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Washington Luis Pereil'a de Sou
za nasceu na <lidalUl de Macahé, E~k 

tllld·o do Ri o d,e Jau1lIro, a 26 de Ou
tubro de 1870. F{)jI"am seus pa1lS o te-
r, ellte-coron~l Joaquim LUÍS Pereira d Q 

SQuz;a e dona ·Flo·rinda Sá Pinto Perei
,·a de :&oUZit. Em. 1884, o jo-ven Was· 
.hington Luis iniciava os seus estudos 

5Gcundarios, matrieulando.,se lio Inter· 
nato do Collegio Pedro lI, ao Rio, 
Jo;.m 1888 ve.io pa·ra São Pau'lo, anãf
ctmoluiu '00 pr~paratodos no -Curso 

Annexo ' á Faculdade de Direito. Em 
1889 JDi3,tr!cul'ou-se no ()·UIl'GO de dIrei-· . 

to, recebendo a ·l.°·de Dezembr.o-lCI:e 189J 
() di·pl Olma 'li~. bacharel pe'la ·F'9.>Culda
de de. Direilto 'lia Cidade de Sãó Pau
lo. Em 1892 fói nomeado p,wUlotor 
pubH()o da C01marca de Barll'a Maonsa, 

Effiado do Rio de Janeiro. Deixando 
esse car.go, -estabel-eceu-se, >camo adv:o
ga.do, na cida;de de · Batatae.s, E&tado 
de lSão ,Paulo. Em 1897 1:oi eleite> ve

·rea'<iior '6 . presid'ente da CamaTa 'Mu.ni
cipal de Bata.1:aoo, SMldo em 1898 rn

vestido das attribuições de. Intell'den
te de> me.>mo IDiunioci·pi-c>. No an'110 se_o 
gutn·te. 1899, 10i rwleito. ··FIm 1904 foi 
eleito dellwtado ao {)OOl'g>resso de <São 
Paulo pa,ra o triennio 1-904-~,906 . To~ 

. mau paa-te 'na revj,g-ão co~titueion·al 

de.. .19(}5. Ero. 1906, 13 de Março, (<li 

deI1te successQr, ' Dr. Manuel J,e>aqu,jm 
de A~lill'qwerq'ue Lima, até , LO. de Maio 
d.e 1912 , Em Setembr-o desse anó!ió 

foi eleito deputadsO estadoal, t omando 
a>S<len'to a 111 . (dia putubro seguinte. 
;Km 30 de -outubro ·de 1913 foj eleite 
Pr.efe~te> da . CapitaJ. de. São Pa·ulo. to
man.dooPOSilIe <l(). cargo a 15 doe Jal1ei

·ro de 1914, e. r.eeleite>. exerceu a.s. 
f'lldl<lÇÕes· de P>I'efelto da C'apita'l até 
16 de AgoQ&to de 1919 . A 11 de Se
teimlbro seguinte, foi prooamaldo can
ti,iuato do Pa.rtidJo RetJu'Qlicano Pau
Hsta ao cargo de proo.id'ente 'd'o Es- . 
. tado. ·par·a -s,ueced:er ao Dl'. AJ.ti\n~· 
Arantoo. Em 1.0 de Mar!}'(> d·e 1920 foi 
eleito ·prooidente de .. ··São Paulo. reco

nhec~de> e 'proclamado a 22 d'e Abrt! 
seguinte e emp<l1lSaK!;o ·a 1.0

' de Mate>. 
;pa.ra &er·vir no quatrfenÍÚ!o ;proesidencial 
de 19020-19,24. F'oieieJite> 'P01' 80.123 
v-oWs, é o decimo p.rim,e·iro ,pr.esidente 

do E-stad.o, na RepubHca, ·e o 'Sexage, 
!limo quinto na ordem ' c-hl"()u,ologiea, 

u1lsde 1824, qu.w'de>,· . "o ill~peri:o. ' se 
organisou (). go·venno provin>cial lUl São· 
Pau);o. Por O'<lcrusiã.Q d~ 'su'a> poooe foI 
diflt1Tibuildoo liv:ro .-· WASHI~GTON 

LUIS PEREIRA DEIS()UZA-- '(i!l9'l-
1920 -. O . .<\.d.ffi,iniStrador. O Pcol,itiC9; 
O HO<lllieID). Luiz FOMeca, 1Sií.e> Pau.l,Q, 
Poca;i & O<>ni,p., i 920, {10m retrato, '2iS 

r.t>meado s&cretario td.a Justiça, lD.a pagtl).a.s . emd'ois ,fo'rln):a:.tos e .. dua(f. 
:pr.esidencia de> d.r. J ·o.r,g·e. Ti·biriçá, e qua,Uci·a;des de ,papel. 
·('ontinuou nesse cargo <lO,mo 'll'J:'ElSl- Em 1904; . ~ · ::Dl'.·\Vaslj.illgtOiL Lliis 
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veio ·pa.ra a Cama·l'a ,dos Deputados .da 
'lua! ,sahil'a em 1903, Não era um 
desconnecid-o para, mim. Pess"almente, 
porém, ,conheci"o . :muito mais tarde, 
ta,vezem 1910, Nas l'oda.spoliticas 
cie 1895 a 1899 falava-'sle com ~nthu
~ia$ti>cos ,].ouvores -delUU homem novo, 
qu~ €,stava fazendo IPo'Utica e a;dminis
tração em Batataes, lIsand.o processos 
ali quasi doesconh,ecidos. iLembro-m .. 
perfeHa.mellte, que {oi retumbante o 
BUC<)8'S'90 .do .re.latüTio apTsos'cntado á. 

C<amara Muniópal d.e Batataes pelo 
seu .Inte·ndent.!e, o Dl'. Wa~hiILgton 

Luis. Essa. pUblica1)ã,o andou de mão 
em, mão, na$ rodas ,p31r1amenta.l'es, e 
todos vil'a,m 110eHa a revelação -de um 
futuro lesta·dista. Não se engau'3Jram 
os que fizeram ap'rophecia, De fa;cto, 

para quem conhece o melo palllista, 
facil B8rá avaliar o quasi ,espanto, que 
havia de surgiJr Idas decl'arações do 
Intendente .do remoto mllnicipio, Que 
é Bat8>taes, Em palavras fran,cas, ü 

l'<ôpre.s'entante do p:oder execntivo da
quel'loe mun~cipio batia-!&e pela autono
mia muni<cjpal, asseglU'a-d'a Ipela Cons
tituição Federal, Foi ardua a lucta 
que s,e travou em torno ,da -defesa fei

ta. VOI' Batataes daIS' preregakiva,s' do 
mUIL~cipio, O ped-er publico estadoal, 
pOQ"ém, muito mais forte, tu.do levou 
de v€'llci'da, e os lU uniciDlo'S, a:pesar do 
!l.ppeUo ,da ·:m unicipalidade de Batataes 
receberam em sua autonomia .profun
dOg<J,)pe, Foi o(} Dl'. Washington Luis 
j!,wlma d'esse movimento demooraticO. 
Que tamanha l'epercuss'ão lev'e. Argu
mentava elle: - "A absorpção pele 
Estado das, attribuições municipaes, i11-

traduzindo o desrespeito pelas leis. em 
uma terra em Que' tão pouca cousa se 

respeita, mata a iniciátiva dos muni
dpios, ·crea uma tuteUa' odiosa e il

legal". E continuafrdo a combater as 

idéaõ .dos que pregavam 'asrestricções 
da autonomia munici'p.al, ,porque nem 
todos os munici,pi<>sestavam em con. 

I diçõetg· ,d,e ;.:;e g-oVel"JI.'H, t) \)1'. v"t~~.shi/l_ 

gt-OID Luis con'c·luia ~ql.te. pOi' t!~'H(: -::~a

minha, ehegar"'s;ü-ia ~'t neee'sshladp ([. 

-restringir a auloulJ-mi(l. dO'~ r~stados, 

porque p'oderia hav'cl' algulIl qn p n ,-11 1 

estivesse pr,eparado lJil'l'a, d/':;;fructar a,"::;' 

pre-ro:gativa.s constitllcíon'a'C'~i. Iil ellt~.{} 

concluída: - ,; a inco.1l1 lH.d 0JH~ ia doo 

mUllicipios é a illlCOllllpeteuda da na

ção". Para elle. a Calnal'a. l\!1unieípal 

de Batataes Hcumprira um dover sa· 

crosanto transformado em titulo de 
gloria, acordando o sentimento de ;J.ll
tonolnismo adornlecido no seio daK 
mnnicipalidades" . 

'O 1110""0 poltitko e a,dminislrador 

começava pela op·p.oslção ao goveTllo 
sostadoal. A sua altitude, porém, náo 
era vuigar, Havia qualquer coiisa maí.H 

qu~ simples oppos1çãon!os seu·s dizer,," 
e gestos: -- havia um desejo superiol' 
de defender direitos, 
construir ,p,.dnli1üsvrar COT.rect.a'menü~. 

Isto nos meio>s politkos. Nos circuhlH 
ill,teUectuaes a. figura do Dl', Washill
gton Luis já 'era fu];gurante, Uma. V"", 
indo .eu ao Archivo Publico, .s:ob n. 
dil'ecção -de Antonio· .de Toledo Piza, 
ouvi deste salLdoso panlista as 8eguiu
tes palMoras: .- "Desejava en·contraI' 

uma duzia de ra·pazes, Que tra'balhas
s·em como· o Dl', Washington Luis, e .. 

historia paulista seria reconstituida p~ 
lPOUCO tetUiPo".. "Agora, accrescentO'u, 

posso deixal' este posto: - t"uho 
quem .me su.bstitua na organisação e 
composição das chronicas", O Dl'. 

Was·hingtou Lut" foi 'q nem primeiro 
teVE> a visão nitid!a do modo pelo qual 
ze d,eveTÍam estudar aJa bandeira$ ,pau
lista's, que demandaram 'os se.rtõe;;. 

I!'oi ,e11e quem, lendo, relendo e com
parando os velhlose rendilhados in

ventari,os do secnlo XVII;e XWII. 

traçou ,com fkmeza o rumo· a >s",guir 
em tão ,p'ooado, mas bellissimo estudo. 
Não satisfeito aIlenas com as leitu'l'as 
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1.10 A.r·ehivo PU'Mico, O Dl'. WashIn
gton J~uis . escr~veu a n.otavru mono
gra.phla.que é a sua - "Contribuição 
1I11Sa 3. . Historia >da Capitania de São 

Pauela . .. GO'Vemo. de Rodrigo Cesar de 

Meneze",." Esse tra'balho, em qu-e o Dr. 

Washington ,Luis s·e .r·evelou capaz d-e 
empreheruHmelltos Sélios e profundos 
nos domjnlos da llteratura,s.ciencias ·e 
ttistoriai appareceu pela Iprrmeira vez 
no rol·. VIU da Revista do Instituto 
Historico ·de ;São P.aulo, pIlg. 22, an.no 
de 1904 . MuitO' mai's ta·r>d,.e foi .reedi_ 
t.a,do ·em livro pela Casa Garraux. Ou
tros traba.\h,Q<S· historicos sfuo· devidos 
á .perma do Dr. WaShington Luis. En
tre ElneS, doia merecem ·registro eS'pe
cia!: - "O Testamento de João Rama

Ibo " publicado no voL IX, pago 563, 

anno de 1905, Revista do Instituto. 
Hlstoél'ico de S. Paula e - "Anto·nio 

Raposo Tavares" - (Guayra), pago 
485, Ido ·mesm,o vaI. Como é sabido. 
Antonio Raposo Ta vares: foi dos maio' 
res, se não foi ·0 maior bandeirante, ·ao 

. temp·o ·das oonquistas s'ertanejas e da. 
gue.r·ra aos hespa·nhoes . Havia, por<\m, 

confusão de nomes. cam pr&juizo das 
glorias . do chefe da expedição, que se 
Lmmortali,sara, mais: uma ve'z, -na con
quista e destruiçã,a. de G'uayra, omIde 

QS hespanhoes ~e haviam estabelecido, 
com prejuízo dos ,direitos da >corôa 
POTtugu3za, Quatro eram os 'Raposo",: 
"Antonio Raposo; Antonio Raposo da 
giJovell'a; Antonio Raposo Pegas; e An

tonio Raposo Ta vares." Qual era o ce

l.ebre caudilho? Foi a tarefa que S6 

ímrpoz {l Dr. Washingta.n Luis: -
identlfioear quatl ·fosse. 'o authentico, 
-cessando a-ssim a Jamentavel e preju
dicial eon.fusão. Em 1905, o DI'. 'Was

hlngton Luis pooo .. , com trabalho ex
c1uslvamente eeu, conc:luil';' de modo 
perfeito que" Antonio 'Rruposo Tavares" 

fõra o cb'€'fe audaciooo que assaltou a 
cidade . h 'espanhola de Guayra, e o bau
(leiTante .wa.is atrev,idro e glorioso, tal-

vez d-e qu",ntos bateram invios sertões 
apav·orantes. Em 1912, aete anuQ'li de' 
pois, appareoou, a famooa obra histo· 
rica do jesuita iPad:r.e PlWtells, pub~i

cada -em Madrid, e á pago 458, 1.° vol. 
é eonfirmada, de modo absoluto, a 
identificação feita pelo Dl'. WaJSbington 
Luis: - "He aqui la lista de los nom
'b1'es de algunos portugueses de la com

pa,iUe. de Anwnio- Rapo-so Tavares, que 

fueron aI sertõn. , ." Com os seus tra

ba,lhos h.i.gtoricos, o Dl'. Washington 
Luils eonquistou lugar de destaqu;, no' 
meios intellectuaes, applauS<ls dos e,,
tu-diosos e passou a fazer -parte' do In>;· 
tituto Historieo de São Paulo, primei-
1'0, e, 1iepois, do Instituto HistorieI) 
Brasileiro. Em Batataes não foram s', 
os principIas, que o seduziram, nem 0< 

eqtudos juridico;;', que o ·preoccuparalll. 
EUe foi igualmente um vereador de 

eleva.do tino pratico, um intendente 
modelar, que muita obra material exe· 
cutou e fez executar. Ficou bem a';
si gnaIada a 'sua 'pa-ssagem p<llo gove.·· 
no municipal -d<l Batataes, como che· 
fe qu'e foi, -do 'pod~r executivo. E'm 

1911, o gov-erno, do presidente' Alb\l
cfuerque Lins d·eu ao .grupo escolar d a
quella cidad.e o nome do Dl'. Washín-
gton Luis. Houv-e, por Q{)Casião da 
abertura offieial desse grupo, fest as" 
br'ilhamte·s -as()lemnes. Foram Tel em· 
brados '()s valiosos serviços ,pl'estud 
á cldad·e de Batataes, pelO ;'ntendent ~ 

de 1898, cuja. Pilssagem pelo governo 
muni~ip'a} fez época e constituiu exaro
pIo de justiça, moralidade e pror;r~ 5 · 

so, até agora seguido. "Pode-se dizer, 
a ffirma um escriptor, qu-e o Dl'. 'Was

,hington Luís lançou os delineamentos 

do progresso que hoje ostenta a cida

de e deixou o seu trabalho e o exem
plO deste como um incentivo para os 

administradores municipaes que depois 

de. sua obra se suecederam". 

-O orador do ,povo de l3atataes pn . 

ra saudar 'o Dl'. Washin.gton Luis foI 



° D.·. Altino Arantes, nascido naqlleHa 
c-idadil, e que devia, cinco annos mais 
ta:rd,e, oec\llPar a cUlTul presidencial, 
paSS'ando-a, d~poi6', ao 'homilnageado, 
a:1'vo do !Seu brilohant~ dIsou·roo. Re. 
afflrmoc>u ·0 Dr. Ailth~1) Ar(l!lltes:
.. . .. teve V. Exda. (Dl'. W~shington 
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de 1904 bateu""", pela llome;l.ça.o dI)· 
presid~mte ruo 'r·ribnll·a,1 .Ie Justiça 'por 
acto de gov~rno. 1"oi, porém . !,or' 

. o>coasião de se. discutid·o o p.,.O'jecto do 
deputado Nogueira Jaguarih"' . ".\letol·i-· 
sa.ndo desp~sas <:c>m a explor'l.f;ão de 
rios e abertt-u·ra de <:amillho's .IH' 6ertão 

Luis), proiPi-ci·o ensejo para demons- de.s'conhilcidü, ·que o Dl'. Washillgt"'1l 
tra .. , de modo inconfutavel, aos olhos 

doe mais severos adversarios, o subido 

valor de &ua personalidade, cujos tra
Ç<lS caracterlsticos bem se poderiam re
sumir 'pela formosa trHogia: - recti
dão ;'ntemerota, energia inquebranta
vel, activida.de tncessante ... " E em 

S/eguida repr<lduzi.nod>ú as palavras de 
J.oa.quim 'Na·bucü, o orador oif.ficIalex
clamou: - .. os homens pll'b:liicos se 

definem, não só 1>81la clarid·ade qu ~ 

projectam dea nte de si, como tambem 
e prin'Cipalmente pi!la que deixam em-.' , 
pós a sua pass·agem". As ,festas· de Ba-

tataesrep.resentrum o reconhecimento 
dos s·ervlços ·!}res'tad'Os pelo s·eu inten
denlte Ide 1898; as 'Consagrações dos 
l'llstHu,t·oo Histor.tcos sãJO o ju'l-gamento 
favorave1, 'prof~lIi'd{) ille:1os i6Btudi{)so5 
sobre 00 trabalhos do histonogr·apho. 
Infell1imente para as letra;;, ·0 Dl'. Was. 
hlngtOOlo Lwis aba1rudonou a penna de 
sscriptol'; . mas, 'feli1imwte para a sã 
p{)!ltica e boa admin.]sl1·ação, foi eHe 
eJ.eito d'eputado 'eo;tadoal em 1904. 

* 
* > 

Deputado, suSltentando os prinei
pilos 'pelos quaes se batera, qua.ndo 
vereado<l', faJ;ou contra o par·e·cer da 
Comm:ilSiSão d ·e JU&tiça, que. declarava. 
nu'lla a lei mU'llicipal d·ê S. Paulo dos 

Ag·urdl(}s. A Camara Munkilpal deooa 
cMad'e 'hav.ta elevado a sua ·séde de 
vi1la a éidade. lntra'llsigenteo em ,,·eus 
príooj.píoo, tev€ ,a.ilnlda ensejo d.e por 
vezeà pr1'oJ)ugnar 'pela a.utonomia dos 
municípios . Na ses.ãoo de 31 de Mai<l 

J ,uis se reveLou aos ,,>eus coUega·R,. tO
mo homem d·e tribuna. 'Ü p.rQjecH, q Lle 

era u tH e patrioUco dor'mia ma .paRta 
da {)ommissão de Fazenda, ,d.esde . Ou_o 
tttbr·o <de 1901. Eis6e projecto pad·eria 
ter 'um tmko def-eito.: - ·pedir pouco 
di.nhei'ro 'para obra ,tão extensa . Não 
havia, ,púJ'tanto, razão a:l,guma de or
v,em sUp<}l'1ior piara jus tilicar {) desca

so da CommtiS'São de Fa"end·a. O depu
tad·o Wail·hingtlOoIl Luis nUlm heHo e vi
brante dJiscu.rso aco·rda aqueHa Com
missão, descrevendo os feito'E düs oan-· 

deirantes, mos·t:rando o estado tene
broso ,d·os 'sertões, tão pxodoW(),s das 

estraodJas de ferm, e tão baldos de cl

V'flisação, tão seductores e cheio,; de 
perigos, tão a,ttrah·oo.tes e semea!!,,,,, de 
traições . 

"Ningu.em iguOl'a como a civlli~a-' 

ção para lá tem 3!vançado; tem feito 
o bem como faz a ci"ur.gia; cortando, 
mutilando, amputando, e o gentio tllID 
recuado', mas a ferro e fogo. Mas o 

gentio tamlbem mata. Nas divisas da 
IJa"baria 'Com a civilisação lem'oramo
nOl5 com horror do fim tragico de mou
s·en:hor Claro Monteiro, trucIdado nal 
maI1gen.s dI) rio Feio. E,ntre outros, 

esse avulta , po>rque o explorador pau

lista., a;J!ém de homem de scieneia era 
sa-cerdote." D@ois, Sempi'e c{)tn elo

quen<Ji.a, ind'aga qual a situaçã.o do 
imlio ·na sociedade. 

E' estrangeiro·, 
,,~rjulgado pera.nte 

-é i'nimigo, deve 
o jury,. quando 

mata ?oe.e ser sem'pre repeHMo IA 
tala? p.e",orando excla.ma ;; ,orador: -
"Desco'brir, conquis·tar e apossear ter-



,'as foi a missão do paulista no passa

do·. Benelfidar e civilisar é a missão 

do paulista no preoonte". Em 1906, 

reunemr!Se os representan,t·es do poder 
(·egi<lllati'Vo .para, em .consti>tui-nte, ~er 

revi'sta a constituição pol1tica de S. 
PauLo . .o Dl', Wa·shington Luis 'distin
guiu-se' ·ent,r-e- \g\eus pares, pela f'i'r:llllelZa 

de surus convieções U>beTaes, força de 
dia:lecti,ca e senso praUClo. Em 17 de 
Agosto d.e 1905 ju-stifica o :pnojecto 
mandamd·o~eva'Ütar o I'e>censeamento 
da .população paulista. 

A pr·o,posito da refürma el~ito.rD.l 

fez di,s,cur.so magndJ'ico,sustenta'ndo o 

systema Assis Bra'si!: - "As re.formas 

nlais sinceras, nas leis nã-o prod uzeln 

os resultados almejados se não eneon .. 

tram, na pratuca, ho·nesta observan .. 

cia". Bateu-se ainda pela causa justa 

da aposent3Jdoria e re,formu d,ns {uuc' 
cíonarios civis e militares: - ". .. o' 

Esta-do vae em ·auxilio do funccionar;o 

aposentado, e. ao dispensaI-o. conser

va-Iheparte doS' vencImentos. E as

sim permitte que possa ainda acc",ndér 

na lareira o lume, aqu·elle que "n~er

mou, se estrop·iou ou enve1heceu no , . 

serYiço de todos". Quando foi da' dis-

'2U'ssáo d·a refor,ma 'eJ.eitoral" o Dr, 
W·ashIngton Luis pl'io,f·e:r:i.~ taes eon
c€itos e sustenta,ra .tão bem as suas 
id-éas que o ,s;yJstema· preconisado dos 
turnos el1eitoraes t.OTIIlOU"S-B yenc:ed<w: 
_ ".com O systema Assi'S Brasil., a 

QPiniáo nacional -'encontrará verdadei

ra repa'esentação no seio das 'Iegislatu

ras". Ter·minara o anno ·de 1905. O 

Dr. W rushington Luis deixara naCa

mara dos Deputa'dos :e na Cemstituinte 

amigos e arum1r3Jd>ores. A sua indivi
du",lidlad'e, a sua !figura, o seu eg,pirito 
e €levados senti'lli<ontos im'Pressiona

r3.m ,fortemente <os dir~gentoo da épo
ca. E foi gera'~ a convicção d>e que 
tãQ intereSlS3.note per'sonaUd3Jd'e te-ria 
breve enooj o de tomar pa.rte na alta 
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adnlinistra.ção governan1ental do Esta .. · 

dn. Ao presidente 'd'e ·en,tão, ,o Df. Jor
ge Ti'biriçá, ·não pa.ssara d,esperceblda 
a ca,pacidade de traba:lho, a energia 
educada e o ale'vantado dos idooes do 
brilhante deputado e Hlustre conm:i_ 
tuinte, A 13 d,e Março <le 1906 o OI'. 

Washi!n.gton Luis l."i o{)eu'par a pasta 
da Ju'stiça. E.ra do pro·grammô. c"~ 

presidente Tibiriçá a reforma da poli
cia civil e militar de S, Paulo. 

Ambas deveriam constituir uma 
car.reira com ed·u,cação te{)]mica ,*"pe
cia]. ,seriam delegados de policia ho
mens Do,rma;dos em direito. <', ,portan

to, defenS'ores da justiça 'e das gUl'a" 
tias assegu.radas no pacto 'politi,co fUII

dam~elltal. Seri'amo-f<ficiaes ela F(l'rça 
Publica ho.ruen~ instruidos na arttl .mio.· 

lHar ec,om preparo int:eHectual S·U'!

fi ciente a.o lde1lempenho de suas robri
gaçõ.8iS'. <Para a carr€>ill'a da policia ci
vil es-ta-vamos Ip·re:paranQ;SI, linham:os a. 
materia llrima e elem .. eThtos. valiosos. 
El''', .porém, 'p·""d",o instruir a ,!1ossa. 
Força Puhl~ca d'e ~modo completo e !&1em. 
d.ependen{)Ías ,d·e qual'quer especi-e, 

Eis por que o gove-rno pauUsta 
p.edi'u á Fr3Jll~.a uma mi'ssão milita,r 
que vies!se instruk a f<:l1'ça polkia( doE 
IS. Pau'lo. Essa missão, çhefiada pelo, 

coronel Balagny, chegou á S.' PaufÓ 
no .dia 23 de Março de 1906, Ia,. 

pois, o KoverllO do presidente Ti

biriçá executar o Beu programma \ie 
reforma po.!ieiaL Foi essa grave e pe-· 

sada t3;l'e'fa eibtregue ao novo 'secreta
rio .da Justiça. Ao Dr. Washin·gton Luis 
oou'be a r,es'llollsabilidade 'da execução 
integral dessa extraordinaria e magni
·fica reforma, que f·oi a cr'eação da po

Iiei:a -c>vil d.e ca'rreira, exercida ,po·r 
hOlmen's d,i'p,lo1l1ados em direito, ~ a 
educação rigoroSamente mUitar dos 
o,Dficlaes ·que, p-ela 'Í'OTça, teriam de' 
fazer respeitar a's' leis, e atlé defender' 

a autonomia do E&tado, se tanto p1'e
c·ilSO fos,se. Começou o trabalho ing-en-· 
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t-e. Logo ao princi.pio sur-gil'aUl dois 
ob-staculos iu:lgados irremediaveis: __ o 

tun~çõe<! !,a.Jieia"s, julgaram-se dimi
nu ídos {lm 'lua força eleitoral, que el
les oonfuILdiam eOlm o .prootigio, que 
deviam ter, e .que, de facto, a lguns ti
nham; a repugnancia, quasi invencl
vel , que -o"" of'ficiaes de pGlicia tinham 
em sujeita,l'-<se á. in>&trucção miHtar mi
nistra·da por estrang'eiros, embora per' 
tencentes a esse glOlio<&o exe.rc.ito, que 
Bonaparte ooonmandara, ha mais ,de 
um seculo, e que Foch coonmallda em 
nossos. tempos. Elltre ·c,s IWSiS'QS oHi
ria-as v !ta via veteranos do Parag uay, 
h ero'lco;s e bl'avo'S ~o'!.dado.g ele Caxias 
e Üsorio. Se o govenlO pau1ista. que
da dar á. policia in structoreSl mJlita
res, não estavam ahi tão .perto, á .mão, 
offic(aes do Exercito BrasHeiro ? Tal 
era a situação do grave problema, 
Quand·o o Dl'. \Y·ashington ·Lnis assu
miu a ·pasta ela 'S-ecr~talia -da Justiça. 
E.r a preciso muito ,e fi no tacto pal'a 
convencer chefes politico,& e ,discipl,ina r 
velhO;S s()ldados cheioo, uns e outros, 

de bons e valiosos 5'~rviços. A um aro 1-

go qu·e lhe falara sobre a gravid"df! 
da reforma :policial, o Dl'. Washington 
Lu~s. ·com aqü'ella convicção, que tan 
to o distingu;, e tall ta coragem e all i_ 

nação -com-m'llnica aos que o l'od·e~a m , 

respondeu: - "Tenho confiança no 

meu amor .á cau,;a p u;bllca, na inteIli

ge'Ilcia dos paulistas e na lealdade do 

gO'Vel'no. O resto e·ntrego á. sorte de 

miI1ha est rella. .. Per ardua surgo, 
meu amigo·". 

E <:omeçou então· a época mais 
fulgurante <ia vida dq 'homem pnbli
co, ,qu:o agora pre~td e o Estado de São 

Pa'lJo. 

• 
• • 

A policia civil ia sahir, eO lllO sahiu . 
das mãos dos politicos locaes, para as 

mãos seguras de uma. pl("ü:uJ.~ de ba
chareis, completamente a lh eios aOR ne
gocios de canlpf!. nario. Pouco a pouct) 
foram s'endo postas de lado as d ifficul
dades . emergentes, e a polieia J.)í,,·t:ida
ria 6 perra retrahiu-se, desa pparecen
do, succumbindo, para dar !ugal' á po 

licia imparcia l 'e 'prompta, filha da 
Justiça e defensora elo Direito. Quem 
quiz'er aprofundar o estudo de costu
mes paulistas, ha de se convencer do 
enorme serviço publico, que prestaram 
ao Estado o presidente Tibiriçá, ado

ptando a r eforma policial, e o dI' . Was

hingt.on Luis pondo-a em execução com 
hrilho ill exe'edivel. A esse t.empo, ca
bia " Seg-untnça Publica ao chefe de 
policia e ao secre tario da Ju stiça a su
pel'intendellcia sobre tudo quanto se 
relacionasse com a ordem e o direito. 
Ao secre tario da Justiça não escapou 
semelhante anomalia , velha e já tradi
oional. Era IH'eciso pol-a de lado. 
"Não é causa logica, expunha elle ao 

,presidente, n ão é cousa lógi.ca dar a 
fU'llccionarios a responsabilidade da 

oi'dem pu'blíca, e conoed·er a outros 

os materiaes p~l..l'a ·assegnrat-a e garan

til-a". E foram tomaelas em conside

ração essas palavras do eminente se
cretario , desapparecendo a chefatura 
de policia. e creando-se a Secretaria 
da Justiça e Segurança Publica. F i
caria assim unificado o serviço. No 
mez de junho de 1906 , pelas duas 

horas e m eia da tarde do dia 11, déra

se 'no qua rtel da Luz? tragico aconteci

mento: - um sargento, durante os 
exercicios da tropa, alvejara o grupo 

de officiaes, onde tambem se ach avam 

os da missão franceza, cahindo morto 

o alferes Magalhã:es e gravemente fe

rido o tenente .coronel Raul Negrel. 
Os mais desencontrados boatos · corro
ram a proposito, .o facto que é com
lIlUlll em quarteis estrangeiros, e ra
rissimo nos brasileiros, assumira pro
porçõ·es d€scon'hecidas. Parecia. fllIe a 
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desol'd.em.. a anarch ia e o 111orticinio 
iam irromper da caserna da Luz .e 
Inundar ". cidade. o dI'. Washington 
Luis transportou-se para o local onde 
um sargento fanatico ali perverso, tolo 
ou suggestionado, acabava de praticar 
.norren.do dellcto. Os officiaes france
zes esta.va.m stlccumbidos deante da 
traição do sargento; os officiaes pau
listas tinha.m dado as primeü'a.s provi
dencias. iLHas acertadas. O dr. \Vas
hingtor1 LUls indaga cOJn urgencia do 
que hOUVB. resolve, eOln aquelle san
gue frio e ' rapidez que todos lhe re
~onhecem . ~ , volta.ndo-se para o com
marrdante em ch efe, ordena: - "Os 

exerdcios continuam " Como que um 
novo alento nasceu naquelles homens. 
ali r eu nidos para a disciplina, e que 
acahavanl de ser su rpn~hendidos por 
um aeto de. indisCiplina feroz e san
guiuarü~, ) (',ruel e intelnpestiva., Desde 
esse luomen.to:. o dI'. Washington Luis 
cpnquistara (I confia11ça e- o on t-husias
mo dos officiaes e da tropa, a 'estima 
e ti reconhecImento da missão militar 
franceza. Ouviu-se o toque de reunir 
e nem unl só ,hom.em, sequer, hesitou 

em pros€guir nos exercicios tão barba
ramente interrompidos. Quando o se
cretario da. Justiça se retirou do quar
tel, eom todas as honras devidas ao 
Dosro de c.hefe snpremo da Policia, a 
~ua personalidade crescera d€ presti
gio. Retirava-se maior do que entrara. 
Para. soldados não !la melhor gloria 
do que morrer no seu posto. O alferes 
Magalhã.es e o tenent'8 coronel Negrél 
aellaram com a s.ua morte a victoria da 
refürulH da. policia. m.ílital', iniciada 
com auspiciosa.s esperanças, continua
da com Q. perda de dois martyres do 
dlÕver, e. afinal . trinmphante nessa 
realidade magnifica que todos conhe
·cernes. sentinl0s e a!naIlloB. A.s duas 
grandes linhas basicas da reforma da 
policia militar e civil estavam traça
das vigorosamente. São Paufo ia ter 
delega.dos imparciaes, officiaes e 801-

d'ados instruídos. Volta-se o espirito rio 
dI'. Washington Luis para outras re
formas, para ~ 1undação de novos ins
titutos . ".o meu desejo é dotar Sào 
Paulo de tudo qua'l1to o pro·gresso e 
a civHisa ção exigem qu'e haja aqui, 
embora não haja lá fóra", dizia elle. 
E pros'egniu no trabalho methodico, 
incessante, diario e continuo. Repri
miu a vadiageln, não com violencia, 
mas applicando a lei. Providenciou so
bre a mendicidade. d8U caça aos fal
sos mendigos, recolhendo-os ás colo
uias regeneradoras, e internando em 
asylos' os infelizes que mendigavam 
por miseria comprovada. Creou o ser
viço de Assistencia Policial, tão bom 
ou melhor, do qne os bons e melhores 
que existem em qualquer parte. Me
lhoron e aperf€içoou o Oorpo de Bom
beiros. Pontnal, dando exemplo de 
amor ao trabalho, chegava á Secreta
ria como outro qualquer funccionario. 
Era dos ultlmos a retirar-se, e, não 
raro, voltava á noite para que O expe
diente não soffresse atrazo. Cr-eou o 
serviço de vehicnlos e carretagens, 01'

ganisou {)o ·corpo da investigadores, fis

caUsou com rigor as casas de penhore" 
creou o Gabinete de Objectos Achados. 
organisou o Gabinete de Identificaçã o, 
tornou realidade o importantis,simo 
serviço de r egistro de nascimentos, ca
samentos e obitos, insistiu pela cons
trllcção de nova penitenciaria, aca!l0u 
com os bandos de ciganos, que intes
tavain periodicamente certas zonas do 
Est~do, roubando animaes e pratican
do toda sorte de depredações. E' sa
bido que o dr. Washington Luis pas

sou noites e noites, em companhia de 
officiaes, rondando ruas, quarteirões 
e bainos pãra pessoalmente conhec('r 
6s fructos e resultados das reformas ' 
e creações que promovia. As suas con
'[erencias com os presidentes Tibirlçá 
e Albuquerque Lins eram longas e por
menorisadas. Com o coronel Balagny. 
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(~hefe da missão militar franceza. COll- I 

ferenciava sempre e demoradamente. 
O Estado d'e São Paulo já ,possuia optl
ma or·ganisação lPolidal civil e mi
litar, quando a pOlitica federal das in
tervenções armadas nos Estados, que 
não apoiavam a orientação do governo 
dó presidente da Republica, o mare
chal Hermes da Fonseca, pretendeu 
agir em São Paulo destruindo tudo o 
que de bom se fizera, em largos annos 
de trabalho eSforçado. Ainda é cedo 
para historiar tão tristes tempos; nias, 
quando os chronistas contarem o que 
se pretendeu no ataque e O que se fez 
na defesa, a personalidade do dr. Was- , 
hington Luis fu1gural"á de modo exce· 
pcicmal; ., os 'paulistas hão de se con .. 
vencer de que a sua honra, vida e bens i 
tiveram, no Secretario da Justiça e'l 
Segurança Publica de então, um bravo 
e intemerato def.ensor. Essa pagina da 
nossa historia, quando lida, cobrirá de 
. maldições as cabeças insensatas dos 
que pretenderam ferir S. Paulo, e bem 
dirá numa apotheose de glorias im
mortaes aquell(ls que souberam resistir 
e desviar o golpe premeditado. Ha de 
se ver ahi o athleta 1)orajoso q'iie foi. 
a esse tempo, o depositario da con
fiança do presidente Albuquerque Lins 
na pasta da Justiça. Bernardino de 
Campos costumava dizer: - "() dr. 

Washi'ngt6n Luis pr"fere (t paz, é ela·' 
ro, mas' não teme a guerra". E accres-

centava: "·Estamos" preparados'" 

Como tudo neste muudo, aquelles tris
t(lS tempos, cheios de apprehensões e 
cuidados, receios e sustos tam bem pas
saram. Um dia a Historia dará sua 
sen tença nesse celebre e pavoroso pro
cesso. 

* * :J;' 

Deixando a pasta da Justiça e Segu
rança Publica o dr. Washington Luis 
volta para a Camara dos Deputados, 
eleito por 6.962 votos, na (lleição de 

15 de ::wto[niJl'o de 1912. flJm [HjtlJbro~ 

se!,:u ill te. d ia. I 1, toma posse de sua 
cadeira. O )'eeillto e galerias achavam~ 
se repletos. I';' )·",,"'lido sob appla.usos 
calorosos e aedama(~ões vibrantes. E' 
rarissimo que isto :-:H~ dê nas nossas 
assenlbléas pol'itica::$. Para faz~r vtbl'ar 

a alma brasileira, e, ainda. luais . .a. pau'" 
lista, é n-ecessario ser aIgnem a.bsolu .. 
tamellte fóra do commum, alguem que 
o povo distinga com a sua admir"ção 
e confiança. Durante esse anuo de 
1912, emquallto foi deputado. :) dI'. 

Washington Luis tra.balhou com .) ar
-dor costunlado'. Era entã.o o ;; leade~' 'I' 

do governo; e. com a decisã·o resoluta 
de sempre, "'presen tou proj 8C'LOS. 'l&fen
deu-os, manifestou suas ide ias sobre 
variados assumptos, demonstrando ter 
adquirido uma grande e larga pratica 
de todos os negocias publicas. Já não 
era uma esperança, era unta reali<lad~. 
ROlHem politico, criterioso e de €spi-· 
rito l'ecto. tinha o dom de attrahir . .A 

sua carreira adquiria brilho e forGa, 
todas as Vezes que lhe confiavam novos 
serviços. E' muito difficil, é mesmo 
1'al'O, que as massas populares se apai
xonem pelos negocias politicos. A r-c
gra é o indifferentismo crescente. e 
avassalador. Sendo assim, os dirigeH
tes, os homens publicos, que fazem a 
politica, procuram acertar pondo nos 
postos de responsabilidade aquelles 
cor1'eligiona1'ios que parecem bons, ou 
bafejados pela sympathia publica. Ha 
algumas vezes, enganos formidavels. 
OE negocios do municüpío iam de mal 

a peior, com uma orientação funesta. 
NeUes avultavam abusos de especies 
varias: - a indisciplina lavrava fundo 
nas repartições, o Thesouro lllagro e 
crivado de dividas, os emprestirtlOs 
onerosos repetiam-se c'ada semestre, e 

l1ma atmo&p.hera de descredito, corru-· 

pção e venalidade baixara com o peso 
do chumbo sobre o poder municipaL 
Foi a época das desapropriações, das. 
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"novas avenidas e dos alargamentos de 
ruas e vias publicas. Os homens poJi
ticos lembraram-se do dr. Washington 
Luis para Prefeito da Capital. EIle 
tinha (j'tdo sobejas provas de capaci
dade de trabalho, tino administrativo, 
honestidade intangivel, e de uma ener
gia \.lue nunca eSlll0recera, enl tantos 
annos de I uetas. Até então, agira com 
recursos financeiros abundantes. Ia 

agora. eXE'.rcer o poder 111unicipa.1 nurua 

camara faIlida, com os cofres vashos, 
e com crédito só no l11eio dos agiotas. 
Bel·na.rdino de Calnpos ilisistia pal'a 
que fosse o dr. Washington Luis o 
candi-dato á Preife'itura. "iE' o hOlneln 

para fi situa.ção,- eu ire·i p':ssoalmente 

convidaI-o e elle aceitarâ ". E, voltan-

do-se 'Para os cü',cumsta'Iltes: "O 

\Vashington Luis nasceu adnlinistra· 

·elor·'. Em outubro ele 1913, O "Correio 
Paulistano" do dia 24, publicava o se
guinte topico: - .i Entre os can-did·atod 

componentes da chapa, (chapa de ve

readoreôl fi.gura o Br. dr. 'Vasl1ington 

Luis, prévia mente convidado e aceito 

para o importante cargo de Prefeito 

iVfnnici:pal. l)"dos os Seus conhecidos E. 

com)~ro'vado3 a'ntecedentes de emerit.o 

admin±stl'ador e que ITtel'ecid::unente 

lhe grangear.am invejavel renome en

tre 0" .nossos homens llwblicos de 

)11àior destRque, não ha senão lo·uvar 

tão feliz escolha, e que COlTespon.de l, 

ama notoria e generalisada aspiração 

desta capital". A 15 de janeir·Q de 1914 

tomou ·posse do cargo de Prefeito da 
Capita!.cargo que deixaria em 16 de 
agosto. de 1919. C01TIO é costulne seu, 
estu(h~u. a fundo a situação do lUUU1-
cipio. sob o ponto d·e vista da admi

nistral",;Jio- interna, poz-se ao corrente 

das obras publicas concluidas,. mas ain

da !l:ã.o recebidas e pagas, das elU an~ 

<lamento, ou simplesme"te projectadas, 
exarrünou conl attenção -escrupulosa o 
i:he_sc.~;'rn Illlluicipal para conhecer 08 

compromissos tomados e os recursos 
'-

disponiveis. Assim preparado, começou 
o seu trabalho de reconstrucção. Aos 
funccionarios, dando exemplo diario 
de pontualidade e zelo pelos serviços, 
comm unicou a satis.&ação conforta

dora que iProduz Oexacto cumprimen

to de deveres. Fez rever todos os re
gulamentos e leis municipaes, mandou 
consolidaI-as, 'annotou-as, pro paz re-, 
formas, tornou faci! e claro o que era 

difficil e confaso. Restabeleceu o cre
dito municipal, melhorou as condiçõeb 
de emprestimos que se venceram, em
pregou toda a sua energia em reduzir 
despesas, fiscalisou as arrecadações, e, 
l'esolntamente, num gesto de nobre7.a 
e dignidade, poz sua mão forte e ho
nesta Ilas portas do tl1esouro munici

pal. E para que ellas se abrisseme~'" 
necessario, primeiro, haver verba, de
pois, ser a de'S,pesa aucto·risada. "Eu 

não faço o-bras, senl ter din!h'€iro ,prom

pto na gaveta; eu não faço ~agamE>ll

tos, que não hajam sido legalmente 

au-citorisa<ios", E ttrdo fOi e'ntralldo em 

normalidade. O sen prestigio pessoal, 
a súa probidade, as suas relações so

ciaes, as suas virtudes civicas, a sua 
linha de conducta, os seus ideaes de 
justiça e o seu devotamento caloroso 
â causa publica fizeram o re"t0. O 

poder publico municipal brilhava de 
novo. Uma aureolâ de honradez trans

parente, visível de todos os lados e 
por todos, cobriu os negocias da Pl'e

feitura. "lNon duco,!' duco". Esta' é li 

divisa da capital: e, quem lh'a deu, já 

a conhecia e praticava nos altos postos 
e cargos' que desempenhara. O serviço 
de limpeza publica mereceu sua espe

cial attenção. Na organisação desta 
directoria, ,em contacto directo com as 

exi:gencias do publico, e com avultadas 
verbas' do Thesouro, prestou-lhe con
curso inestimavel o dr. Alarico Sil
veira, seu conhecido desde a organisa
ção da policia. civil de carreira. São 
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Paulo era uma cidade pouco limpa. 
A· sujeira das ruas e praças era conta
giosa: - os quintaes, casas e pateos 
internos, principalmente os occupados 
pelo geral da população, eram tam
bem, "et pOur cause" egualmente sujos. 
.• Para ensinar a lim.peza das casas e 

q uintaes, é ,preciso ter as ruas " pr,,

ças pel'feitamente limpas". ForaDl es· 
tas as suas palavras aos encarregados 
de tão indlspensavel quão pesado e 
ingrato serviço. Deixou feitos treieil: 
tos kilometros de estradas municlpaes, 
e hoje, quando se percorre o munlci
pio de São Paulo, a pé, a cavalIo ou 
em vehiculo de qualquer espe~ie, não 
ha senão proclamar a: benemerencia 
de tão valioso serviço. Uma vez , indo 
eu de automovel numa excursão por 
varios pontos afastados, mas do munl- I· 

cipio, disse ao "chauffeur": "Que boas 
estradas " ! E elle respondeu-me: ."São 
«s e stradas do -dr. Washington, por 011· 

(Ie passa aqueUe homem, tudo me lho-
ra ". Vem a prooposito contar um facto 
curioso. Ahi por 1906, sendo Secreta-
!'io da Justiça , o dr. Washington Luis, 
em companhia do dr. Antonio Prado 
Junior, foi de automovel a Santo Ama
ro, cidade situada a treze · kilometros 
da Capital. A estrada era pessima, de 
modo que o auto, cahindo num bu-
raco, alii ficou. Passando um carreiro, 

~::a;:~ir::~'o i::iS:i~~:n o:u:XC:;'Si::~~: li 

liasse., tirando o auto para a estrada. 

O carreiro negou-se. O dr. Washington i 
Luis deu-se a conhecer, e disse ao ta
baréu, que elle era o brigado a prestar 
a uxilio na estrada aos viandantes; que 
era esse um dev.er .de educação e dp. 
solidariedade ·social; e que se não o 
fizesse por bem, eUe o intimava, como 
Secretario da Justiça, a empregar os 
seus boIs no trabalho de safa!' o auto .. 

I 

I 

r 

I 

r 
ga a gente a fazer o qUf uà,) 'luer ~ 

I 
Olhe, moço, os bois estão ahi, O senho! 
e seu companheiro s il'va til-~e delles . 

I 
Agora, se passarem para ri.. uma pe· 

lega de vinte, eu tiro " carrinho do 
buraco ", E o caso resol veu-se. O ·'au
tomovel continuou via.gem, para logo 
mais adeante parar de no\" o. Ficaram 
os excursionistas á espe·ra do carreiro 
Este, porém, passou de largo e gritou: 
.. An'rumem-se como pude·rem. A'gora 
não me pilham, já gauhei l) dia". E 
a,fastou-se numa gargal,hada álegre o 
ironica. Os excursi·olli stas andaram 
gra'nde tredlto a poé e vO'ItRram de hon-· 
de. Os "chawf.freul's,' ·· qua ndo v ían~ o dt'. 

''Vash.ington Luk, apparecer ~ dirlgir-Ne· 
para os seus carros . fugiam velozmen
te, Outra vez. elle e um do>; seus ami
gos toma,'am um auto e, depois de te
rem caminhado ce rca de llleia hora , 
mandaram pa l'ar o carro á porta de. 
uma venda, para con~Jlra .. gazoli"na.-o 
"ehau·efeur ·" adivinhando q·ue aq-uillo· 
E>ra excursão, s6 espero u que os pt15sa.
geiros entrassem 110 al'mazem para tu.· 
gir, e fugiu a todo vapor. 

As estradas mettiam medo . Eis ·corno 
se explica a /(l'hrase d·o "-oltauf.reur " ad,.· 
mirador do dI'. VVashiugtoll Luis. -
"·Para 'que uma estrada de rodagem 
seja boa, é nec'~ssario <lue !lor ella ·pas· 
sem automoveis em qua.lquer dia do 
anuo, e em qlt'alq-uer hora do ãià " , 
disse o dr. Washington Luii3. Amigo 
da publicidade, frequentemente expl!
ca pelos jornaes os actos por aUe pra
ticados. E as suas explicações são ca
baes. Não admitte, e muito menos per
mitte, que sobre o poder publico por 
elle exercido, ou sobre as repartições 
·sob sua direcção, pairem suspeitas. E' 
frequente ouvir-se-Ihe este conceito: 
"Toda a aggres·sllo. deve SGr re;peIlida 

o tabaréu pl-mponando-se todo excla- c. com egual se·não mator vi{) leneia.: tod .. 

mou: - " O dr. é o Secretario da Jns
tlça! . .. e onde viu essa lei que obrl-

a mentira ou cn:l'umnla· deve ser l1eft·· 
mascarada immediatamente : (> homem 
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publico que não pu·der agh' assim com

prometterá o prestIgio do cargD ". 
Quando foi da pavorosa epidemia de 
grippe, em 1918, o dI', Washington 
Luis devotou-se ao serviço publico com 
redobrado esforço. A cidade de São 
Paulo, ao erguer-se todas as manhãs, 
desfalcada em seus habitantes, pois a 
morte parecia comprazer-se em pros
traI-os aos milhares, indagavam se o 
Prefeito estava em seu posto. E, ob
tida a certeza, uma nova e vigorosa 
esperança a todos animava. O que o 
Prefeito fez nessa quadra calamitosa 
foi além de tudo quanto e,'a passivel 
de previsão. Mereceu-lhe partícula,' at
tenção o serviço de enterramentos para 
evitar confusões possiveis, e até na-. 
turaes, em quadra tão calamitosa, em 
que os serviços pnblicos, ficaram fun
damente abalados. Nos cemiterios, tra
balharam centenas de coveiros, recru
tàdos diariamente, e diariamente subs
tituidos, porque a grippe os dizimava. 
Fiozeram-se 11.70 O covas, 'e )3epulta-' 
ram-se 8.000 cadaveres, em 45 dias. 
Houve apenas doze reclamações, da.s 
quaes, justificadas quatro. Admiraval 
e digno de louvores á perfeição do ser
viço. Restabelecida a calma e passa
dos os dias tragicos, começou um indi
viduo a reclamar, a dizer que sua mu
lher victimada pela grippe tinha sido 
enterrada em lug~r desconhecido, e 
que, como elle, muitos choravam a 
perda de entes queridos, sepultados 1 
sem cuidad<l nem attenção. Essa re
clamação cbegou a impressionar a po
pulação, O dI'. Washington Luis cha
mou o responsavel pelo serviço de en
terramentos e disse-lhe - "Que fun
damento tem essa reclamação?" "Ne
nhum, l'eSpolndeu o funccio!nario muni
cilpaI". "·Pois das'mascare o 'ero:bustei
ro". O fune-ciOlnario -oh amou o recla
mante, levouco ao cemiterio, fez abrir 
a. sepultura, em sua presença e com 
testemunhas. Exposto o cada ver, já 

pulirefa-cto, p-er.guntou-Ih~: "De quem 

é este corpo?" "E' o de 11linha. ,pobre 
espose.~'. "·P-orlque O ·affi.rma? 11 "Porque 
recon!heço as roupas e objectos, Per
doem-me, ,Eu levant'ei um falso te!;te
munho, commetti uma calumnia". E 
o irreflectido, ou mal aconselhado in-
dividuo 
dentes 

afastou-se com signaes evl
de profundo arrependimento. 

Nunca mais honve reclamações dessa. 
natureza, e a confiança de todos pai
rou sobre as sepulturas que guardam 
as victimas da grippe horrivel, que 
tanto luto e tamanha devastação cau
sou em São Paulo. 

O ·embellezamento da cidade, logo 
que as finanças melhoraram, mereceu 
encorajamento da Prefeitm';j., Ahi es
tão, entre outrotl, o .parque da Aveni
da, conjugado com o Trianon, o vaUa 
do Anhangabahú, e o largo do Piques, 
Quando foi de sua eleição a<l cargo 
d.e Prefeito, o povo de São PaUlo fez
lhe estrondosa manifestação de a;preço, 
Qual1dD fo'Í de sua retirada, o I1ov<l da 
Capital reconheceu os grandes benefi
cios delle recebidos; e, se não {> fe~

tejou calorosamente, foi porque nã!} 
houve na vida publica do eminente 
cidadão solução de continuidade: ~

el11e deixou a Prefeitura pa.Ta. subir á 

Presidencia. Não augmentoa Impostos, 
não dispensou empreg'ados. nã,o con
sentiu que houvesse abusos. só l>ensou 
no bem estar dos municipes ;; fiO pres
tigio moral das repartições municI
paes. Desde que existe o r-egimen re
publicano, a Capital de São Paulo. teve 
dois grandes prefeitos: -!; conse
lheiro Antonio Prado e o. li:!', Was
hington Luis, 

Inimigo da ostentação, alheio a 1'9' 

clames, os melhoramentos levados a 
effeito eram entregues ao publico sem 
o menor ruido: - um bello dia, o 
parque Anhangabahú abriu-se 'aos tra

'seuntes; outro bello. dia, o parque Ave
. nida, em Sua encantadora harmonia 
com o Trianon, foi confiado á· guarda 
dos paulistas. E ainda, Rem ~'laltluel' 



toqu.; de clarim ou de tambo)', o Pl'

' lJlico r~eebeu para seu uso e goso o 
jardim e melhoramentos do Piques, 
'verdadeira reconstituição historica de 
elevado a lca Ilce e acendrado patrio
tismo. 

Ali , na Cjuelle lugar, os nossos maio
Tes levantal'am a pyramide que com
memon t não só o primeiro governo 
provisional, mas ta·mbem o termo da 
cidade velha e o inicio da cidade nova . 
. i\. um amigo que lhe observou a mo
destia; respondeu: - "Não é preciso 
que me vejam, mas sim o progresso 
da cidade. Eu não sou mais do que 
UDl s'I?i'vidol' do .municipio" 

* .. ~ 

Nu;; ultimos mezes de 1918, come
çaram. os responsaveis pela politica " 
pensar quem deveria sllcceder ao dr. 
Altino Arantes. 

Após as primeiras )'eunÍôes, tres fo
Tam os nomes julgados bons para a 
s llceess2.o: - os drs. José Cardoso de 
Almeida, Antonio de Padua Salles, e 
Washington Luis. Escolhido o ultimo, 
cujos serviços á causa publica eram 
llluitos e importantissimos, além de 
1n'ilhantes, foi proclamada a' sua can
didatura á presidencia para o q uatrien
nl0 de 192·0-1924. O candidato leu o 
seu programola perante o lllllueroso 
e selectú auditorio reunido no Theatro 
lVIunid.pal. Esse longo e bello do
cumEmto é de hontem . Mais lima vez 
{) dr, Wa.shington Lnis revelou-se na 
altura da. situação e das esperanças 
Clue -eHif comsigo traz). todas as· vezes 

que " povo o designa pa.ra altos pos
tos . 

Relendo a sua plataforma vejo que 
o act~al 111'esidente ,conhecia petfeita
mente as necessidad"s publicas do Es
tado, que administrou com mão "egura 
e rumo certo. Para o p,'esidente de 
São Pa·1l10, muitos dos la..vradores de 
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hOje são os colonos de hontem, assim 
como muitos capitalistas de agora são 
os operarios da vespera.. Para ellj') a 

economia é o mais nobre objectivo <10 

trabalho, e O capital não vive sem o 
braço, assim como este não se fortale
ce sem aq uelle. Em São P<j.ulo não 
existe questão social. Os excessos "e
volucionarios dev,em ser uma questão 
de ordem, nada mais. O governo vi
gilante e zeloso pelo bem dos gover
nados deve ver claro, seguro e rapido. 
Do contrario, não é governo. Os ma
les sociaes · que porventura nos po::-
sam affligir, encontrarão remedio no 
trabalho constante, tenaz e honesto. 
Sem o trabal ho nada se faz sobre a 
terra, nem as grandes 'nações, nem os 
pequ·enos lares felizes e affectuosos. 
EUe qner uma justiça prompta e elfi
caz, elle <Iuer qne todos os direitos 
sejam assegurados ';:in contillenti". Ter 
justiça morosa , nestes tempos, é o mes
mo que não a possuir; t,el-a expedita, 
mas deshonesta. talvez ainda seja 
peior . . Em unI conlO em outro caso, 
é o mesmo que não ter justiça. As so
ciedades modernas sobre ella crescem 
e prosperam. O homem exigé por to
dos os meios e modos que o direito 
seja uma realidade: a justiça um bem 
completo_ A desigualdade social, P()1' 
tantos motivos inevitavel, só 'encontra 
consolação nas assistencias de toda a 
sorte. Antigamente, a caridade espa
Ihava-as; mas, agora, o poder publico 
amparando com força a virtude, é obri

gado a . custeaI-as e desenvolveI-as. 
Hospitaes , asylos , hospicios e institu
tos bene[icelltes devem ser o fructo de 
uma alliança sagrada entre 6s cora
ções generosos , que palpitam pelo bem, 
e o poder publico que se interessa pe
los infortunios inherentes á sociedade. 
Não é possivel abandonar os nacionaee 

e estrangeiros que caem em desgraça. 
A caridade foi um sentimento, hoje é 
um dever. Pobres e ricos, velhos e no
vos, homens, mulheres e creanças ·que 
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não possam trabalhar ou fiquem en
fermos não devem estender a mão a 
quem quer que seja. A sociedade é 
quem lhes deve abrir os braços para 
lhes dar· alento, Para ' 0 presidente 
Washington Luis a assistencia aos ve
lhos e as creanças COnstitue dever e é 
consolação. E' sabida a sua dedicação 
pelos asyJos .de expostos e de invalidos. 
Quantas e quantas vezes, só ou ape
nas acompanhado de um amigo ou su
balterno. alie· vae, ás occultas, incogni
to, levar o obulo de seu bolso ou a 
pl'ome8'sa de sua alta ,protecçã;a aas 
'infelize~ <Ia chacara Wanderley ou do 
Guapira . . Certa vez que foi reconhe
cido. · perguntaram-lhe o que vinha 
fazer aa(fuelles lugares de tristeza: -
"Veruho ~o~her na iufelieidade elenlen
'looS para a felicildade, na tristeza, ani
m'ação pa ra pl'onlO-ver 0. bem estar!J. 

'E' desllecessario reaffirmar que, em 
seu governo , todos os grandes pro
blemas vitaes de São Paulo foram cui
dados (com carinhosa devoção; que a 
sua administração foi honesta, a a1'1'e- I 

cadação àa.s rendas rigorosa, os gastos 
publicos escrupulosos, os orçamentos 
respeita<jos e as leis cumpridas. O ho
mem é forte. n ter.ra é generosa. "Do 
co:nsor,cio desse homem e dessa terra 
Voem-nos a força e ha de vir-no;s tam
'bem agl'and~za". Elle confessou a sua 

confiança no futuro haurida na lição 
do passado, Contaram-me que, estando 
o. presidente actual, numa reunião de 

.Intimas,. a.]guem lhe observara, que ti

nha receios de que lhe apparecessem 
difficuldades por ser elIe demasiado 
economico e aváro dos dinheiros pu
blicos. Então , o presidente formalisan
do",e jodo, OIbt~mperou: - "Gasta 

quem ·.p6de., e te'm muito dinheiro. Eu 

nãõ passo e dis;pon;ho de :pouquissimo". 

Depois: anilnando-se a palestra, o pre
sidente' ·proferlu estas palavras, que va
Iem p'o,r um per'feito auto-retrato: " ·Eu 
SOl! liberá! democrata, sim, d .. mocrata 

Hberal. Meu 'espitrito aeol.he com sym
pa,th.ia todos os .nobres id·eaes. :Meu 
coração é hondoso e eu faço tudo quan
to · e>He me péde, den<tl'O da lei o·u mes
mo da equidad ... Tenlho as mãos fir
mes , quando govérno, e, fechadas , 
q·uan.do gasto. O trabalho não me aS

sa.ata: é o mais preCioso dom humano. 
Com eUe remaverei as di;tfieutdadeõ ". 

* 

Assumindo o seu alto posto de pre
sidente de S. Paulo, o dr. Washington 
Luis inicia OS seus trabalhos anclo~o 

de não perder tempo para poder rea
lizar muito em quatro annos. 

No regin:en ,residencial, e mais es
pecialmente em nosso melo politico e 
social, o governo pede e o legislativo 
lhe dá as leis necessarias á execução 
das obras, reformas e melhoramentos 
projectados. Neste quatriennio, cujo 
enorme trabalho pôde bem ser av;t
Uado pelas menSagens adia.nte repro
duzidas, o presiaente obteve 262 leis e 
expediu 526 decretos. 

Na secretaria da Justiça merecem 
ser destacadas as reformas que se 
prendem á organização judiciária; ás 
terras devolutas e fórma de sua alie
nação; á creação dos tribunaes ruraes; 
a assistencia judlciaria e ao aperfei
çoamento constante de tndo que se 
prende á' força ·publica. 

Na da Agricultura, o presidente con
seguiu auctorização para ligar ' São 
Paulo e Minas põr uma ponte no lugar 
chamado porto do Cemíterio; par.a 
subvencionar as linhas de naveg-ação 
no rio Paraná; e para melhorar o · rio 
Parahyba entre Guararema e QU"'9z. 
Todos esses melhoramentos são alme
jados pelo povo paulista, desde rerrio
tos tempos, ' mas só agora foram to
lilados . na maior ' "consideraçao; 'il', pro
vavelmente, eni breve hão dé sei; rea
lidade . . 



Nas estradas de rodagem o que se 
_fez foi assombroso. Ahi estão 823 ki
lometros de estradas abertas e enrre
gues ao trafego, sêndo 139 pedregu
Ihados, 55 macadamisádos e os outros 
em leito de terra. Depois que se in
ventou o antomovel, abrir estradas 
corresponde a assentar . trilhos. Eis 
P'llo que esse ramo do serviço publico 
ha de despertar sempre em todos os 
amigos do progresso o maior enthu
síasmo. 

Na pasta da Fazenda, não foi me
nos profícuo o esforço diario do gover
no do dI'. Washington Lnis. A divida 
fluctuante foi resgatada; únificou-se e 
converteu-se a divida fundada interna 
e externa; tomaram-se medidas finan
ceiras de varios caracteres, todas com 
o - intuito de augmentar -e fortalecer 
o credito de São Paulo, sem nada pe
dir ao contribuinte; creou-se o fundo 
de pensões e peculios em beneficio dos 
ferrovia rios paulistas; não se lançou 
nt'nhum imposto novo; melhoraram-se 
os vencimentos do funccionalismo pu
blico. 

As rendas de S. Paulo crescerarr, 
sempre, e ainda mais cresceriam se 
as graves crises mundiaes que antece
deram o quatriimnio de 1920-24 não 
tivessem difficultado tudo, e, princi
palmente, retardado o desenvolvimen
to normal das vias de communicação. 
As receitas de S. Paulo foram, em 

1920 
1921 

·1.922 
1923 

e para 

107.446:800$000 
137.455:400$000 
152.357:337$300 
189.181:000$000 

1924 está orçada em 201.511: 000$000 

E tal resultado, brilhante, sem du
vida alguma, não é só devido ao na
-tural desenvolvimento do Estado, mas 
tambem á ordem e disciplina na ad
ministração e á severidade e profunda 
honestidade dos administradores. 
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Na secretaria do Intet'íor, ~ez-ie s: 
grande e radical rero-rma da Instrucção 
publica elementar. Foi discutida e dis
cutidlsslma essa reforma; ' e até a pre
sente data as opiniões divergem. O que 
é facto, porém, é que a reforma creou 
varias centenas_ de escolas novas, obri
gou os professores a interessarenl-se 
sinceramente pela matricula e frequell.
eia, e melhorou sensivelmente a fls

calisação escolar. Sem querer mette!" 
mão em seára alheia, 'eu diria que, se 
fosse ampliada a idade escolar, e pOl'
tanto, posta a escola mais ao alcance 
dos que a procuram, a rl'forma seria 
magnifica. Os senões que se apontam 
e que com facilidade podem ser afas
tados, as taxas de matricula que devem 
ser eliminadas e talvez ainda um Oll 

ou tro defeito, não tem bastante força 
paTa Impor a eondemnação " In totum" 
de uma reforma cujos intuitos sã,o ele
vados e nobres. Confessemos que é 
pouco só 'uma reforma, suscitar dia-
cussão e divergencias durante um pe
riodo _presidencial de tanto trabalho e 
tamanhas creações. 

Dizia-me em certa occasião () illJua
[re dr. WashingtOJl Luis: - "Quando 
um homem <:onseguir fazer alguma 
coisa util em dois annos, respeitemoa 
esse homem ". Ao que accrllscentei: -
.. E se não tizer obra perfeita. só o 
tempo mOstrará os .,.<móes a remover". 

. Não se d-escuidou o dI'. Washington 
Luis das estancias de cura e cUinate
['icas: - _ Campos do Jordão vae ter 
estrada de ferro electrificada; e - as 
aguas de Lindoya e Prata não -passe,
ram para o dominio do Estado, por
que seus proprietarios tiveram preten
ções de preço elevadissimo, e não se 
encoittrou quem as quizesse explorar 
dentro de· tarifas govern-amentaes. 

Deixei para assignalar por ultimo a 
fundação do Museo Historico Republl· 
cano de Itú, que tão alto fala ao sen
timento de todos quantos luctaram 
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pela implantação da Republica em nos
sa patria. Essa , iniciativa exclusiva
mente do sr. dI'. Washington Luis nun
ca será bastante mente , elogiada. Não 
se explicava o abandono daquella casa 
illstorica, onde se reuniram os con
vencionaes paulistas; nem tão pouco 
o esquecimento da memoravel reunião 
em que nasceu o partido republicano 
de S. Paulo, cujo papel tão decisivo 
foi na proclamação e consolidação do 
novo- regimen. 

Para mim, o presidente Washington 
Luis é um typo de estadista e admi
nistrador prudente, sabio e criterIoso. 
A essas qualidades reune a decisão e 
energia. Em torno delle, ha um am
biente de respeito, que não exclue o 
",ffecto e a amiza·d-e. Nos postos quP. 
lhe são' confiados, eUe exerce o pOder 
e cumpre seus deveres integralmente, 
com ,absoluto desinteresse pessoal e 
com o maior empenho de bem servir 
o int-el'esse da collectividade. Não co
gita de si. Sua visão é elevada; e os 
problemas que se lhe apresentam são 
estudados com superioridade. 

O dI'. Washington Luis evita man
dar, prefere orientar. E' um chefe qu-e 
onthusiasma, não é um chete que im
põe. 

Quando regressou do Rio de Ja
neiro, aonde foi ver a exposição do 
Centenario, o povo de S. Paulo fez
lhe extraordinaria demonstração de 
apreço e carinho. Foi elIe quem salvou 
a candidatura do presidente Arthur 
Bernardes, victlma da campanha mais 
cruel que já se fez no BrazH a um 
homem publico, e q.ue ia ser o supre
mo magistrado da Republica. E já está 
bem provado quão injusta era a , triste 
empreitada, triste e degradante. 

Certo, é cedo demais pari\ fazer aqui 
considerações sobre suas attitudes e 
g-estos politicos. Mas, o que se pôde 
assegurar, é que o dr. Washington Luis 
sae sempre maior e mais pre~tigiado 

da'S '.}uctas em que se envolve. E o se-

gredo dessas suas victorias está na 
sinceridade dos seus processos, na di. 
gnidade do seu caracter, e na grandt 
e extraordinaria honestidade de sua 
vida e actos de homem publico. 

As coisas da política já me seduzi
ram: agora, pouco ou quasi nada me 
interessam. O que eu desejo sab-el' ~ 

que no governo do meu Estado Ou dar. 
minha patria estão homens dignos e 
capazes, que tenham nascido para ad
minIstrar e dlrigü .. E, para mim, admi
nistrar é encaminhar o Trabalho pare. 
a. Riqueza; dirigir é guiar a colleeU
vidad-e pela estrada da Liberdade aoe 
encantos da Civillsação, em todas as 
suas esplendorosas manifestações. 

Para mim, o dI'. Washington Luis é 
\lm desses homens: - administra e 
dirige optimamente, segundo o meu 
'POIIItO d'e vista', E' um br«.sileiro ta
lhado para occupar todo e qualquer 
cargo pu blico com brilho e honra.. O 
pod€r enl suas mãos ganha força, " 
a uctoridade prestigio. 

Minhas relações pessoaes com o pre
sidente não são antigas. Incllnados ao 
mesmo estudo, era natural que nos 
aproximassemos. E tambem era loglco 
que eu, reconhec-eudo nelle faculdades 
superiores, tomasse notas e procurasse 
penetrar o intimo de um homem que 
me pa.recia fadado á carreira pol1tica 
de maximo relevo. De resto, eu faria 
obra de chronista, prestando meu de
poimento imparcial e sentido perante 
os contemporaneos para servir depois 
aos vindouros. O presidente é alto. 
forte, sadio, -elegante, de um physico 
altrabente, tal como madame de Se
vigné queria que todos os homens fos
Rem. Traja-se bem com muito gosto, 
E' desempenado no andar, pisa firme. 
traz a cabeça alta; seu olhar é aspero 
e p-enetrante, quando discute ou estu-
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da; suave e affectuoso, quando se reu- I chelet e Guizot calaram fundo em seu 
ne a amigos ou trata com subalternos'l es\}irlto . .A calma in.gleza, a ponderação 
domestlcos ou pobres. O seu oihar é fria dos' britannicos, a vivacidade e 
de um homem que ' pensa e sonha, de I>enetração aguda dos francezes, muito 
alguem que lastima. a rapida transfor
mação das ilIusões fugazes em realida
des ás vezes crueis. Tem-se a impres
são de que o presidente pref,eriria que 
a vida fosse um sonho encantador, a 
sociedade um paraiso, o governo um 
bem constante, que nunca se visse obri
gado ao emprego da força, nem á irrc
posição de penas; de que a sua ener
gia e decisão, quando têm de agit', 
despem constrang'ldas o manto da bon
dade qne almejavam nunca deixar. Sua 
palavra --é escriptura; sua probidade 
!natacavel, se u caracter rijo, sua bOI1-
dade InteIligente, seu espirito claro e 
vivaz, seu coração nobre. Sabe este.!' 
em qualquer .lugar: - deante de reis, 
de operarios ou enfermos é o mesmo. 
A dignidade do cargo e pr·estigiodo 
poder g'anham em força e brilho sob 
sua guarda. A correcçãb de proceder <i 

uma das caracteristicas da sna valoro
sa individualidade. No cumprimento 
de deveres não conhece anligos, in j .. 
migos ou simplesmente indirrerente~. 

Applica a lei com os olhos e ouvidos 

j 

[ 
1 

. cerrados. Não cogita das consequen
cia.s, quando defende . direitos que lhe 
estão confiados. Não se pense, porém, 
que tal homem ande mettido em rou
pas e gravatas de cor escura. Não, O 
presidente gosta de .colletes â phanta
aia, de gravatas bem escolhidas, e traz, 
com apurado gosto e fina distincção, 
um alfinete de p,erola na gravata azul
escuro, 'pu meia duzia de botões de . ! 
platina 'e saphiras JI0 collete claro, ; 
muito bem posto. E ainda é necessa- · I 
rio accrescentar, que o dI', Washington " 
Luis é um " s!>or(sman", ·conhecedor de I 

! 
jogos athleticos, bom cadvalldeiro e opti- .1 
·mo atirador. Ama a vi a os campos I 

e a dos salões. Com elle conversandó- ! 
se, no silencio de sua bibliotheca, logo I 
se vê :que as leituras de Macauley, MI-

contribuiram para o aperfeiçoamento 
de suas qualidades d'e espirito. As suas 
preferenclas são pelos homens de ac
ção patriolUca, generosa ou cavo.l'h·Ei
resca . . A energia de Feijó o seduz; a 
lealdad·e · e bravura de Caxias 'fazem-no 
vibrar de emoção; o saber jurídico de 
Teixeira de Freitas, a generosidade de 
Rio-Sl'anco, pae e filho, e o apostolado 
dos propagandistas da abolição e da 
republica são para -eHe modelo e de
sespero, Estadista de uma geração re
publicana, . elle admira a teuacidade, 
a calma e a dedicação de Prudente de 
Moraes; o enthusiasmo e a confiança 
de Campos Salles; a lealdade republl-
cana de Rodrigues Alves, cUjo es pi-
rito se fo rmou e cresceu na l11onarchia , 
para culminar na Republica. Ao seu 
espirito per.spi~a", e argU'to não .podiam 
ter passa.do sem demorado e longo re-
paro as o bras grandiosas de Prudente, 
l'estabelecelld'o a ordem, de Campos 
Salles, llormalisando as finanças, e d,e 
Rodrigues Alves transformando em 
paraiso o ·inferno da febre amarella . 

Conta-nos Ta.ine, que o presidente 
Jefferson, no seu segundO governo, 
não ·era ouvido, n~m attendido por 
ninguem, lÍem mesmo pelos seus mi
nistros . Todos governavam, menos jus
tamente qllem deveria governar. Numa 
Individualidade como a do actual pre
sidente . esse facto é irr·ealisavel. Ou 
elle g'overnà, ou ninguem. As sugges
tões que lhe fazem, em regra não são 
aceitas ; li; quando o são, já passaram 
pelo profuúdo exame de seu atila.do 
,criterio. São facilmente sugg·estiona
dos os homens, que não têm persona
IIdáde e idéas propl'ias, El' feliz quem 
sabe cumpÍ'il' todos os seus ,deveres 
publlcos e privados, porque a sua cons
clencla vive ' tl'anquilla. Não me pas
sou despercebido o ter visto mais ele 
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urna vez sobre a mesa do presidente 
o discurso de Paulo Emílio, proferido 
DO senado romano, quando, ao mes
mo tempo, eram celebradas as festas 
da victoria sobre Perseo e reaJisados 
os solemnes funeraes do filho do ge
neral vencedor. A felicidade da Patria 
,leve estar acima d·e tudo para o ho
mem que governa. Emerson ensina, 
que o espirito precisa de modelos e 
que os homens de acção valem por 
muitos: - "onde e«tá uin ho.mem for
te, sabia e .p·r·udente, todos se tornam, 
p()r milagre, f()rtes, sa1bios e prudentes, 
t.al é a rapidez do contagio". Não é o 
poder, mas a constancia dos sentimen
tos nobres, que forma os homens su
periores, ensina Nietzche. _ Para mim, 
o pr·esid,entfl W'as'hington Luis é o "vir 
pro\büs peritus dicendi", que os 'l'oma
!lOS crearam; com o evoluir dos tem
pos, porém, é mais exacto e verdadei
ro o affirmar-se, que eUe não é só~ 

mente o homem probO e perito em di
zer, mas ainda em fazer. Não escrevi 
este perfil biographico para os con
temporaneos sómente. Eu pretendo tel-
o traçado tambem para os vindouros. 
Da moderna geràção, affirmo, não sur
giu quem se lhe avantaje em meritos. 
Esta verda'de ha de perdurar, mesmo 
depois que o silencio eterno envolver 
o meu nome, os meus trabalhos, a 
minha lembrança. Marco Aurelio, ,~l:õ's 

melhores homens que o mundo 'produ
ziu, ensinava que só é eterna"a philo
sophia, porque a philosophia é a ver
dade. "O veJnto derrwba as f01has das 
al'vores; e as .gerações, e as maldições, 

e os louvores, e as- acclamações. Tudo 
nasce num dia de primavera, d,epois o 

tempo tudo destróe; mas a floresta e 
as gerações de·itam novas folhas e no
vos 'homens". Dessas no'V'llS folhas e 

desses novos homens nascerá a jus-.I 
tiça da Historia. I 

I 
1924. Eugenio Egas, . 

Plataforma de Governo do SI'. Was
hington Luis, candidat., á presiden. 
eia <le S, Paulo no quatriennio de 
1920.1924, lida no banqliete offe. 
l'ecido pelo Pa.'tido Republicano de 
São Paulo na· n<>ite de 25 de Janeiro 
de 1 92(), 110 Theatl'o Municipal. 

Meus senhores: 

Resoam ainda nesta sala os écoa 
harmoniosos da palavra elegante do 
vosso orador, que entre primores de 
estylo, benevolencias d€ affecto, des
eOl·tino de politico libera I, elevação e 
clarividencia de conceitos, vem !('ene
rosamente alentar os candídatos que, 
em vossa sabedoria e prudencia, esco
lhestes ,para o quatriennio adminis
trativo de 1920-1924, com acerto, sem 
duvida, em relação ao meu ill ustre 
companheiro de jornada, o sr. VirgiUo 
Rodrigues Alves, nome tradicional e 
acatado em uma longa e resp·eitavel 
existencla, ma qual occupa não pe
q ueno logar a dedicação aos serviços 
publicas. 

E' sob ·essa impressão, que nós agra
decemos as saudações do Partido Re
publiclmo Paulista, partido sobre o 
qual não mudei a minha opinião, enun
ciada em 1912, em dia memoravel da 
minha vida política; e que agradece
mos esta festa que as usanças parti
darias crearam e mantêm, afim de que, 
obediente ao regimen democratico, 
conte aos correligionarios distantes 8 

a to'do, o ·povo >de São Paulo, como pen
sa, como sente, como age aquelle que, 
só depois disso, póde receber os suffra
gios conscientes para a investidura ma
xima neste Estado. 

'Entre, a's' qualida,d'es que a r~onhe
cida indulgencia. de vosso orador me 
concedeu, e que o seu talento realçou 
uma 'dellas, o optimismo, eu tomo e 
acceito. 

Tomo-o e acceito-o, não, bem o sabe 
eUe, como predisposição de um tempe-
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ramento que vê tudo roseo, não como 
Impulsos de coração de onde ,apenas 
brotem .sentimentos de admiração; mas 
como um iestado de lespirito, lenta
mente amadurecido nesta terra,. pelo 
estudo das co usas do passado, no tra
to das cousas· do presente, e do qual 
nasceu a confiança nas forças de S. 
Paulo nos destinos do Brasil. E' tão 
segura essa confiança, que me animo 
li. vos dizer que tudo que alll está, e 
que legitimamente constitne o nOSS(l 
orgulho paulista, não é, feito embora 

. a largos e decididos traços, sinão um 
esboço rudimentar da nossa grandeza 
futura, 

E' essa a minha convicção profunda; 
é essa a convicção qu.e .se ,gera e.m todo 
'a,quelle que lance olhos estudiosos so
bre o mappa de S. Paulo. ou que, ven
do e observando, caminhe dentro 'de 
suas divisas. 

A muralha verdejante, secular e vir
gem, que se avista do oceano, e que os 
Incompletos conhecimentos dos .primei
ros tempos classificaram como osten
tosa cadeia de montanhas, e que ainda 
hoje, em traducção facil do tupy "Pa
ranapiacaba", se denomina "Serra do 
Mar". fórma magnifico e cyclopeo ter
raço, ·que, desde o littor'al, se alevanta 
em socalcos grandiosos e se inclina im
perceptivelmente para os remotos li-, 
mltes do interior, fendendo-se para os 
cursos dos grandes rios, deprimindo-se 
âo sul para compô}' o fecundo valle da 
Ribeira de Iguape. 

Ahi, tres regiões se caracterizam dis
tinctamente: a do planalto, compre
hendendo a dilatada e multiplice ba
cia do Paraná, desde' o Sapucahy ao 
Paranapanema, e o va,lle do alto Pa
rahYba, triplicado pela volta q Ile esse 
rio faz sobre simes~o, nas altnras de 
Guararema, para correr parallélamente 
ao Parahytinga e ao Parahybuna, seus 
affluentes parallelos; a esquecidarec 

glão da Ribei,ra de Igua~e ua depres
são paullsta, e a zona da marinha, que 

se encadeia e se precipita em peque
nos· cursos de agua independentes, es
treita, a banhar-se num mar rico de 
peixes,' estreitíssima, mas recortando~ 

se em enseadas, a:brilldo-se em .portQs, 
entre os q uaes Santos já dá colossal 
amostra do que podem ser os outros. 

No planalto, oD'de. se enco·ntra a 
quasi totalidade do Estado de S. Pau
lo, a altitude, em média de 500 a 800 
metros, poucas vezes se abaixando a 
400, e raramente se mantendo acIma 
de 1000, corrige francamente a lati
tude; essa altitude marca-nos, sem a' 

monotonia e sem os inconvenientes de 
uma primavera eterna, duas estações 
perfeitas: a do inverno, sem frios ri
gorosos e sem gelos, nos quaes a na
tureza como que suspende a vida. e 
pára de produzir, e a do verão, "sem 
calores excessivos, que amollentam, 
desfibram e impedem de trabalhar, 
allllb-as caIU um clÍlna' -doce, ameno p. 

salubre. que solicita e mantem o es
forço, faz e fomenta o progresso. 

Todos os annos, chuvas pontuaes e 
opportunas embebem o sólo; todo o 
anno. rios perennes e serviçaes, ora 
correm banhando demoradamente ter
l'enos lavl'adios e campos de criar, ora 
se interrompem em saltos e quedas, 
em cachões furiosos de força e de ener
gia, a indicar generosamente centros 
industria-es, traçando com liberalidade 
o nosso destino agricola, pecuario e 
industriaL 

Nessa terra fecunda, que tem sido 
f·ert!!, e que toda será ubertosa, quasi 
todos os prod uctos da terra pÓdem seI' 
cultivadOS; nella habita um povo com 
historia; nella todas as raças podem 
viver e prosperar. Esse te1'1'itorio, 
maior que a metade da França,'quasi 
egua.1 ao de todas as ilhas do archipe
lago da GracBretanha, cuja superfi
cie exéede a da Italia e equivale ás lia 

. Belgica, Hollanda, Dinamarca, Suissa, 
Portugal e Grecia, todas reunidas, esse 
vasto tel'l'itorio cont,em segundo senso 
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a,proxiwaào, 4.000.000 de habitantes, 
que, em 1917, exportaram ......... . 
746.316 : 533$427, tomando apenas para 
~{)e1lfidente da sua riq ueza a ci
fra de sua exportação, sem contar a 
do' seu consumo, quer de producção 
local quer de importação interna ou 
exterior. sem computar as vultosas 
[I uantias que representam a sua appa-
1'elhagem. 

Ora,' si <) Estado de S. Paulo abri
gasse uma população cuja densidade 
fosse equivalente á do Reino Unido da 
Grã.,Bretanha, - 132, habita'ntes por 
kilometro quadrado - ou mesmo áda 
França -,- 73 habitantes por kilometro 
{luadrado, para já não desejar a da 
Belgica - 246 habitantes por kilome
tro qua'drado, - teria elIe 38.280.000 

1Iabitantes, na primeira hypothese .... 
27.170.000 na segunda, já não ambi
,Monando os 71.340.000, na equiva
lencia da glol'iosaterra dos belgas. 
Conservada. a mesma capacidade de 
trabalhar,. na mesma terra, <:om essa 
gente assim augmentada, o coefficien
te da nossa riqueza, só quanto á ex
portação, ""ria de 7.142.253: 210$000, 
5.069.351:430$, 13.310.545: 860$, res
pectivamente. 

E' a vastidão desses algarismos, rea
lizaveis em futuro não remoto, quandO 
tivermos povoado e produzirmos como 
devemos, que amesquinha o formoso 
quadro Õü presente, o nosso orgulhO 
de hoje. 

Perdoat',' senhores, si o amo,' tm
me:nsQo que nutro ,por minha terra e I<l 

a immensa confiança que deposito na 
grandeza de 'minha patria, me fazem 
indiscreto; -. eu, porém, "não estou fa
~endo obra d~ chimera e de phanta
sia tI, 

Em '1820, a, provincia de S. Paulo, 
que ainda acalentava o Paraná, tinha 
uma pOPulação de 239 ,290 'almas e a 
sua expol'tação. em 1825, anno que 
para tall fim encontrei mais antigo 
dentro de um Seculo, montava a .... 

1.288:326$090; em 1886-1887, os 
seus habitantes sommavam 1.221.394 ~ 
a sua exportação ;tscendia a ....... . 
74.199:731$823; hoje, cem annos d,·
pois, a sua população cresceu de de
zeseis vezes e a sua exportação só eJl
contra a somma real, quando multi
plica o total daquelle tempo por um 
multiplicador na casa de 600. (1) 

Nos tempos bons, como nos tem
pos máus, S. Paulo tem augmentado 
constantemente a sua população e a 

sua riqueza e, ás vezes. vertiginosa
mente. E, si por momentos, como que 
entre suspende a sua carreira, é para 
dar para frente salto maior, como já 

vos diss€ em 1913. 

