descontado

pela repartição pagadora estadual ou mu-

nicipal.
c) Sobre os juros de suas apólices no-

minativas o Estado nao poderá descon-
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tar, em época alguma, qualquer taxa, a
titulo de imposto de renda. Na fôrma do

§ 2.° do art. 26 do decreto-lei n.° 1.168,

de 22 de março ultimo, estão os juros
das apólices nominativas sujeitos ao im-

posto proporcional de 3%, além do im-

posto complementar e progressivo, tri-
buto que será cobrado, á vista da decla-
ração de rendimentos, pela própria di-
rectoria. E' o meu parecer. 

"

INSTITUTO DE RESSEGUROS

p 
ELO decreto-lei n.° 1.085, de 27 de
novembro de 1939, o governo federal

approvou os estatutos do Instituto de
Resseguros e creou neste um Conselho
Fiscal, além de outras providencias. No
artigo primeiro do decreto são approva-
dos os estatutos, que contêm onze titulos.

São os seguintes os titulos, com seus
respectivos capitulos: Titulo I — Capi-
tulo I; Legis^ção, Séde, Agencias; Ca-

pitulo II: Inicio de Operações, Exercício
Financeiro; Titulo II — Capitulo I: Do

Capital; Capitulo II: Das AcçÕes; Ti-
tulo III — Capitulo I: Dos Objectivos do
I. B. R.; Capitulo II: Das Operações
em Geral; Capitulo III: Dos Ramos Ele-
mentares; Capitulo IV: Do Ramo 

"Vi-

da" ; Capitulo V: Do Ramo " Acciden-
tes do Trabalho"; Capitulo VI: Do De-

senvolvimento das Operações de Seguro;
Titulo IV — Capitulo I: Do Coseguro
no Ramo " Incêndio 

" 
; Capitulo II: Do

Coseguro nos outros ramos de seguros;
Titulo V — Capitulo I: Das Reservas
Technicas; Capitulo II: Das Reservas
Livres; Titulo VI — Capitulo I: Da li-

quidação dos Sinistros; Da liquidação
extra judicial nos ramos elementares;
Capitulo II: Disposições communs; Titu-
lo VII — Capitulo I: Da Administração;

Capitulo II: Do Presidente; Capitulo
III: Do Conselho Technico; Capitulo IV:

Da Remuneração da Administração; Ca-

pitulo V: Dos Funccionarios; Titulo VIII
— Capitulo Único: Do Conselho Fiscal;
Titulo IX — Capitulo Único: Dos Lu-

cros Líquidos; Titulo X — Capitulo
Único: Das Penalidades; Titulo XI —

Capitulo Único: Disposições Geraes.

PROTECÇÃO AOS ÍNDIOS

I?' DO seguinte teor o decreto-lei n.°
1.793, de 22 de novembro de 1939,

creando o Conselho Nacional de Prote-
cção aos índios:

"Art. 1.° — Fica creado no Ministe-
rio da Agricultura o Conselho Nacional
de Protecção aos índios, constituído de
7 membros, designados por decreto do
presidente da Republica, dentre pessoas
de illibada reputação e comprovada de-
dicação á causa da integração dos selvi-
colas á communhão brasileira.

Art. 2.° — Farão parte do Conselho o
director do Serviço de Protecção aos In-
dios, um representante do Museu Nacio-
nal e um representante do Serviço Fio-
restai.

Art. 3.° — O Conselho terá um pre-
sidente e um vice-presidente, designados
pelo presidente da Republica dentre os
seus membros.

Art. 4.° — A funcção de membro do
Conselho é considerada honorífica e será
exercida gratuitamente.

Art. 5.° — Ao Conselho Nacional de

Protecção aos índios compete, de um

modo geral, o estudo de todas as ques-
tões que se relacionem com a assisten-

cia e protecção aos selvicolas, seus cos-

tumes e línguas.
Paragrapho único — Cabe, ainda, ao

Conselho, suggerir ao governo, por in-

termedio do Serviço de Protecção aos

índios, a adopção de todas as medidas

necessarias á consecução das finalidades

desse serviço e do proprio Conselho.
Art. 6.° — O Conselho terá séde no

proprio Serviço de Protecção aos índios.

Art. 7.° — Revogam-se as disposições

em contrario".
Foram escolhidos para presidente e

vice-presidente desse Conselho, respecti-

vãmente, os srs. general Cândido Ma-

riano Rondon e Edgard Roquette Pinto.

O general Rondon, cuja vida foi intei-

ramente dedicada á incorporação do
indio á communhão brasileira, encontra
agora, novamente, máo grado sua idade,
uma tarefa que certamente suas qualida-
des excepcionaes poderão vencer.

O sr. Roquette Pinto, actual director
do Instituto Nacional de Cinema Educa-
tivo e ex-director do Museu Nacional, é
o autor de 

" 
Rondonía", um dos poucos

livros básicos para o conhecimento do
indio no Brasil.

A CELLULOSE

Q 
PRESIDENTE da Republica assi-

gnou um decreto que tomou o n.°
1.834, de 4-12-939, que dispõe sobre a
concessão de favores á industria da cel-
lulose e da pasta de madeira, e dá ou-
tras providencias.

Considerando que a exploração da in-
dustria da cellulose e da pasta de ma-
deira representa necessidade urgente
para a manutenção e o incremento das
actividades relativas á imprensa, á im-

pressão e ao papel em geral;
Considerando ainda as vantagens que

essa industria trará ao reflorestamento,

pelo interesse que têm os proprietários
de mattas e florestas de conserval-as em
estado de attender perenemente ás suas
necessidades;

Considerando, finalmente, a utilidade
daquella exploração para as industrias
bellicas; j i[

Usando da faculdade que lhe confere
o art. 180 da Constituição,

Decreta:
Art. l.° — As instituições de credito

dependentes do governo federal e os ins-
titutos de previdencia social subordina-
dos ao Ministério do Trabalho, Industria
e Commercio ficam autorizados a conce-
der financiamento, ou a effectuar em-
prestimos ás pessoas, physicas ou juridi-
cas, proprietárias de mattas ou florestas,
com especimes proprios estudados pelo
Instituto Nacional de Technologia do re-
ferido Ministério, para o fim da monta-
gem e exploração de usinas destinadas á
producção de cellulose e pasta de ma-
deira para fabricação de papel para jor-
nal, livros didacticos e material bellico.

Paragrapho único — A taxa de juro
das operações será de 7% (sete por cen-
to) ao anr.o, e a amortização do debito
far-se-á sempre parcelladamente, em
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prazo não inferior a quinze anno. .do 
_ 
taes operações garantidas com „í"meira hypotheca de todas as instvii -

Art. 2.» - Vantagem idêntica á df"'trata o artigo anterior poderão „ ^tidades nelle mencionadas conceder áqUeI"les que tenham matéria prima pron&T
vegetaes de cultura, sob as mesmas cotdiçoes alh referidas e em quantidade sufficiente para o andamento normal T
usina. aa

• -3° 
~ Tratando-se de reunião dcindustriaes, ou de agricultores, sob a for

ma de cooperativas, ou associações será
necessaría a prova de que dispõem dematérias primas sufficientes ao andamen-
to normal da usina no periodo do em-
prestimo.

Art. 4.° — Constitue obrigação dos
que receberem financiamento ou empres-
timo, nos termos do presente decreto-
lei, manter o reflorestamento das áreas
exploradas, e essa obrigação constará de
qualquer contracto que effectuem, no
qual se inserirá a clausula da rescisão
em caso de sua inobservância.

Art. 5.° — Nenhuma usina poderá ser
montada sem recursos proprios de agua
pura, em quantidade sufficiente á pro-
ducção e como fonte de energia, nem
poderá sua installacão fazer-se junto a
localidades de população densa, sendo
exigida para sua localização a distancia
minima de um kilometro de qualquer po-
voado.

Paragrapho único — As aguas deverão
ser neutralizadas e dirigidas para local
onde não possam occasionar prejuizos.

Art. 6.° — As industrias já estabeleci-
das, para gozarem dos favores do pre-
sente decreto-lei, deverão attender ás
exigencias delle constantes.

Art. 7.° — Todo pedido de financia-
mento, ou emprestimo, deve ser instrui-

do com parecer do Instituto Nacional

de Technologia do Ministério do Traba-

lho, Industria e Commercio, Serviço Fio-

restai do Ministério da Agricultura e do

Ministério da Guerra, cabendo a essas

repartições fiscalizar, cada qual na es|

phera de sua competencia, a exploração

da industria e a obrigação do refloresta-

mento.
Art. 8.° — Poderá o governo, median-

te accordo, reservar para a formação de

parques florestaes determinadas areas

de florestas oue sejam protectoras de

nlananciaes, resalvado o uso das aguas

(lestes pelas usinas.
Art. 9.° — Serão concedidos aos bene-

ficiados pelo presente decreto-lei, que o

requererem, os favores f isca es e e

transporte, na forma do regulamento a

expedir.
Art. 10 — Para boa execucão do pre-

sente decreto-lei, será expedido regu a

mento, cuja elaboração ficará a c?;r&°

dos Ministérios do Trabalho, Indus ria

Commercio e da Agricultura. .
Art. 11 — O presente decreto-lei^en 

-

rá em vigor na data da publicação

seu regulamento. ,-2.
Art. 12 — Ficam revogadas as dispo

sições em contrario. i
Rio de Janeiro, 4 de dezembro d-

1939. 118.° da Independencia e si.

Republica. Ribeiro Filho
Getulio Vargas — Abel Rib

_ Fernando Costa - Eunco G. Du«

- A. de Souza Costa - João de Men

donça Lima.
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ní REBATES NA TONFERENCIA
0S DE FRETES

* AfFNCIA Nacional distribuiu o se-

" cuinte commúnifado: 
"Dian'e da

nova situação resultante da guerra que

Involve varias potências europeas, as

Asses conservadoras do pa.z, por seus

representativos, appellaram para a

interferência da Commissão de Defesa

da Economia Nacional, junto a Home-

ward Freight gogfèrence", 
com o fim de

bter das companhias de navegação, a

devolução dos rebates sobre fretes mari-

timos que lhes são devidos pelas mes-

mas.