• 
* * 

Percorrendo o continente sul-ame
ncano, depois de oito annos de go
verno na grande nação da America do 
Norte, Theodoro Roosevelt reconhe
ceu q ne o seculo XX vai pertencer á 

America do Sul. 
Ora, si a formidanda conflagração 

européa deslocou o eixo do mundo oc
cidental e si o conceito do presidente 
americano merece fé, cabe á Amerl
ca do Sul empunhar o facho da civi
lização. Na America do Sul deve, sem 
favor, disputar a primazia o Brasil, 
que não se €nvergonharã, estou certo, 
de lembrar-se de S. Paulo. 

Nós somos os descendentes e os con
tinuadores da civilização occidental; é 
deve~' nacional prepararmo-nos para 
mantel-a e transmittil-a aos que depOis 
de nós vierem, por seculos afóra. Des
de os primeiros tempos, S. Paulo tem 
galhardamente cooperado no cumpri
mento desse dever. 

A grande maioria dos seus serviços 
publicos tem já columna vertebral. Nes
ses, a obra do administrador actual 

I' :, (1) A eKportação total do Estado de S. Paulo: 
, I,' em 1919 attingiu a 1.087 .4~6:101$. 



- 24-. 

t.em de ser de collaboração, para alar
~al-os conforme as necessidades , mo
(Jjfical-os com o cami~har e progredir, 
desenvolvel-os com o desenvolvimento 
do Estado, roteando;áé por esse largo 
espirito de continuidade, sobrepujante 
na administração paulista, 

Nas democracias, como a nossa, não 
ha que procurar nomes de homens; ha 
a considerar a obra perseverante, que 
pertence a todos e em que todos têm 
sempre uma parte, que, é isso que quer 
o regimen, dilue a personalidade na 
colIectividade, 

A , electividade das funcções e o li
mite dos curtos prazos em que elIas 
se exerc'em" condiéÕes essenciaes da 
democracia, tiram a toda a obra admi
nistrativa o cunho pessoal, para dei
xar-lhe fundamente assignalados o ca
racteristico de uma raça e o genio de 
um povo. 

Na obra contemporanea paulista, o 
que resalta em relevos inconfundiveis, 
no periodo republicano, é o espirito de 
continuidade administrativa através 
dos tempos, mostrando a perfeita ada
ptação ao regimen, para delle tirar o 
.naximo de vantagens. 

Tem elle sido continuo, forte, ab
negado no aperfeiçoamento incessante 
do que já foi Iniciado e na creação 
complementar do que é necessario 
para a grandeza de S. Paulo, uma das 
bases da grandeza do Brasil;. Essf: es

pirito de continuidade na administra
~ão, feltode tolerancia e de Intelli
gencia calma e de força consciente, 
que apa.ga rivalidades, que supprime 
competições, que só accende a emula
ção para encaminhar e acabar o util 
começado por outrem, e. que dá a co
ragem para iniciar o . necessario · 'que 
só o esforÇo alheio .e longinq uo deve 
terminar, é o anceio collectivo de S. 
Paulo, . é o querer commum de seus 
filhos, que conhecem a responsabili
dade, que lhes cabe, na obra mara
vilhosa que estão realizando. 

Não hà, pois, que se empillar contra 
alie, com intuito de deixar brilhando 
a esteira luminosa de uma passagem, 
quem queil'a fazer obra . utiL Ao con
trario, é preciso consentir. e.m esque
cer o homenl para só existir : o povo 
que o elege, o povo em nome de quem 
se governa. 

Na atmosphera que respiro. 110 meie 
em que vivo, na consciencia da minha 
vontade, só encontro ordens. para não 
quebrar esse espirito de continuidade 
administrativa que, em S. Paulo, ' se 
tem avantajado e no qual reside sem 
duvida uma das fortes razõe, do seu 
progredir. 

E, pois, 51 as ordens são es~as , si 8 

terra é sadia e dadivosa e si o homem 
é bom e forte, continuemos a lraha
Ihar, 

Trabalhar, sim, para fomentar a 
pl'oduCção, facilitando a terra ao tra
oalhador, O trabalhador á cultura pela 
lmmigraçãó e colonização; promoveu-o 
do a circulação dos productos p.or vias 
de communicação e por apparelllagem. 
bancaria; garantindo a segurança 'iu
dividual por policia solicita " impes
soal, a p"opriedade por justiça prom
pta e barata, a saude e a vida por me-o 
didas . op[;ortunas, o capital e o traba
lho por leis humanas e intelllgentes, . 
a sorte dos . fracos por pl'escripções. 
previdentes, a manutenção dos servi
ços publicos por systema justo e equi
tativo de tributação, a collabol'ação de 
todos na . formação dos poderes pu_o 
blicos por leis liberaes e execução to
lerante; respeita.ndo a opinião; difun
dindo o ensino; grangeando a cOD.fian
ça e a estima do pOVOpOl' ?d mlo!ij- · 
tração honesta; assegurando, "mfim, 
todos os direitos e todas as liberdades 
que o Brasil republicano, . constituindo
se federativamente, il1CUlnbiu· a.os Ef!.· 
tados de velar. 

Na producção paulista avulta e cul
mina a lavoura de café. 

A fecundidade portent.osa di/. r_ossa 
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terra na producção do caifé e o ama
nho porfiado, que o lavrador lhe tem 
dado, .;rearam uma rara fonte de ri
queza, transformaram S. Paulo, arro
teando o seu territorio e recamando-o 
de cidades prosperas, entl'e as quaes 
justamente se destaca a capital, e per
mittiram que elle atravessasse, sem 
abalos desorganizadores, profundas e 
temerosas crises de ordem economica. 
politica e social. 

Sem duvida alguma, á lavoura àe 
~afé é o Estado de S. Paulo devedor 
de toda essa opulencia de que justa.· 
mente se desvanece; representa ella 
uma somma consideravel de trabalho 
e de capital. 

Com a lavoura de café, a agricultura 
pa ulista impõz-se á admiração e ao 
respeito do mundo; com eUa creClu-se 
e mautem-se o bem estar paulista; 
com ella organizaram-se em nos~o Els-. 
tado os serviços publicos que aSSflgu
ram os direitos fundamentaes d',s ho
mens em sociedade; com e1\a. e para 
ella construiram-se e trafegam as es
tradas de ferro em nosso territorio; 
com ella e para €lIa viceja um commer
cio respeitavel; com ella e por .ella se 
alinharam os kilometros do cáes que 
fazem de Santos um formidavel enÍl'e
posto maritimo; com ella, PO)' eHa e 
para ella vive, " viverá ainda por lar
gos annos, o Estado de S. Paulo. 

Magnifica na prosperidade, resisteu
te nas horas da adversidade, foi dIa 
~empre louvavelmente honrada, tenaz· 
mente trabalhadora; mesmo q!lando 
provada pelas intemperies, queimada 
pela geada, de suas cinzas elIa faz 
renaS'eer a fQ,l·tuna 'Para a'quelles que 
vivem de seus peitos, 

Corre ao poder publico o dever inil
ludiVlel de resolutamente ampaTal~a .. 
fornecendo-lhe o braço de. qu" ella 
precisa, .promorvendo o credito :lue a 
Itlimenta, facilitando-lhe cada vez mais 
OS transportes, alargando-lhe os' mer
cados de consumo. 

Esse dever eu o cumprirei sem ·<l.es
fallecimentos, 

Entretanto, si a Iter,ra, a'q ui" e acolá, 
dér signaes de fadiga e indicar que 
precisa outro trato para continuar a 
ser boa; si de alguns ãe seus seios 
não brotar mais a s"iva pái-amanter 
uma organização agricola que nos vem 
desde o Imperio; si a prodllcção não 
ba'star para remunemr a exploração 
cultural de vastissimas ext~nsõsc. 'coril 
sala rios lnensaes, pagos a ut:l1 opera
)'iado agricola, que aspira a mais, que 
não se· fixa, que se r-enova seulpre; si, 
eU1 SUilllna, a terra BÓ for grata a 

quem com ella conviva directamente, 
sem intermediarias, não p6de O pro
prietario intelligente imlllObilizar-se 
de ante de sua propriedade á espera de 
providenCias artificiaes qu.e tiram a 
afflicção momentanea, mas que não 
resolvem a situação; deve eUe agir 
para a transformação do systema agri
ci>la.E' dever do govel'uo ilIlreSi>ar-se 
em ir collaborar nessa transformação, 
afim de que o proprietario não perca 
ó seu dinheiro e a lavoura não. desap
pareça. 

Não é uma revolução que aconselho; 
é uma evolução, qUe já está a se fa
zer, e que s6 não enxerga quem não 
quer ver. 

Serra Negra exporta 700.000 arro
bas de café, pertencentes aSOO pro
prietarios agricolas. assim '{lle asse
verou o seu prefeito municipal, 

Tieté, em Cerquilho, em Laranjal, 
'Em toda a sua co·nlrarca, retalha-;;e 
em. numerosas propriedades cafeeiras, 
desdobra-se em centenares de sitios. 
onde se .cultivam o milho, o feijão e o 
algodão, onde se vindima a vinha, onde 
se cria o gado, dando a abastança a: 
lar"8 pequenos, que ainda vendem as 
sobras. 

Em Atibaia, em Jundiahy, emIta
tiba; as terras velhas reêobrem:.:ee d& 
searas, rejuvenescem e~ peq uane!! cul
turas. 
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N~ ; vasta provincia algodoeira. ao 
~uI do Estado, a producção é enorme 
em irmurn€ras mãos brasileiras pro
prietarias da terra fraccionada. E' tão 
granlle essa producção que ha dias 

{) chefe. do trafego da Sorocabana, es
trada de ferro retornada á administra
ção .est.aduaL me dizia, com uns laivos 
de despeito 8· algum orgulho, citando 
nOme quasi d€sconhecido de cidade 
quasi ignorada, que em pouco tempo 
se havia regularizado o transporte de 
mercadorias uessa via ferrea; mas, ha
tia mezes que de Conchas se carre
gavam diariamente centenares de to
neladas de algodão, e ainda essa es
tação não estava em dia. 

De na-muito, Piracicaba alterna em 
mãos differenteso verde-claro dos 
<!·uartej~ de cannacolU () verde-escul'o 
d.os cafiízaes. 
. A _ "Arara-quarense". desenvolve os 

339 ki1ometros- do seu tronco através 
de um celleiro de arroz, de mUho, de 
feijão, quasi todo nas mãos de peque
nos proprietarios. 

Segundo informações escriptas do 
prefeito, Taquaritinga tem 14.463.000 

cafeeiros· em mãos de 538 proprieta
rios, dos 'luaes . apenas 23 possuem 
sitia. com mais de cem mil pés. 

Em Campinas, no gl'and·e centro 
agricola, o retalhamento da proprie
dade é.um .fa'cto incontestavel; fazen
das tradicionaes, em transmissões re
muneradoras aos seus donos, reco-

. bram a. fecundidade inicial no seu pal'

Nlllamento. 
Ao poder publico, na hora presente, 

cabe ,portanto apenas impulsionar, ac
celera, esse movimento. 

Pa.ra as terras· feculldas do chamado 
oeste, .que ainda conservam o viço e o 
vigor ,dos primeiros tempos; para as 
t€l'ras virgens da extensa Z011a do no
roeste.·e do sudoeste paulistas, e cuja 
altituile'Jlermitta o cultivQ ·do café, 
para ,essa8 que são para o immigrante 
novo f' j~(~bre um meio de adaptação. 

um aprendizado da . agricultura, uma 
fonte de. economias sem av,mturas, de
velnos reabrir e recontinuar as cor
rentes immig:'atorias, fazer como até 
agora se fez, em tudo e por tudo. 

Os resultados obtidos demonstram 
que não erraram os nossos maiores, 
governantes e governados, fazendo co
mo fizera IU_ 

Para as outras, para as que em 
qualquer parte do sólo paulista já ser
viram ou não servem para a cultura 
do ca&é, devemos cuidar de coloniza
ção, na sua verdadeira accepção de po
voar, localizando e· fixando o traba
lhador, pela ,mica maneira util, que 
é a de fazel-o dono 1a terra em que 
lavra. 

Para estas devemos encaminhar os 
Que já estão comnosco,os naturaes 
e os antigos inlmigrantes, os- que, já 

tendo feito pequeno capital para com
. pral-as. app1'end€ram a cultivaI-as; e 
tambem os que agora nos procuram 
e que serão muitos, com alguns re
cursos, a escapar-se das difficuldades 
econoDlicas nos paizes da Europa. 

Reter os que estão, receber os que 
veem; colonizar, povoar, eis o nosso 
desid,e'r&tum, p,ara dar t1'abalha'l101'es ,\ 
terra. filhos á pat1'ia, cidadãos ao paiz. 

Urge orientar e auxiliar, para tal 
fim, a subdivisão das terras. 

Em vez, porém, da acquisição of!i
cial para revenda retalhada nos nu
cleos coloniaes, é preferivel ·antes ins· 
tigar a subdivisão particular das gran
des propriedades. nesta hora impro
ductivas ou prejudiciaes aos donos,a 
preços de justo valor, que remunerem 
os actuaes e permittam a exploração 
rendosa aos futuros possuidores: 

Com tal intento, convem desenvol
ver o serviço gratuito, já existente, de 
medição e subdivisão das fazendas em 
lotes de 20 hectares ou equivalentes; 
estabelecer premios aos proprietarios 
que subdividirem as suas terras em 
lotes desse tamanho; isel1tar de todos 
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08 irnIJ(H5t.OS e emohlnlentos as tran~

missões isoladas de terras ruraes de 
tal superfície; criar o imposto territo
rial sobre as terras ruraes desaprovei
tadas, sit.uadas até 6 kilometros do 
leito das estra das de ferro o u das es
tradas de rodagem com conserva per
manente "li das margens dos rios des
encachoeira dos pelo governo; conces
são gratuita desses lotes em terrenos 
reconhecidos devolutos; formação nes
tes, de nucleos urbanos, ao longo das 
estradas (\e. ferro de penetração, como 
são os prOlongamentos da Sorocabana e 
li Noroeste , para. as necessidades da 
·vida .civil. administrativa, judiciaria., ao 
mesmo tempo que centros consumido
res; ilistituir e auxiliar estabelecimen
tos dI;' "reelito, que facilitem e ?;:na!l

tam a08 adquirentes e aos vendedores 
os meioB de paga.r e os de recp-ber a 
parte do preço que, por força das cir
cUlnsüi,lH:.ÍU::- 1 tenha que fic~.r a prazo. 

As.si.m, e com uma série de medidas 
complementai'es, cuja explanação nâo 
pernlitti': o momento, o exodo, que s,e 

nota para. a·s tenas novas do noroeste 

e do s udoeste do Estado, ainda 'lue 
acoroçoado por essa fórma; não dei- · 
xara nas OH tras zonas o desamparo e 
a solidão ; uma colonização solida, fixa, 
continuará , por modo diUerente, a 
prosDeridade lInterior. 

. Pa.ra. que as transmissões de terras 
1!ejam ·seguras, dando assim seguran
ça ao credito real, condição de elasti
ej.dade e de desenvo'llvimento das trall3-
lliCÇ(i,eos, é indispensarvel que a proprie
dade ímIllovel .fique toda ella escoie 

mada de duvidas, que os respectivQs 
direitos. ·dominicaes em todo S, Paulo 
wejam absolutamente 

. O Estado é, segnndo 
incontestaveis . . 
a Constituição 

da Rep"blicll., pl'oprietario das terras 
devoluta.s situa.das no seu .. territorio, 

podendo dellas dispôr pela forma esta" 
belecida em lei. 

O Ser.v.iço d e Discriminação de Ter
ras Devolutas deve ser remodelado 

por lei, de uma. fórma mais libera.l, 
sob · o criteri" largo do desenvolvi
mento economico do Estado, com at
tribilições de reconhecer com faci
lidade a propriedade das terras aos 
particulares, de lias occu pantes, e que 
as cultivem. 

Onde o Estado é opulento de. ter
ras, o paiz é pobre de homens; onde 
o poder pUblico enthesoura, o povo 
difficilmente enriquecerá. 

Proprietario de terras devolutas por 
texto de direito constitucional, como 
já o era o Príncipe por direito rega
lengo, o Estado deve olhai-as mais 
como depositario ancioso de dellas se 
desembaraçar, do que , como senhor 
avarento ferrenhamente absorvido em 
guardaI-as ou com ellas ganhar di
nheiro. 

Aliás, lllesmo no tempo dos Senho
res' Reis de Portugal, a partir de D. 
João UI, o colonizador, o .poder pu
blico foi sempre dadivoso, prod!go até" 
em fazer concessões dessas terras, for
ma unica então, boa ainda hoje, de 
colonizar e povoar. 

No Brasil colonial, os donatarlos de 
capitanias recebiam, nos seus Foraes, 
poderes aniplos para conceder gratui
tamente· ·extensas sesmarias, e ·com fa
cilidade ·OS substabeleciam nos seus 
10cQ-tenentes. 

Toda a historia da propriedade Ím
movei entre nós e a historia em parte 
do povoamento encontram as suas rai
zes nessas doações, nessas sesmarias, 
qne legalizavam as posses .ave.nturpsas 

" dos que abriam ou mandavam · abrir 
fazenda,;;· no sertão. 

Urge, pois, que, reservada a parte 
necessaria para. as futuras povoações 
e para a conservação das mattas .1ndis
:pensaveis lá salubrida.de publica, sem 
deIPe'lldenCia de dema'ndasi ·sem deper· 
dic!os de chicanas, sem perdas · de 
tempo, a lei estabeleça a· forma ··dessas 
acqú!s!çôes. 

Só quando a acção administrativa 



chegue tarde" "só onde Ja houver a 
duvida ou se estabelecer o conflicto, 
deve ' a justiça' intervir. 

* 
* * 

Estou com os que pensam que é 

ainda elementar e peno o nosso syste
ma bancario . 

Um bom systema bancaria vale, no 
organismo de uma nação, o que no 
organismo humano vale o apparelho 
circulatorio. Um poderoso orgam cen
trai em systoles opportunas envia re
gularmente ondas de sangue para 01'

gams complementares onde o contacto 
com o ar faz-lhes a hematose, e dahi, 
ainda conl o ilnpulso Íllicial, encami
nham-se por arterias dueteis e vão, 
levando a ,vida, irrigar todo o corpo, 
dando a saude e a força; veias uteis 
acodem ás diastoles recambiándo' o 
sangue que já prestou o seu serviço. 
Sem esse apparelho não ha condições 
de viabilidade; qualquer vicio nelle 
traz a dyspnéa, os collapsos, a morte. 

Um banco central, com capital ade
qua-do e faculdade de emissão, para 
redescontos, operando com bancos re
gionaes de descontos e depositos, que 
:;~ entrelacem com agencias postas por 
toda parte onde haja uma transacção 
legitima a realizar, fará o dinbeiro 
circular sem embaraços, estabelecerá 
O 'credito, desenvolverá o paiz. 

Sem essa apparelbagem, não ha na
ção; a insufficiencia de alguns desses 
orgams, .faz ·as naçõ,es rachiticas, o seú 
mau funccionamento tra.z as apprehen
sões permanentes e a s crises conti
nuas. 

Por tal apparelho se baterá o qua
triennio futuro. 

Não menos importante que a circula
ção bancaria é a' circulação material 
da mercadoria produzida. 

As vias de communicação e os meios 
de transportes, sob to-das as formas, 
terrestres, em estradas de feno ou de 
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I'odagem, fluvíaes , lnaritiulas. serão 
uma das pr·eoccupações do 'governo. 
São Paulo possue hOje, com " G.I;",) li; i
lometros de linha, a melhor e a. maior 
rêde fer roviaria no Brasil; de"e ella 
ser augmentada , como a ugmentadas' 
devem ser as linhas de navegação . 

A Companhia Paulista de 8S1 radas' 
de Ferro, em iniciativa digna ele lou
vor, faz actual,mente o ensaio da ele
dri<fkação ,de suas linhas e, por COIl · 

sequencia, da utilização da força nacio
nal, independente e de fornecimento 
barato , nas vias ferreas. Tal movi
mento d·eve ser encorajado. para ser 
iDcrementado ; deve ser auxi liado . para 
ser generalizado . 

A attenção so licita, a vigila ncia in
cessante, uma acção continua aêompa
nharão seulpre O governo , para que. S. 
Paulo, por estradas de ferro , sob Qual
quer forma 'dentro da lei, tenha sem· 
pre os meios de transporte que as 
suas necessidades reclamam. 

Sem preoccupações de esco ias ou de 
systemas, serão adoptadas medidas 
conducentes á, regularidade precisa 
nesse ramo de serviço publico. 

"A est rada de ferro ". já u ma vez 
vos disse eu , .. foi . e continuará a ser, 
uão ha duvida alguma, um ext.raord i· 
nario .elemento do nosso progresso; 
mas .hode não é o unico mei,? Tapido 
de communicações e não co .. .. esponde 
a t()d-as as necEssida'des; ella não pas·· 
sa, e não pó de passar, em todas· as ci
dades , não atravessa todas as fazen
das. não entra nos terreiros, não pára 
á porta das tulhas, não vai do sitio á. 
estação uem da propriedade agrícola. 
â casa de negocio. Trabalha ndo a ho
ras certas, por caminhos certos, a es
trada de ferTo não póde dar todos os 
transpOrtes, não suppre todos' 'os ve
hiculos; e São Paulo quer e precisa de 
todos ". 

Devemos, pois, " fazer -e.stradas de 
rodagem, ligando as estiadas ·de ferro , 
atravessando as estradas de ferro. cor· 
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l'en<1o ao lado · das estradas de ferro, 
de que são poderosos auxiliares", De
vemos fazer por toda a parte boas es
tradas de rodagem para todas . as ho
ras <lo dia, para todos os dias do anno. 
Elias "facilitam a circulação do jornal 
e o accesso á escola, concorrendo para 
a diffusão dos conhecimentos e da ins
trucção; garantem melhor segurança 
á propriedade e mais prompta assis
tencia á s pessoas; permittem encanta
dor,e~ passeios, agradaveis ao espirito 
e uteis á sa,ude; são condições do ba
rateame,nto da vida ·pela d,iminuição do 
custo do transporte e pela approxima' 
ção entre os extremos que produzem 
e O~ (~entros que consornenl"; são as 
semeadoras de cidades, 

Sabeis já, senhores, como penso a 
respeito de' estradas· de rodagem, as
SUm1lt o aliás que tem occupado a M
Wnçã.o dos governos e a do povo pau
lista, como demonstra a realização con
corrida de dois congressos de Estra
das de l'odagem, 

Devemos tambem cuidar immedia
tamente do es tabelecimento da nave
gação ,le cabotagem, que leve aos ou
troE Estados da Federação OS nossos 
bons productos, e traga-nos os que nos 
são necessarios e que não p}'oduzimos, 

Em m a teria de transportes, todas as 
despesas são apenas adeantamentos 
que se- reembolsam de mil maneiras; 
todos os sacrificios aotua,es' são apenas 
apparentes, porque contêm remunera
ções futuras, 

Só assim poderemos fazer quadro 
digno ao s urto de nossas industrias, 
agricola , pecuarla e fabriL 

A'Ü lado· do camé, tel'emos a produc
ção ·~b'.UIdante e a exportação farta 
do algodão , do arroz, do .f.eijão, do 
míino , de assucar, de batatas, de car
nes resfriadas, de calçados, de cou
.;'06, de pente·s, de tecido.s, d.e chapéoll, 
de garrafas, de bebidas, de fumo, para 
só f,a:rar dos mais illl'portaintes, que já. 

<se encontr·am na lista dos valores of
nclae~ dos ,produ'etos paul'!.stas expor
tados, 

S, Paulo, reconhecendo que não 
póde e não deve importar um s6 gi'ào, 
um só fio, · uma só fibra, das cousa3 
necessarias á vida, que possam ser 
prOduzidas no seu solo, numa trama 
admirarvel, 8', Paulo e-stê6di> e multLpll , 
ca os seus musculos, cria industrias 
novas, rasga novas fontes de traballlO, 

Pl'oduzir, hoje, já não é só obriga
ção para a nossa e para a riqueza do 
BTasil; é mais, é cumprimento de de
ver de humanidade para fornecer ao 
mundo, que precisa· comprar, e q·üt' 
precisa comprar para não morrer ; é 
e"",er a abundancia que traz o baratea
mento da vida, 

As nossas industrias, agricola, pe
cllaria e fabril, têm que ser tratadas 
com carinho, 

"SI é ve rdade", como já vos disse, 
"que algum!,!" deUas se estabeleceram 
ou prosperaram aqui, porque as con
gener·es la fóra não puderam ou 1l~0 

pódem ainda fUliccionar, não é menos 
verdade que eU as se estabeleceram; 
e, com o estabelecer-se e iuncclonar 
remuneradoramente, se aperfeiçoaram , 
e que, produzindo e melhorando a sua 
especialid,ade, crearam o operario e o 
capital" , 

DuaS' -· exposições industriaes, em 
1917 e 1918, não obstante regionaes, 
demonstraram exuberantemente que 
em nosso Estado, como então notei, 
"numa crise de transformação eco
nomica,. surgiu o periodo industrial, 
coexistindo com o agrícola", e que as 
industrias estabelecidas já usam um 
capital immenso, alimentam uma po
pulação consideravel, fizeram cid:yies 

manufactureiras, tornaram a nossa ca
pital o maior centro industrial do vaiz 
e occupam largo espaço na economia 
nacional. 

Merecem, pois, protecção as iudus-
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trias cuja Jnateria prima se encontra ! 

no paiz; são diguas de tolerancia mes
mQ 3!qu;eIla,s que, lidando COm produ
etos importados, con.fiaram nas nossas 
leis e tambem para aqui trouxeram e 
aqui criaram avultado capital, )para 
aqui attrahiram e aqui sustentam nu
meroso pessoal, os quaes não p6dem 
desapparecer sem profundas perturba
ções da vida brasileira, sem acarretar 
a ruina .e a miseria. 

E os rehanhos augmental'am e hih, 
de a.u gmentar sempre; não n~, boje 
quem ignore que, excepto os bois, car
reiros . desnecessarios, só yào aos ma.
tadoul'os rezes de tt'es e quar ro anno! 
de eda.de no maximo; ist.o é, ' gado n3,~

cid o ·depois do funcC'ionamentodas in
dust1'ias frigorificas, por consequencia 
materia prinla criada P01' essa. tndus-
tria e para. essa industria, 

S6 se abalança a criar e a produzir 
quelll tem cert,Eza de encontrn,r con
sumo para seus product()~_ . 

Não possuimos ainda o carvão, co .,· 

As condições de . prosperidade das 
industrias, em um paiz, dependem, 
não ha duvida, de muitas causas; mas 
dependem principalmente das possibi
lidades da mate ria prima que elle pos
sa produzir, e incontestavelmente do 
fornecimento barato da força motora. 

mo gera.dnr da 'f(}rça motora , t<Jmos· 
i poréln, numerosas e abundant.es qu P, 

Muitas e variadas são as materias 
primas qu·e já produzimos e que ainda 
podemos produzir, As industrias criam 
e augmentam a materia prima de que 
precisam, formam industrias auxilia
res, dão origem aos subproductos, fon
tes de novas industrias. S6 as indus
trias extractivas exgottam as substan
cias de que usam. 

Para vos poupar longas enumera
ções e algarismos fastidiosos, eu vos 
direi sómente que, antes do estabele
<cimento de no·ssas manufacturas, S, 
Paulo só plantava algodão para as tor
cidas de suas candeias; que, depois, 
em 1913, exportou tecidos de algodão, 
em parte ainda fabricados COm fios de 
origem extrd'ngeira, na impol'tancia de 
11.199:284.$970; e que, em 1917, a 
su.a exportação, s6 com tecidos de al
godão nacional, montou a ."."." 
158.463: 314$490, 

Em 1914, anno em que começou o 
valor da exportação de carnes resfria
das foi de 1: 100$000, um conto e cem 
mil réis, reparae bem, e o de carnes 
salgadas de 395:090$000; quatro an
nos depoiS, em 1917, o valor das car-
nes flxportadas subiu a 
42.992:025$000, 

I' das de 'agu:t . -que o snhstituem com. 

I vantag ens . 

I
! Rios compridos e largos. que li; iu

clinaçã.o do planalto e os seus bruscos 
i desnivelamentos fazem correr para o 

interior em cachoeiras e catadupas, 
long.e de serem obstaculos, como hon
telu se cOllsideravau1, são ao contrario .. 
com ,' as applicações da electricidade. 
como hoje se reconhecem, factores pri
marios da nossa riqueza. a desenca
dear, na interrupção de s·eus cursos,. 
a força nutriz, que dá o calor, forne-, 
ce a luz e gera o lnovimento, e a· 
distribuil-i'- \Ia velocidade de suas 
aguac pelos. logares a;pl'opriadoo. 

Tratando· das industrias, falando so
bre 'O c'a'pital, não podNia eu siIen{liar 
o operario: 

A legislação operaria, porém, POI" 
entender COIU a propriedade e com a 
liberdade ,de trabalho. por pertenéer á 
parte substantiva do. direito, é materia 
sobre a qual só a União póde l,egal
mente dispor; mas, no momento 
actual, 'ninguem ,póde se desin'teressar' 
de tal que!>tã;o. 

Ainda por muitos annos, e eu voe 
falo para o minuto de 11m quatriennio. 
entre nós, em S, Paulo pelo menos, a 
agitação operaria é uma questão que
interessa mais á ordem publica do que· 
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á ordem social; representa eUa o es
tado de espírito de alguns operarios, 
mas não o estado de uma sociedade. 

Homens v,indos de outros climas, ha
bituados a outras leis, martyrizados 
por soffrimentos por nós desconheci
dos, exacerbados por males que aqui 
não medraram, agitam-se e agitam, 
num momento propicio, como seja o 
da carestia da vida intercorrente mente 

, produzida pela guerra européa, a fa
lar de reivindicações de direitos, que 
lhes não foram negados, a reclamar 
contra situações que não existem. 

O problema a resolver aqui, não di
rei que seja diametralmente opposto, 
mas é incontestavelmente differeute 
do do europeu. 

Lá a terra está toda apropriada e 
cu'ltivada nas suas mais escassas pol
legadas; ha a superpopulação; o capi
tal, accumulado ha muitos annos, en
velhecido, tem á existencia o apego 
dos velhos; o trabalho por conta pro
pria, na sua propriedade pelos novos, 
já não é possivel; só existe' a salarios 
ti a salariolS curtos, por,que a abundan
cia do braço baixa a respectiva remu
neração. O excesso de gente e a defesa 
do capital mantinham em uns paizes 
as castas e em outros as classes. Quem 
neIlas nascesse , nellas ficaria. Opera
rio teria sempre que ser operario, co
mo seu pai já tinha sido operaria, 
como seu filho e seu neto seriam ope
rarios. 

Rico só seria o filho do rico, s i al
gu.m golpe extraordinario não enri
quecesse a alguns .poucos. 

Entretanto, para 3Jqui, para os fOl
gados oito milhões de kl1ometros qua
drados do nosso territorio , o capital 
vem á força de agrados e requebros ; 
as industrias precisam ainda de protec
ção; nós subvencionamos a immigl'a
ção tão desejada: ha falta de braços; 
zonas inteiras, quasi provincias, espe
ram a divisão larga das ~~smarias ; le-

guas de terras fecundas !",.lpW>.l o á 

espera do trabalhador. 
Sobram-nos terras, falta m-n,,~ ho· 

mens. 
Aqui, leis liberaes aboliram do di , 

reito as castas e os privilegios que. 
a bem examinar, de facto nunca exis
tiram; aqUi, não se forma m classes ; 
o homem experimenta as profissões, 
detendo-se na que mais lhe convem, • naquella que lhe dá o bem estar; o 
seu trabalho é o inicio do capital; o 
cap.ltal em mã;os moça.s sa.be ,bem () 
que é, e o que vale o trabalho. Sob esse 
respeito se póde affirmar que o lavra
dor de hOje é o colono de hontem, co
mo o capitalista de agora é /) opera
,rio d e ainda agor:t. 

.A todos que C11't'gam. na-cionaes ou 
extra ngeiros, trabalhadores agricolas , 
ind ustriaes e commerciaes, podemos 
dizer sem rubores: Somos todos novos 
ern pa iz novo: trabalhae e economí
zae. 

Posso, pois, reiterar o conceito de· 
que ainda por muitos annos. e eu vos 
falo para o minuto de um quatriennio" 
entre nós, em S. Paulo pelo menos, a 
questão operaria é uma questã.Q' que· 
interessa mais á ordem publica que 
á ord !~ nl social. 

Não Quer isto 
tum ultuosas das 

dizer qU'l as lições 
revol uções alh,eiaa 

não sirvam 'ao encaminhamento se
guro -da nossa 'evolução, na qnal: tra
balho e capital têm de ser defendidos, 
visto que, si o capital não vive sem' 
o trabalho, o trabalho não prospera 
sem o capitaL Só no consorciohu
mano e intell1g,ente dos dois, as cri
ses actuaes encontrarão remedio e so
lução. 

Basta vêr que algumas das 'asplra
ções operarias alhures são realidades 
em S. Paulo. A jornada de oito horas 
praticamente em execução por todos; 
a regulamentação· do trabalho da iiii1-

lher ' e do roenor, no Codigo Sanitarlo" 
já sã.o observadas.' A observancia, po-



rém, de taes preceitos cleve ser im
posta. por lei da Repllblica, para, por 
bem a.gir, não se co!loea,- o Estado 
em illlferioridade e(~o·u() mica ua. pro

ducçã,o nacion"ll . 

A jornada. do oito horas, a l'egula
mentaçào cio t.rabalho feminino 'e a do 
lnenOI' . ti. assistencia obrigatoria in
dusiv~ a rio trahalho, a regularnenta
ç.ào 'l0" pccidentes no trabalho e em 
cons€qnencia do trabalho, si não re
solvem definitivamente, porque nada 
ha definitivo sobre a terra, melhoram 
a sitnação, permittindo a formação e 
manutenção do lar honesto e affectivo, 
0- bem estar, a familia que, €m summa. 
é a S11 prema aspiração. 

As paredes operarias se fazem todo 
o dia; não ha como negar a sua exis
tencia. Si elIas existem, si são factos 
a se desdobrarem diuturnamente, deve 
o Estado cumprir () dever de regulal
as <nas suas causas, nos seus e!feitos. 

As funcções das junt·as de conci11a
ção e de arbitragem têm. que ser trata
das legalmente quanto á sua organiza
ção, funccionamento e sancção. Pre
f€rivel será que as funcções desses 
apparelhos sejam entregues a magis
trados, cuja independencia e cuja im
parcialidade, inherentes e essenciaes 
ao cargo, serão abonadoras da indepen
dencia e da imparcialidade das deci
sões. Essas decisões, pOl'ém, devem ser 
pronun'ciadas em poucas horas , em 
virtude de disposição perempto ria e 
imperativa da lei. A justiça deve ser 
egual para todos, deve ser a mesma 
para ' todos· os c'Olllflktos do direi,to; 
o que é indispensavel é e,;coimal-a, e 
"'isso para todos os conflictos do direi
to') .. ·das fórm'as ar.chaicas, ana<!hro.nl
cas, ·"IDibaraç.iVdoras. feitas,se·gu'lldo 
!larece, mais ·paT·a p.roteIM' do ' que para 
prodamar o direito, mais para pro
longar do que .para dirimir contendas. 

Neste momento, o ·que exaspera a 
situação é a intercorrencia da carestia 
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da vida, pl'od uzida incontestavelmente 
pela grande guerra qU€ na destruição 
absorven milhões de homens, que an
tes só produziam, o que trouxe a ru
ptura do equilibrio en.tre o recebi
mento e o gasto , affectando no Brasil, 
não a milhares de operarios, mas a 
milhões de homens, a todos que con .. 
servam ainda os limites dos venci
mentos ~ixos. 

E', entretanto . eSsa Ulua crise cujo 
fim se abreviará, fazendo produzir, ~a
zendo circular, fomentando, por todas 
as fórmas e por todos os modos, a 
producção, o transporte, o povoamen .. 
to, pelos meios d€ que vos falei e por 

i outros mais efficazes talvez, que espí
ritos mais largos e mais activos indi
carão para serein postos em pratica. 

Entre os elementos afiança dores da 
expansão de nossa prod ucção está sem 
duvida a· Justiça. 

Em face do já vultoso volume dos 
nossos negocios, de ante do assombro
so desenvolvimento que nos espera, 
da corrente immigratoria de homens 
e capitaes que se annuncia, compre
hende-se que maximos serão os 'cho
ques das conveniencias individuaes, a 
collisão dos interesses, os conflictos 
dos direitos que a lucta aspera e apres
sada cria e irrita, 

Para os dirimir, precisamos forta
lecer a justiça. 

Uma justiça serena e honesta, in
telIigente e expedita será forte; á sua 
sombra se animarão a morar comnos
co o trabalho e' o capital, fructificando 
e abonando o nosso progresso. 

Quando todas as liberdades forem 
incontinente proclamadas; quando to
dos os direitos forem rapidamente re
conhecidos e todos respeitados, sere-
1110s uma terra qu,e se procura, uma 
terra em que se permanece. 

Quantas terras antes de nós, quan
tas terras longe de nós, .em que as 
seál'as não saZ1>naram, em que os do
nos não colheram, em que as colhel-
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tas apodreceram, em que a gente en~

pobreceu, se d·eshonrou e rareou por 
falta de justiça ou por causa de justi
ça venal 011 iustiça morosa, que tudo 
é a mesma cousa. que tudo sempre é 
não ter justiç·a! 

Pa.r8 " desenvolvimento do Estada 
de s. Paulo. a justiça é tão uecessa
ria, como a salubridade dos ares, a 
uberdade <las terras, a facilidade dos 
tra.nsportes, conlO a venda rem nnera
dora dos productos. 

Para a honra de S. Paulo, a sua 
justiça El, em regra. bôa; mas é pre
ciso fortaleceI-a. 

As nossas leis estabelecem a inde
llen<lencia. da magistratura, garatindo
ihe a inamov·ilb:nidade, a vitalicie'dad.e 
e a integraiidade dos vencimentos dos 
seus juizes; mas, essa é a indepen
dencia deante do poder publico, que 
assim não remove. não dem1tte e não 
diminne. E' preciso, porém, garantir
lhe a independencia dearlte das neces
sidades materiaes da vida, ao perpas
sar dos eonflictos duros e imperios.)s, 
e a independencia que vem do Babel' e 
da virtude, attrahindo e .nella man
tendo as competencias, idoneas para 
coroar eondignamente o solido edifi
cio que a nossa actividade esta cons
truindo. 

Aos .iui:z.es competentes e idolleos é 
ainda necessario dar o estimulo tru
ctificadoT. <! ue a·lllpara e impulsiona o 

h1lmem. estabelecendo entrallCÍas nas 
cOlnarcas com vencinlentos de accõrdo 

com o trabal'110 e as vantagens do 

lll.eio, {;Onlarcas para as quaes serão 

elles promovidos a pedido. 
E' indispensavel que todos os actos 

de justiça sejam praticados por ma
gistrados; que a remuneraçi:!.o, a que 
tenham direito, seja recebida do Es
tado, centro COllllllum e impessoal da 
vida publica; e seja egual, conforme 
as entrancias. O direito é immauente 

nas sociedades, mas as suas fórmas 
devem variar conforme o adeanta
mento dos povos. 

-O nqSilo p·roeesSü, desde o inicio fité 
á sentença, é ronceiro, lento, demorado, 
vindo na sua maior parte do Portugal 
absoluto, através do Brasil colonial, 
feito mais para o bscnrecer o direito 
do que para o declarar. 

S. Paulo deve expedir, sem demora, 
os seus codigos processuaes, que re
conheçam e assegurem os direitos das 
partes, eOIl1lpativeis com o temlPo 
actua'l em que as communicações se 
fazem em minutos e os transiPoI'te .. 
em horas. 

A penitenciaria, começa·da em 1911, 
esta prestes a ficar prompta; convém 
decretar-Ih'e o respectivo regimen, 
a:i:tl'da qlke anlgustiado nos atraza<l.os 
termos do Co digo Penal em vigor, mas 
com a orientação de quem considera 
a pena mais como meio de regenerar· 
o delinquentedo que como um ins
trumento de castigo ou de exemplo; 
mais como desempenho do dever so
cial, sob a fórma ·de assisteneia iudi
ciaria, que se dispensa aos doentes da 
moral. Assim como se fazem hospitaes 
.paI'a doentes e enJermos, hOSilidos 
para loucos e paranoicos perigOiHJs. 
façam-se instituições para crimino"o~ 

e <l.eliuquentes·. 

Decretado o regimen para os insti
tutos disciplinares e para as colonias 
corl'ecionaes, estará então S. Paulo in
tegrado na ordem iudiciaria. 

A policia de carreira, que tão bons 
serviços tem prestado a ordem 'publica 
em São Paulo, e que hoje já se aeba 
definitivamente incorporada ás insti
tuições paulistas, deve ser mantida; a 
policia. militar deve estar segura da 
justiça qne se lhe deve dar nas suas 
funcções e nas suas vantagens, e con
tinuar com boa organização e discipli
nada para render toda a efficiencia de 
que é capaz; ambas, então, permane-
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carão como um dos mais 
serviços pu blicos de ordem 

• 

E' dever continuar a desellvo!ver O 
serviço sanitario, que foi e tem sido 
lima das preoccupações Yictoriosas dos 

necessarios -I· 

moral. I 

I 
governos paulistas . 

*' >1< 

A instrucção publica do Estado; que 
por muitos titulas tem sido tomada· 
como modelo, deve se estender a toda 
a parte onde haja quem deva apren
der. 

O· ensino urbano é . realmente mo
delar e sufficiente; não assim o rural, 
que deve ser disseminado ainda mais, 
por innumeras escolas onde se ensine 
li, lingua patria, as co usas patrias. 

O ensino primario, por um preceito 
,'onstituciona l, já é obl'igatorio: obl'i
gatoria para o Estado que o deve for
necer a todos, obrigatorio para a po
pulação, que toda o deve receber. Pre
cisamos desempenhar-nos desse duplo 
dever. 

Da mesma fórma cleve ser obriga
toria a educação phys ica. Antes mesmo 
de ser instruido , tem o homem a obri
gação de ser forte. 

E' necessario desenvolver e ornar a 
íntelligencia do homem, para o habi
litar para as luctas actuaes, que se fa
zem em espheras mais elevadas que 
antanho; mas é preciso desenvolv~l-o 

physicamente para todas as luctas da 
vida, mesmo para as intellectu aes. 

Tem tanto valor social a creação de 
uma escola, como a de unia sociedade 
([esportiva. 

Criar escólas e auxiliar as socieda
des desportivas, ou mesmo fazel-as, 
p.ara que ellas se multipliquem por to
das as cidades, por, todas as villas, por 
todas as fazendas, é o nosso dever de 
brasileiros. 

Fortifiquemos e, sobretudo, abrasi
leiremos o brasileiro. 

* 
• • 

I
. e Deve esse serviço abrallg'er " estudo 

o desenvolvimento das estal'lcias de 
aguas, balnearías e climaterlcas, loga
r.es de repouso e de regimen, il;lle ,tam
bem são meios de cura. 

Por fórma adequada Se procederãt' 

/
' observações rigorosas e estudos CODl

I pletos das diversas esiancias, par? , 
I divulg·adas amplamente, serem utili-

I 
I 
i 
I 
i 

zadas eUl v-irtu\de de se-guras rirescri
pçõ es medicas . 

Conhecidas as qualidadee therapeu
ticas da estanciâ, não podem alIas fi · 
cal' no donlinio privado, cujo !.::aracte~ 

ristico principal é o direito de excluil' 
outrem do uso e gOBO do q ue é seu 
desde que ao pl'opl'ietario faltem I'e.
cursos para a conveniente explcraçã.o, 
ou sobrem vo'ntade capriC'hosa e má 
comprehensão do destino da pro prie
dade necessaria á saude de t"dos. 

Nesses casos, deve o poder pu blico 

desapropriar a beneficio ~;omm 111n 

aquillo que é necessario " sa'lnhridade 
I)ublica. 

Nenl TIleSnl0 essas estauçi~.8 pOderi',o 
pertencer · administrativamente ao mu
nicipio eUl qu e estivere111 situadas, por 
faltarem a estes as rendas Ilecessarias, 
on .po·r não quererem delias di",por 
para realização de melhora mentos -
canalização de aguas. exgottos, lim
p·eza publica , iIIuminação, meios de 
transportes, parques - iriaispensaveis 
em logares onde se agglomeraro po
pulações forasteiras. por motivo de mo
lestia . 

Recouhecida a utilidade publica de 
uma estancia, destinada a servir a 
toda 'a população do Estado, e até 
mesmo a toda a população do paiz, 
deixa ella de representa r UIll peculiar 
iuteresse local, para adquirir um ca
ra.cte r geral, de interesse com.-n.'lum a 
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lodos. devendo ella fica r sob a admi
nistração do Estado. 

*' '" 
Julgo ser tempo de se organizar 

a Assistencia Publica ; não quero 
eom isto dizer que a assistencia entre 
Il ós não exista . 

Seria desconhecer a caridade da 
·mulher paulista, a p,hila'ntropia dos ha .. 
bitantes desta terra, a previsão das 
nossas l eis e a acção dos nossos go
vernos. Estariam a,hi para desment ir 
tal asserção os numerosos estabeleci
mentos de iniciativa particular, a obra 
admiravel e immorredoura da Santa 
Casa de Miser ico r dia, e institutos como 
o Hospício de J U(j uery, pa ra aliena dos, 
e O ASylo de Santo Angelo, para le
prosos, em execu ção. 

Para o bom nome do nosso Estado, 
a assistencia existe; mas é necessario 
syst.elllatizal-a, organizando-a sob unul. 

diJ'E'cção r e's'pousavel que oriente e en
caminhe os ins titutos a abril' , a fun
dar, a manter , a alal'gar; a-fim de dar 
efficien"c_ia a esse "ramo dOe sel"viço 

!,wb1qco, !lara ev ita-r os despel'didos dE' 
~sforços e de recur sos e os· fracassos 
ctep.loravi2 is ao luesmo te.lnpo que fi s

ca lize os estaobelecimentos esti.pendJ a
dos ou Bu'bvenciol1ado.s :pelo Estado. 

A a.ssistencia deve abranger todos 
o.s necess'itados, privados de recursos, 
rIu e não possalli trabalhar. desde as 
crianças aos velhos, desde os invalidos 
il.OS mo.mentanea me nte doentes, desde 
as enfe r mida des do corpo até ás mo
[estias do espir·ito. e deve ser prestada 
em asylos, l1ospitaes, hospicios. insti
tutos e em domicilios. 

Desembaraçada da part.e relativa á 
il.ssistencia e fixado o campo de acção 
entre () E stado e os municipios, desa
fogadamente, n a posse plena de seus 
"ccursos, continuará o Serviço Sa.nita
rio Q.. cuidar da. saude publica_ 

Assim co mQ S. Paulo, em Beu ter
r i.torio, poz termo á variola epidemica, 

. tem elle o. dever, da mesma fórma, de 
a.cabar com a maleita , com o ama
rellã o, co m o trachoma, com .a ulcera 
do Bau r ú, com a pape ira, molestlas 

I

I que, se alastrando, apresent.am os nos
sos pat.ricios, suas victimas, como in
capazes, quando elles apenas estão do-

í 

I 

I 

entesou ficaram enfermos. 
Trabalhos inteiligentes e ded icados 

ja estão sendo f ",itos e decidida mente 
s·erão le \'ados a cabo. E ' dever de h u-
manidade e de civ ilização. 

• 
" 

I 
O recenseamento da popula~à" deva 

ser feito e com urgencia. Não é diffi
I cil nem dis pendioso e é de premente 

I
' :l:I~~S:~::;~~;;ca:~ :~:e~i~Jl:1U:st~:1:s~~:~: 

fa.l ha.s, é t:fw inutil. eeoHomieu w e nte, 

como uin llonlelll pl'Í\rado dv rn ~:~ 'moria 

I 
ou. com lnenloria infieL 

Não se póde confiar s inão nos coef-

I 
ficientes e. ncontrados com hasI; 110 
censo exacto da população. 

.' Eln 1 820, a capitania s.abia com se-

gura n ça. que os pa.ulistas er a lll . 
239.200; em 1 922, ao completa rmos 
o primei l'o centenario da independen
cia,. é obrigação imperiosa elo Elsta.do 
dizer quantos somos. 

V q-uatrien)]io, que ;se inicia a 1. ... de 

Maio proximo, tem a fortuna de as
sis·tir a esse primeiro centena rio da, 
n.ossa independencia politica. 

Si é verdade que não pod ia pensar 
em festejos q uem em guerra. a nelava, 
uâo é menos verdade qu e agora não ti 
possivel r etardar os prepa r os pa ra tal 
cOlurnemoração. 

Nem o municipio nem o Estado po
dem render preitos e· homenagem a 
esse facto historico brasileiro. Muni
cipa.! ou esta d nal. deixaria ele 8er na-
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donal a festa nadollal por excellen
da. 

Tal commemoraçã,{) p,ert.euc:e a to

dos e !para ser feita 11"1' !:CHlos. ,'ompe
'tE ~ na.ç-ão ,· que rea!f!finna.l'á ai'uda a 

'cOih""âo e a tl:llidacle do povo. 
Em qualq uer parte do Brasil, em 

que eHa seja realizada , sempre será ' 
na patria e sempre S. Paulo estará 
JU'ompto a neUa participar. 

Entretanto, si o povo, \las suas ma
terializações fataes, si a historia, em 
concretizações illcvitaveis, datam a 

gu t'as as condições de estabilidade da 
fortuna publica e partÍ>Cular, e, rea

tando a,s suas tra.dições financeiras, o 

Estado quel' que os seu" emipr,estimos 
se alonguem em fjspaçosos prazos para 
amortizações pequenas, a altos typos 

. e a baixos juros, para consolidação 
da dividà e para orçamentos com mar
gens largas para os emprehendimentos 
e melhoramentos de que carecemos. 

Uma melhor distribuição da des
pesa, depois da reforma do nosso sys
tema tributario sem vexames e sem 

formação ·da nação do grito 'de ~r\l'de- aggravos para o contribuinte, dará ' os 
pendencia ou Morte" nas margens do recursos necesBarios para manttlr selll 
Ypiranga., ribeirão que banha esta ci- sacri-fícios e desenvolver COm desco,·ti-
dade ; e si se contam cem annos, ao no os serv.iços pn·bHcos qu ... o nosso 

. proferir desse grito a 7 d·e Setembro 'H:l,ea7Ita.mento reclama. 

de 1822, em terras de S. Paulo, a! Os recursos financeiros do Estado 
commemoração celltéllarill do aconte- i de S. Pa·ulo promanam principalmente 
cimento historico deve ser feita aqui. I do imposto sobre a exportação, e ex-

wIn·depeudencia· ou Morte", o .grito .' clusivamente sobre a exportação do 
do 'l~pjranga, fo:i sempre, e continuara café. E' um systema fiscal cujos vi-
a &el', o symlbolo de nossa. existencia., cios se evidencia.m logo; é precal'io. 
-da nOllll'a. Hber:dade, da nossa integ;r-í- pois que todo o apparelho ol'ganico 
dade. cio Estado fica dependente principal

S. Paulo, pois, vai preparar-se con
dignamente para receber e hospedar 
o Brasil. que tal commemoráçã,o virá 
fazer. 

* :;: 

Até ha pouco, durante o calamitosv 
periodo da. grande gue1'l"a, o capital 
cautelosamente se retl'ahlu nos mea
lhelros pa.rticulares, e só voltou á cir
culação timidamente, a juros cómmer
'ciaes e a. prazos curtlssimos, por in
lermedio do Estado. 

A vida ecollomica refez-se sob a , 
·responsa.bilidade da Estado, que, por 
'emprestimos, tomou dos particulares 
handes somrnas e, provendo os seüs 
lerviços, as rcencaminhou a ·alimentar 
~s fOl'!;as vivas d-o nosso desenvolvi
\nento. 

A situação actual já é felizmente 
)utra: a confiança renasceu, são se-

mente de uma unica forma da aciivi .. 

d.ade humana.; é allti-economico, por
que sobrecalTega a producção que, ao 
c.ontrario, deve se aligeirar no seu 
custo para competir com as similares; 
não é equitativo, porqu·e, havendo di
versas Pl'oducções, grava uma so. 

Os impostos deveni abranger tanto 
quanto possivel todos os que vivem 
em sociedade, porque a todos devem 
tocar as despesas publicas inevitav~is, 

"a proporção dos scus recursos. 
Urge, pois, a 'reforma· do nosso Sys

tema tributario, para ser applicado 
paulatinamente em progressão ascen
dente' de uns e ' descendente de outros, 
de fórma que o abandono destes e a 
permanencia daquelles se façam sem 
oIPip·ressão. 

Uma reforma desta natureza só póde 
ser feita com publicidade completa. 
com dehate amplo no jornal, na Te- ' 
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vista, no livro, na tribuna , nos comi
cios, O jornal, a revista, o livro , es
tudam, esclarecem, mas não votam; 
tal reforma, que . tão de perto toca 
com a fortuna do cidad ã.o, só póde ser 
votada pelo povo conhecedor, por In
termedio de seus representant€s cons
cientes. 

Sob este aspecto poderemos estar 
tranquillos. Aliás, em S. Paulo para 
só falar do que conheço, após o mo
vimento triumphante de 15 de No· 
vembr.o de 1889, o aperfeiçoamento 
dos costumes e das leis eleitoraes tem 
sido incessante sem recuos. 

O systema eleitoral , que declarava 
eleitos os cidadãos que t inham . plu- , 
r a.Iidade relativa de votos, na ordem 
suecessiva at{\ completar ó nummtl da. 

representação, implantado pelo De
creto 511, de 23 d-e Junho de 1890, 
ao sahir da revolução, em ensaio tu
multuoso d'um systema eleitoral de 
aHs-tamento com base no iiíud)fr-wgio u.ni~ 

versal, foi logo desprezado por inca
paz de representar a opinião e de as
segUl'ar o governo democratico_ 

A c:hamada lei do terç.o, a das cha
pas incompletas, em que o eleitor só 
<,ola em dois terços dos candidatos 
a eleger, ficando o outro para a mi
noria veiu tomar-lhe o logar até que 
o rodízio , a fraude legal, demonstrou 
que só app-a'rentemente a l~i sancc;o
nava a representação da minoria, sen
do, como era, o instrumento mais per
feito para conservação no poder das 
unanimidades massiças . 

Então, em 19 O 5, a divisão do Es
tado em dez districtos de cinco depu
tados cada um, ·com a vc:tta,ção unino
.w.inal, el.e;gea10 'por quociente, e· pou~o 
depois, em 1907, a adopção _do sys
tema Assis Brasil, no qual, em uma 
só cedula, o primeiro turno elege pre
cipuamente por quocIente as minorias . 
ponderaveis, as minorias que co lla
boram fiscalizando, e O segundo turno 

elege em seguida por escrutinio de 
lista a maioria indispensavel para gc

vernar, acompanhados da. organização 
da poliCia de carreira e da reorgani
zação da Força Publica disciplinada, 
estabeleceram a serenidade ua qual se 
desenvolveram as praticas eleitorae!!, 
sem os tufões da violencia, sem o. 
sumidonros da fraude por parte da 
poder publico. 

Hoje, graças a campanhas cívicas 
louvabilissimas, até mesmo a indiffe
rença popular, pelo alistamento e pelo 
exerclcio do voto, vai sendo substi
tuida pelo interesse consciente para a 
desempenho do mais uobre , do mais 
digno, do mais imperioso dever pol!
tico, l~as democracias representativas, 
que é o de votar. 

A presença dos e-l€itores co.ngcjos de 
tal dever e a sua frequencia ás urnaa 
afugentarão de vez as ultimas irra
gula rlda.doR qu e. pOl' acasO, ainda. con
turbem as elci~:õcs, t'. pelas quae~ nã() 
são r esponsaveis OS governos, qne a~· 

profligam e que com elIas não pa
ctuam. 

Por minha parte - affirmo-o aqull 
- porei. entranhadame.nte o melhor 
dos meus eSforços para 3. representa
ção integral de todas as opiniões den
tro da lei, para conservação da pu
I'eza do regimen representativo, afim 
de que as eleições possam ser e sejam 
v.erdadeiras. Nellas <lão em;pre.ga·rel 
e não deixarei empregar a força; não 
tolerarei a fraude nem com eUa fa
r.ei transacções; não lançarei mão de 
promessas on de graças, de ameaças 
ou de pressão, para allielar, ou violeI!
tal', ·ou por qua lqUer· fórma corromper 
'ou desnaturar o regimen representa
tivo , sem o qual a democracia é umlf> 
mentira. 

• 
• • 

Precisarei ·dizer-vos que a adminis
tração será honesta, (Iue as arrecada-
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ções serão , rigorosas, que os gastos 
lIIublicos serão escrupulosos, que os or
çamentos serão respeitados, que as leis 
lerão cumpridas'? 

~ão esses" deveres comezlnhos de 
todos os governos, que, mercê de 
Deus, em S. Paulo têm sido cumpI'i
<dos rigorosamente. 

Eis. senhores, dicto com singeleza, 
",orém cOlll ' sinceridade, como penso, 
-como sinto, como vou agir. 

Não vos tracei o programma de um 
<luatrlennio adminIstrativo; não "OS 

fiz senão folhear e presentira obra de 
muitos quatriennios, em paginas lidas, 
em paginas por lêr. 

Como vêdes, nenhuma novidade vos J 

trouxe, nenhuma primicia vos dei; 
acompanhei apenas o esforço panlista, 
que se entronca num passado de glo
rias para se arremessar para um fu
turo luminoso. 

Tudo o que está f.oito, tudo o qu.o se 
vai fazer, toda a obra de collaboração 
de S. Paulo na grandeza do Brasil, 
li. querida patria comm um, não se fez 
9 não se fará , entretanto, sem emba
raços e sem difficuldades. sem desen
ganos continuos, sem erros frequen
tes, sem dissabores profundos; mas 
não nos abate,remos. 

Não foi faci! e não foi pequena es
sa primeira victoria. DeUa não vos re
latare! slnão os Q,bstaculos insu!pera
veis, que ainda hoje poderoser ava
liados. 

Do littoral el1-o que chega á raiz 
da Serra do Mar por leguas de uma 
superfici,e que não era bem agua nem 
bem terra; alguma cousa indecisa en
tre a terra e a agua, mangues em que 
o fluxo do mar representa a ag<ua, e o 
refluxo de!xa uma. terra moUe, em que 
não se pôde navegar francamente, em 
que não se p6de marchar desembara
çadamente. 

Por ahi se anastou. em canôas. por 
muito tempo, até que aterros ditfi
ceis e custosos fizeram os kilometros 
de , Santos a Cubatão, por onde nOl" 

desliza sl,lavemente o trem de ferro. 

Galgou Paranapiacaba, por caminho 
que se chamava do Padre José, mas 
que era a vereda do inferno, saltando 
grotas fundas, trepando ingremes bar
rancos, agarrado ás raizes das arvores, 
arrastando-se ainda em leito de es
trada, que se fazia em mezes e que 
as enxurradas desmanchavam em ho
ras . 

Foi assim que se assenhoreou do 
planalto. Dalli, em rios encachoeira-. 
dos, em s610 inhospito e hostil, em ter
ras de impaludismo, de féras e de 
indios, eil-o que se derrama desco
brindo, aposseando, conquistando, de
finindo geographicamente o paiz; e Ha que trabalhar, e muito, para 

Tencer. 

A terra já é sadia, e é generosa; 
mas sôzinha, nada faz. E' do homem 
torte, que aqui est,á, que me vem a 
confiança. 

, eil-o saneando, desenvolvendo, appa
t'elhando o Estado {)om os serviços de 
que nos ufanamos, eil-o emfim, di 
latando a patria e a civilisação. 

Olhae para o seu passado. 

.I<'undado S. Vicente na costa do 
Brasil , eil -o «ue ataca desassombrada
mente o sertão mysterioso; a villa de 
S. Paulo do Campo, em Piratininga, 
;j o seu primeiro posto avançado no 
deshra vamento do interior. 

Q iPlanalto, pela sua Inclinação, 
com o Tiet-é, o rioclass-ico e tutelar, 
traçou ao paulista a sua missão his~ 

tOl'ica no passado; o planalto, ainda 
com o Tietê tutelar e classico, nas 
terras que banha, e nas cachoeiras 
que faz, traça a missão historica do 
paulista 110 futuro,. 
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E' ou consorcio desse homem e I 
desta terra que nos vem' a força. que 11 

nos vira a grandeza. 
E' na lição desse passado que hauri 

a confiall~a no futuro , I 

* 
* '" 

Meus ~enhores, vou dizer as minhas 
ultimas palavras, nesta fe6Lol, quero, 
porém, dirigil-a.s a0 SI' , presidente do 
Estado. 

O quatriellnio· d,e g. exo. enoontrou 
o periodo da guerra mundial, a guer
ra mais horrivel que já houve na face 
da terra, e atravessa ainda os pri
meiros tempos de paz, que se seguem 
a tal guerra" mais horriveis ainda. 

Durante esse perlodo, instituições 
seculares se desataram; organisações 
fortes e apparentemente solidas se es
boroaram ; impérios millenarios rui
'l'am. 

Nessa lu ta titanlea, no fragor des
sas quedas, o mundo foi sacudido, 
e.balado desabrida e violentamente, 
Uma nova edade média, nos ameaçou, 

Coube a s , ,exc. governar nessa 
época sombria, e o governo de s, exc. 
não desmereceu dos governos de S. 
Paulo. 

E' que a superioridade de sua intel-
1igencia, o preparo do seu espirito, a 
tolerancia de suas vistas, a honesti
dade de sellS propositos, o amor á ter
ra paulista, o seu acendrado patrio
tismo, postos ,duramente a prova nes
IJeS tempos difficilimos, não o aban
donaram. 

Em honra, pois, do Estado de S. 
Paulo, levantemos as noSBas' taças ao 

seu 1llustre presidente, o sr. dr. AI
tino Arantes, 

* 
* * 

:\'{ensagem apresentada ao Cougx'esso 
Legislativo, em 14 de Julho de 1920. 
pelo Dl'. Washington Luis Pereira 
de Sousa, presidente do Estado de 
São Paulo. 

iSenhoNl8 membros do 
Legislativo do Estado de S. 

Congresso 
Paulo, 

Cumpro o· grato dever de vos trans
mittir, nesta nossa primeira reunião. 
o meu saudar affectuoso, dizendo-vos . 
com abundancia de coração e com re 
fDectid() pensar, que estou absoluta
mente certo de que os nossos esfo r 
ços conjugados vão ser uteis ao E R

tado de S, Paulo, que confia e espera 
que os sabias conselhos da vossa pon
derada experiencia guiarão proficua
mente o devotamento e a dedicação 
que, por minha parte, puz e ponho a 
inteiro s·erviço da nossa terra. 

E' pois, com absoluta confiança que 
eu venho desempenhar-me da attribui
ção constitucional de apresentar-vos. 
nesta sessão de abe rtura, a mensagem , 
que vos dará conta da marcha dos ne
gocias pu b.!icos e vos indicará as pro
videnci~s necessarias aos interesses do 
Estado. 

Bem curto é o periodo, que medeia 
entre a posse presidencial e a sessão 
annua inaugural do Congresso, dois 
mezes e meio apenas, de modo que 
bem poucas seriam agora as informa
ções que vos poderia ministrar, si as 
Ilsanças administrativas não tivessem 
adoptado a pratica de faier acompa
nhar a transmissão de poderes, de mi
nuciosa exposição, com que o Presi
dente, qne sae, esclarece e orienta o 
Presidente, que entra. 

E', pois, desse documento, em que 
o meu illustre antecessor deu conta 
ao Estado de S. Paulo do ultimo anno. 
1919, do seu quatriennio fecundo. 
cheio de realizações, não obstante ter 
elIe g,e desenvolvido na mais sombria 
época .. que já passou pelo mundo; é 



desse documento, que eu vou acarrear 
esclarecimentos, no passado, para con
tinuidade da obra administrativa pau
lista. 

Por outro lado, para vos indicar as 
providencias, q!1e julgo necessarias aos 
Inter-9SSe8 do Estado, sinto-me agora 
mais forte e contente em vos repetir 
aquellas que, esboçadas na platafor
m.a politíca de 25 de janeiro do 'cor

rente, se acham hoje ratificadas una
nimemente pelo povo paulista e pelo 
eleitorado de S. Paulo, a quem falei 
com desassombro e com sinceridade. 

As manifestações de apoio e de soli
dariedade vindas de todos os lados, o 
amparo generoso, que senti de todas as 
partes, eliminaram as naturaes hesita
ções, renovaram a confiança e reaffir
maram a certeza de que eu tinha bem 
interpretado as aspirações do povo 
paulista'. 

Assim confortado, não extranha
reis, vós de quem recebi sempre pro

OVIlS inequivocas de inteira cammunhão 
de idéas e de sentimentos, que eu ve
nha aqui, com a unica auctoridade de 
que disponho; aquella ,que nasce em 
quem s.e reconhece verdadeiramente 
mandatario do povo, repetir, 'desenvol
vendo, as idéas anteriormente expen

didas. 

Nessa plataforma eu não fiz mais 
que corporificar, para realizar, algu
mas das medidas que todo S. Paulo 
julga uteis ao seu desenvolvimento 
e ao seu progresso. Nesse irmanamen

,to está a razão de solidariedade e nelle 
encontraremos a explicação da victo

ria. 

Proilncção - Dos obscuros dias da 
conflagração mundial, dessas noites de 
morte e de destruição, os homens sa
hiram mais decididos a viver; e, para 
isso, tratam de 8e organisar m<llhor, 
para que a todos cheguem o bem es
tar material e o conforto moral, bases 
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de uma sociedade tranquilla " dura
doura. 

Nessa lucta sem padrão, ,os {lO,Oi 

moços da America do Sul, nalIa não 
directamente e immediatamente en-

'volvidos, se não fizeram praça de' or
ganizações e preparos militares supe
riores, capazes de defeza effic"", ou de 

aggressões violentas, demonatraram, 
sem duvida alguma, os seus altos 
ideaes de justiça e de liberdade, o sell 
espirito seguro de ordem e de traba
lho, a sua capacidade economlca; fj

zeram vêr indispensaveis as SUas prê

senças na collaboração em prõ1 da ci
vilização, produzindo e abastecendo, 
como lhes cumpria, para que o triu'n
pho final viesse coroar a obra meI'j
torla e ,sallvadora. 

No Brasil, S. Paulo deu provas ,la 
seu valor economico, durante a gum'
ra; é necessario continuar ninda du
rante a demorada convalescença que 
se segue a tão dura crise; e continuar 
sempre, quando de novo apparelhada a 
terra e apurado o trabalhador, tios 
tempos de paz, afim de competir pela 
excellencia do producto e pela peque
nez do custo com as industrias conge
neres. 

E' necessario continuar a produ •. ir, 

e cada vez mais, p'ara abastecer os 
povos combalidos economicamente, e 
apenas sahldos da guerra; é necessa
rio produzir para, pela abundancia do 
producto, fazer a barateza da vida; é 

necessario produzir para fazer 8. nos
sa propria riqueza. 

O consumo ahi está ancioso; a nós 
incumbe providenciar os meios de 'pro
duzir e de transportar. 

A terra ,dadivosa ahi está; é preciso 
dar-lhe o trabal'hador, e ao producto, 
da collaboração de ambos fornecer o 
transporte rapido e barato. 

As vistas do governo se voltam, pois, 
yoluntariamente, para as fontes de 
produeção do Estado, afim de pôr em 
valor immediato as riquezas paulistas. 
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E' necessario não as deixar de lado, 
nest" m.omooto, em qu" o mu'ndo In

teiro precisa (l0IIlJll,rar, e procura todo" 
aqueUes que podem vender; é indis
pensavel a activa' e fecunda collabo
ração paulista nessa .pr<>du'cção de cou
sas necessarias á vida , nessa obra hu
mana, util a todos. 

Nesta hora a. balança pende para 
aqui, e penderá ainda por alguns an
nos; devemos ter confiança na nossa 
terra e na nossa gente; para isso, basta 
levantar os olhos para descortinar o 
grande e luminoso horizonte, que se 
desdobra diante de nós. Desembara
cemo-nos dos ultimos' Iha!bitos morosos 
e dos derraooiros processos tropegos 
daquelles poucos, ,qu.e, entre nós, ain

da se julgam sahidos apenas das fa
chas colonlaes. Devemos agir como 
grandes Estados de u,ma grande nação. 

Como quer que seja, a federação 
dos Estados tem isso de bom; per'mit
te que, si todos não que~em, ao lnenos 
alguns possam ser grandes para, mes
mo assim, cooperar para a grandeza 
da patria. 

Por nossa parte, posso affirmar, em 
nome dos paulistas, que não desani
mamos; e assim tem sido diante mes
mo de phenomenos naturaes que pas
sam, e que, pelos prejuizos causados, 
se chamam ·flagello·s ou calamidades. 
.Não nos abateram nem abaterão. Si 
não pudermos eliminaI-os, havemos di
mlnuilf-Ilhes os effeitos, e, após elles, 

nos sobrelevaremos cada vez maIS for
tes. 

~ção .russ'Ím pensando, 
cuidou o governo immediatamenté de 
facilitar a entrada dó) immigrantes es
trangeiros, cujos paizes de origem não 
offereçam agora condições economicas 
suffidentes para os excessos de sua 
população. afim de qüe, no interesse 
de todos neste momento, venham la
vrar comnosco, venham ajudar a pro
duzir nesta terra, para offerta a todos 

os metcados consumldores, tra!>alhan
do ainda para o barateamento da. vida, 
pela forma mais intellígente, que 11 
fazendo a abundancia do producto . 

Sem prejuizo dos contractos, ante
riores, feitos na administraçã.o passa

da, contractou mais o governo com 8 

Companhia Commercial Máritima as 
facilidades de transportes de todol 
,!Jjquelles que quizerem vir íra<ba'l~ar 

com'nos'c.o "que l·o,go 30harão <loHoca
ção immediata. 

\S~ 'gundo as eJffirmações do contra.· 
ctaMe, dentro de 90 dias ,devem come
çar a chegar os primeiros , de~ mil tra.
balhadores. 

Por outro lado, o anügo ,.o.ntra
ctante,que ha muitos anuc>s tem saT

vido ao Estado, assegurou-me Que va8 
empregar os seus melhores esforços 
para exaéto cumprimento dOll seus de
veres con tractuaes. 

Sahemos todos que, actualmente, a 
princil?al diHiculdade, que se antoiba 
á promptidão desse sel'viço, é a es
cassez dos transportes maritimos, de
vido á falta de carvão, ao pequeno nu, 
mero de navios em trafego e ao cano 
saço de alguns desses navios. doa quaes 
se eXigiu e se tem exigido trabalhos 
desmesurados. 

,Entretanto, temos querido dar a 
prova de que não nos temos poupado 
para facilitar a producção. providen" 
clando trabalhadores para a terra, 

Devemos, s,em demora, nos organi
zar de modo a amparar sempre a ri
queza actual da nossa lavoura, prepa
rando riqueza agricola ainda maior 
para solido progresso "um futuro 
farto . 

Não mudAi de pensar neste tempo 
transcorrido e a minha plataforma cou· 
tinua a ditar meu pro'gramma de ad· 
ministração. 

Assim me permittirei transcrever, 
para vos dirigir directamente, alguns 
trechos deUa. 
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"Na p,,,ducção paulista avulta e 
culmina "" lavoura do café. Corre ao 
poder publíco o' dever inilludivel de 
resolutam'ente amparal-a fornecendo·· 
lhe o braço de que ella precisa, pro
movendo o credí-ú,o que a alimen·ta, fa
cilitando-lhe eada vez mais os transpor
tes, alargalJ<lo-lhe os m~l'cados de oon
sumo H, 

"Esse dever nós o cumpriremos sem 
desfaUecimentos" . 

Col~ã<} - Para as terras fe
eundas do chamado oeste. que ainda 
con,sel"Vam () "jço e o y·igor dos pri
meiros tempos; para as terras virgens 
da extensa zona do noroeste e do sudo- ! 

este paulistas, e cuja altitude permitta 
{) cultivo do café, para essas que ,são 
para o immigrante novo e pobre um 
meio de adaptaçã.o, um aprendizado da 
nossa agricultura, uma font€ de eco
nomias sem aventuras, devemos rea
brir e recontinuar as correntes immi-

desideratum, para dar trabalhadores 
á terra, filhos á patria, cidadãos ao 
paiz. 

Urge oriental' e auxiliar, para tal 
tim, a subdivisão das terras, das gran
des propriedades, nesta hora improdu
ctivas ou preju{iiciaes aos donos, a pre
ços de justo valor que remunerem os 
actuaes e permittam a exploração ren
dosa aos futuros possuidores. Convém 
desenvolver o serviço gratuito, jã exis
.tente, de medição e sU'b-divisão das fa
zendas em lotes de 20 hectares ou 
eq uivalentes; estabelecer premios aos 
proprietarios que assim subdividirem 
as suas terras; isentar de todos O~ ,imo 
postos e emolumentos as transmissões 
isoladas de terras ruraes {ie tal super
ficie; criar o imposto territorial sobre 
as terras ruraes desaI>roveitadas, situa
das até 6 kilometros do leito das estra
das de ferro ou das estradas de roda
-gem com conserva permanente ou das 

gratorlas, ,fazer como até ago·ra se fez, maXlgens do.s l'im;j dem.nc3idhoeirados 
em tudo e por tudo. pelo governo; con'cessão gratuita desses 

Os resultados obtidos demonstram Jotes em. terrenos recon'hecidos devolu-
que nãG errara.lll os nossos ulaiol'.f3s, 
governantes e governados, fazendo co
mo fizeram. 

,Para' as outras, para as que em 
ql!alquer par te do sól0 paulista já ser
viram ou não servem para a cultura 
do ca.fé devemos cuidar da coloniza
~ào, na sua verdadeira accepção de 
povoar, localizando e fixando o traba
lhador, pela unica maneira util, que 
é ~ de farei-o· dono da terra que lana, 

Para estas, devemos encaminhar os 
que já estão comnosco, os naturaes e 
os antigos immigrantes, aquelles que, 
já tendo feito pequeno capital para 
comprai-as, aprenderam a cultivai-as; 
e tambem os que vão nos prOCUl'ar. e 
que serão muitos, com alguns recur
lIoa a escapar-se das difficuldades eco
nomlcas dos paizes da Europa. 

Reter os que estão, receber os que 
Têm; coloniza.r, povoa.r, eis o nosso 

tooS; formação nestes de nucleos urba
nos, ao longo das 'estrad·as de terro de 
penetração, como são os prolongamen
tos da Sorocabana e a Noroeste, ,para as 
neces'sidades da vida civH, administrati
V'a judiciaria, ao mesmo tempo que cen
tros consumidores; criar,· insti~nir e 
auxiliar estabelecimentos de credito, 
que facilitem e garantam aos adqui
rentes e aos vendedores os meios de 
pagar e os de receber a parte do preço 
que, por força das circumstanclas, te
nha que ficar a prazo. 

Ha em todo esse territorio entre o 
Rio Paraná, Tieté e Paranapanema, 
que, ha pouco mais de uma dezena de 
annos. ainda figurava nos mappas pau
listas como sertão pouco conhecido ha
bita'do por indios e cuja super.ficia é 

maior que a de muitos Estados da 
União Brasileira, e hoje penetrado de 
estradas de ferro, um mundo novo a 
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criar, r.~ vida paulista , Com as medi
das indicada.s, o exodo que se nota ' para 
essas tBrras novas, ainda que aco ro
coado por essa forma, não deixarã nas 
outras, jã em exploração aut iga, o de
samparo e a. solidão; unla colonização 
solida, fixa , continuará , 'por modo dif
ierente, " prosperidade anterior. 

Peço-vos. senhores congressistas, as 
medid as legislativas necessarias para 
que se }'ealizem essas providencia.s in
dicadas, depo is de completadas e me
lhoradas pelos vossOs doutos ensina
mentos. 

Para ess~ resultado é necessario , en
tretanto, <!IH" se o-rganize o appa l' elho 
que d~ve eseoima r de duvidas a pro

. prledade im mm'el, <I ue assegure, Iiqui
dos e incontes taveis, de uma maneira 
simples e rapida , os direitos dom ini
cae~, om S. Paulo. 

No Brasil. a pro pl'iedade immovel 
fiHa-se, em sue origem, ou em con
cessões do poder plIlJlico ou na pres
·eripção cont ra o poder publico, Em ul
tima anal y.se , é ou foi sempre o Es
t ado o proprietario originario da.s ter
ras. Está, pois , llas suas mãos desem
.baraçar-lhes as duvidas existentes, dar 
tranqllillidad e ao comprador actual, 
tornando" seu direito indiscutível. 

;Prorprri-€!tar'jo ·das ter ras devo lutas 
pel9, disposição do artigo 64 da Cons
tituição da Republica, pode o Estado, 
Ila forma do artigo 67 do Codigo Ci
'1'11 Brasileiro , prescrever os casos e a 
forma de serem a lienados os seus bens, 

Discriminação de tm'!'ns devolutas 
-O S·er vlço de Discriminação de Ter
ras Devolutas deve ser remodelado por 
'Iel, de uma forma mais liberal, sob o 
crlterio largo do desenvolvimento eco
Ilomlco do Estado, com ,:,ttr ibuições de 
reconhecer com. fac ilidade a proprieda
de das terras aos particulares, deIlas 
occupantes, e que as cultívam, Ou de 

.as conceder aos que requererem. 
Urge, pois, que, reservada a parte 

necessaria para as futu ras povoações e 
para a conservação das ma ttas indispen
saveis á salubridade publica, a lei pres
creva os casos e a forma dessas a liena
ções por parte do Estado, e, por conse
quencia, as acquisíções pelos partícula .. 
res, sem depenaencias de demandas, 
sem desperdicios de chicanas, e sem 
perda de tempo. 

Assim serão criadas facilidades á im
mig ração , que prosperou em S , Paulo, 
so'b todos os aspectos, e -não ha hOje 

quem lhe interrompa a corrente, ca .. 
bendo ao pode r publico só acceleral-a. · 

As coisas dignas julgam-se pelos 
resultados obtidos. As seguranças das 
nossas leis e o bem-estar material, de 
que gosam entre nós os estrangeiroS, 
nas cidades como nos campos, irma
nados aos naturaes mostram que o am
biente es tá feito, está favoravelmente 
julgado para a migração, conveniente 
tan to para o ,paiz de onde eIla ssa 
como para o paiz em que c lIa entra, 

Meios de Transportes - Para dar 
vasão á producção, que deseja arden
t emente ver fomentada, não póde o go
verno descnrar o problema dos meios 
de tra nsportes, das vias deco.mmuni
cação; as suas energias estão volta
das tambem, e afincada mente, para a 
questão das estradas de ferro e de ro
dagem, 

A's exlgencias dessa producção, que 
excitamos por todas as formas, deve 
corresponder um trafego fa rto, seguro 
e, tanto quanto possivel, barato, 

Em relação aos transportes feno
viarios a vapor, como são 'os nossos, 
manda comesinba providencia que en
caremos desde já a· questão do com
bustível. 

Em materia de circulação ê esse 
um dos problemas mais 
tas as difficuldades de 
tra.nsporte de carvão. 

serias, atten
extracção e 
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Teremos c.arvão? POl'que preço . g' , 
a pergunta que fica sem resposta, 

Chegará elle para o consumo dos que 
absolutamente não o podem dispensar, 
nas condições actuaes de progresso, 
como a marinha de guerra e a mer
cante? 

Entre nós , as estradas de feITo têm 
recorrido á lenha; mas, dentro de qua
tro ou cinco annos, a substituição do 
carvão pela lenha continuará a ser 
feita? 

A utilisação e a devastação das mat
tas, determinando a escassez da lenha, 
vae elevar-lhe exaggeradamente o pre
ço, se não cuidarmos desde já de evi
tar a sua rarefação, o que se conse
guirá coma rearborisação continua, 
até que possamos fazer a sua substi tui
ção definitiva . 

E' claro que não faHam mattas no 
Brasil; mas, com a exploração inten .. 
sa. as distancia.s eln que ellas vã,Q fi

car situadas 'dos logares de consumo 
e as difficuldades de seu commerclo 
elevarão por tal forma o custo de pro
ducção, que as tornarão incompatí
veis para o" aproveitamento industrial. 

Retlol"e~tallle))to - E' Ih:l=(,~essariol 

pois, estimular a rearbori sação das ter· 
ras com essencias destinadas a combus· 
tível. . Plantações in!elligentes. l!Itelll
gentemente acoroçoaàas l) ~ los poderes 
publicos, peí'mittirã.o que a terra se 
cubra com yestimentas para leaha. pro
duzindo o combustível a pfe!,,,, convl
nhavel, até que possamo:> súbstitu!r 
completamente o · "ystema d9 '.racçllo 
nas vias de transporte. 

Aliás, essa rearborisação é .. tpena& 
uma das faces do reflorestamentl>, cnjo 
est.udo e solução se impõem a S. Pau· 
lo que, entretanto, na iniciativa partí
cular encontra ensinamentos valioso •. 

Na substituição do carvão .,ela ele· 
útricidade está. a sol ução e~on(}mica do 
problema, 

Urge, pois, aproveitar e utilisar 8.5 

nossas quedas de agua, que ~e multi
plicanl, com a bnnd.ancia e largueza. 
pelo lerritorio do Estado de S. Paulo, 
como força motriz para electdficação 
das nossas grandes empl'esas, prIncI
palmente as de transportes. 

Para nós, o porOibIp. ma não t em a 
mesma intensidade nem o mesmo pe
rigo que para os paizes do norte da 
Europa ou de Norte America; porque, 
.uma das faces mais graves, condição 
de vida, a que se prende ao aqueci
mento das habitações durante os in
vernos rigorosos, . não se apresenta 
aqui, graças á. amenidade do nosso 
dima, 

Estl'adas de Fel'l'() - A eleütrifica _. 
ção das estradas de ieno . das usinas e 
das fabricas, vêm pô,' em contribnição 
e a<:tividade forças vitaes co'l~sae8, . 

actualmente inertes ou adormecidas; 
vem pôr em contribuição riquezas na-o 
ciollaes, privilegiadamente espalhadas 
pela natureza na nossa terra; ', vem ·U· 
bert.ar-nos da angustia com qtle nos 

r comprime a escassez do carvão, materla 

Na pos~ibilidade da .fa lta de carvão 
para as nossas necessidades, o que nos 
deve preoçcupar, neste momento, é a 
lenha, como combustivel gerador de 
força, 

O preparo da lenha pode ser uma 
das industrias mais rendosas, pois que, 
na actualidade, é das maIs necessarias 
li. vida civilisada .. 

I· 
de importa.ção e difficil na . hora pre- · 
sente. 

Leis, que dêm prererencia ou asse
gurem vantagens ás estradas de ferro 
com tracção electrica. impõem-se já 

como necessarlas; assim como tambem 
se ·iInipõem, como necessal'iaB, J-e:ia q·ue 
regulem a utilisação e o aproveita
mento das cachoeiras de prOPl'ie~ade 

do Estado, e mesmo as de proprleda- · 
de privada, nos Casos de lltilidade ou . 
necessidade publicas, 
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Nos termos do art. 556 do Codigo 
Civil, a~ aguaa dos rios publicos podem 
3er utlHsadas por qualquer proprieta
rIO dos terrenos, por onde passem, ob
servados os regulamentos administra
trvos.· Está a,h! contida a .fa'Culdade de 
regulamentar que, sem duvida, cabe 
ao E.stado, a quem pertence, segundo 
II disposição do n. 2 do artigo 65 da 
Constituição da Republlca, todo e qual
quer voder. ou direito que lhe não fór 
!legado por cJa.usula expressa ou impU
cltamente contida nas Clausulas ex
'pressas da mesma Constituição. 