Esses rebates, que com excepçao do

c?fé, incidem sobre todos os demais ar-

tigos de nossa exportação para a Euro-

pa, montam, somente para o algodão e

seus sub-lroductosf cerca de dez mil con-

tos de réis. estimand'o-se que inchiidos os

demais artigos exnortados, essa cifra se

eleva a mais de vinte mil contos de réis.

As ciladas companhias de navegarão

deveriam reter em seu poder aquella

somma ainda por a1guns mezes. como pa-

rantia de cumprimento do convênio exis-

tente, pelo qual é vedado aos nossos ex-

portadores a utilização de navios não

pertencentes á Conferencia de Fretes e
mais conhecidos pela designação de 

" out-
siders".

Foram realizadas varias reuniões com
os interessados, dirigidas pessoalmente
pelo mimVro João Alberto, nresidente da
Commissão de Defesa da Economia Na-
cional.

Finalmente, vencidas todas as difficul-
dades existentes, foi adoptada a seguin-
te solução, que satisfaz plenamente aos
interesses de nossos exportadores: as
Companhias de Navegação procederão á
devolução immediata dos rebates devidos
até 31 de outubro de 1939, devolução esta
que se deverá processar no máximo até
31 de dezembro vindouro, sendo os reba-

j^obrados 
a partir de 1.° de março de

Na Commissão de Defesa da Eco-
nomia Nacional o assumpto foi estudado
1 °"entado pela respectiva Secção de
transportes. "

RODOVIAS mineiras

P 
DEPARTAMENTO 

de Estradas de

r , .inas Geraes está construindo uma

darl°V!f T16 ^ara Bello Horizonte á ci-

p„e 
Uberaba, no Triângulo Mineiro.

um 
a nova estrada estender-se-á por 600

dp IJ16 jr°S 
através de uma zona de gran-

fiuell^n10^^0' -^va^am os technicos da-

lhòpç6 i 
eJ)ar^mento 

que cerca de 2 mi-

oficia/ 
antes do Estado serão be-

ximará 
°a pela.nova rodovia que appro-

cesso 
capita^ uma região cujo ac-

Pela \r 
a^ora era lento e difficil, tanto

Oeste v'a ^ão Paulo, como pelats,e 
Mmas, via Araxá.

Segundo informação prestada ao O
OBSERVADOR em Be1lo Horizonte, a
ligação directa do Triângulo Mineiro com
o centro administrativo do Estado é o
principal objectivo visado pelo governo
ao emprehender a construcção dessa es-
trada.

ESTRADA DE FERRO NOROESTE
DO BRASIL

N O relatorio da administração da Es-
trada de Ferro Noroeste do Brasil

apresentado ao ministro da Viação, figu-
ram dados interessantes que merecem di-
vulgação. A receita arrecadada pela es-
trada em 1938 attingiu 38.542 contos, ex-
cedendo de 4.943 contos a receita orça-
da. O accrescimo de renda em relação a
1937 foi de 7.412 contos. A despesa ere-
ral attingiu a 49.509 contos, sendo 23.086
contos para o pessoal e 26.423 contos

para o material. Em conta de custeio a
despesa foi de 36.752 contos, com um
saldo de 1.790 contos; em conta de ca-

pitai houve a distribuição de 1.283 con-
tos para o pessoal e 11.474 para o ma-
terial. O total de passageii os transpor-
fados na estrada em 1938 attingiu a 
999.984. sendo 188.677 de primeira cias-

se e 811.677 de segunda classe. O trans-

porte de bagagens alcançou 2.344.991 to-

neladas-kilometros.

?

RODOVIAS

T"\E accorcío com informações do De-

oartamento Nncional de Estradas de

Rodagem, existem no Brasil quasi 200.000

kilometros de estradas de rodagens, as-

sim distribuidas nelos diversos Estados:

São Paulo. 48.000 kilometros; Minas

Geraes. 32 000 ki^me^ros: Santa Catba-

rim, 19.000 kilometros; Paraná. 15.329

kilometros; Rio Grande do Sul, 11.542

kilometros: Bahia, 11.517 _ 
kilometros ;

Goyaz, 8.623 kilometros; Piauhv, 7.624

kilometros; Matto Grosso. 6.511 kilome-

tros; Pernambuco. 5.099 kilometros: Es-

pirito Santo, 4.790 ki1ometros, Ceara,

4.695 kilometros; Rio Grande do Norte,

4 200 kilometros: Rio de Taneiro. 4.154

kilometros; Parahvba, 3.332 kilometros;

Alagoas, 2.607 kilometros: Maranhao,

1 319 kilometros; Pnrá, 678 kilometros;

Sergipe. 567 kilometros; Districto Fe-

deral, 514 kilometros; Amazonas. 384

kilometros e Territorio do Acre, 40 kilo-

metros. , .
Nem todas essas estradas, entretanto,

são transitaveis.

?

ESTRADA BRASIL-BOLIVIA

o PRESIDENTE da Republica _ 
assi-

gnou decreto na pasta da Viação ap-

provando projecto e orçamento

te ao trecho Pozo dei Tigre — Santa

Cruz de La Sierra, entre os kilometros
548 e 680 (132 kilometros) da Estrada de
Ferro Brasil-Bolivn, cuia construcção
está orçada em 29.675:677$234.

?

PORTO DE VICTORIA

Ç OMMUNICAM da canital espirito-
san'ense: "Pela 

primeira vez os v-a-
pores janonez 

"Yamaura 
Marú" e argen-

tino "Uruguay" 
se encontram neste

porto.
Os alludidos vapores carregaram 2.500

toneladas de ferro procedente de M^nle-
vade das usinas da Companhia S.iderur-
gica Belgo Mineira. Victoria começou já
a figurar nas estatísticas como porto ex-
portador de ferro procedente da região
mineira do valle do Rio Doce. "

Na recen'e Conferencia dos Interven-
tores, foi amplamente debatido o proble-
ma do escoamento da produccão mineira,
sobre o qual, ?1iás, já se tem manifestado
O OBSERVADOR.

VIAS DE COMMUNICAÇÕES

Ç 
EGTT"NTDO informações ^a Secretaria

de Viação e Obras Publ'"cas da Bahia,
a rede inferna de communicações do

Estado attinge 17.133 kilometros e 136

metros, que se encontram assim distri-

buidos: estradas de rodagem, 13.000 ki-

lometros: Estrada de Ferro de Naza-

reth. 286 kilometros. 965 metros; Estra-

da de Ferro de Santo Amaro, 88 kilrme-

tros. 350 met"os: Estrada de Ferro

Ilhéos-Connuista, 129 kilometros, 730 me-

tros: Estrada de Ferro Leste Brasileiro,

1.628 kilometros. 91 metros e Viação

Bahiana do São Francisco] 2.000 
jJfome-

tros. Sendo a superfície do Esfado de

529.379 kilometros quadrados existem 32

metros de vias de communicações por
kilometro de territorio.

E o que é mais imoortante — as rodo-

vias não são construídas a esmo, e sim

em obediencia a um svstema de articula-

cão previamente estabelecido: o Plano

Rodoviário da Bahia, de que já nos te-

mos occupado em successivas reporta-

gens.
?

SUBSTITUIÇÃO DA PRIMAGEM

A COMMISSÃO de Defesa_ da Eco-

nomia Nacional communica aos ex-

portadores do paiz que chegou a um ac-

cordo com a 
" Homeward Freight Con-

ference", para a subs'ituição do actual

regime de primagem, em vigor para os

fretes marítimos, por um novo systema

de bonificações, mais liberal, e que at-

tende melhor aos interesses do nosso

commercio de exportação, nessa emer-

geucia que atravessamos.
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O novo systema conferencial será re-

guiado pela fôrma abaixo:

Um systema de bonificações será ins-

tituido, a titulo de experiencia, a partir

de 1 de janeiro de 1940, quando a pri-
magem será suspensa, obedecendo o novo

systema de bonificações aos seguintes

principios:
1) As linhas de navegação filiadas á

" Homeward Freight Conference of Bra-

zil Europe Steamship Lines" cobrarão

fretes liquidos.
2) As mesmos linhas reservarão aos

seus embarcadores uma bonificação de

5% (cinco por cento) sobre os fretes

pagos. Esta bonificação será devida e

paga individualmente por cada linha aos

seus respectivos embarcadores na fôrma

prevista no item 4 e sujeita a confirma-

ção do frete.
3) Ficam excluídos deste systema de

bonificações os carregamentos totaes

(afretamentos) e as mercadorias embar-
cadas em frigorifico.

4) As respectivas contas de bonifica-

ção serão encerradas quadrimestralmente
e o bônus que fôr devido, pago no fim

do periodo seguinte, isto é: periodo de

1 de janeiro a 30 de abril, pagavel a 1
de setembro; periodo de 1 de maio a 31
de agosto, pagavel a 1 de janeiro; perio-
do de 1 de setembro a 31 de dezembro,

pagavel a 1 de maio.
5) O bônus acima referido somente

será devido aos exportadores que para
todos os seus embarques, durante os res-

pectivos períodos, não tiveram, directa ou
indirectamente, utilizado " out-siders " se-
não com autorização escripta das referi-
das linhas de navegação, por intermedio
da Secretaria da Conferencia, autoriza-

ção essa que será dada dentro de 48 ho-

ras, no Rio, e 72 horas nos demais por-

tos, uma vez verificado que nao existe a

respectiva tonelagem para certos deter-

minados lotes para embarque dentro dos

períodos e para os destinos especificados.

Esta commissão procurará, por meio

de novas negociações, estender a facul-

dade de que trata o item 5, para o caso

em que as companhias de navegação não

possam fixar o frete previamente e, em-

bora por um prazo curto, de accordo com

a actual situação.

CAMPANHA DO CAFÉ*

R OI encetada nos Estados Unidos uma

nova campanha de propaganda do

café, campanha que se processará sob a

orientação e direcçao do Bureau Pan-

Americano do Café, segundo o plano ap-

provado pelo commercio cafezista do

paiz, na convenção reunida em Nova

York.

A campanha actual compor-se-á de

duas phases: uma sob a orientação dire-

cta do Bureau e outra a cargo das com-

panhias de torradores, custeando cada

uma o encargo que lhe couber.

Ao Bureau cabe a propaganda collecti-

va do café procedente do Brasil, Colom-

bia, Cuba, São Salvador, Venezuela^e Ni-

caragua. Os torradores diffundnão a

sua acção de propaganda no sentido ge-
ral, ligando-a estreitamente ao annuncio

das marcas de sua propriedade.

Espera o Bureau, como resultado de

sua campanha, conseguir 124 milhões de

consumidores, através dos diversos pro-
cessos de propaganda a utilizar, con-

quistando 50 milhões de compradores por

J. LAURITZEN LINES

COPENHAGEN

NAVIOS RÁPIDOS E MODERNOS PARA O

TRANSPORTE FRIGORÍFICO DE FRUCTAS

LINHAS REGULARES PARA O CONTINENTE EUROPEU,

LA PLATA E VICE-VERSA

Agentes Geraes:

Rio de Janeiro

AAPRO & LACHMANN LIDA.

CONS. SARAIVA, 30-Sob.

Phone 23-4952

SANTOS

COMPANHIA SCANDIA S. A.

RUA FREI GASPAR, 22

intermedio das cinco maiores revista •,
lustradas, 48 milhões por meio de t
grandes jornaes da metropole e 26 •
lhões com producto da publicidade veh!"culada em 21 supplementos dominicS"
estando calculada como cifra global j
ses orgãos publicitários a media de 274milhões de exemplares. ~

Faz parte do programmg de trabalho
do Bureau um efficiente serviço de collaborações nas secções culinarias dos
jornaes e periodicos de todo 0 Paiz
popularizando modos diversos de prena'rar o café, diffundindo receitas de doces"
pratos e 

" 
cocktails" em que o café seja

utilizado, propaganda essa que se desti-
na directamente as donas de casa Eme-
ricanas.

Não se pode antecipar um calculo se-
guro dos resultados e da amplitude que
poderá alcançar esse empreliendimento"
mas é grato registrar-se que é prevista
uma grande penetração da propaganda,
pois o Bureau conseguiu, em um atino
apenas, publicação grátis de 15.878 noti-
cias diversas sobre o café, noticias que
foram até o publico através de 2.964
jornaes e revistas.

Parallela a essa propaganda destinada
á população em geral, fará o Bureau
uma campanha directa sobre os retalhis-
tas de café, isto é, armazéns, bars, ho-
teis, sorveterias, clubs, hospitaes, etc.,
utilizando revistas especializadas.

Caberá aos torradores fazer, ás suas
expensas, propaganda do café em todos
os pontos revendedores, por meio de ex-
posições, balcões,, mostruarios, vitrines,
cartazes, folhetos, palestras radiophoni-
cas, annuncios em cinema, etc.

Como se vê o plano é de vastas pro-
porções, o que não o impedirá, de cer-
to, de ser integralmente realizado, pois
todos os elementos em acção têm inte-
resses directos no seu êxito, e, sem du-
vida, tudo farão para que seu resultado
seja total.

SYNDICATOS PR0F1SS50NAES

€ EGUNDO dados colhidos pelo Depar-

tamento de Estatistica e Publicidade do

Ministério do Trabalho, o numero de syn-

dicatos que, em 1931, era de 36, ascendeu,

até a presente data, á cifra cie 2.103 as-

sociações de classe, assim discriminadas

empregados, 1.039; empregadores, 889,

profissões liberaes, 112; trabalhadores por

conta própria, 63. Em pleno funccionamen-

to encontram-se 15 federações, lo uniões

e uma confederação.

O CAFÉ' NA ITALIA

A AGENCIA telegraphica Havas divul-

gou o seguinte communicado Pr0

veniente de Roma:
"Os 

jornaes assignalam que em o

consumo de café esteja interdicta o

Italia, os colonos italianos terão a

culdade de receber remessas de .ca
ferecidas como presente e umcame te

para as necessidades familiares,

neficiarios deverão, todavia, pagar

reitos alfandegarios. , •

Sabe-se que o consumo de caie:

terdictado na Italia desde setem r , 
|

do o producto ficado reservado p

Exercito. "
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Banco 
Central da Republica Argentina

ALOYSIO G. SILVA
1i

x;t7T7T?TA eentil e preciosa do sr. L. Ravazzano, illustre cônsul da Argentina no

da Bahia temos sobre a nossa mesa de estudos a 
"Memória Annual refe-

nimrto exercício, anno passado, do Banco Central da Republica Argentina. Sua
rente ao q 

attrahir agradavelmente a nossa attenção, nos provoca e estimula a pes-
leitura, ale r 

seus varios argumentos e observações, vasados todos em expressões

Sndamente technicas, mas, sobretudo, em estylo magnífico e elucidativo.

A essa Memória não exaggeramos classificar de didactica.

Mnn oudemos fugir aos effeitos que causa tão util leitura que nos convida a medi-

, - ^ J estudo inspirando-nos estas breves considerações em torno de tao interessam-

te assumpto, digno da preoccupação de outros mais eruditos nos vastos domínios do com-

merT)°entrebestesS'o 
dr. Arthur Botelho Junqueira, no numero 57 de 20 de setembro! de

itf «Revista Bancaria Brasileira", publicou apreciado trabalho, denominado 
*E1

Ranrn Central de la Republica Argentina", no qual, alem de focalizar essa entidade sob

ns seus múltiplos aspectos, estabelece pontos comparativos entre a Argentina e o Brasil,

mando desse modo demonstrar a conveniência de tomarmos aquelle Banco como o de

organização mais adaptavel ao nosso paiz, dada a semelhança de situaçao. economica,

como padrão, no caso da creação do Banco Central do Brasil, que, então, era assumpto

palpitante, pois, naquelles dias, regressara dos Estados Unidos da America a missão Sou-

a 
Emaque pese, porém, a precariedade dos nossos recursos sobre a matéria, este traba-

lho constituirá, como tantos outros, contribuição de um bancario sempre ávido de boas

e instruetivas leituras, que lhe vão descerranclo as cortinas do desconhecido, apresentan-

do novos aspectos do panorama bancario mundial, que, como se sabe, vem evoluindo <

consideravelmente sob o influxo de phenomenos diversos. «-

A historia dos bancos, seu desenvolvimento, estruetura, finalidades, merece, pela siu

alta significação, relativamente ao estudo das disciplinas necessarias ao banqueiro, quiçá,

ao bancario, cuidados especiaes e sacrifícios de tempo Occupam logarjde destaque entre

todas as organizações bancarias pelas elevadas finalidades cie sua funeçao e singularida e

de seus effeitos os bancos centraes. Da sua benefica actuaçao, através dos tempos, na eco-

nomia dos paizes que os adoptaram e no restabelecimento do equilíbrio monetário, em epo-

cas de crises profundas, diz-nos, sóbria e seguramente, no seu trabalho La Collabora

tion Internationale des Banques Centrales", Ramamonjy kohcrivcüo.

Nos últimos tempos, na America do Sul,
Londres foi fixado cm Bs. 13,52 por libra.

Em 31 de dezembro do mesmo anno o cam-

bio não soffrera nenhuma variação. A 30

de junho de 1930 o cambio era de Bs. 13,50

e em 31 de dezembro do mesmo anno Bs.

13,52. A estabilidade da moeda era indis-

cutivel.

J.XUO uunuuj XAW. -¦

dentre os paizes que cogitaram da creação

de taes estabelecimentos, a Argentina, pc-
los seus economistas e banqueiros, compre-
hendendo a necessidade do controle do cré-

dito e do amparo á sua moeda, resolveu,
em março de 1935, a adopção de tal me-

dida.
Si razões outras não influíssem para essa

deliberação, si o proprio conhecimento dos
effeitos realmente tentadores offerecidos
pelos bancos centraes, como orgãos de pro-
tecção da moeda e do crédito, não fosse suf-
ficiente para tal decisão, o exemplo que en-
tão dera o " Banco Central da Bolívia 

" se-
na poderoso estimulo para o surgimento do

Banco Central da Argentina 
".

A situação economico-financeira da Bo-
livia, sob a influencia do Banco Central, of-
ferecia aos observadores argentinos motivos
assás interessantes e o artigo " Apuntes para
nuestro Banco Central", publicado na 

"In-

dustria y Finanzas " 
de março de 1931, re-

vela a preoccupação absorvente dos mes-

jüos, 
no^ sentido de crearem o Banco Cen-

tral, pois pensavam que 
"... 

por carecer
e un Banco Central, hemos sido juquete
e los banqueros de Nueva York y Lon-
res que han depreciado nuestro peso fren-

e al dólar y la libra". (Industria y Fi-
misas — b. Aires — Abril de 1931).

de^lQ9o^° 
a<^ue^e artigo, em Io de julho

rP i ' ^uando se estabeleceu o 
" Banco

11 ral da Bolívia", o cambio á vista sobre

E no emtanto 
"el ano 1930 ha sido de

muy dura prueba para el Banco Central de

Bolívia, que ha visto disminuir sus resei

vas oro en fuerte proporción debido a Ias

necessidades dei gobierno para servir su

deuda externa, a la demanda de^ letras so-

bre el exterior por parte de los importado-

res v la compra de giros por los partícula-

res que por una razón u otra, la mayona

de ellos por desconfianza, han exportado

gran parte de sus recursos . Alem desta

demonstração eloqüente, outras eram apre-

sentadas e concorriam amplamente para pre-

Ionizar a creação do 
"Banco Central da

Republica Argentina , ate mesmo a exe

pio de outros paizes sul-americanos ^ que ja

haviam adoptado o controle monetário atra-

vés dos seus Bancos Centraes a saber, o

Chile, em janeiro de 1926; Equador, en

1927Colombia, em 1932, e o Perui, des e

19?? sob a denominaçao de > Banco de

Reserva do Peru"'. As memórias, relato-

rios e boletins estatísticos desses paizes

attestam os benefícios obtidos pelos Bancos

C 
AsTcis 12.155 e 12.156, de 28 de março

de 1935, e os decretos 61.126, 65.227 e
102.583, de 18 de maio de 1935, e 8 de agos-
to do mesmo anno, e 3 de abril de 1937,
respectivamente, denominaram-se 

" Ley de

Creación dei Banco Central de la Republica
Argentina" e 

"Ley de Bancos".