Reclama a attenção do poder legis
'Iativo a. regulamentação de tal mate-

Ora, esses ramaes são indispensaveis 
para o desenvolvimento das terras, que 
elles devem atravessar, para 'a -densi
dade da população, para barateamento 
da vida e para facilitar a acção da ad
ministração publica que será mais ba
rata e mais efflcaz em prol do bem
estar e da se·gu rança das pO<pulaeões : ~ 

mesmo para facilitar tambem a acção 
das populações, numa uti! vizinhança, 
em vez de Se dispersar, como actual
mente, em nucleos urbanos gangllona
.res, liga'dos escassamente peÇos e.:rten
sos tendões das linhas ferreaa. 

Não interessando direetamante ás 
Companhias, como empresas' commer-

ria, agora. que a força hydrauliea dos ciaes que são , senão as linhas troncos, 
'nossos rios tem iá grande applicação a iniciativa particular trata de fazer 
industrial, e vae te .. , em tempo muito i e manter ramaes que pouco ou nada 
pt'oxirno, m::tiol' ainda. 

Ha a respeito um projecto de lei na 
CamaTa dos Deputados que bem me
rseea .attenção do Congresso de São 
Paulo . SOhl"B esse assumJ»t.o, a Clue está 
vlsceralm ente ligada. a sorte da nossa 
prod.ucçã(l , não· é demais ülsistir e in

.. istlr o'bstinadamente. 

Penso ser necessarlo tambem, além 
de desenvolver o no SSO systema de via
·çll.o ferrea. {·ompleta.\-o <le modo etf!
ciente. 

0$ privilegios de zonas, indispensa
veis p&.ra O~ pl'illleiros estabelecinlen~ 

tos remun·eradores das estradas de fer
ro, garantem o desenvolvimento do ter
l'ltorio atravessado, mas condemnam a 
parte, at.é onde se estende o privile
iio de zO:l1as. A não ter outras estrada.s· 
!ie t.erro, e. pOI·tanto, a ficar privada 

dos meios ra.pidos de transportes, con-. 
dlç.ão ,de sua prosperidade. 

E' ()bviü que a producção da zona 
privilegiada lendo forçosamente de vir 
'ás estações de estrada tron,co, as com
panhias se interessarão principalmen
te para o desenvolvimeuto desse tron
co, esquecendo ou deixando para se
gundo Jogar os ramaes possiv·eis. 

valem mercautilmente, que, em regra, 
yiVI8Ill vida precaÍ"ia, em 11 deticUs" per

manentes, destinados quasi sempre á 
fallencia, se não recebem auxilio pe
cuniar!o, do Estado ou dos particulares 
interessados. que lhes ga.lvanisa a vida 
incerta. 

A causa principal desse fracasso 
I 

l. está em que, sendo linhas de pequeno 
: percurso. ' as suas rendas pequenas são 

absorvidas pelas despesas de adminis
tração, causando os "deficits", que 
o brigam a sacrificios. 

Diminuir essas despesas de adminis
tração, ou deixai-as equivalentes ás das 
grandes '8str~das, é resolver o proble
ma; Significa isso que, se todos os 
ramaes de todas as estradas de ferro 
ou de determinado tronco ficassem soi> 
uma só administração, as despesas 
respectivas se repartiriam por todos. 
Juntando-se todos os ramaes adminis
h'ativamente, embora separados em 
secções, a constituir nma só empresa, 
seria el1a capaz e apta, como as outras, 

de servir sem perder. 

Uma lei que auctorisasse a incorpo
'ração da Sociedade de Estradas de Fer
ro Viclnaes de S _ Paulo, da qual tI-
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ZOS!:iem parte, como a.ccionistas. o Es- I 

t.ado de S. Paulo, as municipalidades 

interessadas, as companhias actuaes de 
estradas de ferro e as particulares das 
zonas servidas, viri~ prestar grande 
~erviço ao nosso desenvolvimento . 

Não lta ruhi uma ldéa original, . pois 

que ella já tem sido preconisada na 

imprensa por brasileiros estudiosos; 
nem mesmo é elIa nova, pois que tem 

Bido praticada na Belgica, o que vale 

dizer que ·nã.o se trata de \ID". ensaio 
Eventuroso. 

Acolhendo em sua sabedoria o es
tudo desta questão momentosa faria o 
Congresso obra patriotica. 

Rescisli<> de Contract.os .- Desde 31 

d.? Dezembro de 1918 estava o gover

llO auctorisado, segundo a lei 11. 1.643, 
dElssa data, a rescindir, amigavel ou ju

dieialmentoe, o co-ntracto de arrencta

mento da E~tra'da de Ferro Sorocabann. 
propriedade do Estado . 

De facto, o governo passado levou 
a e treito, no correr de 1919, a resci

são amigavel desse co~tracto pela im

portancia total de 52.863:366$010 
(21.036: 673$866 como indemnisação, 
27.658: 308$383 conespondente ao ca
pital reconhecido em 30 de Maio de 
1919 e 4.168:383$761 de acquislção 
de material existente no almoxarifado) 
e m apolices da divida publica estadual, 
a juros de 6 "I" annuaes e resgataveis 
em 40 Qnnos. Esses aetos foram leva

dos ao vosso conhecimento, tendo sido 

appl'ovados em todos OS' seus termos 
pela lei n. 1.675-A, de 18 de Dezembro 

de 1919. 

'rambem pela lei n. 1.627, de 21 de 
l)ezembro de 1918 estava o gove'rilo 

a uctorisado a realisar a encampação ou 
desapropriação da E strada de Ferro 
de Santos a Juquiá, pertencentes á 

Southern S. Paulo Rallway Company 
Llmited, e a de Al'araquara a Rio Pre-
1.0, pertencente á S . Paulo Northern 
Railroad. 

Pelo decreto n. 3.10J de l5 dê 01.!-
~ 

tubro d'e 1919 iniciou o govern" () " ro-
cesso de desapropriação da E. F. de 

Araraquara a Rio Pl'eto e u!n ~'amal 

de Silvania a Tahating·u. tendo sido 
ella adjudicada ao Estadu por senten
ça, de 15 de Março de 1(, 19, p roferida 

pelo jUiz de direito de AnnÍt'lu9.1'ê., me
diante a indelllllisacão de 15.600:0001, 
que se acha depositada no Tllesouro do 

E stado, á diSPos ição de quem iÍe d'l-
reit o. 

.' 
Da sentença foi intp.!'po::;tr} ,~ n3:CUl' 

so ·de aplpellação , qu·e ainda nã.() fo i 

de.c:idido. 

Com a luesmH aUétol'ísa çà,) dfi, íet n ,. 

1.627 foi promovida a ell r ~n.nVi:i,ç~.1) da 

estrada de ferro de Sant o" <>. Juqniá 

pela importaucia. ele lO.9f>7 ::153$61.5 . 
correspondente ao ('apitaI r eí:ofl!lecido 

a 30 de Jutlho de 1919. sem 1,,'ejui7.o 
dos juros 80])"'8 72:000sr"j <) !lor kile,· 

1l1etl'O , desde .() segundo 8EoPlSstre de 

1919 até definiti va escriptlu)1. de. ~('aD~ · 

ferell cia, Nesse preço n ;iú e~tV: . gnchl i ~ 

do O valor do 111aiel'ial exist'8nte no 81 -

llloxarifado, quP. deve ser avaliado pelo 

preço do custo. 

Esse M:'cÔl'do vos ser·~ """,ettldú 

dentro em breve e depelld,,, a """ vali .. 
dade· da VOssa approva.çao . 

As estradas de FeiTO 80f l )c.!abana E' .. 

Araraquara estão traf~gand/. ~or con

ta do Estado, com a r"gularidade com· 
patível com o estado em qU'e ellas )'.., 

achavam, e com as dlftkuldaoes d 3 

hora presente, em tudo que se refere. 
a materiaes de estradas de ('el·~& . 

Depois qUI) ficarem liquidad~,s as fti

tu ações da Juquiá e da Al'araquara oe 

que todas tres trafegarem Q tempo ne
cessario para se julgar, con.\ segul"ançR 
das respectivas condições technica~. 

financei ras e economicas, vos íransmJt

tirei as informações indispensaveis 
para que possa o Congresso .resolver" 
definitivamente da forma ' ele ."plora
ção dessas Emprezas. 



- 47--

Por emq uanto, o gov·erllO faz tra·· 
fegar a Soro cabana e ' a Araraqunra, 
tendo em vista principalmente mais o 
desenvolvimento economico das zonas 
que ellas servem, do que os ,'elldímen
tos, qUe ellas possam trazer. 

Estraidas de RodagelH _. "A estrada 
de ferro foi, e contin uará a ser, não 
ha duvida alguma, um extraordina.rio 
elemento do nosso progresso; maB 
boje, não é o unico meio rapido ele 

communicação e não <:orrespollde li to
das as nossas necessidades; ella não 
passa, e não pode passar, em todas as 
cidades, não atravessa todas as fa
zendas, não entra nos terreiros, não 
para á porta das tulhas, não vae do 
sitio á €stação, nem da propriedade 
a:gricola á casa de neGocio. Trabalhando 
a horas certas. por 'camínho3 ~ertos , 

a estrada de ferro não pode dar to
dos os transportes, nem Euppre todos 
os vehiculos; e S. Paulo qüer e llre
c.lsa de todos. 

fi De.vemos, pois, fazer estradas de 
rodagem, liga ndo ;tE estradas de ferr~, 
atravessando as estradas de ferro, 
~.orrendo ao lado das estradas de 
ferro, dE' que sãó poderosas auxiliares . 
Devemos fazer por toda a pa,·te bôas 
estradas de rodagem para todas as ho

ras do dia, para todos os dias do anno". 
Fazer e conservar estrad.as de ro

dagem é a orientaçti.o bem conhecida 
do actnal governo, que ' deseja vel-a 
a·doptada em todos os municipios, se
gUida por todo o mundo. 

"As estradas de rodagem facilitam 
a circu'l~ção do jornal e o aCceS60 f!. 
escola, concorrendo para a diffusão 
dos conhecÍlÍlentos e da instl'ucção ; ga
rantem melhor segurança á llropriedad-e 
e mas p.rompta assisten'cia ás p<essoas; 

permittem éncantadores passeios, agra
.laveis ao espirito e uteis á saude; são 
condições do ba.rateamento da vida 
pela diminuição. do custo do trans
porte e pela app,'oximação entre os 

extrenl0S que produzern t6' (J.::: centro~ 

que consolnelu, são as semcadof'as de 
cidades". 

Todo o nosso pl'ogreSHO. n.áoé de

mais repetir, fica dependendo dos ra 
pidos e faceis meias de com muuicaçã,) . 

E ' prefe:t'ivel não produzir, tJ. pro

duzir sem pod<eJ' transportar poara M 

luga res de consumo. No primeiro {:aso. 

contill1..ta-Se pobre, COlno se e~ta.va; no 
segundo, porém, fica-se mala pobre 
ainda . ag'gravado com as despesas da 
produeção inaproveitavel, e, {} qu" é 
peior, perde-se a alentadora eonflança, 
que nOrteia atrav~s daB <litHculdades 
d a. vida . 

Peço-vos instantelllentB. ;r.ossas IB1s 

sabias que habilitem a I;umpl'ir os 
nossos deveres sobre transpo r tes, pe\,
mittindo que o 'Estado 8 os !nunici
pios, discriminadas as attrib '.li(;õeR de 
cada um e cOlllbinados os esforços de 
todoH. . eonstruam e eonS8rVp-nl! estra~ 

r1H ~ d(' l'odag-H1l1 II(-t llOK~~l tJ.}rI'<:!' .. 

A questã.ú é bem I11 cd~ :-> ~ m f.f-,~ s elo 

'lue se suppõe. 

Já está feita a estrada d .. ó :j<1utos a 
S. Paulo; COlll pouca - cousa r.ei-a-emo~ 

prOlongada de S. Paulo ao Rio Gran
de, restabeleceudo-se a antiga e.strada 
de Anhanguera; COnlQ ter-emos, atra
vés ·do vaIle do Para'l,ylla , a. estrada. 
para o Rio de Janeiro. como teremos 
tamhem por S. Roque. Sor(l',aoa. Ita
petillinga, a estrada do sul. 

De 1862 a 1864, a prov·;[lçi.a. de S. 

Paulo, com Ullla renda de .. 

1.16.6 :.8 08$000 , gas tou par". maioS' de 

1.000: 000$000 com a l'eeortsh'ucção 
do aterrado do Cubatáo, com à. ~estau

ração da Serra da Maioridade. e com 
o r es tabelecimento da estrada fio alto;, 
da serra até S. Paulo, que se chamou 
Estrada Vergueiro, e num tempo em 
qu e os tra'balhos da Estrada de Ferro 
Ingleza estavam em plena ' actÍvirlad" 

e promettiam inauguração ' pl'Oxíma oi,· 

UDl novo systema de tntl1~~~fH·tes. 



F'oral.ü a iniciativa, o trabalho, a 
en<8rgia, a wnfiança e o descortino da 
~ente paulista desses tempos, que pre
pararam as bases solidas do nosso 
!l)TogreSS() act.uaJ, de que tanto nos or
gulhamos. A g<8ração actual não pôde 
desmerilCilf das passadas. 

* 
* * 

Dar-'!o8-ei. agora, succintas infor
mações do estado de diversos serviços, 
segundo QB dados da Secretaria da 
Agricultum .. 

Escola Agricola - Na escola Agrí
cola "Luiz de Qu·eiroz ", foram admit
tidos á mat.ricula inicial, no a.nno fin
do, 31 alumnos, sendo de 88 O numero 
de estudantes nos diversos cursos. 

Diplomara.m-se, dentre elles, ap-snas 
3 agronomos. em virtude da reforma 
de 19HI ter instituido mais um anno 
de cnrso~ eleva.ndo-se, assiln, a 101 o 
total de "gronomos formados no allu
dido estabelecimento, desde' 1. 913. 

De aceôrdo co 111 ·a lei federal 11. (> 

3454, "I'. 6 de Janeiro de 1908, se
guiram t pa.ra a.perfeiçoal' os seus es
tudos nos Estados Unidos, mais quatro 
agronomos diplomados pela Escola. 

])eiesa. Agrkola -. Este serviço, 01'
ganiz.ado para. a extincção dos insectos 
e molestlas, que damnificam as plan
tas,. si não logrou completo exito fez, 
comtudo sentir a sua acção em todo o 
territorio do Estado. 

A destruição da lagarta rosada, que, 
tendo' apparecido ha cerca de dois an
nos, tem causado hlca'lcula'V'2is estra.
gos, ameaçando o futuro da cultnra 
algodoeira, reclamà, sem demora, pro
videncias energicas, medidas 'promptas 
e deve JWeo(.cupar a nossa attenção. 

No intuito de dar maior desenvol
y"me.nto ao esfudo dR entomolo·gia, a.p
plicada ;), a.gríeultura, o governo con
tra<!tou nos Estados Unidos o profes~ 

SOl' Sr. Dl'. Cl1al'les H. Townsend, 
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afim de organizar e dirigir os estud08 
l'espectivos. 

Campos de Demonstração - Foram 
installados mais os seguintes campos 
de demonstração: 

Para a cultura de milho - 1 em 
Salto, 1 em Helvetia, 1 em S, Pedro 
e 1 em Dois. Corregos. 

Para a cultura do aJ,godão - 1 em 

Capival'Y, 1 em S. Carlos e 1 em E. 
Root. 

Para a cultura da batata ingleza 
1 em S. Roq ue e 1 em Corumbatahy. 

i\-hwhinas Agl'ico~as - Continuou H 

Governo a ced:61' aos lavradores, por 
preços de atacado, grande quantidade 
de enxadas, enxadões. forcados, foices, 
arados, e cultivadores diversos. 

Distribuição de Sementes - Prose
guiu regularmente o serviço de dis
tribuição de sementes, tendo sido for
necidas, gratuitamente, aos lavradorefi 
cerca de 16.000 kilos de sementeR, 
predominando as de trigo, aveia, al
fafa. soja, sorgho, feijão, arro~. mi
lho e capins divel:sos, 

Serviço d~ Publicações - Durante 
o anno -de 1919, o serviço de puhli
cações teve nlovin1ento bastante ani
mador. 

Serviço Florestal - O Serviço Flo
restal distribuiu 1.706.534 mudas, 
das quaes 1.599.696 de plantas orna
menta,es e 106.838 de plantas frueti
feras. Dessas mudas, foram vendidas 
1.651.468 e 54.886 cedidas gratuita
mente, ás camaras municipaes, aos 
hospitaes, ás escolas e ás repartições 
publicas. 

A renda do Horto Florestal foi de 
·iO: 217$450. 

Serviço J\>Ieteorologico -. O serviço 
meteorolOigico ampliou 'bastante a sua 

esphera de acção durante o anno de 
1919. 

Acham-se em funccionamento, com 
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regularidade, 110 postos . meteorologi
C06, disseminados pelo terrlto1'io ' do 
Estado e subordinados ao observa to
rio da Capital. 

O estudo dos rios paulistas foi ini
ciado, installando-se um posto fluvlo
metrico sobre o rio Paraná no porto 
do Juplã. 

Foi tambem aberto um novo e im
pórtante campo de investigações, des
tinado ao's estudos sQbre o teôr do 
ozona, do· · acido earbonico 
reductol'es existentes na 
de São Paulo. 

e dos gazes 
atmosphera 

O serviço da hora lega.l correu com 
toda a regularidade, teudo a mes~a 

sido divulgada' ao publico desta Capi
tal e a. todRs as linhas ~erreas do Es

tado .. 
A previsão do tempo 

publicada diariamente, 
dar 90% a 95%, como 

a curto prazú, 

continuou a 
taxa de acerto 

dos annuncios dados. o que se consi
dera como bom resultado, nesse ge
Dero de .serviço. 

O Serviço Meteorologico, para sua 
efficiencia, precisa de grande desen
volvimento ainda. 

Instituto Agronomico - O anno de 
1919 foi um dos de maior actividade 
do Instituto Agronomico, como o de
monstram os seguintes dados sobre os 
trabalhos technicos alll realizados: 

Analyses e estndos diversos.' 
Consufias. 
Fornecimento de fermentos in-

dustriaes' . 
Erperiencias agronomicas em 

1.129 
115 

31 

vasos ou " in situ" 2.600 

Foram distl'ibttidas 119.115 mudas 
e cerca de 21.784 kllos de sementes. . -

Concorreu o Instituto, com exito, á 
1.' conferencia algodoeira de São 
Paulo, á Elxposição Pecuaria de São 
Paulo e á Elrposição de Cereaes no 
Rio d'e JaneIro. 

Illdustria Pastoril - Alem dos 
muitos melhoramentos, anteriormente 
levados a effeito , foi dada erecução á 
lei que creou o serviço de Policia Sil.
nitaria Animal, que, como facilmente 
se pÓ'de ava'liar, veiu preencher uma 
grande lacuna, até então ' observada no 
serviço de Indus tria PastoI'il. 

Hoje, com a divisão do Estado em 
districtos, e havendo em cada séde um 
veterinario competente, os criadores 
poderão, mais promptamente contar 
com o auxilio para combate ás enfer
midades que atacarem os seus reba
nhos . 

Ficou terminada a estatística pas
toril do Elstado, bem como a da su
perficie de terras occupadas com pas
tagens. Esse trabalho demonstra que, 
actualmente o Estado de São Paulo 
possue : 

Bovinos 
Equinos 
Asininos e nlUa res 
Caprinos 
Ovinos 
Suinos 

3.108.205 
561.005 
428.3<18 
366.048 
1(f6.061 

4.989.674 

ou seja 11m rebanho de 9.542.241 ca
beças. 

No Haras 'Paulie.ta foram tntroduzidas 
·grandes modificações, todas com o fim 

de tornar cada vez mais ·perfeito o typo 
do ca vallo d1:lstinado aos serviçoe. mili

tares· 
Ao lado da criação de cavallos foi 

<estabelecida uma secção. J,lara a cria
"ão de jumentos, os quaes, em mo
mento opportnno, serão vendidos aos 
criadores do Estado. 

_ A Fazenda de Baruery deu ã cria
ção de suinos um . incremento animador. 

Os diversos oespecimens das raças 
"Duroc-Jersey" e "Poland-China", 1m ... 
portados para a Fazenda de Baruery, 
estão perfeitamente adaptados e têm-
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se multiplicado, de modo que, hoje, 
.iá o Governo poderá vender, por pre
r:08 mínimos. e a quem precisar, exem
plares das raças indicadas. 

Ao lado da criação de porcos, pos-
3ue o estabelecimento um rebanho de 
50 cabeças de gado Schwytz, que está 
sendo criado em pleno estado de pu
reza. 

A parte cultural do estabelecimento 
foi convenientemente augmentada, es
tando preparada para produzir toda , 
forragem precisa para a alimentação 
(los seus animaes. 

- -O .Posto Zootechnko de São Paulo. 
co.ntinuou os seus trabalhos de immn
nização contra a iliroplasmof'e bovina, 
tendo por elle passado, em 1919, 613 

animaes., 

Nesse estabelecimento foram feitas 
as necessarias instalIações, de modo a 
tornaI-o. local proprio para as exposi
ções estaduaes de animaes, 

- A Faze'ndade Criação de Itape
tininga, : depois de convenientemente 
instaIIàda, iniciou a criação de carneiro·s 
da raça Rommery March, tendo tambem 
aos SBUS cuidados a criação de bovinos 
das raças H6reford e Durballl, 

- A Fazenda de Criação do Ampa
ro, des.tinada a criação do gado Red
Polled, em pleno estado de pur~za, tem 
obtido resultados animadores tBndo sido 
elevado o numBro de reproductores, 
alli nascidos e criados, e já vendidos 
<tos cr!adoree· paulistas. 

- -O Posto Zootechnico 'de Botucatú, 
destinado ao aperf~içoame'n to ·do gadO 
naCional; já está complEitamenté instal
lado, contando com os' reproductores, de 
que necessita. 

-' - F'a'zimd'a Boa "ista. vetificada a 
conveniencia de melhor se cuidar da 
raça hollandeza que, como se ' sabe, ' se 
destina á prod ucção do leite e é úma 

da.s raças exoticas que melhor Se ada
ptam ao nosso solo e cl'ima, o Governo 
reeolveu crear uma fazenda que, espe
cialmente, se dedicasse ~í. criação de 
animaes dessa raça, 

Assim, reservou, entre as fazendas 
BÔa Vista e Sant'Anna, ultimamente 
adqUiridas para colonização e situada. 
no municipio de Rio Claro; uma 8U

perficie de 300 alqueires , onde inatal
Jou o mencionado estabelecimento. 

Adquiriram-se para esse estabeleci
mento 51 novilhas hollandezas e ma!. 
25, que se. acham encommend.adas, e 
prestes a chegar. 

- Pos to de iSelecção do Gado Na
cional. As modificações levadas a et
feito no Posto de Selecção •. em Nova 
Odessa, corno a remoção para outros 
estabelecimentos zootechuicos de todo 
o gado pertencente ás raças exoticas, ,a 
acquisição de reproductol'es "Caracú" 
e "Mocho" nacional e a instalIação da 
secção "·Fazenda Camp'ininha ", permit
tiram que a selecção fôsse feita com 
maiores resultados, tendo ficado (I Posto 
propriamente dito Incumbido da selec" 
ção do gado "Caracú" e a secção "Fa
zenda Campininha" da do "Mocho", 

- Instituto de Vete1'inaria. -O in s
tituto de VBterinaria que tem 'por ob
jectivo o preparo de vaccinas e sõros 
nece~sarios á nossa industria ,pastoril, 
continuou os seus trabalhos de fabrica
ção do sôro anti-aphtoso, cuja appl!ca
ção vae sendo feita em grande escaia e 
com resulta dos multo animadores. , 

Reconhecida a grande importanela 
do serviço de veterinaria para o 'fran
co desenvolvimento da industria pas-' 
to ri! e dada a ' escassez de profissio
naes habilitados, foi resolvida, em fins 
do anno findo, a creação de uma Es
cola de Veterinaria, annexa ao mesmo 
Instituto. Esse .emprehendimento lo
gron alcançar feliz exito, pois, instal
lada a escola, verificou-se, deSde logo 
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grande affluencia de candidatos á ma
t.ricula. Matriculados os 20 alumnos, 
limite fixado pela lei, foram iniciados 
os trabalhos escolares. 

- ' 'ExpoEição de An"imaes Gordos. A 
exposição de animaes -Gordos, realizada 
no Posto 'ZoQtechIi.ico desta Capital em 
21 de abril ultimo, concorreram 91 bo
vinos,dos ·quaes 79 da raça "Caracú", 
10 mestiços de Deyon e 2 .meEtiços de 
Slment.ha\. 

Propaganda do Ca.fé - De confor
midade com o contracto assignado a 
3 de Setembro de 1919, a Companhia 
Café Paulista, de Tokio , continúa a 
deseri,'olver sua acção para crear mer
cados do nosso café, no Japão e ou
tros paizes do Extremo Oriente. 

Na Hespanha, a propaganda do café 
contillúa a cargo da firma Antunes 
dos Santos & eia., de accôrdo com o 
contl'acto em vigor. 

Pl'oducção Agl'icola ~ Depois de 
terrivelmente prejudicada pelas geadas 
de 1918, a nossa producção agricola 
em 1918-19 foi restabelecendo as suas 
forças dos tempos normaes. 

As chuvas abundantes e frequentes 
muito favoreceram algumas lavouras, 
comquanto houvesse a lastimar, por 
outro lado , estragos causados por pra
'gas de gafanhotos e curuquerês. 

No anno a,gricdla d'e 1918-19 os ... 
828 . 355 . 425 cafeeiros existentes no 
Estado produziram 29.013.000 arro
bas de café, ou, em média, 35 arrobas 
por mil pés. 

Essa pequena producção corresponde 
a 7.253.280 saccas, isto é, muito me
nos do que as 12.210.158 colhidas 
em 1917-18, cotLforme já pTevira o Go
vernona sua mensagem de 14 de Ju
Ih o do allno .passado, devido ás grandes 
geadas que, em Junho de 1918, de-, 
va.staram grande parte da nossa la
voura. 

Apesar , porém, da sensível redu c
ção da ' nossa pl'oducção cafeeira, oS 
lavradores tiraram grande vantagem ua 
venda daquella safra, porque, desde 
Junho de 1918, os preços alcançaram 
limites extremos, ao verificar-se que A 

producção da safra corrente .... . 
' (1919-1920) ainda seria menor, fa.
zendo com que aquella safra fôsse a 
mais bem vendida nos ultimos vinte 
annos. 

Animada pela" cotações de um aú'
no atl'áz, a. lavoura a.lgodoeira teve 
um maravilhoso incremento em nossaS 
terras, tão proprias á cultura desse in~ 
dispensavel. textil. Em 1918-19 a. safra. 
paulista, superando ás outras dos Es
tados brasileiros, alcançou um total 
nuu>ca obtido: - O de 11.025.980 ar
robas em caroço, co .lt.ra 3.685.182 ano
bas em 1917-1 8. 

Ao preço médio de 11$000 a arl'oba 
em caroço o valor total da producção 
montou á inljlortallte qllantia de .. . 
Rs. 121.285:780$000. 

A nossa lavoura de canna de assu
cal' j á se mostra quasi restabelecida 
dos damnos soffridos com as geadas 
de 1918. A safra de 1918-19 rendEm 
489.425 saccas ou o dobro das ... • 
238.141 produzidas em 1917-18. Para 
as necessidades internas houve neces
sidade de impo.rtarmos do Norte ....... 
82 . 839 toneladas. 

A producção de aguardente e alcool 
elevou-se a 84.336.259 litros em .. ; 
1918-19, contra 62.729 ,698 em .. .. . 
1917-18. 

Pouco maior do que a anteriol', a. 
colheita do arroz proporcionou ..... 
3.365.100 saccas do producto em 
casca no anno de 1918-19 , contra . · .. 
3.071.484 saccas em 1917-18. 

Superando á anterior, a produeçãC) 
de feijão subiu a 3.522.780 sacca. 
em . 1918-19, contra 3.129.868 em ... 
1917-18. 

A colheita do milho prodUZiu ... .. 
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13.775.500 sa<!cas em 1918 -19, con
tra 13.638.700 apuradas em 1917-18. 

A s8Jf.ra do fumo , em 1918-19, ren
deu 130.316 arrobas em rôlos exce
dendo um pouco á de 1917-1'8, que 
produziu 116.070 arrobas. 

Industl'ias Manufactlll'cÍl'a8 As 
industrias manllfactureiras, um dos 
maiores e mais fortes elementos da 
riqueza do no.sso Estado, contlntlam 
em sit uação prospera. 

Commercio Internacional - Incre
mentado por factores diversos, o com
mercio do porto de Santos com os 
paizes estrangeiros offerece notaveis 
algarismos .no anno findo. Con'[rontada 
com as dos annos anteriores, a expor
tação de 1919 triplicou e a. importa
ção quasi duplicou. 

Assim, em 1918, o valor da nossa 
exportação foi d'a ;!; 20.005.365; o da 
illllportação foi de 5; 13.756.510 , que, 
no anno findo, attingiu, respectiva
mente, aos valores de f. 64.457.869 

e f. 2Z. 297 . 985, dando um saldo nO , 
movimento commercial, de ... : ..... . 
j) 42.166.000, o maior que se tem 
l'egistrado até hoje e que proporciona 
.ao .Estado um saldo a seu favor de 
quasi o dobro do valor ' da importa
ção, 

E ' isto explicado, principalmente, 

1 35.606:480$000 contn 32.65-1 tone. 
ladas, valendo 32.757:404$000, em 
1918. Os fructos oleaginosos, como a 
mamona e os caroços de algodão, cuja 
exportação principiou ha tres anno~, 

proporcionaram, .vara as nossas per
mutas internacionaes, 25.6 S '7 tonela
das, no valor de 10,996: 852~OOO em 
1919, superando, em muito, os alga
rismos dos allllOS anteriores, os quaeg 
ficaram em 2. 847 tonelarlas. no valor 
de 2.653 contos. 

A banha deu 13.139:376$OOf.. em 
1919, contra 4.454:456$000 em 1918 ; 
os couros foram, em 1919, a . .... . 
9.322: 107$000 contra 5.927: 0328000 
em 1918; arroz, em 1919, ....... . 
7.036:399$000 por 4.100:661$000. 

em 1918. 

O algodão, cuja safra foi conside
ravel no Estado, voltou a figurar no 
quadro da exportação por Santos, de
pois de uma interrupção de quasi meio 
seculo. E , assim, a sua exportação, en
cetada em 1918 com 13.897 kilos, su
biu, em 1919, a 6.002.732 kilos, no 
valor de 17.665: 408$000. 

Reprimida durante a guerra euro-
p.éa, a nossa importação subiu, 
1919 , a 381.0'14:790$000 em 
contra 257.699:609$000 em 
Restabeleceu-se naquelle anno 

em _.' 
papel, 
1918. 

a en-
pelos altos preços do café., trada de mercadorias estrangeiras, in-

Em papel, a exportação de 1919 dispensaveis ao nosso progresso eco-
elevou-se a 1.087.487:101$000 con- nomico. O carvão de pedra, por exem
tra 371.446:402$000 em 1918 . O pio, passou de 43.938 toneladas em 
café, como já dissemos, foi a merca- 1918 a 61,410 em 1919, e o kero
doria que mais concorreu para isso, zene, outro importante combustivel, 
tanto em quantidade como em valor: foi de 4.978 toneladas a 24. 029. O 
durante o anno de 1919, exportamos / cimento subiu de 8.005 toneladas a 
9.426.335 saccas, valendo ......... I' 56.576. Os trilhos, de que só entra-
946.576:671$'000; ao passo que, em . ' ram 100 · toneladas em 1918, attingi-
1918, sahiram apenas 5.390.913 sac- ram R 1.330, em 1919 , tudo aliás, 
cas, valendo 268.383:609$000. ainda é pouco para as exigencias das 

A carne congelada, nosso segundo 
artigo de exportação, tamlJeúl fig\lrou 
com maior valor: exportainos, em ... . 
1919, 32.033 tonelada". valendo ... . 

nossas industrías. 

Na classe dos generos alimenticios, 
o trigo em grão e a farinha deste CIr 

real continuam a manter o primeiro 
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lugar no movimento de importação 
pelo nosso principal porto. 

Todo !"sse movimento se refere ape
nas ao porto de Santos; tudo o que 
se escoou pela E. F. Central, para as 
exigencias do cons~mo do Rio ou para 
avolumar a exportação do porto do 
Rio! e que foi cOllsideraveL ·não entra 
nesses algarismos, 

Movimento Mal'it.nno - O trafego 
pelo porto de Santos foi se normali
zando no anno findo. 

Em 1919, entraram 1.503 embarca
ções a vapor e a vela e sahiram .... 
1.498, das qnaes 841 eram brasileira~. 

No movimento marítimo preponderou 
a bandeira nacional, com um quaÍ'to 
da tonelagem total.' seguiram-se a in
gleza, a italiana e a hollandeza. 

OOlonização Em Ou t",brn de 

Os predios existentes nos nucleos 
são em numero -de 2,997, entre ru
raes e urbanos. Esses centros de co
lonização possuem tambem varias in
d~strias, como serrarias, olarias, en .. 
genhos de arroz, etc., elevando-se a 
8.434: 733 $000 a importancia total 
dos immoveis e semoventes, perten
centes aos colonos, 

A "Kaigai Kogyo Kabushiki", suc
cessara da "Brasil Takushoku Kai
sha", com séde em Tokio, teve, ao 
terminar o anno de 1919, quasi regu
larizada a sua forma de colonização. 

Foram dividi-dos, at.€ 31 d" Dezelll
bro de 1919, 532 lotes, com áreas dE> 
25 a 5 O hectares, 

Até o fim do mesmo anno. foram 
construidos 108.706 metros de estra
das de rodagem, 'estando em COllstruil
ção 12.000 metros, para completar" 
systema de viação da colonia. 

Em 31 de Dezembro de 1919 resi
diam na colonia 430 familias japona
zas e 5 nacionáes, 12 trabalhadore!li 
solteiros japonezes e 223 nacionaes, 
perfazendo 2, 073 pessôas o total da 

1919, o Governo adquiriu, por .; .. , 
~30:000$OOO, a fazenda "Sant'Anna", 
no municipio de Rio Claro. Da sua 
área total, foram reservados 300 al
queires para a industria pastoril e o 
restante annexado ao n ucleo colonia.l 

"Jorge TibiriÇ!á". ! população. 

Na. secção "Bôa Vista", fOI'a.m su b

divididos diversos lotes para a loca
lização de 29 Jamilias de immigran

t.es austriacos, recentemente Chegadas, 

Nos nOVe nucleos estaduaes existen
tes em 1919, ha 2,240 lotes ruraes, 
dos quaes só mente 20 est.ão vag?s. 

A popula~ão nesses nucleos, é de I 

17 . 881 habitantes, sendo 12.396 bl'a-
sileiros e 6. 386 estrangeiros. 

Funccionam, nos nucleos, 39 escO
las, na sua maioria creadas e fiscali
zadas pelo Patronato Agricola. 

A população escolar é de 14.655 

n'ianças, de 7 a 15 annos. 

A área cultivada dos llucleos é de 

18 . 863 hectares e a proxima colheita 
á avaliada em 6.149:910$000. 

O producto da safra de 19 í 9 foi de 
7.657:582$100. ,/ 

Funccionam na colonia duas esco
las, dirigidas por professoras nomea
das pelo Governo, dando instrucção a 
250 crianças. 

Todos os colonos. se dedicam, espe
cialmente, á cultura do arroz, milho, 
canna de assucar e outros cereaes. 

Devido ao augmento constante dali 
plantações da canna de assucar, man

.diaca, etc., os colonos estão montando 
diversas fabricas, em pequena escala. 

Depal·tamento Est.adual do Trabalho 
,- Contin úa a ser feita, regularmente, 
a publicação do "Holetim do Departa
mento Estadoal do ·Trrubalho". bem co

mo o s'ulllPlemento trimestre:1 intitula

da "iVrercado de Tra,ba,liho". 

Foi iniciada a publicação pel'iodica de 
um novo supplemento intitulado "Acci
dentes no Trabalho", no qual são rau-
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!lidas todas as apreciações, sentenças de 
juizes e decisões de t.ribunaes, relati
vas á lei de accidentes no trabalho. 

Foram alOjados na Hospedaria, du
rante o anno de 1919, 11.859 imml
grantes, procedentes de Santos e das 
estradas de ferro. 

Patronato AgI'ieol" - O Patronato 
Agrícola, durante o anno de 1919, 
continnou a se occupar das questões 
suscitadas entre colonos e proprieta
rios de fazendas, tendo conseguido re
solvei-as satisfactoriamente, em sua 
maioria. 

Na.vegaç,10 1.'lu\,j,,1 - O serviço de 
navegação da Ribeira de Iguape foi 
feito regularmente, de accôrdo com o 
contraeto assignado eill 15 de Maio de 
1!J 19, cujas condições já foram leva

. das ao Congresso, na mensagem de 14 
de Julho do referido ~nno, 

A t.onelagem das mercadorias, trans
portadas em viagens regularBs, attin
g'iu a 12.066.177 kilo·grammas. 

Continuou, egualmeute, a ser exe
cutado o serviço de navegação de San-
tos a· Bertioga, na forma 
tractos vigentes. 

dos con-

A extensão naveg9óda. durante o an-
no de 1919, não incluidas as viagens 
de rer.reio e as de reboque de merca .. 
doria.s, elevou-se a 75.190 kilometros. 

A tonelagem ·das mercadorias, trans' 
portadas em viagens ordinarlas e ex
ttaordínarias, attingiu a 307.343 ki
logrammas. 

l
i 

I 

Em mensagem especial, vos man
darei todos os papeis relativos a essa 
questão, para os devidos transmites 
·constltucionaes. A linha d·ivi·soria ado
ptada foi a seguint'e: 

'\A fronteir·a entre os Estados 
de S. Paulo e Paraná começa no 
Oceano, na ba.rra. do Ararapira, 
acompanha a curva do rio, pas
sa.ndono povoado do m.e.smo nome , 
até ao meio do isthmo do Vara
douro, e ahi busca o diviSaI' das 
aguas que correm á direita, para 
o mar e canal do Ararapira, e, 
á esquerda, para as bahias db 

'Pilllheiro e das Laranjeiras'; se 
gue por este . divisor até ao alto 
da Serra Negra e, por esta, a,té 
a altura do morro existente en
tre oel1a, e a serra da Virg>em Me.
ria; pelo cimo desse mono ás 
nascentes do rio Pardo, nesta ul
tima serra, e pelo rio Pardo até 
a Ribeira; sóbe este rio e depois 
o ribeirão Itapirapuan, até as suas 
cabeceiras; ganha, do outro lado 
da serra, a nascimte do Egua 
Morta, e continúa pelos cursos 
deste, do Itararé e do Para.napa
nema até ao rio Paraná". 

Assim, foi liquidada, po" maneira 
.digna e· hom'osa, j}ara ·ambas as ,par
tes, esse velho lIUgio. ., 

Quanto ás questões de divisas com 
os Estados de Minas Geraes e do Rio 
de Janeiro, com a sabia e patriotlca 

Cart.a Gera\ do Estado - PI'ose-
convocação da Conferencia de Limites 

guiram com regularidade, em 1919, 
Esta.duaes, estão bem encaminhadas e os serviços de levantamento da carta 
é de esperar fiq uem resolvidas. 

gerall do ,Esta.do. 
São delegados do Estado de São A questão de limites, com o Estado I 

d P . f' I id 25 de Ju ,Paulo, nessa Conferencia, os .Sr~ . Drs. " arana, OI reso v a, a -
Prudente de Moraes Filho e J. Pedro nho do eorrente . de (:on~oTlnidade conl 

o aceôrdo assignado Ilelos go\'ernos 
dos dois Estados, por laRdo arbitral 
de Sna Excellencia o Sr. Dl'. Epitacio 
da SU'l1a . Pessõa, Presidenfe da RB-
publica. 

I· Cardoso, em cuja competencia e em 
cujo amor a S. Paulo muito confla-
mos. 

Set't'iço '.feleplloJli<:o - Em 1919 , 
apenas se fez Ullla concessão' no re-
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g>im e r, (ia lei n." 11, de 28 de Outu

bro de 1891; e a de uma linha li
,ando Santa Rita do Passa Quatro á. 
.eetação ·de Carrego Fundo. 

Ag'lllas e Exgottos - Foi inaugurado 
~om bOM resultados, o reservatorio 
das aguas do ribeirãC! do Cotia. 

" Para o serviço de exgottos foram 
construidos um novo collector de ci
mento armado para a bacia do Arou
che e o emissal'io do Tamanduatehy. 

Durante o anno de 1919, foram as
sentados 5 .689, ms. 55 de canalização 
'!lava e anais 2.061 , ms. 10 , em su.bsti
tuição de encanamentos insufficientes 
ou estragados. 

Saneamento de Santos - Os traba
lhos da repartição de Saneamento de 
Santos, durante o a nno de 1919, t ive
ram normal andamento, (unccio11ando, 
com ' regularidade, as rêdes de exgot
tos das eidades de Santos e São Vicente. 

Foi officialme11te inaugurado. em 
2·9 de Maio do anno passado.. o canal 
R ,O S. 

Os trabalhos de abastecimento de 
àgua á cidade de Santos, a cargo da 
.;C~by ',oU: Santols [Impll'oVements Com
jla.ny , correram com- regularidade. 

Durante o anno de 1919, foram 
feitas 228 illstallações novas de exgot
tos sanHarios em Santos e 15 em São 
Vicente. O desenvolvimento da rêde 
fOi de ';160, m64, corre&pon'dente a no,
vos coBectores de 6 ", 8" e 9" de dia
metro. 

A encampação dos serviços de abas
tecimen to de aglla á cidade de Santos 
dnda não foi ultimada, apesar de já 

ter sido proferido o julgamento do 
juizo a.rbitral, porque a Companhia 
oontractante não se conformou com o 
modo do pagamento, tendo "levado a 
questão a juizo. 

O Governo, entretanto, já depositou 
o respectivo preço da encampação, de 

"cc6r4" (,om o laud·o arbitral. 

Obl'as Publicas -- Continuaram a 
cargo da Directoria de Obras ' Publi
cas os trabalhos de reforma e melho
ramentos de edificios publicas, pontes 
e estradas de rodagem. 

Ficâram concluidas, e já foram 
iua uguradas, as obras do Instituto de 
V'eterinaria; as do 1.' .pavUhão das 
novas archibancadas e do Paddock do 
Hypodromo Paulistano, bem como as 
do Porto Historico das Monções e res
pectivo monumento, cuja execução foi 
contractada com o esculptor Arnedeo 
Zani. 

F6i ju'\.gad·a ·op'portuna a construcção 
do viadncto da Bôa Vista, ligando o 
largo d'o Pala cio á rua da B6a Vista, 
obra qne, nos termos do § 2.· do art. 
34 da lei n.· 1245 de 30 de Qezem
bro de 1910, foi iniciada de accôrdo 
com a Prefeitura em 1919 , segundo 
os planos de melhoramentos da Ca
pital, ficou a cargo do Governo que 
a contract.Oll com a Companhia Me
chanica e Importadora de São Paulo, 
pelo preço de 700:000$000. 

A cargo do architecto Dl'. Ramos de 
Azevedo continuaram as obras de cons
trucção da Penitenciaria, do 'Palacio 
das Industrias, da Escola Polytechnica 
e da Recebedoria de Rendas, tendo 
sido inauguradas uma grande parte 
da Penitenciaria e a Recebedoria de 
Rendas. 

.Congresso de EstraJdas d e Thodag6lll 
- Em 1919, reuniu-se, em Campinas, 
o 2.' Congresso de Estradas de Roda
gem, com grande concorrencia e en
t husiasmo. 

I11umillação da Capital - - E ' deli
cada a gi.tuação da il'luminação pU'bh
'ca da Crupitall. 

A escassez do carvão, determinada 
pelas difficuldades de extracç/io e de 
trans'por~'6, 8'levando extraordi'naria

mente !l preço desse preducto; o ell
carecirnell~o geral dos salarios e de 
todas as coisas, alteando exaggerada-
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mente o custo da vIda; a pequena 
quantidade de carvão dlsponivel no 
paiz, materia prima indispensavel para 
o fabrico do gaz; todas essas condi
ções anormalissimas, impostas pela 
guerra mundial e pelas questões so
ciaes collocaram a Companhia dã Gas 
a quem incumbe o serviço de illumi
nação publica da Capital, em situação 
séria e dlfficil. 

.A observancia das clausulas contra
ctuaes, á risca, fazia a baixa dos seus 
preços aggravada com a situação cam
bial de Londres, quando todos faziam 
a alta dos seus; ameaçava a Compa
nhia ,de .. uina completa, e, como con
sequencia, de deixar a cidade ás es
curas, consequencia funesta que todos 
bem avaliarão como affectaria á com
modidade e á ordem publicas, á segu
rança individual e da propriedade. 

Foram essas, Bem duVida, as razões 
que levaram o Governo passado a· en
trar em combinação com a Compa
nhia, para que ella elevasse os seus 
preços de consumo, de accôrdo com o 
cambio de Nova York, fornecendo o 
chamado gaz pobre. 

A elevação do preço de consumo a 
170 réis, provisoriamente, com abati
niento de 20 % para o consumo par
ticular, encontra a sua auctorização ex
pressa na clausula 27 do contracto em 
vigor, pelo qual a Companhia tendo 
feito reducções nos seus preços, póde, 
entretanto, . voltar aos preços antigos, 
desdi! que, pela elevação no custo do 
carvão, ferro ; etc., fique demonstrado 
que eUa está tendo prejuizo, o que 
foi facilmente verificado. 

Por essa mesma clausula, o paga
mento do consumo dev(l ser feito em 
ouro ao cambio de 27 dinheiros, fi
xando-se mensalmente a equivalencia, 
entre o ouro e a moeda nacional cor
rente, pela taxa media de 9 O dias á 
vista sobre Londres, conforme bole
tins officiaes da camara syndieal de 

eorrectores, no ultimo dia de> mez an
terior, 

O padrão, pOis por onde se aferia o 
ouro para os pagamentos, é~a o di
nheiro inglez. 

Mas, com a conflagração européa, 
esse padrão, até então solido e invarla-' 
vel, desappareceu, visto que a Inglater
ra entrou no regimen do curso for
çado. 

O Governo, em vista disso, tQmou a 
deliberação de 'aferir a moeda nacio
nal', para determinar-lhe a equivalen- ' 
eia em ouro para esses preços, pelO 
dinheiro da AmeI'ica do Norte, paiz 
que conserva a circulação metallica, 
e que, portanto, possue a invariabili
dade necessaria ·para servi r de padrão. 

Aliás foi isso o que fez o Ministerio 
da Fazenda para cobrança em ouro, 
nas alfandegas, dos dit'eitos sobre a 
importação. 

Verificada, sob outra face,' a escas
sez absoluta de carvão, e sabido que 
o fabrico do gaz normal absorveria em 
poucas se.manas o carvão Que serviria 
para mezes, o que não daria tempo de 
renovação dos mlilguados depositos, 
acarretando a consequellcia de deixar 
a cidade ás eSCllras, o Governo 'permlt
tiu o fabrico do gaz pobre. 

Foram essas, COIUO dfsse . as ~-azões 

. que levaram o Governo passadp a to
mar taes prudentes medidas de admi
nistração, que vos são presentes. para 
deliberardes a respeito. 

'Instrucção - O Estado deVI> ficar 
habilitado a desempenhar a sua mais 
elementar obl'igação, para com " povo 
de S. Panlo, em materia do; í nstrnc
ção primaria, 

A Republica entendeu, e ",,,tendeu 
bem, que a instrucção popular c.orre co
mo dever republicano prilllucial; por 
Isso tornou-a obrigatoria e gratuita lia 
constituição que os chefe~ . !'epublica
nos criaram em S. Paulo, (~llandQ tra
taram de fazer realiza.ções dOR princl
pios da propaganda. 
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E' o artigo 21, § 18, r) da Consti
tuição Estadual, que estabelece, que o 
ensino primario 'deve ser fornecido pelo 
Estado - e dev.e ser leigo, gratuito e 
obrigatorio. 

o ensino primario leigo, gratuito e 
obrigatorio fica, pois, sendo orgão ba
sico e imprescindivel. na nossa existen
cia civilisada; sua imperfeição nos co 1-
loca mal, entre os Estados inferiores. 

Dassa o:bri"gação trino. tem o Estado 

se desempenhado com facilidade da 
parte referente á laicidade, dependente, 
apenas, - dos programmas adoptados; 
das outras duas, porém, tem se d-esem
penha do imperfeitamente, o que, nO 
caso, equivale a dellas não se desem
penhar. i 

a I Estabelecendo a gratuidade 

obrigatoriedade do ensino, como um de
ver seu, o Estado positivamente im
Dede a -organiz-aç'ão pro1ti-cu·a ep€r-

Inanente desse lnesmo ensino privado 

e remuneradalnente. 
A industria particular, que tam bem 

pxistE' nesse ramo de ganhar a vida, 
jámais, como é evidente. _ poderá com
petir com o ensino publico, de modo 

que a promessa da gratuidade do en
Hino, realizada apenas eln parte, ('.omo 

actualmente, deixa sem ensino a maio
ria da população -escolar, por falta de 
escolas publicas e pelo afastamento do 
professorado particular na impossibin

flade de manter escolas remuneradas. 

E' grande a responsabilidade do Es

tado, em face do preceito constitucio
nal, attentas as grav€s consequellcias, 
(, ue ella acarreta. 

E, assim, ou o Estado se deselnpe
nha completamente desse dever ou se 
desembaraça deUe; pois é preferível 
que a instrucção prin1aria seja retri
buida, mas que seja ministrada a to
dos, organizada pela remuneração re
cebida e pelas escolas particulares 
elo que seja promettida gratuita, _ para 
ser fornecida sómente a poucos. 

E' \rerdade que a instrucção prima.ria 

I 

tem sida gratuita, absdlutamente _ gra

tuita, nas escolas existentes, para. cnja 
fl'equencia não se exige nenhuma re· 
tribuição dírecta ou indirecta. nem mes
mo em taxa ou em seIlos. 

Mas, não é menos wrdade que O) 

Estado só fornece escolas para menos
da metade da infancia paulista, qUê 

deve aprender a ler, escrever e contar, 
ficando a maioria na mais profunda 
ignorancia por falta de escoRas., 

Ora, quem dá instrucçáo --gratúlta 
sónlente a cerca de 4/8 % do;:} Qu.e pre

cisam, não lt dá a todos ou, melhor, 
não dá illstrucção alguma a. mais de 

- metade de seus filhos. 

O ensino primario. aléut de gratuito, 
é o01'1,gatol'io; ou, mel'hor, "e1ulo g>'a

tuito é que póde elle ser t,)nlado obl'i
gatorio. Mas, a Obrigatoriedade tem 
duas faces; a primeira é essencíál para 
o Estado que rdev'2 manter 'B:~colas enL 

numero sufficiente, 'para que nenas 
possam aprender todas as crianças de 
S. Paulo; e a segunda é referente li 
população, principalmente a paes, tu
to'res, juizes, curadores d€ orphãos, em· 

,fim a todos os respo'nsaveis pelo fu
turo dos menores, que devem provi
dencial'. inilludivelmente, para que to
dos alIes recebam a instrucl)ã.o orlm,a
da. 

Mas, é de evidencia cry,gt-a.lli'na, que 

só pó de ser cumprida pela !,opulaçãB 
o seu dever, quando haja Bscolas em 
numero sufficiente á frequenc!a. 

Para que ° Estado pos~a exigir da. 
população o cumprimeuto desae d.ever
civi,co, é indispensavel que. t):rimeiro, 

oCllImlpra e!le o seu d€ dar escolasgra

tuitas. 

E' com esse sentido, e :iob 8SBe 8.6-

_p·,cto, <lue se comp-rehende ,>preceltil 

constitucional da obrigatoriedade do
ensino primario gratuito. 

Entretanto, o Estado não .e.m cum
prido. nessa parte, os seus deveres. 

E' no "Annuario do Ensino ôn mstado, 
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de S- Paulo", pulJlicação organizada 
'peJa dirjt<ctC<l'.ia .gerail da Ins,tru-cção .... 
!,ublic«, com auctorização do governo 
<lo Esta.do. de 1918, que encontramo~ as 
seguintes . palavras, <las quaes deduzi
mos a nossa. proposição: 

. ,, "'Em 1918 a ·nossa POlPula~ão em eda-
o • - ! 

·de escolar, dos 7 aos 12 annos, attingiu 
a ~8 0.164 crianças. 

HlIIvendo sMo a matricula geral, ,nas 

<>s'colas estaoduae's, munlciJ)aes '" llai'
tieulares .de 253 .406 aIlumn08, destes 
(·requentaram o our50 .porimario só

memte 232.621, 

Houve, por conseguinte, um accresci-
1ÚO, sobre o anno de 1917, de ' 23 .863 

a lumnos, na matricula .ge.ral. e de ... .. . 
21.836: na do c.urso primario. Para es

te acc'rescimo as escolas estad URe·s con
correram' ·com 9.60,6 e as particulares 

·com 12.H;O alumnos'. 

'MBii,lmesmo assini,' 247.5·43 crianças, 
·en,tre. 7. e 12 aIIllOS de edade, Ncaram 
sem e.l\'CQlas , -e, IPOI' isso 'deixaram de 
aprsti-d er a. ler, es-crever e coot.ar". 

De 480 . 164 crianças paulistas, 
247 . 543 não a.prendem a ler, escrever 
• contar, ' porque o Estado não forne
ceu as escolas, nas quaes se obrigou a 
dar ensino gratuito. 

Eis_ porque, senhores, eu disse na 
plataforma de 25 de Janeiro que " a 
Instrucção publica do Estado, que, por 
muitos títulos, tem sido tomada como 
modelo, deve se estender a toda a 
parte onde haja quem deva aprende)' a 
Joer. 10 e'Ilsino· ul'bano é realmente mo
delare sufticiente; não assim o ru
ral , que deve ser disseminado ainda 
mais, . por innumeras escolas onde se 

.'8~ine· - a l'ingua patria, as coisas pa

-trias. :o ensilno Ip.r:bulario, por um pre

>ceita cons~itucional, l'á é r>brigatorio 
para o Estado que o deve forne·c·er a 
todoo; " ~'bri.gatorio para a p{)Pulação, 
qUi) too!!.,. o deve I'eee·ber. Precisamos 

desem,pen.liarmo-nos de;;se duplo d(' · 
ver" 

Ha que estender a instrueção pri· 
maria a uma população maior do que 
a que actuahllente é por ella benefi c 

ciada; ha que 'estende'l-a prinCipalmen
te á parte rural , em numerosas esco
las. 

Com a nossa organização actuaI, só 

menos de metade da pODulação escolar 
póde receber a instrucção primaria. 
RepetindO o envelhecido conceito de 
que o ensino é o pão do espirito, con· 
cluimos que, na sua mesa, São Paulo 
dá de comer fartamente a menos de 
metade de seus filhos e deixa á fome 
a maioria despl'·ezada. o que é profun .. 
damente iniquo. E, o que deve ainda 
assustar mais, é que sendo enorme, fe
lizmente em S.' Paulo, a natalidade. e 
esperando nós com segurança a conti
nuação e o recrudescimento de uma 
immigração immediata, temos que con
tar cada vez mais com o augmento da 
população escolar , o que significa que 
86 temos a esperar o augmento do 
analphabetismo. 

Não me deterei, no anno de 1920 , 
perante o culto Congresso Legislativo 
de S. Paulo, a defender as exceIJencia 1 

da instrucção primaria, a mostrar a s 
vantagens de saber ler, escrever e con
tar, a clamar o cumprimento do de
veI' social de ,aca'bar com o analjphabe" 

tiSlllO. 

A solução desse problema, cuja re
i levaneia ninguem ousará negar, tem 

I 
preoccupa-do seriamente os governos, 
que aqui se têm succedido, manda n 
justiça que assim se proclame, e, prin
cipalmente o, anterior que abriu a 
respeito minncioso inqnerito, em que 
se descarna o mal e Se estud.am o s 
meios de d,ebellal-o, de que são pro
vas as numerosas pa·ginas do 'IAnnua
rio de 1918", já citado. 

Legislativo e executivo não podem 
deixar · de completar o 'P'rimeil'o cente' 
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nario d~ nossa independ.encia política, 
sem resolver definitivamente, dentro 
dos nossos recursos orçamentarios, 
lientro das nossas possibilidades finan
ceiras, dentro do nosso meio social e 
peda:gogicO, a qu·estão basica da alpha
betização de S. Paulo, si quizermos pre
'parar um povo consciente de seus de
veres e de seus direitos. 

A .sDlução, ainda que com a bruta
lidade l>.enefica das intervenções cirur
gicas, se inlpõe ilumediata, sem con
desceudencia nem fraq uezas. 

E' materia que não admitte adia
'mentos, e, por isso, sobre elIa falo a 
língnagem paulista, isto é, a lingua
gem franca da verdade, dita com o 
desassombro da sinceridade e com a 
'tl'anqui~la confiança de quem tem os 
meios oe obter o que qt,er e de con
seguir " que precisa. 

O nosso orçamento de despesa ordi
na.·ria prevista vae a 107. 4(j8: 785$236, 
a· maior de todos os Estados da Fe
deração ; nelIe as dotações para a ins,. 
trucção publica, não incluidas despesas 
de construcção de grupos e de escolas, 
sobem H avultada somma de .. . ... . 
24.179:449$ , dos quaes 18.983 : 734$, 

destinados ao ensiuo primario, unico 
que deve ser gratuito, e 5.195:715$000 

para '0 fwovimento do ensino secunda
rio, profiSSional e superiol'. 

Para fornecer as escolas llecessaJ'ias 
'ás 247.0"i) crianças, que as não têm, 
co.nform", a estatistica o.d'iI'icial, S81l'ia 
preciso. (;Olll o systema actual, gastar
.e aÚida mais de 19.000:0QO$OOO, o 
que daria para o ensino a despesa de 
43.060:0('0$000 no minimo, num 01'

çament.n ele 107.000: 000$000. 

Si assim pudessemos fazer, llUllhu
ma d.!friculda de offereceria a solução 

·do problenut. 

Mas, 'llãú s·cndo possivel ,gastar-se 

iO % (ia receita total do EBtado com li
tnstrneçâo pull:>lka, visto que outras de·.
pesae jnp..díaveis, -insupprimiveis, como 

pollcia, justiça, saude publica, sanea
mento. administração, meios de CODl

municação e vias de transportes, di
vida publica, etc., etc. reclamam tam
bem vuLtosos e im-prescl,ndiveis ga;; .. 
tos, seria necessario elevar ainda mais 
o algarismo do orçamento, o que só 
se conseguiria augmentando-o de 20 '1'0. 
o que importaria na aggravação do 
contribuinte com mais 2 O % nos im
postos. 

Não é isso justo nem prud'lnte, no 
estado actual, diante do nosso systema 
financeiro. 

Diminuir os vencimentos dos profes
sores para, conl as economias, assim 
feitas, pagal' aos novos professores das 
escolas a crear, é prOVidencia que não 
póde ser objecto de estudo porque os 
professol'es ganham 200$000, 250$000 
e '3 O O $ O O O mensaes, e uesses ganhos 
nada se póde corta.r. 

Assim, não se devendo augmentar n 
despesa publica, não se podendo' ele
var a dotação destinada ao ensino, nem 
tão pouco diminuir vencimentos de 
fProiessorm;, e, entretanto, tendo o Es.
tado assumido a obrigaç;;.o de fornecer . 
instrucção gratuita a toõa a infancia 
paulista, o problema tem que ser re
solvido, tendo em vista esges angus
tiosos liinites; isto é, com a despesa 
actual, accrescida de nm pou~o mais, 
salvo si outras medidas mais lltpis fo
rem suggeridas. 

E' para essa solução que chamei '" 
attellção preciosa do Congresso. 

:E<ntretanto, pU.j'g-o que, com os ele
mentos de que dispomos - pl'ofesso
res nas condições actuaes e dotações 
orçamental'ias equivalentes as que es
tão em vigor - poderemos fazer a 
alphabetização. sem desorganizar o en
sino, se.m. badxar-Ine o niveI; ao con
trario, estabelecendo-lhe um nivel, vis
to que no momento actual não ha nivel 
algum, pois que se encont ram magnifi
cas repl'ezas que beneficiam partes. 

mas que deixam absolutameDte em sec-
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co extensas regiões com eguaes direl
tos aos das outras. 

Para ensinar a ler, escrever e contar, 
gratuitam-ente a toda a população es
colar de S, Paulo, obrigação constitu
cional -do Estado, é mais que sufticlente 
a quantia que se gasta annualmeilte. 

Faça-se, pois, no cumprimento do de
ver social, o nlvel intellectual de sa
ber ler t escrever e contar; e, depois, 
de accõrdo com os recursos, eleve-s·~ 

esse nivel, para todos, visto que não 
é possivel, no regimen republicano, fa

zer distincções entre os habitantes do 
Estado, môrmente em instrucção pu
blica, sem perigosas injustiças de fa
taes consequenclas. 

Não se desorganize o que está feito, 
visto que ha multa co usa feita e bôa; 
mas remodele-se, descongestione-se o 
existente, e, por uma menor e com·e· 
niente distribuição de materias em ~n
nos, por equitativa diminuição de o.n
nos em muitos dos cursos, pela r epar
t.ição de horas de ensino em _ periodos 
escolares diversos e em escolas loca
lizadas adequadamente, pela efficien-· 
cia do ensino por parte do professor e 
do alumno, ha. de sobrar ba.stante do 
actual para se fazer o que resta. 

Medida preliminar que se impõe, to
davia, é o recenseamento escolar, por 
onde se possa apurar, com segurança, 
a- população em edade de aprender, 
Ilara se conclllir si ella é realmente 
egual, maior ou menor q lIe a calculada 
pelo Annuario de 1918, recenseamento 
índispensavel por onde se possa cOllhe
cer, com exactidão, o numero do ini
migo a combater, o analphabetismo. 

Infelizmente, não nos é possivel 
aproveitar o recenseamento federal, 
que ora se inicia com tanto cuidado e 
competencia no Brasil, apesar de, para 
isso, nos tel"lnoS entendido (:onl os de
legados federaes desse s",rviço. O nos
~o recenseamento escolar tem exigen
cias que o federal, já ol'ganizado, não 
pode adoptar em nosso beneficio. 

I 
I 

I 
i 
I 

I 
I 

Basta lembrar a necessidade de ss
conhecer _ as distancias dos - "ovoados 
em relação uns aos outros e em rela
ção ás estradas de ferro, d;lS faze_ndas 
e sitios entre si, para a localização de 

escolas e ambulação de 'pro-fessores 
para ver que devemos ' fazer obra nossa. 

Vae se começar esse serviço "rg~nte, 
que não admitte demoras e delongas, e 
dentro em -bre-vesel'ã el<le submettido 
ao vosso esclar,ecido cl'iterio, pois qne, 

sem elle , nada poderá ser [e ito de
bom. 

o ensino protlssional, secu"dario e 
superior é util e até l11es lnonecessa
rio; porém, não é elle g,'atuito, pela 
nossa constituição. Deve elle, poIs, ter 
remuneração, embora 11l0dica, para que 
não tome no orçamen to () espaço do 
primario , de obrigação ineellsavel. 

Uma mensage m especial vós dará a 
respeito dentro em pouco. illformaçôe, 
minuciosas que vos habilitem a resol· 
ver o prOblema de se ministrar a to

dos os paulistas a instL'llcção ,p rimaria 
Ihatuita . 

E' a campanha. da alpltabet.ização, 
grata a todo S . Paulo. 

Dar instrucção a alguns " não da r 
a todos é profundamente injusto ; é 

tratar com differenças aos filhos, para 
os quaes foi as~entado o (eroma da 
egualdade; é criar o priVilegio da lns
trncção; é alimentar uma classe de 
instruidos ao lado _ de uma I)asta de 
ignorantes ; é inconscientemente esta
belecer a inferioridade de uns sobre oe 
outros desde a meninice, e com isso 
fazer dominadores e servis. cidadão~ 

_ ao lado de escravos. é tudo isso que 
não é democra tico nem republicano. 

E' assim que se fundam e se desen
volvem os despotismos; é a,s~i"m Que 
proliferam as tyrannias . 

E' dever do Estado dar a todós egual 
instrucção; é fôrma de estabelecer ,~ 

nivel intellectual do se u - 90<VO; -por· 
-que esse nivel tem que ser" ,,"poente 
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inLellec. ':;;;:.d dos habitantes do seu ter

l'ltorio; e só vale, como nivel, quando 
llor elle se aferir o gráo de intellectua
lIdade de todos os paulistas. 

}'acuIdade de lUedicina - A Facul
dade de Medicina de São Paulo con
tinua a funcc.ionar normalmente, pres
tando os bons serviços que deIla sem· 
pre foram esperados. 

Infelizmente, a morte colheu pre
maturamente o seu illust1'e di1'ector, o 
Professor Arnaldo Vieira de Carvalho. 
Q vacrl<> sentido com o desappareci
mlento à'esse gran{)e vulto, !que. era 
incontestavelmente um dos legitimos 
l'e!>resenta.ntes 'da medi.clna brasHeira e 
um verdadeiro guia B orientador da 
classe medica pauli"ta, será difficil
mente preenchido. 

A sua illllstl'ação. a sua intelligen
cia E~scla,l'ecida, o seu esforço nlulti
forme e'rn pról dos grandes problemas 
sociaes, a sua tenacidade na fundação, 
entre .nós, do Instituto do Radium, ma
gnifica o'br-a de httmanidade, o largo 
conceito em que era tido na sua cli
nica, que o collocára como um dos 
primeiros cirurgiões, a direcção dedi
cada e a docencia in telligente na Fa
culdade de Medicina, o seu devotamen
to á assistencia na S. Casa de Misel'i
eordia, os seus estudos especiaes, mOs
tram bem que a morte do Dl'. Arnaldo 
Vieira de Carvalho affectou proflili
damente o Estado e que elle mereceu 
as gran-des homenag·ens prestadas por 
todas as classes sociaes, ás quaes nos 
associámos. 

Pedi e obtive da exma. familia do 

Ulustre morto que os funeraes fossem 
feitos pelo Estado como preito justis
simo á, sua memoria. 

Escola. Polytechllica - A, Escola Po
Iytechnica de S. Paulo, d'otada como 

se acha actualmente de todos os me
lhoramentos e installações necessarias; 
<lontinua funccionando regularmente, 
llttestando, inllludivelmente, pelos seus 

bons resultados, o excellente preparo 
de seus professores e a bOa vontade 
dos discipulos. 

Escolas Profissionaes - A Escola 
Profissional Masculina ()a Capital não 
desmerEl'Ceu os eSf'orç-os que têm sido 
em'Pregado',s para que dê os resultados 
proveitosos esperados. E' assim que, 
te'ndo 7 CUIl'SOS, c-omo ee;jam os de me

canica, de marcenaria, de electricidade. 
de pintura e decoração, de fiação " 
tecelagem, de esculptura e plastiea, e 
de desenho ornamental e artístico, a 
sua frequencia foi, em 1919, de 956 
alumnos, nos cursos diurno e nocturno. 

A Escola Profissional Feminina da 
Capital, do mesmo modo, alcançou du
rante o anno findo, um resultado sa
tisfactorio. Funccionando com os cu;-
sos de confecções, roupas brancas, ren
das e bordados, flores, ornamentação 
e trabalhos artísticos, desenho profis
sional, desenho artístico e pintura, teve 
uma frequencia de 580 alumnas. 

As escolas profissionaes de Rio Cla
ro e de Amparo tambem funccionaram 
regularmente. 

Escolas Norm.aes - As 11 escolRa 
normaes. sendo 3 na Capital e 8 no in
terior, mantidas pelo Estado, funccio
uaram com regularidade. 

A matricula no corrente anno foi de 
2.619 alumnos. 

Grupos Escolal"8S - No correr do 
anno de 1919, funccionaram no Es
tado 187 grupos escolares, dos quaes 
31 na Capital e 156 no interior, en
trando nesse numero 3 escolas-modelo 
annexas, uma na Capital e duas no 
interior, tendo havido, pois, um au
gmento de 11 grupos, neste anno. 

Aetualmente, já foram, creados e 
installados mais 7 grupos, de modo que 
o seu numero eleva-se a 194. 

Quanto ás matriculas nos grupos 
da Capital, excluido o Jardim da In
faneia, elevaram-SI) a 30.186 alumnoa 
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e no interior a 80.950, num totaL 

portanto, de 111.135. 
Sobre o anno de 1918 houve um 

augmento de 10.006 alumnos. 
A matricula de analphabetos n08 

grupos do Estado attingiu a 43.380, 
tendo sido alphabetizados 2 O . 587 ou 
sejam 17,4 % dos matriculados. 

Escolas Reunidas -- No anno de 
1919, funccionaram no Estado 39 es
colas reunidas com 245 classes. 

A sua matricula attingiu a 7.443 
alumnos. 

Escolas Isoladas Ao encer-
,'ar-se o anno lectivo de 1919, estavam 
providas no Estado 1.560 escolas iso- , 
ladas. sendo 510 urbanas, 8 O 3 dis
trictaes e 247 ruraeR. Na Capital exis

tem 134. 

Desappareceram do quadro geral das 
escolas isoladas, por terem sido anne
xadas a grupos escolares 29 na Capi
tal e 51 uo interior. 

Escolas Municipaes - Durante· o 
auno passado, funccionaram nos di
versos municipios do Estado 423 es
colas custeadas pelas respectivas ca
maras municipaes, com a matricula de 
15.246 alumnos. 

E' de notar que essas municipalida
des, em globo, gastaram com essas es
colas e quantia de 1.091:311$800. 

Escolas 
Continúa 
Estado a 

do Patronato Agrícola 
o Patronato Agricola do 
collaborar efficazmente na 

diffusão. do ensino em varios munici
pios do Estado, por intermedio das 

escolas por elle custeadas. No anno de 
1919. funccionaram. 74 escolas, com 
uma .matricula de 3:461 eJu.mnos. 

Escólas de Quarteis .- No anuo 
passado, foi regular o movim9nlo de 
alumnos nessas escolas, havendo perto 
de 5 O O alphabetizados. 

.Escolas Pat1;icnlares - Na Capital 
existiam em 1919, 461 escolas parti-

cuIares e -no interior 864 111.1:. m total 
de 1.325. 

Fecharam-se algumas tendo I) g,,
venlO conhecimento de estarem [une
cionando actualmente na Capital 421 
escolas e no interior 753, no total de 
1.174, 

Houve e111 1919 um accrescimo de 
2·36 dessas escolas e ele 7 . 949 ~.lmi\1los 

sobre o anno de 1918. 

Seí'viço de Inspecção Escolar - COl'· 

reu normahl1ellte esse serviço, s"eIldo de 
observar que pela lei n." 1.720 de 30 
de Dezembro do aniH) passado ioi ele
vado a 25 o numero dos illspeetores 
escolares, o que venl contribuir para. 
tornar mais efficienle () serviço de ins
pecção, tanto ás escolas publicas como 
ás particulares. 

Curso de Hygielle FJleJuentar -- No 
presente anno, proseguiu-se ao curso 
de hygiene elementar, iniciado elU 1918 .. 
no Instituto de Butantan, q ue foi 
acompanhado pelos directores das es
colas llormaes do interior e por mui: 
tos directores de grupos escolares da 
Capital. 

Seminado de N. S. da Gloria .- Esse 
seminario continna com toda a regu
laridade a ministrar illstrucção e edu.
cação ás crianças pobres. 

Manteve-se inaltera vel o numero le
gal de cem alumnas durante o anno· 
de 1919, 

* 
* 

A matricula geral de alumuos nos 
cursos de ensino do Estado fo~ de 
276.872, assim repartida: 

Curso primario 254.10.9 

" complementar. 1.215 

" 
secundario. 8.602 
profissional 11.430 
superior 1.516 

Em 1918, a matricula attingiu ao· 
total de 2·53.406, verificando-se, poIs" 
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um accrescimo de 23.466 alumnos 
durante o anno passado. 

Sauda Publica - ·F·oi em geral b'om 

o estado sanitario de S. Paulo. 

Appareceram casos de moles tias 
contagiosas, como vario la, escarlatina, 
peste; mas, devido ao apparelhamento 
defensivo e aggressivo das actuaes re
partições hygienicas, . ficaram elles cir
cumscriptos, não tendo nenhum des
ses tomado caracter epidemico. 

E' indispensavel a organização do 
serviço de fiscalização de generos ali
menticios, e a organização systematica 
do combate ao impaludismo, ao ama
rellão, ao trachoma, á ulcera <le Baurú, 
á papeira. 

O mesmo não se deu, porém, com a 
meningite cerebro-espillhal que gras
sou, em Abril ultimo, com intensida
d.e alarmante, ;no ,Corpo Escola da 
Força Publica, a ponto de obrigar uma 
classe inteira desse corpo a trocar o 
seu aquartelamento por um acampa
mento. 

Peço ao COllgTesso auctorização para 
desapropriar as estancias de repouso, 
banhos e de cura, para entregai-as ao 
uso de todos, ·quando os respectivos 
proprietarios não queiram ou não pos
sam explorai-as devidamente. 

Hospício de Alienados - Continuou 
o Hospicio de Alienados a prestar os 
inestimaveis serviços de ass-istencia ;t 

que foi ·destinado. 

A somma total ' dos doentes nelle 
recolhidos subiu a 1.613, dos quaes 
664 na secção de tratamento, no Hos
picio Central, e 949 distribuidos pEila 
primeira, segunda, terceira e .quarta 
caloniatl, pela F'a""endaCresci u.ma '" 
suas dependencias, Fazenda Velha '! 

Assisteneia Familiar. 

A despesa total desse estabeleci
mento montou a 1.367: 863$631, tendo 
sido sua renda de 70: 525$000. 

Oentenario da . lti<1epend.elB.CRf.!. 

Alberto 'o CQ·ncwI'SO para o lU'GnUmen:" 

to commemoratiyo do primeiro centp, .
nario da independencia do Brasil, teve 
eUe grande affluencia. de artistas na~ 

cionaes e estrangeiros, que apresenta
ram trabalhos de grande valor. 

Sob a presidencia do SI'. Secretario 
do Interior :foi nomeada uma com
missão, da qual fizeram parte os Srs. 
Dr. Firmiano Pinto, Prefeito ila Ca
pital, Dl'. Ramos de Azevedo, Director 
da E scola Polyteehnica, Dl' . Carlos de 
Campos, Deputado Federal e Dl'. Art.. 
D'Escragllolle Taunay, Director do !VI u
seu, para julgar e escolher, entre os 
projectos , o que deveria ser acceito. 

Por essa commissão foi escolhido o 
projecto do Sr. Ettore Ximenez.; o go
yerno do Estado já assigllou cOIll ess~ 
senhor, conhecido esculptor de repu
tação illcontestavel, o respectivo eon
tracto para construcção do monumen
to, pela quantia de 1.300 :000$000, 
preço .do seu projeeto. 

São neeessarias obras complementa; 
res de aformoseamento do sitio, onde 
yae ser erigidO o novo monumento; 
afim de que se apresente condignamen
te. Constam essas obras de parques e 
jardins, desapropriações, remodela-
ções que permittam o realce e a liga
ção do antigo monumento da Indepen
deneia ao novo monumento do Cente
na rio, e tambem de nIna avenida mo
derna que incorpore tudo á e.idade; 
constituindo um só todo harmonico. 

Todas as obras já contractadas, in
cluindo o custo do monumento, que 
ora se fazem no bairro do Ypiranga, 
montam a 11 .9 97:000$000, quantia 
auctorizada, correm por conta da lei n.~ 
1.719 de 1919, e estão, desde a admi
nistração passada, sob a dlrecção do 
éngen.h·eiro Mario W'hately, que as exe

cuta 1>01' adm.inistração. 

Diario Officlal - Foi o " Diario 'or
fieial" publicado com. regularidac 
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de, t.endo lido uma receita de ..... ' . 
759:461$947 e uma despesa de .... . 
!i95:941$641. deixando por consequen
ela um saldo de 163: 520$306. 

MnselO! do Estado - Neste estabe
cimento, installado no Monumento do 
Ypiranga, t.odos os serviços funcciona
ram com a maior pontualidade. A fre
quencia, nest.e anno foi de 69.773 pes
soas 011 sejam mais 1.526, que no anno 

anterior. 

Rei OOS Belgas - Por telegl'am
mas de S. Exa. o Sr. Ministro do Ex
terior fui avisado de que, na sua pro
xima visita ao Brasil, ainda este anno, 
S. M, o rei dos Belgas pretende vir a 

5, Paulo. 
São necessa.rias auctorizações pa.ra a 

sua recepção condigna. 

Ordem Publica - Gozou o Estado 
de tranquillidade e de completa segu
rança, devido á organização de nossa 
policia civil, á disciplinada Força Pu
blica e principalmente aos habitos or
deiros e ei<viIizados da população pau

lista. 

Paredes - Tivemos, entretanto, al
gumas perturbações materiaes da or
dem publica, por occasião de paredes 
operarias, mal orientadas e mal enca

minhadas, 
:Na pared'e operaria de Março, a 27 

desse mez, na rua Borges de Figuei
redo, <10 districto da Mo&ca, e·a.hiu vi

ctima <io dever a praça de cavalllaria 
Leopoldo Ferreira da Silva, ali ataca
da por um grupo de pare distas. 

O movimento, como era de esperar, 
alastrou-se por algumas localidades do 
interior, Na cidade de Salto, o dele
gadO de pOlicia dI'. João Rodrigues 

Soares ..JuniOJ·, em serviço de llUtnnten
ção de ordem na via 1l1lblica, foi ag
gredido por um operario de origem 
hespanhola, que o feriu gravemente a 
tiro de revólver. 

Nesse mesmo mez de Março, a 30, 

os operarios da Companhia Mogyana 
adheriram ao movimento pal'edista, 
paralysando-se o serviço dessa empre
za de transportes. 

Comquanto fosse em Campinas o 

centro de todo o movimento, a parede 
só se fez ali sentir com o não compare
cimento do pessoal das officinas e ma
chinas, .emnumeI'O sU'Perior a oitocen
tos. 

O mesmo não succedeu n'outros pOlt
tos da estrada, Nas proximidades de 

.Mo,gy-,Mirhu, Cascavel, São Simão, Ri

beirão Preto e Casa Branca, foram ar
rancados trilhos e cortados fios tel,,
graphicos, pelos operarios em parede, 

Nesta ultima localidade a ordem fo'i 
profundamente alterada, resultando os 

, ferimentos de tres soldados e a morte 
de quatro operarlos. 

A ordem foi se restabelecendo pou
co a pouco de modo que, a 5 de Abril, 
se acharam normalisados os serviços 
da Companhia Mogyana, com a volta 
ao serviço iIa quasi totalidade dos seus 
operarios. 

Dos inqueritos, abertos a respeito, 
ficou apurado que alguns individuos, 
de nacionalidade estrangeira, agita
dores perigosos e instigadoreq da sul> .. 
versão da ordem social, foram QS pro
motores desses acontecimentos lamel!
taveis, 

Contra esses in:dividuos fotam fei
tos os respectivos processos e requi~i

tada ordem de deportação, que foi 
promlPtamente attJendida peio Goverl\0 

Federal. 

Ainda com relação a esse ID.ovimelli il 
subversivo, descobriu a policia, na Cli
pital, 11m nucleo de anarchisl.:as, fabri
cantes de bombas explosivas e incen
diarias, 

As diligencias effectual'am-se nas 
r'1as João Boemer e Itapirassaba, on
de foram apprehendidas as bombas e 
seus apparelhos de' fabricação, 

No predio da rua Itapira~sa ba, f<)-
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ram pre~üi;, a 26 ,de Março. Leopoldo 
Adamo, Francisco Martins e Indalecio 
Igleaias, estes de nacionalidade hespa
llhola, e aquelle de nacionalidade ita
liana, envolvidos e compromettidos 
na q uella fabricação. 

A poli<,ia continua a sua acção vigi
lante. 

Correram em calma, sem incidentes 
dê relatar as eleições para vereadores 
e para juizes de paz, as que mais in
teressam localmente e por isso as que 
ma.is apaixonaln. 

Policia de Carreira - A Policia de 
Carreira precisa ser completada, exi
gindo-se de todos a competencia e dan
do-se-Ihef a devida remuneração. 

Na Capital, é necessario a especiali
zação das funcções nas diversas aucto
r idade$ para que a policia seja effi
ciente. 

A lei IV 1. 6 30-A, de 19 <ie Dezem
hro de 1918. auctorizou a transferen
eia da séde da comarea de Campos 
Novos do Pal'anapanema para a cidade 
de Assi~. Não auctorizou, porém, a 
tl'allsferencia da respectiva delegacia 
de carreira, nem a supprimiu, assim 
como não elevou a delegacia de Assis 
ele 5.' para 4.' classe. 

Em face dessa omissão, a Delegacia 
Gera.I d 11 Policia auctorisou a remoção 
da delegada remunerada de Campos 
.N ovos para Assis. 

A respeito tem surgido difficulda
des quanto á averbação dos titulos das 
auctoridades nom eadas para esses mll
nicipios. 

Gabinete de Investigações e Captu

I'a8 e de Identificação - Este Gabi
ne te continua inst3illado em um predi{) 
arre71odado . pelo Governo, á rua 7 de 
Abril. 

o serv'ç.o geral do Gabinete, a con-· 
tar da sua 'installação em 1910 , au
gm entou de um modo extraordillario. 

Assim é que, naquelle anno, foram 
organisados 2.602 promptuarios, e ca
pturados 460 criminosos, numerOB es
tes qU'e, em 1919. attingiram respe
etiV'3imente a 21.802 e 88,5. 

Quanto ao serviço de identific",ção. 
cumpre assignalar que o desenvol\'i
mento operado em todos os serviços po

liciaes reflectiu-se de modo notaveJ. na 
resp·E;ctiva secção, a cargn do ililbi

nete. 
As sllccessivas creações de novas co

marcas, em cujas sédes foi logo Insti
tuida a identificação policial e iudi
ciaria; a applicação da dactyloscopia 
aos operarios que, em determinadas 
cidades do Estado, vivem enl nucleos 
e formam uma grande parte da popu
lação permanente; a Cl'eação de novas 
delegacias, nesta Capital; o incremento 
dado pelo Gabinete ao serviço <le per
muta de fichas com as policias 'nacio
naes e estrangeiras; os augmentos no 
effectivo da Força Publica Estadoal. 
em cujas fileiras ninguem póde . alis
tar-se sem previa identificação; a ne
cessidade de corresponder á confiança 
'I ue, de ha multo, o povo deposita nas 
provas de identidade individual, tudo 
C01l<:!orr·eu para que os deveres da sec
ção se mu-ltiiplicassem, e ° seu archivo 
de fichas assumisse as proporções que 
accusa um numero de cerca de 150.000 
individuat's. quanda é certo que) a 1.0 
de Janeiro de 1913, accusava apenas 
o numero de 37.000 fichas. 

Gabinete Chimico J,egal - O Ga
binete Chimico Legal, creado pelo De
creto n. ' 1892 de 23 <le Junho de 1910, 
continua preenchendo satisfactoria
mente os fins para que foi creado. 

Durante o corrente anno jã foram 
feitas 283 analyses. 

Assistellcia - O serviço de Assisten
cia Policial correu com regularidad e. 
Necessita elle ampliação que permitt.a 
alargar efficientemente a sua esphera 
de attrihuição. 
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1Wc0lhimento de Dementes - O Re

colhimento de Dementes, creado por 
esta Secretaria e inaugurado a 5 d e 
Abril de 1913, destinava-se a acolher 

os dementes em transito para o Hos
picio de Juquery, e os encontrados e m 

abandono na via publica. 
O Recolhimento funcciona no Largo 

das Perdizes, n.' 13, em predio par

ticular arrendado pelo Governo. 