O 
" Banco Central da Republica Argen-

tina" foi constituído com o capital de

30.000.000 de pesos moeda nacional, dividi-

do em 30.000 acções de 1.000 pesos moeda

nacional cada uma.
Segundo o artigo terceiro da lei 12.155,

o Banco Central tem por objecto:

| a—concentrar reservas suficientes para
moderar Ias consecuencias de la flu-

ctuación en Ias exportaciones y Ias in-

versiones de capitales extranjeros, so-

bre la monecía, el crédito y Ias activi-

dades comerciales, a fin de mantener

en valor de la moneda;

b—regular la cantidad de crédito y los

médios de pago, adaptando-los al vo-

lumen real de los negocios;

c—promover la liquidez y el buen fun-

cionamiento dei crédito bancario^ y

aplicar Ias disposiciones de inspección,

verificación y régimen de los bancos

estabelecidos en la ley de bancos;

d—actuar como agente financeiro y con-

sejero dei gobierno en Ias operaciones

de crédito externo o interno y en la

emisíón y atención de los empréstimos

públicos. 
"

No limite desses objectivos, o Banco po-

derá: (art. 32, lei 12.155)

" a—emitir billetes de acuerdo con Ias dis-

posiciones de esta ley;

b—comprar y vender oro;^

recibir dinero en deposito en cuenta

corrriente, que no devengue interés,

d—redescontar a los bancos accionistas y

a los bancos que no lo fueran do-

cumentos provenientes de operaciones

comerciales relacionadas con la nego-

ciación de mercaderias, que lleven por

lo menos dos firmas solventes, de Ias

cuales una sea bancaria, venzan a más

tardar dentro de los 90 dias a contar

desde la fecha de su redescuento y re-

unam los requisitos exigidos por el Có-

digo de Comercio; o adquirir dichos

documentos. Cuando se trate de^ do-

cumentos que reutiam Ias condiciones

anteriores pero tengan tres o más fir-

mas solventes de Ias cuales por lo me-

nos un sea bancaria, el tipo de redes-

cuento será inferior al aplicado en el

caso precedente de este inciso;

e—redescontar a los bancos accionistas y

a los bancos que no fueran, documen-

tos provenientes de operaciones relacio-

nadas con la producción, elaboracion

o negociación de produetos agropecua-

rios o industriales, que lleven por lo

menos dos firmas, de Ias cuales una

sea bancaria, venzan a más tardar den-

tro de los 180 dias a contar desde la

fecha de su redescuento y reunan los

requisitos exigidos por el Código de
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Comercio, o adquirir dichos documen-
tos. Cuando se trate de documentos

que reunan Ias condiciones anteriores

pero venzan en un plazo máximo de 90
dias a contar de la fecha de su redes-
cuento o lleven por lo menos tres fir-
mas solventes, de Ias cuales por lo me-
nos una sea bancaria, el tipo de redes-
cuento será inferior al aplicado en el
caso precedente de este inciso;

f—acordar adelantos a los bancos accio-
nistas, por un plazo fijo que no podrá
exceder de 90 dias, cobrandolos una
tasa de interés superior en un punto
por lo menos a la tasa oficial minima
dei Banco Central para el redescuen-
to de documentos a 90 dias vista, so-
bre los siguientes valores:

Io Letras de cambio y pagarés que re-
únan Ias condiciones establecidas en
los incisos d o í de este articulo y
hasta la concurrencia dei 80% de su
valor nominal;

2o Valores dei gobierno nacional co-
tizados en el mercado, siempre que
el importe dei adelanto no exceda
dei 80% de la cotización en la Boi-
sa de dichos valores y que en total
de tales adelantos conjuntamente con
los valores nacionales de propriedad
dei Banco (excluídos los bonos con-
solidados dei tesoro nacional) no su-
pere el limite a que se refiere el
articulo 34, inciso b;

g—Acordar adelantos sobre oro amoneda-
do o en barras hasta el 95% de su
v^lor;

h—comprar y vender divisas o cambio
extranj ero;

i—actuar como corresponsal o agente de
otros bancos centrales o dei Banco

Internacional de Ajustes, o de otra en-

tidad que pueda formarse con propó-
sitos anólogos de cooperación interna-

cional;

j—encargarse de la emisión, compra ^ y
venda de valores dei gobierno nacio-

nal, por cuenta exclusiva de este; y
sin que el Banco pueda subscribir ta-

les valores ni garantizar su coloca-

ción;
k—administrar la Câmara Compensadora

en Buenos Aires y en otras plazas;
1—vender a los otros bancos o volver a

comprar de los mismos los bonos con-

solidados dei tesoro nacional recibidos

o adquiridos por el Banco en virtud

dei articulo 7o de la ley de organiza-

ción y los valores nacionales adquiri-

dos de acuerdo con el articulo 34, in-

ciso b, ultima parte. 
"

Restricções foram impostas ao Banco

Central (artigo 34 da lei 12.155) regulan-

do a sua funcção emissora, assim como

suas operações com o governo nacional, pro-
vincias, municipalidades ou repartições ou-

tras dependentes dos mesmos, sendo tam-

bem observadas normas rigorosas sobre a

sua participação em compras de acções,

bens de raiz e mercadorias, que, só em de-

terminados casos ou situações em que este-

ja em jogo a segurança desta ou daquella

operação, poderão ser admittidas.

Cumprindo as suas funcções especificas,
na orbita da economia do paiz, o " Banco

Central da Argentina" está vinculado ao

governo nacional por uma série de obriga-

ções e encargos.
Subscriptor de dez milhões de pesos moe-

da nacional, um terço, portanto, do capital
do Banco, o governo nacional, de accordo
com o Senado, designa o seu presidente e
o vice-presidente, cujas funcções durarão
sete annos e podem ser renovadas.

BANCO DO BRASIL

O MAIOR ESTABELECIMENTO DE CREDITO DO PAIZ

Agencas em todas as capitaes e cidades mais importantes do paiz e correspon-
dentes nas demais cidades e em todos os paizes do mundo.

CONDIÇÕES PARA AS CONTAS DE DEPOSITOS :
COM [UeOS (sem limite) 2% a. a. (retiradas livres)
POPULARES (limite de rs. 10:000S000) 4% a. a. ( " M )
LIMITADOS (limite de rs. 50:000$000) 3% a. a. ( " " 

)
PRAZO FIXO — de 6 mezes 4% a. a.

de 12 mezes 5% a. a.

PRAZO FIXO COM RENDA MENSAL —

de 6 mezes.... 3,Vi% a. a.
de 12 mezes.... 4, Vi % a. a.

NOTA — Nesta conta, o depositante retira a renda, mensalmente,
por meio de cheque.

DÊ AVISO — Para retiradas (de quaesquer quantias) mediante
prévio aviso:

de 30 dias  3,1/2% a. a.
de 60 dias  4 % a. a.
de 90 dias i 4,*/2% a. a.

LETRAS A PRÊMIO (sujeitas a sello proporcional)
de 6 mezes  4% a. a.
de 12 mezes  5% a. a.

Nesta capital, além da Agencia Central, sita na rua 1.° de Março, n.° 66 estão
em pleno funccionamento as seguintes Metropolitanas:

CLORSA — largodo Machado (Edifício Rosa) — BANDEIRA — Rua do Mattoso,
n. 12 MADUREIRA — Rua Carvalho de Souza, n.° 299 — MEYER  Avenida

Amaro Cavalcanti, n.° 27
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PREÇO MÉDIO DO 0UR0 Nn
RIO DE JANEIRO E LONDRE?

Em réis por gramma de ouro fino

períodos

réisEm

por grama
de ouro

fino

Em libras
por onça
de ouro

fino

193 _
193 15.482
193 19.270
193 19. 187
193 17.690
193 21.743

1938 - Janeiro.. 19.529
Fevereiro. 19.700
Mar?o... 19.700
Abril 20.234
Maio 22.000

Junho.... 22.500
Julho 22.500
Agosto... 22.676
Setembro. 22.904
Outubro... 23.000
Novembro 23.000
Dezembro 23. 177

1939 - Janeiro... 23.200
Fevereiro. 23.200
Marcpo.... 23.200
Abril 23.200
Maio 23.200

Junho.. . 23.200

Julho 23.200
Agosto... 25.000
Setembro. 25. 100
Outubro... 24.768

6-04-10
6-17-07
7-02-01
7-00-03
7-00-09
7-02-06

6-19-07
6-19-09
6-19-10
6-19-10
7.00-01
7-00-08
7-01-02
7-02-05
7-04-06
7-05-09
7-07-09
7-08-10

7-08-11
7-08-04
7-08-04
7-08-06
7-08-05
7-08-05
7-08-06
7-10-03
8-07-07
8-08-00

De referencia a esse ponto, façamos um

breve commentario que não é descabido.

Segundo o artigo 9, ainda da lei 12.155,

o 
" Banco Central da Argentina" é diri-

gido por uma directoria composta de um

presidente, um vice-presidente e doze dire-

ctores.
Como dissemos linhas atrás, o presiden-

te e o vice-presidente são nomeados pelo

Poder Executivo, de accordo com o Senado,

que ainda elege um dos doze directores, os

onze restantes são eleitos pelos bancos ac

rtnniQtíi ç

Convém notar que o critério na escolha

dos directores, nas organizações de Bancos

Centraes, constitue um dos pontos mais e

licados e requer observancia rigorosa ^ 
e

condições especiaes que caracterizem os in

dicados para taes investiduras. A expe

riencia tem ensinado ao mundo que o

dois maiores perigos que ameaçam a u

banco central são: Io, o do sen aprovei

mento pelos governos ou elementos p°

cos, com fins políticos, e o 2o, o de ser

lizado pelos banqueiros para t,rar

tos bancarios. Um banco central de r

va deve ser resguardado com o maior

dado contra os dois perigos". I ,

O Banco Central é encarregado de to

as operações bancarias do governo, que

trate do interior do paiz, quer c?nl ° ,

terior, e nelle são também depositados

dos os fundos do governo naciona .

No caracter de 
" consejero y age

nanceiro dei gobierno nacional 0-

Central^ está na obrigação de manter 
^

verno informado sobre o esta
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o

monetário do paiz e de modo espe-
",1C0 

l^cao em relaçio ao desenvolvi-

O"1 
(sUaJ finanças do Estado e o crédito

me"'0 a?Lrll0 
e externo, assim como acer-

infprtiíi-

191

rS' acontecimentos 
de índole interna-

» dfni 
influam particularmente sobre a

;;°®çáo econômica e financeira da Argen-

tina"' l Ac ralações do Banco Central com

Remate bancos> a lei 12.156 determina

S e Mesmos, 
nacionaes ou estrangeiros,

Q • me os seus capitaes nao se verifi-

,uem inferiores a «m milhão_de_ pesos^moe-

Movimento do Ouro

Mez de Outubro

1939

desde Que #(

fcrbnaí1 terão" de manter no Banco

Centnl peío menos, dois terços da dispo-

jSg em deposito á vista, permane-

cendo o saldo em moeda.

Observe-se que a 
" Ley de Bancos" tei-

„5e que os 
"bancos nacionaes ot|succur-

Les de bancos estrangeiros estabelecidos

na Argentina, deverão manter a todo o

momento no paiz uma disponibilidade que

represente, pelo menos, 16% de seus de-

positos á vista e 8% dos a prazo .

Por opportuno, lembramos aqui uma

curiosa exposição feita em artigo mui bem

fundamentado pelo economista professor E.

W. Kemmerer, fundador de vários bancos

centraes. Segundo opina aquelle articulis-

ta, é muito difficií problema _ 
determinar a

percentagem que se deveria fixar para en-

caixe legal normal minimo, num banco cen-

trai, a despeito de ser bastante claro o prin-

cipio fundamental que deveria determinar

essa percentagem.
Nos Estados Unidos da America, a lei

de Reservas Federaes lançada em dezem-

bro de 1913 fixou em 40% para os bilhetes

e 45% para os depositos, o encaixe legal
normal minimo. Essa determinação foi mo-
dificada, uma vez que ficou reconhecida
não ser prudente a pratica de percentagens
distinctas para bilhetes e depositos. Ambas
são obrigação á vista e cada uma pode
converter-se na outra, sem affectar o mon-
tante total das obrigações do Banco para
com o publico — diz o citado economista.

0 " Banco Central da Argentina " deve
manter uma reserva sufficiente para assegu-
rar o vajor do peso, seja em ouro, divisas
ou cambio estrangeiro, equivalente a 25%,
no minimo, dos seus bilhetes em circulação
e obrigações á vista.

Peso Bruto Peso Fino Valor do P. Fino

DISCRIMINAQAO

mgrs. mgrs. Importancias

Existencia na Thesoura-
ria em 30/9/1939  569.264.505 492.526.897 12.140.617$700

Entradas em Outubro:

Barras de T. Diversos e
Indemnisa?oes  737.934.995 679.978.449 17.045:629$400

Totaes  1.307.199.500 1,172.505.346. 29.186:247$100

Sahidas em Outubro:

Barras de T. Diversos e
Indemnizagoes  787.248.777 727.967.948 18. 101:400$ 100^

519.9S0.723 444.537.398 11.084:847$000

Existencia na Thesoura-
ria da Moeda em 3 1de nnn

Outubro de 1939  519.950.723 444,537.398 1.084.847.000

O Banco Central exerce, por força do

dispostos na " Ley de Bancos a inspecção

e controle dos bancos. Esse controle está

sob a direcção immediata do presidente, que

determina as medidas que se fazem neces-

sarias.

Os bancos são obrigados a dar aos inspe-

ctores, que periodicamente os visitam em

nome do Banco Central, todos os elemen-

tos, de qualquer natureza, quer de contabili-

dade, registros ou documentos, para a de-

vida analyse.
O artigo 20 da lei 12.155 estabelece a

apresentação de Memória Annual e do ba-

lanço e demonstrativo da conta de lucros

e perdas á Assembléa de Bancos Accionis-

tas, assim como o artigo 20 do decreto

61.126, de regulamentação da lei retro indi-

cada, estabelece essa mesma obrigação do

banco, sem prejuízo dos informes que te-

nham sido solicitados, para o Ministério

da Fazenda.

A Memória que ora estudamos foi apre-

sentada sob o seguinte indice||— o cyclo

economico e a política monetaria; a absor-

pção monetaria e o problema cyclico; ope-

rações em títulos e outros valores; outras

actividades do banco; resultados do exer-

cicio e diversos; balanços — quadros —

graphicos.
Estudados os factos ligados á economia

e finanças da Argentina, que na sua estru-

ctura de paiz agrario e propicio á inver-

são de capitaes estrangeiros condicionada

Médias de cotaçoes diarias

Em réis por unidade de moeda estrangeira

MEZES

1938

Março
J unho... '.. 
Setembro
Dezembro

1939
Janeiro
Fevereiro..
Março
Abrij  
Maio..,
Junho..
Julho,,.,
Agosto.'.'; ! 
^tembro.
V^tubro. 
N°vembro!

Libra Dollar

Mer- Mer- Mer- Mcr-
cado cado cado cado
livre official official ofiicial

87.866 17.521
87.414 17.602
85.427 17.655
82.836 17.719

82.676 17.671
83.178 17.697
83.09: 17.720

86.98C 77.85C 18.715 16.614
88.696 78.107 18.444 16 624
91.067 78.095 19.14C 16.675
93.47$ 78.034 19.95? 16.696
92.303 77.835 19.93C- 16.717
80.748 65.377 19.96? 16.577j
80.012 66.829 19.893 16.5S41
78.688 65.882 19.867 16.591

Franco

Mer-
cado
livre

Allemanha

Mer-
cado

:>ff icial

55'
494
486
47:

Reich

mark

495
50:
52Í
53'
52'
466
456
450

474
47;
476

375

7.10C
7.145
7. 13C
7. 112

7.127
7. 124
7. 137
7.324
7.61?
8.021
8.034

7.970

Ver-
rech-
nung-
sinar''

5.84"
5.899
5.979
5.98?

6.00C
6.0CC
6.030
6. 10C
6.096
6.1C0
6.09?
6.09?
6.098
6.089

Ar-
GEN-
TINA

Hol-

landa

Bel-

GICA
Italia

Uru-

GUAY

Sue-

CIA

Por

tugai

Dina-

marca
T A PÃO SuiSSA

4.724
4.737
4.626
4. 176

4.229
4.27
4.210
4.360
4.396
4.542
4.641
4.612
4 .74c
4.736
4.694

9.667
9.758
9.543
9.666

9.650
9.487
9.439
0 OCO
10.2C0
9.659
0.658

10.722
10.738
10.561
10.556

2.97?
2.99!
2.99?
2.99;

3.004
2 .99?
2.994
3. 16?
3.22?
3.254
3.401
3.40e
3.446
3.342
3.291

92° 8.044 4.53?
921 7.90. 4.586
936 8.016 4.500
93C 6.685 4.319

942 6.656 4.24?
935 6.745 4.300
93£ 6.67C 4.30C
98C 6. IT. 4.484

1.00- 6.896 4.56C
1.015 6.9C9 4.724
1.056 7.19 4.84'
1.052 7.15? 4.846
1.045 7.907 4.85
1.01C 7.785 4.797
1.006 7.463 4.717

834 4.00r 5.158
819 3.9C3 5 2r 0
816 3.826 5 03
8C8 3.956 4.884

80: 3.837 4.87'
795 3.89? 4.896
79f 3.77f 4.891
804 3.952 5.11;
814 3.96C 5.185
806 5.256
851 5.456
846 4.196 5.42".
731 3.9r '4.86
741 4.200 5.427
739 3.957 4.725

4.068
4.033
4.028
4.023

4.010
4.035
4.028
4. 195
4.263
4.333
4.511
4.513
4.572
4.473
4.466
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ás variações do volume physico da sua

producção, seus preços e gráos de absorpção
dos productos nos mercados internacionaes
e da maior ou menor affluencia destes ca-

pitaes estrangeiros, os responsáveis pelo"Banco Central da Argentina" focalizam
os cyclos economicos exteriores, cujos re-
flexos exercem preponderante actuação so-
bre os cyclos economicos internos.

Analysando estes phenomenos sob a cri-
teriosa exposição contida na "memória" e

procurando a sua razão de ser através dos
variados elementos estatísticos de que dis-

pomos, notámos que, realmente, no anno de
1937, teve inicio uma phase de desiquili-
brio que forçou o 

" Banco Central da Ar-

gentina" a dispor do ouro e divisas no
montante de mais de meio billião de pesos
moeda nacional, do Fundo de Divisas, cuja
finalidade, aliás, é essa mesma que então
exerceu.

O augmento da exportação verificado em
meados de 1937 e representado pelo nume-
ro indice 119,1 do seu volume physico (con-
siderando-se o anno de 1926=100) e a
2.452,9 milhões de pesos moeda nacional,

provocou, como era natural num paiz como
a Argentina, que mantém o nivel da sua
importação muito elevado, dadas as exi-
gencias da sua população e industrias, al-
teração na balança de pagamentos, cujo

saldo positivo influiu internamente, sobre-

modo, no apparelho monetário.

As conseqüências da offerta de divisas

em gráo superior á procura, que constitue

augmento de meios de pagamento e se re-

flecte directamente sobre a conomia popu-
lar pelo accrescimo da capacidade do po-
der acquisitivo, attingiram a importação,

cuja curva ascendente ficou pronunciada.
A este augmento de importação correspon-

de, é claro, uma sahida de ouro e divisas,

cancellando aos poucos o saldo positivo.