Acham-se alli recolhidos cento e tan
tos enfermos na maioria. do sexo femi

nino, procedentes da Capital e d o in

terior do Estado. 
O Governo fornece-lhes alimentação 

gratuita, bem como assistencia medica 

e pharmacia. 
A verba destinada para as respecti

vas despesas foi de 63:000$000 no 

anno de 1919 , proximo findo. 

Repartição de Policia Marítima 

A repa.l·tição de Policia Maritima con
tinua a reger-se pelo decreto n." 2.559, 
de 16 de Março de 1915 , tendo os ser
viços .a seu cargo sido feitos com re

gularidade. 

Durante o anno proximo findo en

t raram no porto de Santos 1.487 em

barcações diversas, havendo um accres-. 

cimo de 364 sobre o movimento do 

anno anterior" 

No mesmo periodo sahiram 1.481 
embarcações ou 357 ma.is que no a nno 

anterior. 

O numero de passageiros entra dos 

foi de 28.801 contra 18.744 do anno 

anterior e o de sahidos foi de 23.642 

contra 1 2. 109. 

Passaram em transito por aquelle 
porto 78.46 8passageil·<Js contra 26.515 

do anno anterior. 

Cadeh, Publica da Capital -- A Ca
deia Publica da Capital continua func

clonando no antigo .predio anuexo ã 

'V'eIiha PenitEYllciaria do Estado. 

Penitenciaria - A 21 de Abril deste 

anuo. foi inaugurada officialmente uma 

parte da. nova Penitenciaria, sita eH~ 

Sant' Anna, bairro desta Capital. 

Terminada a construcção -da parte 

restante 'serão a ella r ecolhidos todo~ 
os sentenciados, que Se acham pela0 ' 

cadeias do interior, afim de se inicia 'f 
a obra de regeneração. 

J á vos foram e nviadas proposta dG 

reg ulamento em que se determina o 

regimen penitenciaria para esse insti

tuto , e a reorganização do pessoal ad
ministrativo, que as proporções do nov(. 

estabelecimento exigem. E' de toda " 
conyel1iencia que sejam logo appro

vados para que entrem enl vigor) co · 

mo é necessario. 

Illstitilto Disciplinar da Capita.J -

O Instituto Disciplinar da Capital con

tinua funccionaudo, desde 25 de FI" 
vereiro de 1903 , em um predio d~ 

construcção antiga, reformado e ada
pta.do do melhor modo que foi possiyel 

A s ua. lotação, que era primitiva
mente de 40 internados, fo i sendo ele
vada até attil1gir o numero de 25fJ . 

que foram sendo accommodados, á me 
dida dos accrescimos no edifício feito. 

em varias épocas. 

wstituto Correccional - O Insti 

tuto Correccional, transferido para Ta ll 

baté a 19 de Fevereiro de 1915 e offi · 

cialmente inaug ura do a 19 de Dezem 
bro do mesmo anno, funcciona eln unI (\. 

chacara a pequena distancia do centro 

daquella cidade, em ponto eleyado 
perfe itamente arejado, gozando 88n, 

pre d e excellente estado sanitario. 

A capacida<l .. do Ius,titulo é para 25 (' 

detentos, mas desde o ann o passado i;l 

média tem sido de 100 a llD, redu 
zido actualmente para 99. 

O . rendimen.to do estabelecimento . 

uo anno pl'oximo findo, foi de ..... . 

35:690$508. 

Jnstiça - P a ra honra de S. Paulo. 
a sua i ustiça é, em -regra., bôa; ' 1l.la9 é 

preciso forta.lecel-a. 
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Para fortaleceI-a penso é necessa
Tio da,' á magistratura r,emunera~o 

condigna, passando as custas a cons
tituir renda do Estado: classificar as 
comarcas em entraaleias; provide!lciar 
sobre a substituição dos juizes; pro
mulgar, sem demora, os codigos pro
~:; esS'u·aes-. 

O funccionamento do jury ~rlminal, 
nesta cMa'de. exige a attenção do Cou·· 
gresso para ll1&didas que dêm promptEl 

solução ao mal existente. 

Os juizes criminaes, installando o 
Tribunal do Jury, semanalmente, lu
tam com dilflfi,culdade para .. for.mação 
da casa", o que só conseguem nos ulti
mos dias da semana, accumulando-se 
por essa forma os processos sem jul
gamento. ficando os indiciados sem 
justiça. 

Ha, sem duvida, necessidade de crú ,,· I 

~ão dum juiz ,privativo do Jury, que 
funccione permanentemente, para que 
~e julguem os réos recolhidos á ca-
deia e sob proces.o, cumprindo assim 
o Estado o dever social de distribuir 
justiça. na parte criminal. 

Comal'"'''' - Foram já installadas as 
ires novas COluarcas - Catanduva, 

Olympia e Pirajuhy - criadas em 
1919, estando já providos todos os car
gos, como foi tambem installada e pro
vida a olll'a privativa do juiz · criminal 
em Santos. A séde da comarca de Cam
pos Novos do ·Paranapanema foi trans
ferida para o município de Assis, nos 
termos da lei n .O I630-A, de 1919, 

Foram lambem installadas as se
gundas promotorias de. Santos, Campi
nas e Ribeirão Preto, bem como a se
gunda ·cura,dpria de or·phãos da Capl-
00.1, a curadoTia eS'Pecial de victimas de 
accidentes de trabalho, o 6.' officio de 
escrivão de orphãos e ausentes, coom 

:1:nnexo da provedoria, o 13.' of~jcjo d ~ 

tabellião de notas na capital e o 2.· 

ilfficio do registro especial de titulos, 

i 
I 
I 
i 

actos, contractos. documentos e mais 
papeis, de accôrdo com leis promnl
gadas em Dezembro de 1919. 

A 24 de Feov-ereiro de 1920 101 lan
çada a primeira pedra, dando-se a s
sim inicio ás obras. do Palacio da J ltS

tiça, que foram entregues ao architecto 
Dl' . Ramos de Azevedo. 

Nos termos da auctorização contida 
no art.' 13 da lei 1.1l7-A de 27 de 
Dezembro de 19 O 7 foi aberto um cre
dito especial de 1.500:000$000 de 
réis para custeio das primeiras d es
pesas dessas obras, para as quaes lia 
a consignação especial da taxa judicia
ria. 

Distl'icto~ - Foram tambem insta l
lados os seguintes districtos de paz, 
criados em 1919: Maracahy, Ponte 
Nova, Mandagual'Y, Cafelandla, Cedral, 
Ururahy, Ibitiuva, Mirasol, Rectol' Le
grú , ·Corulllbatahy, Lavra.s, Poá, Pre

sidente Tibiriçá, Potyrendaba, Taq ua
ral, Suzano e Concha!. 

Finallç"s - A receita do Estado foi 
orçada, para o exercicio de 1919, na 
ímportancia de 95.369: 700$000. Co
mo se pode facilmente ver, no quadro 
annexo de demonstração de receita, as 
numerosas e principaes fontes de renda 
excederam, e de muito, a previsão 01'" 

çamentaria. 

Contando cem os lucros, provenien
tes das operações sobre as vendas do 
café adquirido em 1917, o orçamento 
,doto'u a rnbri·ca ".Jl:lventual "da re.:ei

ta extraordinal'ia com a quantia de 
17.135:700$000; entretanto. essas 
operações só começaI'am a deixar lu
cros no principio do corrente exerci": 
cio, depois de, com o producto dellas, 
serem pagas as Quantias adiantadas 
pela União, de modo que só, em 192.0, 
pé'>de a rE'Jferida v'e·]"ba "Eventual" s·er 

alimentada. 
Da mesma forma, as outras rubri· 

eas da receita extrao·rdinaria ficaram 
aquem da previsão orçamentaria. 



DEM(}NSTR.AÇÃO DA R.ECEITA EM 1919 

T1TULOS DE R.E CEITA 

R.eceita Ordinaria 

r - RENDA DOS TRIBUTOS: 

LO _ 11'nposto de exportação 
1." - Taxa de expedie nte 
3. ° - Impost o de' h'atl5mis ~rio de pw\,r itd:.df i llter~\'i\'os 
4.0_ causa_mortis 

sello 
viaç.So 

5.",_ 
6."-
7.° _ "eUo sohre b iJhet ... ~ d., .. nfr3J .:a til> !víj':'" 

re, de djye rsúes 
8,· ....; Imposto predia l na Capit:11 
9. 0 _ sobre 0 $ terreno~ com ir <!' lll" P" rlI ,)S ca · 

nae s em SantOll 
lo.o-IInposto de comlllen:io 

indl1lit rias 
~ob t'e a r t1Hlrl dtLl; ~ (')~ ; .. da":<"" rl IlQ uym;,s 

11 .°-
12."--
13 .... _· do ~api t;d :-:,nic nla,' em · 

prtgado e lll eml)rcstimo! 
14.0_Im posto &obre a reml tl do cap ital /Cl11pn.!(".lilo em 

predios Ilrbauos ,Ie uin adl')s ;J a !ngud 
15."-lm po~to terri torial . 
16 .°__ $ollTe consumo de ag' IHl nleu te 

D'.o_ loterias 
18."- 'S\lbsidios e ".encin1ento~ 

Il - RENDAS DIVERSAS 

, ,, T - axa , , , . " 
2,° .- .. addiciollal 
.1.0 _ .. judidll:ri3 . 
4.° - .. do fe ira d, gado 
5.°_ .. .. m atfllnçll 01, vacc,iIS 

rn -RENDAS lNDUSTRIAES 

,]." ·- Quota ,de al'l·endament r. ,,, F.. F. SornCitbrllla 
2,· _ Renda da E . F. Funilense 
3.° _ .. do Tram way dil -Cantareira 

. 

4.°_ Taxa d, ('l(C'ottos n, CapÍl :\I, Santos , S. V icen te 
5.° _ .. .. COI\$tlmo d'agua "' Ca\Jital 
6." - Renda d, Repartição d, AS'ua~ d, Capital por ser· 

viço~ extrar.lrdinarios. 
7." - Renda do H OSflicio d, AlieI\D.do5 
~. - " " "Diar io Offic i31" 
9.° _ .. d, di llen(Is estabelecimen to" 

IV -RENDAS PATR1MONJAES 

1. · - V enda d, terr3$ pnhlic:u. 
2."_ .. " lotes ' m nucleol' eoloniâes ~ .. ' -

Receita Extraordinaria 
1.- _ Tndemnizaçf5e, . 

2.0 
- Eventual , mIlitas 

J. - - Contr ibuiçl0 d, eom panbillll , e mpre:ru par., l isca · 
lizaçõeB . .. 

4 .• ' _ Cobrança d. r1.ly.jda activl\ "' ''' 

(- RE CE ITA 

ORÇADA ARRECAJ)ADA 

24 .570 :®l$OOO 3.U.$9 :.,'::ü~m 

J.(I[)ll:~ 1.61S:~~U.' 

8.200:ro.<$i(I) '-LS.s' :~~93 

1.~)):;fA..,~ U71:'2lmJF4 

1 .5{O:~~ 1.&Séi:6.Jl$S97 

6.0::0 :ro~ro) i .6&i :ófA$2G? 

~OO ;000$00(l 857 :184$940 
:.: .. 600 :000$000 2.662:933$400 

2 :000$000 
S .. 000 :OOO$O(l(J 4 .. 907 :956$80S 

óOO :000$000 661 :064$100 
1.600.:000$000 18 :S44$800 

1.400 :000$000 .. 142 :883$133 

.. 200 :OOOSOOO 1.069 :601$63-1 
500 :000$000 161;4J~O 

700 :OOO:S().'() &19 :J275000 
780 :0<l0$()(l(') 7so :~aOa 

100:000$00.1 17S :129$:>82 

~OD'~OOO 484 '''81$SOO .. 
2.600:000s00'1 3.265 :827$054 

300:():)OSOOO 4~S :2S4S:57i 
1 :00CS00(l -
I :OO.l$OOJ 300;000 

300 :OOúy'( o(l -
400:0((~ J$e.:n~) 

3)O~OO~ ~!l :349$223 , ,l .600 :!:OOSCQ) .um :848S76,$ 
3 .6I)(J' :((>o'sOOO 4.()4('): 9oa,3$700 

420 :I)OO$OOC 3S5 :1'28$100 

40 :OC(I$OOO 64 :3SO$OOO 
8O :000s000 90:782$36\ 

120 :OlXi$OOO 150 :108$870 

11) : ()(l(J$OOG 37 :195$713 
too-!()(JO$OCII) 127 :2.32$416 

70.674 :OOl$OOO ~8.i24:476$677 -
600 ;000$000 218 :888$017 

1'1.135 :700t000 1.8OS :963$414 

60:000$600 . 54:600$000 
1.400:000$000 1.048 :011$731 

5.· _ Ç(lIltribuiç10 e, E. F. Sorocaballa para scrv iç05 d, 
empre.stimo$ 5. SOO:OCC$(XYt 2.38Z:!r.I3$676 , 

24.695:700$000 5.Stí):396$83& -RESUhIO : 
Receltl! Ordlnarlll. . 7().674 :000$000 88.724 :476$677 
Receita B:draordlnar la 34.695 :700$!XX1 .5. 510 \396$838 . - - ---- _. 

95 .369:700$000 91 .Z34:873$s15 

._--
Maior 

I Arrer. lIdaçio 

I 

: ó.59 :,~'I29 

1.613:5.35$1;;,' 
~. (.c;,..I:~$''}.l 

3,! :2>m{';~ 
iÚ; :t,,J7$S9; 

l.6$>; :664$21\(. 

J,i :1S4$940 
62:933$400 

(,1 :{l('4~IOO 

261:4:;'~' 

7S :129$;5S2 

-
G6S :827$054 

128:284$577 

-

I 
-

I 
I -

I 
:.6 :916SS617 
61 :.~9S.?l.l 

m :848$76; 

440:9~WOC 

-
.24 :330$00G 
JQ :7&2$8(jl 
3O:108$87~ 

27.195$71 3 
'}.7:'232$416 

,-- - --_.- --
20.715:953$405 

-
-
-
-
-

---------
-

lB .050:4i6$(í7i 

-- --- -_ .. -
18.'050:476$671 

Menor 
Arreeadaçllio 

I 

2:000$000 
92:041$195 

1.381 :455$200 

257 :116$S6i" 

,_~:J9:3Ubi 

.'lI :67J$«K! .' 

15'218$200 

1 :(01)$000 

7OO$OOJ 

50(1 'OOO$Ono 

, 
'I 
I 

34:8nS~i(\ 

- _. __ .-
2.665 :476$72S -

381 :11l$983 
15 .329:736$586 

5:400$000 
351 :938$269 

J, 117 :CG6$324 

19. 185 :303$162 

19 . ISS :303$162 

19. 185 :303$;162 
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A despesa orçamentaria realizada do Estado, no exercicio de 191~, 
importou em Rs. 102 . 817: 983$040, assim distribuida pelas quatro Se
cretarias: 

Interior . 
Justiça 
Agricultura 
Fazenda . 

Rs. 

Est.a despesa foi effectuada., por conta dos creditos 
constantes da lei orçamentaria, em . 

" por conta. de creditos supplementares áquelles 

Rs. 

27,350: OH$107 
27.109:953$70i 
21.782:734$349 
26.575:240$877 

102.817: 9'83$()40 

91.080:982$66;; 
11.737: 000$375 

102.817:983$040 

A despesa realizada com CREDI'l'OS SUPPLEMENTARÉS foi a 
segu in t<e : 

Secretaria do Interior: 

·Senado 
Camara dos Deputados 

Secretaria da ,Just.iça: 

Serviço policial 
Prisões do Estado. 
Força Publica 

Secretaria da Agl'icultura: 

Secretaria de Estado. 
Colonisação . 
Serviço. Agronomico . 
Discriminação de terras 
Obras Publicas 
Saneamento doe Santos 
T1epa!':i~ão de aguas e exgottos 
Vias Ferreas Estad uaes 
Patronato Ag·ricola 
Eventuaes . 

Secretaria da Fazenda: 

Arrecadação de Rendas 
Exercicios Findos . 

50:726$334 
187:597$727 

161:595$615 
1.542:779$516 
4.124:339$707 

49:152$6"07 
232:501$803 

2.218:515$330 
113: 929$017 
532:359$807 
125:080$193 
951:583$339 
591:110$564 

Rs. 

17:252$942 
62:129~289 

477:755$810 
298:596$776 

238:818$06t 

5.828:714$8:~g 

4.893:614$,891 

776:352$685 

11.737:000$375 
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A despeso. extra-ol·çamentaria. em virtude de CREDITOS ESPE

CIAES. subiu á impol'tancia de Réis 8.084:123$187, assim discl'hni

nada: 
Secretaria do Interior: 

Epidemia de gl'ippe. obras no HospíCio de Juquery, 
Construcção de edificios escolares e outras. 

Secretaria da Justiça: 

~Jpideinia de grippe. 

Secretaria da Agricultura: 

Obras da nova Penitenciaria, novas construcções na 
E. F. Sorocabana, K F. Campos do Jordão, 
Obras na Escola Agricola e outras . 

Secretaria da Fazenda: 

Responsabilidades dos ex--depositarios publicos da 
Capital e de Campinas e pagamentos em virtude 
de sentenças judiciaes. 

Rs. 

4.876:909$869 

2.425:909$061 

455:214$073 

8.084: 123$187 

Recapitulando, fica classificada a despesa total, realizada no exer
cicio de 1919, da seguinte forma: 

Secretaria do Interior: 

Creditos orçamentarios 
supplemen tares 
especiaes 

Secretaria da Justiça: . 
Creditos orçamentarios 

supplementares 

" 
especiaes 

Secretaria da Agricllltura: 

Creditos orçamentarios 
supplementares 

" 
especiaes 

Secretaria da Fazenda: 

Cl'editos orçamentarios 
supplementares . 
especiaes . 

27.111:736$046 
238:318$061 

4.878:908$869 32.226:963$976 

21.281:238$869 
5.828:714$838 

326:090$184 27.436:043$891 

16.889:119$458 
4.893: 614$891 
2.425:909$061 24.208:643$410 

--------

25.798:888$292 
776:362$585 
455:214$073 27.030:454$950 

HS. 110.902:106$227 
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A despesa realizada, por conta dos 
t re.ditos fixados na lei ·do orçamento, 
l10 valJor .de 91.080: 982$666, a{:Cl"es

dda 'da despesa effectuada por conta 

eie credit·o,s sU'PlPlementares ao orçamen
to, na importancia de 11.737:000$37-5, 
e da feita por conta de creditos espe
d aes, na quantia de 8.084: 12 3$187 , 
"uNI! a um total de 110.902:106$227, 

que , balançada com a receita no va lor 
de 94.234: 873$515, occasionou um 
"Defiicit" de 16.667:232$712. 

'EGse "Ded'icit " fo.i -caberto, como em 

diversos exercicios anteriores, com a 
emissão de notas promissor ias do The
souro, cujo moutante, ao encerrar-se o 
exercicio de 1919 , em 31 de Dezembro 
desse anno, era de 168.970:723$807 . 
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A divida externa fundada do Esta
do era, em 31 de Dezembro de 1919, 
de II 6.131.440-19-1, inclusivé ..... . 
1: 3.319.800-12-6 do emprest imo rea
Iisado em 19 O 5 com ' o Dresdner Bank, 
de Berlim, para aequisição da Estra
da de Ferro Soroeabana. 

Tem sido feitas , com a pontualida
de do costume, as remessas para o ser
viço deste.s emprestimos. 

Dezembro de 1919, em Rs ... . _ ...•. 
76.297: 000$000. 

Esta divida tem sido amortizada an
llua lmenle PQ1" eorteio de titulas, de se

côrd·o com os decretos que auclorisam 
as respectivas emissões. O servi,.~o de 
juros, de 6 % ao anno, tem sido feito, 
semestralmente, com toda a r .. ~ulari
dade" 

A emissão de apolices para l'll.gameu-

Remessas para o estrangeiro para o serviço da divida externa 

no exercicio de 1919 

EMPRESTIMOS 

J...ouis Cohen & Sons, 1888 . . 
The British Bank oi South America 

ISSS . 

L ondolt a nd BraziJian Bank Ltd. 
Banque de Paris et des Pays Das. 
J. Henry Schrõeder & c.() 1914. . 

Ltd. I 
I 

1904 
1905 

Société Génerale et Banque de P aris et 
des P ays 11as, 1907 . . . . . . . I 

RESUMO 

Remessa em l ... ibra!; 
Remessa em Francos 

Moeda Estrangeira 

~. 

l 46.9S1· 5·4 

29.042· 0·0 

65.650- 0·0 
9,1.842- 8·0 

1.890.000- O-O 
_ ... . - -- .. : ::'=.=~=C= 

f 2.125.515·13·4 

Frs. 3.089.402,00 

Moeda Nacional 

1.029 :53I$77" 
1.569 :459$20<' 

28. J50 :()(XI~OO<' 

1. 883 :689$400 

--====._.==_ ======== .. ,. ' = .0 

Rs. 32.202:073$570 

" 1. 883 :689$400 -_ ..... ---
TOTAL " 34.085:762$970 

Demonstração da divida externa fundada ao. encerrar=se 

o. exercicio. de 1919 

=====E=M=P=R=E=S=T=I=M=O=S=====* = V=8=lo=r==:::J=ominal sald~_.pa~a Im 

The British Bank of South America Ltd. 
(lSSS) . . . . . . . . . 

Louís Cahen & Sons (1888) 
l.ondon & Brazilian Bank - Londres 

(1904) . . . . . • . . 
Dresdner Bank - Berlim (1905) . . . 
Société Générale et .Qanque de Paris et 

de, Pays Das (1907) . . . . • • 

350.000- 0·0 12.500· O·Q 
787.500- O-O 230.300· O-O 

1.000.000- 0·0 
,.800.000- 12·6 

2.000.000· o-o 

7.937.500-12·6 

686.600· 0-6 
3.319.SOQ·IZ-6 

1.882.240· 6·; .' 

6.131.440·19·1 

A divida internafundad'a, repre~en- ' I to á Sorocabana, no valor de 
laIda por 3:polices, mo..nta·va, em 31 de 48.6·94:000$000, e a destinada 
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.1."""6 do Centenario. bem como a 
'JuaoUa de 16.600: O 008000, deposita
ria para o preço da E. de Ferro Al'a
·ta quara. de que se tala á llag. 7, são 

operações realizadas ' no 1." <;emestr~ 

deste anuo, não abrangidas, por canse
quencia. pelo exercicio financeiro de 
1919. 

Demonstração da divida interna fundada 
===""==-==-

~~- Saldn em TlTULOS ..... _-- ! Emissão : .11 .. 12-1919 

Apolices 

.~.:t ~é.·i(: 

4." 

! i 

.," .'-' .~I~~="~:ooo:~~l== ,.~7~:;~~ 
: 4.000:000$000 f :1.766:500$000 

3." 

9 .:' 
IO.~ 

11.'" 
A u,,::jlio A .~ric{Jl<I. 

<;:recHt(l Popular . 

. 4.000 :OOO$()(IO .1.766 :SOOWOO 

. i S.OOO:OOO$()I)(l 7.68.' :000$000 

9.118 :OOO$Il(liI 
9.601 :500SOOr. 

IQ .300 :0oo$oo(l 
2.1.933:ooo$OOf 
2.300 :()(\(l$(}OO 

. , , 
'. i 

10.00?:OOO$OtlO 
10 . 000 :000$<100 
IO.5()():OOO$OOO 
2': .9.1 J,()OOSOOO 

2.500 :000$000 
950 :000$000 
150 :OOO$()(IO 

602 :000,0'" 
1511:00~ 

. _ ... _ _ .. _. , _ .. _------._.-
79.033 :000$000 .76.297 :000$00" 

====--....... 
A divida fluctuante. em 31 de Dezembro de 1919, montava a Rs. 

~30.350:642S463. proveniente de : 

Notas pl'omissorias do Thesouro 
Depositas das Caixas Economicas 
Idem do Cofre de Ol'phãos . 
Fianças e cauçõe~ . 

Bancos e correspoudentes: 
Adeantamentos recebidos em conta. corren te 

Creditos de Instituições diversas . 

168.970:723$807 
39.308: 2978196 

8.425:152S3~6 

8.716:571$902 

3.862:677$082 
1.067:220SHil 

230 . 350:642l>46~ 
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Ca.ixas eeollolllie-HS Acham-se 
"'nnccionando 80 Caixas Economicas 
1<;staduaes, sendo 4 autonomas e 76 
o,nnexas As Collectorias de Rendas. 

A 31 de Março findo, o saldo dos 
rlepositds nessas Caixa.s era cte .,. _ . 
R.s. 43.355: 179$720. 

A taxa de 1/2 9'0 sOlbl'c os d EpositOS 
·i mais os emolumentos pelas caderne
'1".8 emittidas, que. constituem a renda 
·"om qne devem se manter as Caixas 
8conomicas, prodnziram no anno fin
~o Rs. 149:609$636; tendo sido de . 
Rs. 325: 022$958 a despes.a com ven
ijlnentos e porcentageln ao pessoal e 
é'xpediente, - hOUH' um "Deficit" de 
Rs. 17 fi: 413 $ 3 2 2 nas Caixas, inclusive 
d.::: aut.onomas. Não deram HDef.i!cit~' 

a.penas tres: as de Batataes, Itapeti
ninga e Piracicaba. 

Dos saldós das Caixas Ecollomicas 
foi, até 31 de Dezelnbro ultiriio,-appli

cada em emp1'estimos, de acco1'do com 
aLei n." 1.544 de 30 de Dezembro de 
1916, a quantia de Rs ........... . 
31.611: 257$000. 

Café' - Está a findar a parte finall
(.eira da o'p·eraçfuo· da Valorização do 
>Café. 

Restavam ailllda a pa,gar em 31 de 
Dezembro de 1919 a quantia de .. 
f 4,074,423-5-3, ultima prestação do 
·.emprestimo estadual contrahido em . 
1.908, por intermedio do governo fe
deral, incluidas as ultimas do empl'es
timo estadual de 1913, contrahido por 
lntermedio de J. Henry Schrõedel' & 
Cia., de Londres. 

Esses emprestim.os f(}l'am destinado>. 

·e.omo se sabe, a compras de café para 
,defesa economica desse producto, café 
'!lue foi depositado em diversas pra
\laS commerciaes eUl'opéas. O p1'üducto 

das suas vendas posteriores, em tem
p.o opportuno, serviria, e serviu, para 
i<mortização dos emprestimos. 

E assim sempre se fez, no desem
penho das obrigações contractuaes da 

Valorização, até que rebentou a guel'fa' 
de 1914. tomando, então, a questão 
caracter internacional, sendo, por con
sequencia, .os interesses de S. Panlo 
afinal defendidos na Conferencia úa 

Paz pela Delegação Brasileira, da qual 
foi chefe S. Excia. o Sr. Dl'. Epitaclo 
Pessoa. 

Os seguintes trechos extrahidos da 
mens:vgem do Sr. Presidente da Repu' 

blica, S. Excia. o Sr. Dl'. Epitaci.o Pes
soa, de 3 de Maio do corrente, dão 
claras e minuciosas informações a res
peito do que foi feito e do que foi ob
tido. 

"Café - Em 1914, ao rebentar 
a guerra, o Estado de S. Paulo ti

nha em deposito nos portos de An

t-uerpia, Hambnrgo. Bremen e Tries
te 1. 835 . 361 saccas de caM. Esta 
mercadoria servia de garantia a dois 
emprestimos contrahidos na Europa 
por aquelle Estado, em 1913 e 1914, 

por intermedio das casas J. Henry 
SKlhrõeder & Cia., de Londres, S, 

Bleisclll'õeder, de Berlim, "Société 
Générale" e "Banque de Paris et 
des Pays-Bas", de Paris. 

Declarada a guerra, o Governo a1-
lemão manifestou a intenção de con
fiscar aquelle deposito. O nosso Go
verno oppoz-se. O Estado de S. 

Paulo, receiando complicaçõC6, or
denou a venda do café. Este foi ven
dido por lotes successivos, ao preço 
de 65 pfennigs o typo superíor San
tos. O producto da venda, no valor 
total de 1'25.787.481.77 marcos foi 
depositado, de accôrdo com nma 
clausula dos cont1'actos de empresti
mo, na casa S. Bleischrõeder, entre 
25 de Novembro de 1914 e 20 de 
Março de 1916. 

O Estado de S. Paulo pensou en
tão em retirar esta sornima, p.a.ra 
resgatar os titulos dos seus empres
t.imos. A Allemanha não permittiu. 
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Interveiu o Governo brasileiro e, 

depois de prolongada discussão, ob
teve daquel'le paiz a promessa de 
"que <>producto da venda do café 
da valorização, depositado no Banco 
Bleischi'õeder, estaria intacto depois 
da assignatura da paz, á disposição 
do Governo do Brasil". 

Quando füi honrado com a no
meação de chefe da Deleg'ação Bra

sileira na Co.nferencia da Paz, !\ opi

nião dominante aqui era que se de
viam ligar as duas questões; O pre
ço do café serviria para pagar os 
navios ; a Allemanha reteria aquel
le, o Brasil guardaria estes. 

Discordei desde o principio deste 
modo de ver. Tratava-se, em minha 
opinião, de duas questões indepen
dentes de facto e de direit<>, regidas 
por prlncipios diversos e sem laço 
algum de affinidade ou subordina
ção. O preço do café deveria ser res
tituído pela Allemanha, integral e 
com juros; o dos navios seri", pago 

pelo Brasil com o que se verificas· 
se estar a Allemanha a dever-lhe. 

Este ponto de vista tive tam bem de 
defendei-o mais tarde junto a al
guns mem'br<>s daCommissão Fina.n

ceira, que se inclinavam tambem á 
compensação entre o café e os na

vios. 
A questão do café foi entregue 

11. essa Commissão. O Brasil infeliz
mente não tinha representante nel
la e, dado o regimen de absoluto 
siglllo em que se realizavam os tra
balhos da Conferencia, só devido a 
vigilante dlligencia da Delegação 
Brasileira foi possivel acompanhar 
a. discussão da mate ria no seio da 
Commissão. 

A primeira difficuldade que se 
nos deparou foi a cJa.s~if!ca.ção da 

divida. A Commissão, que a consi

derava .a princi'1>io como um 'ca130 

"articular a ser debatido unicamen-

te entre o !!lstada de S. Paulo e a 
ca.sa Bleischrõeder, conveio afina.I 
em incluil-a no Tratado como uma 
das obrigações da Allemanh.'.'.. Mas 
incluia-se .como divida a titulo de 

reparações, da natureza daq ueIlas 
cujo saldo a AIlemanha tem de pa
gar, num espaço de tempo "valiado 
em 3 O annos, por ann uidades repar

tidas entre os beHigerRlltes na pr·o'· 

porção das perdas de cada um. A 

Delegação Brasileira combat811 essa 
classificaçã<>o O dinheiro depoilitado 
na casa Bleiscllróeder era ,) preço 
de. bens pertencentes ao Brasil por 

titulos a.nteriores ~ gu'erra, hens que 
haviam sido dados em gara.tt t ia dEI 
obrigações contractuaes: cuj". pro-

. priedade não se tinha deslocado pa
ra a AUemanha pOI' qaalqu81' das 
medidas de guerra a que o Direito 
attribue e5S€' ~ffeito ; que, a«.s·!m, 

não faziam parte do activo da Al- · 

lemanha, e, portanto, não pOdiam 
ser applicados a saldar as I'espon
sabilida des deste paiz para com as 
outras nações alliadas. O caS{l era 

de restituição de um deposito. não 
era de repara ção de damnos. 

Resolvido este ponto r.I" modo 
mais favoravel ás )fossas pre t.O) usões, 
soubemos mais tarde que o proja, 
cto elaborado pela Comlllissão Fi, 
nanceira e já approvado pelo Con-· 

selho Supremo, mandava restituir o 
pre~o do croMde S. Paulo, - "Ao· 

cambio do dia do pa,gamenro e clas

sLficava os juros en.tre as dividas 

acIma meneio.nadas." Isto nllpresen

tava para .nós en<o-rme preiuizo. Com 

a baixa do cambio alliemão, o dinhei

ro do café ficava reduzido a um 
·algaril3mo ridlculo; basta conslde" 

rar que o marco, que na épo ca do 
deposito orçava por 700 réis; mai's 

ou menos, hoje não vale mais de· 
80 réis. Por outro · lado, a inclusão 

dos i'uros entre aquellas dividas col-
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locava " Estado de S. Paulo em si
tuação de os não receber senão por 
parceUas minimas e num periodo 
excessivamente longo. 

Mas, sobre ser grandemente pre
judicaI. a solução era profundamen
te injusta. No momento em que o 
Br",sH depositara na casa Bleischrõe

der "a pl"Oducto da venda do.café", 

o eambio estava quasi ao par. Os 
12·5 mi];hôes de lllare'os, "Papel", va

liam, digamos. 120 milhões de mar
cos, '.'Ouro", O "iproducto da venda 

do eafé" era, portanto, igual a 120 
miinlÔ,e(~., de lnarcos, "Ouro~', o que 

importa dizer que o Brazi1 depoisita
ra nü Banc:o Bleischr6eder o "Valor" 
de 12(1 nübhões de marcos '·Ouro.'·. 
Era E'!,31te valor, ';Ouro", que interessa
va a(! Brasil, desde que ,o dinheiro se 

destin,;-;:va a pagar e.}npresthnoi~; COll- L 

'[ trahjdos "fónl da Allenlanha·'. Ora, 

se t) Bra::-il 11011 vesse retirado o di-
nbeir.) no l1101nento eln que o qui

zera faze.L teria recebido o valor de 
12(1 mHhões de nlal'COS, ouro, e COlU 

elIe resgatado os emprestinlos. Mas 

a Allemanha oppoz-se. Oppondo-se, 
tOillOU todn via a responsahilidade de 

ccnserva r .. iH tacto o ·producto da 

-v-endf,. do ea-t·é, para ser posto á dits

po:·;ição do B r",sil POl' occasião da 

assi'gnat.nra da paz ..... Lo,go, a Alle
nlan1ha E>stava. oibrj.ga.da. a'gora quo 

se R&signava a paz, ·H pôr á dispo

sição do Bra.sil, e111 ouro ou eln pa

,pe] ",qu1valen-te, a sommu de 120 
nliIihüB~ de marCOl3. pl'odu{;to real da 

ve.:nd8. do ea,f'é. 

A l'ésI)onsabilida.de da Alleluanha, 

porém, não comprellendia só o Oa
pita.1: estendia-se tambem aos juros. 
Qual devia ser a taxa desses juros? 
A cafô~. Bleischr6eder pag:,\va ao 

Estado de S. Paulo a mesma taxa 
de des<ollto do Banco de Inglaterra 
menos. 1 % %, ou sejam 3 ~ a .. 
4 I/i %. Mas o Estado de S. Paulo 

I 
i 
i 
i 
i 

pagava aos seus credores 5 %. Ora 
é evidente, em face dos principios 
de direito, que a Allemanha devia 
responder por todas as consequen
eias dó acto pelo qual prohibira a 
retirada do prod ucto do café. Sem 
esta prohibição, o din.heiro· teria si, 

do retir",do, resgatados os titulos dos 

emprestimos e o Estado de S. Paulo 
se havia libertado do prejuizo re
sultante da differença entre os ju
ros da casa Bleischr6eder e o que 
elle pagava aos portadores dos ti

tulas. A taxa, por conseguinte, de
via ser de 5 %. 

Animado por estas razões, logo 
que tive conhecimento do que se 
passara. na Commissão Financeira, 
procurei o representante dos Esta· 

·dos Unidos, q'ue eu 'sa,bia s'er o au
ior do dispositivo do projecto e com 
slle discuti longamente em duas 
cOlllferencias successivas, os aspect()~ 

juridicos da questão. Tive a fortu
na de convenceI-o. Dias depois, re
cebia do Sr. Davis a noticia de que 

a Oommissão acceitara unanimemen
te o p.o·nto de vista da Delegação 

Brasileira, adaptando ·0 seguinte dis
positivo, cujo original em inglez te
nho neste momento sob os olhos: 

"O Governo allemão dá ao Go
verno brasileiro a. garantia de que 
todas as som mas que representam 
a venda forçada do café pertencen
te ao Estado de S. Paulo nos portos 
de Hamburgo, Antuerpia e Trieste, 
e foram depositadas no Banco do 
Bleischroeder .-em Berlim,. 's·erão re
embolsadas juntamente com os jll

ros de 5 % contados do dia do de
posito. O Governo allemão, tendo 
impedido a transferenc!a das ditas 
sommas ao Estado de S. Paulo no 

tempo proprio, garante tambem q)le 

o reembolso se effectuará á taxa do 
cambio do dia do deposito". 

Hotl've nesta redacção apenas a 
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omissã() da palavr·a II Bl"emen" que 

foi logo restabelecida a meu pedido, 
Estava assim decidida a questão 

do café, 

O texto acima transcripto foi in
serto no Tratado que os Alliados 
Bjubmetteram ao exame dos dele·· 
gados allemães. PosteriorlU\snte, 
porém, quando em viagem para o 
Brasil, tive noticia de que a Dele
gação Brasileira em Paris fôra sur
prehendida com uma deliberação do 
Conselho Supremo que, atteudendo, 
em parte, a reclamações da Allema
nha, reduzIra os juros ;lás taxas 
convencionadas" . 

São, pois, agol'a este os termos 
em que, no art. 263 do Tratado, fi-

cou definitivamente resolvida a ques- I 
tão: .rl 

"A Allemanha garante ao Gover-
no brasileiro o reembolso, com ju-
ros á taxa. ou taxas que houverem 
sido convencionadas, de todas as 
sommas depositadas no Banco Bleis-
chrõedel' em Berlim, provenientes 
da venda de cafés pertencentes ao 
Estado de S. Paulo nos portos de 
Hamburgo, Bremen, Antuerpia e 
Trieste. A Allemanha, tendo-se op
posto á transferencia, etn telupO 
util, das ditas sommas ao Estado 
de S. Paulo, gal'ante igualmente que 
o reembolso se effectuará á taxa do 
caJDlIbio do marco ao dia do depo

sito·" " 

Não obstante esta reducção na 
taxa. dos juros, que felizmente não 
representa grande prej uizo para o 
Estado de S. Paulo, pód.e-se dizer 
que a questão do. café teve solução 
plenamente satisfactoria. 

A pedido do referido Estado, o 
Governo está promovendo o reem

bolso das quantias deposita-das na 
casa Bleischrõeder". 

Vê o Congresso que foram bem de
fendidos os interesses de S. Paulo. 

I 
I 
I 

A segunda. operação sobre c,üé, 1"
vada a effeito, com acerto e felicid".
de, pelo Governo do Estado, em 1911, 
e de que tivestes pleno conhecime.ü,) 
na mensagem de 14 de Julho de 191 i. 

está tambem a terminal'. 
A venda de 3.073.585 de saccas de 

café, então adquiridas !lela q Iljan t i'i. 
de 110.000:000$000, emitti-da par., 

esse fim pAio Governo Federal, em 
emprestimo ao Estado de S. Paulo, f"~, 

confiada pelo Governo anterior ~.'l' 

Banco Commercio e Industria de ~. 

Paulo, conceituado estaheledmentr: 
desta praça. 

Essa operação commerciaI, iniciad-:;. 

nos começos de 192 O. está q uasi a f i".· 

dar. 

Logo que elIa chegue a seu tenu.o 

comlpleto, e que se'i·am então pre·stada .. 1 

as ~ontaB definitivas ,pelo Banco Com' 

mercio e Industl'ia, e que pertellcew. 
ao exercicio de 192 O. vos darei deU,. 
pleno conhecimento. 

Posso. porém, desd'e Já, vos adial:t" 

tal' que, com o producto dessas V€u

das~ já foraUl integralmente l'e::::titut" 

dos ao Governo Federal os ...... . 
110.000:000$000 por eUe emittidn.õ. 
em occasião rljfficil da vida nadoun}. 

São essas as ill!foTnl.Q.çõHS que, dE: 

prompto, vos posso trazer, e que bem 
mostram qne S. Paulo continuou c' 

trabalhar, não obstante o periodo toro 
ment.oso que pesou 80bre o mundo ri·, 

vilizado, em virtude da tremeu'",. 
guerra. 

Os D1Ínuciosos relatorios das Seci'·~

ttnias de Estado minisll'arào mais amo 
pIas informações sobre a marcha do" 
nego cios pUblicos durante o anuo d..::: 
1919, completanrlo a presente mens •. · 
gemo Quaesquer outras, que enl VOS8 j , 

patriotismo e sabedoria julgardes n"
cessarias, vos prestarei se111 demora. 
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Tenho à honra de ·vos apresentar, 
senhores membros do Congresso Le
gislativo do Estado de S. Paulo, os 
protestos -de m'~11 profundo respeito. 

São Paulo, 14 de Julho de 1920. 

" ' asl1ington Luis Pereira de Souza. 

• 

M(\n~a,gen. apl'esen.tnda (tA) Congresso 

Legislativo em l4 tlc .Julho de 
1921, pelo Dl'. 'Washington Luis 
l'erei1'a de Sousa, P,'esidelltt! do 
Estado de São Paulo. 

Senhores Membros do (;ongres"o Le
gislativo do Estado de S. Paulo. 

Venho desempenhar-me da attribui
ção constitucional;' de vos informal' do 
estado dos negocias publicas e de vos 
Indicar as providenCias necessarias aos 
Interesses do Estado de S. Paulo, mos
t.1'ando, mais uma. vez, o bom funcCÍo
namento dos poderes, na sua mais 
completa harmonia e lPE>rfeita in·depen
dellcia. 

Sem duvida. alguma as minhas pri
meiras palavras devem ser consagra
das a ll1Jformações minueiosas s()bre a. 
situação eco no mica de nosso Estado, 
e o m()do porqu,e tem eHe atrave ssa

do este delicado momento . 

Minucios·as devem ellas ser; e, pois, 

J'elevareís a extensão que ellas occu
pam neste documento. 

A c,"ise economicl\- - Logo depois 
da minha primeira mensagem, a 14 
de Julho de 1920, começaram a appa
recer os prodromos da crise economi
<la, que ainda nos tortura. Iam se fa
zer sentir sobre nós, e profundamente, 
as primeiras conseq uencias da paz, 
após a tremenda conflagração ·européa, 
cuja parte activa se findára. 

Durante a guerra,as nações truro· 

P'OO-S su,spenderam a larga producção 

industrial, que antes constituia a Slt .. 

riqueza, e não fizeram senão consu
mil' , e, em grande parte, pela peior 
fórma, qne é destruindo. Não l'egatea 
vam no comprar, certas como estavan'. 

de que a melhor abas tecida seria a. 

vAncedora . Durante esse temp0 . oÓ ~H' 

contl'aram limite a essa necessidad" 
desordenada de comprar e de consu. 
mir, no limite do seu dinheiro, e ex 
gottado esse, no limite do seu credit" 

Era o preço da sua exlstencia. 
Solicitadas pelas imperiosas exíge~:

cias desse consunlO insaciavel, as na.
ções neutras ou alliadas dis tantes "
que, pelos pequenos recursos .bellico~ . 

não tomaram parte aetiva na gue1'l'8., 
começaram a produzir ' para o a basteci · 
men to europeu. 

Resurgiram culturas. ha muito aban 
donadas. Improvisou-se uma organiza
ção industrial, que se aperfeiçoou, qu,& 
absorveu capitaes enormes, que con
têm legiões de operarios, que 'serve . 
pois, de arrimo a populações numero
sissimas e de base a grande parte d~. 

'fortu'na actual. 

Por toda a parte, de accôrdo com 
a lnateria prima local, houve unl sur·· 
to industrial vigoroso e extl"aordina. 
rio. 

No Brasil se viu tambem esse ta
cto, e em S. Paulo eUe, culminou, 

Aqui, as industrias proliferaram; v' 
alto valor daquelle consumo, que não 
podia discutir, remunerava tudo - o. 
salarios elevados, as despezas de trans 
portes, os ensaios das industrlas no
vas - todos os custos de producçâh 
e de transporte. Assim, as manufa
cturas, as fabloicas de tecidos. nume
rosas, aqui se estabeleceram e se des
envolveram, criando de novo nas ter
ras paulistas uma immensa lavouf .. 
de alg9dão. 

O estabelecimento de quatro mata
dQuros trigorificos, em Barretos, Osas-
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co, Anastatio e Santos, deu iU'Cl'eUlen

te extraordinario á pe{lual'ia. As in

dustrias deUe<i derivadas, - fabricas 

de solas, de pentes, de botões, de cal
çados, etc. - viera.m occupar um es

paço considera vel na nossa actividade 
economica. 

A cultura dos cereaes - arroz, fei

jão, milho - por suas vendas alta

mente remuneradoras. "SEU mia pro
porções nun(:ft vistas. 

Só o "afé. po!' causas diversas., con

tinuou em baixa., o que determinou a 
illtervenç~ão tommercial do governo em 

191';. por meio da emissão de réis .. 
110.000:0(í()$üOi) em papel m{)eda, en
tão real izada. 

Devido f, maior das geadas, de que 

conserva. memoria a gente paulista, 

esSa gra.nde cultura, supprimindo uma 

enorme colheita e dinlinuindo de ... 

70 % duas ontras, viu pouco depois 
a cotação do eafé enl alturas jalnais 

attillgída~ Bm toda a sua existencia 
co m nler(~ia}. 

Variadas mercadorias de exporta

ção, em grande numero e a hons pre
ços, a·ca·freaVanl para o paiz ouro em 

abundancia, e ouro que ficava aqui, 

porque a.~ "randes difficuldades de 

transporte inlpediam a importação, 

tonna de sua sa-hida. 

Todo-~ BE resignaram a consulllir 
pouco o'U a eon-sunlir as 111ercadorla;3 
do paiz, de modo que o saldo da ba

lança. commel'cial nos dava a seguran
ça da prosperidade da hora aetual e a 

esperança a.lentadora do futuro. 

Feita a 'paz, 'j){)rém, >liS necessidades 

desse (··(insumo desordenado não se fi

zeranl sentir tão ilnperiosas, vieranl 
a diminuir. até aca·bar de todo em cer

tos ramos. 

PartiellJares, finnaH (:ol1llnercias, 

grandes estabelecimentos bancarios, 

governo~ se i,lnpUZ81'aln restricções di

l'ninuira.m Of: creditos-; determinaram 
·economia" c-ompativeis com a· existen-

cia; retrahiram-se; retiraram-se dos 

mercados, procnrando desesperadamen
te, pela menor despeza, chegar ao equi
librio anterior á guerra, tentando cica
trizar as grandes feridas recebidas. A 

procura, por consequencia, diminuiu 

consideravehnente, ao passo que as ne

cessidades da producção obrigavam á 

mesma e talvez a maior offerta. 

O resultado fatal era, e foi, o baixo 

preço para as nossas mercad{)rias. 

E, ainda para accentuar esse esta

do de cousas, taes nações, que antes 

só consumiam e só destruiam, se pr6-

paravanl para de novo produzir e co
_meçaram meS1110 a produzir. 

Além disso, com o restabelecimento 
dos transportes maritilno·s e com as 
facilidades proporcionadas pelo com

mercio dos Estados Unidos, fez-se, em 
breve tempo, lllna importação enorme 

de pro duetos norte-americanos, dando 

causa á sahida do ouro, e, por conse

q uencia, a desval{)rização do nosso 

meiD circulante, que, a.'3sim se ia tor

nando insufficiente para os seus fins. 

não obstante volumosissimo. 

A baixa quasi repentina dos preços 

das mercadorias de exportação; a des

valorização da n:o'ssa mo,eda pela que' 

da do cambio, .determinada pela falta 

de exportação e por excessiva impor

tação, originando a alta taxa do ouro; 

a carestia da vida, peia apparente va

lorização dos generos do ,paiz, das ter-

ras e das casas, mas 

pelo enfraquecimento 

valor acquisitivo do 

em realidade, 

desmedido do 

nosso -dinheiro, 

pl'oduziralTI a formidavel crise, em que 

!lOS debatemos, e em que nos debate

remos ainda por algum tempo, trazeu' 

do o mau estar geral, que inc.ommoda 

a todos, as aJJ;\prebensões angu·stiosa" 

que torturam e que excitam, os soffri, 

mentos que abatem e desorientam cau, 

sando, por vezes, até o panico. 

Tal crise l1enhUlll governo poderia 

ter evitado. 
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Mesmo nos Estados Unidos da Ame
rica do Norte , expoente maximo, nos 
ultimos tempos, da riqueza e da 01'

ganização, foi tremenda "a crise, ao 
findar de 192·0}. Os pI'eços de todos os 
artigos,. seda .. 
bruscamente. 

lã, algodão, etc., cahiram 
de 33 %, em media, 

criand .. lá. as incertezas e o pa.nico. Os 
agriCultores " soffreram da noite para 
o dia um prejuizo calculado em cin
co billiões de dalIares. Resentiu-se a 
sHu.atão- han(··al'ia, retre.hiu-se o cre .. 

dito , fecha ram-se as fabricas, e uma 
e~tagnação geral predominou nos ne
gocios de todo () paiz". 

Tal crise nenhum governo evitou; 
todas as nações do mundo deUa sof
fl'em egualmente. As que estavam bem 
organizadas economicamente, puderam, 
apenas, abrandar a rudeza de suas 
consequencias. Todas as outl'as bra
cejam " padec.em tanto ou mais que 
nós. 

Nesses mesmos Estados Unidos da 
America do Norte, a crise. foi miuora
da pelo syste ma posto em pratica pelo 
~i Fede-r·ai Reserve Ba-ruk" ~'sylstema ' que 

fOI<ma um rncPnumento imperecivel 'a 
administrp'.çã,o de Woodrow Wilson, e 
que imp.ediu ,!ue o panlco se estabele
ceSêe depo i" de uma vioj'enta crise 
economica ' ~ , oollJforme conceitos, que 

tiro do rel a iorio de H·elio Lobo, sobre 

k sit1.u~.çã!o e('ollo1nica a·merica-na. em 

1920. 

Os golpes despedaçadores de tal cri
se entre nós, poderiam ser amortecidos 
si o paiz estivesse já dotado de appa
relhos econornicos, que infelizmente 
ainda. não possue. 

No., Brasil nã.o existe " Fedceral Re

serve B-ank " ou organização que se 
assemelhe, visto que não temos Banco 
Central de Emissão e Redesconto. 

Em S. Paulo, o primeiro rebate ·foi 
dado pela pecuaria, uma das mais no
va.s ·das nossa.s industrias, por conse-

quencia. U·ll1 a das mais sujeit:1.s ás per· 
turbações. 

Em fins de Julho de 1920, uma com
missão de boiadeiros. de Barretos, pro
curou-me para dizer que ruina comple
ta os ameaçava . obrigados como esta
vam a largar O gado, que possuiam. 
por qualquer preço para satisfazerem 
os seus compromissos por letras, no
tas promissorias, cujas reformas não 
conseguiam, não obstante os juros al
tos que estavam decididos a pagar e111 
prazos curtos, e apesar das garantias 
seguras de que dispunham. 

A situação do mercado pecnario, 
em Barretos, consistia em um activo 
de 150. 000 alqueires de terras que, a 
500$000, valiam 75.000: 000$000, e 
nelles pastando bois no valor de ." 
10.000:000$, ao todo 85.000:000$000. 
para um passivo de 9 . 000 : 000$. 

Era lndispensavel, afiirmava eUa, a 
intervenção do g'overno para movimen
tação do numerario, paralizado no" 
baucos. Sem isso não pOderiam os 
boiadeiros descer mais gado de Matto 
Grosso e de Goyaz, em vista dos pre
juizos havidos com o que já estava em 
engorda nas invernadas. Ameaçada 
estava a pecuaria , e por consequencla. 
a industria da carne frigoI'Íficada; 
ameaçadas estavam todas as numero
sas industrias a ella aunexas ou della 
<lecorréntes. 

Os preços dos cereaes se tinham aga
chado subitamente, impedindo a reno
vação das searas. 

De toda a provincia algodoeira, cons
tituida pelo sul do Estado, acolhi, em 
diversas e em repetidas occasiões, com
missões de agricultores pedindo pro
videncias para os infimos preços do 
algodão, lavoura em que tinham eol
locado QS seus haveres e as suas espe
ranças, preços inflmos impostos, se
gundo diziam, pela. <lSpeculação.- que 
se tinha assenhoreado de tal mercado. 

O abandono seria a destruição da. 
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lavoura algodoeira, a ruína proxima 

das iIÍdustrias de tecidos. 
Essa situação da pecual'ia, dos ce

reaes, do algodão, .das industriaS, fa
zia-nos antever que o café, base indis
cutível de toda a economia nacional, 
não teria outra sorte, e que as mani
festações do seu mal estar, mais de
moradas por ser mais forte e mais bem 
organizada a respectiva lavoura, não 

tardariam ase fazer imperiosas. 
Era, entretanto, bôa a situação es

tatistica do· ca·j\é. Os "stocks" mundiaes 

estavam reduzidos; o COllSUlllO aos pou
oos !Se ia firmando nos algarismos 
de antes da guerra; sendo qne, com 
a safra de 1920-1921, se esperava, 
com todo o fundameuto, um consumo 
de 18.000.000 para uma producção 
mundial de 16.000.000. 

Apesar de semelhante perspectiva, 
via-Is'e a baixa diaria das cot.a·ções u 

mercado do termo, forçando, assim, 
tam bem a do disponivel. 

A falta de resistencia pecuniaria do 
productor, por carencia de organiza
ção do credito no paiz; a retracção for
midavel de creditos bancarias nos pai
zes de consumo; a desvalorização ra
pida da nossa moeda, não só pelo' abai
xar do seu valor como pelo subir do 
valor das estrangeiras nos paizes que 
tinham estado em guerra, encarecen
do os generos de primeira necessidade 
e determinando a·ccentuado deseqaili

brio na remuneráção ·da nossa produc

ção; a carestia dos salarios por eõ

sas razões e' por falta de immigração; 

os excessos commettidos no mercado 
do termo; a espe.cu.!ação desenfrea;da 

exacerbando taes phenomenos, criaram 
uma situação difficilima e perigosa 
para o principal pr()ducto da exporta
ção btasileira, aq uelle que concorre 
com 50 % da formação da nossa ba
lança commercial. 

O papel moeda, unico meio ae cir
culação;continuándo com o mgsmo vo-

1U1118, lllas desval-orizado de 50 0~_ Sl)~ 

bre as cotações do fim da guerra. co' 
mo indicavam as taxas cambiaes, era 
lnsufficiente para as nossas transac
ções e constituia. e occasionava.. P01" 

consequencia. a falta de llUlUeral'io que 
todos proclamavaln. 

Da.da essa situação, e concorrendo a. 
mais os custeios excessiv{)s, as ~ltas 

taxas dos descontos, as tarifas de lra·ns

porte augmentadas , tudo isso fazia 
COIU que o café. não obstante vendido, 
na sua unidade cOllllllercial, por pre
ços Que, nas epocas nonuaes, eranl re
munerad~or-eB. n-esta não co:bri:'1':;;'e o 

custo da prod \Lcção, o·ccasio.llas.~e pre

juizos enormes, que não se sa1bia at.é 

onde poderia,lU ir, porque nin,guem PD

cria con'hecer-Ihes ou podia determi

nar-l.hes o termo. 

As industrjas, talll;bBlll. llrillcip.t!

mente as de tecidos e as de carne, ti

tlham as suas exportações diminuidas. 
em vista da diminuição do consumo 
estrangeiro. 

As manufacturas dinlinuiam, nas se
manas, os dias de serviço, para não 
8iGcumu!lar "st()lcks, que 'não teria,m 

sahida ou que, pelo menos, não a 
teriam immediata. 

Nesse periodo, por diversas 'Üeca
siões, e cada um por sua vez, fui pro
curado por banqueiros nacionaes e 
estrangeiros, dos mais respeitaveis es
tabelecimentos entre n6s, para me in
formarem de ,"uas o.'P'Prehen.sõ'es,. muito 

serias, sobre a situação da praça. q ua 
e:.tal",va. e ameaçava aba·te.r. 

Nos mezes de Maio, em seus fins, 
Junho, e Julho nos seus principios. 
época dos grandes empregos de capi
tal na lavoura cafeeira, começo de sa
rra e ainda não realização dos resulta· 
dos da exportação, sempre em S. Paulo 

sentem-se as alPerturas .prejudi·ciaee. d& 
falta' de sotida organização do credíto. 
Então, o numerario escassé1à, as taxaa 
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de ,iuros e de descontos sobem de mui
to, as necessidades d.as oolheitas obri
gam a reter os dill!b.Bü'os na -lavoura 
em tOQOS os gastos d·e prod'lwção, e dahi 
as necessidades de reforma dos titu
tos de divida. 

Neste anno de 1920, esse periodo 
roi u'ltrapassado,> te'ndo-se accresceu
tado ás necessidades da lavoura de 
"afé as necessidades da lavoura algo
doeira, as dos cereaes, as da pecuaria 
e das ind ustrias della decorrentes, ag
gravado tudo pelas causas externas 
mencionadas. Diante dessa situação an
gustiosa, que não se pOdia minorar, 
as aperturas eram enormes e faziam 
ranger, para desequilibrio e quiçá 
desabamento, 'o vasto edificio da nossa 
organização economica. 

A principio apenas avisando, logo 
em ,se,guida recll,a;mandoO tambem, 0" 

banqueiros vinham mostrar a 

riosa necessidade da entrada 

impe· 
de di-

nheil'o para attender aos pedidos exi
gentes da praça. Ou elles prudente
mente teriamq ue retrwMr as suas ope-
rações. o que seria a ruína do commer

cio e das classes productoras, ou con
tinuariam a supprir ás necessidades 
cada vez maiores até o esgotamento 
das suas reservas, dos seus depositos, 

I 
o que seria incontestavelmente o I 

I

! 

Accrescente-se a isso, porque ainda 
ha co usa vultosa a accrescentar a si-
tu ação intoleravel do oommercio im
portador, queixando-se em brados. 

A depreciação do nosso dinheÍl'o, 
por falta de exportação, se exasperara 
com uma importação insolita e des
propositada" 

Aproveitando das facilidades creadas 
pelo commercio americano para con
quista de mercados novos; a nossa 
g611t.e applicou em compras nó exterior 
as reservas da prosperidade anterior, 
e, mais do que elIas, as possibilidades 
futuras. 

Nem por ter sido de todos, não dei
xa de ter sido imprevidentà a encom
menda exterior de mercadorias, em 
escala avultadis·"ilma. O afan -de com

prar era tal, que parecia, que llunea 
se tinha comprado ou que nunca maiit 
se poderia comprar. 

O resultado foi que o \'alor do dol
lar: subiu vertiginosamente, a alturas 
nunca. vistas, llelU mesmo previsiveis. 

As encommendas, feitas com o dol
lar a. 3$000, chegaram quando a sua 
procura exag'g'erada fazia oom que alie 
valesse mais de 7$000, afastando do 
commercio importador quaesquer pos
sibilidades de livrar prejuizos, fazen
do 'entrever as fallencias fa,taes. 

Representantes legitimos de associa
ções commerciaes e industriaes; socie
dades directamellte ilgadas á agricul
tura e á vida nua.!, sinceramente ala1'
lnados, procuravam-Iue, cúnstantemen
te, para me trazer informações das dif
ficuldades insuperaveis, com que luta
vam os seus representados. 

Todas as forças vivas, todas as clas
ses em actividade chegaram a essa si
tnação desconhecida. Era para causar 
o panico. Sentia-se, bem proximo, o 

halito seeco e ardente do desespero, 

Como l'emedio a tudo isso, indica
va-se a intervenção commercial do go
verno estadual para comprar 'os pro
duetos em baixa e para fornecer di
nheiro em resistencia economica ou 
a intervenção do governo fedBral da 
mesma forma ou fazendo emissão de 
papel moeda. 

.Pielrols de'posi:bos noS bam.ws, . . . . 
328.820:441$426, em Dezembro; pelo 
valor da exportação de café, em 
1919-1920 - 378.908: 640$000; pelO 
valor das outras producções, ...... . 
439A68: 988$400, das outras indus-
trías, a manufactureira ........... . 
712.662:327$062, a de C9.rne .... ,' ..• 
37.957:093$000; pelos compromissos 
do commercio importador, pode-se ava~ 
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' liar h6111 qual seria a extensão da intel'
venção commercial do governo e o 
montante das quantias necessal'ias para 
a movimentação da nossa vida eco no
mica. E como fazel-a? 

Estado em pleno desenvolvimento, 
'tendo de fazer tudo, criar servi'Ços 
novos. augmentar os existentes, S, 

Paulo não pó-de contar com saldos 01'

çamentarios, de que lance mã'Ü, em 
eventualidades como essa. 

Só poderia recorrer ao credito. Só 
um grande emprestimo , externo oU in
terno, poderia dar os meios de uma 
intervençã.o elficaz. . Um emll>l'eHimo 

extenno. não obsta'nte muito pro'curado; 

não se rupreJSentava (lom facHoo.ade. Os 
meooados .financel1'os eU!XlIpens esta

vam ainda trancados. o.s outros mer o 
~ado's, nã.o haMtuald,as a negociar e'm 

fundos ,n,bUcos, e ,encolltraJUdo remu

neradoras e vantajosissimas collocações 
<em 'ontras piartes, não se. interessavam 

em traiIlisa'cções co,m, .governOlS. Não ha. 
via, então. meio de ,realizU-o·. 

A nossa situação economica, toda de 
aperturas e de angustias, mostrava 
tambem que não se podia contar com 
em'prestimos Internos em ·quantia suf~ 
liciente. Disso sabia bem o governo do 
Estado. 

Durante os longos annos da guerra, 
tendo estado fechados os mercados fi
nanceiros flstl'angeiros, nossos fregue
zes hahituaes, o Estado de S. Paulo 
teve precisão de recorrer ao credito 
Interno para as suas necessidades in
declínaveis e, assim, devia, a prazo 
curto. de anuo· no maximo, venciveis 
todos os dias, a quantia 'de ...... . 
191.244: 562$982, em ' notas promisso
rias. 

Como auxilio á lavoura-, já o gover
no, de accôrdo com a lei n.· 1544 de 
30 de Dezembro de 1916, encaminha
va todos os deposltos das caixas eco
ilomlcas , rerentemente instaUadas, para 

o Bano<> Hypoth~ario. E essoo depo

sitas encaminhados montavam a réis 
42.619: 424$200, que, Juntos aos de
mais nos cofres do . Thesouro, somma
valll 54.202:643$542, exigiveis do go
verno, no prazo maximo de 30 dias. 

Sa.bia bem o governo, que não po· 
derla recorrer a emprestimos internos; 
não só porque grande parte da fortu 
na. privada já se achava applicada nos 
cofres estaduaes, como porque sentia 
quee'J.!a .se rufa<ólta-va trun~bem, solicita· 
da por melhor collocação ou por ne
cessidades inadiaveis de seus donos , 
ou ·p.or outl"as razões. 

Tendo interrompido, a 1." de Maio 
de 1920, a tomada de dinheiro, em 
notas promissorias a prazo curto, para 
não faz'er con",ol'p€'nda ás n€ic·essJ.dati<ll! 

d·os particulares, tendo-se limitado ape· 
Ilas a reformar os titulos representa
tivos dos emprestimos anteriores, o 
governo verificou, no decnrso dos nl 
timos mezes, que muitos tomadores 
l'it·o queriam mais reformaI-os, prefe· 
rindo receber as importancias respecti
vas, que se iam avultando a muitos 
milhares de contos. 

Por outro lado, a tensa situação, as
sim criada, assustara a parte impres
sionavel da população, a que faz de
positas nas caixas economicas, trazen· 
do o panico, as corrid:ls a esses insti
tutos de credito, fazendo retirar, em 
semanas tambem, muitos milhares de 
contos de réis. 

Os depositas nas caixas economicas 
estavaml ga·rantrdos vela re'sponsabi'll
dade do Banco Hypothecario, pelo va
lor duplo dos immoveis que respon
diam pelo pagamento, e principalmente 
pelo govern" do Estado de S. Panlo, 
que assumira o compromisso direcio, 
nos contractos de deposito, de resti
tuição immediata. 

Essa triplice e forte garantia tal" 
nava indiscutível, e o mais seguro pos
sivel, . o deposito feito nas caixas eco· 
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nonÜe3S. Elltreta-nto·, a U.cor.rida" S6 

fez. .. Quem pode explicar () panico? 
E eIle se deu. 

J<Jra essa a situação penosissima, que 
atravessavam os, quando se reclamava 
Insistentemente a intervençã.o commer
clal do governo estadual, com a certe
za· de grandes q.uantias a despender. 

Esforçou-se o governo para cumprir 
o seu dever, bem aspero, e bem mal 
julgado no momento, na medida de 
suas forças e de suas attribllições, já 
que não podia fazer o que estava nos 
seus desejos. 

Começou a agir, na esphera de sua 
acção, e com os recursos de que dis
punha. 

Não se devendo supprimir as trau- , 
sacções a tenno, imprescindíveis em 
uma gl'alide pl'aça commercial, como 
a. de Sa ntQs, o governo procurou at
tE'llma-r os elifeitos ela es'pe·culaçã-o .. a'
voroçada. 

Com esse intuito expediu o decreto 
li. 3245 de 31 de Agosto de 1920, que 
modificou grandemente o. mercado de 
termo, e m cuja especulação segundO 
alguns, estava a causa llrincipal da 
baixa dQ preço do café. 

Forall) reduzidas a duas as reuniões 
oHiciaes da Bolsa para operações a 
termo, pOdendo O' seu presidente com 
audiencia do Secretario da Fazenda, 
8npprimir ainda uma. 

Foi limitado a 6 mezes o prazo para 
os nel'0clos a termQ, e restringidos aos 
typos de 2 a 5 a composição dos lo
tes para entrega effectiva do café. Foi 
determinada a eliminação, da Bolsa, 
com toda a severidade, de todo o com
n~erdamte ·que 'consti,tuisse caixa d<l 1i~ 

quidaçã{) clandestina. 

Os resultados salutares desse decre
to se fizeraln logo sentir, supprimin
do os aibusos que .pTejudi'cavaom, ocom,
mereio legitimo, que desnaturavam os 
negamos a term{) e neIHe mantinham 
furios-a jogatina. 

Com aquiescencia, e de combinação 
com 'o governo federal, foram apolica
dos os saldos e seus lucros, cerca de 
20.000:000$000, das operações .feitas 
com os 110.000 : 000$000 emittidos 
para compra de café, a cargo do Ban< 
co de Commercio e Industria. em uma 
prudente intervenção na praça de San
tos. O Ba'lco ' de Commal'cio e Indus
tria. encarregadQ da Iiq uidação da va
lorização de 1918, foi auctorizado a 
recompra r e a revender café com os 
~aldos em dinheiro, e assim operou du
rante os mezes de Setembro, Outubro 
e principias de Novembro, tendo che
gado, ás vezes, a reCQmpral' até .. , 
5(,0.000 saccas, tendo paradu em .. ' 
3 00.000 saccas, que foram entregues 
em Março, pelo valor das compras -
19.639:000$000 - ao governo fede
ral. 

Concomitantemente, a represell tação 
pa ulista na Camara Federal , de accor
do com as bancadas de outros Esta
dos, trabalhava para conversão em lei 
ele Um prQjecto contendo a ueto ~isaçãc 
para emprestimo externo e para emis
são de papel moeda. destinado>! a a u
xílios á producção, projecto q Lle S8 

transform ou na lei n. 4182. de 13 de 
Novembro de 1920, com a uctorização 
t~.mbem para criação de uma ca rteira 
de redesconto no Banco do Brasil. 

Essa lei, por falta de rea \ização do 
emprestimo externo, e por não se ter 
f~.it.o a emissão , por have r clominado 
cOI'rente d·outl'inaria a eUa adversa, só 
teve execução na parte relativa á car
teira de l'edescontos, que deu. e está 
da ndo excellentes resultados para as 
tranflaiCçÕeS cü1umereiaes. 

Não obstante essas medidas , a si
tuação continuava premente, cada vez 
mais angustiosa, mOl"mente eln rela

ção ao café, principal producto da ex
portação brasileira, inter essandQ pro
fundamente ao credito do paiz. in te
l'essando. de maneira inequívoca, o 
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Estado de S. Paulo, que neUe tem a 

eua principal riqueza, mas tambem a 
I:randes e a pequeno Estados da fede

ração, como Minas, Bahia, Rio de Ja-

se não levantou o cambio, evitou que 

eUe se precipitasse a casas vis, donde 
é difficil sahir, e prOduziu bons "esul
tados para as necessidades commer-

neiro, Paraná e Espirito Santo, inte- ciaes no exterior. 
ressando incontestavelmente a toda a Além disso, esse dinheiro em moeda 
nação. I nacional importou, para as nossas pra-

Entretanto, não pOdia o governo de I' ças commerciaes, 135.747:771$220. 
S. Paulo, pelo que ficou dito, fazer que collocados, como foram, nos ban

uma intervenção commercial efficaz, I cos em contas de movimento e em de
e não devia fazel-a sosinho. E a situa- positos a prazo fixo, vieram desafogar 
ção já era intoleravel affectando pro-' I 
fundamente ao paiz todo.' 

Em vista disso, em fins de Março, 
dispondo de outros recursos e de ou
tros meios, o governo federal resolveu 
intervir nos mercados de café de San
tos e -do Rio, d,e ,combinação e 2.llxi

liado pelos Estados interessados, fi

canld'Ú oom a direcçwo p'rura bânli exilo da 

operação, devendo. para tal fim, S. 
Paulo entrar com 15.000:000$000. 

Executando a parte que lhe compe

tia. o governo de S. Paulo entregou 
aos cofres do Thesouro Federal essa 
quantia de 15.000:000$000, como au
xilio ás operações que ora se fazem em 

defeza do café. 

as nossas transacções, dar-lhes largue-
za e segurança desconhecidas ha mui
tos mezes. 

A installação da Carteira de Redes
contos, mesmo nos seus moldes limi
tados; a actual intervenção no café 
pelo gover,no fed·eral, auxilj·iado pelos 

Estados cafeeiros, beneficiando fran

camente a lavoura, e o emprestimo ex:
terno paulista, ajudando em parte o 
commercio importador e a uxilialldo di

rectamente ao nosso commercio inter
no, - bancario, conuuissario e reta
lhista - e indirectamente ás classes 
productoras, desopprimiram, em boa 

parte, a nossa situação economica. 

Essa desoppressão permitte aos i11-

Para esse acto peço a vossa auctori- i teressados perguntar o que nOS espera 

zaçito. 
A acção do governo federal se fez 

sentir beneficamente. nas praças de 
café, elevando-se immediatamente o 

preço dessa mercadoria, trazendo, co
mo consequencia, a tranquillidade ás 

respectivas classes productoras. 

Ao mesmo tempo, tambem em Mar

ço, deste anno, o governo do Estado 
de São Paulo, depois de laboriosas ne
gooiações, hova:va a ca,bo a rea;!ização 

de um pequeno emprestimo externo, 

rOlSpectivamente de ;E 2.000.000, flo
rins 18.000.000 e doUares 10.000.000, 
que produziram em moeda nacional 
a quantia de 135.747:771$2'20, como 

vos dou completa informação na parte 

fina nceira. 
A entrada dessa quantia enl ouro, 

no futuro, e deve juntar-nos todos 
para solução definitiva do problema. 
visto COIllO os relnedios de emel'gen
cia, agora usados, não podenl ser re
petidOS permanentemeute. 

Penso que é nos lnOlllentos r1uros 
que se devem tomar as providencias 

uecessarias piü'a supprimir as difficul

dades, porque na prosperidade nin

guem se lembra dellas. 

Precisamos apenas de calma e tem
po para removei-as; essa calma e tem

po nos são dados pelas providencias. 
óra empregadas. Tratemos, pois, dE' 
adoptar medidas para resolver a si
tuação. Mas adoptal-as já, immediata

mente, ~om urgenúÍa. 

São necessarias medidas .. que depen
dem dos particulares, do governo do 



Estac10 e do g'overno da União, COll

junctamente, 

Depois de uma crise, como a que 
atravessamos, a convalescença tem que 

.ser lenta. 

E' indispensavel continuar e intensi
fkar uma propaganda intelligente dos 
nossos productos, principalmente do 
café, para alargar os actuaes e conq uis
ta.r novos m.ercados de consumo, esta
belecendo maior procura ainda. 

E' eilseu(:iai a diminuição do custo da 
pl'oducção pela reducção das despezas 
d.e administração e Iprindpalmente pela 
barfl'teza da mão de obra, com e'SiPe-cia
Iiõade d .... m ,ão de obra agricola , l)e'~ in 
trodurcção em 113!r,g·a -escala de i m·mig!'a
ção 'hones ta, trabal,hadora que cnm:lO"_ 

('0 <se ligue, 

E' essencialissimo que as nossas des
j)Bzal;, q 11'BI'PlI'lili'cas que-r .parti:clI'Iares, 

sejam menores que a nossa receita. 
R' velha a recommendação, e, por isso 
mesmo, é eUa sempre verdadeira. 

E' primordial o aperfeiçoamento do 
produeto por parte de todos; mormen
te nesta hOl'a em que, muitos outros 
paizes voltando a produzir, devemos 
cOIlt.,.,r com violentla, cOllJCol'l'enoia. 

E ' preciso não esquecer, quanto ao 

café, que são os typOS baixos, vindos 
de alguns pontos do Estado e da. Re
{luoWô1ea., que a'vittam os ,preço.s, ,pesan

do na praça, uuma época em que o 

consumidor, experimentado e conhece
dor da.s excelleulcias da Il1ler·ca.doria, de

seja flualidades fíllas. 

E' imprescindível , por todas as for

mas, uma pl'otecção franca e decidida 

ás industrias nacionaes. Ellas fazem 
víver e prosperar a pecuaria e resusci
ta.Nml a ha'Voura d-e algOdã.o; e-, a·-ciln!a 

de t.udo, diminuem a importação de 
mercadorias estrangeiras e, por COI1-
sequencla, a, sahlda do ouro. Alimen
tarã,o eHas tima grand.e população, agri-
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cola e operaria, fazendo pender a nos
so favor a balança commercial. 

E' n-eloeSsaria a 'facilitação, é urgen. 
te a .mru'ltílpllicação das JlfOS$as via" de 

communicação, dos nossos meios de 
transporte. 

Mas, acima de tudo, e mais que tudo, 
é absolutamente inadiavel a organiza
<;;ão do credito 'puobli!co e p'8Jl'ticulan· . 

Temos todos aconselhado a augmen
tal' a pl'oducção; e a producção se avo
lumou entre nós. 

'T,emos rea~,izad'Ü a polJtica da <lIT

cula.ção dos Pl'oductos; e, si bem que 
ainda insufficientes, as nossas estra
das de ferro cruzam, no Estado de S . 
Paulo, os seus milhares de kilometl'os. 

Mas não basta produzir, para ma
lIutenção da riqueza; disso a prova 
mais evidente está na angustia do mo
mento actual, em que produzindo o 
café, que é a metade' da exportação 
brasileira, o gado que nos dá a indus
tria da carne, os cereaes variados, para 
a alimentação; o algodão, que nos dá 
a industria dos tecidos, para o vestua-
1'10, e tendo ainda as maltas e as ola
rias, que nos dão a índustria da habi
tação, e fazendo circular tudo isso. en
C011tl'amo~nos qu3JSi ,pob'res. 

No meio de bens materiaes desone
rados, dispondo de titulos garantidos, 
comenlcai1GeiS 'bancarios voluJllJOsos , 
com todQS os elementos da fortuna e 
.para fortuna, queixlIilll-'Se tOld·os e aJC
cusam-se reciprocamente. 

Parece, e penso assim com a expe
riencia desta hora, que, existindo to
dos esses elementos, devemos solida
mente movín~ental-os para assegurar o 
nOS80 descU\'olvimento economico. 

Outros mais competentes dirão com 
acerto a verdade. Eu concluo que o 
nosso grande mal nasce, em grande 

. parte, da falta de organização do nos
so credito, da insufficiencia da nossa 
apparelhagem bancaria. 

O vQlume dos nossos negocios, e a 
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~H·ut ! l'I'hl. va"riedaúe d·e.sses negocios, 
Ul'i'llIlltO& de prudu\)ções vari3lda.s , de
monstram isso á evidencia, com realce 
dolO'rO'sO' neste mO'mentO'. 

Rea1m.ente, 'sem creditO' nãO' ha. CO"ill

mercIO'; lstem ~O'mmel'ciO' nãO' póde Vi

ver a prO'ducçãO', nãO' pO'de haver ri
qneza. 

ID' viciosa a organizaçãO' da nossa 
vida ecouO'mica, porque se baseia em 
um credito .desmanteladO'. 

Basta ver cO'mO' elle funcciO'na e 
como alla se deseJllvO'lve. 

Merece succiuta descrlpçãO' O' appa
relho, sO'bre o qual vive a principal 
producção dO' paiz, ·porque as O'utras 
nem esse tem. 

O fazendeiro saca do commissariO' 
a-s 'quantia·s necessarias para o custeio 
da sua ]avoura .. na safra corrente , com 
promessa de enviar-lhe a colheita que, ' 
vendida, paga O'S adeantamentO's fei

tO'S. 

O .cO'mmissariO', .cuja. fUlleçãO' não é 

a de fO'rnecer dinheirO', mas que cQom 
eUe tem larga c1lientela, e que oomlpre 

quer augmental-a, descO'nta nos ban
cos o saque do fazendeiro, para dupli- . 
caçãO' e movimentação de seu capitaL 

. Os bancos, de deposito e de descO'n
to~ cuja funcção principal consiste, co
mO' se sabe, em receber dinheit'os dO's 
capitalistas, a juros modicos, para, ga
nhando as differenças, emprestaI-os a 
juros mais altos ao commerciante, não 
operam só com o seu capital, que é, 

em regra, pequeno; trabalham, prin
cipalmente, com o producto dos depO'
uitos que recebem. 

Operando sO'bre esses depositos, al
guns a prazO's fixos, porém, curtos, e 
O\ltl'08 em ('.,nnta co rre:nte de m~lvimen

to, e que podem ser retirados a qual
quer instante, os bancos ,. em regra, ap
pllcam apenas dois tel'ços dae quan
tias recebidas, immobilizando em cai-

xa o outro terço. para os saques ou l'e~ 

tira<;!as eventuaes. 
IE}' IssO' que, "·na falta ·<ia rooeSiCOill

to sufficiente", a prudencia commerclal 
imlp'ôepara eviitar pertu rnações. que' 

nã:o arruina·ri~alm sóment e ()..~ hancos, 

ma-s o !paiz i,n teil'·Q. 

Quando nenhuma alte ração se faz 
na vida coulnlercial, ,tudo issl) eam i:nha 

mais ou menos bem. 
Vem a safra do café. opportuna

mente, qne paga tudO', au(<;rind" cada, 
qual o seu lucro. 

Mas, aO' menO'r attrito, toda 8s~a .e11-
greuagenl estrelllece e claudica.· Para 
tal, não é preciso mais que ligeira al

teração politica, financeira ou econO'
mica e111 um dos grandes mercados 
consumidO'res, uma retracção de cre
dito, retardando as ol'dens de eO'mpra, 
para desorganizar a nossa vida ~ cau
sar-nos prejuizos colossaes. am~aça.ndo 
de ruina complet a, quando M; juntam 
causas exoticas. não obSlallte os recur-
50'S, os bens valiO'sos de qU'l muitos 
dispõem. 

Uma den10ra nas ordeu:i de ~~ünlpra 
"'ão outro lad·o,, " cumlO' diz a gtt!a, 
commercial, retarda as vendas qUi>. o 
cO'm.mJssario deve fazer, e "om cujo 
lwoducto 'deve pagar"se dOR a.dianta
mfen.tos 'a,os laNl'ad'oll'es.. p2,gatndo o~ 

descO'ntos dos saques nO's oarucos. 

Para acudir a tal situação , para fa
zer dinheiro, apparecem as reiteradas 
offertas de. café no· mercado , <) que oco 
casiona a baixa dos preços " iJ. demora 
nas vendas. Como consequencia fatal 
occorrem os pedidos de re~orma dos 
saques, que os bancos, ás vezes, não 
podem conceder, pO'rque contam com 
esse dinheiro para as restit.llições dos 
c!eposi't!os receb~d,os a .prazos ,Eixos, e 
que . cO'lncidem nessas datas . Então, la
Vl'adores e commerciantes, Mferecen
do maiores vantagens de jUt'os .. recor .. 
I'em dil'ectamente aos capitaJist.:aoS.· es .. 
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tp.s, por sua: vez. para receber as · vall

r.agens offerecidas, retiram' os seus de
posites em conta corrente, não refor
mam os de prazo fixo e diminuem, as
~im, consideravelmente os encaixes dos 
bancos, apoucando-lhes as suas reser
"as, rareando os seus recursos. 

E' indispensavel fazer dinheiro por 
l}u8!l(quer' for1lllia; vem a·s apprehenHões, 
o quasi 'pauico, e ás vezes o panico. 
Larga-se' o café por qualquer preço, 
tO'dosgritam, to-dus têm ·razão e nin
guemé culpado. 

Quando se pensa, que essasappreo' 
hen$Ões e essas aJperturas a;pparecem á. 

roda da quantia de um milhão de cono' 
tos, que tal foi só a exportação do 
café em 1919, pelo porto de Santos: 
quando se pensa que' tal facto interes .. 
sa· profundamente a toda a prodncção, 
a todo o commercio, a todo o capital, 
ao Brasil inteiro, é de pasmar como 
temos construido e mantido G immen
;o edifício da nossa riqueza com ali
zerces tão frageis I 

Urge a organização do nosso credi 
to . sobre bases solidas, capazes de re
sistir a essas vicissitudes naturaes, pre
\'isiveis e venciveis, desde (j ue a na
ção est€ja adóptJaJda d·e a'P ,parelho~ ade_ 

~uados. 

Penso que só a criação do systema 
oancario completo pOde resolver defi
nitivamente tal situação, ao lado de 
•. dministração publica, severa 110 gas
ta·r os din:he'iros ,p'11b1i~os, e das admi
nistrações particula.res resolvidas a di
minuir os custos da producção. Penso 
ainda, como pensava na plataforma de 
25 de .Taneh·o de 1920: 

"Um bom systema bancaria vale, no 
()rganisriio de uma nação, o que no 
Drganismo humano vale o apparelllo 
drculatario. Um poderoso orgão cen
tral em systoles opportunas envia re
~\llarmente ondas de sangue para 01'

g-ã.os complemelltares onde o contacto 
com o ar fáz-Ihes a hematose, e dahi, 

ainda com o impulso inioial, encam i
nllam-se por arterias ducte!s, e vão, 
leva,ndo a vida, irrj'glVl' tO'do I!i " {,otipo, 

dando a saude e a força; velas" úteis 
acodern ás dyastoles, recambi.andi:> <> 

saJ1lJgue (jue já prestou ú S\lu sel'vi~o, 

Sem esse apparelho não ha con.1ições 
de viabilidade; « Ilalquer vÍeÍoue\le 
traz a dyspnéa, os eolal\Sl)s , a morte, 

Um banco central, com '~apital ade
quado e faculdade de ,\missãD,' para 
l'edescont.os . opel'alldD e;nu bancos re
g'i·onaes de descontos e depoHít.-~),~/ 'que 
se entrelacem com agenda.s [~~)stas por 
toda a parte onde ha.fa lHna. tn~.llsac~ 
;ão Iegitilua (1. realiza r. fará o dinhei-

1"0 ,clricu lar sem emba.raç() f' , e-sia·be:l-e .. · 

cerá o credito, desenvolverá t,) vaiz. 

Sem essa apparelhagem . r,ão ha na
ção; a insuffic iencia de ~.lgUtlS ,lesses 
orgãos, faz as nações 1'3ehi.t:ieas, .o seu 

mau funccionam ento traz ~,a apprehen
sões pern1allsn tes e af.; l~rtSeS conti
nua.s'·. 