Ora, com o accrescimo de divisas, os Ban-

cos que as adquiriram e transferiram para
o Banco Central, ficaram por sua vez com

excesso de disponibilidades que procuraram
collocar, forçando a operações de empresti-
mos que ainda mais estimularam as impor-

tações e redundaram, pelas suas caracteris-
ticas, em expansão de crédito, de modo
assás perturbador para a balança de paga-
mentos, creando, consequentemente, trans-
tornos monetários, porque são semelhantes
os effeitos causados pela entrada de ouro
e divisas com o augmento do volume ex-

portado, aos dos recursos oriundos dos em-

prestimos lançados pelos bancos, convindo
reparar que, 

"emquanto a importação pro-
vocada pelo ingresso de ouro e divisas en-
contra esses mesmos valores para seu pa-
gamento, as importações estimuladas pelo

Compras de ouro

Janeiro/Outubro

GRAMMAS DE OURO FINO

Taxas medias
PERIODOS Total

Adquirido a Adquirido as de compjra (1)
particulares minas

193  2.340.799 2.923.886 5.164.685 15$366
193  3.919.763 3.008.134 6.927.898 19$ 114
193  2.689.784 3.173.623 5.863.408 19$312
193  1.663.380 3.596.527 5.259.908 17$444
193  1.679.387 3.700.142 5.379.530 21$474
193  3.444.941 3.627.100 7.072.041 23$727

(1) Médias arithmeticas das taxas diarias affixadas pelo Banco do Brasil

VARIAÇÃO DE CADA PERÍODO EM RELAÇÃO AO
PERÍODO ANTERIOR

PERÍODOS
Adquirido a

particulares

Adquirido ás

minas
Total

A - Em grammas de ouro fino:

193
193
193
193
1939.... ;;

B - EM PERCENTUAL:

193
193
193
193
193

+ 1.578.964
1.229.979
1.026.404

+ 16.007
+ 1.765.554

Si

+
+

67,5%
31,4%
38,2%

1,0%
105,1%

+
+
+
4-

4-
-f-

4~
+

184.248
165.439
422.904
103.615
73.042

6,5%
5.5%

13,3%
2,9%
2,0%

+

+
+

+

+
+

1.763.213
1.064.490

603.500
119.622

1.692.511

34,1%
15,4%
10,3%
2,3%

31,5%

meio circulante creado pelos novos emoretimos devem ser pagas com ** 
emPres-

metallicas preexistentes no instituto*8^®8
tario." instituto mone-

Mas, as. phases se succedem e a Pç ,
prosperidade inalludivelmente,' sobrevem 

'

de desequilíbrio o que é de fácil exoL
çao. A expansao de crédito, usado sem' «10s necessários a uma boa orientado
economico-financeira, sem a observância «°
gida dos princípios que devem alicerc«,
os créditos bancarios normaes, concorn.
também para a modificação do poder acciui-
sitivo. Decrescem as exportações, e as im
portações, conservando-se no seu nivel dê
elevação, forçam o êxodo das divisas, es-
tabelecendo, então, a procura sobreposta á
offerta.

A funcção do Banco Central é, pois de
prever e regular todas as anomalias do me-
chanismo economico-financeiro, observando
nos bancos, as suas operações; no crédito'
sua disseminação; na moeda, seus effeitos'
O "Banco 

Central da Argentina" cumpriu
plenamente^ no âmbito da sua estructura,
esta alta finalidade.

O déficit verificado no exercício de 1938,
resultante da sequencia de factos externos
e internos, iniciada em 1937, e que mon-
tou a 582 milhões de pesos moeda nacional,
comprehendendo 313 milhões correspondei!-
tes ao mercado official e 269 milhões ao
mercado livre, foi liquidado com 461 mi-
lhões de pesos moeda nacional de ouro e
divisas do Fundo de Divisas e 121 milhões
dos emprestimos externos, tomados pelo
governa nacional.

Para observar-se a confiança que inspi-
ra o Banco Central na Argentina, leia-se a
seguinte assertiva contida na "memória"

em fóco: í ...todo esse considerável empre-

go de cambio estrangeira logrou realizar-se
sem provocar apprehensão alguma ao publi-
co, que tanto aqui como noutras partes, cos-
tuma receber o metallico com um optimismo
tão exaggerada quanto o desassocego que
infunde a sua emigração. 

"

Poderíamos estender-nos muito sobre os

assumptos tratados na 
" Memória Annual"

a qual tanto nos agradou, mas estes com-

mentarios já vão mais longe do que proje-
ctaramos.

A absorpção dos fundos bancarios pro-

venientes dos saldos positivos das contas

internacionaes foi uma das medidas toma-

das pelo Banco Central para 
" . 

|^- 
subtraer

al pais de una pletora monetaria".

Em abril de 1937, as reservas de ouro e

divisas alcançaram a cifra de 1.224 milhões

de pesos moeda nacional e, em setembro do

mesmo anno, depois que o Banco ^entr^

resolveu a creação dos Certificados de

Custodia de Ouro e Divisas e collocaçao

dos Certificados de Participação nos Bonos

Consolidados do Thesouro Nacional, assim

como as Letras da Thesouraria, ja haviam

sido applicados 704 milhões de pesos moe^

da nacional, dos fundos bancarios, evi a11

do, assim, que os bancos forçassem empres-

timos ou realizassem outras inversões

mercado. . •

Medidas outras foram postas em

visando o 
" estimulo da actividade econo

ca interna". .

Devido ás occorrencias expostas, o

do peso soffreu uma baixa, em pnnci

em 1938, quando o preço da libra as

de mÇn 16,99 a 19,05; e tendo depois ca

do a 18,96, elevou-se mais tarde a 20, •

A despeito de toda a influencia

co Central, não foi possível evitar e.
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o

nue entretanto, não exerceu as-

ternativa, 
Q » 

preços internos, no mer-

tendência 
sobre 

mercado official, poden-

cado livre' ' « elevação de nível dos pre-

doter provocado 
elev 

^ w_

ços íntemo internacionaes em inten-

xara® a' da alta da libra,
cidade maior que a u*

j onc resultados do exercício, no-

lucros do Banco foram de

083 822 pesos moeda nacional.
' ' 

„c , seguir, um demonstrativo dos

I' 
-Ranço Central, desde a sua fun-

IH 
do^ Banco _ 

3 ^ 789 00

6 000.173,00 m$n; 1937 -

7.386.114,00 
m$n; 1938 — 5.183.822,00

m$n. _
Opondo estabelece a lei da Creaçao

do Banco Central, artigo 51, 10% dos lu-

«os líquidos destinaram-se ao Fu,ldo d.e

Reserva Geral e o restante ficou d.stnbui-

do do modo seguinte:

Dividendos do governo nacional — ....

W) 000 00 m$n; dividendos dos bancos ac-

Se outros - 465.438,00; 10% ain-

da para o Fundo de Reserva geral —

370.000,00. Total: 1.335.438,00 m$n.

Os restantes 3.330.002, ao m$n foram

creditados, como determinado, ao governo

da Nação.

OURO DE MINAS

AS compras de ouro feitas pelo Banco

do Brasil no Estado de Minas Gc-

raes, de 1936 até agora, ascendem a 16.941

kilos, 322 grammas e 580 milligrammas,

importando em 338.492:616$000. As com-

pras por anno foram as seguintes: em

1936, 4.420.204.581 grammas, no valor de

84.953:733^500; em 1937, 4.501.843,699, no

valor de 80.031:225$200; em 1938, 

4.626.491,882 grammas, no valor de 

90.041:331^000; em 1939, nos primeiros
oito mezes, 3.392.831,418 grammas, no

valor de 75.504:778$600.

em 2.500.000.000 a 3.000.000.000) para
inicio de lastro ouro necessário á funda-
ção do Banco Central de Emissões e Re-
descontos".

Essa exposição foi entregue ao DASP,

para dar parecer, depois de examinada

pelo ministro da Fazenda, cujo despacho,
entretanto, não entra no mérito da ques-
tão.

PREÇO DA MOEDA DE PRATA

A 
CASA da Moeda fixou para acqui-
sição das moedas de prata do antigo

cunho do Império e da Republica os

ágios de 15% e 98% respectivamente,

para os do antigo cunho coloniaes os

ágios de 505% aos dos valores de $020,

$040 e $080, 509% as de $160, $320 e $640
e o 446% a de $960. Quanto á prata fina

a sua acquisição é feita á razão de $220

a gramma.
O

CURSO DO CAMBIO

AS médias officiaes da Camara Syndi-

cal de Correctores accusam a se-

guinte posição do cambio em outubro e

novembro:

193

Mercado de Cambio á Vista

Novembro de 1939

Camara Syndical dos Corretores de

Fundos Públicos do Rio de Janeiro

PRAÇAS Mercado
Livre

Mercado
Official

MEZES Dollar Libra

Outubro 19$893 80$012

Novembro 19$867 78$688

Varia?oes — $026 ~ 1$324

Londres
Paris
Italia
Belgica-Papel
Belgica-Belgas
Portugal
Suissa
Suécia
Dinamarca
New York
Montevidéo
Buenos Aires
Hollanda

Japão
Canadá
Hespanha
Finlandia

Allemanha:
Reichsmark
Verrechnungsmark..

78$688
$450

1$006
$657

3$291
$739

4$466
4$717
3$957

19$867
7$463
4$694

10$556
4$725

18$257
2$200
$440

Não houve
6$089

65$882

16$591

4$ 115

Não houve

Essas médias indicam que tanto o dol-

lar como a libra se mantiveram estáveis,

pois a variação para menos é mínima,

O que indica estar firme a libra em ie-

lação ao dollar.

?

I MM I GR AÇÃO ESTRANGEIRA

UOI registrado pelo Departamento Nacio-

nal de Immigração, durante o anno de

1938, a entrada no paiz de 19.388 immigran-

tes é 9.635 passageiros, contra 34.677 im-

migrantes e 5.449 passageiros em 1937.

BANCOS ESTRANGEIROS

Q SR. Neves Lobo, ex-director do
Banco do Estado de São Paulo, en-

viou ao presidente da Republica as se-

guintes suggestões, que julga necessarias
para defesa da economia popular, no que
se refere ao funccionamento de bancos
estrangeiros:

"a) 
todo banco estrangeiro, sob pena

de cancellamento da licença para func-
cionar, ficaria obrigado a declarar um ca-
pitai igual a 20 por cento do valor dos
depositos (valor estimado no balanço an-
nual) e a realizal-o em prazo que se fi-
xaria;

b) todo banco estrangeiro ficaria obri-
Sado a publicar balancete mensal, em

!ario official da União ou estadual, se-
gundo funccionasse no Districto Federal
ou num Estado, fazendo-se a publicaçãoem 

^rnal 
de grande circulação apenas

iios Estados onde se não editasse diário
official;

c) realização 
dos capitaes dos bancos

gS 
ra^geiros 

por intermedio do Banco do

jJj e aProveitamento das disponibili-
es resultantes 

(o memorial estima-o

COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

JANEIRO 
— OUTUBRO

Em Contos de Réis

 igor 
" 

1936 1937 1938 1939,nr) 1934 1935
ESTADOS 1933

~^r=============p 1
"=========:T=====" I __ 10.714
Pará (a)
Ceará (b)
Pernambuco..
Bahia
D.° Federal.
São Paulo . . .
R . G . Sul.. .
Minas Geraes.

Total". ..

515-266
25.794

7.003.474
5.124.674

274.913
68.719

656.430
130.570

8.418.945
6.476.957

266.574
72.111

912.614
182.696

9.418.791
7. 139.403

332.806
80.646

1. 137.008
191.226

10.760.253
8.326.367

448.800
104.465

1.277.951
211.794

13.141.713
10. 107.014

590.200
158. 142

48.066
95.698

1. 183.538
190.285

14.598.259
10.608.689

612.556
212.07i

66.559
156.256

1. 157.441
211.979

14.780.222
11.399.804

598.679
279.113

^OT2-8« 16^021 -58S iSToaVea ~20.968^12; 25-497-531 
27.549 ¦ 17i 

| 

~28 
650 058

I  "

ESTADOS 1938 l
I I

Pará
Ceará (b)
Pernambuco
Bahia  '
Districto Federal- . • •

São Paulo .
Rio Grande cio oul...
Minas Geraes

48.066
95.698

1.183.538
190.285

14.598.259
10.608.689

612.556
212.077

66.559
156.256

1. 157.441
211.979

14.780.222
11.399.804

598.679
279.113

18.493
60.558
26.097
21.694

181.963
-i- 791. 115

13.877
67.036

+
+

+
+
4-

38,5%
63,3%
2,2%

11,4%
1,2%
7,5%
2,3%

31,6%+ 

1^549^172" 
"SrSrosT 

+l.M0.g* + 4'°%

Total

(a) Inicio em maio de l9~ò7_

(b) Inicio em fevereiro de
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Bolsa do Rio de 
Janeiro

Camara Syndical dos Corretores « Movimento de Novembro de 1939

p r g o s

Quanti-
DADE TITULOS Importance

Minimos Maximos

 ... i ' . ¦' - —-

APOLICES DA UNI AO

2:400$ Uniformizadas de 5%, miudas 725$000 750$000 1:770$000
1.291 Uniformizadas de 1:000$, 5% 802$000 815$000 1.043:773$500

125 Emprestimo Nacional de 1903, port.0 «... 800$000 805$000 100:312$500
15:800$ Diversas Emissoes de 5%, miudas, nom.° 700$000 775$000 11:652$500

3.008 Diversas Emissoes de 1:000$, 5%, nom.° 803$000 814$00 2.431:968$000
3.131 Diversas Emissoes de 1:000$, 5%, port.0 813$000 82 1$000 2.558:027$000

10.555 Diversas Emissoes de 1:000$, 5%. port.0 (Caut.°) 804$000 810$000 8.5 17:885$000
57 Reajustamento Economico de 500$, 5%, port.0 382$000 420$000 22:857$000

7.138 Reajustamento Economico de 1:000$, 5%, port.0 820$000 860$00 5.995:920$000

OBRIGAQ5ES DA UNIAO

15:000$ Thesouro Nacional de 7% (1921) 1:025$000 1:025$000 15:375$000
286 Thesouro Nacional de 500$, 7% (1930) 498$000 503$000 143:1435000
398 Thesouro Nacional de 1:000$, 7% (1930) 1:010$000 1:013$000 402:577$000
350 Thesouro Nacional de 1:000$, 7% (1932) 1:080$000 1:100$000 381:500$000
246 Thesouro Nacional de 1:000$, 6% (1937) 940$000 955$000 233:085$000
439 Ferroviarias de 1:000$, 7% 1:005$000 1:010$000 442:292$500

APOLICES MUNICIPAES DO DISTRICTO FEDERAL

15 Emprestimo de 1904, nom.° — £ 20 — 5% 470$000 470$000 7:050$000
949 Emprestimo de 1904, port.0— £ 20 — 5% 498$000 5 10$000 478:296$000

40 Emprestimo de 1906, nom.° — 200$000 — 6% 145$000 145$00 5:800$000
178 Emprestimo de 1906, port.0 — 200$000 — 6% 161$000 162$000 8:747$000
30 Emprestimo de 1914, nom.° — 200$000 — 6% 140$000 143$000 4:245$000

345 Emprestimo de 1914, port.0 — 200$000 — 6% 160$000 161$000 55:372$500
693 Emprestimo de 1917, port.0 — 200$000 — 6% 160$000 161$000 111:226$500

1.049 Emprestimo de 1920, port.0 — 200$000 — 6% 159$500 161$000 168:102$250
208 Emprestimo do Dec. 1.535 —200$000 — 7% —port.0  187$000 187$000 38:896$000
200 Emprestimo do Dec.0 1.550 — 200$000 — 7% — port.0 187$000 187$000 37:400$000
110 Emprestimo do Dec.0 1.622 — 200$000 — 7% — port.0 185$000 187$000 20:460$000
150 Emprestimo do Dec.0 1.948 — 200$000 — 7% — port.0, 184$000 187$000 27:3

1.147 Emprestimo do Dec.0 2.097 — 200$000 — 7% — port.0 184$000 188$500 213:625nnn
10 Emprestimo do Dec.0 2.339 — 200$000 — 7% — port.0 186$000 186$000 1:8S^

1.483 Emprestimo do Dec.0 3.264 — 200$000 — 7% — port.0 184$500 185$500 274:35Snnn
2.916 Emprestimo de 1931, port.0 — 200$000 — 5% 192$000 195$000 564:246$UUU

APOLICES MUNICIPAES DOS ESTADOS

125 Bello Horizonte de 200$, 6%, nom.° 130S000 130$000 16:252?2™
1.055 Bello Horizonte de 1:000$, 7%, port.0  805$000 806$000 849:82Scnn
1.265 Porto Alegre de 50$, 3 1/2%, port.0 !!!!II!I!!I! 29$000 32$00 38:582$50Q

APOLICES DOS ESTADOS

50 Espirito Santo de 1:000$, 8%, nom.» 760J000 770$000 38:^Snnn
2 Mmas Geraes de 500$, 5%, nom.» 280$000 300$000 S80$OUU

57 Minas Geraes de 1:000$, 5%, nom.° 615$000 623$000
51 Mmas Geraes de 1:000$, 5%, port.0 610$000 615$000 31:237$50

Pm 
-M-inas) Geraes de 200$, 7%, port.0 III!! 111' I I M 1111" 

"I! 
II 150$000 155$000 nn?000

M 2If. Mmas Geraes de 500$, 7%, port." 395$000 4025500 S|;AnnloOO

Wk oil? ^^|nas 
Geraes de 1:0005, 7%, nom.° 780$000 780$000

4BP; 2.135 Mmas Geraes de 1:000$, 7%, port.0 VQV^OOO 820S000 I-7 or^non

infill $»>•»s%»p°rt-#; M4$ooo i47$soo lH:^SOOO10.684 Minas Geraes de 200$, 9%, port.0 (2.a Serie) 163$000 167$000 1.762:860$U

o OBSERVADOR

Camara Syndical dos Corretores « Movimento de Novembro de

Quanti
DADE Importancia

Máximosímmos

APÓLICES DA UNIÃO

725$000
802$000
800$000
700$000
803$000
813$000
804$000
382$000
820$000

750$000
815$000
805$000
775$000
814$000
82 1$000
810$000
420$000
860$000

Uniformizadas de 5%, miúdas
Uniformizadas de 1:000$, 5%
Empréstimo Nacional de 1903, port.0
Diversas Emissões de 5%, miúdas, nom.°
Diversas Emissões de 1:000$, 5%, nom.°
Diversas Emissões de 1:000$, 5%, port.0
Diversas Emissões de 1:000$, 5%. port.0 (Caut.°)
Reajustamento Economico de 500$, 5%, port.0
Reajustamento Economico de 1:000$, 5%, port.0

OBRIGAÇÕES DA UNIÃO

Thesouro Nacional de 7% (1921)
Thesouro Nacional de 500$, 7% (1930)
Thesouro Nacional de 1:000$, 7% (1930)
Thesouro Nacional de 1:000$, 7% (1932)
Thesouro Nacional de 1:000$, 6% (1937)
Ferroviárias de 1:000$, 7%

APÓLICES MUNICIPAES DO DISTRICTO FEDERAL

Empréstimo de 1904, nom.° — £20 — 5%
Empréstimo de 1904, port.0 — £ 20 — 5%
Empréstimo de 1906, nom.° — 200$000 — 6%
Empréstimo de 1906, port.0 — 200$000 — 6%
Empréstimo de 1914, nom.° — 200$000 — 6%
Empréstimo de 1914, port.0 — 200$000 — 6%
Empréstimo de 1917, port.0 — 200$000 — 6%
Empréstimo de 1920, port.0 — 200$000 — 6%
Empréstimo do Dec. 1.535 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo do Dec.0 1.550 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo do Dec.0 1.622 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo do Dec.0 1.948 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo do Dec.0 2.097 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo do Dec.0 2.339 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo do Dec.0 3.264 — 200$000 — 7% — port.0
Empréstimo de 1931, port.° — 200$000 — 5%

1:025$000
498$000

1:010$000
1:080$000

940$000
1:005$000

1:025$000
503$000

1:013$000
1:100$000

955$000
1:010$000

470$000
5 10$000
145$000
162$000
143$000
161$000
161$000
161$000
187$000
187$000
187$000
187$000
188$500
186$000
185$500
195$000

470$000
498$000
145$000
161$000
140$000
160$000
160$000
159$500
187$000
187$000
185$000
184$000
184$000
186$000
184$500
192$000

130$000
806$000

32$000

130S000
805$000
29$000

770$000
300$000
623$000
615$000
155$000
402$500
780$000
820$000
147$500
167$000

760$000
280$000
615$000
610$000
150$000
395$000
780$000
797$000
144$000
163$000
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QUANTI-
dab®

títulos

PREÇOS

Mínimos Máximos

Importancia

roí I Minas Geraes de 200$, 7%, port." (3.» Série)  157Í000
19 

S Paraná de 200$, 5%, port."  130$000
oU j_ inn<C Kü7 oocrnnn

R ano I Pernambuco de 100$, 5%, port.°
6' 

A Rio de Janeiro de 500$, 6%, nom.°.. 3 10$000

o I Rio de Janeiro de 500$, 6%, port." 330$000

Rio de Janeiro de 500$, 8%, port.» 4SO$000

Rio de Janeiro de 1:000$ — 8% — port.° (Dec.° 2316) 965$000

São Paulo de 200$, 5%, port.° 194-$000

São Paulo de 1:000$, 8%, nom.° (Uniformizadas) 1:032$000

São Paulo de 1:000$, 8%, port.0 (Uniformizadas) 1:024$000

82S000

4
5

25
1

3.583
81

2.892

ACÇÕES DE BANCOS

164
78

7
80

802
175

Brasil
Commercio
Funccionarios Públicos. . . . .