Tal hanco possuem O :j .~s {ad.o:,;· Un.í~ 

dos da America <lo Norte, (:om o F e
deral Reserve Bank: exist.e na. Alla
manha com o Reich Bank: tem a FI'8.n
ça COlll a Ba nque de FI'a nee; eS"tá na. 
Inglaterra com o Banco d" [n",laterra, 
para só enumerar esses. 

Está bem claro que a re.eu lclade · de 
ell1issão. que deve ter esse banco, não 
é a de :P'a,)}el 'l1~oeda , !là,. é ~, de ,pa_ 
pel inconversivel do T,he"ouro brast
leiro. Está claro q ne " "UH. eUlia- · 
são tem de ser a dos seUi; bilhetes COI1-

vel'siveis eUl ouro, conl curso · legal, 
mas sem curso forçado. como· 'as dos 
bancos supracitados que têm prestadO· 
relevantes e excepcionaes serviços aos' 
respectivos paizes , em todos os tempos, 
principa.lmente durante a guerra. 

Esse banco emissor, com l'edesconto, 
será o regulador da circulação l1letal~ 
lica, base fundameutal do credito pu
blico; será, por COlls~que:n.(:.t&.. bàs6 
funrl an1ental d a fortuna pã.tttieular; 
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(l·ulUl)(.~ t.e privativanlel1te ao Congres

lO" § S.'; do art. 34 da Constituição 
~'<"i"ra.l, cr iar bancos de emissão, le
gislar sobre ella e tributal-a. El' pe
rante . a· Uniã;) que temos que pleitear 
a (criaçãq de tal banco. 

. Mas, criado elle, é necessario orga
,,;~al-o e., .pol-o a. fUllccionar. 

Par'a lá chegarmos, não devemos me
dir ~acrificios, quaesquer que elles 
sejam. 

Julgo que o Congresso do Estado 
·deve allctorizar O governo de São Paulo 
a Bubscl'ever a quantia necessaria, como 
a sua pal·te , para formação do capital 
do banco e mais a fazer as operações 
.decredito necessarias para tal fim. 

O fUllccionamento de ta.l instituto 
·de credito virá alimentar numerosos 
outros, que se fundarão logo; virá dar 
·elasticidade aos grandes bancos actuaes 
que poderã-o pôr em circulação OS seus 
enormes encaixes, evitaudo o retrahi
mente necH&sario das horas critu:a.s; 

virá dar a movimentação a credito, que 
'peI~m,it,tJirá a resisten'oia d·o ptl'oductor 

qUi! ~Ó vEmdel'á O seu I>roducto, qU:l;ndo 

o preço fór remunerador, o que se ve
l'Ifical'á no café, producto de que ain
·da t.emos o monopolio de facto. 

Nessa organização do credito em ge
rai. sem originalidade. porque todas 
as ;,:randes nações assim têm proce
dido. teremos a maxima. parte da so
lução no nosso problema. 

J<Jm particular, com base nesse ban
eo <:entl'al, se fundarão com facilidade 
f)C:; bam\co<s de ,c'usteio :p·ara a lavoura, 

",. bancos de credito agricola a prazo 
(:ur( •. 

K la.mbem necessal·io a reorganiza
·çã" do Ban<:o Hypothecario, sobre ba
Be~ mais · largas e mais aproveitaveis . 
"P2.ra. exist.enda solida. ~~ nU1 do cre

,dito a.grícola a lo ngo I)l'a.zo . 
Não obstante os cuidados continuos 

. do governo; não obstante os esforços 
·.solid!os , da digna directoria, organi-

zado como está em moldes estre itos e 
rijos, com recursos minguados, com 
uma esphera de acção limitada, o Ban
co Hypothecario não presta os servi
ços, que a .lia missão, de estabelecI
mento de credito agricola a longo 
prazo, lhe traça e lhe lmpõe . 

Num meio agricola volumosissimo 
como o nosso, de exigencias vultosas 
o qual marca accentuadamente o se .. 
immenso espaço na vida nacional, <i 

Banco Hypothecario tem a s ua orga
nização e a sua existencia mais 01.1 

menos identicas aos estabelecimentos 
congeneres dos ultimos . tempos da mo
llarcllia, tempos em que a administra
ção era fortemente centralizada, em 
que o trabalho agricola era o eScra
vo. enl CJue a exportação, exclusiva
mente ca reeira . orçava por decimos da 
actual. 

O auxilio que lhe veiu trazer a le i 
11 . 1.544 de 30 de dezembro de 1916. 
não satisfaz ás classes prod uctoras, 
lWm ao prbiPrio Banco, nem ao Estado. 

Por essa lei. e conforme o contracto 
de 12 de abril de 1917, o Banco rece
be, a 5 :Ih % em conta corrente, oS 

. depositos das caixas economicas do 
Estado e os apP!íca em operações de 
auxilio á lavoura, ao commercio de 
commissão e ao de exportação de pro
duetos agricolas , a juros maximos de 
10 %, a prazo maximo de 3 annos, 
nos emprestimos hypothecarios, ' e, d" 
ntez 00 , nos de ,penhores " warra:nta_ 
gemo 

Montava, em 31 de dezembro de 
19'20, a réis 42.619:424$200 a somma 
de8/Se1S d'~ooitos, cnc3-lD/in,hadors ao Han

co, e que elie applica a 6 e 9 mezes e 
a 3 annos, e que, entretanto, é obri
gado a restituir. conforme as retiradas 
dos depositantes, dentro de 3 O dias. 

Na falta, é o governo do ' Estado 
l'espollls3JV·el vela restituição dos depQ . 
sitantes, dentro dos mesmos 30 dias, 
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:s.egundo as disposições l'eg·ulaUlental'es, 

·.das ca·ixas economicas. 

Subindo a 54. '202:643$342 os de
positoi> das caixas economicas, pode
se c.aJl:Cu,laT bem. que ·sõ os recu rwsfi 
!lanceiros e o credito do Estado de 
S. Paulo podem dar remedio a uma 
aituação Ct"itica, criada por uma C01'

Tida, determinada pelo panico. 

E uma corrida não é unia suppo
·siçãQ literal'ia. Tiven"Rol'-a, no corre,r 
,do mez de janeiro. O Ban,c o, não obs_ 

tante ter os depositas, recebidos das 
caixa_~ economicas, empregados aos 
prazos contractuaes, attendeu', quanto 
llossivel, pelas quantias encaixadas. O 

'Estado immed!atamente pagou a to
da<" 05 depositan·tes, di"'venJSando os 
prazos r egulamentares de 30 dias, res
t.ahelece lldo-se a calma aos poucos. 

Me8mo antes desse facto, já o Ban
co Hypotilecario , reconhecendo a ins
tat:iJidade de tal situação, em oUicio 
d'e 1 S de noveml!)l'O de 1920, p,"opoz 

a consolidação' de seu debito para com 
·0 Estado, proveniente dos depositos das 
·eauas economicas, a um prazo de 24 

.a.nnos , por forma que se conciliassem 
·os direitos do Thesouro com as conve
nient(',jas dos lav-ra.d·ol'es, e ",sohre tudo" , 

nas sua s textuaes palavras, "com a in
declinavel necessidade que tinha de 
assegurar pela fixação de suas res
ponsabiJida.des e pela certeza da época 
de vencimento - a .tl'anquillidade in
dispensavel ao desenvolvimento normal 
da sua viaa financeira". 

Importa essa proposta na reforma 
total da lei L 544, de 30 de novembro 
de 1916, o que só pó de ser feito pelo 
Congresso . Para ella peço a vossa at
tanção. 

Como vereis no quadro annmw, a dif
Jerença. de juros - entre 5 % que 
o Estaxi'o .paga aos deposi,ta.nte,g e 

ií 1/2 % que recEjb" do Ban~o Hy;pot"he
.ca:ri.o - , :n~eio nor cen:.Q, naocobre .as 

de'S!pezas do c u~teio m"~:.erial das caix:,i.!õi 

economicas, porque se despendeu a 
quantia. de 415: 666$951 e se recebeu 
a de 256: 284$7 75 havendo, por con
sequencia . -I lll deficit de 176:398$104. 

Ahi fica mais esse aspecto particular 
do problema reclamando o vosso es
clarecido estudo. 

Com essas medidas, ligeiramente es
boçadas, algumas puhlicas e outras 
privadas, ao lado da mais rigorosa ela
boração e applicação das leis orça
mentarlas, ditadas pelo conhecimento 
preciSO das nossas necessidades e das 
nossas possibilidades, executadas com 
severidade, teremos encaminhado a bom 
pos to a sol ução definitiva do illdeclin,,
vel problema. 

Mas , é imprescindiveI, penso e re
pIto, a ol-dem nas finanças. 

Sem a adopção e execução decidida, 
honesta e robusta de taes providen
cias, não poderemos occupar o nosso 
lu·g-al' de ]1ação independente so·b qua l
quer aspeeto. 

Senl ess e luga.r , as cl"ises serão con
tinuas, e jamais o Estado de São Pau
lo poderá goza.r. com tl'anquillidade, o 
fructo de ~eu traba.lho e de suas eco
nomias. 

Opel'ações de Café - As operações 
da intervenção do governo estadual em 
favor d.o mercado do café, ·com os 1'.,
cursos fornecidos pela emissão de pa
pel moeda de 110.000: 000$000, feita 
pela. União, conforme o contracto la
vrado a 28 de agosto de 1917, esti
veram de facto terminadas no segun
do semestre de 1920. Mas, a nova e 
tremenda crise, que nesse semestre ain
da victlmou a producção do café, de
terminou ·a recompra dessa mercadoria 
na praça de Santos, em quantídade va
riaveI , havendo, em março aeste anno, 
um "stock" de 300.000 saccas, que 
foi entregue ao governo federal, como 
o final de seus lucros naquella opera
ção, e como fundo, por parte do mer,-
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.Wo $;uverno federal , nas novas ápera ... 

çôc,~ para a valorização do café , na
clllc lla época Iniciadas. 

A quantia de 110.000:000$000, pro
,Iud o de emissão federal auctorizada, 
foi despendida com a compra de . . .. 
3. 073 .585 de s3Ícce.s em Santos e no 
Rio, e com as despezas de armazena-

. gem e outras Indlspensaveis a esse 
genero de operações. 

A geada de 25 de junho de 1918, 
tendo torrado os cafezaes e supprimido 
as safras, valorizou extraordinariamen
te o café comprado. 

Esse alto valor e as necessidades de 
consumo determinaram o governo do 
Estado, de combinação com o da União , 
a vender o "stock" feito. Dessa opera' 
ção delicada foi encarregado o Banco 
de Commercio e Industria, respeitavel 
estabelecimento da nossa praça, con
forme o contracto lavrado. em 19 de 
d.ezembro de 1919. 

O Banco de Commercio e Industria 
desempenhou-se cabalmente de tal in
cumbencla, tendo obtido, com essa ven
da, o resultado que se encontra deta
lhado nos quadros appensos, resultado 
esse que permitt.iu restituir ao gover · 
no federal -não b"Ó os 110.000: OOO$OOc) 

da emissão, c.omo repartir egualmente 
os lucros verificados, de accôrdo com 
os termos do contracto cabendo a cada 
11m, .- Estado de S. Paulo e govel'l''' 
<la União - a quantia de ........ . 
ij4. ~67:728$756. 

Por termo de 4 de junho de 1921, 
la\'fado n'\} Thesouro Fed·e.ral, rec'elbE'a 
n J;overno do Estado de S. 
governo da União, pl~na e 

Paulo, do 
geral qui-

tação da quantia fornecida e dos lu-
cros, no valor total de ..... . 
174.647 : 628$756. 

Situação Financeira. - Estado novo, 
'em edade de crescimento, tendo feito 
muito, mas tendo ainda muito que fa
zer; com grandes despezas a realizar 
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para dar aos seus habitantes {) bem 
estar e os meios moraes e materiaes 
da sua prosperidade, S. Paulo não p6de 
ainda apresentar-se como os palzes for
mados que, atravez de aeeutos e de 
multas gerações, já realizaram a par t ~· 

material do seu desenvolvimento. 
Estamos ainda na época de forma

ção, com todas as grandes e inevita
veis despezas, que ella acarreta:' 

Devemos e devemos bastante ; as 
nossas dividacS, porém. foram feita'len, 
acquisições, que são garantias da nos
sa prosperidade. 

Representam elIas o desbravamento ' 
dos sertões com estra das de ferro de 
penetração, com os meios de transporte 
para a circulação de riqueza, que a 
actividade incessante e infatigavel do · 
paulista vae semeando pelo nosso ter
rito rio ; repres~n tam ellas as conquis
tas da sa ude e da vida, em obras de 
saneamento nas terras novas de~'Veil

dadas ao trabalho, em obras de salu
bridade local, na canalização d.; agua. 
potaveis e . de exgottos ; 
ellas o aperfeiçoamento 

representam 
dos nossos 

meios de segurança, ele commüdidade 
e de trallquillidade, do eleseuYolv!me.nto 
intellectual, do nosso progre~so actual e 
futuro. Não podendo ser interrompida, 
sob pena de se perder o que já está 
feito e de não se realizar o projectado. 
que nos é indispellsavel, a vida teve 
que continuar, mesmo no período de 
guerra, que agora findon , 'e com OF 

recursos de que dispunhamos. 
Para isso , estando fechados os mer

cados financ·eiros europeus. recorreu 
o Estado ao credito interno para ma
nut~nção da sua existencia e cOlltlnuH.-· 
ção do seu désenvolvimento. 

Essa iniciativa representou, até cer
to ponto, uma orientação economlca. 

Como tive occasíão · de dizer, a 25 
de janeiro de 1920, durante o cala
mitoso periodo da grande . guerra, o 
capital que cautelosamente ~e tinha 
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yetrahid o nos mealheiros particulares, 
'só voltou á clrc ulaç~.o timidamente, a 
i \U'~ c,ommerciaes e a prazoscurtis
simos, "por intermedio e d()b a respon
sabilldade do Est.ado." 

Foi. então, que se tomou a maior 
parte das notas promissorias, 

POT necessidade financeira e por 
orientação economica, constituiu-se a 

divida flllctuante do Estado, 
Aqui!lo, porém , que se fez, durante 

o periodo de, g uerra, não pOderia con
tinuar, prinCipalmente quando os mer
eados de dinhe;,'o mundiaes procuram 
,'eatar a s tradições da nossa politica 
tinance~r;~ . 

Sendo outra a situação em que se 
ia encontra r o actual governo, tomou, 
como progra,mma . a consolidação da 
divid a fluctu anle do j<!Shi'do. 

Com esse intuito, desde o dia de 
sua, poss€<, resolveu não acceitar mais 
dInheiro em notas promissorias a cur
to prazo; limitou-se. emquanto não s,e 
apercebia dos meios necessarios para 
liquidai-as , a reformar' os titulos in
cluindo nelJes os juros daquelles que 
os não queriam receber. 

·Essa divida, (lor nota~ promís'Sorías, 

que a L ". d'e maio de 1920. segundo 
os titulos nominalmente tomados, mon
tava a 189.392: 604$133, estava, a 31 

Q:e dezembro de 1920, na qnantia de 
191.244:562$982, accrescida apenas de 
alguns juros, cujas proprietarios qui
zeram incluil-os nas reformas. Assim, 
não s6 não se emíttiram novos titulos 
dessR divida. como quasi que na 'tota
lidade foram ' pagos os respectivos juros. 

Envidou o governo todos os esfor
ços para. levar a termo essa consoli
dação indlspensavel. Não era empresa 
facU, não foram pequenas as. difficul
dades a· vencer e foram grandes os 
obstaculos encontrados. 

Emprestimos Extel'nos Em de-
zembrc' de 1920 começaram as nego-

ciações dum empl'estimo exteruo cujos 
contractos foram lavrados em 8, . 9 e 
14 de março, de f. 2.000.000, na prn
ça de Londres, por intermedio de .J . 

H. lS'clhrõ'eder & Oia., de Baring Br" , 
thers C.· e de N. M. Roth8child & C."; 
de 18 . 000.000 de florins na praça de 
Amsterdam, a cargo de Lipprnann Ro

sentlhal & Co. e tie Rott~rdameche Bal. · 
kvereeniging e de 10,000.000 de dol 
lares em New York, sob a direcção d e 
Speyer & Comp, 

Esses emprestímos, destinados á con 
versão e ao resgate da divida fluctuan· 
te, 110S expressos lermos da lei n . 
1.739 de 16 de outubro de 1920, fo· 
r a m negociados a.o typo de 90 liquido: 
isto é, isentos de q uaesq uer commlssõe. 
por parte do governo, ficando sob a 
responsabilidade dos banqueiros a col 
locação dos respectivos titulos e nella 
teriam elies o seu lucro. Os juros cor.:
v,encionados foram de 8 % annuae~. 

pagos semestra.lmente. Para o paga
mento do principal, por com'Pra do.' 
titulas nas bolsas, si a cotação estive r 
abaixo do par, ou por sorteio a 10 õ , 

si estiver acima, foi marcado o prazo 
maximo de 1. 5 annos para os dollares 
e os florins e de 30 annos para a~ 

libras esterlinas. Mas foi com,blnad •. 
amortização, de f6rma que estará toda 
ella integralmente feita antes talvez 
de uma dezena de annos. 

Nos termos da' lei n. 1.753 da 9 d e 

dezembro de 1920, esses emprestlm08 
receberam como garantia a sobre-taxa 
de cinco francos por sacca de café pro
duzido e exportado por S. Paulo, cria
da pela lei n, 1.127 de 25 de agosto 
de 1908, e ainda onerada até agosto 
de 1924 pelo emprestimo com o Go
verno Federal de libras 3.000.000 

Essa sobre-taxa já tinha servido de ga
rantía aos emprestimos de J:: 7.500.000 
de 1913 e ' de f. 4.500.000 de 1914. 
para, entre outros fins, consolidação 
tambem da divida fiuctuante, conforme 
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IIr.w.,jl.uava a lei n. 1.412 de 30 de 
d"".\Inbl'o de 1913. 

o pro dueto da sobre-taxa é remet
!.ido aos credores; com o seu pro
<111(01:0, p6gam-se semestral,mente os ju ' 

ros, e com as sobras "esgatam-se as 
obrigações em circulação, por compra 
nu sorteio, que 
mente o capital. 

• dimin uem semestral-

Depende, pojs, do numero de sac
cas a exportar e do valor do franco, 
o ,prazo minimo da amortização inte
grai, mas que, m·esmo pelos calculo.; 
mais pessimistas, não deve ultrapas-

sal', COlno ficou dito. uma d~zena d~· 

annos. 
E' nm calculo re.cil de faze'-, to .. · 

mando-se por base a previsão das co
lheitas no Estado de S. Paulo e o va
Iar do franco, no seu cambio com as. 
moedas do emprestimo. 

Entretanto o pl'Oducto liqUido desses 
emprestimos, em moeda brasileira, re
cebido aos cambios ba.ixos de 1'0 9132, 

produziu a quantia de . .. .... . 
135.747: 771$220, como se vê no qua
dro seguinte, insufficiente ailHb as
sinl para o pa.gamento das nota8- pro·· 
luissOl"ias. 
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!))emonstração do destino dado ao liquido prQducto do emprestimo 
externo de 1921 

BANCOS DEPOSITaS 

il'a!"te ingleza 

:Banco Frallcez e Italiano para a America do Sul! 
Banco do Brasil - Rio 
.Banco do Brasil- São 

iP'lIIrtC· americana 

Paulo . 

:Banco do Commercio e industria . . . 

. I 

Banco do Brasil - São· Paulo . . . . . . I 
Banco Francez e Italiano para a America do Sul i 

! 
London & Brazilian Bank - São Paulo . . 

Banco Commercial do Estado de São Paulo . 'I· 

Speyer & C. - CI do sen7 iço do emprestinw 
ne 1921 . . . . . . . . . . 

lI"arte hollandeza 

Banco do Brasil - - São Paulo . . . . . . 

Caixa do Thesoul"O _ . . . . . . . . . 'I' 

Banco Francez e lta1íano para a America do Sul 

Londo" & Brazilian Bank - São Paulo. I 
Jlanco Hollanclcz da America do Sul . . . 

J .. Henry Sch rõedel' & C. - C/ c geral, Londres I 
L1PPlllantl Ro~enthaJ 8.: C. -- C/ no serviço de I 
empl"estimo de 1921 . . & • • • • •• : 

Parciaes 

23 .4! 4 :634$000 
9.365:853$660 
9.365:853$660 

29.682:600$100 I 
6.330 :000$000 

14.850:481$000 I' 

4.812:500$000 

635 :000$000 ! 

1.520 :879~1Of)! 
i 

i 
2. 20li :000$000 : 

i .660 :000$000 ! 
18.175 :OOO$COQ ! 
1. 080 :000$000 ! 

I 
1. 235 :843$700 : 
4 .434 :78g.'~0 I 

984 :344$500 I _._. ---I 

Totaes 

42.!45 :341$320 

57 . 831 :460$21)0 

35 .169 :969$70<) 

135.747: 771$221) 

~ESlJMO 
1---

Banco Francez e italiano para a America do Sul 
Banco do Brasil - São Paulo e Rio . 
London & Braziliall Bank - São Paulo . 
Banco do Commercio e Industría . . . 
Banco - Commercial do Estado de São Paulo 

Caixa do Thesouro . . 
Banco Hollandez da America do Sul . 
Speyer & C. - Cj do serviço do emprestimo de 1921 . I 
J. Henry Schrõeder & C. - C/c. geral . . I 

Lippmallll Rosenthal & C. - C/ do serviço do em :·,:·c,timr:. 

de 1921 . • • . • • • • • • • • 

56.440:115$000 
27 .261 :707$320 
5.892:500$000 

29 .682 :600$100 
635 :GOO$GOO 

7.660:000$000 
1.235:843$700 
1. 520 :879$100 
4.434 :781$500 

984 :344$501 

135.747:771$220 
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El'npl'csti1ll0 Intel'no - Dentro ainda 
da allctOrização da mesma lei n. 1. 759 

de "4 de outubro de 1920, e pelo de
creto n. 3.331 de 23 de março de 
192, L o governo lançou tambem um 
emprestimo interllo no montante de 
150. o} i) O': 000$000, em obrigações ao 
ponél,'dor de valor nQiminal de 500$000, 

1:00\1$000 e 5:000$000, ao typO mi
nill'" de 90, a Juros de 7 % annuaes, 
J)a.g(~;5 . senlestralnlente, com o prazo 
de 25 annos para amortização inte
gnd afi na L 

Cc,m base no producto do empresti
mo externo, em dinheiro para l'eSgate, 
e nO e lnp)"estim o iJlterno pa:::a conver

são , éomeçou o governo a consolida
ção d a sua divida fI nctuante. 

Para o E stado os novos titulos ti
nham sobre as notas prrJlnissorias as 
vantagens de prazo longo, 25 annos em 
vez d e um, e de serviço lnenor de ju

ros - 7 8( 1.0 % a. tyPO de 90, em vez 
de , "2 % -. Para os portadores ti
nha m a vantagem de venda na bolsa, 
o qu~ equivale a vencimento a vontade 
do dono e a de t ransferencia pela sim
pIe" tradição, sem a responsabilidade 
do ~.!'ldosso como nas notas promisso
l'ia ~_ 

T-::ve grande acceitação tal empres
timo. tendo o governo emittído a prin
cipio a 90 e logo a 93. 

Conjungando as duas operações tem 
conseguido o governo a consolidação 
desejada. como mostram os algarismos 
ahaixo, não estando ella totalmente 
realizada porque os prazos de vencl
Dlentüs da.f5 nota'3 prolnissori!t5 ~e alon
gam pa rcelladamente até março vin
douro. 

Foram resgatadas notas promisso
TÍas no valor de 117.093: 717$403, 
existindo ainda em circulação 110 va

lor de 74.298:886$730 até 30 de ju
nho do corrente. 

Empl'est-imo Schl'oedel' - O ernlJres
tjn,o feito por Intermedio de J. H. 

Schroeder & C. ' , em 1913, estava em 
1917 virtualmente liquidado, pois qU€ 
o producto da sobI'e-taxa e os dos ca
fés vendidos , que o garantiam, eram 
mais que sufficientes para o seu paga 
mento integral, deixando ai·nda gran
des saldos a 'favor do Estado de S 
Paulo. 

De facto, só as ultimas vendas dos 
cafés da valorização, realizadas entre 

25 de novembro de 1914 e 20 de l11al'-
ço de 1916 . tinham produzido marcoS 
125.787.481,77, depositados, de ac
CÔ l'do com clausula contractual do em-

l
i ' pl'estimo, na Casa Bleisclll'oeder, de 
I Berlim, quantia maior que a divida em 
i debito, já. então quasi toda liqüidada, 
I com outras anteriores vendas de café 

j ;aJ~;emde~ ~::l::.sa da sobre-taxa du-

, Em consequellcia, tudo auctorisava a 
! se declarar o' emprestimo totalmente , 

extillcto e a suspender a remessa da so
IJl·e-taxa. 

A sorte ' da. guerra, entretanto, mO
dificou completamente tal situação. 

Quando o Estado de S. Paulo quiz 
retirar a somma depositada na Casa 
Bleischroeder p.\ra com ella resga·tar o. 
titulos ainda em circulação desse em · 
prestimo, a Allemanha, sob o funda
mento de que esse dinheiro, iria, por 
força, do contracto, para a Inglaterra. 
paiz com que estava em gUBrra accesa , 
impediu a sua remessa, embora reco
nhecendo a propriedade do Estado de 
S. Paulo sobre elle. 

Esses 125.787.481,77 marcos va · 
liam nessa ·epoca mais de ~ 6.000.000: 

entretanto, com a queda do 'ialol' do 
marco, passaram elles a valer pouco 
mais de f. 600.000. 

Esse acto causaria grande prejuizo 
para S. Paulo, si com elle concordass". 
Não O acceitando, essa questão come
çou desde log.o a seI' tratada, por via 
diplomatica, por intermedio do gover
no brasileiro, representante no exte· 
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gações enlÍtUdas, nos ~errnos desse con· 

Iracto, e que se acham assignadas pelo 

procurador do Estado de 8ào Paulo, 

devidamente auctorizado, são textual
mente assim concebidas, tomando para 

exemplo uma de valor de " 1. O O O, di
nheiro inglez; 

.• O governo do Estado de S. 

Paulo, da Republica dos Estados 

Unidos do Brasil, no dia 1." de 
julho de 1923, ou antes, em qual
quer outro dia em que as som
mas de capital se tornem exigi
veis, nos terlll0S da Obrigação Ge

raI, pa.ga,~, ·sem condições" aü· por

tador de8ta obrig~.ção" nos escri

ptorios de J. H. Schrõeder, em 

"Londres" . a somma de j; 1. O O O; 

ou nos escriptorios da Société Gé
nérale e nos da Banque de Paris 
E't des Pays Bas, "em Paris", à. 

somma "de 25.200 francos"; ou 

nos eBc"i'ptorios d·Q 8'1'. BleiOOhri:ie
-der, enl ~j\BerUm", ou nos do Sr. 

Gebruder Beth.mann, em "Frank

fort '/ Mein"; ou nos de 8chroeder 

Gebruder & C." ou nos dos 81's. 
L. BeI16r<3llS & .8ohn, ou nos dos 
Srs. M. M. Hamburg, em "Hambur
g.o," ou nos dos 81's. Deichmann & 

0,°, em "!Colo'nia", a ~º_mma de 
marcos 20.400; ou nos dos 81's. Lip
,pmann RosenthaI & C.·, em Ams
terdanl", a somma de "·florin.:;·J 

12.050; ou no Nati-onal City Bank. 

elll "Nova York", a SOlnlna de dol

lares 4.860, e mais Oil juros de 5% 

semastralm'1nte a 1." de janeiro 9 

a 1.' de jul'ho de cada anno, sobre 

a. quantia em debito, em qualquer 

das- praças sUlpra nlenci'Üuadas, m-e

'diante ap,<esentação do conpon". 

Estão ahi inequivocamente indica
dos os lugares e as .especies de moe
da, em que o Estado de S. Paulo tem 
que fazer os pa-gamentos devidos. 

A especie da moeda, pois, em que 
deve ser paga a obrigação, depende 
do logar em que fôr ella apresentada, 
depende, pois, do portador do titulo. 

Por força do contracto não está, no 
arbitrio do Estado de São Paulo, e. 
escolha do lugar do pagamento; por 
força desse contracfo, tem elle de sup
portar as differenças de cambio entre 
a nossa moeda e aquella das cinco, 

em que tiver de ser feito o pag"amento, 
conforme o logar da apresentação do 
titulo. 

SIão di.fferenças avu.ltadas, e ·das quae! 

é causador o acto da AlIemanlia. im
pedindo a sahida do dinheiro, em épo
ca opportuna; luas que não pesarão 
sobre nós porque por ellas se respon

sabilisou a Allemanba, no tratado de 
Versailles, tomando o compromisso de 
indemnisar-nos, pagando-nos a diffe

rença entre o valor que tinham os 
125.787.481,77 e sens juros ao tem

po dos depositas em B1eischroeder e o 
valor, que lhes foi encontrado, a 30 

de novembro de 1920. 

Situação analoga, quanto a differen

ças de cambio, criou' o contracto do 
emprestimo de 5l 3.800.000, feito em 
1904, para acquisição da Sorocabana. 

Esse contracto, publicado integral
mente com o relataria da Secretaria 
da )fazenda em 1904, estipula no ar

tigo 1.', que o emprestimo é de " ... 
3.800.000 ou 95.597.500 francos ou 
77.625.170 marcos. Para esse fim 
foi cal,culad8. a Ji·bra esterlina ao cam

bio fixo francos 25.157.236, e o fran

co ao cambio fixo de 81,20 pfening. 

imsse artIgo 1." fixou o cambio pau. 

equivalencia em ouro das tres moedas, 

em que foi feito o emprestimo, por

que em qualquer das tres pode eUe 

ser pago. 

O emprestimo foi emittido em obri
g'U.ÇÕ8S, nas qu.aes consta expl4essamen
te que o poi~tador pôde receber em 
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libras, marcos ou francos (§ 1.' do 

art. 4.'). 
E, de modo que não admitte duvida, 

preceitua o § 3.' do artigo 4.' que 
os juros, cujo valor .noínínal é im
presso nos cou'pons, são pagaveis, •. p;,lr, 

apr esentação", em Be,rlIl'il, em marcos, 

em Paris, enl fl'an-cos; em Lo-ndl'es, em 
libras esterlinas. Por determinação ex· 
pressa do contracto a especie da moe

da, em que é pago o juro, ãepende do 
loga r em que é apresentado o coupon. 
Ora, o conpon pertence ao portador do 
titulo; logo, depende da vontade do 
portador o lugar em que o titulo vae 
ier apresentado e, por consequencia, 
a especie da moeda em que vae ser 
pago. 

Isso e m relação aos juros. Quanto ao ! 

principal, diz textualmente o § 3.' do 
mencionado art. 4 Q. :'0 pagam·ento 

das obrigações a resgatar terá lu gar 
nos mesmos estabelecimentos. O res
gate se effectuará pela importancia no

minal impressa nas obrigações e em 
mare-os , francos ou libras esterlinas "~o 

Quer os juros quer o capital, apre

senia'dos nas obrigações emitti-das pelo 

Estado de S. Paulo, são pagos pela 
apresentação do titulo em Berlim, Lon

dres e Paris, em marcos, libras ou 
trancas, a escolha do portador, visto 

que é o urüco que tal apresentação 
pÓde fazer. 

Si estivesse na nossa vontade a es
colha da moeda, está claro que es-. 
colheriamos aquella que mellOS nos 

oCllsta,sse, e fa·riaul0s com isso luma bôa 

operação de cambio. E só búa ope1'a
çii.o de cambio seria feita, visto que 

l'E!cebemos o valor do emprestimo em 

I i',,"" est.erlinas e em libras esterlinas 
tem ene sido pago. 

Sempre essas obrigações foram pa

gas em libras esterlinas ; a principiO, 
na época da circulação metallica na 

Inglaterra, na F~'ança e da Allemanh'a, 
por habito ou por facilidade, sempre 

os portadores apresentaram os seus tí

tulos em Londres e para la eram fei
tas as remessas em libras esterlinas. 
Depois, quando a g.uerra, com sorte va
ria, trou xe, para esses paizes, o curso 
forçado do papel moeda, a desva lori
zação da moeda ingleza tendo sido 
sempre menor que a da franeeza , e 
muito menor que .a da allemã, os por
tadores 1 naturalmente, continuaram a 

se apresentar em Londres. 

Entretanto, como, por termos ex, 

pressos da contracto, a opçào está co m 
o portador, com .o credor, temos que 
supportar as differ€nças de cambio, e 
para elIas invariavelmente, as nossas 
leis orça mentarias concedem as vel'
': las precessarias. 

E' possivel que outros estados ou 
outras nações, em virtude de conces
sões, tenham obtido paga r as sua obri
.gações em uloeda da especie mais des w 

valorizad,a. Ha outros que têm con 
segnido moratoria. e alguns até a pro

\)ria suspeusão d e pagamentos. Sá" 

Paulo não chegou e n ã,o chegará fi 

esse ponto. 

Enll,().ra com sac ;' iHciO·3., continuará 
honradamente a desempenhar O" seus 
compram issos, conforme os con tractos 
feitos. 

Em 1." de outubro de 1920, com o 
pagamento da ultima prestaçã-o extin-
guiu-se o 

1888 com 
Amel'ica. 

emprestimo cont rahido em 
o Britsh Bank of South 

Os segu intes dados vos darão clara s. 

n Inequivocas informações sobre a li
quidação do exe rcicio financeiro de 
1920. 

Por .elles se vê que esse exerc!cio fi

nauceiro, não obstante a avultada des
p&7.a,encer'rou-se com saldo a favor 

do Thesouro de 1.013: 913$598, vis

to que a despeza total durante o anno 
foi de 174.665:071$677, contra uma 
rec"ita de 175.678:985$205 . 
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Finanças - A receita do Estado foi 
·orçada. pa'ra o exercício de 1920. na 
importancia de 107.446: 800$000. Como 
se 116de facilmente ver no quadro an
nexo de demonstração de r·eceita, as 
numerosas e principaes fontes de ren
da excederam, e de muito, a previsão 
orçamentaria. 

Tanto a receita ordinaria, como a ex
traordinaria, foram além da previsão. 

Assim é que a receita ordinaria foi 
calculada em 98.294: 000$000, e a sua 
ar recadação subiu a 1 05. 364 :050$318, 
havendo, por conseguinte, um exces
so de '1.070:050$318, e a receita ex-
traordinaria, calculada em ........ . 
9.152: 800$000, produziu a quantia de 
réis 70.314:934$887, o·u mais réis .... · 
61.162: 134S 8 87, concorrendo para elise 
augmento o lucro' do Estado nas ope
rações sobre o café adquirido em 1917, 
na import.ancia de réis ........... . 
64.467: 628$756. 

Por es~fl. razão a receita total, arre-

cadada em 1920 foi de .. ..... . . . 

175.678: 985$205. 

O anno financeiro de 1920 foi o que 

maior arrecadação produziu até hOje. 
Durante os quatro ultimos exercl

cios financeiros, a renda ordinaria e 
ex t raordinaria do Estado roi a se
g'u in te: 

1917 
191 8 
191 U 
1920 

82.556: 094$887 
77.642:474$845 
94.234:873$515 

175.678:985$205 

Ainda no exercicio de· 1920 foi o 
impos to de ~xportação o qu·e mais avul
tou na recéita ordinaria do Estado. 

Importou a sua arrecadaçã.o em Rs. 
27.266: 749 $.675, sendo: 

Sobre o cltfé 

o gado 
cou 1'0:3 

farellos 

26.070:122$975 
51,)0$000 

474: 834$000 
721: 2428700 

27.266:749$~7õ 

Para cobl'ança dos impostos de ex
portação. foi observada a pauta de 
700 réis por kilo. 
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A despeza ol'çamentaria realizada do Estado, no exercicio de 1920. 

'importou eli .. Rs. 152.062:607$482, assim distribuida pelas quatro Se
CJ'et.aria.s: 

1iJterior 
,l ustiça 
A.gricultura 
Fa~enda . 

Rs. 

:llIsta despeza foi etfectuada, por conta dos creditos 
constantes da lei orçamentaria, em , 

,<', 1101' conta de credi'tos supplementares áqneIles 

Rs .. 

35,779:947$44~ 

32.148: 110$282 
29.761: 818$260 
54,372:731$496 

152.062:607$482 

106.950:918$469 
45.111:689$013 

152.062: 607$182 

A despeza realizada com CREDITOS SUPPLEMENTARES foi a 
Mgninte: 

Secretaria do Interior: 

2.' -- Senado 
;;' - Camara dos Deputados 
li, " - - Almoxarifado . 

'28, ' - Escola de Artes e Offi
cio~ de Amparo . 

30, ,. Hospicio de Alienados 
:Jr.." - Soccorros Publicos 

Secretaria da/Justiça: 

Serviço PoliciaI . 
Prisões do Estado 

Secretaria da Agricultura: 

4. ' Immigração 
11," - Colonização 
'7.· - Serviço Agronomico 
B." - Discriminação e Divisão 

de Tel'ras Devolutas . 
Je ," - Obras Publicas em geral 
:n.< - Repartição de Sanea

mento de Santos 

A transportar 

1-42:076$064 

372:830$915 
299:991$396 

23:4,97$855 

, 675:618$174 

2.147:586$773 

, 2.430:555$962 

4 . 389:744$816 

1,999:054$989 

318:433$081 
1.500:232$082 

29:567$914 

227:169$156 

467:506$230 

4.541:963$452 

3.661:601$177 

6.820:300$778 
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Recapitulando, fica classificada a despez;J, total, 
realizada no exercicio de 1920, da seguinte 
forma: 
Secretaria do Interior: 

Creditos orçamentarios 
supplementares 
especiaes 

Secretaria da Justiça: 

Creditos orçalllentarios 
supplementares 
especiaes 

Secretaria da Agricultura: 

Creditos orçamentarios 
supplementares 
especiaes . 

Secretaria da Fazenda: 

Creditos orçamental'ios 
supplementares 
eSJ)eciaes . 

A despeza realizada, por conta dos 
creditos fixados na lei do orçamento 
no valor de 106.950: 918$469, accres
cida da despeza effectuada por conta 
de creditos supplementares ao orça-
mento na importancia de ....... . 

32.118:346$267 
3.661:601$177 
2.509:611$814 3S.289:559$~5C 

25.327:809$504 

6.820:300$778 
274:928$348 3~.42~:U3g$G30 

19.661:238$667 
10.100:579$593 

16.719:071$009 46.480:889$269 

29.843:524$031 
24.529:207$465 

3.098:853$044 57.471.5841540 

174.665: 071$69, 

45.111: 689$013, e da feita por coma 
de creditos especiaes, na quantia de 
22.602:464$215, subiu a um total de 
174.665:071$697, que, balançada com 
a receita no valor de 175.678:985$205, 

deu o saldo de 1.013:913$508. 
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A divida externa fundada do Esta
do era, ~.m 31 de dezembro d·e 1920 , 
de í:. 5.&42. 626-19-10 , inclusive 1: .-
3 . 130. 2Q.J-12 ~ 6 do emprestimo !'ealiza

do em ] !l(,; com o Dresdner Bank, de 

Berlim, . pa ra acquisição da E strada de 

Ferro Soro cabana. 
Têm s ido feitas, com a pontualida

de do costume, as remessas para o ser
viço destes emprestimos. 

-

R: emessas para o estrangeiro para o serviço da Divida 
Externa no Exercicio de 1920 

E,"PRESTIMOS 

· i ""-""==.'=~ '''---~~=~ 
i 

: LO!li, Cph·e n & Sons - 1888. . . 
!Tí"" British Bank of South America 
: L td. - 1888 . 

; lLondon and Brazi lian Ban i.:, Limitcd 
· i - 1904 . . . 

I 
f. 47 .974-12-3 1 

:f 12.940- O-O i , 
t 65.650- O-O I 
t 659 . 984- 7-6 
i 100.000- O-O 

i 886 .548-19-9 

;Hd lH.lt1c: <1(, P aris t't dC5 Pays 13a~ c 
, 1)r", dncr Bank - - 1905 . . 

.!J. Hem.,' Sch r iic(kr & Co. - 1913 . 1---------
· ,SO(:,t:tt Générale c Banque de Paris 

ei des Pays Bas - 1907 . 

R ES\.IM.O - Remessa enl Libras 
· i Remessa em Francos 

· t Total R s. . 

: I 
. I 

F rs. 7.493.024,00 

i 
886.548-19·Q . 
7.493.024,00 I 

740:154$940 

188:225$500 

I . 103 :954$500 

10. 562 :732$744 
1.616 :692$700 

14.211 :760$384 

. 3.282 :178$500 

14.211 :760$384 
3.282 :178$500 

17 .493:938$884 

Demonstração da Divida Externa fundada ao encerrarsse 
o exercicio de 1920. 

.. - -.. _ . _. -

I \ Valor .... 
Data da Valor nominal , circulação EMPRESTIMOS I 

I erllncçAo , 
I f, i i 

=~: =-...:.=--=~~":="~=" ".'.' ~.-~:'---- =-' ,.c.",'.'-.-'" ., .0 
_._= ,~ 

1888 - The British Bank (J[ Soulh 
America Ltd. 1-10-1920 350.000- O-O 

1888 - Louis Cohen & Sons 1-10-1925 787.500- o-o i 194 .600- 0- O 
1904 - London & Braziliall Bank, 

Ltd. Londres 1- 4-1935 1. 000 . 000- O-O 653.840- O- O 
. 1905 - Dresdner Bank . . . . . I 1-10-1943 3.800.000-12-6 3.130 .200-12- 6 

1907 - Société Générale e Banq ue de I 

Paris el des Pays Bas. . . : 1- 6-1957 2.000.000- O-O 1.863.986- 1- 4 
, 

~ 7.937.500-12-6 5.842.626-19-10 
, .-
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A divida interna fundada, represen

tada por apolices, montava, em 31 de 
dezembro de 1920, em Rs. . ..... . 
134.903:000S000. O augmento desta 
divida provém, principalmente, da emis
são de apolices para a rescisão do con

tracto com a Sorocabana Railway, a 
qual importou em 48.694: 000$000. 

Esta divida tem sido amo.J;izad". an
nualmente por sorteio de titulos, de 

accôrdo com os decretos que aueto!'i
zam as respectivas elnissões. O ser
viço de juros, ten1 sido feito, 3Bm~s

tralmente, com toda a regularili8.cle. 

Demonstração da Divida Interna Fundada 
------_._---------'---_._- -----_ ..... _---- .. -._-" 

:: 
Emissão Saldo em' 3t-12=1920 ~i 

J.:I 
4.'. 

, 5.-
1 6.~ 

7. 11 

8: 
9.' 

10." 
i 11." 
12.'1 
13.' 
14.' 

sérIe. 

" 

" 

" 

" 

" Auxilio Agricola 
Crédito Popular. • i 

5.000:000$000 
4.000:000$000 
4.000 :000$000 
8.000:000$000 

10.000:000$000 
!().OOO :000$000 
10.500 :OO()$OOO 
24.627:000$000 
2.500:000$000 

48.694:000$000 
9.300 :000$000 
2.733:000$000 

950:000$000 
150:000$000 

140.454 :500$000 

-1.637:500$000 l' . " 

3.738 :500$000 Ii 
3.738 :500$000 1; 
7 . 636 :000$000 !' 
8.938 :500$000 ! . 

. C) • 545 :000$000 !, 

10.464 :000$000 [. 
22.464 :000$000 I' . 
2.484:000$000 

~8 694 :000$000 , 
; . 30~ :000$000 I : 
_.73J .000$000 I 

380:000$000 
150:000$000 

134.903:000$000 

A divida fluct.uante, em 31 de Dezembro de 1920, montava a RR 
282.461: 268$486, proveniente de: 

Notas promissorias do Thesouro . 
Depositos das Caixas Economicas (1) 

Id€mi do Cofre de Orphãos . 
Fianças, cauções e depositos diversos 

Deposito a favor da S. Paulo Northern Co. 

Bancos e correspondentes: Adeantamentos recebido" 
em conta corrente 

Cr€ditos de instituições diversas. 

191.244: 562$982' 

;;4:202:643$342 

7. 748:574$05~ 

12.239:227$761 

15.600: OOO$OÓO' 

:324:115$769 

1.102:144$580 

282.461: 26H$4b 1j 

(1) Destes dep;:·sitos foi applicada a quant.ia (le 42Jít9:42~$20(}, {]e accôrrlo com ale; 11." 1.:";'~· 
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C.:lIixas E('on.()1I1iea~ -Acham-se func

·donando 94 Caixas Economicas Esta
dúaE's, sendo 4 autollomas e 90 an
nexas ás Collectorias de Rendas. 

Ao tindar' o exercido, o saldo dos 
depositas nessas Caixas era de Rs. .' 
54.202: 643$342. 

A taxa de 'h %, sobre os depositos 
e rú{:,is os emolllmento~ pelas caderne

tas €>mittidas, que constituem a renda 
COIU que d evelll se luanter as Caixas 
E('úHl) lnica$~ produziu no anuo findo Rs. 
255:2~ -jS7i 3; tendo sido de Rs. 
415 ,,~66$951 a despeza com vencimen
t.o~ 8 porcentagem ao pessoal e expe-
dientE' houve um "deficit" de Rs ...... · 

líf3 ::HtS -Sl04 nas Caixas, inclus ive as 
a u tononlas. Nào derall1 .. defici t ' I as 

seguintes: Batataes. Botucatú, -Guara

titlgue!,;, Itapetininga, Jaboticabal, Pi

raekaion, Rio Claro, S . João da Bôa 
Vista. São Silllão, Sorocaha. Tat.llhy, 

Taubaté e Tieté. 
fi,,·,,:,: ::,al q,os ela.s Ca ixas Econonücas 

foi. até 31 de dezembro ultimo, appli

ead,. ~m empl'estimos, de accôl'do com 
a l~i n. 1.544 de 30 de dezembro de 
1i!i';." (juallt!a de Rs. ·\2, 619:424$200. 

Inlmígl'':H .. 'ão - A inll11igl'ação, per

manente e continua. tem sido o preço 

da ""x istencia da grande lavoura de 
café, hase' dn riqueza publica e part!
culp.f. 

ElIa é a principal preoccupação do 
lavra.doI' e constitue quasi obsessão 
pa í.1 o~ go\"e l'110s. 

F"i sempre delicada essa questão, 
ql'B ,,8 tornou premente nos ult.imos 

~nn(r8. 

Attrallidos pela remuneração farta, 

os tta ba lhadores estrangeiros se diri
gem para a lavou ra de café, onde o 
seu esforço aturado e severa econo
m ia lhes resel'Vam pequeno capital, que 
os faz. pouco depois. loca.lizarem:-,se por 

cont.?. propria. 
Ae levas alllluaes de iInnl igrantes , 

suhstituiaHl l'egulan11ente, senl choques 

nem desequilihl'[OS, as falhas aher

tas no nosso apparelho agricola, pela 
retir a·da ,dos q'lle pros'peravam, trans
formando-se em commerciantes ou pro

prietarios. E assim, embora dispendio
sa, a, organização agricola, que os fa
ctos nos i mpuze ram, subsistia util e ef

fi cien te. 
A conflagração européa, porém, com 

suas consequenclas, que ainda perdu

ram. estancou repentinamente todas as 
fontes de immigração; e, ainda mais 
do que isso, fez refluir ao paiz de ori
gem grande parte dos que já traba
lhavam aqui, de modo que a lavoura 
de café, privada dos braços necessa
rios para. sua manutenção, e. com 111ais 

essa ra.zão pa ra o aug1nento dos sala 
rios agricolas, I ucta com as mais se

rias difficuldades que, ao lado de ou 
tras não -menos graves, abate.riam es
piritas mais fracos ou destruiriam or
ganização menos forte. 

A intelTupção brusca'''-d a immigra 

ção estrangeira, durante muitos annos , 
oriunda das necessidades da guerra, 

da delibe,ração i'freductivel dos paizes 

:de orig'em em não deixar s·ahir immi

grantes, das difficuldades q uasi absolu
tas de transportes maritimos, criou UIUa 

situação de aperto, transformada, no 

momento presente, em intoleravel an
gustia na previsão do futuro da lavou
ra cafeeira. 

Tem sido uma das preoccupações 
maximas do actual gove rno minorar 

R aspereza d{)lo rosa dessa situação dif
ficilima. 

Assim ás emprezas contractantes do 
serv iço de transporte de immigrantes 
o governo elevou o preço das passa

.gens, que e ra de . !'. 15 POI' pessoa de 
12 a 50 annos, a !'. 17, e até!'. 20, e 
modificou, para o cambio ·do dia, a clau
sula que fixava o valor da libra ester

lina ao cambio de 12 dinheiros, 

Desde muitíssimos annos, por con
venienda do respectivo serviço, o trallS-
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porte eTa feito somente pela firma An
tunes dos Sântos & Comp. A princi
pal razão dessa exclusividade, então 
reconhecida justa por todos. esta\'a em 
que a concorrencia, entre firmas trans
portadoras, prejudicava a sahida dos 
tmmigrantes nos paizes de origem. 

Conservando, entretanto, a auctorlza
ção que tinha Antunes' dos Santos & 

Comp., paI'a transportar até 100.000 

immigrantes, foi dada tambem auctori
zação á "Compagnie de Transp01·ts Ma
dUmes" para trazer a tê 1 O . O Q O. 

Não receiou o governo actual rom
per tal tradição, porque , si antes a. 

concorrencia ent:l:-e firmas transporta
doras prejudicava a sahida de immi
grantes, naquelle momento, em que 

não sahia nennum, não poderia ella 

perturbar a obra que não estava em 
franco audamento. Antes viria esti

mulai-a. 

Nessa mesma ordem de ideias aucto
rizou tambem Schmidt Trost & Comp. a 
transportar até .3 . O O O familias. 

O Sr. Secretario da Agricnltura fOI 
pessoalmente ao Rio de Janeiro enten, 
der-se com 'a Directorla do Lloyd Bra
sileiro para fretar ou subvencionar car
reira de" navios dessa empreza q"ue, na 
viagem de volta, dessem praças, de 
preferencia. ao transport e de imml

grantes. 
Tem o governo anim ado a fun dação 

de sociedades privadas, como auxilia
res da introducção de immigrantes; tem 
tratado continuamente com homens e 
associações estrangeiras, para solução 
adequada de um problema de tanta 
monta e que nos inferessa visceral
mente. Com a normalização da nave
gação, o problema dos transportes vae
~e resolvendo. O governo federal tem 
cuidado d'um Tratado de Trabalho que 
nos reabrirá as portas de paizes es
trangeiros para vinda de trabalhado
res agricolas. 

Tudo faz esperar para 'bre"" a eu-o 
,trada franca de traba lhadore$. 

Neste mo'm'ento uma das principaes 
difficuldades no exterior, est.á na nova 
fôrma que se quer dar á org'anizaçâo 
do trabalho agricola entre nós. 

Penso, que nâo devemos alterar, ou 
modificar, o que está sendo feito e 
que bons resultados tem dado. 

Suppondo ser essa a melhor forma 
de garantir o trabalho . qUNem mui
tos. nos paizes da emigração. que os 
colonos sejam aqui collocados em nu
cleos por conta propria, fornecendo
lhes o governo O preço das pa;;sagens, 
as terras em que trabalhem 8 instru
mentos agricolas, para ' pagamentos fu
turos em oommodas parcellas. Tudo 
terá que ser dado ou adiantado pelo 
:governo para criação de uma otganiza~ ' 

ção agricola nova para des bravamento 
dos sertões, para incorporação ao tra,. 
balho de vastas zonas do Estado, que · 
jazem inexploradas. 

Não se póde c.ensurar os intuitos de 
tal plano. Tudo isso póde ~8r feito; 
tudo tem que ser feito e. mesmo pos
so affir:mar. que isso já está s'f3ndo 
feito , em parte. 

Mas, " iniciahnellte'l, COIllO querem 

os que sÓ conhecem as condiçôes eco
llomicas da. E-uropa e cle~eon hecenl 

'col11p le talnente as -no-8sas , C'oHB-titu.irá 

um erro deploravel e il'repa rav8L que 
não attende ás nossas l1ec~ssidades im
prescindiveis. Exclusivamente executa
da causará a extincção da la\'o ura ca
leeira e impedirá o estabelecimento da 
colontsação, que ella suppõe lll~.ntel'. 

Razões de ordem diversas . referen~ · 

tes a anlbas, demonstram-nos im.llledia
lamente com uma evidencia , que nãó 
admitte contestações. 

Encaminhada a immigração para os 
nucleos coloniaes. para exploração' de 
culturas novas. para cultivo da tel'ra 
selvagem, longinqua e, por iS$o. ás 
vezes hostil. continuará a. la '·OlHa. sem'. ' 
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braços, augmentará cada vez mais essa 
fa lta e. o que é mais, desapparecerá a 
esperança de os obter, trazendo como 
consequencia o desalento final dos la
vradores. 

Ora, a grande lavoura de café, por 
si só, constitue a metade da exporta
ção brasileira e é quasi que a tota
lidade da riqueza privada de S. Paulo. 

Da sua manutenção depende, pois, 
a balança commercial do paiz , o va
lor da nossa moeda, o cI'ed ito e a ri
queza da nação e tambem o bem estar 
pa ulista. 

Dada essa organização agTícola, cp : 

vem de longe, não podem os governos 
no interesse do Brasil e de S. Paulo. 
,ver com indif ferença o abandono da 
lavoura cafeetra. 

Dirigir a corrente immigratoria para 
outro lugar flue não as fazendas , se
ria destruir a riqueza nacional e atra
zar o Brasil, em llluitos anuos no seu 
progresso. 

Por outro lado, nos primeir.os tem
pos após a chegada, o immigrante es
t rangeiro, é mais uma esperança .que 
uma realidade, não é logo uma uni
dade util; e será prejudicial , si fôr 
localizado imm~diatamente em nucleos 
coloniaes distantes, em terras ainda 
não habitua das ao amanho. 

E' elIe sempre um homem do cam
po, que desconhece os cost.umes e as 
leis do paiz; não lhe sabe a língua ; 
não conil·ece a terra e os seus recur
sos, mesmo praticamente ignora sua 
composição geologica, quaes as plan
tas a,dequadas; não sabe quando ella 
bem recebe para germina r , cres~er e 
produzir; quaes asepocas de plantar, 
carpir e colher, quaes as influencias 
das chuvas, do sol, os efieitos das gea
das. Habituados ao cultivo dó trigo , da 
vinha, da oliveira, elles se encontram 
com a mandioca, com o a rroz, com o 
fei jão, com a canna de assuca.r. com o 
café. 

As esta.ções são div·ersas; " clima é ' 

inteiramente outro. 
Pretender, nas extrema" o,;t' ras co 

bertas a inda de mattas virgeus, que s'Ó 
o machado do nosso caboclQ sa be des
bastar, COlll homens de outros climas 
e afeiçoados a outros habitos, , ompen
do com tndo que o senso pratico tem 
fundado, no decurso de aU!los, esta
belecer uma nova organisaçâo agricola 
não é descortino de estadi~tas, senito 
sonho de visiona1"io. 

O fracasso de tal innovaçà(} ~e "á fa
tal. 

o colono, enfraquecido l)d.) desani
mo e pela saudade, aband •. ,na. rá taes 

lugares e O lll.au exito \' l!' ii, destruir 
completamente essa obra íl!eonside
rada. 

Só pode lem brar tal 
quern, vivendo na Europa. 
as cousas da Europa. 

mo diticação· 
:;1) ('ouhece 

Os primeiros tempos na, tiezendas ,. 
foram difficeis; não assim h oje. Conhe
oodor·es dos interesses reciprocos, (a-. 

zendeiros e colonos têm pr{)gredido em 
tudo. As causas têm camiuhado bem, 
como se pode verificar no Pat ronato 
Agricola, instituição Cl'eada !la~a pro
.tecção aos trabalhadores el a l''lç''. 

A collocação dos colonos, rec€ute
luente chegados da EurolHI.. nas fazen
das, com contractos de 3 ou mais an
nos , é o que se tem feit o até agora, 
é o que convenl continuar a fazer; 
constitue ella um aprend izado agrí
cola, um verdadeiro curso pra.tico das 
nossas culturas, em que o "luffillo se 
instrue, ganhando para se ::)t\d tental' e: 
aos seus, e · pondo de part e economias, 
que o vão transfonnar tJreyemEHlte em 
;pyoprietarho 011 :COlll'1l1ercia:nite. 

Conl os seus COlltractos nas fazBndas, 
os colonos, que s~mpre chegam pobres, 
têm garantido o t raba lho remunN'a
dor pa ra um ce r to numero de a unos, 
os .prillleiros e os mais difficeis; rece ... 
bem "~asa e adeantamentos pa,.", as prl~ 
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meiT ..... 5 despezas; apr-endenl a conhe
cer a terra e as suas estações, a tra
balhaT nella, a amai-a; estão ao al
cance das vantagens da vida civil, ava
liam as etapas da estrada que têm que 
pel"CGrrer, pelos pontos nella occupa
dos pelos que chegaram antes delles. 
Por toda a parte, avista elle colonos 
,feit os pequenissinlOS l}To,pl'·ietarios, 
q u" i'€ transformam em peq uenos do
nos de sitias, que chegam a grandes 
fazelHlie'!í'·os. 

QU1isi todo o pequeno commercio, e 
mesmo grande parte do grande com
merdo no hlterior e nas grandes ci
dade.. está em mãos dos que vieram 
-comü ('O lOBO S, ou que vieram COIU a co
loniza~ão ou por causa dena. 

Não cabe aqui, e seria fastidioso, 
tral! sfre\'el' a llolnellclatura das casas 
commerciaes, a lista dos lavradores 
proprie tarios. · muitos em larga escala, 
homen s estra.ngeiros a.os quaes abr1-
1110S lOS "braços, ag'Ol'a abastados ou en

riqu-",(·.idos pelo seu trabalho esforçado 
nesta terra dadivosa. Tenho: porém. 
em m?'os, copia.s do lançamento dos im
post(}~ de industl'ias e profissões. em 
num.erosos lllunicipios. enl que os no
nles ~ta liallOS são eUl nlaiol" nunlero 
qUE' ( 'S de origem portugueza. 

Em S. Paulo, não devemos mudar 
ge systema. Desde muito, assim pen
sam , assinl dizem e asshn fazelll gover
nantes e governados. Si nelle ha mal , é 
para o lavrador, que terá que r~novar 
periodicamente os seus contractos. 

Todos os nossos esforços, pois, de
vem ser para continuar a hnn1igração 
estrangeira para as fazendas de café. 

Os dirigentes de partidos, os chefes 
de associações, os cond uctores de ho
mens, todos aquelles, emfim, que te

nham um interesse. elevado e legiti
mo, em acompanhar o bem estar dos 
que emigra m, devem vir aqui estudar 
essas cousas e verificar que, para o co
lono, a fazenda tem sido o )Hovisorio, 
e que definitivo é a propriedade da 
telTa que vem logo em seguida. 

Dura nte o anno de 1920, entraram 
no Estado de S. Paulo 44.553 immi
grantes, dos quaes 32.484 desembar
caram na porto de Santos e 13.069 vie
ram pelas estradas de ferro. 

Entre os que chegaram por via ma
dtima, predominaram os portugue
zes, com 11.800 pessoas, seguindo-se 
os hespanhóes, com 7.243 , os italia
nos com 5 .476, os nacionaes com .. 

2.605 , os turcos com 1.713 e ·os a1le
mães com 1.123. 

Ora. esse systema de contractos para 
Dos que vieram por estradas de fer

as fa.zendas, ma ntem a grande lavoura 
ro, eram brasileiros 10.094, isto é, 

de c .. fé. base da .nossa vida e da nossa ' 'i quasi t.odos. 
riqueza; dá trabalho remunerador ao ' 

! 
tra.balhador que 110S procura, permit-
te qll~. elle faça economias com as 
qua.€S se tra.nsforma enl proprietario, 
serve . pois, ·á lavoura e ao immigran

'Je,; .. ", " que é mais, serv" tambem á pa
:.ífJ~;- fazendo novos. cidadãos. 

/>. grande maioria consegue, com 
suas ec.onomias, o pequeno capital que 
a habilita a comprar a terra, em que 
permanece, em que se prende, a que 
dá ·0 seu suor e o seu affecto em que 
se localiza em summa, que é o grande 
desejO dos brasileiros. 

Do total de 44.553, 36.493 vieram á 

propria custa e 8.060 foram subsidia
dos. 

A sah ida de passageiros de 3.' clas
se considerados immigrantes, por Sah
tos, elevou-se a 16.748, registrando
se, portanto, um saldo de 15.736 no 
movimento immigratorio por aquelle 
porto, - o maior que se verifica des
de 1914. 

A entrada de immigrantes, pelo 
porto de Santos, em 1920, foi quasi 
o duplo da de 1919, e approxima-se 
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d:c.:::" ent1'adas havidas nos annos de .. 

1~',,', 1909 e 1910. 
Comquanto a estatistica da immigra

<;ão em 1920 aceuse algarismos bem 
ibongeiros, nã'o {se pode considerar 
nin :la resolvido o problema do s·uppri
mento de braços á lavoura, 

Escol" Agl'icola Luiz de Queil'oz 
ConlÍnua a funccional' regularmente 

e"e estabelecimento de ensino profis
siona1. 

Inscreveram-se, para os exames de 
admissão á matricula no anno de 1920, 
5 ~l candidatosJ que não possuiam cer
tifieaclos acceitaveis dB exanles de pre
pal'R torios prestados perante bancas 
officiaes. Em Dezembro de 1920, ins
(TE"'-eralTI-Se para os exan18S de admis

sào á matricula em 1921, 6 iJ candida
tos nas mesmas condições. 

Em 1920, matriCuláí'iiln-se na Esco
la 103 alumnos e 10 ouvintes, assim 

d iô' ribuidos: 
.",uuo fundamental: 32 matricula-dos 

~ lI' ouvintes. 
Cllrso Geral: 70 matriculados. 
Curso de revisão: 1 matri'culado. 
""o anno lectivo de 1920 diploma

ram-se 22 agronomos, sendo de 299 o 
llumero ·dos diplomados nos ultimos 
treze annos. 

Por conta do goverllo federal, de 
ael'ôrdo com a lei n. 3464 de 6 de Ja
neiro de 1918, e instrucções approva
das pelo decreto n. 13028 de 18 de 
Março de 1918, r·ecebeu o premio de 
viagem aos Estados Unidos da Ameri~ 
ca do Norte, para especialização de es
tudos, o ·agronomo Heitor Airlie Ta
"ares, diplomado em 1919. Para aper
fe.iç-oamento de estudos e tambem co
mo premio do governo do Estado fo
mll1 eolIocados nos estabelecimentos 
zooiechnicos dependente da Directoria 

de lndustria Pastoril, os agronomos 

Joao Ribei'ro Nogueira Sobrinh·o e Flo
'l'iano do Amaral Mello, ambos diplo
mados naque!le anno. 

Propaganda e Defesa Agl'Íc<>l:t - A 

Directoria de Agricultura continuou 11_ 

diffundir, entre os lavradores, não só 
os methodos preconizados pela expc
rieneia e reputados de grande alcance 
para a bôa obtenção de productos, co
n10 a intervir directa111ente C-Oln seus 

eonselhos e acção no sentido de mino
rar os estragos causados pelas pragas 
que assolam a agri,eultura paulista. 

A lagarta rosada, principalmente. 
mereceu especial attenção pela exten
são do mal e pelos prejuizos reaes que 
eausa á cultura algodoeira. 

Promoveu-se a acclimação em nos
so meio do "Novius Cardinales" cuja 
acção benefica no combate ao pulgão 
branco foi verificada. 

Com relação a outros insecto.s e 21. 

sua a·-eção na ag--ri<m,lltura, beul com~) 

sobre a extincção de formigas saúvas, 
têm sido feitos estudos e experiencias. 

Durante \Ú allllO de 1920, foram dis
tribuidos 36.614 kilos de verde de Pa
ris, 17.020 de arsenico branco, 9.21fj 
ele flor de enxofre, 2.279 de swlfato 
de cobre, e 53 caixas de sulfureto doe 

carbono. Foram vendidas 29.007 enxa
das, 10.301 enxadões, 210 forcados, 
612 foices, 266 machados, 7 sulcado

"es, 152 Planets JUlllor com alavanca 
e 65 sem alavanca. A renda, pr{)venien
te de ins€cticidas e instrulnentos 

agricolas, foi de 347: 128$030. 

O serviço de inspecção de expurg<ll 

de sem()ntes de algodão continuou "
manter vigilancia sobre os descaroça
dores, fazendo-se não poucas appre
llensões de sementes ataca.da<l pela la
garta rosada. 

Durante o anno passado, foram de
signados fiscaes de expurgo para 32', 

descaroçadores e fabricas de oleo, A, 
sementes destinadas ao plantio foram 

sempre expurgadas e acompanhada., 

de attestados de fiscaes, sendo as des
tinadas á industria despachadàs com 
guias da Directoria de Agricultura, e 
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os vagões, que as transportavam , fo
ram regularmente desinfectados. 

Distribuição de Sementes - Duran
te o anno findo foram expedidos .. .. 
8.708 kilos e 575 grammas de semen
tes a 2.436 pessoas. 

SCl'VÍÇO de Publicações - O total das 
pubHcações ,periodicas e avu.lsas distri
buidas peja Secretaria da Agricultura 
elevou-se a 254,000 exemplares, sendo: 

No Estado de S. Paulo 220.000 
Outros Estados 26.0 00 

Estrangeh'o 8 .,000 

Continuaram a ser editadas e dis
tribuidas com regularidade as publi
cações periodicas officiaes: - "Bole
tim de Agricultura", "Boletim de In
dustría e Commercio" e "Boletim de 
Importação e Exporta.ção do Porto de 
Santos" . 

Instituto Agronomioo do Estado -
Continuaram intensos os trabalhos a 
cargo deste estabelecimento. 

O Director satisfez a 242 consultas 
cscriptas e 214 verbaes sooo-e assum
ptos attinentes aos serviços a cargo 
do Instituto. 

Foram ,effectuadas as seguintes ana
Iyses: 

No laboratorio de analyses de ter
ras, mineraes e diversos 325; no de 
analyses de adubos, insecticidas e fun
gicidas empregados no tratamento das 
doenças das plantas', 1 00; no de te
chnologia agricola, .analyses de produ
etos agricolas e pesquizas de falsifica
ções, 108; no de biologia vegetal, chi
mica agricola, ' micrO?iO!ogia agricola, 
agronomia experimenta! e estudos de 
fibras 58. 

No cafesal de experiencias e de de
mC}Dstrações pro seguiram os estudos 
theor!cos e pratlcos de cultura racio
nal scientifica e experimental do ca
feeiroe na fazenda de polycultura, 
annexa ao Instituto continuaram as 

experiencias culturaes demollstraçõe# 
IPraticas, estiUdos ge,raes de aperfeiçoa
mento ,das nossas g<r~;ndes 'c'uUu;ral>, 
adubações, systemas culturae., melho
res variedades de plantas cultivadas, 
criação, selecção, aoclimação de. semen
tes, melhores epoeas de semeação. 

Visitaram ' o Instituto, durante o 
anno, 1.364 pessôas, Afóra alguns es
trangeiros, a maioria dos visitantes to1 
de lavradores consultantes, operarioM 
praticantes, agronamos, alumuos e len
tes de Escolas Agricolas. 

Fizeram-se demonstrações pratica. 
com tractores e varios arados e machl
nas de café, fazendo-se, pela primei
ra vez, trabalhos em cafezaes com [ra
ctor, arações, capinações, cultivação e 
várrição, com exoellentes resultados. 

Foram distribuídas 174.450 mudas
plantas fructlferas, plan tas ornamen
taes, cannas, cafeeiros, videiras enxer
tadas, videiras enraizadas ·ê estacas de 
videiras. 

A receita do Instituto, pro\' eniente' 
da venda de mudas, productos " ana
lyses foi de 96:426$150. 

Serviço Floresta! Este ~en'iço 

continua a fornecer mudas aos lavra
dores do Estado, mediante lUodica re
muneração, e ,g.raJtuitamellte á'S Cama
ras Municipaes, bem como aos hos
pitaes, escolas officiaes. re partições 
publicas e a estradas de ferro que fa

zem o transporte gratuito de mudas. 
Em 1920, foram distribuidas 

1.577.826 mudas, sendo 1.517.865 de 
essencias flo,restaes e 59.961 frueU-' 
feras. Das mudas distribuídas. . . ... 
1.473.053 foram vendidas e 104 ,7 73 

fornecidas gratuitamente. A renda foi 
de 40: 961$150. 

Serviço Meteol'ologieo - Prosegul
ram com regularidade os trabalhos ato. 
fectos a essa repartição, convindo men
cionar a observação e o registro do ni
vel de agua na grande arterla fluvial 
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do Paraná, para o estudo. do regimen 
dos rios paulistas; a~ pesQ uizas do ga
binete de allalyses do ar; a determina
ção e fornecimento da hora official; 
as obs~I'vações quotidianas pa.ra a pre
visão do tempo; e o estudo, ainda in
completo por falta de material que foi 
encommendado-, do regimen dos ven
tos nas altas camadas, tão nacessario 
á navegação aerea. 

Eleva-se a 111 o numero das esta
~ôes metecrologicas installadas ll{} Es
ta do de São Paulo, que o colloca em 
posição Iisongeira entre todos os Es
tados da federação qUiçá da America 
do Sul, para o estudo das respectivas 
condições climatericas. 

O Serviço MeteorologiCo paulista 
continuou a collaborar com o identico 
serviço federal, independen te da sub
venção que o Estado não recebeu. 

lndust,'ia. Pastol'Íl _.- A Directoria 
de Industria Pastoril distribuiu duran
te o anuo passado 194.580 doses de 
vaccinas contra a pneumo-enterite e 
o carbunculo, e 11.603 doses contra 

a batedeira. Desde Dezembro foi sus
pensa a distribuição, por ter o Minis
teria da Agricultura, que suppria a 
DirectOl'ia de Industria Pastoril, re
solvido vender as vaccinas directamen
te aos criadores inscriptos no seu re
gistro. 

O serviço da policia sanitaria ani
mai, organizado pelo Decreto n. 3145 

de 13 de Janeiro de 1920 prestou, nes
se primeiro anno de funccionamento, 
uteis serviços á pecuaria paulista. Na 
séde de seus districtos, os veterinarios 
attendem aOS chamados dos criadores, 
para () diagnostico das molestias e in
dica,ção das medidas prophylacticas em 

ca,da caso. As sédes dos districtos sa

nitarios são as seguintes: S. Paulo, 

Pindamouhangaba, Campinas, RibeI
rão Preto, S. Carlos, Itapetininga" San
tos e Bauru'. 

FUllcci-onaram diversas estações de 
monta, com bons }·esultados. No Pos
to de Selecção do Gado Nacional, con
tinuaram os trabalhos de melhoramen
to do gado Ca r acú. 

Desde 191 8, vae se tornando cada 
vez men01' o numero de productos mal 
caracterizados. 

Hoje, a maíoria dos animaes apre
senta integralmente os traços caracte
risticos da raça, fixad{)s pela selecção, 
sendo excessivam ente raros os que se 
afastam do typo classico. 

No Haras Paulista, proseguiram os 
trabalhos, visando o melhoramento do 
ca vallo nacional. 

Na Fazenda de criação de Baruery, 
destinada a criação de suin{}s, tendo 
como parte accessoria, a criaçáo do ga
do Schwytz puro sangue, foram man
tidos, durante o anno passado, em re
gulares condições, os respectivos tra
balhos. 

Em parte das terras da Fazenda 
Sant'Anna, adquirida para ampliação 
do nucleo colonial U Jorge Tibiriçá" . foi 
installado um posto paI'a criação do 
gado holIandez puro, tendo sido para 
lá removidos os touros hollandezes 
existentes em outros estabelecimentos 
do Estado. 

Continuon, na Fazenda de Criação 
do Amparo, a criação do gado Red
PolIed, perfeitamente puro e que 86 

adapta ás nossas pastagens e ao nosso 
systema de criar. A Fazenda Campi
ninha, destinada á criação do gado 
rnocho nacional, e seu melhoramento? 
por meio de selecção e alimentação ra
cional, e á cultura intensiva e exten
siva das plantas forrageiras, nacio
naes e exoticas, mais adaptav~is ero 
S. Paulo, tem apresentado, nestes dois 
anuos, resultados animadores. 

A Fazenda. de Criação de Itapetiuin
ga foi destinada á criação de carneiros 
e do gado bovino Herdord e Dnrha-n. 

Continuou a. funccionar o Posto Zoo-
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technico de Botucatú; bem assim o Pos
to Zootechnico da Capital, tendo havi
do, no anno findo, maior movimento de 
padreações. O Posto continuou a pres
tar serviços na immunisação de ani
maes, elevando-se a 819 cabeças os 

conhecimento da administração esta
doa!. Em prinCip ios de Março a Ill O

testia suspeita atacou o gado e m Ca
rapicuiba, municipio de Cotia. Só en
tão , foi trazido o facto ao conhecimen· 
t.o da Directoria. de Industria Pasto-

a nimaes em transito pelo Posto , em . ri!. Immediata mente, obtido o concur-
1 920 , contra 515 em 1919. so do c{)mpete·llte laborato·rio da F a -

Exposição de Bovinos - Inaugurou
se a 12 de Abril do allno pas-sado .a ~x
posição de bovinos. No dia 14 reali
zo u-se o leilão official de bois gordos, 
sendo todos arrematados 'pela "Con
tinental P~'oducts", em numero de 9 7 

cabeças. Os preços pagos pela classi
fi cação feita pela com missão de jul
gamento, tiveram 4 categorias : para 
os optimos 1.' categoria 20$000 a ar
roba; bons , 2.' categoria 18$000; re
g ular, 3.' categoria 16$000 ; e desclas
sificados, 4.a categoria, 15 $00 0. O -lei
l ão official de I'eprod llctores r endeu 
37:7 50$000, e o leilão dos bois gor
dos 38 :0 87$000. 

Pest.e BOli.na - Em principios deste 
anno de 1921, Íl-rompeu em S. Paulo 
II " Peste Bov-ina" espalhando o ter·mr 
e ntre o~ criadores e os apuros para a 
a dministração. 

culda de de Medicina, fora m iniciados 
estudos e pesquizas para conhecimen
t.o do morbus, Que já havia dizimado 
numero elevado de animaes. No dia 
29 de Março, chegaram ao seu resul
tado final os estudos do laboratorio. 
verificando-se t r a tar de pes te bovina . 

Durante este tempo, porém, q lIer e m 
Osasco, quer em Carapiclliba, tinham 
sido tomadas as necessarias providen
cias para o iso la mento dos allimaes 
doentes e illterdicção dos logares in
fectado s . 

As mais rigor osas providencias fo

ram tomadas para circumscrever o ma l 
nos pontos, em que se manifestou, e 
ahi debellal-o. 

Foi estabelecido rigoroso cordão sa
nitario para os animaes ou seus pro
ductos, que tiv·essem estado no fóco e 
num raio de 5 O kilometros, tendo s ido 
impedido absolutamente por elle o 

Diante dos estragos feitos em pai- transito de boiadas destruindo-se, tall -
zes mais bem apparelhados que o nos- to quanto possivel , todos os cães e 
'so, ninguem duvidou um só momento, urubús. 
que a nossa pecuaria iria ser totahnen- A mais completa e rigorosa desln -
te arrazada, com prejuizos incalcula- fecção foi feita continuamente nos cur-
veis. raes, matadouros, vagões de transpor-

Em fins de Janeiro do corre'nte an- te de gado, no fóco da infecção. 

no manifestaram-se em bois cal'l'eü'os Cil'cumscripta a ·epidemia aos loga-
do Matadouro de Osasco casos suspei- res, em que irrompeu, capital de S. 
t.os de moles tia desc(lnhecida. Os veter-i-. Paulo, Sto. Amaro, São Roque, Ara-
nados federaes e ·mun·icipaes, a cujo çariguama, Ytú e Sor{)caba, resolveu 
cargo se acha a fiscalização daq ueUe o governo de bella.l-a sacrificando to-
estabelecimento, . bem como os que ali dos os animaes doentes e suspeitos. 
mantêm a Companhia pl'oprietaria des- Suspeitos eram todos os animaes, que 
se matadouro, proced·eram a estudos tinham estado em contacto com os ani-
e pesquizas tendentes a determinação maes doentes desse contagiosissimo vi-
da molestia , dUTan·te toldo o mez de rus, ou que tivessam estado em pastos 
~- eve'reiro sem resultado algum e seUl affectados. Os sacrificados eram im-
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mediatamen te enterrados a grande 

profundeza , com desil,fectalltes pode
I'OS{)~ e va.sta.s camadas de cal. 

Os proprietarios de auimaes doen
tes ou suspeitos, que forçosamente 
iriam perder o seu gado, em vista do 
coefficiente a l tíssimo da mortalidade 
e do extremo contagio de tal moles
tia, foram entretanto, auxiliados pe
cuniariamente pelo governo do Esta

do, a RO$OOO cada boi carreira e"", 

200$000 , por ' cabeça de gado de raça, 

Esse preço de 200$000 não foi ar
bitrario, E' o que está acceito por to

dos oS proprietarios de estabulos pal'a 
o sacrificio de vaccas, quandO reconhe
{;;. das tuberculo-sas. A Camara Municj~ 

paI paga 100$000 ao proprietario por 

v,,"cca sacrificada e a Socieda,de União 
elos Vaqueiros dá' outros 100$000 aO 
mesmo proprietario, total 2 O O $ O O O que 
foi o lHeço fixado pelo governo, 

Foram sacrificados 1.454 r·ezes, dos 
quaes 191 doentes e 1.263 suspeitos, 
Isso quanto a parte a cargo da repar
tição estado aI. 

O Minist.erio da Agricultura, da 
União auxiliou eHicazmente esse com
hate tendo sido combinada a distribui

ção do ,eJ'viço , entre os funccionarios 

ela União e do Estado, afim de ev;ta.r 

a dispersão de esforços. Todos traba

lharam oom dedicação e competencia, 

Foram postas em pratica, pela Di

rectoria de. Ind ustria Pastoril, e Pre

feitura, providencias tendentes a faci

litar. COlll as devidas cautelas, o aba.s

t€cimento de carnes, leite e' outros ar

t igos de primeira necessidade , cujo 
transito fôra a principio prohibido, 

1','opagall<1a. do Café - A propa
g"_llda do café no Japão continua a 
,'argo da Companhia ó.'Café Paulista", 

de Toldo, de accôrdo com o contracto 
de 3 de Setemhro de 1918, Nos Esta
dos Unidos esse serviço está a cargo 

da Sociedade Promotora, por contra

cto que deve terminar neste anno. 

Para a propaganda do café na Hes

panha continúa em vigor o contracto 
com Antunes dos Santos & Comp, 

Carnes F.'igol'ificas - A industria 
de carnes frigorificas, é explorada 
actua lmente pelo frigorifico de Barre
tos , da Companhia Frigorifica e Pas
toril: Frigorifico de Osasco, da "Con
tinental Products Company"; Frigori

fico de Santos, da Companhia Frig o
l'ifica de Santos e o Frigorifico " Ar
mour " nos arredores da, Capital. 

O ca pital em pregado nesses esta be
lecim entos é de ~6 . 0(l0 contos. 

Os dados estatisticos de 1919 iudi

cam para os tres primeiros frigorifi

cos mencionados, que trabalharam nes
se anno, estas quantidades de animaes 

abatidos: 

Espccie~ C'al)('(:Hs P'PSO 11lOl'to 

Bovinos 238,664 53,532,911 1\.s. 

\'3uinos 65.1 82 5.025.191 " 

Oviuos 2.25.3 30 , 908 .. 

A pl'oclucção ele coarnes elll Un9 , nos 
mesmos frigol'ifiCos, atting-iu a estes 

a lga rismos: 

Carne.s 

Congelada.s 
R esfriadas 
Verdes 
Conservadas 

Peso 

34,748.7471,s, 

4.609,279 

13,016.409 

2 . 458.674 

O valor aJ)proximado da producção 
em 1918 foi de 56,174:510$000 , ele
vando-se, em 1919, a r éis .",."'_ 

69 .780:967$000, 

A exportação de carnes por Santos, 
principiada em 1914 com 1.415 kilos, 
teve a marcha segulnte desde então; 
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Annos Carne congelada Carne conservada 

1915 

1916 
1917 

1918 

1919 
U20 

7.946.74!i 5.739:112$ 93.325 132: 70ÜS 

18 .688.846 . 15.716:9 62$ 362.173 612: 719S 

29.134.755 26.388:613$ l.097.129 1.738:224$ 

32.654.838 32.754:404$ 2.791.181 5.222:855$ 

32.033.736 35.606:480$ 2.877.745 6.683:553S 

32. 710.000 36 .532:000~ 570.172 l. 42 5:093 5 

Os principaes mercados consumido
res de carnes congeladas estão na Ita
'Ha, ,G:rnrjBii-.etanhr, ['lO Egypto e na 
França. As carnes consel'vadas em la
tas são vendidas principalment<l para 
a Belgica e Grã-Bretanha, havendo soi
trido forte diminuição com a perda 
do mercado norte-americano no ul
timo a.nno. 

PI·odu('.ção Agl'icola - Chuvas fre
quentes e abundantes muito favore
ceram a producção de cereaes no pe
riodo agricola de 1919-20. A safra 
de a noz principalmente foi grande e 

pôde alimentar a maior exportação 
desse genero que tivemos até hoje. 
Em compensação, diminuiu bastante 
a colheita de algo'dão, que não alcan
çou nem a metade da anterior, pOl'
que a lavoura foi bastante p,'eiudica
da pela baixa dos preços e pelas pra
gas. O café colhido tam bem proporcio· 
nau uma safra bem pequena - a me
nor dos ultimos vinte annos - pois 
salliu dos cafezaes damnificados pelas 
geadas de 19'18. 

A producção agricola de 1919-20 foi 
a seguinte, para os prlncipaes' pro
duetos, com os respectivos valores: 

PROPUCTOS 
I I ~ I Quantidades -\ Valor I r 

. "~'""~-l=="'=- ~~" ... ~~'. _,"". m="" ..... ~ .. ~~-~_·.~~ .. =~=, j 

378. 908 :640$00~ 
43.588 :840$5001' 
33.971 :161$400 
49.406 :877$000, 
6.880 :719$000 ,: 

82.000:262$500 
40.031 :278$000 

183.584 :850$0001 

Café 
Algodão (em caroço) 

I
Assucar. . . . 
Aguardent.e e alcool 
Fumo. . . . . 
Arroz (em casca) 
Feijão 
Milho. 

TOTAL 

o va lor global da prod ucção elevou-
8e a réis 818.377: 628$400, contra O 

de 955.606: 300$000 em 1919. 

P,'odncção Industrial - A produc
ção industrial do anuo de 1919, cuja 
apuração ficou concluida no anno fin
{lo, revela forte crescimento no valor. 

Os ~tocks accumulados em 1920 co
meçaram a encontrar difficuldades 
para a venda, precisamente na occa
sião em que a alta do cambio facill-

4.154.700 saccas 
4.588.299 arrobas 

528.821 saccas 
95.388.042 litros 

215.509 arrobas 
4.686 .015 saccas 
2.859.377 saccas 

15.963.900 saccas 

818.377 :628$4001 

tava a f'utrada nos nossos mercados 
dos artigos estrangeiI·os. 

Em globo, a producção da industria 
manufactureira paulista attingiu aos 
seguintes. valores nos ultimos annos : 

Em 1915 274 .147: 422$000 

Em 1916 358.911: 968$000 

Em 1917 562.381: 651$000 

Em 1918 556.801:100$372 

Err> 1919 712.662: 327$062 
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CnUloIlH'l'Cio Iutel'lIaciOllUI En) 

"onjunto, ° intercambio pelo porto de 
Santos com os paizes estrangeiros at
tingiu em 1920 a um total nunca dan
tes verificado. Noventa milhões ester
Unos. sommadas a importação com a 
exportação. O resultado que se apurou 
no anno antecedente não excedeu de 
86 milhões, apesar da exportação ha
vêr sido maior do que a do anno re
cem-terminado. 

O valor da exportação em 1920 foi 
de 53.250.000 libras esterlinas, con
tra 64.457.000, em 1919. O valor da 
Importação foi em 1920, de 36.838.000 
libras esterlinas, contra. 22.297.000, 

em 1919. O saldo do commel'cio inter
nacional POl' Santos em 1920 foi. de 
16.412.000 libras esterlinas contra .. 
42.160.000, em 1919. 

Como se vê o saldo favoravel ao Es
tado decresceu bastante, posto que 
ainda seja equivalente ao deficit de 16 

milhões esterlinos, constatado em ... 
1920, em o commercio externo de todo 
o Brasil. 

Em papel a importação por Santos 
<81evo\H':6 a 613.456: 564$000 em ... -
1920. denunciando o forte augmento 
de 232.442 contos sobre a do anno an
terior. 

Concorreram para isto sobretudo o 
aço e ferro em bruto e manufacturado, 
as machinas de varias esp.ecies, appa
l'elhos e utensilios divel·sos. E' um fa
cto interessante, porque demonstra 

que reforçamos a nossa apparelhagem 
economica. desfalcada durante a 
guerra. 

A exportação em 1920 baixou a 
860.476: 149$000, papel, havendo uma 
redueção de 227.011 contos em con
fronto com a do anno anterior. Ao 
cafe €specialmente se dev·e essa gran
de differença. pois em 1920 exporta
mos 8.480.887 saccas valendo 671.363 

contos e em 1919 sahiram 9.426.335 
saCC1\S valendo 946.576 contos. Seguiu-

se o f.eijão com notavel declínio. As 
farinhas quasi desappareceram da ex
portação. 

O algodão alcançou a mais alta ex
portação qne tivemos em t.odos os tem
pos; expedimos 11.260 toneladas va
lendo 38.689 contos em 1920 ou qUas! 
o dobro das 6.002 toneladas no valor 
de 17.655 contos em 1919. Maior foi 
ainda a exportação do arroz 83.331 

toneladas valendo 59.893 contos em 
1920, contra 8.846 toneladas valendo 
7.036 contos em 1919. 

De carnes congeladas sahiram 32.710 
toneladas (36.532 contos) em 1920, 

contra 32.033 toneladas (35.606 con
tos) em 1919. 

Em geral, nossos productos expor
taveis estão agora lutando com a gran
de baixa nos mercados estrangeiros, 
determinada pelo crescimento da pro
ducção e restricção do consumo de 
muitos artigos. 

Movimento Marítimo - Diminuido 
durante o periodo da guerra européa, 
o trafego marítimo pelo porto de '3an
tos está reconquistando sua antiga acti
vidade. 

Em 1920 entraram 1.805 embarca
ções a vapor e a vela, contra 1.503 

em 1919. Sahiram respectivamente 
1. 782 e 1.493 nos mesmos annos. 

No movimento marítimo a bandeira 
ingleza retomou em 1920 o primeiro 
lugar, passando a nacional ao segundo. 
A norte americana ficou com o ter
ceiro e a franceza com o quarto. 

Instituto de Veterillaria - O Insti
tuto de Veterinaria, inaugurado offi
cialmente a 19 de abril funecionou re
gularmente durante o anno passado. 

No curso de Medicina Veterinaria, 
matricularam-se 17 candidatos, dos· 29 
inscriptos para os exames vestibulares. 
Dos 17 matriculados, desistiram, du
rante o anno, 3; desistiram do exame 
final, 2; e foram reprovados, 3. Pas-
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saram para o 2. 0 anno do curso 9 ' 

alumnos. 

"eparta.mento Estadoal do T"abalhr, 
- A estatistica da Secção de Infor
Dlações do Departamento accusou, du
rante o anno de 1919, 1.723 acciden
tes no trabalho occorridos no muni
Cípio da Capital. 

O numero total dos accidentes re
gistrados d uran te o anno de 1919 é 

o mais elevado até hOje apurado. 
A Secção organizou durante o anno 

de 1920 varios quadros do movimento 
~mmigratorio; publicou tres numeros 
do "Bo.1eUm ", quadro do "lVlel"Cndo de 
Trabalho". Forneceu informações so
'hre o custo da vida na capital e no 
]nterior, assim como sobre immigra
\';ão e colonização. 

A Hospedaria de Immigrantes for
neceu alojamento a 32. 047 pessôas, 
das quaes 22. 993 eram immigrantes 
chegados durante o anno de 192'0. 

A Agencia Official de Collocação re
cebeu pedidos para contracto de 10 .4 03 

tamilias de colonos. Foram collocadas, 
durante o annD de 192 O, por contracto, 
~ . 247 familias, houve desistencia de 
pedidos para 1.299 familias, e ficaram 
»'or satisfazer pedidos para 4. 85 7 fa
milias. 

Durante o mesmo a11no foram atte11-
<lidos pedidos de chamados de 1 .471 

familias de colonos, feitos por parentes 
já estabelecidos neste Estado. Da ca
pital para o interior, por intermedio 
da Agencia, sahlram 6.177 pessôas, 
subindo, assim, a 59.290 O numero 
de pessôas eHcaminhadas para a la
,' oura nos ultimos oito annos, pelo ser
viço de desurbanização. 

Colonização - A producção dos sete 
aucleos coloniaes, ainda sob a tutela 
do Estado em 1920, fo i, nesse anllO, 
de 5.844: 687$00 0, consistindo prin
cipa lmente em arroz, milho, feijão, 
café, batatas, melancias e lenha. 

Por Decreto n." 3231, de 15 de' ) u

lho do Ú.nno passado, foram ~i lllH~xa :..Ll :~ 

ao Nucleo ColDnial ," Jorge Tibiri ,á " 
as Secções " Bôa Vista" e "Cand i,,') 
Motta", aquella constituida por \,,1"

,ras a:lquiridas por 300: 000$000 e b l, " 

por 33 0:000 $000. 

A primeira das Secções mencionadas 
já está toda colonizada. sendo o valo,' 
total de seus lotes 382:6li$324, dos 
quaes já foram ]'ecolhidos ao Thesouro 
238:444$718. A ultima, cujas telTas 
foram ma is recentemente adq uirida;, 
ainda se achava em di visão no fim 
do anno passado. Seus lotes terão 
o valor total approximado de , . . . ' 
300: 000$000, excluidos 300 alqueir~s 

d8 torras COlll heulfeitoria.s, ,ljllP. fOl': ~ :n 

postos á disposição da Directoria da 
Industria Pastoril. Da Secção "Cal1-

dido Motta" já foram recolhido~ ao 
Thesouro mais de 40:000$000. 

A população total dos sete nucleos 
era de 16.641 habitantes, sendo " , 
II . O O 6 brasileiros e 5. 635 estrange i
ros . A povulação rural é de 12, 67 õ; 

I(l r.:.' baua ·de 3.654 e a sllhl!.riJ ~n!" ':: "~ 

312. 

Os predios rllraes foram avaliados 
em, ,r éis 2.546: 640$0 00 e os llrha "o~ 

em 2.2 43:180 $000. 

Existem nos s'ete n ucleos 39 es
colas. 

No fím do anuo passado fora lU EHll. ::. :1 -

cipados os nucleos "Conde de Parna
hyba'~, "Nova Veneza", "Martinho Pra
do Junior", "Nova Europa Il e "Nova 
Odessa" . 

A area total dos sete \lucleos e de 
49 .169, 60 hectares, sendo a area cul
tivada de 17. 257,10 hectares. 

Pah'ollato .4.gl"icola O Patronato 
Agrlcola, como defensor dos direi tos, 
e interesses dos operarias l'uraes e, in~ 

directa'mente, CO-n1<J mantenedor da ,,'t·· 

dem nas fazendas, auxiliando as r"8-
pectlvas administraç.ões, respondendo 
pro,mptament8 a co nsultas. aconselh2.'!-
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do operarias e solllccionando gréves, 
desempenha" ílO meio agricola paulis
ta fllllcções sociaes elevadas, já agora , 
perfeitamente comprehendidas e , por 

isso , bem acceitas em todo o Estado. 
Durante o anno· passado o Patronato 

Agricola recebeu 423 reclamações de 
colonos, 68 de fazendeiros e 37 de con
sules . Em 17 casos de gréves,. foi so

licitada a intervenção do Patronato, 
(.endo sido essa intervenção coroada 
sempre de exito completo. 

As importancias reclamadas pelas 
operarias e correspondentes a 446 re
clamações attingiram a 342: 223$874, 

sendo que dessa importancia o Patro
nato mediante sua· interv .. mçào , con
seguiu (jue os reclamantes recebessem 

213: 373$393, encerrando 383 Qnes
tões. 

Em ,' irtude do artigo 23 da Lei 11. · 

1.750, de 8 de dezembro de 1920, as 
escolas dependentes do Patronato Agri
cola !laSSaram a pertencer á Secretaria 
do Interior. 

As escolas !'uraes, quando passaram 
para a Secretaria do Interior eram em 

numero de 87 e estavam assim loca
lizadas: 

35 nos diversos nucleos coloniaes; 
3 nos mananciaes da Repartição de 

Aguas e Exgottos; 
2 em fazendas de criação; 

47 em diversas lazendas. 

Acha.vam-se matriculados nessas es

colas 3.958 ã Tumllos. 

Continuaram a receber auxilio as 
cooperativas de assistencia medica e 
pharmaceutica da . "Cooperativa Du
)nollt ~', HCooperativa Dl', Lacerda", 

"Cooperativa Cravinhos", " Cooperati
'va VilIa Maria", "Cooperativa Gnata
pará " e "Cooperativa Chanaan". 

Viação J<\~I"I'f'a - No allUo de 1920, 
inauguraram-se apenas 38kls.,185 de 
via fel'l'ea no territorio paulista, sendo 
14 kls.312, a 25 de iulho, no prolon-

gamento do ramal de Tibagy. da E, t"R

da de Ferro Soro cabana, e a 1 de ag':',;

to, o ramal de Boituva a Porto F .. Uz. 

da mesma via ferrea, com 23 kls. 8 7 :3. 
A extensão tota l da l'êde em tl'afE'!;G 

era de 6.616,497 kilometros em 31 de 

dezembro ultimo. 

Por Decreto n. ' 3.271 , de 15 de 
noven1 bro, foi concedida a C0111panhia 
Paulista, no regimen da Lei n.' :3

'
), 

de 13 de junho de 1 892. al1ctorização 
pa.ra construir uma linha com o desen
volvimento approximado de 57 kil<1 -

metros, entre a cidade de Ba rre to, e 
as margens do Rio Grande, nas prQ
ximidades do porto do Cemiterio. 

De accõrdo carn a le i n." 1.57::?-B). 

de 11 de dezembro ele 1917, fo i expe

dido o Decreto n' 3.20 8. de '30 de 
abril de 1920, approvando as clausulas 
para concessão aos Srs. Gastào de Al
meida e Silva, Dagoberto de Almeida e 
Silva e Dl' . Mario de Almeida e Silva, 
ou enlpreza que organizarem . d e uma 
estrada de ferro, clenolninada o': Norte

Sul de São Paulo", entre o porto ma
l'itimo da cidade (le Iguape, e o IJorto 
fluvial "Antonio Prado", com \Im ra

mal para Xiririca . 

Não tenelo o Congresso Legisla tiyO 

do Estado se m anifestado até 30 rle 

setembro de 19 20 sobre () ajuste C/U ", 

fizera o Governo con1 a "Southel'll S. 
Paulo Rai! way C." " ,em principio des
se anno, para a el1calupa.ção da Estra
da de Ferro de Santos a Santo Antonio 
do Juqlliá, ficou o mesmo 'sem e ffeito. 

Em virtude da a llctorizaçào da Lei 
li. " 1. 535, de 29 de dezembro de 1916, 

foram as linhas ferreas, pertencentes 
á Companhia Paulista, unificadas pel o, 
Decreto n." 3.179, de 9 de ·março de 
1920, tendo sido fixado em ...... . 
153.390 :203$450 o capital flmpreg'a

do até 31 de dezembro de 1919 na CO!lS

trucção e 110S melhoramentos de todas 
as linhas ferreaes da m esma Compa
nhia, nã.o podendo ser levada clespeza 
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alguma á conta de capital reconhecido 

pelo GDVel'nO, sem prévia auctol'isação. 

{) movimento financeiro das estradas 
de ferro de administração e concessão 
do Estado, em 1920, póde ser calcula
do, pelos da dos conhecidos, em réis 
112.21ú:2008576, para a receita e 
72.004: 80 4S 97 2, para a despeza, dan
do o saldo de 40.205: 395$604. 

Est,·ad.a de FeITo SOl'ocauana -Ape

sar de deficientes ainda os seus ele

mentos de trabalho, poude a Estrada 

de Ferro Sorocabana manter em dia 

o trans]}one de todas as mercadorias. 

A renda dessa via ferrea, em 1920, 

foi ele 34.201:875$441: a despeza de 
custeio foi de réis 21.853: 113$805, 

de onde o saldo de 12.348:761$636. 

O saldo liquido recebido foi bem me

nor, pois que foi dispendida por conta 
. de capital. a in1portancia de ...... . 

7.564:2031939: sendo 286:2321381, 

em 1 ~fl ~j. 

Na irnportancia despendida em 1920 

acha-se incluída a de 1.432:946$390 

com a a.cCJuisição de 13 locomotivas 

aluga.clas á Estrada de Ferro de Ara

l'aq uara; o que diminue a despeza a 

5.845:025$168, 

O ramal de POl·to Feliz foi entregue 

. ao trafego publico em 1 de agosto em 

vista das suas condições technicas. 

A C('113trucção desse ramal ficou ao 

Estado em 2.985:264$517. 

Até 31 de dezembro de 1920, com a 

construcção do prolongamento de Sal

to Grande a Porto Tibiriçá foi despen

dida pdo Estado a impo.rtancia ele "" 

20.962: (I~'8$320. Está em estudos, e 
adeantado, o projecto de reorganiza

ção administrativa da Estrada de 1"er-

1'0 Sorara bana. 

Estra.rla et(' Ferro de AI'a.'a.q ual'a -

Com a administração do Estado na 
EstradR de 1"er1'o de Araraquara foi 

normalizado o seu trafego, mantendo- I 

se os transportes completamente em 

dia. 

Necessita essa via ferrea de muitos 

melhoramentos, quer ·no que diz res
peito á linha, estações e mais depen
dellcias, como 110 que se refere ao ma

terial rodante e de tracção. O Gover
no, porém, tem-se limitado a execução 

de obras exclusivamente de conserva
ção só auctorizando, quanto a obras nO

"as, o que de tudo não é possivel adiar, 
V1SW que continúa pendente dos Tri

bunaes a questão de desapropria.ção da 

estrada. 

O movimento financeiro da Estrada 
de ~'e1'ro de Araraquara foi satisfa
ctorio. 

De 14 de março, data em que a Es

trada passou a ser administrada pelo 

Estado, até 31 de dezembro ultimo, 
apurararn-se os seguintes algarismos: 

Receita 
Despeza 

Saldo . 

4.910:659$220 

3_692:929$880 

1.217:729$340 

Est.rada de FelTo FuniIense - A re

ceita dessa via ferrea, em 1920, fOl 

de 619:517$452, contra a despeza de 

569:858$875, de onde o saldo de ... 

49: 659$377 . 

:As ,co-ndições ü'nanc.eira's ,da Funi

lense vêm melhorando, nos ultimos an

nos, e promettem tornar-se satisfacto

rios, logo que a região servida por essa 

via ferrea alcance pleno desenvolyi

menta agricola e industrial. Continúa 
a divisão em lotes das grandes pro

priedades existentes na região, para 
o fim de colonisação. 

Em "Visconde de Indaiatuba", ser
vido pela estação "Engenheiro Coe-

1'ho" estão em montagem J..-lma usi·na de 

assucare uma fabrica de manteiga. 

ESÍl'ada de Ferro Campos do JOl'· 

dão - Esta via ferrea continúa a ser 

mantida com o systema de tracção por 
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:a.utorn c.veis. eU1 catacter provisorio. 
Correralll regularmente, durante o anuo 
'passado, lodos os trens, não se v,erifi
canda accidlfmt~<tl!gum. 

O movimento financeiro foi o se
guinte: 

-Receita 

Despez" de custeio 

:Defieir 

147: 810$100 
254:813$631 

107:003$531 

A regjão servida pela Estrada de 
'Ferro Campos do Jordão exige a in
tensifieação do seu trafego. As con
diçÕ6 actuaes de Campos do Jordão 
exigem trens diarios e transportes de 
·mater~a..E'S em proporções mais amplas. 
'Tornit-Se, por isso, necessario appa
Telha r a estrada com o material ro
dante indispensavel, além de executar 

,obras inacliaveis no leito e de:penden
,elas. 

TI"(-unway da C'anhn'eh'a. - O movi

"1l1811tO financeiro dessa via ferrea, em 
1920. a(eusou o seguinte resultado: 

'Receita 

Despez.a de custeio 

Deficir 

620:748$168 
1.053:707$975 

432:959$807 

Cominuam a avultar os deficits no 
"Tra m \;.;:ay da Cantareira. 

EXj}liea-se o facto pelo sempre cres
cente Jlumero de passageiros transpor
tados por preços muito baixos pelo 
dilllinufo transporte de mercadorias, 
além da grande elevação de preços do 
material de custeio. Os preços de pas
sagen~ não fora1l1 augluelltad-os. 

Foram transportados, durante o anno 
passado 2.129.998 passageiros, ou mais 
242. 1 fi ti. (LUe, no anno anterior. 

N .. vegnção Fluvial - O serviço de 
navegação, na Ribeira de Iguape e af
fIuent.e~, e no trecho do braço de mar, 
que S-E-J)ara o continente da Ilha Com-

prida, continúa a ser executado de con
formidade com os contractos assigna
dos entre o Governo do Estad() e a 
Companhia de Navegação Fluvial Sul 
Paulista. 

A extensão total navegada é de cer
ca de 420 kilometros. 

As mercadorias transportadas attin
giram a 12.254.000 kilogrammas, des
tacando-se o alTOZ que contribuiu com 
7.779.2'29 kilos. 

o movimento financeiro, nü anuo 
findo, foi o seguinte: 

Receita 
Deslpeza 

SoaMo. 

314:063$04·1 

270:286$120 

43:776$924 

O serviço de communicações. entr' 
Santos e Bertioga, continúa a ser man
tido pela Companhia Santense de Na
veg'ação e COlnrn,ercio, nos termos dos 
contractos assignados com o Governo. 

A extensão navegada é de 23 kilo
metros. 

A receita f{li de 
A despeza de . 

Sendo o saldo 

151,312$890 
132:638$930 

. 18:673$960 

Proseguiram os trabalhos de melho
ramentos do rio Tietê, ha annos ini
ciados com o fim de tornai-o mais fa
cilmente navegavel. 

Vai s,> i1lteIlJs~fiicando bastante o tra
fego de productos, a zona ribeirinlla, 
que em sua maioria consta de areia. 
pedre'gul1ho, tijol;os, telhas, lenha, car
vão vegetal, batatas e outros produ
ctos de pequena lavoura. 

'De 350 barcas, de .divereús tama
nhos e tonelagens registrados em 1919, 
Ipas·sou esse numero a 400 em 1920. 

Carta Gel'a1 do Estado I~imite.s 

inter-Estaduaes - Continuaram nor-
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. malnlellte, durante O anno findo, os 

trabalhos a cargo da Commissão Geo
gl·apb.i<><t e Geologica, para o levanta

mento das cartas topograpllica e geo
logica do Estado. 

Tiveram maior actividade, entretan
to, os serviços relativos ás divisas dns

te Estado com seus limitrophes. 
A questão de limites com o Esta do 

de Minas Geraes entrou, finalmente, 
enl caminho de unla solução pratka, 

eom a assignatura do .accôrd~ de 5 de 

julho do anno passado pelos represen

tamtes dos Governos de São Paulo s 

daquelle Estado. 

Por esse accôrdo, ficou assente a 
escolha do Exmo. Snr. DL Epitacio 
Pessôa, Presidente da Republica, para 
arbitro incumbido de traçar a linha 
confinatoria entre os dois Estados. As 
partes interessadas devem apresenta,' 
ao arbitro, com a fundamentação que 

julgarem necessaria, o traçado da linha 

fronteiriça que correrá por accidentes 
geographicos reconheciveis, sem abran~ 

ger cidade, villa ou séde de districto 
de paz sob a jurisdicção de outro Es
tado. Serão feitas compensações ter
ritoriaes, caso seja reconhecido, que 

povoações de um Estado estão em ter
ritorio do outro. 

As duvidas existentes sobre as di
visas de São Paulo com o Paraná já 
foram resolvidas, conforme tive ensejo 
de vos expôr em mensagem de 2 O de 

julho do anno passado. 

Finalmente, tambem com o Estado 
do Rio de Janeiro foi promovido o meio 

pratico de se fixarem definitivamente 
seus limites com o Estado de São Paulo. 

Aos 12 de julho .do anno findo, pe-

los delegados dos Estados de São 
Paulo e do Rio de Janeiro na Confe
rencia. de Lilnites Inter-estaduaesJ foi 

assignado o ajusté para a fixação da 
linha de divisas entre os respectivos 
territorios tendo em vista manter tan
to quanto po&sivel a fronteira actllal-

mente re'W'eitada de modo pacifico pêlo .. 

habitantes dos dois Estados. 

Quedas d'Agua - Continúa a se fa
zer Se'ntir a falta de legislação a r€3-

'!l·eito da utilização das quedas d'agua 

para producção e transmissão de ener

gia electrica. 
Seria de toda COll venienr:ia proce

der-se desde já a um inquerito minu

cioso sobre as quedas d'agua existen
tes no Estado e ainda não apro,-eita
das e bem assim sobre as usinas já. 

existentes, para o (lUe se torna neceg

saria a concessão da verba indispl?n

savel. 
Linhas Telephollicas - DurantE.- Q. 

anno passado, foi feita a concessão de 
uma linha telephonica a Severino For

tes Meirelles, ou a empreza que orga
nizar, ligando os 111unicipios de l\IIocóca. 
Santa Rosa, São ·Simão, Santo Anto
nio da Alegria e Cajurú. 

Illuminação da Capital - O serl'Í-' 

ço de illuminação a gaz contínúa a ser' 

feito nos termos dos co'ntractos e.nera 

o Governo do Estado e a "São Paulo· 
Gas Company Limited". 

O total de combllstores da illumina-· 
ção publica existentes em 31 de de
zembro de 1920 era de 9.872, sendo 
9.401 da iUuminaçllio pel'l1lanente, 415· 

da illuminação yaria,vele 56 de· aUa 

pressão. Conti11 uaram apag;ados tem
porariamente 2.262 cDmbnstores, sen
do 2.123 da illllminação permanente, 

105 da illuminação variavel e ~4 de 

alta pressão. 

Desde 1918 quando oecorreu a criss· 

de combustivel foram suspensas as au
torizações para o assentamento de no
vos combustores, providencia pela qual 
se () brigou o Governo no acc~l'do pro
visorio que vigorou de agqsto de 1918 

a agosto de 1919. Extincto o aceôr
do, o Governo tenl nlantido essa pro
videncia por não se ter 'normalizado o· 

supprimento de carvão. 
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Pela lei n. 1.738, de 31 de dezem

bro ultimo, foi o Governo auctorizado 
a rescindir o contracto com a Compa
nhia de Gas. 

POI' despacho de 31 de janeiro do 
corrente anno, o Goveruo notificou á 

Companhia que ficava suspensa, a par
lir de 1 de fevereiro, a auctorização que 
Ih" fôra concedida para cobrar o pre
·ço do gaz pela taxa cambial sobre Nova 
Yark, devendo de novo proceder á 

conversão do preço do gaz, ouro, pela 
"lc.xa canlblal sobre Londres. nos .ter
Ir"" ria clausula XXVlI do contracto de 
1 :' de outubro de 18!17. 

Além disto, por despacho da mesma. 
da ta, foi suspenso o augmento de 170 

réis, ouro . que tinha sido anctorizado 
por despacho de 2 de ou tubro de 1919, 

restabelecendo-se o preço de 140 réis , 
ouro, por metr<l cubico, até que as 
eircumstancías reclamem novas provi
dências. 

Este ultimo despacho foi proferido, 
após exame procedido na escripta da 
Compan hia, no qual verificou-se o sal

,do de 623:916$400, no períOdo de ja

ne.iro a agosto de 1920. e telido em 
dsta a clausula XXVIl referida, pela 

q nal O preço de 14 O réis só poderá 
,er excedido na hypothese da Compa

nhia soffrer prejuizos oriundos da ele
ração nos preços do carvão, ferro ou 
quaesquer OUiT OS elementoi; indispen
,"- veis ao fabrico e distribuição do gas. 

Esses despachos foram mantidos, 
"pesar dos pe'flidos de reconsideração 
apresentados pela Companhia, que, por 
fim. protestou judicialmente por per
ri"." e damnos, em 7 de março ultimo, 

· (", ~.;n intimação ao Governo. 

o serviço de illuminação electl'ica 
wntÍníla a ser feito IlOS termos do 
('ontracto de 13 de fevereiro de 1917, 
pe.la "The São Paulo Tramway Light 
~and Power Company Lilnited". 

o numero de lampadas em funccio
namento a 31 da dezembro ultimo, era 
de 2.153, tendo sido assentadas, du
rante o anno passado, 449. 

Agnas e Exgottos da Ca.pital - Para 
! canalização de agua potavel foi adqui

rido O material necessario para o se
g undo conductor, parte complementar 
da adducção do Cotia. O assentamento 
desse material já está sendo feito e 
terminará durante o corrente anno. 
Essa despeza, que não é pequena, é 

indlspensavel diante das condições hy-
glenicas da capital. 

r 

I. No anno de 192 O; foram assentadas 
! 16 . 982,10 metros decanalisação nova, 
I a titul<l de desenvolvimento, contra .. 

7.391,90 metros no anuo ante,riO'l". A 

extensão total da rêde de distribuição 
de agua attingiu a 635,226,GO metros. 

Foram assentadas 3.602,05 metros 
de cana1isação nova, em subs,títuição de 
encananlentos de diametros já insuf
ficientes. Este serviço, no anno an
terior, foi de 2.061,10 metros. 

Foram feitas 2. 066 ligações de pre
dios, 379 religaçoos e 670 desligações . 
O numero de ligações independentes 
elevou-se a 51.825. 

Na rêde de exgottos proseguiu-se na 
construcção do emissario do Tamand ua 

tehy e collector geral do Aronche, ser
viços parados no mez de setembro. 

Fora'm ligadas á rêde de exgottos 
1 . 079 predios. 

Repartição de Saneamento de San
tos - Foram executadas 274 insta lIa
ções domiciliarias de exgottos em San
tos e 7 em São Vicente. Foi de 1.608 
metros o desenvolvimento da respecti
va rêde de exgottos, durante o anno 

passado . 
. . O serviço de abastecimento de agua, 

a cargo da "The City of Santos Im
provements Company" 1 já se nota, enl 
certos pontos de Santos, escassez no 
su.pprimento, tornando-se necessarlas 
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obras complementares que aquella Co,m
panhia projectou, comprehendendo a 
d·uplicação da linha a>dductora de 20 
Ilollegadas. 

Em 1920 foram assentados 2.000 

metros de tubos desse diametro, ao 
longo. da estrada Vergu·eiro., faltando. 
ainda 8.600 metros para co.mpletar 
a duplicação. 

Tambem é tempo. de se cogitar da 

constrncção. de um no.vo reservatorio.. 
No. anno deco.rrido. ho.uve augmento. 

de 498· ligações novas cujo. to.ta l at
tingiu, em 31 de dezembro., a 8.546. 

Obras para o. Centenal'io. da :ín(Jepen
(tencia - Po.I' co.ntracto. assignado a 
23 de junho de 1920 , foi encarregado 
o esculpto.r Etto.re Ximenes da exe
cução do Monumento do Centenario da 
Independencia do. Brasil, que deverá 
ser inaugul'ado em 7 de setembro de 
1922, de accôrdo. com o projecto do 

mesmo esculpto\', classificado, em pri-
m eiro Iogar, e com as mo.dificações 
no mesmo. eXigidas pela Co.mmissão 

Julgado.ra do concurso effectuado nes
ta capital. 

A obra deverá estar concluida trin
ta dias antes de 7 'de setem bro do a.nno 
vindouro, sendo o preço ajustado ·para 
a construcção de 1. 300: 000$000. 

Proseguiram, com a maior intensi
dade possivel, as obras de construcção 
da Avenida da Independencia e tra
balhos annexos, destinados a comple
tar as ohras d'e commenlO'ração do. pri 
meiro centena rio da nOSSa independen
cia politica. Foi concluida a acquisi

ção do.s terrenDS necessarios com a 
area tDtal de 132.23'8,02 metros qua
drados. Desse total foram adquiri

dos directamente 129.482,69 metros 
quadrados ao preço. medio de 6$688; 
o restante, con .. a area 2.755;33 me-lr{)s 
qua·drados fo·i ad·quirido por desa'pro
priação judicial e ao. preço medio d'l 
7$000. As bemfeito!l'ias, constantes de 
fabrica, resid,endas, c&sasoper3!rias, 'Da 

) 

r 

maior parte de construcção l't:::1)ente" 

CQ;ln ,a area 3.507 ITl,etros qu.a.d.rf4;dos , 
foram adquiridas ao preço mediD de 
94$700. 

P ara a construcção da Ayenida e 
canal do Ypiranga a area dOB terrenos 
necessarios monta a 58. 08 (' metro! 
quadrados. Desse total , foi comprada 

direc tamente a al'ea ,de 4 0 .944 metl'os 
quadrados ao preço medio de 3$507 , 

tend·o sido adquiridas. por "ia judi
cial, 4.534 metros quadrado. s a.)· pre

ço medio de 5$921. A area l'e"t a n te 
foi obtida por ·doação. A illll>ortancia. 
tota l despendida com a acquisiçào de 
terrenos foi de 1.055: 98 3S005 . 

Os trabalhos de terraplen(l,genl tora nl 
grandemente prejudicados, de;;d~ seu 
inicio. por successivos e 111 ba rgo~ j udi

ciaes oppostos por pretel1 s os d~,~nto - · 

res dos terrenos. 

De accôrdo com o projecto o )';)lume 
total a escavar é· de 452 . O (I fi metros 

cubicos. Até fevereiro ul t imo foi es-· 

cavado o volume de 306.2 08 metros 
cubicos. 

Foi completada 

projectos e fixados 

a elaboração dos' 

os respectivos 01'-' 

çamentos na importancia tot.al de niis 
12.000:000$00, quantia maxima a (Jue 

foi'am l·eduzidas as despezas com taes 
obras. Das obras constantes elos ditos 
projectos já fo.ram atacadas ad 8e- · 
guintes: 

1.') O grande muro elo arrimo da 
praça do Monumento, com O ~ompri
mento de 336,50 metros, a ltllra m a 
xima de 8 ,70 e mínima de 4 metros , 

que está sendo executado. em alvenaria 
de concreto de cimento, apresentando ,. 

porém, a sua face apparente em "opus 
incertum" e cantaria de granito . 

2.') A fundação do. Monumento· 
commemol'ativo. 

3.') A canalisação do. cor rego do 
Ypi'ranga, 'anl concreto arma·do, na ex ... · 
t.ensão de 1.300 metros. 



- 139-

4.a) As duas gTandes galerias do 
Ypiranga sob as rampas que cireu m
dam o parque do Monumento e dão 
a ccesso á esplanada f.ronteira 

5.") Os dois terraços do novo jar
üi'm fran:cez, situad·o em flr'ente dO 
edificio do Museu, construidos em a l
venaria e cantat'ia de pedra granítica. 

6.") As duas muretas das l'ampas 
de accesso á esplanada do Museu, 
construidas tambem da mesma natu
reza da obra precedente. 

7.') Os pequenos muros de susten
tação das ruas de accesso ao edificio 
do Museu , construidos em alvenaria 
de tijolo e capeamento de cantaria dE 
granito. 

8.") A nova escadaria do edificio 
rio Mnseu em "-antaria de granito. 

9.') O novo plintho do edificio do 
Museu em cantaria ele granito , 

10.") O edifício para o Grupo Es
colar da Varzea do Carmo. 

Em 31 de dezembro de 1920 o Go
verno do Estado entregou ao Prefeito 
Municipal da Capital, nos termos da 
lei n. 13.106 de 30 de dezembro de 
19 11 e por conta do credito auctorizado 
I)ela le i n. 1. 719 de 3 O de dezem bro 
de 1919 a quantia de dois mil e sete
centos contos, correspondente ás ver
bas atrazadas, com o destino exclusivo 
de ser applicada em melhoramentos no 
centro da cidade de S. Paulo, a fim 
de preparaI-a condignamente para o 
primeiro centenario da nossa Indepen
dencia Política. 

Obras Publicas - Dando execução 
a um dos principaes pontos do pro
gramma administrativo, com que nos 
apresentamos ao eleitorado paulista, te
mos atacado com vigor O probleina dos 
transportes, a pequenas distancias por 
vehicnlos independentes, e assim te
mos construido boas e uteis estradas 
de rodagem. 

Esse palpitante problema nunca foi 
. descurado pelas anteriores administra-

ções panlistas, que todas dellE cuida
ram, com especia lidade a predeC8%Ora, 
em cuj o periodo se realizara m dois 
congressos de estradas de rodagem e 
se ini ciou o traba lho peni tel1eia rio nas 
estradas ' publicas. 

A actnal administração não tem fei
to senão desenvolver éss(, ohra. que 
vem de traz, com grande intensidade e 
systematisadamente. 

Realizando esse systema de viação, 
tem a actual administraç ão con·suruido 
estradas de ro dag'e.m , obed el~ e ndü rigo 
rosamente ás r eg--ras teclllli cas de maxi
mo de rampas, de nlinÍlllo de curvas, 
de abahulamento, de escoamento de 
aguas, etc., pa rtindo de São Paulo a 
irradiar-se por todo o Es taclo, de modo 
que a Capital, como lhe é necessario, 
esteja lambem ligada a todo o interior' 
por luais esse nleio de co mnlunit.:ação. 

Ao culto Congresso de S. Paulo não 
tomar~i tempo encarecendo as vanta
gens de um bom systema de est radas 
de rodagens, que auxilie e desenvolva 
o ferl'o-viario, g'a.rantindo assim o nos~ 
so progresso moral e material. 

A' Estrada de São Paulo a Cam
pina.s, cuja construcção foi illiciad~. pe
los · sentenciados, fo i da do mais rapi
do andamento, para a sua conclusão, 
attendendo a que isso representava uma 
necessidade premente, pela difficulda-· 
de, mesmo quasi impossibilidade. de 
ter-soe 'sahida da Capital par a. o interio·r 
não s6 pelas pessimas condições te
chnicas dos antigos caminhos existen
tes como tambem pelo mau estado da , 
maioria dos mesmos, não penllitttn
do o trafego de qualquer esvecie de 
vehiculos. A 1 de maio p,p. foi inau
gurada, festivamente, essa estrada. 
Nella foi feito pelos sentenciados o 
trecho da ponte {lo Rio Tie tê, em São' 
Paulo, até o Bairro dos Abreus , adean
te de Óayeiras numa exí<msão de cerca 
de 32 kilometros; tendo sido o restante 
73 kilometros, feito por braço opera-
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ri,) livre. ' EssiI Estrada parte de São 
P?ulo, pelo bairro da Lapa segile por 
Pirituba, Cal'eiras, Abreus, Alto da 
" " .'ra dos Crystaes, Castanho, Jundia
hy ~ Curru pira, lLouy:eir.a, Rodinha e 

Campinas. 
Foram feitas aberturas e repa r a.çõecs 

de outras est l'a das, recoll strucção e con
~~r tos de pontes nos termos de consi
gnações especiaes do orçamento de 

1" 20. 
Na Estrada do Vergueiro, e na da 

Serra de Santos, continuaTanl a exe
euç.ão das obr as de melhoramentos in
dispensaveis, de modo a evitar que
ela.s de barreiras e interrupções do 
irallsito nas estações chuvosas. 

Ata.cou-se o repal'O geral e executa
Tam-se va.riantes, lnelhoralldo as con
dições techllicas das seguintesestra
da s.: 

a .I "São Paulo a Cotia " , de modo 
a a.proveitar grande parte da estrada 
construida pela Repartição de Aguas 
€o Exgottos. 

b I i. Cotia a S. Roq ue " . 
l: .1 ,. Ra ruel'Y a Parllahy ba··. 

dI "Parnahyba a Pirapora ". 

e· ' " Pirapora a Cabreúva" . 
n õ:Cabreúva a Itú ". 

Na parte r eferente á construcção de 
~dificios foram conclnidas as obras se
gu intes: 

Recebedoria de Rendas de Santos; 
'(;ymnasio de Ribeirão Preto; Escola 
Normal de Guaratingüetá; Grupos Es
('olares de Pederneiras e lbitinga; Ca
delas e ForullS de Pirassununga, São 
J ç,ão da Bôa Vista e Tatuhy e os Pos
tes Policiaes de Santa Maria, Pedre
galho, Cl'ys taes, Barra Bonita, Lavri
"has. Campos do Jordão , Santa Ade
lia, Pil'angl', Novo Horizonte, Pindo
rama, Vallinhos, Rebouças e Santo An
tonio do Jardim. Contin uam em anda
mento as obras das E scolas NOl'maes 
ri ~ Casa Branca e Campinas, 

Nos g.rupo3 e~colares, esco las reu
i';'das, predios escolares. cadeias ero
ru ns, postos policiaeJ fo ram feitas di 
versas obras de reparos e limpezas 
dentro das ve,'bas ordinarias e do cre
dito aberto peio Decreto n. 3.124 de 
3 de deze~lbro de 1919, conforme re
lações detalha das q lIe cO ll sta rão do Re
lato rio da Secretaria da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. 

As obras do Asylo de Santo An
gelo foram suspensas, por insufficien
cia da verba votada. 

Acha-se em andamento a construc
ção da Escola Profissional de Franca, 
dentI o do credito a que se refere o 
Decreto 11. 3.171 de 23 de fevereiro 
de 1920. 

Estão concluidas as obras de cons
trucção dos pavilhões das novas archi
bancadas do Hyppodromo Paulistano, 
constantes de um pavilhão Central para 
socios e dois outros lateraes, alérn de 
outras obras complementares. 

Continuanl em a ndanlento, principal· 

mente para conservação do que já es
tava feito, e a ca rgo do Snr. F. P. 
Ramos de Azevedo, as obras da Peni
tenciaria do Estado, do Palacio das 
In d lIstrias, dó Gabinete Electro-Tecbni
co. do Palacio da Justiça, Além diss·o, 
a cargo da Companhia Iniciadora Pre
dial, continuam as obras da construc
ção dos edificios destin.ados ao fUDccio
namen to da Faculdade ·de Medicina de 
São Paulo éontractadas por systema 
de pagamentüs mensaes, 

Jnstiç.'\ - Penso que na presente le
gisla..tura se deve levar a cabo a r~· 

forma jndiciaria, na parte organisação 
e na j)arte processo , realizando assim 
as nobres tentativas que têm sido fei
tas em diversas epocas, Simplifica r o 
traba lho para o realisar é, sem duvida, 
um bom methodo para produzir, 

Existem alguns pontos, que exigem 
modificaçã o im med ia ta, sobre os quaes 
eetito todos de accôrdo, o que sobre-
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modo simplifica e facilita a obra da 

reforma. 
Assim: 1." - O estabelecimento de 

entrancías nas conlarcas para dar "aos 
juizes competentes e idoneos, o esti
mulo (ructificador, que ampara e im
pulsiona o homem", fazendo-os pedir 
a respectiva remoção para as melho
res, toda.s ellas "com vencimentos de 
accôrdo com o trabalho, com as vanta·· 
g,ens dt> meia"; 

2.' - - A substituição dos Juizes de 
Direito. nas suas faltas e impedim<JlIl
tos, por outra forma que não a actual, 
visto que é indispensavel que todos os 
actos de justiça sejam praticados por 
magistrados. 

O Juiz de Paz não póde substituir 
o Juiz de Direito. O Juiz de Paz, tal 
como o fazem as nossas leis de 01'

ganisação, tem todos os defeitos que o 
tornam inhabil para distribuir justiça, 
mesmo no;; impedimentos e faltas dos 
j-uizes. 

O Juiz de Paz é leigo, não tendo por 
conseq uencia o preparo e a. cultura ne
cessarias a quem exerce cargo de tal 
monta: é annuo, o que lhe não per
mitte a.dquirir a pratica que poderia 
sUPl'ri!T o sa her; é el,ectivo, o qwe Ih" 

dá caracter I'artidario, condição peri
gosa para julgar, em quem, exercendo 
cargo graluito, não tem preparo scien
tifico nem a pratica. 

As attribuições do Juiz de Paz de
vem ficar reduzidas á parte adminis
trativa, criando-se, para os Juizes de 
Direito, os necessarios substitutos com 
os requisitos precisos para bôa admi
nistração da Justiça; 

3.·- A suppressão das custas, afim 
de que os magistrados tenham a re
muneraºão, conforme a enü-ancia de 
Bua comarca, sendo essa remuneração 
recebida não das partes em liUgio, mas 
"do Estado, centro commum e impes
Boal da vida publica"; 

4." - Aprimeira investidura na ma-

gi.stI'aturá deve ser feita por concurso, 
e aJísub.seq uentes, por accesso, con
f&rtne merecimento e antiguidade, com 
reg-ras seguras e insophismaveis, para 
attrahir e manter as competencias e 
confortalecer a Justiça. 

Adol'tado o concurso, como foi pela 
Co'nstituição, urge a 8u'a c'ompleta 01'

ganisação. 

Tribunal de Justiça - Por decreto 
de 30 de abril foi exonerado, a pedido, 
do cargo de Ministro do Tribunal de 
Justiça - com assento na Cama,ra lCi
vil - o Dr. Viceute de Carvalho. 

Por decreto de 8 de outubro foi 
concedida a aposentadoria requerida 
pelo Ministro - com assento na Ca
mara Civil - Dl'. Vicente de Moraes 
Mello Junior. 

Por decreto de 8 de maio f.oi nomea
do o juiz de dÍl'eito da 3." vara civel 
e commercial da comarca da Capital, 
Dl'. Manuel ,Polyear,po MOTeira 'de AZB
vedo Juni.or para exercer o cargo ,de 
Ministro do Tribunal ode Justiça, CDm 

assento na Camara Civil. 

Por decret.o de 15 de ontu bro foi 
nomeado o juiz de direito da L' vara 
civel e commercial da comarca da Ca
pital, Dl'. Miguel de Godoy Moreira e 
Costa Sobrinho para o cargo de Mi
nistro d-o Tribunal de Justiça, com 
assento na Camara Civil. 

Juizes de Direito - No decorrer do 
anno de 1920 foram nomeados 9 juí
zes de direito. 

Installação de Comal'cas - Por de
creto de 22 de janeiro, foi designado 
o dia 7 de fevereiro para ter lagar 
a installação da comarca de Catandu
va, creada pela lei n." 1.675-B, de 9 
de dezembro de 1919. 

Por decreto da mesma data, foi de
signado o dia 9 de fevereiro para ter 
lagar a installação da comarca' de Olynl
pia, creada pela lei n." 1.689, de 19 
de dezembro de 1919. 
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Por decreto de 23 de fevereiro, foi 
designado o dia 11 de março para ter 
logar a installação da Comarca de P!
rajuhy, creada pela lei n . 1.690, de 
19 de dezembro de 1919. 

Promotores Pnblicos - Foram no 

meados 25 promotores publicos. 

CuradOl'ia Geral de Ol'phãos " Au

sentes da Coma~'ca da Capital - Foi 

installada a 2.' Curadoria Geral de 01'

phãos e Ausentes da Comarca da Ca
pital, criada pela Lei n. 1.701, de 29 

de dezembro de 1919; por decreto de 
7 de janeiro, para ella foi nomeado o 
bacharel João Paulino Pinto Nazario. 

Curadol'ia ' Especial de Vict.imas de 
Accidentes do Trabalho da Comal'ca da 

Capital - Foi tambem installada a 
Curadoria Especial de Victimas de Ac
ci-dentes do Trabalh<l, da Comarca d'a 
Capital, criada pela lei n.· 1.868 de 
19 de dezembro de 1919, e por de
creto de 7 de janeiro para eUa foi no
meado o bacharel Alcides da Costa 

Vidigal. 

Penitencia.l'ia - A 31 de julho de 

1920, foi transferida a· primeira turma 

de setenciados para a nova Peniten
ciaria (lo Carandirú, em numero de 
231. Vieram elles da casa velha. 

Começou a ser feita tambem a re
moção dos sentenciados, que estavam 
nas cadeias do interior do Estado, de 
modo que a população carceraria at

tíngiu, em 31 de dezembro, a 674 ho
mens, provenientes de 70 comarcas. 

Esse trabalho de transferencia prose
gue com r egularidade e segurança. 

Com o fun ccionamento da Peniten
ciaria, em cujas cellulas devem ficar 

a noite os sentenciados, entre em vigor 
O systema penal do nosso Co digo, isto 

é, o trabalho em commum durante o 
d ia e segregação cellular durante a 
noite. Foram por isso dispensados dos 
trabalhos das estradas publicas cerca 

de duzeI].tos sentenciados e recolhidc)" 
ao novo estàbelecimento. 

Em todo o caso, ficou feita e yic<o
riosamente, entre nós , a grande expe
riencia do traba lho dos sentenciado., ao 

ar livre. 
A 9 de agosto de 1916 foi iniciaclo 

esse trabalho com a construcção de U 111 

trecho da estrada de rodagem, ded ta 

Capital ao interior. 

Durante quatro a111108 e nOve file ·zes. 

cerca de duzentos condemnados tra
balharam permanentemente nessa es
trada pu·hlica, senDO substitui,dD" os 
que sahiram, por cu mprimento de po;na 

e por outras causas; o que quer d il.e r 
que bem maio!' foi o n ume ro qu·e con 
correu para a experiencia. 

Durante esse tempo não Jlequ~n o, 

apenas se verificaram dois casos de 
fuga, o que dá uma porceutagem in 

significante para a reberdia, sendo de 
notar que os dois evadidos [oram am

bos presos antes de passadas t rint a e 

seis hOTas, o que delllonstra que hou 

ve completa segura nça no systema. 
Gozaram sempre excellente saú de , 

tendo sido sempre magnif iCo o estad o 
sanitario dos penados. 

O estado de espirito, entre elles. foi 
permanentemente optinlo, não tendo 
tido a administração necessidade de ap
plicar castigos para luanutenção da 

mais perfeita ordem. A moralldade foi 
com pleta, a disciplina absoluta, o cum
primento dos deveres rigoroso, e tudo 

.8em violencias physicas, sem cas tigo$:!. 
corporaes e sem priva<:<les de qualquer 
natureza, apenas no l'8günen da ., pa .. 
lavra de honra ", sob a vigilancia dos 
guardas. 

Tra balhara m sempre; habituaram-se 
ao trabalho remllnerado; a maram O 
trabalho, que lhes dava a. melhoria 
de . vida no cumprimento da pena e 
o bem estar para a familia longinq ti a . 

Nesse espaço de tempo , não peque
no, e muitos, conscientemente pela r9, 
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generação, em alguns, no seu sub
(:onsciente pela repetição e pelo habito, 
formou-se a idéa ou o sentimento que 
o trabalho é a lei commum para todos, 
que é elIe a fonte unica do bem estar, 
e que o cumprimento dos deveres me
i110ra o homem na socied;ade e o di
gnifica. 

Os resultados financeiros foram ra
zoaveis l e incomparaveis com os do 
)'egimen anterior, no qual só se gas

tava. 
O rendimento do trabalho, tomado 

elll grosso, desde o inicio até o fim, 
foi lento e não teria prod uzido I'e
~ultados commercialmente falando. 

E' possivel que, como todas as des
pezas com obras de ensaio, se tives
sem tornado precauções exaggeradas 
quanto á vigilancla, acarretando au
"mento de despezas com soldados e 
('om guardas. Por outro lado foram 
e.mpregados, nos serviços, sentenciados, 
El mbora fortes, com'pletamente bisonhos 
nos misteres, o. que demandava apren
dizagem. 

Mas, pelo systerna anterior, fazia
se quasi igual despeza sem resultado 
de espede alguma. 

Não foI esse o objectivo visado, mas 
(azer a regeneração do preso na exe
cução de obl'as pUblicas uteis. 

O calculo exacto de todas as despe
zas com os trabalhos está sendo feito·. 

Muito grato é dar-vos estas infor
mações. 

Seria de toda a conveniencia uma )'e
(orma no systema no 110SS0 Co digo 
Penal, de modo a se empregar com 
tal proveito o trabalho dos presos ao 
ar livre. 

Sob o l'egimen penal em vigor, está 
n Penitenciaria fUDccionando tendo, 
sido já ínstalladas officinas de vassou
ras, de ma.rooDaa-ia, de altaiataria, de 
encadernação, de mechanica';' e €stando 
" chegar o material para a de sa
pataria. 

Oadeia. Publica da Capital - Du
rante· o anno, deram entrada na Ca
deia Publica da Capitai 595 indivi
duos, pl'€SOs á ordem de diffe'rentes a'u
ctoridades judiciarias , por varias de
lictos previstos no Codigo Penal. 

No mesmo período, sahiram 507, 
sendo: absolvidos, 80; por cumprimen
to de pena, 151; por despronuncia , 30; 

por outros motivos, 246. 

Instituto Corree.ciona.l - No Instit u
to COl'l'eccional de Taubaté, trabalha· 
ram as officinas de mechanica e de 

marcenaria, sendo que esta foi a que 
deu resultados mais Iisougeil'os. 

Desenvolveu-se o serviço de planta
ção de cereaes e de arborisação, não se 
desprezando tambem o de horticultura 
e a cl'eação de animaes e aves domes
ticas. 

O estado sanitario foi bom, 

Funccio·na.ram regularmente dua" es 
colas nocturnas, mantidas pela Se
cretaria do Interior, com dois pro
fessores llormalistas, auxiliados por um 
professor contractado pela Secretaria 
da Justiça. 

Durante o an no entraram 4 O deten
tos e sahiram 52. A 31 de dezem
bro existiam 97, sendo destes, 30 me
nores. 

Institut!> Disciplinar da Capit.al - O 

numero de internados no Instituto Dis
ciplinar da Capital, attingiu a 108 me
nores, sendo: bras ileiros, 95; portu
guezes, 8 ; italianos, 2; argentinos , 2; 
~l e~l1al1ho ] , 1. 

Salliram 96, sendo: brasileiros, 93, 

hBspa,nhoes, 2 e portu~uez, 1. 

Existem actualmente 245 internados 
por varios motivos , de diversas eda·des 
El nacionalidades. 

Ordem Publica - O anno de 1920' 

decorren sem perturbação de maior 
vulto, no interior do Estado e nesta 
Capital. Tivemos aqui apenas uma 
Darede de conduct.ores de automoyeis, 
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ou assüll denominada. ernbora fO$~e. 

em verda.de , parede de proprietal'ios de 

a..u·tomoveis, que se di7.ian"l vr·ejudica
dos com a nova lei municipal , regula

dora. 'da explora ção de;:;st ~erviço. 

Poucos dias durou essa parede que 
ficou inteiramente enfraquecida com a 
attitude ellergica do Governo. 

Na visi·nha cidade ,de Santos, l)(Kéru. 

as duas paredes occorridas tiveram fei
ção de maior gravidade, eEpecialmellte 
uma dellas, a dos operarias da C'om
panhia Docas. A primeira, a dos ope
rarios das secções de importação e ex
portação da " São Paulo Railway Com
pan)' '' , que pretendiam e obtiveram o 
augmento de 20 % sobre os seus sa
larios, começou a 19 de outubro, e 
tel'!mi nou oito dias depois. co·m a víl l.ta 
aú serviço de todos os reclamantes, 

A seg unda, a. dos operarias das Do
cas, teV'e inicio a 29 de NOVenlbl'o, nas 
.secções do trafego, dos maritimos e 
das construcções, CO 111 a reClall1ação 

imperiosa e logo inattelldida, do an
gmento da 2$0-00 em salarios diarios. 

tres mezes. deram-se alguns factos la
mentavels, avultando entre elIes o da 

collocação. de ullIabomba de dynamile 
na casa n.· 133 da travessa Joaquim 
Apolillario, I'esidencia de Miguel da 
Silva, autigo operario da Companhia, 
que não prestára a sua adhesito ao 
pensamento paredista, apesar de for
temente tl'aballlado para isso e até 
ameaçado, Felizmente, no mo\nento de 
explodir, o petai-iJo foi repellido pela 
grade de ferro que defendia. o porão 

da casa, explicando-se, por essa fór
ma, a salvação de toda a familia da
q uelle velho empregado. 

As p·ropoi'ções materiaes ,lo or i III e 

ficaram reduzid·as aos ferimentos leves 
que duas filhas do operaria ' soffl'eram 
nos braços e aos grandes estragos n.o 

edifício . 
tTma outra bomba foi co 11 o-card a , 

mais tarde, já em 1921, na soleira da 
porta da casa n.· 37, da rua Henri
que Ablas, residencia do sub-delegado 
Samuel Bacarat. O inqnerito, então 
aberto. presidido pelo delegado . regio-

.Q Governo accudiu solicito a bem da nal de Santos, conseguiu clarear por 
ordem , para garantir o trabalho dos completo a situação, apontando os cr i-

j ' mlnosos nos dois attentados. Foi ap-operarios que nelle se quizessem man
ter, e para garantir a propriedade, fa

zendo seguir Immediatamente para I
I prehendi'do todo o material de que 

elles ainda dispunham, 

I 
gou mesmo antes da declaração da pa-I 
rede, ameaçada com a antecedencia de 

48 horas. I 

aquelle importa ntissimo centro com
mercial, uma força de 200 homens do 
2,0 Batalhão, diligencia que ali che-

A Companhia fez vil' trabalhadores, ,I 

em gra.nde · numero do Rio de Janei
1'0 e outros pontos, e com os maiores 
esforços foi mantendo os seus servi-
<;os, !I principio, com muitas falhas; 
porém mais tarde, com as modifica-
ções crescentes, foi me!hoTando aos 
poucos até meados de Março, deste 

anno, em que foi considerado findo 
ta.l movimento. 

N('!':s \.:,> eRpaço de tempo superior a 

I 

I 
r 

I 

I 
! 

Visit!. dos Reis da Belgiea - O tra
balho policiar durante o anno {úi bom. 
Na Capital, no mez de Outubro, a pre
sença de suas majestades os reis da 
Belgica e de sua comitiva, do exmo. 
SI', Presidente da Republica e de sua 
illustre familia, do SI'. Ministro da Via
ção , e de outras personalidades de 
grande destaque na vida politica da 
Nação, reclamou o concurso das me
lbores dedicações na aetividade poli
cial. Não houve felizmente , a mais li
geira perturbação da ordem, durante 
os dias daquella tão grata permanen
da em o ' nosso Estado, 

Nem uma só vez de quantas tran 
sitaram nas ruas da cidade e 11onra-
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l'unl C0111 a sua visita os estabelecimen
t.os publicos e pal'ticu1al'es, deixaram 
as eminentes personagens de recolher 
effusivas demonstrações de regosijo 
por parte da população, manifestações 
de extraordinario respeito, grand'e sym
pathia e sincera admiração. 

Delegacia GemI - A 1. o de Maio 
foi nomeado interinamente para exer
cer ° cargo de Delegado Geral, o an
tigo delegado da 4.a circu,ms,cripção da 
Capital, Dl'. João Baptista de Souza. 
Os serviços affectos á Delegacia Ge
ral, em conformidade do disposto no 
art. 2." da lei n. 1510 de 17 de No
,'embro de 1916, correram IlDrmal

mente. 

Durante o anno houve 16 e"Ollera
ções de delegados de policia effecti
vos e 46 nomeações. Houve 16 promo
çõe8 e 71 remoções. 

No mesmo periodo foram nomeados 
17 officiaes da Força Publica para 
.,xercerem os cargos de delegados de 
policia, em commissão, e delles dis
pensados 22. 

Foram concedidas 124 licenças a 
varias delegados de policia do Estado. 

As deleg,acias de policia são aetual

mente em numero ·de ~18, a'ssim cH
',ididas: de 1." classe (auxiliares), 4; 
de 2.' classe -'r regionaes, de circums
cripção, e a de investigações e captu
ras), 19; de 3." classe, 45; de 4 clas
se, 127; de 5.' classe, 23. 

Estas ultimas, em numero que já 
está bastante reduzido, são as unicas 
ti ue não são remuneradas. 

Histl"ictos PQliciaes - Foram crea
dos os seguintp.s districtos policiaes: 

Candido Motta, no município de 
Assis; LOgD, no de Itatinga; Porto 
Martins, no de São Manoel; Pedra 

Grande, no de Bragança; Campina de 
Monte Alegre, no de Angatuba; Bom 
Retiro, no de Angatuba; Botafogo, no 
de Bebedouro; Villa Elisario, no de 

Catanduva; São João do Mirante, nu 
de Campos Novos do Paranapanema; 
Santa Cruz da Esperança, no de Ca
jurú; e LaTas, no de Tietê. 

Para esses novos districtos fez lO 

Governo as nomeações das respectivas: 
allctoridades policiaes. 

Gahinete de Investigaçiíes " C,.ptu
i'as - Durante o anno de 1920 attin
gin a 12.012 o numero de pl'ompttm
rios que o Gabinete de Investigações 
e CaptUl'as organisou. Nesse lapso de 
tempo, foi providenciada a captura de 
853 criminosos. 

A Secção de InvestigaGões e .Captu
ras recebeu 6.539 officiose 799 tele
gl'ammas, tendo expedido 5.64\1 offi
cios e 1.172 telegrammas. 

O movimento da Secção de Iden
tificação foi bastante intenso. A iden
tificação crinlinal e indiciaria execu
tada na Capital elevou-se ao numero 
de 2.813, sem registro anterior, e , • 

1.837 com registro anterior. A iden
tificação civil subiu a 9.378, sem re
gistro anterior, e 2, 66 O, com l'egistn, 
anterior. 

Foram recebidas 636 fichas e ex
pedidas 13,670. 

O gabinete photographico produzÍll 
19.574 photographias e extrahiu .... 
76.708 copias. 

Os papeis recebidos, em geral, attin
giram ao numero de 51.495, sendo ex

pedidos 55.918. 

Gabinete de Inspecção t' Fis(,alização 

de Vehiculos e Ca1'l'etagens, dos Diver
timentns PlIblkos e da Assistcncia· Po
licial - A inspecção e a fiscalisação de 
vehicnlos e carretagens continnam a 
ser feitas nos termos do accôrdo es
tabelecido com a Camara Municipal da 

Capital. 

O numero de pl'omptuarios existen
tes attinge a 4.725, com a especifica
ção do numero de automoveis, de mo~ 
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tocycletas, de carros de praça, de car-

1'08 particulares, de tylburis e de car
regadores. 

O numero de indig'entes internados 
foi de 3.661 para Santa Casa de Mise
ricordia, 211 para Maternidade e 1 2 
para Asylos dos Invalidos. 

Quanto aos divertimentos publicos, 
continÍla a ser observado o regulamen
to que baixou com o Decreto n." 
1.714. de 18 de Março de 1909. 

Assistencia Policial '- Durante o 
anno de 1920 , os serviços do posto da 
assistencia que funcciona na Reparti
ção Central da Policia , consistiram em 
11).135 soccorros de urgencia e 2.810 

em Outras condições. Destes, 1.010 fo 
ram cu rativos feitos: 612 injecções; 
1 . 164 remoções feitas para hospitaes. 

Repartição da Policia Madtium -

Durante o anDO, o movimento da I'e ~ 

partição da policia marítima do porto 
de Santos foi o seguinte: 

Entraram no porto 1.797 embarca
ções diversas, havendo um accresci
menta de 310. Sahiram 1.776 embar
cações. ou 295 mais do que no anno 
anterior. 

O numero de passageiros entrados 
foi de 44,985, havendo uma differen
ça de 16.184 para mais. Sahiram .. 
27.229 ou 3.587 mais do que no anno 
anterior, Passaram por aquelle porto . 
em transito 126.799 paooageü'os con
tra 78, 468 do anno anterior. 

IJlst.t'1lcção Publica - A lei n." . . 
1.750 de S de Dezembro de 1920, qu e 
ref{)1'mou 11 instl' ucção publica ilo Es-

estações e residencias; 
prestados em Pirapora. 

24 soecorros tado , ja se acha em plena execução na 
j parte em que não dependeu de\regula
r 

Gabinete Medico-Legal -- O (;ab;
nete Medico-Legal f unccionou com re
gularidade, attingindo a 4.542 o nu-
lnero de exalnes realizados. 

Gabinete Chimico-Legal - O Gabi· 
nete Chlmico-Legal fU\lccionou regu-
larmente , durante o anno, tendo sido 
executa.das 722 analyses das 72~, q ue 

foram requisitadas. 

As requisições foram procedentes 
da Capital 434, e do interior 290. 

As analyses foram assim classifica-
das: toxicologia, 28; chimicas propria- ' 

mente ditas, 693, e microchimicas, 3. 
Os . resultados obtidos foram os se

guintes: positivos, 529; üegatiyos. 190, 

" duvidoso , 1. 

.à.ttingiu a 73,26 a porcentagem dos 
casos qne foram elucidados. 

O qabine,te possuia . para seu ser
viços. nm chlmico e am auxiliar. A 
lei n. 1.702, de 29 de Dezembro de 
1919 , deu-lhe mais um auxiliar chimi
co de' 1. a classe . com os venci1nentos 
de 7: 200$000. 

mentação; está em adiantada applica -
ção no periodo de transição a que elIa 
obriga e aguarda-se a execução com
pleta , em todas as suas pal'tes, para 
se installar então a Faculdade de Edu
cação. 

Assim as escolas normaes já estã,· 
todas sob um mesmo typo , fi cand .) 
completamente unificado o ensino su
perior no Estado. supprimidas, por 

essa forma, as distillcções entre pro
fessores normalistas secundarios, pri -
marios e comp1ementaristas. 

As escolas complementares 'comple-
tando, como o seu nome indica, o an-

sino medio, que por sua vez desenvol 
ve e amplifica o primario, não faz pro
fessores; prepara os alulllnos para o 
ensino secundario e para que possam 
se diplomar como professores nas es
colas normaes. Nestas as disciplinas 
são as mesmas. afim de que os pro
fessores, salvo as qualidades pessoaes 
de cada um. sejam eguaes para unifor
midade da instrucção. 

I,eigo, gratuito e obTigato.rio como 
é o ensIno. constitucionalmente, deVI 
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Ecit~. ser egual para t{)d{)s os 'paulistas, 
quer nos cursos a estabelecer, quer no 
SE':n numero de annos, quer nas ma
terias a ensinar, quer nos professores 
que as ministram. 

Já estão installadas as quinze dele-
ga.f'Ías regionaes e as 
inspectorias escolares, 

trinta e cinco 
destinadas a 

uma fiscalização mais efficaz do en
sino, quer em relação aO alumno que 
o recebe, quer em relaçã'O ao pr'Ofes-
80Y que o ministra. 

Todos os delegados regionaes e ins
pHt.ores escolares trabalham, com acti
vidade e dedicação, principalmente pa
ra a localização das escolas confor
me os Ilucleos de população infantil, 
base essencial do systema ora inau

gum.do. 
O recenseamento escolar, feito com 

darividencia, demonstrou que ha zo
na, saturadas de escolas e lia out.ras 
em que é rarefeita a instrucção. 

Oa boa localização dos professores, 
(l~ ,"ccôrdo co,m a odensidwde da popu~ 
lar;ão em edade escolar, ,depende em 
I';rande parte, a disseminação do eusino. 
Levar a escola ao alcance da criança 
e obrigar esta a frequenÜil-a, é, sem 
duvida alguma, a melhor forma de 
(".lImprir o preceito constitucional de 
dar a instrucção primaria gratuita e 

o brigatoria. 

E' o trabalho preliminar, que se está 
fazendo, para a execução completa da 
ref{)rma, o que veremos dentro em 

r'reve, pois que o trabalho tem sido 

re1ativa'111ente faeil. 

Tem sido relativamente facil por
q lle a reforma tem pouca cousa de ori
ginal. Assim a reducção do ensino pri
mario a dois annos não é novidade; já 
"ra elle ministrado, nesse espaÇ'O de 
tem po, nas escolas ruraes; era de tres 
anHOS nas escolas districtaes e de qua
tro nos grupos escolares, como nestes 
já anteriormente tinha sido de cinco. 

A refornla apenas unificou o ensino 

primario estabelecendo-lhe um só typo 

desse curso, como tambem unificara 
o curso superior, marcando um só ty
po de escola normal. 

Si o professor deve sér egual para 
todo.; os alumnos, da mesma forma 
deve ser egual para todos o ensino mi
nistrado. Num regimen republicano, 
de egllaldade, não se pode admittir 
differenças de ensino gratuito. 

Si o principio republicano deve ser 
obedecido, não pode ser desprezada ... 
situação financeira, dentro da qual o 
Estado, honesto e previdente, tem que 
agir. 

Unifícadü ü ensÜl-o primario, pód~ 

elle ser dado egual e, o que é mais, 
pode ser effectivamente dado a todos, 
realizando-se assim a maxima l'epubli
c:a.na de nossa. constituição de que a 
instrucção primaria é gratuita e obri· 
gato ria. 

A unica novida,de, talvez, da refor
ma é a reducção da edade escolar a 
dois annos - aos nove e dez annos: 
- dos cinco - sete a doze - que 
prevaleciam anteriormente. 

Esta é logic·a, No orça.mento passa
do gastamos, em algarismos redondos, 
com e para o ensino primario, .... 
24.000: 000$000, e davamos instrucção, 
segundo o Annuario do Ensino de .. 
1918 a 232.621 com 4.794 classes, em
quanto que a população escolar era 
segundo o computo de então de .... 
48 O .16 4 e que O recenseamento de
monstrou ser de 547.975. Quer isto 
dizer que 315.354 crianças ficaram 
Sem instrucção, o q·ue era verdade-ira
mente a criação do analphabetismo. 

Essas 4.794 classes, a 40 crianças., 
comportam 191.760 crianças numerO 
de lugares maior que o numero de 
crianças de edade de 9 a 10 a.nnos que 
é, segundo () recenseamento, de ... ,. 
181.624. 

Red uzida, pois, a edade escolar a 9 
e 10 annos, com o mesmo numero de 
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professores, e, portanto, com identica 
despeza, podemos, ainda com sobras 
de lugares, acolher toda a população 
infantil em edade legal , dar-lhe esco
las em numero sufficlente e, por con
sequencia, obrig'al-a a frequencia pa
ra receber o ensino. E como todos, que 
attingirem â maior edade, terão pas
sado pelos 9 e 10annos do ensino obri
gatorio, teremos que, dentro dé 1feter
minado lapso de tempo, não haverâ 
analphabetos em S. Paulo. 

Ora, como esse é o nosso ardente 
desejo, pomos na sua reallzação o me
lhor dos nossos esforços de administra
dores. E bavemos de alcançar tal de-

. siderato, sem mutilar o ensino, visto 
que a reforma longe de supprimir 
qualquer causa no nosso apparelho da 
lnstl'ucção publica, augmentou-o mui
to criando o ensino media que é mais 
que os 3.· e 4.· do grupo escolar; ac
crescentou um anno ao ensino com
plementar, ampliou o ensino normal 
e criou a Faculdade de Educação. Es
tes cursos, porém, que não são prima
rias e não são obrigatorios, poderão 
ser frequentados mediante o pagamen
to de taxas, por assim dizer, insigni
ficantes. 

Grupos Escolares - Ao encerrar
se o anil o lectivo de 1920, funcciona· 
vam no Estado 195 grupos escolares, 
sendo: 

Na Capital 
No interior 

31 

164 

Neste numero estão' comprehendidos 
os seguintes grupos c·rea.dos em 1920: 
Piquete, Pederneiras, Pennapolis, Pi
rajuhy, 5.' de Taubaté (em Quiririm), 
Tremembé, 2.· Grupo de São José dos 
Campos e 2.' de São Bernardo. 

A matricula geral nos grupos at
t.ingiu: 

Nos da Capital: 

Sexo masculino 
" feminino 

Total 

Nos do interior: 

Sexo masculino 

" feminino 

Total 

Numero de classes: 

Na Capital 
No interior 

Escolas Reunidas 

15.528 
15 . 808 

31 . ;~g fi· 

-15 . 820-

43 _ 37t 

---
S ~ _ !91 

'-j • J) 3 8 

Em 31 de De-
zembro do an110 passado existiam no 
Estado 52 escolas reunidas tendo sido 
criadas, nesse anno, as de Natividade. 
Rio Bonito, Rincão, Campos Novos do 
Paranapanema, Buquira, Serra Azul, 
Salles Olivel·ra, Xtririca, Bom -Su-ceesso. 
Albuquerque Lins, Arthur Nogueira, 
Itajuby, ViIla Americana. Mineiros, 
Boituva e Blriguy. 

A matricula geral nas escolas reuni
das attlngiu a 10.056 alumnos, sendo 
5.311 do sexo masculino e 4.745 do 
feminino. Numero de classes nas es
colas reunidas 190. 

No presente anno, foram creadas as 
seguintes escolas reunidas: Piratinin

i ga, Avahy, Araçatuba, Osasco, Voto-

I 
I 
i 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
J 

rantio, Villa Rezende, Butantan-.Pinh-ei
ros, São Bernardo, Cosmopolis, São 
Joaquim, Belemzinho, Itapeteninga, Ta

tuhy, Toninha, Presidente Alves, Con-
eeição de Monte Alegre, IbiT·ã, Gua.rehy. 
Guanabara, Bar.racão, Gua.rá, Valli;llhm, 
Villa Industrial, Bmnfim -e Ta·quary. 

Escolas Isoladas - Em 1926, e~

tiveram providas 1. 5 8 3 e~eolas isola-
das: 

Urbanas 
Districtaes 
Ruraes 

Total 

414 
792 
377 

1.581 
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A matricula nessas escolas attlng!u 
a - 57.872 alumnos, sendo: 

Do 
.,. 

sexo 
,. 

masculino 
feminino 

Total 

33.127 
24.745 

57.872 

RESUMO GERAL. 

Matr. nos grupos escolares 
nas escolas reunidas 

120.527 
10.056 
57.872 ,. isoladas 

188.455 

Num. de classes nos grupos. 2.700 
,. 
.. " nas esc. reun. 

de escolas providas 
190 

1.583 

4.473 

Em 1920, apenas, 188.455 crianças, 
tiveram escolas para freq ueutar; en
tretanto a população infantil, na eda

de de frequencia obrigatoria, nesse 
mesmo anno de 1920, attingia a ... 
547.975. Quer dizer que o contingente 
annual do analphabetismo nesse anno 
foi de 359.520. 

Almoxarifado - Os serviços do Al
moxarifado estão perfeitamente nor
malisados, tendo-se aberto uma nova 
escripta pelo systema das partidas do
bradas. 

Avolumou-se ü trabalho dessa sec
ção, devido, principalmente, á installa
ção e provimento, aqui e no interior 
do Estado, de nOVas escolas que recla
maram e obtiveram dotação integral. 

Tiveram dotação completa 242 es
colas de novo provimento, 2 grupos e 
9 escolas reunidas que se installaram, 
bem como as 15 Delegacias Regionaes, 
cUJO provimento de material foi ex
clusivamente commettido ao Almoxa
rifado. 

De accôrdo c.om a auctorisação da 

Lei n. o 1. 737 de 3 O de Setembro, 
abriu-se um credito. supplementar de 
300:000$0000, afim de cobrir o ".(\e

ficH" verificado, pois a<3 despezas de 

Abril a DezembTo impo·l'tar&.'ffi em .... 
977:487$695, quando a verba votada 
para 1920 foi de 534:7221896. 

De Abril a Dezembro importaram 
em 588:821$780 os fornecimentos de 

material escolar feitos a '{arion esta
belecimentos dando uma média de . 
65: 424$642. 

O desequilibrio dos mercados. a os
cilIação cambial e a escassez da mão 
de obra tornaram insufficiente a verba 
do Almoxarifado. 

Até 31 de Dezembro o .. stock" exis-
tente era de 242:225$948, sendo .. . 
143:729$818 de material escolar, .. . 
125 :216$091 de material de expedien
te e 73:280$039 de liv\'oi'. e obr·as. 
didacticas. 

No periodo acima citado. expediram

se 4.639 facturas de material e effe
ctuaram-se 3.365 despachos nas diUe
rentes estradas de ferro. 

As officinas estiveram sempre em 
actividade, com reformas de materiaes 
que importaram em 27: 453$400. Cal
culando-se em 96:402$000 o preço co

bra·do pelo mate'riai novo. verifica-se 
uma differença de 68: 498 S600 que se 
ecollomisou. 

Escola de Medicina - A Escola de 
Medicina fUllcciollOU com regularidade. 
Continúa mal installada., com os seus 
serviços dispersos por diversos predios 
acanhados e sem as condições neces
sal'ias. 

Escola PolyteclllÚca - Foi inaugu
rado o novo edifício da Escola Poly
technica destinado ao gabinete de ele
ctro-technica e machinas. Ainda quasi 
desprOVido de apparelhos e machínas, 
está neUe funccionando o curso de ele
ctrotechnica. 
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E levou-se a 13 B o numero total de 
. "Iumnos matriculados nos diversos cur
sos e 3 ouvintes matriculados, sendo 
de 36 o uumero de a lumnos do curso 
preliminar. 

As Compan llias Do ca s de Santos, 
Paulis ta e Mogyana têm continuado a 
l'ecet'8r a lumnos r eCem-fo.Tm8J(\os afim 
·de pl'a ticarem nos seus diversos ser

v!~os . 

O Goveruo Federal concedeu tam
bem a um engenheiro mechanico e ele
ctricist.a por esta Escola, as vanta gens 
ao a perfeiçoamento t echnico no es tran
geiro por dois annos. 

Foi feit.o com o l\iIinlsterio da Agrl
culttl ra o eontracto para entrega da 
dotação de 100: 00 0$ 000, consignada 
uo orça mento federal , destinada aos 
·es tabelecimentos de en sino Que creas
sem cursos de chimica industrial. J á 
foi rece bida a primeira prestação de . 
50: 000$000. 

Poss u e já a. Escola P olytechnica de 
São Pa ul l) um (' urso de chimicos. 

Dura nte o anno a Bibliotheea foi au
.gmentada de 545 volumes, sendo doa

d os 376 e adqu~idos 169. 

F ora m feitas 3.52 5 consultas em .. 
·4.55 (1 volumes. 

1;,1;;('(,1" Profissional Masculina da 

·Capit<ll - Na ·Escola Profissional Mas
clllina da Capital foram diplomados 
em 1920, 51 alumnos, sendo: em 
mech anica 20, em marcenaria 6, em 
pintura 7, em cleetrlcidade 4 e no 
curso nocturno 14 . 

O anno de 1920 foi um dos de maior 
matricula escolar: 883, alumnos, sendo 

4 ,19 no curso diurno e 434 no noctur
no , retirando-se da escola para segui
re m a.s profissões, por já se sentire u. 
~. p(os, 273 alumnos. 

A r,.e queneia média escolar foi du
":'"1."4 (' o anno de 25 ,5 e a porcelltageul 
rl ( ~ fl' eqllüncia de 76,4 %. 

ção dos cursos pl'ofissionaes praticos 
foi de 52:951$600 . 

Tendo sido a renda de 48: OOO$OOU, 
houve um saldo de 9:951$600 a favor 
da Escola. 

A re nda bruta foi de 43: 183$920 e 
a renda applicada á Escola, .. " ... 
21: 660$860. Pagou-se de porcentagem 
aos alumnos a quantia de 1 : 597$140 

e recolheu-se ao Thesouro o saldo de 

18: 925$920. 

A verba votada para pa game nto de 
diarias aos alumnos, foi de .. .... . 
10: 800$000. Foram requiSitados do 
Thesoul'o 10:720$200 e pagos . ..... 
10: 401$100 aos alumnos, send o reco
lhido o saldo de 319~100. 

Não fo i despendida, como se vê , a 
ve rba tota.J , ·havendo U111 s·aldo de .... 
398$900 , P a ra a Sopa Escola r , foi vo
tada a verba de 12:000$000, tendo si

do gastos 11: 581 $ 4 2 O, ha ven·du por
tanto um saldo de 418$580 . 

Escola Profissional Feminina da 
Oapital - A ·Eseola Prof iss ional Fe
mini·na da Capital fU!lcciono·u regula·f

'mente, 

Existindo vagas de mestras àe offi
cinas foram ellas preenchidas com pro
moções de algumas auxiliares . 

Foram recusadas mais de 200 can
dida tas, só no periodo regula m entar, 
devido ás pequenas dimensões do edj
fício em que funceiona a Escola. 

No periodo da manhan estavam ma
triculadas 260 e no da tarde 276 me
ninas perfazendo um total de 536 . 

A exposição de trabalhos cuja con
fecção se a ·va.Ji ou em 17; 1 93$000, -r en

deu 11: 356$400 , verificando-se um 
saldo, no valor de 5: 836$600. Repre
sentam essas verbas 11m excesso .rela
tivamente á · exposição do anno ante.

rior. 

Escol!\ PI'Ofissional de Ampal'o -
A Escola Profissional de Amparo func-

A n~l'ha (~olleedida para a manut.e ll- ,. donou llornü tlmellte conl seis cursos~ 
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TIl'?TII?(,€'l1do a preferencia dos alumnos 'f 

O-s dê n1echallica e lnarcenaria. sendo I' 

,de 87 par" est.e e 99 para aquelle, num I 
tota.l de :332. 

C~~m Ull'!U verba especi.al de ..... 

'27: 7l2S200 foram adquiridos machi-

UÍSIDOS illdispensa veis para o ensino, 

O ,''""O noctUl'no de aperfeiçoamento 
paTa os operarias vae produzindo bons 

r e1'JU lta dos. Foi bôa a prooducçãoo do 

anho. 

I 
i 

I 

A renda da escola attingiu a 

53:58(1$010, assifu discriminada: ven

das na secção de a.prendizagem e na I 

s€cçà" industrial 40:375$000, incluin

do 0<' saldos a receber; artefactos ap

plicadoil na Escola, 6: 357 $ 5 6 O. 

Foram pagos 2: 224$480, de porcen

tagem, aos alumnos e recolhido ao The

.80Uro> o saldo de 2:653$183. 

Em eonleç·os de Maio foi creada unIa 

secção industrial no curso de marce

naria, a qua,l, além dos fins edllcativos 

p.lenH.nle'llte satisfeitos, conseguiu man

ter-.s,,,? exclusiwllmentecom o PTQI(}-ucto 

de ,pua renda. deixando ainda um sal

do liqui-do para o Estado de 3:816$319. 

Con~.orreu com os trabalhos applica

dos na Escola, na .importancia de .. 

1:276$210 e ainda ficou com um sal

do e artefactos em deposito, no valor 

de 237$950. Fez-se to·do esse serviç" 

com 'lIma média de 7 officiaes. 

Concluiranl o curso, recebendo 08 

respectivos certificados, 10 alumnos. 

Instit 1I111-se a Sôpa Escolar, cujas 

.despeza" importaram em 8: 127$065, 

6endo 932$600 com a installação da 

casinha .. Para taes despezas concorreu 

li renda da Escola com 1: 33 3$130. 

A Companh ia Mogyana offereceu 50 

passes gratuitos para os alumnos que 

residem em localidades visinhas, po

den.d'O c·om esse favo'r e com a Sôpa IEs

~olar. estender a Escola os seus be

neficios a toda a zona ne q'Ue AmpaTo 
,é celH!'O. 

Escola Prot:lsslonal lUa8culina de 

Rio Claro - As aulas da Escola Pro

fissional Masculina de Rio Claro co

meçaram a funccionar a 13 de Setem

bro do anno fi,ndo, num predio doa:do 
ao Estado pela Camara Municipal e 

adquirido por subscrjpção popnlar, no 

qual foi feita a conveniente adaptação. 

As obras, iniciadas em 14 de Agosto 

de 1919, e terminadas a 9 de Janeiro 

do anno seguinte, importaram em 

46.: 026$155. 

A escola começou a funcclonar com 

tres secções: mechanica, marcenaria e 

pintura: matriculando 155 aIumnoa, 

numero que mais tarde se elevou a 

200. 

A frequencia média annual foi de 

156,8 e a porcentagem de 36,3. 

Todas as officinas estivera.m em 
franca actividade e já produziram va

rios trabalhos, quasi todos applicados 

na propría escola, para complemento 

e installação de algumas salas e otfl

cinas. 

A escripturação vae sendo feita nom 

mesmos moldes da adoptada em esta

belecimentos congeneres. 

Não houve, propriamente renda em 

1920, pois além de um ou outro con

certo de pouco valor, Q.uasi toda a pro

ducção d" Escola toi ali mesmo 'ippll

cada. 

As despezas de installação e expe

diente até 31 de Dezembro de 1920 

importaram em 134:668$740. 

O valor do edificio, installações, mo
veis e utensilios, está calculado em 

165:184$021. 

De 13 de Setembro a 31 de Dezem

bro o movimento de materlaes foi o 

seguinte: entrada 6: 963$225, sahida: 

1:605$550, saldo 6:361$705. 

Seminario das Educandas - O Se

minario das Educandas funccionou com 

toda a normalidade. 

Gastaram-se, aU, 100:418$000, sen
do 95: 000$000 da verba votada e o 
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restante com despezas extraordlnarlas 
resultantes do excessivo augmento de 
I.odos os g~neros de cO·!hSumo. 

Repartição <te Estatisttca e Archivo 
(lo Estado - Durante o anno passado, 
a Repartição de Estatistica e Arch!vo 
do Estado funccionou satisfactorla
mente, tendo sido de 16.701 o · movI
mento de entrada e sahida de papeis, 
impressos e volumes. 

Foi distribuida a ó< Divisão AdminIs
trativa e Judiciaria do Estado", cor
respondente a 1920, com todos os ac
erescimos e modificações resultantes 
de leis votadas até o fim daquelIe 
anno. 

Deu-se inicio á traducção e impres
são em volumes dos autos de "Inven
tario e Testamento", do 1.. cartor!o 
de orphãos desta Capital , existentes no 
Archivo e referentes aos seculos XVI 
e XVII, serviço contractado com o Snr: 
Manuel Alves de Souza que já tra
d uziu e mandou imprimir vinte milheI
ros, em 'vinte volumes, dos quaes a 
Repartição tem feito larga distribni
ção gratuita com grande procura e ac
ceitação. 

Foram recebidos 14.680 volumes de 
publicações diversas e otferecidos ao 
Archivo 249 exemplares de varias obras 
e 245 revistas. 

A bibliotheca do Archivo possuia até 
o fim do anno 8.653 volumes de tra
balhos impressos. 

Durante o anno foram passadas 127 

c.ertidões pedidas pOT parUcul~res, pro
.duzind:o, 3 :777$000, pagos em sellos 
do Estado. 

Pinacotbeca do Estado - Visitaram 
a Pinacotheca do Estado. no anuo fin
do, 8.426 pessoas. De aecôrdo com a au
ctorização do artigo 5. 0 do Regulamen
to, foram copiados varios quadros por 
artistas e amadores. 

Foi augmentada a collecção de pin
tura com tre8 novos quadros offereci-

dos pelo penSionista do Estado. Paulo' 
Vergueiro Lopes de Leão e a de es
culptu'ra com tres trabalbos lÍ" F'ran-· 
cisco Leopoldo e Silva, adqui"id09 pelo 

Governo. 

Museu do Estado - A té (> mez de 

outubro visitaram o Museu do Estado 
72.248 pessoas ou ma is 14 . 521 do 
que em igual periodo em 19 19. 

O estado de adiantamento das obras 
da Avenida da Independenc ia. impe
diu a continuação de visi(a~ do mez 
de novembr() em diante. 