Mercantil do Rio de Janeiro
Portuguez do Brasil, nom.°

460$000
280S000

45$000
635$000
165$000

Portuguez do Brasil, port.0 | 
175$000

ACÇÕES DE COMPANHIAS DE SEGUROS

72 I Seguros de Vida Sul America. qnnlnon

25 União Commercial dos Varegistás | i-900$000

ACÇÕES DE COMPANHIAS DE TECIDOS

e?^n i a • t? 1 *1 I 300$000
540 America r abril oqnçnnn

,6 
piança Industrial 19g$000

100 Petropolitana /lonçnnn
10 I São Pedro de Alcantara |

ACÇÕES DE COMPANHIAS DE TRANSPORTES

I 148$000
Je«W®° •| 242$0003.688 I Estrada de Ferro e Minas S.

105 I Paulista de Estradas de Ferro

605
886
25
37

250
40
40
15

1.127

ACÇÕES DE COMPANHIAS DIVERSAS

,, O , „ | 217$000
Docas de bantos, 224$000
Docas de Santos, 200S000
Chrisbraz ........ ; 

; 240$000
Mercado Municipal do Rio de Janeiro 900S0C0
Mesbla S/A.
Monitor Mercantil
Salinas Perynas
Serviços Hollerith, port.0
Siderúrgica Belgo Mineir,a port.0.

107
2.058

103
1.407

50

DEBENTURES DE COMPANHIAS DE TECIDOS

E COMPANHIAS DIVERSAS

Alliança Industrial l.a Série
Banco Hypothecario Lar Brasileiro
Antarctica Paulista
Docas de Santos
Hotéis Palace

30$000
115$000

1:190$000
370$000

200$000
203$000
195$000
182$000
205$000

VENDAS JUDICIAES

Apólices e Obrigações

32 Uniformizadas de 1:000$, 5%
Diversas Emissões de 1:000$, 5%, 

•7a 5;versas Emissões de 1:000$, 5%, port.°  • • • • •

lr.» 
Obrigações Thesouro Nacional de 500$ - 7% (1930).

Rn Vb"êa,í3es idem de 1:000$, 7% (1930)

Rn T^em' 
ldem de 1:000$, 6% (1937)

Rn 
~JmPrest'Uio Municipal de 1906, port.0

4R 
~,mPrest.mo Municipal de 1920, port.0

I São Paulo de 1:000$, 8%, port.0 (Uniformizadas)

162$000
130$000
85$000

310$000
330$000
450$000
965$000
195$500

1:032$000
1:034$000

470$000
280$000

45$000
635$000
165$000
178$000

8003000
1:900$000

310$000
250$000
195$000
420$000

160S000
246$000

2205000
2255000
200$000
240$000
200$000

30$000
115$000

1:190$000
380$000

802$000
805$000
815$000
503$000

1:013$000
950$000
161$000
160$000

1:024$000

200$000
204$000
200$000
184$000
205$000

810S000
805$000
815$000
504$000

1:013$000
950$000
161$000
160$000

1:024$000

3. 111:047$500
3:900$000

560:201$500
1240$000
1:650$000
1:250$000

965$000
697:789$250

83 592$000
2.975:868$000

76:260$000
21:840$000

315S000
50:800$000

132:330$000
30:887$500

57:600$000
47:500$000

164:700$000
1:500$000

19:500$000
4:200$000

549:512$000
2 5:620$ 000

132:192$500
198:907$000

5:000$000
8:880$000

50:000$000
1:200$000
4:600$000

17:850$000
422:625$000

21:400$000
418:803$0C0

20:342$500
257:481$000

10:250$000

25:792$000
48:300$000
12:225$000
37:259$000

104:339$000
47:500$000

8;050$000
8:000$000

46:080$000
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Quanti-
DADE

TÍTULOS

PREÇOS

Mínimos Máximos

Importancais

200
58
50

100
100

2
100
450
618

2
9

2
415

3.000
150

ACÇÕES DE BANCOS E COMPANHIAS

Funccionarios Públicos
Portuguez do Brasil, nom.° - 
Portuguez do Brasil, c/20 % (Por um certificado)

Tecidos Corcovado
Prorgesso Industrial do Brasil.
Auto Expresso
E. de F. Goyaz de Frs. 500
E. de F. e Minas de S. J eronymo
Industrial Caixa Madeira
União Caixeiral
Docas de Santos, port.°

DEBENTURES

Nacional de Tecidos Nova America
Docas da Bahia 2.a Série

VENDAS A PRAZO

Aps. Empréstimo Municipal de 1931, port.°
Cia. E. deF. e Minas de S. Jeronymo

46$000
165$000
151$000
101$000
361$000

1$000
12$000

148$500
2$000
2 $000

225$000

1:040$000
102$000

192$000
163$000

46$000
165$000
151$000
101$000
361$000

1$000
12$000

148$500
2$000
2$000

225$000

1:040$000
102$000

192$000
163$000

9:200$000
9:570$000

151$000
10:100$000
36:100$000

2$000
1:200$000

66:825$000
1:236$000

4$000
2:025$000

o.-6.!:080$000
42:330$000

576:000$000
24:450$000

RESUMO GERAL

25.323 — Apólices da União
1.734 — Obrigações da União
9.523 — Apólices Municipaes do Districto Federal.
2.445 — Apólices Municipaes dos Estados

55.856 — Apólices dos Estados
1.306 —¦ Acções de Bancos

97 — Acções de Companhias de Seguros
656 — Acções de Companhias de Tecidos

3.793 — Acções de Companhias de Transporte. . . .
3.025 — Acções de Companhias Diversas

107 — Debentures de Companhias de Tecidos. . .
3.618 — Debentures de Companhias Diversas
2.585 — Vendas Judiciaes
3. 150 — Vendas a prazo

113.218 Total

20.684:165$500
1.617:972$500
2.037:510$000

904:635$000
12.595:866$250

312:432$500
105:100$000
189:900$000
575:132$000
841:254$500

2 1:400$000
706:876$500
518:368$000
600:450$000

41.711:062$750

Títulos de Porto Alegre

OUTXjgífo - 1939

i

72
6

12
718

1
2

39
24
24
37
19

165
30

115
145
70

187

1.666

Apólices do Estado de São Paulo ,decreto 7.231, valor nominal de Rs. 200$000, juros de 5% a.a
Apólices do Estado de Minas Geraes, decreto 11.412, valor nominal de Rs. 200$000, juros de 5% a.a
Apólices do Estado de Pernambuco, valor nominal de Rs. 100$000, juros de 5% a.a
Apólices estaduaes, denominadas "Encampação 

1931", valor nominal de Rs. 500$000, juros de 5% a.a
Apólice da Prefeitura de Porto Alegre, decreto 204 (25 annos) vai. nom. de Rs. 500$000, juros de 8% a.a
Apólices da Prefeitura de Porto Alegre, decreto 244, (10 annos), vai. nom. de Rs. 500$000, juros de 8% a.a.
Apólices da Prefeitura de Porto Alegre, decreto 202, (10 annos), vai. nom. de Rs. 500$000, juros de 8% a a.
Apólices da Prefeitura de Porto Alegre, decreto 228, (10 annos), valor nominal de Rs. 500$000, juros de 8% a.a.
Apólices da Prefeitura de Rio Grande, lei 129 - valor nominal de Rs. 500$000, juros de 8% a.a
Apólices da Prefeit. de Rio Grande, (Empr. Melhoramentos), valor nom. de 200$000, juros de 7% a.a
Apólices da Prefeit. de Rio Grande, (Emprest. Melhor, desdobr.). vai. nom. de Rs. 50$000, juros de 7% a.a..
Apólices da Prefeit. de Sto. Ângelo, decr. 8, valor nominal de Rs. 500$000, juros de 8% a. 
Apólices da Prefeit. de Sto. Ângelo, lei 17, valor nominal de Rs. 1:000$000, juros de 8% a. 
Apólices da Prefeit. de Sta.. Maria, acto 199, valor nominal de Rs. 200$000, juros de 8% a.a
Acções do Banco da Provincia do Rio Grande do Sul
Acções do Banco Nacional de Commercio
Letras hypothecarias da Auxiliadora Predial S/A

Total

14:204$000
868$000

1:052$000
224:906$000

480$000
965$000

18:817$500
11:575$000
11:880$000
7:400$000

950$000
75:275$000
27:500$000
20:185$000
25:665$000
12:600$000
31:965$000

486:2875500



ARTÉRIAS 

da CIVILIZAÇAO!

No Brasil actual, mais

de 4 mil locomotivas,

e 50 mil carros e va-

gões, 
transportam, atra-

vés de uma rêde de 35

mil kilometros, os pro-

duetos do nosso hinter-

land, ligando cidades,

serras, trans-

pondo planícies. Ver d a-

deiras artérias da civi-

lização, por onde se

escoam, annualmente,

dezenas de milhares

de bneSadas de nossas

principais mercadorias,

essas linhas ferreas de-

sempenham, na vida so-

ciai e economica do

Paiz, um papel do

maior relevo.

Para a segurança e con-

servaçao 
dessa 

grande

rêde íerroviaria, a lu-

briíicação é ponto vital.
r

E pois com legitimo or-

gulho profissional que a

Standard Oil Company

of Brazil registra a pre-

íerencia dispensada aos

seus produetos e a con-

fiança depositada em

seus technicos, pelos di-

rectores das principaes

ferrovias do paiz, cuja

lubrificação está a seu

cargo, em grande maio-

ria. Para isto, a Standard

Oil mantém optimos la-

boratorios de pesqui-

zas, onde technicos de

incontestável nomeada,

estudam e preparam

lubrificantes especiaes

para cada typo de lu-

briíicação.

STANDARD 
oil company 

of brazil
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tem sido conseguido, nos últimos tempos,

graças" ao aperfeiçoamento do machinario

de descaroçar algodão.

Um producto isento de impurezas, livre de

fibras dilaceradas e enovelladas, concorre

efficazmente para o augmento de rendi-

mento do trabalho das fiações, resultando:

MAIOR PRODUCCÃO

MENOR DISPERDICIO

PRODUCTO PERFEITO

esse objectivo que temos classifi

enfardado o melhor algodão d

S. Paulo.

com

S. PAULO

marca de algodão Paulista

mam i is m
mm

m