Continuaram os serviços de (;&talo- · 
gação decimal, estando proll\ ilta, in
teiramente catalogada a ~a!a <le en
trada - A-3 

Foi feita em seis mezes a iichagem 
de 14.00 O volumes da liyraria em 
duas séries de cartões: uma !~elativa 

aos nomes dos autores e ,'utra dos 
titulos de obras. 

Diario Official - O ,. Diario Offi
cial" foi ,publica/do 294 Y.ez-é!S, COIID 

15.092.680 paginas, sendo a tiragem 
total de 532.970 exemplares. 

k mateTia nelle publicada importou 
em réis 295:343$500, Oli menos . .. 
1:322$050 que em 1919. O expediente 
das Secretarias encheu 1. ')79.745 li
nhas (menos 16.101 que no a nno an
terior), do valor de 147 :~74$ 500, ou 
menos 39:016$250 que .naqueIle anno. 

A venda avulsa rendeu '2: 563$300, 

ou mais 267$800 que no anno ante- o 

rio1' . 

Foram aviadas 283 ellcommendas 
cuja tiragem Mtal foi de 1.184.605 

unidades (menos 780.729 que em .. 
1919), o que Importou <:lm 
169;459$359 ou mais 17:938$23l. 

Foram brochados 112. 986 exempla- · 
res, ou mais 48.425, e encadermado8 

1

1.538 volumes (ou menos 6 . 8331. no 
valor de 18:172$129, ou menos .... 

I 4: 5 99$415. 
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Ave,',"" ,'otada para o custeio da 

":epal'tição foi de 280: 000$000, 

"O diri'ctor calcula a renda intel'na 

prOpria é,Ji1 513: 808$728, representa

da pelo que custariam si fossem pa· 
g'as a j)ublícaçã.o do expediente e obras, 
veriaa ayulsa de jornaes, obras e avul

sos, eYentllaes e assiguaturas. 
A despeza feita com o pessoal e 

custeio atting;itl" a 333: 006$830. 

Bibliot.hf'"a Publica, do Estado - A 

Bibliotlieca Publica do Estado vae 

preenchendo regularmente os fins para 

que foi instituida. Durante o anno 

procurara-m-na 21.139 pessoas que fi

zeram 3 0,22'0 consultas em differentes 

ooras ciasE\Hicadas segundo o systenla 
decimal. 

Sel'vi.,." Sanita rio - As condições 
sanitada, do Estado foram melhoradas 

lIansívelnwnte durante o anuo de 1920. 

A mortalidade geral, que attingiu 
em 1918 ('om a pandemia de grippe 

a um enorme coeffíciente tem decres
cido dE' modo apreciavel na propor

ção relativa á brevidade do tempo. 

Em relação ás doenças transmissi

veis a.pesa!' <10 l'eapparecin1ento da Ya

riola em a.lgumas localidades do Es

tado, houve igualmente uma diminui

ção no ,'oefficiente de. mortalidáde. 

A esse saldo ponderado de vidas que 

advem ao Estado, deve-se aCCl'escer o 

excesso de nascimentos sobre os obi

tos cujos algarismos. são animadores. 

Na Capital, onde as condições de vida 

favore('8JD sobre modo a tl'a-lls-missão e 
o incremento dessas doenças, sobre

tudo nos hairTos onde a população é 

densa, a mo,rtalidade pOT ellas deter

minada foi assás reduzida. 

Pestf~ -- Enl nlaio surgiu inespera
damenté lima epidemia de peste que 

toi promptamente extincta, graças a 

rapidez e a e-ue'rgia C0111 que se appH

caTam a~ medidas de pl"ophylaxia, atti

".nellteh a ~.8pecie lllorbida. 

As quatro commissões, encarregadas 

da sua prophylaxia, trabalham sob a 

forma de postos ou consulto rios ambu

latarias. O Posto da Capital continúa 

a funccionar no bairro do Braz e, em 
1920, outros foram installadoB em São 
Carlos, Botucatú e Jardinopolis. 

A despeito do melhoramento reali
zado com os trabalhos de saneamento 
em Villa Americana, Nova Odessa, San

ta Barba .. a, Monte-Mór, Usina Esther 

e outr·os que se -a·cham e111 via de exe

cução em Cantaduva, ltuverava e Barra 

Bonita, o coefficiente determinado pelO 
impaludislllO tem-se mantido bastante 

elevado. 

Distribuiram-se 1,400.000 tubos de 

polpa yaccinica, quantidade jamais at

tingida em annos anteriores, 

Quanto a meningite cerebl'o-espinhal, 

appal'eCeraln casos esporadicos, no cor
reI" do anno, ficando todos circums
criptos nos seus fócos, sem ter havido 
propagação do mal. 

Policianlcnto Sanital'io - Para a de .. 

vida efficiencia desse serviço, foi a 

Capital dividida em trinta districtos, 

estando cada um delles a cargo de um 

inspectol' sanitario. 

I 
Afim de que esta cidade, que pos

sue hoje cerca de 60.000 predios, fosse 

I sufficientemente policiada pelo depar
I 
I tamento sanitario durante o anno, es-
I tabeleceu-se coI1'o ,medi'a gleral, qlli€ 

,! cada inspector deveria visitar, por dia, 

I 25 predios no minimo. 

O resnltado desta medida tem sido 

o mais lisongeiro possivel. Desta arte 

são visitados diariamente cerca de 750 

predios, o q ne perfaz, ao cabo de 3 O 

dias, 22,500 predios, isto <l, um poueo 

mais da terça parte dos predios de 
que. se compõe a cidade. 

A fiscalização das cocheiras, estabu

los, cavallariças, chacaras, quintaes, ca

pinzaes e terrenos baldios continüa a 

ser feita, como preceitúa o Codigo Sa-
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nitario, pela Inspectoria dos 'S'erviços 

de Prophylaxia. 

Inspectoria de Alimentação Publica 

- Para a policia dos estabelecimentos 

de generos alimenticios, como as fa

bri'cas, os hoteis·,as pensijes, os restau

rantes. 08 cafés, os açougues, os mer

cados, as feiras, etc., foi organizada 

uma Inspectoria de Alimentação Pu

blica, nos termos do artigo 33, § § 6 

e 16 do Co digo Sanitario. 

Começou o trabalho em junho deste 

anno, com cinco inspectores e· cinco 
guardas sanitarios, pessoal ainda in

lufticiente á extensão do trabalho. 

Laboratorio de Analyses Chimicas e 

Bromatologicas -' O Laboratorio de 

Analyses Chimicas e Bromatologicas 

foi transferido, no mez de Novembro, 

para o novo predio da rua Pires dg 

Motta. 

A sua installação completa ainda 

não está concluida. 

O Laboratorio espera o material já 

encommendado na Europa para atten

der com segurança e presteza aos seus 

misteres. 

Instituto de "Medicamentos Ofticiaes 

_ Este Instituto, creado como depen

dencia do Instituto do Butantan, foi' 

inaugurado em 1919. 

Foi elIe instituido para preparar os 

saes de quinina. Os apparelhosestão 

adquiridos, e que custaram cerca de 

100:000$000, são adequados a este 

fim. 

Delegacias de Saúde - As Delega

cias de Saúde da Capital, de Santos, 

Campinas, Guaratinguetá, Ribeirão Pre

to, São Carlos e Botucatú executaram 

os serviços que lhes inculnbelll, como 

visitas de vigilancia sanitaria, atten

dendo reclamações, inspeccionando pre

dios vagos, fiscalizando o exercicio' da 
profissão de medico, parteira, pharma- I 

centico e dentista, expedindo intima-

ções, multas, procedendO a ins,OBcções" 

de saude interdictando predioo. visitan

do predios em obras de reformas, ap

prehendendo amostras de mercadorias 

para analyses, vaccinando, revaccinan

do e despachando o seu numeroso ex· 

pediente. 

Inspectorias de Pharmacias - Fo· 

ram feitas 1. 524 visitas a p harmadas 

da Capital e do Interior, inspecdol1a· 

das todas as drogarias, casas e lnstru-· 
mentos cirurgicos, fabri~as de drogas 

e pToductos chi'micos, henl co'm.i) la-
boratorias da Capital. 

Expediram-se 255 intimações ê 33' 

multas, rubricaram-se 352 liYl'oS ~ la· 
vraralll-se 44 termos de exanlB8. 

Eng'enbal'ia Sanital'ia - Esta sec

ção executou durante o anno de 1 ~J20 

os seguintes serviços de fiscaHzaçãn 

das const·r.u·cções novas: \'isita~ feitae, 

pelos engenheiros 2.422, visita;,; fei

tas pelos fiscaes, 9.415, impenueahili

sações do solo 6 O 7, intimações feitas 

193, muitas impostas 1; vistorias fei· 

ta:s pelos e-ngenheiros; em habitações 

privadas 33, em theatros e cinema.s 1. 

em armazens e outras casas de nego
cio 1, em fabricas e officinas :5 '7 E" em 

diversos 7. 

Foram 61n numero de 23 as c0mmis

sões no interior do Estaflo. 

Hospital de Isolamento - Foi e1e

yado o numero <Ie doentes no Hospi-· 
tal de Isolamento. Existiam em 1.. 

de janeiro de 1920, 45 doentes: elltra

ram 1. 476 ; falleceram an tes d;; 24 

horas de hospitalisação, 94; falle,,€ram 

depois das 24 horas, 192; tiveram ,dta, 

1.170 e passaram para o anno de 1921, 

65 doentes. 

Instituto Vaccillogenico - Ao Insti

tuto Vaccionogenico foram fOl'lleeidos 1 , 

durante o anno, 258 vitellos, sendo to·· 

dos vaccinados, com o seguinte resu1-· 
tado: serviram 230, falharalD ~3: não, 
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aproveitados 5, · polpa colhida 15. H O 

grammas, polpa inutilizada 447 grs., 
média de cada vitello 62 grs. , coelhos 
vacclnados: de polpa vaccinica 84 e 

para intensificar a violencia da pOlpa 
vaccinica 141 ; polpa vaccinica prepa

rada em tubos para 2 pessoas ..... 
1.149.348, em tubos para 200 pes-

o 

soas 153; foram distribuidas lympha 

vaccínica á Dírectoria Geral: em tubos 

para 2 pessoas 1.112.060 e em tubos 
para 2 O O pessoas 10 0; foram distri
buídos a particulares tubos para 2 pes
soas 15.188, tubos para 200 pessoas 
6, tubos inutilísados por antigos ... 
1.680; em depos ito existem 20.420 

tubos para 2 pessoas, 10 tubos para 
200 pessoas e 1 . 035 grs. de polpa para 

preparação de tubos . 

Instituto Bacteriologico - Foram 

feitos pelo Instituto Bacteriologico, du- I 

Fante o anno, 5.722 exames díversos 

preparados 1 2 . 479 c.c. de vaccina anti
typhica e 447 c.c. de vaccina contra 

.. coqueluche. 

Secção de P,·otecção á Primeira In

faneia - Os trabalhos de que se en

carrega a Secção de Protecção á Pri
meira Infancia, do Serviço Sanitario, 
não permittiu dar o rendimento dese
javel em vista das faltas de que ainda 
se resente a sua apparelhagem, mas 
que serão san a das em breve_ 

O movimento do Consultorio de La
ctantes em 1920, foi o seguinte: nu

mero de creanças inscriptas 485, nn
mero das que passaram para o anno 

de 1921, 484 , num total de 959. 

Inspecção de . Amas de Leite - O 

Lactario prestou seu valioso concurso 
nos casos de insufficiencia 01\ falta 

de leite materno, na phase de desma
me e, nestas condições, forneceu leite 

el!terilisado e varios leites modificados 

" mistu·ras lacteas. 
O total de le ite fornecido .foi de .. 

43.119 frascos. 

Foram examinadas 70 pretendentes 

ao mistér de amas de leite, tendo sido 
acceitas 44 e recusadas 26. 

Fizeram-se 583 vaccillaçõcs, H pe
quenas operações. 34 pesquizas diVer
sas e 445 exam,·&. 

Dlstribuiram-se pelos cartorios de 

paz 6.750 instrncções sobre pue.rkul
tura e hygíene alimentar da infallcia , 

Estatistica Demogl'apho-Sa nital'ia -
Foram regularmente publicados e dis
tribuídos os boletins hebdomadar ios e 
mensaes da repartição de Estatística 
Demogt·a pho-Sanitaria. 

O Aunuario de 1919 se acha nas 
officinas do " Diario Official ,. para 'ser 

impresso e encadernado em dois volu
mes , em numero de 2.000 exemplares , 

no mesmo formato do de 191 8. 

Con1porta um melhoramento a nlais. 
com a introducção do estudo completo 
feito das tres grandes cidades do Es
tado - São Carlos, Guaratinguetá e 
Botuc8,tú. sédes de delegacia de sa ude .. 

A população da Capital é calculada 
em 530 . 060 almas e a do interior em 
3.500.000. 

Abnoxal'Ífado - A 31 de deze mbro· 
de 1920 o Almoxarifado acclIsa va e m 
drogas, des infectantes , m{)vei~ e lIt e lt
silios o valor de 893:494$76 3 . 

Attenden a 912 requisições a suas. 
secções, a 11 req nisições dos esta beie-· 

cimentos da Capital, a 16 requisições. 
de outros estabelecimentos, a 12 de 

esco'las 110l"lllaes do interior, :393 de 
grupos escolares do interior, 61 ele es
colas reunidas, 21 de camaras munici
paes, e 6 outras diversas, montaudo 

todo O fornecimento á cUra d e . . ... 

466: 154$3 23. 

Oesinfectol'io C""tral -- }<'oi esr.e o· 
resumo dos trabalhos executados du

rante o anno de 1920: remoções e1Íe
ctuadas 1 . 260; doentes removidos ., 
1. ~ 78; ' cada veres removidos 23; iso-o 
lamentos domiciliares 206; notificaçõeg. 
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• nü,n C1!l.Ifirrlladas :HHi; desinfecções por 

moluHt lP..B i rahsmissiveis 2. 454; desin
fecções por outros motivos 411; desin
fecções em casas vasias 2.383; desin
fecções em edifícios pUblicos 1. 270; 
desinfecções com apparelho Clayton 41; 
deainfecções com o pulverisador a va

por 559; penolisação em ralos de ex
gottos 7,23&; peças de roupa desinfe
ctadas pelas estufas 81.744; peças de 

roupa desi.nfectadas por formol 30.948; 
peças de roupa incineradas fj fi 3; ope
rações de estufas 1.717. 

Inst.itlllt,(); I'asteur - Foraul inscri

ptas para tratamento no Instituto Pas
teul' 1.598 pessoas, tendo concluido 

a. immuni'sação 1.49í pes'8'oas. 

Em relação ao anno passado houve 

mais 9 inscriptos. Elevou-se a 390 o 
numero de pessoas da Capital tratadas 
no Instituto em 1920. 

Suspendera.m o tratamento iniciado 
52 pessoas: abandonaram o tratamento 
inicia.do 77: mOl'reranl de raiva 2 pes

soas. 

Exístiam en~ tratamento no dia 31 
de dezembro. li 6 pessoas. 

Foi clt ..l98 o numero de aniulaes 
recebíd'D'~ pa:ra fixa-r diag"l1O:sUco; de 

43 para iratamento e 116 para obser
vação. 

Foram realizados os serviços habi
tua-es: 'exa·llles ·anatomo-ípatlHJ.logic-os. 

trata.·mento·i-), cRllterisações. 

F·oram :l22 os consultantes cujo tra
tamento foi julgado necessario tendo 
feito o sôro vaccinação 132 pessoas. 

Illspe~Ol'ia. de Prophylaxia Gel'al ~ 
Foi intenso o serviço de prophylaxia 
geral pelos visitadores e turmas da Ca
pital e de Santo);. 

Foram limpos 10.220 quintaes e cha
caras. 5'12 terrenos. visitados na Ca
pital 16~7.~51 qnintaes, 14.562 terre

nos e ""acaras, 25.817 cocheiras e .. 
,j . ,,72 f"staI.HlloB, e em Santos 37.258 

quintaes, terrenos e chacaras, 1.99', 

cocheiras e estabulos. 

Instituto Sôrothel'apico de Butanton 
- Esta importante secção, Instituto 
Sôrotherapico de Butantan, desenvol
veu activo trabalho, preparando sôro
anti-diphterico, sôro e vaccina pestosa 
e a pyocyanase resolvendo p,roblemas de 
histologia e anatomia pathologicas, con
tin uando o preparo dos sôros e vaccina 

streptococcícas e pneumococcicas, con
seguindo com successo preparar sôro 
anti-meningocóccico polyvalente, bem 

como um methodo pratico de immuni
sação anti-tetanica, 

As secções ootanica e de hervario 
e Horto "Oswaldo Cruz" tiveram gran
de desenvolvimento. VaTios trabalho.· 
foram publicados. 

Na secção de opotherapia prepara
ram-se varios productos. 

Fizeranl-se val'ios exalnes de fezes, 
experiencias de oleo de chenopodium, 
4 reilnmunisações no serviço de dYS811-

teria bacilIar e 459 sangrias para 17 
especies de sôros. Realizaram-se varios 
serviços na secção de concentração de 
sôros. 

O director realizou duas proveitosas 
excursôes e desenvolveu-se o serviço 
de propaganda. 

Entraram no anuo de 1920, 11.400 
serpentes. 

Distribuiralu-se 2. 337 caixas e 
1. 914 laços e fizeram-se 19.156 eX

tracções de diffe'rentes especies d·e co
bras. 

Na secção de culturas executaram-se 
importantes serviços em semeaduras, 
pastos e cercos.' 

Secl'eta."ia - Entraram 10.975 of
ficios, 4.584 requerimentos e 1.705 
boletins de serviço, expedindo-se 6.755 

officios. 
Distribuiu a Secretaria 1.071.400 

tubos de vaccina anti-variolica. 
Por esta repartição foram feitas .. 
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140,576 vaccinações e 243.734 revac
cinações contra a vario la, 4.951 vacci
nações anti-typhicas. 

Foi de 75.000 o muneTO de f.idias 
archivadas sobre papeis do Serviço Sa- , 
nitario, \1.7 fi 6 de jornaes e de 4. 225 
o de promptuarios. Realireram-se 392 

inspecções de saude. 
Fizeram-se 16.993 intimações c fo

ram impostas 876 m uHas, 

Expedient.. da Secretaria do Inre
l'ioT - Durante o anno findo, augmen

tou " trabalho do expediente da Se
cretaria do Interior, nas duas Sub-Di-
ractorias. 

O movimento de papeis foi quasi 11' 

de 80. (filO, sendo que SÓ na 2.' Sub-

I 

Direcfor-ia. atting'iu a 51.010. 

Continúa a ser executado com pres
teza o serviço de fichamento, tendo 
sido feitas até ag·ora perto de 4.000 
fichas, arrumadas em rigorosa ordem I 
alphabetica num ficheiro, contendo pe- I 
queno numero de gavetas. Isso faci- I 
lHa a obtençã-o ·de informações sobre i 
tudo o que diz respeito ao ensino pu- II 

bii(lo e !<. outro's assumptos dependentes 
da pasta do Iuterior. 

Com a reforma da InstrucçãO' Pu
blica, as tres secções a ella referentes 
redO'braram os esforços, creando-se no
vos livros, remodelando-se outros, fa
zendo-se a alteração de assentamentos 
a classifica~ão de escolas, serviçO' de
morado e trabalhoso realizado com se
gura 01'i~ntação e que está c"'illpleta
mente em dia. 

Embora minuciosas não ~éi cOInple
tas as info'rmações que tenho a honra 
de vos ministrar. Os relatorios das 
quatres secretariás ampliarão estas Re
ticias sO'bre a marcha dos negocios pu
blicO's, no correr do movimentado pe

riO'dO' de 1920, não obstante estarmos 
todO's llromptO's a vos enviar quaesquer 
outras que o vosso patriotismo e sa
bedoria julguem uecessarias ou uteis. 

* .. 
Tenho a honra de vos apresentar. 

senhores membros do Congresso Le

gislativo do Estado de S. Paulo, os 
protestos do meu profundo respeito. 

S, Paulo, 14 de julho de 1921. 

Washingten Luis P. de Souza. 

* 
*" o;: 

Mensagem apresentada ao CO'ngresso 
Legislativo, em 14 de julho df' 
1922, pele Dl'. \Vashington Lui, 
Pereira de Seusa, Presidente do 
EstadO' de São Paulo. 

Senhores Mem.bros do Congresso Le
gislativo do Estado de São Paulo. 

Finanças - Desempenhando-me da 
.attribllição constitucional de vos infor
mar sobre o' estado do-s nego cios PU

blicos e de vos indicar as providencias 
necessarias aos interesses do Estado de 
São Paulo, começo. pelos aSBumptos 
.relativos ás nossas' finanças. 

Subiu a 160.580:333$463 a receitu 
arrecadada pelo 'Estado de S. Paulo. 
no ,anno fina'uceirü de 1921, ·receita 
que tinha sido calculada em ..... ' 
137.484:000$000, co,nforme a respéctí
va lei orçamentaria, o que demonstra 
uma arrecadação a mais de ... . •. , 
23.096: 3 33$463. 

Esse saldo é a consequencia do cres
ci,mento natural das rendas estaduaes, 
não tendo contribuído para eUe nem 
a creação de novos impostos, nem mes
mo o augmento dos actuaes. 

Longe de crear ou de augmentar im
postos, o Estado, aO' contrario, diminuiu 
·alguns existentes, o que, muito !lson
jeiro para nós, anlllLficia {I, maorcha as' 
cancional das finanças paulistas. 

Assim, com o intuito de proteger a 
pecuaria e as construcções, reduzi n, 
pela le1 n. 1.764 de 1920, de lO réis a 
2 réis a taxa de expediente que, a titulo 
de estatistica, era cobrada sobre a ex-
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portação de c.arne, areia, tijolos e pe

dra. 
Da mesma forma, diminuiu o im

posto de exportação sobre o café em 

cerca ·de 50 %, o que já vem fazendo 
desde alguns annús. 

A lei n. 920 de 4 de agosto de 1904, 

8JI't. 6.°, determi-na que o impo·sto de 
exportação sobre o café seja cobrado 

na base de 9 % "ad vaiarem" sobre 

uma pau.ta movei correspondente á 
média do preço do café, por ki10, d u· 
rante a ultbna selnana, 

A quantidade de café paulista ex· 
portado pelo porto de Santos, no anno 
dê 1921, foi de 7.645.935 saccas que, 
ao preço de 77$320 paI' sacca, fazem 

o preço media de 1$ 288 por kilo con
forme os algarismos enviados pela Re

cebedoria de Rendas de Santos, repre-

sentando D valor total de ...... . 

591.183:694$2ÓO. 

Descontados sobre esse valor os 9 %, 
que auctoriza a lei, o i.mposto de ex
portaç~o sobre o café deveria ter ren
dido para os cofres do Estado a quantia 
de 51'.206:5321478. 

EntTetwnto, pela lei n. 1839 de 27 
de dezembro de 1921, art. 6.', iúi fi
xado em 70'0 réis o valor do kilo do 
café, e sobre esse valor foram (10-

brados, em 1921, os direitos de expor-

tação, que apenas renderam ....... . 

28.966:410$578 cor.respondent€s a I 
4,8 % "ad vQI,olre'n1", o que rep-rese,nta I 

. uma reducção uo imposto na impD'ftan· i 
ela .de 4,2 %, cerca d€ 5 O %, equivalente 
a um augmento para a economia da la

'voura cafeeira e uma diminuição das 

'rendas do Estado, da quantia de 

. 24.24'0: 121$900. 

E' aqui o momento opportuno para 

infúrmar ao Congresso e ao Estado de 
S. Paulo, qual a verdadeira contribui
ção da exportação de café, para os eo

Ilres do Esta'do, rectificandú-se, assim, 
oTliniões feitas e que cÜ,rrenl já CQ.nl0 

dOf!:maR. 

E' indisp·ensavel essa. rectificação no 

propri-o lnte·resse da lavoura, afim de 
que se saiba com segur'ança e verdade 

oS fact-os relativos á nossa principal 
riqueza. 

Administradores, administrados, pro

ductores, commerciantes, estadistas, to

dos têm interesse em assentar os sells 
calculos, as suas previsões, os seus 

argumentos em algarismos firmes € 

indiscutiveis, para que não cheguenl a 

conclusões falsas Oll exaggera·das. 
Até agora nenhum cDufronto oif!

cial, ue-m estudo authelltico, tem sido 

ieito a respeito do volume da contri
btlição ca,feeira no orçamento e!3taduaC 

de modo que todos os trabalhos apre

sentados, sem a base dns alg·Q·risll1o, 

cert.os, só podem dar resulta'dos appl"o

xfrna.dos, Isem exactidão, e, o que é 

mais, 111 uito longed.a ve-rdade. 
E' t.empo de f·O.rnecer cif'ras exact-a,' 

para que exactos sejam. os estudos qUt~ 

se fizerem a respeit.o. 

Assim, a exportação de café pelo 
port-o de Santos, no exercicio de 1921. 

montou a 8.795.184 saccas, das quae8 

7.645.935 pertencem a S. Paulo, 

1.081.516 a Minas e 67.733 ao Pa
raná. 

Os 7.645.935 pertencentes a S. Pau
lo produziram 591.183: 694$200, os 

quaes renderam, de imposto de expor

tação, a quantia de 28.966:410$57S, 

o que representa 4,8 % "ad valorem". 

Addicionando-se a essa quantia, o 

que o café exportado pagou CDillO con

signação especial pela sobre-taxa de 
5 fra.ncos por sacca exportada, isto é, 

a somma de 21.952:260$976 (frs .. , 

38.177.845,95 = 1 fI'. = 575, im
portancia da sobretaxa, conforme os 

rigDrosos algarismos fornecidos pela 
Recebedoria de Rendas de Santos). 
ainda assim, a contribuição do café 

exportado não attingiria aos 9 % le
gaes, pois que" essa Parte relativa á 
sobretaxa, re·presenta 3,8 % "'ad valú-
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rem ". Quer dizer que o imposto de ex

portação - 28.9 6fi: 410$578 - mais 

a quantia correspondente á sobretaxa 

- 21. 952:260$976 - isto é, o total 

de 50.918:671$554 que recahiu sobre 

a exportação de café equivale a 8,6 % 
<lo seu valor, contribuição que fica 

abaixo, por consequencia, dos 9 C;:;. 

legaes. 

E essa porcentagem não vigorou só 

neste anno, filas em. anteriores, como 

se vê da tabella abaixo, fornecida pelo 

Thesouro do Estado. 

Imposto "ad valorem .. 
Anuos Preço medio imposto 5 fr. illclnidas as 

demais tl'ibutações 
1919 88$200 3P80 3$168 7,8 % 
1920 66$750 3$780 1$658 3,1 % 
1921 77$320 3$780 2$876 8,6 % 

Mesmo que se quizesse ajuntar ain

da, ao total do imposto pago pelo café, 

a taxa de 100 réis por sacca exportada, 

creada pela lei n. 1.553, de 4 de ou

tubro de 1917, e destinada, exclusiva

mente, á propaganda de café nos Es

tados Un\(los, lllesmo assim tal taxa 

('olTespondel"Ía a 0,12 % do valor, 

o que elevaria, apenas, os dirertoB- so

bre a exportação a 8,72 %, ainda a bai

xo dos 9 % lcgaes. 

Mas tal taxa não constitue renda 

do Esta.do, não concorre para as des

pezas geraes, pOis se destina. unica

mente, á propaganda de café, que é 

feita por intermedio da Sociedade Pro

motora. da Defesa de Café e, pois, 

não póde ser considerada como direitos 

so b re a expo-rtação. 

E é tudo quanto Gnera a exportação 

de café visto como está esse pro,lucto 

iEtnto do imposto de viação Oll tran

sito, pela Lei n.' 1245 de 1910, art. 

16 do imposto so bre capital de socie

dades anonymas e do imposto territo

rial, pela lei n." 920 de 4 de agosto de 

1904, art. 1.' § 3.', ns. 1 e 5, e da 

taxa de expediente pela lei ·n. O 817, de 

8 de novembro de 1901, art. 15. 

o imposto de transmissão de proprie

dade, "inter-vivos" ou "causa.;..rnortis~1 

não póde ser contado, porque não recae 

sobre exportação de café. 

Esse estudo é neeessario, indispeu

savel, neste nlomento em que se fa.la 

em reformar o systema tributario do 

Estado. 

Deante de principia0 de escola, pode

se atacar o imposto sobre a exporta

ção, lllas nã,Q se pode cOlldenlna.r o que 

entre nós vigora, por exaggerado ou 
D rej II dic.ialu1811 te so brecarregad o. 

Maior. llluito maior. seria a arreea

daçã.o do imposto sobre a exportação 

do café, si tivesse sido elle cobrado na 

base legal '''ad vato,rem ", e liã.o sohre 

lima pauta fixa, como foi feito. 

Essa diminuição do imposto expli

ca o decrescimento dessa fonte de re

ceita, na actual e llas anteriores arre

cadações. 

O imposto sobre exportação de café. 

nos annos de 1912 até 1916, constituiu 

metade da receita total do Estado de 

S. Paulo: no exercício de 1921, não 
chega a ·representar a quinta parte da 

renda orçamentaria arrecadada, visto 

que, na arrecadação total de ..... . 

160.580:333$463, os direitos sobre ex

portação de café concorreram eom .. 

28.966: 410$578. 

Foi uma das fontes de receita esta
dual que deram menor quantia do que 

a que se esperava. A razão está, em 

.geral,. na ,diminuição d·a "quantum" do 
imposto; mas, neste orçamento, em 

que já se p!reviu a arreca.dação do 
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tributo sobre a base da pauta fixa 
de 7 O O réis, o motivo principal foi o 
de menor exportação de café. 

Foi calculada a exportação de café 
em dez milhões de saccas, razão pela 
qual foi orçada a arrecadação em .. 
87.800:000$000; (600.000.000 lrilos X 
700 reis _ 420·000: 000$000, que 
• 9 %, dão 37.800: 000$000) entre
tanto, a exportação ficol! em 
7.645.935, tendo produzido 
28.966:410$578. 

Influiu para essa menor exporta
ção, portanto. para 'diminuição do im
posto e consequente a ug'mento do "de
ficit " orça.mentario , o plano de defesa 
lia café, em boa hora posta em pra
tica pelo governo federal , que reteve 
'no paiz algulls milhões de saccas, das 
quaes a maior parte ' pertence a São 
Paulo. 

PaTa que essa acção govel'llameiltal 
tivesse efficacia, como tem tido, con
correu o Estado de São Paulo com a 
quantia de 15 ,000 :000$000 em diuhei
ro, no allno passado conforme já vos 
Informei. 

Além, .pels, de entrar Ce>m esses ... 
15 .000: 00'0$000, para a valorisação do 
café, deixou o Estado de receber, nes
te exercicio, os impostos referidos so
bre talvez 3.000.000 de s'acca~. 

,si a exportação de café rendeu me
nos do que a somma orçada, em com
pensação, quasi todas as outras foutes 
de receita deram bem mais do que as 
quantias previstas. 

Como se vê do quadro annexo, das 
trinta e sete rubricas, que auctorizam 
a a'wooadação das .rendas, vinte e oito 
dera.m mais do que se esperava, duas 
não Coram arrecadadas e sete dera.m 
menor quantia do que a ol·çada. 

Dessas sete, uma, a que auctorlza os 
direitos sobre a exportaçã-o do {)afé deu 
.. fi e l'iei! ". pelas razões já amplamente 
~q~pla.lla(ta~. 

Apenas, pois, se is fonte~ de renda. 
não se comportaranl bem; mas, exami~ 
nadas as razões e os valores de sua8 
faltas, temos que concluir que pouca 
impol'tancia tem o caso, em relação a 
cinco rubricas, devendo todos ter mui
ta attenção para a sexta, de que trato 
no fim . 

Assim, o ünposto de commercio, 01'

ç,atdo em 6,000:000$000 ren·deu , .... 
5 . 995:493$951 ou menos apenas a in
significante quantia de 4: 506$n9. A 
taxa sobre m~rcadorias negociadas a 
termo, taxa creada mais para impedir 
o jogo illegitimo a termo, do que para 
fazer renda estadual, foi prevista em 
3.560:000$000 e deu 2.949:693$050 

ou menos 610:306$950 e é uma das 
de malor vulto nas suas faltas. A<' 
rendas patrimoniaes provenientes das 
alienações de terras publicas e de . lo
tes em nucleos c.oloniaes, apresentaram
se, aqueIla, com menos 33: 718$350 , 
pois, orçada em 40: O O O $0 O O, rendeu 
6: 281$650 e esta, com menos ... .. . 
48:076$137, pois, previst~ em 
200 :000$000, deu 151:923$863. 

Era natural que as rendas prove
nientes das alienações das terras pu
blicas nada produzissem , pois que o 
Estado, pela esperada lei n. 1.84 4, 

de 27 de dezembro de 1921, com o ele
vado intuito de entregar essas terras 
ao amanho privado, auct{)rizou o go
verno a transferil-as gratuitamente aos 
particulares que as pedissem. 

A taxa sobre matança de vaccas, es
tabelecida com o fim de, evitando a 
matança de vaccas, desenvolver a pe
cuaria, feita, por conseguinte, para não 
ser a'rrecaodada, foi orçada e'IU ..... . 
1: 000$000 e rendeu, apen'as, 50$000 , 
te'ndo dado " deficit" de 950$000. Quer 
dizer que o objectivo da lei foi attin
gido , tendo-se impedide a matança dB 
repr<>ducto,ras. 

Por ultimo, a taxa de expediente, 01'

ça.da. em 4.000 : 000$000 , rendeu ... 
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3.062:159$807 ou menos .. . ..... . 
937:840$193. 

A taxa de expediente foi estabele
cida:, nos logares d·e embarque, de 2 a 
10 réis por kilo exportado de merca
doria , com isenção o café, para. por eUa. 
ae fazer a estatistlca da nossa expor
tação. 

Baixou a sua arrecadação, baixou a 
nossa expOl·tação. 

E' um facto. 
Não obstante ter sido reduzida de 

10 a 2 réis a taxa de expediente sobre 
ca rnes, areia, tijolo e pedra, pela lei 
11 . 1.764, de 31 de dezembro de 1920, 

o que naturalmente influiu sobre O 

t.otal arrecadado, o facto é que houve 
diminuição na nossa exportaçã.o. como 
falarei adeante. 

Nos ulthnos tres exercicios , foi a. 
seguinte a arrecadação da receita do 
Estado: 

1919 

1920 

19 21 

94.234:873$515 

111. 21 1:356$449 ( 1) 

160.580:333$463 

Si foi ascencional a marcha da recei
ta, foi, tambem, a da despeza. 

Fixada em 137.484:000$000, pela 
lei orçamentaria, foi eUa, entretanto, 
realizada. no valor de 177.976: 662$845 , 

o que occasionaria o "defici-t" orçamen
tario de 40.492: 662$845, caso a re
~eita não tivesse superado a sua mar
cação em 23.096:3 33$4 63, o que, re
duzindo grandemente as proporções da 
dHferença, fel-a baixar a 
17.396: 329$382. 

O "-deficit" é explicado fac ill1lente. 
Basta o exame das 'd·iver·sas despeza-s 
pal'a se ver a sua procedencia e a sua 
inevitabilidade. 

Assim, na Secretaria da Agricnltura, 
gastamos com immigração com a vin-

(.1) Com exclusão da renda eventual proveuien· 
te das vendas de café da valorização que S1.tbiu 
a 64.4(,7 :62.R$;756_ 

da de colonos para a lavoura de cato!, 
6.994: 115$676, quando essa despeza 
tinha sido fixada em 200:0-0'0$000; no 
augmento dos serviços de aguas na 
capital do Estado, augniento exigida 
como preço da saude e, quiçá. da vida 
da [)opulação !}alllistana, emp.regrumos 
7.063:953$452, emquanto que a res
pectiva despeza, juntamente coiit a de 
exgottos, tinha sido [)revista em 
2.204:842$779; com a Estrada de 

Ferro Sorocabana despendemos 
24.510:088$371,011 maIs ......... . 
1.640:088$371 que o esperado. em vis
ta da elevação de preços rl e ma teriaes 
e sala rios ; pela mesma causa. em gl'an
de parte, applicamos em obras publi
cas a quantia de 7.767:373S224, ou 
mais 1. 899:373$224 visto que a orça
da fOl de 5.868: OOO~OOO. 

Na Secretaria da Fazenda foram pa

gos, a mais do ([ue os fixa dos, Juros 
no valor de 6.819: 858$889 e difterell
ças de ca;mbio em 4.947: 09 7 $ 32 , e de 
administração e arrecadação de 
rend.a1> 3 . 131 :908$581. A verba 
de juros é maior IH>rque, antes 
da consolidação da divida fluctuante 
em notas prolnissol'ias, na 'refO'l'lua d-os 
respectivos titulos. eram os juros nel
les incluídos, não sendo computado o 
seu pagamento ; na terceira verba, ha 

allg.mento beriefico devido ao allgmen
to de al"'ecadnçiio e na segunda o ex
cesso é occasionado pela baixa da nos
sa ta.xa· canl bial, e'ln relação ás taxa.s 

elas ~pe.rações de c-redito. 
Só as verbas Indicadas, Imprescindi

vl;lis, fazem IIIDa despeza maior de .' 

30.091: 652$741. 

O restante do "deficit" pe.rt-ence a 
verbas menores, para as quaes, bem co
mo para estas, já havia auctorização le
gal para a ab~rtura de creditos supp.te
mentares, o que· i·ndica que já sa bia,mG& 
todos que as dotações orçamentarlat 
eram insufflclentes. 

Posso ' a.ffirmar ao Congl'esso e 80 
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FJRt.ado de S. Paulo que, ás despezas 

publicas, tem presidido severo crlte
rio de rigorosa economia, tendo ha
vido, não raras vjlzes, estreiteza nOB . 

gastos. 
Aliás, esse desequllibrio entre a re

ceita e a despeza vem se reproduzindo 
desde mnitos exercicios passados e ex
plica-se pelas iniciativas que tem sem
pre o Estado tomado para realiza
ção antecipaaa dos seus serviços in
dispensaveis, e para o seu desenvolvi
mento economico. 

Entretanto, neste exercicio finan cei
ro, não temos tomado iniciativas dis
Pendiosas. Paramos todas as obras adia
veis; reduzimos, tanto quanto possi
ve!, as contractadas e só ·demos anda
mento áquellas , cuja Interrupção pode
ria occasiona.r maiores despezas que a 
propria execução. 

O 11 de.ficit" ap.pa'l'e-ce unka.luente pela 
exiguidade das nossas rendas. 

E' um facto que está a·o a.lcanee de 
todos os olhares e cuja demonstra
çã.o se faz de maneira inconfundlvel. 
Basta attendermos a que, si não ti
Yesse . sido reduzido o imposto sobre 
a exportação do café, teriamos che
gado, não ,alO equiHbrio oTça'm:elltaTi-o, 
mas a saldo, e a saldo consideravel, 
visto que teriam os arrecadado a mais 

H.240: 121$900, que cobriria o "defi
cit" orçamentario de 17.396:329$38 2. 
deixando, po,r consequencia, o "llu'pe
ravit" de 6.843:792$518. 

Si não devemos, ou si não quizer
mos, retomar os anteriores 9 % sobre 
a exportação do café, teremos que Cl'<illtl' 

novos impostos, visto como. a actual 
organização dos serviços publicos, em 
S. Paulo, reclama maior somma do que 
a que produzem as actuaes fontes de 
receita, devido ao alto 'preço a que che
garam, nestes ultimos dois annos, os 

materiae. e salarios. 
Mais do que isso, muitos dos ser

viços publicos estão antiquados; pre-

cisam ser reformados alguus e ter 

grande desenvolvimento outros, o que 
obriga a despezas, que pOdem ser adia
das, mas que não podem ser evitadas. 
sob pena de impedir o progresso pau
lista, o que nenhnm de nos quer. 

Mostra a exposição, que ora fa ço , 
que é boa a situação financeira do Es
tado de S. Paulo, visto como, para fa
zer desapparec·eT o desequilihriO 01'

çamentario, bastariam o augmento pro
gressivo das rendas actuaes e a volt .. 
á cobrança dos impostos , tal qual a 
permittem as nossas leis, ' sem as di
minuições que temos feito. 

E' UUla caso que reClall1a esclare
cida attenção e o estudo cuidadoso por 
parte do Congresao Estadual , pois que 
a reforma do systema tributaria do 

Estado de S, Paulo se impõe imm e
diata. 

Eu leUlbl'ar la .aos Srs. Sena-d-ores e 
Deputados a éxperiencia do imposto 
sobre a terra. não conlO o hnposto unt
co. nlas como uma das principaes íon·
tes de ' l'ece'ita, para oecorrer ás des
pezas publicas de S, Paulo, que são 

volumosas, como não podem deixar de 

~l~r as de um Estado novo Que tem 
ainda muito a fazer, que deve tudo 
crear ou inl'provizar para ae ap:resen
tal' capaz e apto para a vida exigente 
que a civilização moderna reclama. 

Podemos já pensar no imposto ter
ritorial, agora qne a totalidade ~a 

terra já se acha na posse particular, 
que leis sabi'as habilitam o governo 9. 
conferir o respectivo dominio a todos 
08 que nella já trabalham, que estradas 
·de ferro de pe'netração compõem já o 
esqueleto do systema de viação do nos
soEstado, que estradas vicinaes e que 
estradas de rodagem vão, ligando e 
entrelaçando , amarrai-o solidamente. 

. Penso que a experieucia poderia ser 

feita por uma lei que auctorizasse a 
imposiçã·o do tribut-o, ' com t"d,aS: as 
suas minucias para lançamento, por 
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meio de cadastro e de declarações dos 
proprietario's; com todos os detalhes 
dos recursos e reclamações para veri
iicação da verdade; com todas as dis
posições meticulosas para a boa, prom
pta. e fiel arrecadação; com a creação 
de todos os empregos necessarios, por
lnenol'ízando funcções e fixando venci
mentos, como si tal tributo devesse ser 
a unica fonte de receita para todas as 
despezas do Estado - mas em uma. 
taxa minima, que seria augmentada de
Yidamente mais tarde, conservando-lhe, 
PO.rélll, no momento, o caracter de en
saio, - - tanto quanto permitisse para 

desse, só pode.fia encontrar o frac <lss<l 
t remendo da desol'ganisação do Estado 
de S. Paulo. 

Por outro lado, nada se conh oce do 
tão gl'a ve n uma sociedade organizada 
quanto o estabelecimento de novos im
POSQos. So<bre ta.l materia, .!na.-d·a. ~iE 

pode fazer sem o assentimento conqcien. 
te do maior interessado, que é o con
tribuinte. 

E' verdade que, nestes ultimos tem
,J;$).s se !~m mani~e"tacLo entre nós 
um movimento de opinião em favor 
do imposto sobre a terra, como a prin
cipal fonte de receita para as despe-

oecorrer ás despezas totaes de sua ins- , zas do Estado. 'E' esse movimento, em 
taIlação () ftmccionamento, o que se
ria equivalente a pouco. mais do que 
produz a aetual tentativa de im!>osto 
territorial já arrecadado, como fonte 
de receita estadual e que no ultimo 
exercicio produziu 1.068:286$766. 

As vantagens, de assim se fazer, sal
tam aos olhos. A primeira, e filais 
importan te, seria ·a de não ·se confiar 
immediatamente a uma fonte de re
ceita. aindà não comprovada. a tarefa 
ele prover na maior parte as depezas ' 
publicas de um grande Estado orga
nizado, como é o de S. Paulo. Não po
deriamos esperar dos azares de um 
lançamento lo,ngo, demoTado e diffi
ciJ, qual o do imposto sobre a terra. 
do inesperad'O d·e uma ar.recadação di
recta. por isso mesmo irritante e re
clamadora, emfim de uma contribui
ção nova, as q uanHas neeessarias para 
manutenção de serviços, taes como o 
de justiça, de policia, de salubridade. 
de tran,sporte, de, divida publica, e . . . , 
outros que fazem parte ·da esseneia pro
pria do Estado. 

Não seria prudente, nenl mesmo sen
sato, que se substitulsse lmmediatamen
te o systema tributario actual por um 
outro, ainda mesmo que estivessemos 
seguros de sua efficacia. e de suas van
tagens indiscutiveis. Quem tal preten· 

grande parte, o trabalho de espirito~ 

esclarecidos. adeantados e patriotieos . 
representando idéas individuaes ou 
correntes' de idéas, na imprensa e en1 
conferencias, mas sobre o qual aiuda 
não se pronunciou inequivocamente 
aquelle sobre o qual irá recahir o tri
huto. 

A consulta ao contribuinte seria fei
ta de nlaneira indirecta mas irretor
quivel si, estabelecido o imposto sobre 
'l. terra, com todo o seu ap·parel·ham -'T! · 
to. como s i elle sozinho tivesse de sé 
encarrflgar das nossas principaes des
pezas, como atraz dissemos, e arreca
dasS€l1los já 2.000: 000$000 q'uando no," 
são l1.ecessarios 200.000 :000$000. 

O pr.oprietario da terra tenao em vis
ta a extensão e qualidade de suas tel'
ras, o seu valor, 81nfinl, veria que. 
pagaria" Ulll" nessa experiencia, de .' 

2.000: OOO$(}OO, porém, que seriam 
"celn" vezes mais as nont'ribuições tul L~' 
ras para as rendas do Estado. Então, 
com conhecimento perfeito de causa, 
poderia julgar qual a forma menos 
onerosa de concorrer para as despe
zas publicas. 

A verdade é que, a!firmando-se a 
um lavradür paulista que a sua la 
vom'a, com o systema actual, pag" 
3 O % do seu valor ann ual para os im-
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postos estaduaes e que, entretanto, 
com. uma porcentagem pequena sobre 
o valor da sua terra, pagando elIe 
muito menos, as rendas publicas t,,
riam o mesmo total que actualmente, 
nenhum he'sitarla na escolha do tri
buto' indlspensavel. 

A questão é, porénl, de algarislLO':5 

e, perante a severidade delles, é qu, 
deverá ser estudada e resolvida . 

. Essa tributação interessa ao contr,· 
buinte e ao Estado. 

Por sua parte o governo vê, com 
3ympathia, a reforma da nosso< tribu' 
tação, tendo por base o imposto sobre 
a terra, não como a unica, mas como I 

uma das principaes fontes de receita 
do Estado, a substituir talvez o imposto 
de exportação pel'feitamente applica
vel, nest.e mo·menta, no nosso territoria, 
em que todas as tel'1'as já estão na 
posse e no amanho particulares. 

Obdecendo a esse modo de ver, tem 
estudado, com muita solicitude tal as
sumpto e propõe o ensaio indicado, 
como consulta ao outro interessado, o 

contribuinte. 

S. Paulo precisa, para as suas des
pezas ordinarias, de 200.000: 000$000 

de renda ann ua!. Com eUa poderá man
ter os serviços actuaes, des-envolyer 

muitos e estabelecer novos, de que vi
sivelmente carece o seu organismo .• 

Não sendo possivel tal reforma, a 
solução então está em ·comprimir, cada 
vez mais, as verbas das despezas e es
perar que, em poucos annos, {) cresci
mento contínuo das rendas estabeleça 
o equilibrio necessario nos orçamen-
tOB. 

Além da relatada, tivemos a mais 
a despeza extraorçamentaria, auctori-
7.ada por credltos especiaes e q lie se 
realiza com adequadas operações de 
c I'edito , despeza não permanente, re
lat.iva ás necessidades de occasiã,o. 

A dp:HJWV,a.. por creditos especíaes 

montou a 20.018: 361$142, assim dis
tribuida peJas quatro Secretaria,,: 

Justiça 
Interior 
Fazenda 
Agricultura 

462; 771UOO 
489:042$423 

5.274: 281$192 
13.792:26&$427 

20.01S:36!$142 

Essa despeza. pornleuorizada nos 
quatro quadros annexos da demonstra
ção da despeza das quatro Secretarias, 
é procedente principalmente de COI1-

demnações do Estado em virtude de 
sentenças judiciaes - 784: 286$192, 

auxilio á municipalidade de S. Paulo; 
para preparar a Capital do .Estado pa.ra 
o centenario, 4.290:000",100: despezas 
a conta de capital com a Estrada de 
Ferro Sorocabana e novas construc
!)ões,\ '9.115: 152$1111; desp&zas com 
as obras conlnlemorativa-s d~) c-en tena

rio da independencia, 2.191.696$083; 

construcção do Palacio da Justiça, 
371:081$511; Penitenciaria. 
421: 391$038; Escola de Medieina, 
442:506$400; edificios eseolares, 
1.059:454$171; cadeias e out.ras di
versas menores. 

* 
* * 

Tenho o grande prazer de commu
nicar ao Gollgresso Estadual que· toda 
a divtda f.Iuduante, prov€lniente de 
operações de credito, está consolidada. 
Nada mais deve o Estado por notas 
promissorias. Todas as notas promie
sorias, no valor de 191.244:562$982, 
foram remidas, pagas muitas e con
vertidas a maior parte em obrigaçõe. 
de 7 % ao prazo de 25 annos, confol'
'me a auctorização da lei n." 1139, de 
14 de Outubro de 1920. Que teve 08 

pormenores indispensaveis regulamen
tados nos decretos ns. 3318. de 2'6 dI> 
Fevereiro de 1921 e 33 3 1. de 23 di> 
Março de 1921. 
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Até 31 de Dezembro da 1921 tinham 
sido resgatadas e convertidas notas 
promissorias no valor de ......... . 

que hOje posso vos repetir ... gTata no· 
ticia de não haver, em circulação, ue· 
nhuma nota promissoria do Estado de 
S. Paulo. 160.747:092$562, e restavam ainda. 

~O. 497: 470$420, cujos vencimentos 
diarios iam até 3 O de Março do corren
te. Ess'as ta·m bem nos tempos prop.rios 
foram pagas ou convertidas, de modo 

Foi toda essa divida remida com o 
producto dos emprestimo> externos e 
interno, autorizados pela cit.ada lei n. 
1739 , de 14 de Outubro de t920. 

Como vos informei na minha mensagem de 14 de Julho de 11121, 

os referidos emprestimos externos de ;\: 2.000.000, doHares 10'<"")0.')00 
e florins 18.000 .000. prodnzil'am a importancia liquida de 

o emprestimo interno indicado, em ohrigações de 
7 %. parte emittida em .1921. aos typos de ~O 

135.747: 771$220 

e 93 %. deu o liquido de. 118. 862 ::; 1,1)$00 '" 

Total em 31 de Dezembro 

Esse p"oducto teve a seg uinte appllcação: 

res.gate e conversão de notas promissorias do The
sou 1'0 

contribnição do Estado ao governo federal pal'a a 
defesa do café. 

auxilio á municipalidade da capital , lei n . 1310-G. 

de 30 de Dezembro de 1911. 

. rest.ituição de depositos das Caixas Economicas (Ii

q\1ido) 

juros no 1.' semestre , deduzidos no acto da emissão . 
dos e mpl'estimos internos. 

. Sald.o . 

254.610: 3H$220 

15.000: (I{")$"OO 

1.460: OIH)$t)OO 

1l.839:5 2S$4Bü 

4.442 :8 H$4H 

61.120:866$717 

~54.610 :3 H$2~11 

Em :lI de Dezembro de 1921, o saldo em dinheiro do ~stal1u 

de S.' Pa ulo est.anl. assim distribuido: 
disponível em bancos . 
em moeda corrente. 
em bancos _.- para o serviço de divida externa 
em bancos. diversos· saldos. 
em poder de estradas de ferro . 
na Caixa de Sobretaxa. 

Total 

fil.932:' 6 ~$042 

21.434:.~44h~(, 

5.66 3 : 652$0" ~ 

5.579 :569$33'; 

269: 723$05S 

1:9U$9ÚO 
--_._ - - .-
84.882 : 1') 8$85 3 

! 18 . 0QO. 000,00 escripturada. 
Divida Externa - A divida exter- . da nacional. na importancia <1 .. 

&tll moe-

na do Estado era. em 3 1 de Dezem··

1

1 201.008:535$153. 

bro de 1921. de J:s. 7 .673.280-19-3, Durante <> an:no fora,n i~ ita5 reme.-
dollares 9.961 . 000,00 e florins .... sas para o serviço de juro. f: a B'o'rtisa-
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';;ão, na importancia de lOS. 757.918-1-10', ! 

irs. 6.814.210 .40. fls. 1.091.540.46 e 

U . S. $ 603.367.55, escripturadas, em 

A amol'tisação realisada no exercí · 
cio foi de lOs. 169 .346-0-7 e U. S ... 

$ 39. 000,0 0 
'moeda nacional, no total de .. ... . . 
:34.02 4: 680 $818. 

.os quadro s anllexos clara mente pro' 
yam a exposição ora feita. 

Libras Dolla res F lorins 
1888 -. LO llis Cohen & Sons 

a vencer-se :enl 1925 157.100- O-O 
1904 - London & Brazilian 

Bank . a vencer-fW em 
19~5 616.840- O-O 

19 O 5 - Dresdner Bank. a 
vencer-se em 1943 3.05 4.6 00 -1 2-6 

19 O 7 - Société Génél'ale e 
Banq ue de Paris & Pays 
Bas, a vencer-se em 19 57 1.8 44.74 0- 6-9 

19 21 - .r. Henry 'S'chriieder 

& Co. , Baring Brothers & 

Co . . N. M. Rothschild & 

Sons a vencer-se em 1951 2.000.000 - O- o 

1 ~ 21 - Speyer & Co., a ven-
cer-se em 1936 . 9.961..000 

I ~ 21 - Lippmanll Rosentl,a) 

& Comp. e Rotterdarnsche 
Bankyereening. a vencer

se em 195: 18 .000.00 0 

7.673.280-19-3 9.961.000 18.000.000 

DIVIDA INTERNA FUNDADA 

A divida interna fundada t eve o seguinte movimento no . exerci
cio de 1921: 

Apolices em circulação em 31 de Dezembro de 1920 
Apolices emittldas em 1921 . 
Obrigações em ittidas em 1921. 

Apolic'"s resgatadas em 19 21 

134.903:000$000 

3.064:500$000 
130. 414:0 00$000 

268.381:500$000 

1 .7 98:500$000 

Sa.t-d{) em circulação em 31 de Dezembro de 1921. 266. 583 :000$ 000 
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DIVIDA INTERNA FUNDADA 

3 ' série. 
4.' série. 
5.' série. 
6.' série. 
7.' série. 
8.' série. 
9: série. 

10.' série. 
11." série. 
12.' série. 
13: série. 
14. ' série. 
Auxilio Agrícola 
Credito Popular 

jÚhríga<;óe, 

I 

EM 31 DE DEZEMBR.O DE 1921 

5.000:000$000 
4.000:000$000 
4.000:000$000 
8.000:000$000 

10 .000 :000$000 
10.000:000$000 
10.500 :000$000 
25.000:000$000 
2.500:000$000 

.48.694:000$000 
.' 11.440 :000$000 

3.285:000$000 
950:000$000 
150:000$000 

130.414:000$000 

273.933:000$000 

Saldo em 31,jz-19Z1 

4.598:500$000 
3.709:000$000 
3.709:000$000 
7.587:000$000 
8.748 :500$000 
9.483 :000$000 

10.426:000$000 
22.027:000$000 
2.467 :000$000 

48.379:000$000 
11.440:000$000 
3.285:000$000 

160:000$000 
150:000$000 

130 .414:000$000 

266.583:000$000 
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DfiR;.EITOS DE EXPORTAÇÃO 
PELO ESTADO DE S. PAULO 

DE 1921 

I 
.. - - _ _ __ o __ o 

I 
üENEROS I QUANTIDADBS , 

i 
~..,._. .... . =-.-'. '""- - , --==.~_ . , 
Café in 

! 
I 

Sobr ... ( , "alor real do , I 
cale t"portado. o 
impüH(f , 
d"'~ll -i ,t; 

correspOll- i 
Kilos 459. 784.294 5~1 ., o/c. - . : . 

Farello d/e trigo i 

30$C;,{;{! tondada 
. 

Kilos 3 004. 500 I ])(lr 

I I , 

ARRECADADOS 
NO EXERCI CIO 

• 
VALORBS 

\ 
IMPOSTO 

-
I 
I 

, 
i 
I 
i 
I 

. 183ó94$200 ! 
. I 

26.96ó:410$S78 

i 
i 

570 :855$000 i 90:135$000 
, , 

I 
I 
I 

\ I Farell0 de algodão 
~ , 

:20.195.394 2.423 :447$280 i 60S :861$820: ' 30$Opn ,·.,r tonelada. Kilos 

I Couro,; -
, 

I I , 
! i 

273 :309$oóOi 3$0(.' f;ida t 11 11 i 91.103 4 .372 :944$000 ! 
i 

. 1 

Gado 
, 
, 

d~ S()1;(JOO a 10$000 por ' I , 
C;\h {;" .ç.a -- -- I 270 :920$Ooo( 

i i _._ ..... _ .. ' " í 
30 .206 :636$398, 

.. . 

LJ j O imposto de exportação sobre o café, segundo a lei n. 9.20 de 4 de Agosto de 
1904, ar t . 6,°, é de 9 % ad valorem, com o qual deveria dat- 53.206:532$478; entretanto 
ptJ? lei n. 1764. de .11 de Dezembro de 1m, ad. 3.°, o valor official QO kilo do café foi 
lixado em 700 réis, quando o valor real foi, em média, de 1$288. Tomando·se esse valor 
official, e não o valor real, a arrecadação deu 28.966 :410$578. o que representa apenas 4,8 % 
(<t.uaüe 'f' oito decimos pcn' cento) sobre o valor da exportação. 
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Situação Ec.onolllica - A crise eCQ

nomica, que perturba o 111Hlldo intei

ro,. lnl'1uiu poderosamente sobre S. 
Paulo, o que transparece claramente 
na estatistica do commercio interna
donal pelo porto de Santos. Decresceu 
extraordinariamente a actividade com
mercial. O eommercio total , importação 
e exportação reunidas , n ão excedeu de 
47 milhões es terlinos em 19~1, cont.ra 
!IO milhões em 1920. 

ConSiderado em libras leste!'hnaa, 
<> intercamblo por Santos demonstrou 
este resultado durante o ultimo t1'ien
!lio: 

.:\ltnos lmpol'ülÇão J<Jxporta.ção 

1!H9 22.297,985 64.457 . 871 

1920 36.838.795 53.250.298 

1921 1 8 .32 3. 622 28.771.553 

Em virtude dessa marcha do com· 
mereio, o saldo favoravel ao Estado 
desceu de 42.160.000 libras em 1 919, 

paTa 16.41 2. 00 0 em 1920 e . .. . .. -
10.447.000 em 1921. 

Em papel, a importação de 1921 at
tingiu a 508 .5 64 c011tos, contra ... . 
613.456 em 1920. Para essa reducção 
de 104 mil contos, mais concorreu o 

Algodão em rama 
Arroz. 
Banha 

Café 
Carne resfriada. e congelada 
Feijão 
Bananas . 

A quantidade do café exportado em 
1920 foi de 8.48 0.837 saccas e de 
8.795.184 em 1921, das quaes per-

'. 
tencem a S. Paulo 7.645. 935 saccas no 

valor de 591.183: 694$200. 

·0 café foi, e continúa a ser, o nos-
110 principal producto de exportação e, 

algodão. em bruto e manufacturado, 
cujo valol' desc:en ele 4H.761 contos em 
1920 para 30.705 contos em 1921. O· 

aço e ferro em bruto e mallufactura do. 
lamóem baixara m de 87.15 4 contos ell! 
1920 para 66. 863 coutos em' 1921. 

As lu ach i.nas para a. industria subira nl 
de 9.462 contos para 19.65 5 e :lS ma-o 
chinas, apparelhos e utensílios monta 
ram de 50.057 contos para 67.394 

nos mesmos annos , o que é ." bastante 
satlsfactorio )ara o progresso indu ~

t rial do Estado. 
Na importação de generos alimenti

cios, nota-se que recebemos 19.285 con
tos em farinh a de t rigo no anno d e 
19 20 e apenas 8.189 con tos no de 192 1.. 

O trigo, porém, figura COlll 38.8 89 con .. 
to s em 1920 e 58·846 em 1921. 

A exportação , e m papel, pouco bai 
xou no a11no findo , pois <lue de .. 
860.476 contos em 1920 desceu a ... 
841.016 em 19 21. Dos principaes arti 
gos que a compõem , só o café e as ba
nanas, apresentanl-se conl o valor au
gmentado. Os outros a r t igos denun" 
ciam g rande dec:rescimo, CO 111 especia
lidade o algod ão, o arroz e o. feijão. 
conforme demonstra o confronto a se .. 
guir. 

Bm 1920 

38.689:192$000 

59 .. 89 3 :622$000 

5.552:549$000 

671 .363:45 7 $0 0 0 
36.532:942$000 

7.5 84 :637$000 
2.304:404$000 

Bm HI21 

13.252:666$000 

7.811: 977$000 

2.187: 924$000 

7 61 .327:3 01 $000 

29.943: 463$000 

V:): 895$ 000 

~. 711 : ü41$ OUO 

portanto, a base indiscutível d a nossa 
eco'fiolnia. 

No valor' total de toda exportaçãd 
de Santos, de 75 3. 177:879 $0 00 , o caM 

ent rou com 591.183:694$200 ; perten-
cendo aos outros pl'oductos 
161.994:184$800. 
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A sit ua~ão do café é boa devido ex

clusivarnente á intervenção commer
cial do governo federal, cujos effeitos 
se fizeram sentir nos tres ultimas tri
mestres do anno de 1921. 

Na. minha 111ellsagenl anterior, tive 
occasião de minuciosanlente mostrar 
as razões in1pel'iosas de não dever e 
de não poder o Estado de S. Paulo, 
sozinho, Te.llOYar as antel~iores inter
Yenções na praça de Santos para de
fesa do café.· Conhecida a verdadeira 
situação. Já exposta franca e pormeno
rizadamenre, tive a satísfacção de ver 
a aUit u df>- do governo ele S. Paulo ap-
1llaudida por todos os interessados. 

Desde 1906, a situação do café tem 
sido mantida pela directa acção goyer
namental na praça de Santos. 

Nesse anno de 1906, começou essa 
acção, por iniciativa do governo Tibi
riçá, a lll'incipio só com os recursos do 
Est.ado, e em seguida com esses mes-
mo::: recursos e eOll1 o endosso da 
União: no governo A. Pennu. Repro
duziu-se enl 1917, C01l1 o governo AI
tino Ara.ntes. tendo por base unica, 
uma emissão de papel moeda, feita uo 
gm'ernCf, Wellc6slau Braz. 

Agora se renovou no governo Epi
tacio Pessoa, com os resultados que 
todos applaudimos. Desde a primeira 
intervenção, em 1906, até pouco an
tes da actual, 1921, jamais o governo 
estadual deixou de frequentar assidua
mente os mercados de café, 

Foi isso natural, porque as razões, 
que o fizeram intervir, levaram-no a 
permaneeer: além disso, grande pro
prietario, durante m llito tempo, do 
maio·r '~stock" ele café, era o go.verllo 

estadual obrigado a estar na praça, 
senão a comprar, pelo menos a vender, 
8 mesmo. para vender era 'preciso senl
pre comprar. 

i\.gora rnes·n10 o governo federal terá 
que abl se conservar mnito tempo. 

Essa intervenção pernlanente, a que 

se t-em visto obl'ig'a,do o go.V€TnO, lUOS

tra inquesti'onayelmente a fatalidade 
dessa acção. EIJ-a tem sido e será 11e
cessaria por largo tempo. 

E' con yeniente, pois acoeitar a situa
ção tal qual se aprese'nta e r<lgulal-a 
attendendo aos interesse do productor, 
do Estado, e da Nação, pois que a to
dos o problema interessa profunda
mente. 

P.or essa razão, o Estado de 5_ 
Paulo deu o seu inteiro apoi{) ao pTO
jecto estabelecendo um apparelho de 
defesa permanente de café, pedido ao 
Congresso em lnensagem especial pe
lo SI', Presidente da Republica. 

Esse projecto já é hoje lei do paiz. 
O nosso principal producto já não 

se acha desamparado. 
Está o governo federal armado dos 

meios para a protecção efficiente e op
portuna, a qualquer tempo. sem aucto
rizações especiaes obtidas nas epocas 
de desespero, que proclamam esse de
sespero e, por consequencia, a nossa 
fraqueza diminuindo as probabilidades 
da victoria. 

Essa só circumstancia de se poder 
operar a defesa sem que seja prece
dieia das reclamações dos interessados, 
(, condição para hOIll exito do resulta
do. Foi incontestavelmente UIll gr!ln
de passo para consolidação eoonomica 
do paiz, e, por isso, a medida valente
mente defendida por toda a represen
tação paulista, receben os applausos 

de todos nós, e não poderia, por con
sequencia, deixar de receber o nosso 

,~po;o, 00mo receben. 
Mas não devemos parar nesse ca

minho. Continúo ainda a sentir, como 
me manifestei na plataforma de 25 de 

Janeiro de 1920, e nas sub se quentes 
mensagens ao Congresso Estadual, a 
necessidade imprescindiyel e urgente 

da formação do Banco Central de 
Emissão e Redesconto. 

Sem esse banco, "sem essa appare-
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Ihagem, não ha nação; a insufficien

cia de alguns -de sens orgãos faz as na
çõeerachitieas, o seu mau funeciona
mento traz as apprehensões permanen

tes e as crises continuas. Tal banco 
possuen, os Estados Unidos da Ame
rica. do Norte . com o Federal Reserve 
Bank: existe na AlIemanha com o 
Reiseh Bank; tem a França com a 
BfÜ)(jUe d'e France; está na Inglaterra, 

c.'m o Banco de Inglaterra, para só 

enumerar esses". 

);Jmquanto o Brasil não possuir tal 
orgão regulador, nada fará de solido 
e duradouro. Os seus proprios surtos 
brilhantes de riqueza serão prenuncios 
d e de.pressões humilhant.es e de quedas 

p~ri?=osas. 

As diversas valorizações. que temos 
!ei1<'. a defesa permanente do café, de 
] 5 "nnos a esta parte, mostram a nc
c.esRidade indeclinavél da systematiza
çã" das medidas postas em pratica e 
a sua transforlnação definitiva em um 
or~i'j.G d{) banco, a que me refiro, Que 

serh, (-I carteira de café . 

Entre as diversas ca.rteiras. o ban
co ! el'ia nlais essa, a do café. 

Ao "Ca.rteira. de Ca.fé·'. no gran
de Baneo Central, teria a funcção de 
OJH"'ra r sobre café , comprando e ven

dell.:!" permanentemente e qnando fos
se necessario. sem que o respectivo 
m"!'(·.ado descobrisse log() a interven
çãú. Operaria, como opéra a Carteira 

d", Cambio. 
Como se faz actualmente, todos os 

ln t-firessados vêem o governo a co.m
praT, o que é um inconveniente, e. o 
q u ~ é inco nveniente ainda nlaiol'> fica 
O ' governo com difficuldades de vender 
sem derrubar o mercado. 

Esse banco a operar, tendo, entre 
auuas, ao lado da Carteira de Redes

eOIltoe da Carteira de Cambio, a Car
l.eira de Café. prestaria serviços . ines
timaTeis it. economia do paiz. 

Até não se comprehende que essas 

tres carteiras não existam já, e con
jugadas, sob uma direcção central, pa

ra a sua completa efficacía. 

O nosso cam bio se faz , principal
mente, com a exportação d() café, nos
sa principal m ercadoria para o exte
rior. Qua nto mais 'valer e mais sahir 
o café. mais o urO en-tra. nlais se valo
riza a nossa moeda. Conl o redescon
to, os bancos locaes podem adiantar 
dinbeiro e fazer o credito aos produ
ctores, evitando que elles despejem a. 
s uas safras em Santos, causa de baixa 
na epoca de exportação. 

Ora, lUH banco que operasse sobre 
c redesconto, para dinheiro e credit() 
aos productores; . que operasse sobre 
café, comprando e vendendo para sus

tentaI' o mercado, sem que a ~ua ac
ção fosse conbecida, e qüe operasse 

sobre cambio, para a estabilidade da 
moeda. impedindo as altas bruscas e 
s uõitas baixas de valor, só poderia 
prestar inolvidaveis serviços ao Bra

sil. 

Cal'nes - DepOis do caíé, as carnes 
congeladas e preparadas foram o prin
cipal producto de exportação. pelo seu 

valor, em 1921. 

Foram exportados 25 .810.771 kilos 
no valor de 31.363:141$000. 

Niro o bstante ter hajvildo int~lTll

lição no commerci·o d·e carn-es, pelo Ifa
cto da peste bovina, a sua exportaçãu 
manteve o equilibrio dos exercicios an

teriores. 

A Italia continuon a ser a princi

pal importadora dessas carnes no va
lor de 15. !)27: 634$000, vindo logo em 
seguida a Hespanha com .... ... . . 
8.641: 54 3 $000, ·a InglatelTa com 
3.531:206$000, França com 

2 . 280:153$000. 

Pela Estrada de F. Central do Brasil 

exportaram-se 1.891.043 kilos, no v·a,

lor de 2.269: 252$000. 

Bebidas - (Cervejas, liCOl'C6, xal'o~ 
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pei, aguas mineraes e outras bebidas 

_em aleool) - A' exportação de be
bidas no exercicio de 1921 foi de .. 
7.113.449 kilos, no valor de ...... . 
14.831:549$000, só por Santos. 

Foi esta a maior expo:rtação ·de be
bidas até hoje, foram prillcipaes im
portadores oS Estados de Pernambuco 
3.075:637$000; Bahia ......... ··· 
2,688: 493$000; Espirito Santo ..... . 

1. 359: 412$000; Santa Catharina .. , 
1.282:980$000 e Ceará .......... . 
1.078: 368$000. 

Pelas estradas de ferro exportaram
se 652.126 kHos de bebidas diversas, 
no valor de 1.359:685$000 e ..... . 
2.948.238 kilos de cerveja, no valor 
de 2.025: 440$000. 

Algodão em rama - Foram expor
tados 5,002.813 kilos de algodão em 
rama, no valor de 10.991:321$000, 

principalmente para a França .... . 
(3.765:504$00'0). Allemanha ..... . 
(3.379:497$UOO) e Inglaterra .... .. 

(2.831:250$000). 

Papelaria. - (Papel pal'a jOl'naes, 

papelões, confetti e Set'l)elltinas) -
Foram exportados 2.883.476 kilos, em 
papel, no valor de 9.838:420$000, dos 
quaes foram para o Rio Grande do Sul, 
3.018:019$000; Capital Federal, ... 
1.746:391$000; Bahia, Pernambuco e 

a 1'.383.342 saccos, no valo.' de 

51.601:012$000, e no exercir.io de 1921 
apenas sahiram 263.087 saceoa, no va
lor de 7.802:610$000. Pelas estradas 
de ferro exportaram-se ma.is -'126.879 

saecos, 110 valor de 12.8\15:382$000 

Oleos - A exportação de oleo foi de 
5.975.686 kilos, no valor de ..... ' 

6.061:499$000. Pelas estradas de ter-

1'0 sahiram mais 262.965 kilo", no va
lor de 266: 641$000. 

Louças - A exportação de louça, 
que se faz só para os outr'Og ~sta.dos, 

foi a seguinte: 

Louça commum: 
kilos 265.229 valor 3. ''146: 'l 50$000 

Louça eSll1'altada: 
kilos 178.569 valor 75~:454$OO() 

ToL 443.798 valor 3.80<;: 404$001\ 

além de 563.487 kilos. na importan
cia de 4.832:465$000. (lU" s.ahiram 
pelas estradas de ferro. 

Mamona - A exportação d" mamo
na foi de 8.992.985 kilos. no ,alor de 

1'8. 2.925: 735$000. 

Bananas - A exportaQão de bans-
nas foi a seguinte: 

Cachos 

Paraná com mais de mil' contos cada Argentina. 2.227.60j 

66.521 
2 218 :098$000 

78 :695$000 um, e outros com menos. Uruguay. 

Saccos ,e aniagens - Foram€i'<
portados 1.246.991 kilos de saccos, 
DO valor de 5.863: 357$000 e ..... 
686.549 kilos de aniageDs, no valor 
d€ 2.914:400$000, sendo QS ;princi
paes compradores, Pernambuco, Espi

rito -Santo e Rio Gramde d(} Sul, que, 
cada um com mais de mil contos, vão 
a mais d,; 4.000: 000$000. 

AlTOZ - Em relação ao exercicio 

de 1920, houve um enorme decresci
mo na exportação de arroz, por Santos. 
Naquelle annoos algarismos subiram 

2 . 294. 126 . 2 29fi: 793$000 
Ki!os 34.484.304 

Calçados - Foram exportados ... . 
209.508 kilos, no valor de ....... . 
2.064:072$000, por Santos. 

Pelas estradas' de ferro saillram .• 
422.387 kilos, no valor de ....... . 
4.170: 786$000. 

Chapéos - Foram despachados .' 
108.348 kilos, no valor de ....... . 

1.999:020$000 .. 
A exportação de chapéo._ pela E.-
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trada de Ferro Central do Brasil foi 
de 73.082 kllos, no valor 'de ..... . . 

1 . 346: 900$000. 

Banha - Foram exporta.dos ... . 
781.185 l,ilos, no valor de ...... . 
1 . 55 4: 595$00'0. 

Pelas estradas de ferro sahiram 
mais 738.605 ks. no va lol' de . .. .. . 
1.469: 825$000. 

Dl'ogas e P ... o(hl(~tos Ohin1Ícos - Fo
r a m exportados 991.566 kilos no va-
10 1' de l.1 86: 930$000. 

Pelas estradas de ferro: 494.7 32 

kilos, no valor de 592:194 $00 0. 

Feijão - A exportação de feijão tem 
s·ido a seguinte. pe la Recebed oria de 

Rendas de Santos: 

SHCCO$ 

Em 1919 920.554 
Em 1920 464.431 

~m 1921 22.995 

Yalor 

19.066:906$ 000 
7.65~:25 4 $000 

574:875$000 

'Pelas estradas de ferro, em 19 2 1, 
sahiram 25.417 .292 kilos , no valor de 
10.573: 592$000. 

'l'ecidos -- Foram despacha dos, na Recebedol'ia de Santos: 

'l'ecidos de algodão 1. 906.686 kilos, no valor de 7.321:8n 8 C'lC 
Tecidos divel'sos 372.029 kilos, no valor de 15.738 : 686g0/)(! 

Total. 2.278.715 kilos, no valor de 23.0 60:57nSonl\ 

Foram exportados, pela Estrada de Ferro Central do Brasil: 

Tecidos de algodã.o 10 .153.651 kilos, no valor de 38.990: 0 21.$Oilü 
Tecidos diversos 82 .6 93 kilos, no valor de 3.501: 1 77$ Ol)f! 

Tot.al. 10.2:)6. :H4 kilos, na valor de 42.491:1~8S0011 

E' intel'eSRante e instl·uctivo collocar aqui o quad ro do que ex 
porta S. Paulo para os outros estados da Federação. 
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Il11111igração - A questão da in1m i

gl'ação, entre nós, não é somente um 
l'aso de braços para a lavoura, é tam
hem um problema delicado e "6Hpeita
v,' l da nossa nacionalidade, 

Na sua constituição política, o Bra
s il não faz distincção entre brasileiros 
e estraHgeirú~. llara garantir os direi
tos aos que vivem em sociedade, 

Mais do que . isso, mas muito mais, 

a nação abre os braços aos estrangei
ros, numa ancia fr at€'l'nal de os fa2er 
IH'asileiros, sem oppor, difficuldade al
i';l1ma, antes tudo fadlitando, de mo
do que adquirir aqui a nacionalidade 

brasileira é um acto quasi m-eca..nico 
~ue s6 não se completará, pela repul
:-;a expressa e decisiva do estrangeiro. 

E' assim que são cidadãos lJl'asilei
l"OS: 

a) os estl"ang'?il'os que se achavanl 
no Brasil a 15 de Novembro de 
1889 e não declara ram, dentro de 

seis mezes da proclamação da 
Constituição, o animo de conser
va)' a nacionalidade de origem ; 

h) os estrangeiros que, residindo no 

Brasil , aqui possuam bens immo

veis; 

c) os estrangeiros que, residindo no 
paiz, sejam casados cor!'l mulher 

brasileira; 

(1) os estrangeiros que, uiOrando ~"':onl

n08CO, tiverem filllOS brasileiros, 
Nesses tres casos só a vontade do 

estrangeiro predomina, decide; pOI'

q ne ni'i.o se tornarão brasileiros si ma
!: ifestaram a j·ntenção d·e não mudar 

d e nacionalidade. 

:vIas ha ainda os seguintes casos; 
e I os estrangeiJ'os por "utro modo 

naturalizados; 
f! os nascidos no Brasil, ainda que 

de pae estrangeiro, não residin

do este a serviço de sua nação. 
Salvo .os casos de serem brasileiros 

os filhos de brasileiros nascidos no 

Brasil , ICO'lIl;pre·hendil1o ta·mbem nQ, 

paragl'apho F) anterior, e os casos dos 
fUhos de pae brasileiro e 0' iIIegitimos 
de mãe brasileira, nascidos .em palz 
estrangeü'o, estabelecelldo domicilio 
na Repnblica, e os filhos de pae bra
sileiro que estiver em outro paiz a ser
viço da Repu.blica, em bora aqui não 
venham domiciliar-se, todos · os mais 
tem principalmente em vista tornar 

cidadão hrasileiro o est.l'an geÍl'o que 
para a nossa terra venha. 

Taes são as disposições de nossa 

Constituição Politica, em sen·. ai'C 69 , 

Ni.nguen1 (:\.111 pode. enxergar .l11€do, 
odio ou l11J1'1'or ao e~t l"angeiro. Muito 
pelo contrario. Mas ser c ida dão brasi
leiro é pertencer á communidade bra
sileira, com eUa. ser sollda rlo, viver 

sob a acção das leis e das auctoridades 
brasileiras, pa.-a a. consecuGão do fim 
commum que é o engrandecimento da 

patria brasileira . sob o aspecto lnate
rial , intelleetual e moral. 

Grande , pois , deve ser O nosso cuj· 

dado ao abrir as nossas portas à im
migração em massa. Cnidadoso deve 
ser o estudo, pelo qual as nações que, 
pelo excesso de s ua população, terão 
que consentir Ou estabelecer as cor
rentes emigratorias. 

Dada a nossa legislação pol;tica, fi 

vinda para o Brasil tem como el'feito 
immediato, salvo a. vontade expressa do 
emigrante, a. mnda,nça. c1e nacj(}nal i
dade . E' de valor considerav€l essa 

situação, que se torna ainda mais se
ria , porque a constituição da familla, 
apropria familia que vem de fór/t, se 
reproduzirá em prole brasileira, fa 
lhando ahi até a vontade dos interes
sados, emq uanto estiverem nó Brasil , 
isto é, a vontade dos filhos de estran
geiros, nascidos no Brasil, que pela 

nossa Constituição, são brasileiros, 

E' um ma.I" E' um bem? ·E' o 
que é, 

E não se tem dado mal o Brasil 
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eom o systema, pois que. dos . . ... . 
30.000.000 de brasileiros. que o ul
timo recenseamento encontrou nesta 
teTra 'pouco mais ·de 1.000.000 virão 
exclusivamente dos aborlgenes, visto 
que mais de 29.000.000 sãó filhos ou 
descendentes de paes naso.idos em pe
regrinas terras. 

Não é SÓ um direito, mas um de
"fer esse de escolher ou auctorizar a 
vinda daquelles que, mais que socios 
ou interessados, nossos irmãos virão 
a ser. 

Somos, por consequellcia, um paiz 
de immigração, é verdade; mas somos 
Ulu paiz, uma nação, UlUa patl'ia. Ad
quirida, aQ.ui a nacionalidade, 11a que 
conservai-a, defendel-a e amaI-a. Sem 
isso, teremos a desintegração ·da terra, 
a confusão dos povos, a ,transfol'mação 
-em colonias, a desapparição por con
sequ611cia, da prop-ria nacional·idade. 

São esses os nossos deveres. 
Os paizes de super-população devem 

peusar lias garantias que as n08sas leis 
asseguram aos estrangeiros residentes 
no Brasil, quanto á inviolabilidade dos 
direitos conceruente.s á liberdade, á se
gurança individual, li pr·Qpriedad·e e a 
honra; na consciencia e 1}0 espirito de 
eumprilDento do dever por parte 'das 
allctorídades encarregadas da execução 
de taes leis ; nas condições sanitarias 
e economicas dos paizes de immigra
ção, - antes de 'permltt ir a emigração. 

Seria um eno, uma inutilidade e 
um perigo. não conhecendo taes condi
ções ou pensando que elJas não existam, 
quere.r um pa iz de emigração prolon
gar as suas leis e a a~ção das suas au
ctorhIades, além do seu ter rito ri.o pro
prio, no territorio alheio, embora. em 
assistencia tutelar, em protecção pa
ternal aos filhos que a estreiteza do 
solo o):>riga a .partir. 

Seria um crime que em tal consen
tisse o paiz de immigração. 

Não sei dos outros palzes, nem dos 

outros Estados lUas posso affirmar 
que, em S. Paulo, existem todas as 
condições para que digna e efficazmen
te se estabeleçam as correntes immi
gratorlas de qualquer patz civilisado . 

·E' um bem, deco-rrente da republi-ca 
federatiya, forma poJitica que nos re
ge, que possam os Estados, indepen
dentemente uns dos outros, e do pro
prio centro, aentro do seu territorl0, 
e sempre, executar e fazer executa.r as 
leis de garantias individuaes por au
ctoridades competentes e id·on€as. 

De ha muitos annos a esta parte . 
não tem sido outro o esforço porfiado 
do Estado de e.Paulo, traduzido em 
realizações efficiell f.es para a (l"ecu
ção das nossas leis, sujeitas ao livre 
exame de todos. 

E' esse esfoi'ço que fez o Estado 
de S. Paulo prepal'ar a sua Policia Mi
litar, pelos bravos officiaes francezes, 
afim de, com uma organização intelli
gente , t01'nal-a efficaz, disciplinada, 
tendo como gui-a unico. o -exac-to .cum
primento do dever, o que a faz uma 

das melhores forças armadas da Ame
rica, bello e magnifico elemento para 
a malll.ltenção da ordem publica e para 
garantia do individuo e da proprie

dade. 
IE ' esse esforço que fez o Esta'do 

de S. Paulo estabelecer a policia de 
carreira, policia civil exercida por ho
mens formados em direito, extranhos 
ás localidades em que vão servil', su
bordinados, apenas, ao poder executi
vo, de quem recebem remuneração con
digna, e que se conservam nos cargos 
€mquantQ bem sel'vit'em 1 condições que 
asseguram a correcção no desempenho 
d.as suas attribuições, em relação ás 
medidas preventivas dos delictos e no 
preparo honesto para as repressivas. 

E' esse esforço que fez o Estado or
ganizar a sua Justiça, baseada na com
petencla, na moralidade, na vitalicie
dade , na illa-movibilidade e na remu-
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neração respeitavel e irreductivel, pa
ra que enoontrem garantia todos os 
interesse!! legitimo", e a,mpa;ro todos 
os direitos privados. Ainda agora, na 
ultima reforma judiciaria , estabeleceu 
regra.s que (lemonstram O carinho e o 
desvelo, que põe na formação e com·· 
posição da magistra tura., orgã<J do po
der juclicia.rio. 

E ' esse esforço que organisou o Ser
viço Sanitario, que desde ha multo, 
gara.nte a saude publi<:a, em oombates 
continuos contra endemia-s e em medi
das de prophYlaxia, evitando multas 
vezes, diminuindo continuamente, o 
numero dn.s victimas de certas moles
tias. 

E' esse eS-iorço que t raçou e constnIÍ'u 
tün systema terl'oviari·ode mais ;l·e seis 
mil kilometros , e que o cO'mlpleta com 
estr'adas vícinae·s e de rodagem, para 
facilidades de cOlll'municação da vi-d'a ci
vil e satisfae.ção das necessidades da 
vida economica. 

E' esse e.sforço que fundou esses 
gran des (entros de producção agrlco
la e industria l, esses meios de circu
lação commercial, tantos modos de tra
ba.lho, tantas fontes de bem estar, de 
conforto e de l' iqueza. 

E' esse esforço que creou e mantem 
o ensino primaria gratui,to para todos, 
indístinctamente, apparelhamento paro. 
a vida e p·reparo paI'a o ensi·n'O secun
'dario e s'uperior, tambem ministraAio, a 
modicissimas taxas.! 

E esse esforço 'que creo·u tudo isso , 
que, ao bom de hontem, ajunta o me
lhor de hoje; na esperança do optimo 
de amanhã. 

S. Paulo não deseja senão que se 
·exanünem "in loco " as suas realiza
ções e a3 suas possibilidades. 

Mas. ha aqui molestias, dizem e po
deremos ter aman ... ~, e talvez já tenha
mos crises economicas. Mas · qual o 
paiz em que não ha molestias e qual 
a. part7clo mundo, hoje, que não es-

teja passando por tremenda crise eco
no mica e social? 

Na defesa da saude publica, para 
melhorar cada vez mais as condições 
sanitarias, não tem poupado e não 
poupará trabalhos e di·nheiro. 

Melhorando cada dia, melhorará 
sempre. 

Quem pOde tomar ·resoluções sobrfl 
o problema immigratorio, na previsão 

de evita r crises economicas proximaa 
ou remotas? O que é necessario é sa
ber se o immigrante encontra saude, 
trabalho e segurança para os seus di
reitos, porque as crises economicas 
virão sempre, em todos os tempos e 
em todos os paizes. 

Essas ideas geraes ahi expendidas 
são felizment.e pat·tilhadas por todos os 
povos esclarecidos, e breve tel'emos que 
chegar a entendimento justo que atten
da aos reciprocos interesses dos paizes 
em que sobram terras e falta gente. 
COm os dos em que !alta terra por so
brar gente. 

Com as condições aqui indicadas, S. 
Pauro deve abrir as suas portas á im

migração que se destine á agricultura 
e, na agricultura, a que venha para as 
fazendas. 

A que não vier para a agricultura 
ficará pesand<J nás ruas das cidades, 
por não enoont1-ar oc·cu,pação,não a-t
tendendo tal immigração nem aos nos
sos interesses, nem aos do paiz de ori
gem. 

A que não passar pelas fazendas terá 
e causará decepções. 

Continuo a pensar como pensava na 
mensagem de 14 de Julho de 1921. 

Para aqui transporto o que 
então, pois que é util repetir. 

disse 

"Neste momento, uma das 
paes difficuldades, no exterior, 

princi
está na 

nova forma que se quer dar á organi
z·ação do trabalho agri-cola entre ·nós . 

Penso, que não devemos alterar, ou 
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modificar, o que está sendo feito e que I 

1

I 
l:>ons resultados tem dado. 

Suppondo ser essa a melhor forma 

de garantir o h'al:>alho, que,rem mui{os, 

nos paizes de emigração, que os colo-

»os sejam aqui coIlocados em nucleos 

'Por conta propria l fornecendo-lhes o 

governo o preço das passagens, as ter
-yas E71n que trabalhem e ínstruIDt>-ntos 

agrícolas, para pagamentos futuros em 

commodas parcelIas, Tudo terá que 

ser dado ou adiantado pelo governo 
para criação de uma organização agri

cola nova, para desbravamento dos 

sertões, para incorporação ao trabalho 

de vastas zonas do Estado, que jazem 

inexploradas, 

Não se pode censurar os intuitos de 

tal plano. Tndo isso pode ser feito tu

do tem que ser feito, e, mesmo posso 

affirmar, qne isso já está sendo feito, 

eUl parte. 

Mas, "i·niciallllente", como que-
rem os que só conheCell1 as. condições 
economicas da Europa e desconheceln 

eompletanlente as nossas, constituirá 
um erro deploravel e irreparavel, que 

não attende ás nossas necessidades imo 

prescindiveis. Exclusivamente executa

da, causará a extincção da lavoura ca
féeira e impedirá o estabelecimento da 

colonisação que eUá suppõe manter. 

Razões de ordem diversas, referen

tp. a anlbas, demonstranl-nos inlmedia
tamente com uma evidenêia, que não 

admitte contestações, 

Encaminhada a immigração para os 

nuCleos eoloniaes, para exploraçã.o de 

culturas novas. para cultivo da terra 
selvagem, longínqua e, por isso, ás ve

zes hostil, continuará a lavoura sem 
braços, augmentará cada vez mais es
sa falta, e. o q ne é fnais, desappare
cerá a esperança de os obter, trazen

do como consequencia o desalento fi

nal dos lavradores, 
Ora, a grande lavoura de café, por 

si só, constitue a metade da exporta-

I 
I 
I 

ção brasileira e é quasi que a to ",.U

dade da riqueza privada ele S, Paulo. 

Da sna manutenção depende, pc,is, 

a ba-lança commercial ,do paiz, .o vahrr 

da nossa moeda, o credito e a riq ue-za 
da nação e tambem o bem estar pau
lista, 

Dada essa organização agricola, ":~ ue 
vem de longe, não podem os governos, 
no interesse do Brasil e de S, Paulo, 

yer com indifferença o abandono da 
la vonra caféei!'a, 

DIrigir a corrente imnligratoria pa
ra outro lngar que não as fazendas, 

seria destruir a riqueza \nacional e 
atrazar o Brasil, em lnuitos annos no 
selJ progresso. 

Por outro lado, nos vrin:teiros tB'fll

pos após a chegada o inlluigrante es
trangeiro é u1ais u,ma esperança 'lHa 
uma realidade. não é logo nUla uni
dade util; e será prejudicial, si fôe 

localizado immediatameute em llucleos 

coloniaes disfames, em terras ainda 
não habituadas ao amanho. 

E' eIle sempre um homem do caIn
po, que desoonhece os costumes e as 

leis do paiz; não lhe sabe a lingua; 

não conhece a terra e os seus recur
sos, lnesmo praticamente ignora sua 

composição geologica, (juaes as plan

tas adeqnadas; não sabe quando eUa 

beuI recebe para gernlinar. crescer e 
produzi'r; quaes as epocas ele 'plantar, 
carpir e colher, quaes as influencias 

da,s chuvas, -do sol, os effeitos d'as gea

das, Habituados ao cultivo do trigo, 

da vinha, da oliveira, elle se encon

tra com a mandioca, ,com {) :ar;rol, 
COIn 'o feijã'O, COlln a canna de assuear. 

com o café. 
As estações são diversas; o clima é 

inteiramente outro. 
Pretender, nas extremas terras co

bertas ainda de mattas virgens, que 

só O machado do nosso ca.boclo sabe 

desbastar, com homens .de outr,os di

mas e afeiçoados a outros babito5~ 
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rompendo COm tudo que o senso pra
tieo tem [unda.dQ, no decurso de anuos, 
estabelecer uma nova organisação agri
cola não é descortino de estadista, se
não sonho de vis iona.rio. 

() Ira-Cia·sso de {aI in-novação será la
tal. 

O colono, enfraquecido pelo desa
nimo e pela saudade, abandonará taes 
lugares e o mau exito virá, destruir 
completa-mente essa obra inconside
rada . 

Só pode lem brar tal modificação 
quem, vivendo na Europa, só conhece 
as cousas da Europa. 

Os primeiros tempos, nas fazendas , 
foram dilficeis; não assim hoje. Co
nhecedores dos interesses reciprocos , 
fazendeiros e colonos têm progredido 
em tndo. As cousas têm caminhado 
bem como se pOde verificar no Pa
tronato Agricola, instituição creada 
para protecção aos trabalhadores da 
roça. 

A collocação do,s colo·nos recente-
mente chegados, da Europa, nas fa-
zendas, com contractos de 3 ou mais 
annos, é o que se tem feito até agora, 
é o que convem continuar a fazer; 
constitue ella um aprendizado agríco
la, um verdadeiro cnrso pratico das 
nossas culturas, em que o alumno se 
instrue, ganhando para se sustentar 
e aos seus, e ,pondüde parte economias, 
que o vão transformar brevemente em 
proprietario ou commereiante. 

Com os seus contra'etos nas fazen
das, os -colooos, que se'mp-re chegam 
pobres, têm garantido o trabalho re
munerador para um certo numero de 
annos, os primeiros e os mais diffi
ceis; recebem casa e adeantamentos 
para as primeiras d~spezas; aprendem 
a conhecer a terra e as suas' estações, 
a trabalhar nella, a amai-a: estão ao 
alcance das vantagens da vida civil, 
avaliam a·s etapas d,a est.rada que têm 
que percorrer, pelos pontos nella oc-

cupados pelos que chegaram antes dei 
les . Por toda a parte, avista elle co
lonos feitos pequenissimos propl'ieta
)'ios, que se transformam em peq uenos 
donos de sitios, que chegam a grand~" 
fazendeiros. 

Quasi todo o pequeno commercio , 

e mesmo grande parte do grande com
mereio no interior e nas grandes ci
dades, está em mãos dos que vieram 
como colonos, ou que vieram com a 
colonisação ou por causa della. 

Não cabe aqui, e seria fastidio iw, 
transcrever a nomenclatul·a das casas 
cOlumel·ciaes , a lista dos la \rradores 
po·oprietarios, llIuitos em larga· esca la, 
homens es t.,·angeiros aos quaes abri
mos os braç-os, agora abastados ou en
riquecidos pelo seu trabalho esforçado 
nesta terra dad ivosa. 

Tenho, porém, em mãos, copias de 
lançamento dos impostos de inilus
trias e ,profissões e'111 'llU'111,er'Of:i'OS 'mu. 

nicipios, em que os n.ames italianos 
são em maior numero que os de ori
gem portugueza. 

Ora, esse systema de contractos 
para as fazendas, mantem a grande 
la voura de café, hase da nossa vida e 
da nossa riqueza; dá trabalh.a remu
nerador ao trabalhador que nos pro
cura, permUte que elIe faça economias 
com as quaes se transforma em pro
prietario, serve, pois, á lavoura e ao 
immigrante, e o que é mais, serve 

tambem á patria, fazendo novos cida

dãos. 
A grande maioria consegue, com 

suas economias, o peq uello capital 
que a habilita a comprar a terra. em 
que permanece, em que se prende, a 
que dá o seu suor e o seu 'affecto, em 
que se localiza, em summa, que é () 
grande desejo dos brasileiros. 

Em S. Paulo, não devemos mudar 
de systema. Desde muito, assim pen
sam, assim dizem e assim fazem go
vernantes . e governados. Si nelIe 'ha 
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mal, f ilHa o lavrador, que terá que 
l'eno"ar periodicamente os seus cou
tractos. 

Todos os nossos esforços, pois , de
vem ser para continuar a imnligração 
estrRngeira para as fazendas de café, 

Os dirigentes de partidos, os chefes 
de associações, os conductóres de ho
mens, todos aq ueJles, emfim, que te
nha.m um interesse elevado e legiti
mo, em acompanhar o bem estar dos 
que emigram, devem vir aqui estudar 
'assas .oo\lsas e verificar q lIe, para o 
colono, a fazenda tem sido o proviso
rIo , e qu e o definitivo é a proprieda
de da terra que vem logo em se-gu·i
da " . 

Si ha mal nisso, é, como dissemos 
at-raz,unicamente para o fazendeiro, 
que nã{) tem estabilidade no seu pes
aoal agrícola. 

Para o colono, não, porque tem na 
fazenda apenas um , estagio, UIna pas

sagem ralli'da, um mo'mento ·de tran
sição, após a chegada á nova terra, 
para depois installar-se definitivamen-

unida des uteis ao seu desenvolvimen
to economico. 

Em S. Paulo, pois, ·a fazenda é ne
cessaria ao colono, ao fazendeiro , ao 
Estado de S. Paulo, no seu desenvol
vimento economico, e finalmente ao 
Brasil para a sua vida financeira e 
para a sua organisação nacional. 

E' assim tem que ser assim. E' pre
ciso que lodos disso saibam para que 
se organizem, dentro dessa condições. 
as correntes immigratol'ias. 

A fazenda, sempre a fazenda. 

A fazenda de hoJe , porém , não é a 
l azenda de ha trinta ou qual'ent-a a n
nos atr az. 

J á não existe 
zalI a, a fazenda 

mais a fazenda seu
el'gastulo, a fazenda 

matadouro, como se quer fazer crer, 
excepções da nossa organisação agrí
cola CJ ue formaram contra nós uma 
litera tura romantica, alimentada por 
publicações antiquad1as esediça·s ou 
interessadas e de má fé. 

Entre nós precisamos affirmal' a 
zGnda, para que os interessados ~B 

ta-

te na su a. proprieda de. Não é isto uma 
s item, vejam, j.}lS1peCC;'o'llem e ref<Jrme-m 

fantasia; porque . se contam por mni- i os seus juizos pe jorativos. 
t as dezenas de milhares aqnelles que, 
aqui cb egara m trazendo apenas seu 
espirito de ordeul e tie econonüa, a 
sua intelligencia e o seu amor ao tra
balho, algumas rudes aspirações va
gas, são hoje, entretanto, sitiantes, fa
zendeiros, commerciantes, industriaes, 
l,)roprietarios . 

Para o Estado tambem não, porque 
á primeira vista pareceria que o seu 
despendio seria muito grande com as 

. despezas perma nentes de passagens pe
la renovação indispensavel e continua 
do pessoal agricola ; mas, o colono, 
que se retira da fazenda, em regra, 
permanece no paiz, procurando ape
nas campo maior e mais fructificador 
i' sua actividade já esperta. Depois do 
aprendizado e da aclimação nas fazen
da~. o Estado ganhou com os colonos 

Com esses exames e estudos, legiti
mamente feitos, a fazenda fica rá re
habilitad·a , fÓTa de S. Paulo, rehabili 
tações a que já tem direito in contes
tavel. 

A fazenda rehabilitada é a hase des
se systema q \le, esboçado num mo
mento de crise aguda pelas necessida
des imperiosas do momento e execu

tado um pouco desconchavadamente. 
t êm que ser o centro da nossa orga
nisação agricola. 

Pelo proprio lavrador paulista a fa
zenda t.em que ser assim considerada; 
isto é, n.o "mo.mento -actual , u/m ~lo 

definitivo da nossa! vida e~o'nOlmi()a, 

apresentando-se como um estagio per
manente da passagem provisoria dos 
colonos. 
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O::=, <:-,'j JOnos não serão senlpre oS m-es

roos , mas ahl haverá sempre colonos. 
.As fazendas serão sempre nucleos de 
lJOpu iaçã.o mais {lU menos nunlerosos, 
·viIJa.rejos, llequenas aldeias, é verda
de , ma" e:om as necessidades imperio
sa.s do viv er das collectividades, que de
vem ser satisfeitas para que ellas pos
sam per.m anecer e prosperar. 

Em 111 uitas e nUlnerosas fazendas, 
já Bão sabiamente attendidas essas 

.necessidades, e disso dou testemunha 
pessoal. Aq ui expondo o que sugge
rem as nossas condições actuaes, não 
faço senão relatar o que tenho visto 
constantemente. 

o gov€'rno actual tem procurado 10-

calisar nellas o maior numero possi
\'el de escola.s , de accôrdo com a po· 

'pulação escolar, levando-lhes o ensi
'no gratuito, a que é obrigado pelas 
nossas 1 eis. 

Nesses dois annos foram localisadas 
muitas escolas ruraes e foram provi
das oitocentas. 

Ha , em muitas e numerosas fazen' 
das , pharmacias, barbearias, açongues, 
cinema. Já. se esboça neIlas pequena 
'vida urbana. Seria mister generallsar 
·9.0 maior numero e alargar o circulo 
da sa.tisfacção dessas necessida,des. 

T').«'a-s as j)*endas dever:!a-m ada
ptaI' o systema ' ele hospitaes ou e'nfer
marias., o que aliás existia nas anterio
res a 1888, que, felizmente, muitas 

já. possuem ~ para a assistencia aos dõQen

teso 

Neste documento, que se destina ao 
Congresso, mas que tambem se dirige 
a Sã.o Paulo, no regimen de publici
dade em que vivemos, eu me permitti
ria, mais u.ma suggestãio á lavoura de 
-8. Paulo, sujeita ao seu bom senso. 
COlisiste elta na reforma do systema 
de remuneração do colono que, actual

:mente, ,.acebe em regra o seu sala-

rio trimestral, por pagalllentos em di

nheiro ou em generos, 
Seria talvez conveniente conserva r 

em metade, a forma de pagamento 
actual; e a restante em parte no pre
ço da venda do café, de modo que, no 
minimo, receba o colono o que deve
ria receber actualmente. pOden<kl re
ceher mais, mnito mais, numa porcen
tagem preestallelecida, conforme os 
lucros da venda interessando assim o 
trabalhador na maior producção e no 
maior valor do producto. 

Para o colono haveria a fundamen· 
tal vantagem de mais seguras proba
bilidades de receber sempre e a de re
{'.eber mais, o que não é para despre
zar para quem vive do seu trabalho. 

Para o fazendeiro não são menores 
as vantagens. 

A primeira seria um uso mais mo
derado -do credito, tão escasso sem]ll'e 
para a lavoura por sua natureza demo
rada em produzir. 

Pequenas quantias para os colonos, 
addieionadas por muitos colonos, fa
zem grossas Sommas para o proprie
tario, que entre nos as obtem, com ju
ros altos, com garantias reaes exaggera
das e as vezes nos tempos de crises 
dolorosa, até com vexames. 

Ora, a diminuição dos adeantamen
tos seria, para o lavrador, a diminui
ção dos juros a pagar, logo dinheiro 
a ganhar; a desoneração das suas pro
priedades, logo augmento de credito; 
facilidades de transacções, diminuição 
de juros, e a libertação dos vexames 
pela tranquillidade em pagar e em 
obter as pagas. 

A outra estaJ'ia em que o <lolono 
não v€r.ia mais na CHeira do cafezal 
apenas o logar para plantar o seu ce
real, mas o proprio cafezal, que agra
deceria o seu bom trato, produzindo 
mais. O colono saberia que, tratando 
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ben1 o cafez.al , ca-rpilldo -o reg"ular:men

te, e a·dubando-o COI1Venlentemente, te 
ria maio'r ln<:ro e para elle pouco im
porta que venha do cereal ou do pro
prio café, com tanto que seja maior 
a remuneração do seu trabalho. Maior 
remuneração, por augmento do pro
dueto, é sem duvida vantagem para 

. o fazendeiro a quem pertence esse pro
ducto. 

A outra ainda ·seria que o colono, 
interessando-se directamente pelo ca
fezal ; e não só por plantações annuaes 
que hoje nelle cultiva, permaneceria 
mais' tempo nas fazendas, evitando ao 
fazendeiro o incommodo de estar a 
colonizar continuamente a sua pro
priedade. 

E, elufirn_. as terras caféeiras. com 

os tratos adequad.OS, com os adubos 
convenientes, livre das cultUl'as can
sativas dos cereaes , que as exgottam ! 
rapidamente, conservariam viçosos os 'i 
nosl'>OS c-at'ezaes, cOm as produeções ,me

dias, que não receiam competidores 
em parte alguma do mundo, augmen
tando e prolongando por muito~ all
nos, a riqueza da laVOura paulista e, 
por consequencia, a -riqueza b.rasileira . 

H a , ·além disso, sltua.ção vuJ,tosa 

sobre a qual a acção do governo pre
cisa se manifesta,' e se manifestar im- I 

mediatámente. 

Um dos grandes estorvos, um dos 
obstaculos mais serios ã organização 

. definitiva da nossa vida agricola com 

o trabalho estrangeiro, 
Iículdade .de "solução 
rata" das contl'ovel'sias 

tem sido a ·àif
rapida e ba

entre fazendei-

ros e colonos, na. execução dos contra

etos ruraes. 
A nossa actual organização judicia

ria. as nossas leis de processo em vi
gor, eternisam ou permittem eternisar, 

"como, aliás, em todas as 'Partes do 
mundo civUizado ~' , os feitos que são 
levados a juiz.o, e os enc:arecenl ex ~ 

t1'8 ordínariameute. 

Uma' pequena quesÜio de ;'~OO ;i; (JI)O' 

absO!.·ve luni s do seu valor Clll 11ono

rarios e custas e equivale a outro tan
to pelo espaço de tempo que conso
me. Demanda menor de ~O ·O.;;OOO nem 
ningnem nella pensa. 

A s:ol~ -ução '"llrOr!1p-ta" ~2 \" b~lrata " 

.ãessas cOlltroversias tenl sido a preoc

cupação maxima de todos os que, com 
responsabilidade, tem se occnpado do 
problema immigratorio. 

Já supprilnilnos as custas judiciaes 
que baratearam extraoJ'dinal'iameute 

os processos levados ã Justiça. Mas 
ainda não basta . E' preciso Cl'eal' na 
noss'a ol'gallizaçflO jlHUCíRl' i,l Ul'aa 

funcção (jue attenda prompta e bara
tarnente a essa.s questões, dando tran
quillidade e segurança a fa zendeil'Os 
e a colonos. 

Para solução das cOl!trovel'~tns s us

citadas na interpretação e execução 
dos contractos agricolas, entre fazen
deiros e colonos, deve,.ã ser creado um 
tribunal rura l, composto do juiz de 

direito da comarca e de do is mem
bros designados, um pelo fazendeiro e 
ontro pelo C010Il0, s·ob a presideucia e 
direcção do juiz, ao qual serão submet
tidas, pessoa.lmente, em audiencia pu
blica, pelas partes interessadas todas 
e~sas controversias . 

Informado o tribunal, será tudo de
cidi<io de plano , pelas membros <lo tri- ' 
bunal, quando a decisão fôr accorde, 
por desempate do juiz em caso con

trario; sendo a decisão reduzida a es
cripto por escrivão, para sua prompta 
execução. 

Não augmenta os serviços do juiz 
porque o conhecimento desses feitos jã 
lhe pertence e fi muito mais trabalho
so nos processos ordin'arios ou SUlll

marias actuaes. 
Todas essas s uggestões ficam entre

gues . ao estudo e sabedoria do eon
gresso para serem tranforllladas em lei. 
com as garantias e ,cautelas que Bxi-
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gem todas as intituições destinadas a 
prate.,,·er os direitos privados. 

~l(n'iIllento Inlmigr.atotio -- Duran

te o anno de 1921, entraram no Es
tado de S. Paulo 39.601 iminigrantes, 

dos quaes 32.232 desembarcaram no 

porto de Santos, tendo sido acolhidos 
pela Inspectoria de Immigração, do 

Departamento Estadual do Trabalho, 

- e 7. 378 vieram pelas estraaas de 
ferro. sendo recolhidos pela Hospeda

ri? ele Immigrantes. 

Entre os chegados pelo porto de ,San
tos. predominavam os llespanhoes, com 
7 . ~99 pessõas. seguindo-se-lhe os por
tuguezes, COIU 7.83 O; os italianos, caIU 
7. S(l5; os allemães, com 2.417; e os 

nadonaes de outros Estados, com .. 
2.2i'5. 

Os suhsidiados eralll 13.563 e os es

pontaneos 18.660. Embora a entra

da total pelo porto de Santos fosse, em 
1921. praticamente egual á do anno 

anteriol', houve, no decorrer do anno 
findo, sensivel differença na relação 

entre os espontaneos e subsidiados, sen

do Estes mais numerosos. 

Dos immigrante::: chegados pelas es
tradas de ferro. 4.638, ou quasi 63 
por cento do total, eram nacionaes. 

Nào foi sómellte qúanto á entrada 
de immigrantes que o anno ele 1921 
'muito se approximon do de 1920. Hou

""" tam bem, approximações nos totaes 
referentes ás sahidas, e, consequente

mente. no referente ao saldo. A s·a
hida de passageiros de terceira classe 
- considerados immigrantes pelas dis

posições do Decl'eto n." 2. 4 O O, de 9 

de julho de 1913 - foi de 16.796, 
registrando-se, portanto, um saldo de 

15 . 427, inferior apenas de 3 O 9 pes
sôas ao saldo de lS20, o maiOr veri
ficado desde 1914. 

No geral correra 111 regularmente os 

differen tes serviços a cargo das repar. 
tições componentes do Departameuto 

Estadual do Trabalho, como passamos 

a vel'o 

II~pectol'ia. de Immigl'açiio - A pro
porção dos immigrantes encaminhados 
pela Inspectoria á Hospedaria de Im

migrantes, na Capital, foi sensivelmen

te melhor do que a dos dois annos 
anteriores, elevando-se o numero total 

de encaminhados a 16. 745, dos q uaes 

13.475 eram subsidiados e 3.270 eram 
espontaneos. 

A Inspectoria não lavrou, em 1921, 
como acont.ecera em 1920, .nenhum 
auto de multa por infracções reg'ula
mentares. Foi, porénl, nlais do que 
nunca, procurada por pessôas interes

sadas em obter certificados que facili
tassem a vinda de parentes, cujo em
barque para Santos era difficultado 
nos portos de sahida. 

Si bem que o numero de embarca
ções visitadas pela Inspectoria - 1 .741 

- fossenl um pouco inferior ao do allHo 

anterior, o serviço de visita fOl luais 
intenso .. em 1921, pois, o nunlero de 

embarcações chegadas com immigran

tes foi proporcionalmente muito m.ajor. 
Fora,lu 7 O 6 em b-a'rcações q lle tro.uxe
ram imluigrantes, nUlnero superior só

mente antes da Conflagração. 

Hospedaria. de- Inunigl'antes-A Hos

pedaria de Immigrantes do Departa
mento Estadual do Trabalho, alOjOU, 
durante o anno de 1921, 33.537 pes
sôas, 24. 580 das q uaes eram recem

Chegadas. Esses alojados assim se di
vidiam, quanto á nacionalidade: 8.934 

hespanhoes, 8.715 brasileiros, 5.527 
italianos, 3. 891 allemães, 3. 551 por
tuguezes e 1.217 russos. 

Desse total, 29. 680 tomaram passa
gem para o interior, com destino á la
voura; 1.686 ficaram na Capital; 497 

foram pa'ra outros Estados; 466, entre 
os q llaes 454 russos, 6 allemães e 6 
hespanlloes, foram repatriados; 4 fal
leceram; e 1.204 permaneciam aloja-
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dos na Hospedaria em 1.0 de janeiro 

de 1922. 

o armazem de bagagens movimentou 
19.430 volumes, 19.390 dos quaes re

cebidos durante o anno em 132 va
gões de estrada de ferro. Desses vo

lumes, ficaram depositados 40, tendo 
sido os restantes, despachados para o 
interior, em 256 vagões. 

Agencia Orfieml de Collocaçiio - A 

Agencia Offic!al de Collocação do De
partamento Estadual do Trabalho, re
cebeu durante o anno de 1921, pro
curas para 11.230 famílias de colonos 

contando com as não attendidas do 
anno anterior; para 201 familias de 
apanhadores de café; e para 6. 617 

salariados avulsos. 

Foram attendidas procuras relativas 
a 31 famílias de apanhadores de café; 
a 3.904 famílias de colonos; e a 5.170 

,trabalhadores avulsos. 

Durante o mesmo anno , foram at

tendidos, pedidos de chamada para '. 
1.233 familias de colonos, com 6.609 
pessôas, feitos por parentes localizados 

na lavoura do Estado. Das familias 
chamadas, 376 com um total geral de 
2 . 173 p:essôas, ' ,che~,ai-am no correr 

do anno e tomaram o, devido destino. 

Da Capital para o interior, por in- ' 
termedio da Agencia, sahiram 6.151 
pessoas, subindo assim a 65.441 o nu
mero de pessoas encaminhadas pal'a 
a lavoura pelo serviço de desurbaniza

ção, nos ultimos nove annos. 

Secção de Infor.RlAçães - A Secção 
de Informações do Departamento Es
tadual do Trabalho, attelldeu, durante 
o anno de 1921, a numerosos pedidas 
de informações sobre o movimento im
migratorio , colonização I immigração 

etc., tendo, sobre esse ultimo assum
pto, organizado yariós quadros estatis
ticos, que foram publicados. 

A referida Secção pUblicou dois nu-

I meros do "Boletim do Dep a rtam€nta, 

I
'. ::~:d~~ ~r:~:I~~~~O~' (~:~:rod:o ,:~~~~:~ 

If Accidentes no Trabalho ~I. Co mo 5e111-

pre foi bastante gTande a ·proc- u1ra des ~ 

sas publicações, principalmente por par-
te de repartições estrangei ras (-{)nge-' 
neres. 

Segundo os dados da esta t i~tica do 
movhnento immigl'atorio, post ü em dia 

pela Secção, no decorrer do p rimeiro 
seculo de nossa emancipação politica, 

ou antes e conl mais precisão. durante 
o longo periodo de 94 anno;;, 'lue me
deiam entre 1827 e 1921. en traram, 
no territorio paulista 1. S!i -I. (!5 5 im
migrantes. 

Desse numero de pessôas, c·h.egadas 
na categoria de iuunigl'an tes. [! ~)1. 282 

eram subsidiadas , is to é, vieram C0111 

o auxilio do Governo; 725.058 eralll 
eSpolltaneos, isto é, imrnígTar&ll\ á IlrO- ' 

pria custa; e, fina lmente, 177. ''i 15 en
tI'aram, de 18 2 7 a 188 8 não telldo s ido 
classificados quanto á categoria. 

da estatlstica actualment.e a ('"rgo da 

São, pois, de accôrdo com {li; dados 
Secção de 1nformações 991." ~ 2 ünmi

grantes subsidiados de algum. ,orma 
pelo Estado ou pela Un ião. ('ontra . . 
902.77 3 não classificados como taes. , 

Quanto á naciona lidade , llào descen
do a minucias que as antigas estatisti
cas não pennittelll , pois, sóm.eute em. 
1894 até 1900, entraram 1Ol 8 . 2'2;; im-: 
migrantes eSpOlltaneos, C{ ue não toranl 
classificados, quanto á nacionalidade, 

assinl se discrilllillam os 1 . ~ ~q . I) 5 5 Íln~ 
migrantes entrados: 

Italianos 
Hespanhoes 
Portuguezes 
Brasileiros. 
Austriacos. 
Diversas 

Não class ificados 

Total. 

S7 2.705· 
:~ ;~2 .078 

t~5.802 

75.214 
2~ .019 

151.011 
i;;8.221)" 
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Além desse, avultado numero de pes
sõas entradas na categoria de immi
grautes, a estatística do movimento do 
porto de Santos registra s6mente no 
periodo de 1894 a 1921, a entrada de 
mais 232.549 passageiros de primei
ra e segunda classes. 

O numero total de pessõas entra
das no ter rito rio paulista, no referido 
períOdo de 94 annos, que vem de 1827 

até 1921, é, pois, segundo dados es
tatisticos, assim decomposto: 

Immigrantes 
Passageiros 

Total . 

1.894.055 

232.549 

2.126.604 

Patronato .\gl'icoJa Essa Repar-
tição tomou conhecimento durante o 
anno findo , de 388 reclamações de 
opera'rios agrícolas, 91 de ~azendei"os 
e 57 de callsules. Attendeu a 4 casos 
de gréves. 

Foram autuadas 552 questões. COIl1-

prehendelldo reclamações, consultas e 
informações. As 552 au tuações repre
sentam um valor de 364:993$009 , sen
do de notar que, muitíssimas questões 
são de difficil , senão impossivel ava
liação. 

Por illtermedio do Patronato Agri
cola liquidaram-se questões computadas 
em 140:171$174. 

Essa questão está longe de signifi
car o justo valor das liquidações effe
ctuadas, por isso que muitos reclaman
tes, depois de servidos, raramente vol
tam8iO c,aso; é de notar , outrosim que, 
multas vezes a simples apr,esentação 
do Patronato Agricola é sufficiente 
para que as partes entrem em accõrdo, 
sem mais a ttrito. 

Não é de julgar-se, toda.via, o valor 
e auctoridade do Patronato pelas som
mas materiaes das questões que resol
ye, por isso que os casos mais delica
dos e de maior alarme, que se sujei-

taram a seu arbitrio, não podem ser 
avaliados materiafmente. 

Tel'l'as Devolutas - Na diotrIbuiçãc 
dos serviços das commissões ;le dis
criminação de tel'l'as deyolutas ne
nhuma modificação houve. 

Continuou a 3.a Comnlis5ão os seus 
trabalhos nas comarcas de Iguape, Ca
nalléa e Xiririca e a 4." Com missão con
tinuou a trabalhar nas coma l'cas de 
Santa Cruz do Rio Pardo e Assis. 

Os trabalhos executado" pela ? • 
~. 

Commissão, em 1921, foram os se
guintes: 

Ficou terminada a discriminação da 
margem esquerda do rio Etã, salvo 
2 ou 3 posses cUja legitimidade foi re
clamada; e toda a marS'em rtii'eita do 
rio Quílom bo. 

A extensão perimetl'ica de, t>ô- !lol)'~o

no é de 107.958 metros. 
Foi iniciado o levantament o do Ypi

ranga com o prolongamento (j<l medi
ção do rio Quilombo, a Ilan ir da bar
ra do Saibadella, até suas cabeceiras 
na serra do mar de um lado. 8 de ou· 
tro la.do, foi ainda prolollg'ado o le
vantamento do rio Ypirallga pelo seu 
affll1ente Preto, até o alto da Serra 
do Mar -' na extensão de "), ')06 me
tros . 

Foi tambem localísa{lo " dist-ricto 
de paz de Ariry, municipio de ~na
néa. sendo medid{)s 9. 2 ",7 m.etro5. 

Resumindo o serviço de campo,a 

cOl1llnissão mediu os seglliHte~ pel'i

metros: 

Perímetro do Quilombo 
" ~'Ypirallga 

.. rio Pari

quel'a-assú 
Districto Al'iry 

Total 

'Tl.S~H; ms~ 

"í n .00 t) ~! 

.. 

., 

A despeza effectuada com e",.~.s 

viços ímportou em 64: 262S00·'. 

ser-
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Quarta cO'lll'luissão. - Estão termi

nados os trabalhos de campo corres
pondentes aos perimetros "8. João", 
.. Santo Ignacio" € ., Ribeirão Bonito ". 

Foram medidos: 

::\"a haeia do Ribeirão Bonito: 

Lotes j llstificados 

Lotes vagos 
.30 

6 

Nas bacias dos ribeirões "S. João" 

e "Santo Ignacio": 

Lotes jnstificados 

Lotes vagos 

Perimetl'O "Ribeirão Vermelho": 

6 

12 

A parte interessada. está promoven

d(. um·a. acç~to de reivi,ndicaçâ,o, que 

está e111 andalnento no Juizo dos Fei
tOE dn F'a7.enda e111 S. Paulo. 

Perímetro ., Porto Tibiriçá'-: 
Estão em estudos os documentos 

ap.r€sentadof\ na auc1iencia -de 29 de de
zem bro de 1921, e111 Assis. 

As despezas effectuadas com os tra, 

balhos da 4.~ conllnissão inlportaranl 

em 26:9608160. 

Pela lei n. 1.844, de 27 de dezem

b,.o de 19"21, foi modificada a legisla

ção vigente sobre as terras devolutas. 

ficando estabelecida a fôrma de alie

nação das 111esmaS terras. 

Está bem adiantado o trabalho de 

l'egulalnentação dessa lei, poi" sua na
tureza muito delicado, e logo que es
teja terminado, v.an10B verifiear os re
suhados. 

(;n.J<!Jtiza<;'ào - Xu('!eos Offieiaes. -

Apenas 4 n llcleos eoloniaes não estão 

ainda el11ancipados: 

"Visconde de Indaiatuba", no mu· 
ni(ipio doe Mogy-Mi:riP1-

"Ga vião Peixoto", no m nnicipio de 

Araraqnara. 

"Jorge Tibiriçá", no municipio de 
Rio Claro. 

"Pari'quera-Assú ", no municipio de 
Iguape. 

A prodn,cção desses 4 nucleos, em 

1921, foi de 4.174:424$372 . 

A população era de 11.968 habitan

t"s, sendo 8.832 brasileil'os e :1.136 

estrangeiros. 

Os predios !'lu'aes foram avaliados 

em 1.535:120$000 e os urbanos em 
2.462: 280$000. 

Existiam 27 escolas. 

A area total dos 4 n ucleos é de 

35,077,060 hect.ares, send-o a area cul

tivada de 10.875,06 hectares. 

Colonização .laponeza, - A ;. Kaigai 

Kogyo Kabushiki Kaisha", contractan

te da colonização japoneza na zona do 

Ribeira de Iguape, teve, durante o 
anno de 1921, o seguinte movimento: 

Durante o anno de 1921 chegaram 
directamente do Japão 7 familias com-' 
postas de 31 individuas. 

Durante o anno de 1921 registra
ram-se 155 nascimentos e 24 obitos. 

Estão 2 escolas fnnccionando em 

predio proprio, no centro da colonia, 

dirigiclas por professores non1eados 
pelo Governo. 

A prodncção da colonia no anno de 

1921. foi estimada em 911:099$000. 

Para beneficiar os productos da co

lonia, montou a Companhia nma usina 

de assucal' e está construindo un1 en
genhO de arroz pa"ra 200 saccas diarios 

de arroz beneficiados - podendo ser 
augmentada a sua capacidade para 600 
sa{!cos -dial'ios. 

A area total incluindo as terras por 
eUa adquiridas de particulares eleva

se a 18.129 hectares. Foram demarca

dos, até 31 de dezembro de 1921, 630 

lotes, e construidos 139.927 metros de 

estradas de rodagem, estando em cons

trucção mais de 3.000 metros. 

Em 31 de dezembro de 1921, r€si
diam na colol1ia; 
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497 fam ilias japo-

nezas, no total de 2.263 individuos 
;) famEia.s nacionaes 

no total de . 
trabalhadores soltei

ros japonezes 
Idem. idem nacio-

nae~ e outros 

Total 

30 " 

19 " 

280 " 

2.592 individuos 

Esc~}la Agrícola. uI.Juiz de Queiroz" 

- Exames de admissão. - No anno 

de 1921 inscreveram-se aos exames de 
admissão 69 candidatos, aicãnçando 

matricula no anno fundamental 33 es
tudantes. 

Matricula. -- Matricularam-se 103 

alumnos nos diversos annos do curso, 
como 8egue: 

Anno fu n (Iam ental 45 
1." Anno Geral 48 
2.1> Anna Geral 19 
<) " u. Anno Geral 21 103 

Agl'OtlOmOs Diplomados. - Em 1921 
diplomaram-se 20 agronomos, sendo 

1 ~ naturaes doE. de São Paulo, 2 

do Rio Grande do Sul, 2 do Paraná, 
1 ch; Minas Geraes, 1 do Districto Fe

d€l'al e 1 de Matto Grosso. 
Agronomos Premiados em 1921. -

Obtiveram o premio de viagem de es· 

tudo·" no estrangeiro concedido pelo (',.D

vemo Federal, tendo seguido para os 
Estados Unidos da America do Norte, 
os agronomos Argeu Cordeiro Leite 
e José Hardmann Cavalcanti, forma
dos em 1921. 

Disciplina.. - Durante o anno foi 
muit<.> hôa a disciplina da Escola, ten-

do havido apenas neeessidade de ad

moestar um alumno por falta sem gra
vidade. 

Ensino. - Correram sem novidade 
os trabalhos referentes ao ensino no 
anno de 1921. Foram dadas as se
guintes aulas: 

Plan taram-se 2 . 145 arvores, uma pe
quena area de terreno com abacaxis, 
algumas linhas de amoreiras, diversos 
legumes e 19 canteiros com plantas 
orna.mentaes. Foram distribuidos á la
voura, mediante pagamento modieo, 

2.011 mudas de arvores fructiferas. 
Na fazenda Modelo as principaes cul

turas levadas a effeito abrangeram uma 
area maior de 65 hectares, tendo sido 
a producção de 371 toneladas de pro

duetos ·diversos. A essa exte,nsão ii 
preciso accrescentar 52 hectares de no
vos pastos, que eram reduzidissimos, 
havendo grande e urgente necessidade 
em augmental-os. 

A producção de silagem em silos de 
terra, experimentada nesta secção em 
1920 foi repetida em 1921, em vista 

de ter a primeira experiencia produ

zido resultados satisfactorios. Dada a 
facilidade da sua construcção e as di
minutas despezas que a mesma requer, 
é de crêr que no anno de 1922, entre 
definitivamente no habito da Escola 
a p~'oducção de silagem para alimen

tação de gado durante ü anuo em silos 

de terra. 

As producções da Fazenda no anno 
agricola de 1920-921 constam do se
guinte quadro registrando os dados fi

naes da area, 'p.ro.dueção, custo de pro
ducção da unidade e rendimento cultu
ral em kgs. por hectare. 
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I 
.. 

"T r I i Custo de Producçlio I 
NATUREZA 

Ares Producção I producção rnts. ' 2 kllos 
por hectare 

I I parcial kilos 

, 
80.000 I 

~._.= 

Em c .. .-aço I 
Algodão 5.193 .700 $365, 6 649;2 
Capins. I 49.000 93.443.000 $008, 3 19070,U 
Mandioca . 45 .300 29.642.000 $076, 3 6543,0 
Canna . 43.249 257.990.000 $006,46 69638,0 
Chloris. 53.730 23.279.000 $012, 4 4332,0 
Alfafa. 21.624 55.460.000 $115, 4 (11 7743,0 
Arroz. 24.000 6.761.000 $190, O 2817,& . 
Milho (roça matto) . I 100.000 38.936.000 $033, 3 3893,0 
Milho (diverso) 

. J 
186.620 60.360.000 $037, O i.2) 3234,0 

653.523 370.996.700 - -
NOTA : 1) Figura um alfafal de um anno de producção. 

2) A producção de milho em espiga. 

Defesa Agl'icola - Serviço Entomo
logico. - Conforme se verifica do re
latorio do 'chefe deste serviço as in
vestigações e estudos muito se ·adoo.n
taram no conhecimento dos meios de 
defesa contra as diversas pragas que 
Infestam de vez em vez as culturas 
do Estado, estudos esses que foram ap
plicados c<>m exito pela Defesa Agri' 
cola. 

Quatro foram os pontos em que in
cidiram os trabalhos de investigação 
entomologica durante . o anno proxi-. 
mo passado: 

1.0) aperfeiçoamento do methodo 
de repressão á formiga saúva; 

2.°) estudos dos parasitas muscoi
des de importantes insectos damninhos; 

3.°) inimigos da lavoura em geral; 

•• 0) influencias mesologicas sohre 
o organismo dos insectos. 

Os princlpaes insectos nocivos estu
dados foram, além da formiga . saúva 
e lagarta rosada, o gafanhoto, o pulgão 
branco, a broca do algodoeiro. 

Praga do Cafeeiro. - Tendo appa
)'ecido . uma praga nos cafezaes do Es
tado da parahyba do Nopte foi incum
bido o sr. AdolplLo He,illpel, entomolo
gista do Instituto Agronomico do Es
t.ado, para ir ao Rio de Janeiro, afim 

de proceder as pesquizas nos materiaes 
infeccionados vindos daquelle Estad·o. 

Tratava-se de um insecto desconhe
cido á sciencia. A sua acção c{nuo pa· 
rasita especifico, manifestou-se de 

modo assustador pela devastação cau
sada, em pouco tempo, em cerca de 
80.000 pés de café. 

O sr. Rampel classificou como seúdo 
um hemiptero da familia dos coccideos 
e deno·minou-o de ",Cer'ococ-c U8 Pa·rahy· 

bensis" sp, 'n. A temea do .!nseclo é p.~o

tegida por uma carapaça cornei!., tem 
2,5 mm. de comprimento. As larvas 
mostram-se actlvas e pOdem passar de 
uma planta para outra. Como a Intro
ducção dessa praga no Estade: dE' São 
Paulo pOdia cansar damllos incalcnla
veis á nossa lavoura cafeeira, ao Minis

teria da Agricultura pediu o Governo 
fosse prohibida " importação .te plan-· 
tas ou pal'tes de plantas, quer do Es
tado da Pal'ahyba, quer dos Estados· 
limitrophes. 

Em Piratininga, neste Estado, o 1'e
ferido . entomologista encontrou em ca
f€zaes tres fungos que 'atacaom o ca
feeiro, sendo o mais nefasto um da 
especie "'Phusarium ", segundo observa
ções U in loco!l. 

Cou be a esse funccionario indicar a 
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presença {le outra praga. o "As·pidiotus 

Perniciosus" que, ao tBmpo, infestava 
os pomares de Pelotas, Rio G'rande do 
Sul, e que, introduzido no territorio 
paulista, podia acarretar serios dam
nos mesmo á cultura do café. 

Insptw-ção do AIg'odão. - Este de
partamento elaborou o proiecto da re
organização do respectivo serviçu, in
formou cerca de 1.000 autos, nomeou 
120 fiscaes de expurgo para o interior 
do Estado e 8 para a capital. ExIle
diu 6.798 guias para fins industriaes. 

Os inspectores addidos ao serviço de 
inspecção estiveram sempre em viagem 
de fiscalização, visitando os descaroça
dores de algodão e dando instrucções 

aos lavradores. 
O methodo de desinfecção até aqui 

adoptado e que melhores resultados 
tem dado é o sulful'eto de carbono 

rectificado. 

Serviço de Distribuição de Sementes 
- Como nos annos antecedentes. o 
Serviço distribuiu aos interessados. que 
as solicitavam, sementes de diversas 
especies para experiencia. 

As sementes remettidas foram todas 
examinadas e submettidas á experien
cia de germinfbilidade, identidade e 

pureza. 
Além dos ensaios das sementes en

tradas para distribuição, o Serviço es
tudou diversas especies pertencentes a 
particulares, entre as quaes as de café 

recebidas ·da Sociedade iPauUsta ·<'le 
Agricultura, diversas sementes forra
geiras da Sociedade Anonyma Ameri
tal e da Sociedade Commercial e Agri
cola. 

Das sementes distribuidas consta o 
seguinte .movi'lnento: 

Adquiridas na capital, 2.093 kilÜ'
grammas de alfafa de MurCia, 1. O O 4 

kiJos de trigo de BarleUa e 347 de 
capim Rhodes. Juntando estas ás que 
foram recebidas do Instituto Agrono-. 
mico, distribukam-se 6.740 kHos e 60.0 

gl'ammas de sementes diversas a .. 
1.202 pessôas interessadas. 

Instl'mnentos Agl'icolas e Ingredien
tes - Durante o anno de 1921 foram 
vendidos instrumentos constantes de 
1.860 enxadas, 327 enxadões, 69 ma
chados. 2 planets com alavanca e 4 

sem alavanca, na. importancia de .... 
7: 768$800. 

Ingredientes, constantes de 4.319 

kilos de verde de Paris, 15 de arse
nico branco, 1. 775 de enxofre em pó, 
1.330 de sulfato de cobre, 4.027 de 

pasta de arseniato de chumbo e 834 
de Cyall11reto de sodio, na importancia. 
de 41: 963$40(). 

Instituto l\gl'onolUico' do Estado -. 
O Instituto Agronomico, em 1921, pres

tou numerosissimos serviços á nossa 
lavoura, e realisou importantes traba
lhes technicos, culturaes e outros, como 
00nsta do resumo segu inte: 

Trabalhos Technicos: 

An3.1yses physicas, chimicas, 
physico-chimicas, mecanicas, 
de terras. de mineraes e di
versas. 

Analyses de adubos insectici
das e diversas . 

Analyses de productos agrico

las e diversa.s 
Analyses e estudos de biologia 

vegetal, de fibras e de mi-

105 

119 

296 

crobiologia agricola . 364 
Resultados de "experiencias 

culturaes~' l em vasos ou em 
lat'as, de classificação das 
te·rras, pela conv€lüencia 
das plantas, de "analyses 
cultu,raes", de a·d·ubações, 
···Qualitativas" e "quantitati-

vas" 'das nossas terras. 5 . .3 2 fi 

Consultas e estudos diversos 
de phytopatnologia e de en-

tomologia. 101 

Total 6.299 
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TI'"I'<l11105 Culturae5: em 
::.II·]2:·ll,6 m2, ou 304 ha., 2.306 , ou 
I ~', ,ti",!. 71, inteiramen·te cultivados úu 
(~n ! expel'ienci:as diversas. 

Cafezal de Experiencias e de De
m onstrações Praticas do Monjolinho: 
750.000 m2, com 51. 367 cafeeiros, 
repartidos em talhões de 100 pés mais 
<lU menos, tratados' diffel'entemente, ou 
testemunhos ;não tratados, conf'prme 
um programma completo de cafeicul
tura experimental, scientifica, sendo al
gnns ponto,s deste t'ratados sepa rada
mente na Fazenda Santa Elisa, num 
antigo e ;pe;queno cafesal 'pa'ra experien
cia de póda. total oU -dec-epagem e numa 
colle~ção de 'var iedades e de cruzrumen
tos de cafeeiros para o estudo com
parativo, bem como ainda no Jardim 
de Guanabara, onde existe uma secção 
de vulgarisação das noções essenclaes 
e mais modernas de cafeicultura r3- ' 
cional. 

Fazenda de Polycultura de Santa 
Eliza: 

,Existem 1.172.306m2, ou 48 alq., 107. 
em experiencias cuUuraes, ·demo'nst.r.a

ções praticas e gramdes culturas, que 
for·3.m as seguintes: 

Feijões diversos e adu

bos verdes diversos 
Milhos diversos 
Arroz div., trigos, aveias. 

cent.eios, cevadas ,di 
versos 

Sorghos diversos 

Algodões diversos 
Tuberculos diversos 
Cannas (CoIlecção de 76 

variedades) 
Prados artlflciaes para 

fenação 
Alfafa 

JDxperiencias de terras 

""m culturas de adu
hos diversos 

Ca IlIflO central de se-

284.800 m2 
411.612 

9.549 
1Q. 000 

50.000 
31.250 

50.700 

" 

" 

" 

" 

328.800 · " 

26.327 " 

100.000 " 

mentes e variedades 
de plantas 72.000 mZ 

Viveiros diversos 50.000 
Pomares. 14.300 !! 

Horto florestal 83.421 " 
Matta ( Exploração ra-

cional periodica) . 190.000 " 

Fazenda de Criação do Monjolinho: 
Pastos: 1.100.000 1112 ou 45., alq .. 4 

- Prados em formação 262.612 metros 
qua-d·r·ados. 

Jardim 'de Guanabara : 

20.000 m2, ou pouco menos de 1 
alq., com secções de experiellcias e 
demonstrações de cafeicultura, poly
cultura, forragens, horta, pomar, vi
nhedo, parque, mudas, cocheira, estru
meira. 

Distribuição de Plantas : 
A distribuição ,de plantas aLtingiu o 

importantissimo Ilumero de 144.179, 
vendidas pela íinportancia de .... . . 
43; 125$700 . 

Semeutes. - Foram remettidas á 

Directoria da Agricultura, 314 litros 
e 20 kgs. de especies diversas. 

Visitantes, ConsuItantes e Estagla 
rios. - Foram recebidos durante o 
anno: 1.601. 

Serviço Florestal - Este estabeleci
mento continúa a fornecer mudas aoS 
lavradores, 'mediante mo dica remune
ção e gratuitamente ás Camaras Mu
niclpaes e Repartições Publicas. Em 
1921 , foram distribuidas 1.147.968 
mudas, sendo 1. 069.224 de ornamen
tação e fIorestaes e 78.74 4 fructife
raso Das ornamentaes 1. 01!8. 010 fo
ram vendidas e 41.214 distribuidas 
g.ratuitamente . . Das frlLCtiferas 78.403 
r .... am vendidas e 336 distribuidas gra
tuitamente. A . renda do Serviço Flo
restal attingiu, em 1921, á quantia 
de 52 : 144$050, isto é, um excesso de 
11: 182$900 sobre a renda apurada em 
1920. 
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Na Fazenda da Chapada continuoÍl
se a manter a, a'rea plantada ha 3 an, 

nos . 
Continúa a fiscalização das maltas 

do governo na Serra da Cantareira, 
tendo o serviço sido feito com bas
tante assiduldadé e ded icação pelos 
l'f.~spectívos guardas. 

Serviço l\1eteorologico - Todos os i 

trabalhos affectos a este departam en
to da Secretaria da Agricultura cor
reram eTIl bôa ordenl. 

Proseguiu-se nas observações e re
gistros diarios do nivel d 'agua e mais 
indicações relativas ao estabelecimen
to do regimen do rio Paraná, collector 
geral de toda a rêde llydrographica do 
in terior do nosso Estado, e estabele.. 

ceu-se uma secção das cheias e estia
gens lnais notaveis nas rev ístas meu
saes do tem po, pu blicadas por esta 
repartição. Semelhantemente, foram 
reunidas as informações de interesse 
gera l concernente ao estado e ao tra
fego das nossas vias ferreas e das 
estradas de rodagem. 

A analyse do ar e a dosagem do 
t.êD'r de Ozona, gazes rerlu ctores e acido 

curlJonico constituiram assumptos de 
investigações, não SÓ111ente em São 
Paulo, como no Obse'rvatorlo de alti
tude de Campos do Jordão, ao qual 
ficou tambem affecto o estudo syste
lnatico das 11 uvens e as experiencias 
aerologicas dos bal'ões pilotos,. cujo 
lançamento ha muitos annos foi ini

ciado em São Paulo. 

Mereceu especial attenção a coor
denação de dados sobre o estado da 
lavoura e da industrla pastoril paulis
t.a, escrevendo-se revistas quinzenae:3, 

amplalnente publicadas t ~o l)1'e a nOS:5a 
riqu€za ag·ro-pecuaria. 

Por nleio de extensos Qoletil1s dia

rios, deu-Be publiCidade ás noticias re
mettidas pelos nossos observadores 
ác.erca do tempo nas 24 horas ante
riores e fez-se a previsão quotidiana 

do tempo, alcançando-se uma taxa d e 
acerto até hoje não obtida nas previ
sões brasileiras. 

O Observatorlõ de São Palllo, em 
plena actividade, procedeu a varias 
trabalhos, uns relacionados com o Ser
viço da Hora Official, outros nos do
minios da astl'o-physica, destacando
se o registro dia rio da marcha appa

rente da actividade solar, importante 
ramo de pesqulza, tão intimamen te li
gado á previsão do tempo a longo e 
curto prazo. 

Pe(~ual'ia - Atravessa prOfunda cri

se a nossa pecuaria. E' a.penas um as
pecto parcial da crise extraordinaria 
que esmaga, em todo o inundo. a in
dustria. e o commercio do gado. 

A causa principal está na hrusca 
di-minuição do co,nsnlllo de ea ;'ue. Após 

a guerra, milhões e milhões ele sol
dados voltaram aos cam pos , retorna

ram a tabiça dos arados, O bordão dos 
pastores e I'ecomeçara-m fi. produzir. 

Por ontro lado , as duras condições fi
nanceiras. que tão extraordinaria guer
ra acarretou, chegaram todos a mo
derar, tanto quan to possivel , as suas 

despezas. 
O menor. consumo individual e a 

producção nos paizes, durante algum 
tenlpo consumidores, forçaram uma re
traeção brusca da procura da merca
doria, occasionalldo a. baixa dos, pre
ços . 

O eq uilibrio porém , ha de se fazer 
e teremos, não os preços de durante 
a g uerra . Jnas uma remuneração ca
paz de tornar proveitosa a. industl'ia 

pecuaria. 
A Industrla pecuaria, porém, só póde 

attra.hlr e seduzir a nossa. actividad'e, 
si fOr praticada em larga esca.la, () 
qu e só se conseguirá conl a grande 
exportação de canJes, 

O consumo local é insufficiente para 
alimentar essa industria em larga e 
remunera.dora escala; é necessaria a ' 
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exportação para os grandes centros de 

consumo, e essa exportação só pode
rã ser feita por meio de frigorifica9ão 
da carne. 

Consequentemente, os ,Mata'doul'.os 
Frigorificos devem merecer toda a nos
sa attenção, quel' governantes, quer 

governados. 

Por sua parte, o Estado tem tido 
todo o cuidado para (> estabelecimento, 
entre nós, dos Matadouros Frigorifi
COS, sem os quaes não poderemos fa
zer a. exportação de carnes. Seul essa. 

exportação, a pecuaria será, entre nós, 
uma indnstria acanhada, de horizontes 

estreitos. 
Pela lei ". 1.497 de :30 de dezem

bro de 1915, art. 5.', os Matadouros 
Frigol'ificos estão isentos do imposto 

de exportação, durante dez annos. Pela 
lei 11. 1.764 de 31 de dezembro de 
1920. a taxa de expediente, destinada 
á estatistica de exportação, foi redu
zida de dez a dois réis por kilo de car
ne, 10 que huporta eU1 ·diIninuiçã.Q de im

posto, e consequente augmento de lu
cro para o vendedor, de 8$000 por to
nelada. 

Por essa mesma ultima lei, art. 2.°, 
ficou -extensivo a todo o gado vaCCUllll 

que sah{r do Estado, o imposto de ex
portação pagando 50$000 cada vacca 
ou no,'ilha apta á procreação, 20$000 
(Jada "Vacoa ou touro d·e raça, desti'na
dos á reproducção e 10$000 por boi, 
garrote ou vacca inapta para repro
ducção. 

O intuito da lei é destinar os bois 
. aos Frigorificos, transformando S. Pau
lo num grande centro de exportação de' 
carne industrializada, .mantendo e pro
tegendo, ao mesnlO tem1po, os g.randes 
consumidores do gadO em pé, unica' 
forma de fa-zer prosperar a pecuaria 
em grande v:ulto, tendo e-nl vista, -con
seguintemente, o interesse do criador. 

Mais ainda. Os Matado\lros Fri
gorifitos, e já temos quatro, exportan-

do a carne, deixam entre nós, os sub
productos do boi, que são mate ria pri
ma de no"Vas industrias, condição muito 
para se observar no Estado que não 
quer ficar COIU a mOllocultura.. 

E' assiln que se a~ham muito desen
yolvidas, entre nós,' industrias que só 
vivem POI' terem essa mate ria prima. á 
mão e barata. Temos tres fabricas de , 
pentes, uma das quaes faz diariamente 
15.000 pentes, aproveitando os chi
fres; duas de botões, usando os ossos; 
diversas de co lia , extrahida dos ten
dões; numerosas de calçados e de cor
reia.s, li tilizando os couros, e diversa~ 

de adubos, tiansformando todos os 
restos. 

S. Paulo não é, propriamente, um 
Estado criador. Cria em boa escala. 

mas é pricipalmente um territorio de 
engorda de gado. Dada a absoluta 
falta de meios de tran~portes, o Estado 
de São Paulo aproveita prinCipalmente 
as suas grandes e magnificas pasta
gens, em Ílwernadas para engorda do 
gado que, a pé, em "Viagens de mezes. 
nos chega luagTO ·dos visinhos Estados 
criad-o'res d·e Minas, .Goyaz e Ma tte 
Grosso. 

O seu interesse actual está em fa
cilitar a ent'rada e difficuLtar a sahi
da do gado em pé, visto que é elle 
um industrializador d-o boi sob todos 
os aspectos, nos seus Matádouros Fri
gorificos. 

Nada perdem os Estado·s criaclorcs 
com isso; ao contrario, sendo a regra. 
a mesma, sÓ tem a ganhar por encon
trar vasto mercado de consnmo pa,'" 
as suas criações. 

Ca·l'nes Frigorifi(~as - 'Os rrig'ol'iL

cos estabelecidos no Estado luctam 
actualrnente com grandes difficnlda
des, e111 consequencia da crise luul1dial 
e,. no allno em cúrso, algulls ti"Veram 
de paralysar sua actividade. A expor
tação de 'oarnes f1'igori-ficas torna-se 
pouco remunerativa por motivo da bai-
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xa. nos p-reços e da concorrencia de 
outros í>aizes forllecedores IlOS mer
cad()s europeus. 

Nos anJlos de 19.20 e '1921 funccio
na vám os seguintes frigorificos: 
-, Frigorifico de Barretos, da Com

panhia Frigorifica e Pastoril, com 
350 operarios e o capital de dez mil 

contos. 
-: Frigorifico de Osas·co, da. Conti

nental Products Company, com 700 

opera rios e o capital de 12 mil contos. 
- ];~rigori!ico de Santos, da Com-

~f ESPECIES J = 

panhía Frigorifica de Santos, com 14. 

operarios e 2 mil contos de capital. 
- o. Frigorífico ArmoU!" da Com

panhia Armour do Brasil, na Lapa. 
arredores da Capital, só começará a 
funccionar depois de 1922, com 1.300 

operarios e capital de 12 mil contos, 
tendo capacidade para abater 2.000 
novilhas e 3.000 porcos por dia. 

o.s tres frigorificos que funcciona

vam nos tres uItinlos annos abateranl 
estas quantidades de animaes de va
rias espécies: 

CABEÇAS 

._--- == 
1919 i mo 19Z1 . , 

B. vinos 238.664 ! 208.3U3 i 148.377 
SllillOS. 65.182 I 76.927 52.879 
Ovinos, 2.2531 2.598 1.923 

. 

Ho\t'~. portanto, Ullla sensível di
l1linlli\'~" no a11110 de 1921. ao qual 

eOl'responde o quadro abai:l<o, lllostrando 
em detallle o movimento dos mata
douros frigorificos. 

FRIGORIFICOS 

Animaes sacrificados em 1921 
r-----

I 

:ovinos .1 I MAT.~DOUR.OS I 5ulnos Ovinos Caprinos 'rOTAES 

I 
Bart"etos. 

i 
51.551 13.778 1.738 67.067 I 

Osa,co • I 64.307 33.332 851 20 98.510 , 
Santos · ! 32.519 5.769 334 332 38.954 i , , 

1.9231 
i 

148.377 I 352 TOTAL • I 52.879 204.531 ! 

PRODUCÇÃO EM 1921 - EM KILOS 
-- ••• _. __ 0 __ •• - -- •••• _-'0'0 _ .. - •• 0 •••• - . --

I I 
'ARNES [ Barretos Osasco , Santos TOTAES , 

i i 
I I I 

Congeladas 
, 

2.497.441 12.000.000 2·062.887 ' 16.560.328 · , 
Resfriadas · 1 9.346.805 - 122.668. 9.469.473 
Conservadas. · I - I 60.000 - I 60.000 I . 
V,erdes , 

345.390 I 
3.000,000 5.860.755 ' 8.860.755 

Outros productos 2.000.000 11.638 2.357.028 

TOTAL. . ---12.189.6361 17.060.000 8.057.948. 37.307.584 
. . ------ .•. ' . -- . -_. __ ._ ..•.. .......• . . _ •..... . - •.... 



- 212-

VALOR DA PRODUCÇÁO 

I 
Barretos 
Osasco. 
Santos. I 

TOTAL I 
... 

A exportação de carnes por Santos, I 

principiada em 1914 com 1.415 kilos, 
seguiu esta marcha desde então : 

I 
-_ . . 

CAR NE CONGELADA 

I 

I 
AnnO$ 

I 
KILOS VALOR 

I 

-
EM .'20 EM I'Z. I 

1 

14.137 :996$800 I 13.886:238$720 I 
31 .200 :000$000 19.147:750$000 I 

11 .728 :985$250 9.110 :185$66(1 
I -- --_._- _._.-

57.066 :982$050 i 42.144 :174$J80 1 

reduzido os !,!ue apreseutanl as mu
cosas ligeiraluente manchadas. Os ou
t ros caracteristicoB seguenl 111 u ito de 

1i 

-I CAR.NE CONSERVADA 
" i 

II 
KILOS VALOIl ; 

; i , I 

5.739 :112$0001 
[ 

1915 7.946.745 93 .3251 132:700$000 
362. 173 1 1911í 18.688.846 15. 716 :962$000 612 :719$000 

1917
1 

29.134.755 26.388:613$000 1.097. 127
1 

1.738:224$000 
1918 . 32. 654 .838 32.754 :404$000 . 
1919 i 

2.791.181 
2877.745 1 

5.222:855$000 
32.033. 736 35 .606:480$000 : 1i. 683:553$OOO 

1920 32.710.000 36 .532 :000$000 : <;70 .172 : 1.425:093$000 
1921 24.673 .330 29 . 943 : 463$000 i 734.568 1 1.306 :313$000 

; : 

Os nossos prlncipaes mercados de 
carnes congeladas são a Italia, Oran
Bretanha, o Egypto e a França. As 
carnes conservadas em latas são ven
didas prinCipalmente para a Belgica 
e a G-ran -lBretanha, haven-do ooftrido 
torte diminuição com a perda do mer
cado norte-americano no ultimo anno. 

Industria Pastoril - Posto de Se
leeção do Gado Naciona l "Nova Odes

",," - O Posto de Selecção continuou 
:1 s ua importante missão de m elhorar, 
pda. selecção racional , {) nosso so brio 
gado Caracú. 

()cc anno para anno mais se accen túa 
;1 rixação dos -caracteres que se esta
hí l l(~e(-~ para a raça Caracú, Em sua 

tnltinria os bezerros que vão nascendo 
ni\o t1HJlho res do que os dos annas an
j í \ i · t(ln~s. niio bá'vendo dentre elles ne-
111 111111 pil, l ndu . sO lul o e-lU nu'mero muito 

perto a uniformisação da peHagem ~' 

collora.ção das mucosas. A fec·uudida- , 
de manteve-se em 69 %, não obstan te 
ter a febre aphtosa provocado ma!! 

de 23 % de abortos. 
As culturas do estabelecimento de

senvolveram-se e produziram 'admira
velmente em 1921, co nstando dias de : 

Milho, 16 hectares . 
Canna, 1 'h hectares. 
Mandioca, 5 hectares 
Alfaf.a, 1 'h hecta'rell. 
Mucuna, 1 hectar. 
Chlor!s, 13 hectares. 
Capim fino, 1 'h he-

ctares 

p rodueção 
591 saccoS 

5. 800 kil09 

18.000 
4. S Ol) 

4.000 .. 

Como se verifica do q uadro supra., 
a producção do milho , para Oi> terre-
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nos do Posto. foi muito l)õa , permit
lindo ao estabe lecimento passar todo 
o aan o semad.quil'ir -um U1ÜCO saeco 
desse cerea.l ou de fubá. A produ cção 
de canna não póde ser tomada ainda 
como base , pois foi plantada em no
vembro de 19 20 , tendo sido iniciado 
o 'corte em abril de 1 921, época em 
que estava longe de seu com pleto de
senvolvimento. A producção de man

dioca é relativa somente a 3 h ectares, 
pois doi s delles não f{lr a m ainda co
lhidos. P reparou-se , durante o a nno, 
238. 120 kilo s de feno, o qual f{li, 

em sua totalidade, consumido pelos 
:\.llimaes existentes. 

- Fazenda de Criação " Boa. Vista ": 
A fazenda de Criação "Boa Vis ta " , s i

tuada \la municipio de Rio Claro , de
dica-se á criação em pleno estado de 

I)Ureza, das raças - Hollandeza, He
reford e Durhan . Quanto ás duas pri- , 
l1leiras , excusado será dizer-se qu e se 

a da pta m perfe ita mente aO nosso cli
ma e ás nossas pastagens, isso quan
do com pletamente livres da piraplas
lUose e da anaplas lUose. 

A a rea. occupada pela fazenda é de 
35 0 alq ueires de terras, possuindo mais 
ou menos 200 alqueires em pastagens, 

sendo Uln parte formada em catinguei-
1'0 roxo , e outra em campos natUl'aeR: 

ás pasta.gens de catingu eiro venl -se ad
dicionando com algum ex ito o capim 
de Rhodes, planta mais rica em prin
CIpIOS nutritivos. 

- Fazenda de Criação d e Ba l'Uery: 
Em ,'irtude da terri\'el ep idem ia de i u

hel'culos·e que se ve-rificon nos animaes 
ela fazenda . foi tal estabe lecimento 
SU&penso. 

- ·Fazenda de Criação <le Campini .. 
Ilha: Com promissor es ,resultados con
t inua a fazenda Campi n:.nha o meiilO
rameuto d-o gado mocho nacional, 

por meio da selecção. A fazenda conta 
hoje 274 animaes dessa r aça, cria.dos 

em plena liberda de nas magnificas 

pastagens existentes , sendo. ei!t~etan

to , aos' al1iIl1aes novos fornecidê. d ia
rialnenti: a necessaria alimBnta~io· -::' llp
plemental'. 

Na s ecção de culturas, "p ro'/~itan

d o-se uma pequena parcella ct a.s fer
tilissimas telTas que s e enco n tr;:-·ml na.s 

margens do Rio Mogy-Guassu. culti
vam-se, com extraordinar io, re,su lta
dos, o milho, a a lfafa., c·allnas f f)rr~{ ~~'ei

ras. mandioca , ete .. em quanti<lad~ Sl1 f

ficiente para rt a li mentação d~ toios 
os animaes q ne pertence m 8 fa,'l.e nda. 

- ,F'azell<la de Criaçã-o d~ ItapeUni n
ga: S ituada no municipio do meSlno 
1101ne, po ssue o Governo um ês t.a.oe le
cinlento d es tinado }1. criação dê !~a rnei

ros. Essa fazenda., conta ndo (:QlU ter

ra.s pobres , C01l10 são as (PIB cons ti
tuem a luaioria dos camp os êXlste ntes 

em toda a.quella reg iiio cto EUadlo, 
veUl procl.H'ando 1101' todo;,; r •. ..: mBios , 

transfonnaT a s suas pa~ t agBH :; nati
vas em vastos a rtifk ia es. de Inl)d o a 

poder, con1 filais s uccesso. da r desem
penho á sua missão. 

Vae a. fazenda de Itape liu il!I':." t. ra
tando, como lhe é poss ível. d ~ desen
volver a criaGão elo ca-rn eiro Fl, -,mnH:',Y

Masck que se lhe confiou . tendü JiI. este 

a l11l0, vendido diversos exeml)htfB~ ali 

criados a. eriadol'es residellte~ no I~s

tado. 

Posto Zootechnieo (1 1' Si.i n Pa a lo: 

Esse estabelecimento, segu ndo ,-' ul
Uma contracto estabelecido eutre o 
Go verno e o Jocltey Clu b Paulis ta no, 
ficou mui to l'eduzido em s ua;; ~~ . ~){: ~:'m

lnodações e terr·ellO S culturae .... : l';·'Hn 

tudo. continuou a presta I' hOll3 ~enri

ços aos criadores, quer co mo ",stação 
de monta , quer como ponto de varada 
pa.ra descanço e acclimação dos an i
maes e111 trans ito pe Jo Es tado. ( ;\.j im
portados do estrangeiro. 

E' reduzido terreno para cU~. tlj ras . 

Mesmo assi,m. cultivou-se gr andB- quan

tidade de forragens verdes . que fo ram 
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consu~1jdas no IJTÚ'p'l'io estabeleci'lnento 
t.endo-a .. , além disso, produzido 658 
fal-dos de feno, com 11,964 kilos. 

_. PO&to Zootechnico Regional dH 

Botn(:.afú: E:sse estabelecilnentn, apesar' 

de possuir animaes já velhos e que, 

por essa raz·ão, predsanl ser substí-tui

dos. f~ontinuou, con10 estação de mOll
ta, E1 :prestar hons serviços aos criado
res d~-t l:'egião onde se encontra.. 

- E~taçôes ele Monta mantidas pelas 

Ca'm·&.:ras )'lunlcipaes: . Fun.eoíona'raIll1 
COllyenienteme11te as estações de monta 
1llanEdas pelas Camaras Mnnicipaes 

ele Sâ" Carlos, Araraqnara e Araras, 
CU.iM n;prod uctol'es pertencem ao Go

verno ~. encontralll-se, a titulo de e111-
prestlrSlo. conforme o artigo 2.° das 

Instrue~:õe13 em vigor, entregues ás 1'es

P8ctiva-s municipalidades. 

- Fazenda de Criação de Amparo: 

Continuou-se, nessa fazenda, a cria
<;ão dc' gaelo Reel-Polleel em perfeito 

estad,} de pureza. Existem, 110 estabe

lecimento, actualmente, 75 cabeças des

-se gadü. tendo, durante o anno de .' 
1921. :aascido 23 bezerros~~ 

Em ! 9 21 foram vendidos 13 bovi

nos, ex!s~indo ainda, para isso diver

sos garfotBs muito hem cara-cterizados 

e que .. naturalInente, a.lcançarão preços 

l'em uneFéi.dores. 
NesE~ secção, mantiVel'a1n-Se {luran

te tOJO o a11110 as culturas de milho, 
CallUa:3 forrageiras, alfafa e diversas 

gl'ami'nea2 nece.ssarias pa'ra a alimBllta
ção dos animaes a cargo da fazenda, 
tendo-p-E', tambel11, pr-eparado Ulna gran

de qualltidade ele feno, o que mnito 

contribuiu para a manutenção dos ani-
111aes. durante a gl'~nde secca que se 
observou. 

- ]!i'e~ras ele Gado: Pelo Decreto n. o 

3.357, de 2 de junho de 1921, fo·i ap

p-I'{)vado o 'regulalllento pa'ra organiza

çi\.o ~ ,unccionamento elas Feiras de 
(jado. 

h~nI z..:.:x>?C'ução desse reg-ulanlento, foi 

aberta conc{)rrencia publica, devendo 
[ 
I em breve ser installadas as feiras cou-
I tractadas de accôrdo com as propo~· 

tas que offerecerem melhores vanta-

gens. 

Hams Paulista - O rebanho do Ha

ras Paulista consta actllalmente ele 6 

garanhões, 2 jumentos, 13 eguas, ele 

puro sangne, 64 egnas nacionaes, 61 

egllas mestiças, já nascidas no esta

belecimento, 40 jumentas, 11 poldros 

puro sangue inglez, 152 poldros mes

tiços, 39 mtlares, 10 jumentos novos, 

56 muares de trabalho, 10 animaes 

diversos, sommando um total de 454 
animaes. 

Cal'ta Geral do Estado - Concluida 

a tarefa que coube á Com missão Geo

graphica e Geo}ogica na Conferencia. 

de Limites Inter-Estaeluaes, a qual 
consistia em fazer {) levantamento geo

graphico e os reconhecimentos que fos

sem necessal'ios, COlll as indicações 

uteis de toela a fronteira, desele o 

Oceano Atlantico até a Serra da Man

tiljueira, abrangendo a região limitro

phe com o Estado do Rio de Janeiro, 

foi inicIa'do o estudo ela linha da fron

teira. 

Felizmente conseguiu-se chegar a um 

accôrdo com o representante do Go

verno do Estado do Rio, sobre o tra

çado ele uma linha natural, em toda 

sua extensão, para servir d'e divisa 
entre ambos os Estados. 

No e1ia 6 de outubro ele 1921, no edi

fício da Bibliotheca Nacional, na ci

dade elo Rio de Janeiro, foi assigllado 

o termo de accôrelo, estabelecendo a 

linha definitiva de limites entre os 

dois Estados. 

Esse accôrdo foi submettido ácoD

sideração do Congresso, o qual o ap
prov{lu, e, como consequencia, foi pro

mulgada a lei n," 1.813, de 10 de de

zembro de 1921, estabelecendo as di

visas entre os Estados de São Paulo 
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'p' € ..... i' 

'feri<'J<, 
1921. 

de Janeiro, nos t€'rnlo,s do 1'8-
accôrdo de 6 de outubro d", 

Continuaram os trabalhos na região 

charm"cla :\ol'te do Estado, ·de modo a 
nã.Q fka r isolado o serviço feito na! 

'fronteira do .Estado do Rio, e, bem 
.assim, a revisão no ll1unjcipio da Ca

pital, paTa acompanhar o seu desen

volvimento, estendendo até á Serra do 

Mar. '.mele foi levantada a zona das 
. antigo,:: €-stradas que ligavam Santos 
a S. Paulo. 

A lI';allgulação tambem foi executa

da, nào só Ílo ll1unicipio da Capital, 

·"{'omo lí:(l::; ele Ba.rretos, Bebedouro. etc. 

E:;::tú ~endo confeccionada. Ulna car
ta ger~l do Estado, na escala de um 

por tl'ezentos mil, a. qual servirá de 
'base paTa unI relevo geral, na lnesma 
escala. l'uja construcção vai ser ini
·ciada 12, beu1 assiln, para a carta ge
Tal, ua escala de um por milhão, que 
será n.:.-e.ditada en1 breve. 

FOi'am estudadas diversas divisas de 

nHlnidr~IOS. sendo que algunlas obl'i

g'aram :fI reconhecÍlllentos no terreno. 

O re(:onhecimento geologico esten

·deu-s~ ~obl'e varia.s zonas do nosso 

Estado. 

Foi pereol'rida a zona entre Faxina 
e Apiahy e demarcada a area do de
·voniano-. no trecho Faxina-Ribeirão 

Branco. 

Outra zona do Estado, a de J abo

ticabal. attrahiu a attenção. Havia no
ticias de terem sido descobertos, em 
cortes da linha Melhoramentos de Mon

te Alto, ossos fosseis de consideraveis 
dimensões. Convinha adquirir, para as 

nossas collecções, exemplares destes 

fossei, e, ao mesmo tempo, ampliar 

os conhe.c.imentos sobre o grez de Bau

rú, formação geologica caracterisada 

1)e}08 ossos ll1encionad.os. Ficou demar
cada, no mappa, uma pequena área 
,desta f(1!'nlução, comprehendida entre 

Jaboticabal (Kil. 22;, da linha Pau· 

lista), Taquaritinga, Monte Alto e Ibi
tiralna. 

De maior amplitude e mais prolon

gados foram os trabalhos de campo 
feitos na zona. comprehendida entre 

Piracicaba e a fazenda BarreÍl'o Rico 
e situada entre os rios Piracicaba e 
Tieté. No centro desta área, eleva-se 

a Serra Negra, da qual foi feito o le

vantamento geologico com maior dis
pendio de tempo e trabalho, devido 

a ser um tanto c·omplexa a configura
ção geologica desta Serra. Entre o Tie

té e a linha Soroc.aballa foranl COll

c1uídos os estudos na área demarcada 

por Anhemby, Alambary, Remedios • 

Piramboia. Ficou assim coberta, pe· 
los estudos citados, grande parte do 
extenso claro que existia na planta geo

logica entre o rio Piracicaba e a linha 
Sorocabana. Resta ainda. a pree·ncher. 
uma pequena área ao longo da linha. 

entre Piramboia e Conchas, e mais 

a área occupada pelo Morro de Ypa

nema, que ainda se acha em cla'l'o. 

Passando para a zona de São Pe

dro, fez-se o reconhecimento. geologi

co e levantamento da Serra de Ita
query, entre S. Pedro e Brotas. esten

dendo-se o serviço em direcção á linha 

Paulista. Foram estudados os trechos 
desta linha entre Rio Claro e Ityrapina 
(bitola larga) e o trecho Visconde do 
Rio CIaro-Annapolis-CorumbatahY. na 

bitola estreita. Fez-se o reconhed
mento geologico' do ramal São Carlos
Santa Eudoxia. Estudaram-se mais. 

na referida estrada de ferro, os tre
chos Pirassununga-Porto Ferreira-Des

calvado, com o ramal de Aurora; os 

ramaes Porto Ferreira-Santa Rita de 
Passa Quatro, com a Iinlia de Moe
ma.; e o ramal Pirassununga-Palmei

'ras .. ·"anta. Veridj,an-R. .;\.pós ip€,quenos 

estudos, que restam a fazer no campo. 
ficará a zona em questão ligada á zona 

da linha Mogyana., entre Casa Branca 
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e Tambahú, já leva ntada em campa
nhas anteriores. 

Foram acom panhadas as sondagens 
que estão sendo executadas pelo Servi
ço Geologico e Mineralogico do Brasil, 
na zona de São P edro. Estão sendo, 
feitas para o reconhecimento do nosso 
subsolo·, especia.l:mentecom vistas á 
questão do petl"Oleo , actualmente e m 
foco entre os povos da Europa e da 

America do Norte. Têm vindo, deste 
ultimo paiz, no correr do anno, varios 
engenheiros geologos, especia.listas, ao 

o volume de gaz constunido na il1u-· 
minação publica fo i de 2.690 .HS me'· 
tros ~. ubicos. 

O consumo de gaz m ed ido para a il .. 
luminação particular, foi ele 177 .0 72 
metros cu bicos. 

O consumo de gaz pa ra u ~o.s as- o 
tranhos á il1umill ação foi de 

13 .075.908 metros culJico,. 

Assim, o consumo de gaz medido 
foi de"13.252.980 m3. menor de .... 
334.443 m3, do que o do <lllno de 
1920. 

110SS0 paiz . no intuito de, " in loco'~ es

tuda·rem o problema do petroleo. a p.r{) - I 
babilidade de sua existencia em certas 

I 

Illuluiuaçà() l Jle('("l"ie .. , - O serdço 

de illun1illação pu blica p o r el.eC:ll'ie:ida- · 

de con tjn uo u a se r feito llOS re rnlOS 

do contracto de 13 de fe.-ere j;·o de 
1917. 

camadas sedimentarias que occupam 

grandes áreas do nosso Estado e dos 
Estados vis inhos de Paraná e de San-
ta Catharina. Foram attendidos em 
frequentes consul tas que vieram fa-
zer, na secção 
de informações 
interpretação da 
tado. 

geol.ogiea, á procura 
que os guiassem na 
geologia do nosso Es-

I1111mina<;ão a. Ga.z - Os serviços 
a cargo da The São Paulo Gns Com

pany Limited continnaram a ser exe
cutados de accôrdo com o contracto 
celBbrado entre o Governo e aq uelia 
Companhia, ficando altera do o preço 
do metro cu bico de gaz de 140 ré is 
ouro para 170 réis ouro, de confonni

dade Com o estipulado no contrac-to. 

O total dos com bustores da ill umi

nação publica, existent.e em 31 de de

zembro, era dB 9 .666 , sendo 9.494 da 

illuminação permanente, 115 de iIlu

lU inação varia vel ,e 56 de alta pres

são. Achavam-se. apagaãos- tempora

r iamente 2.295, sendo 2.154 da illu

minação permanente, 107 da variavBl 
e 34 da illuminação de alta pressão. 

O numero de combustores novos, as
sentados du-rante o al1110 e regendo

"" pelo horario da illumillação perma

""" te. foi de 93. 

I , 
I 

I 
I , 

Durante o all. l1 O. foi auc:torizad :) o as· · 
selltamento de 4 novas lá'mpna as de 

600 velas, na rua dos Gua)'anazes. 

Em 31 ele dezembro de 19 21 . li es
tado da. illumin a çã o e lC!',ct rica.. era O 

seguinte: 

4 lampa.das de 60 velas, , ZS lam
padas de 75 wa.tt, (G O velas I. 1 :' lam- . 
padas de 200 n las. 13 la m pa das nos 
relogios publicos. 1.030 lampaclas de 

600 velas e 40 :·: lampadas rl e 1000 
vela.s. 

S e l'viço 1'('1(-'phouieo --, O Se rviço 

, telephonico do Estado. sob o regimen 
da Lei 11.0 lIde 28 de out\\·i)ro de 
1891 , não soUreu alteração alguma du
rante o anno .. pois nenhurna cOB c:essão 
foi feita em 19 21. 

R ·e.pa. .. t.içào C](" A~nl1s (' li~x:!:()u.()S _ . 

O assentamento d a ··segunda linha" (Ja

guaré á Zona media) foi retm·dado 
por diversas circumstauüjas fI U~ nâo 
pertnittiram a. sua conclusão em de
zembro de 1921. 

O projecto de uti lização da, aguas 
do Tieté, tratadas para fins indu~t~·íaes 
e hygienicos, c-ontinÍla a se r oh jecto 

de estudo dBtalhado. 
Ficou installada e funcciona ndo , no 

fim do anno passado, a Usina d" Coa-
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·gulant.e, cujo producto tem' sido fa-' Em 1921 , houve o . pequeno deficit 

bricado e·m condições mais economicas, de 392$593. 

a lém de ser superior ao art igo adqui- Toda a apparelhagem que fórma a 

Tido no mercado. rêde de exgotlos das cidades de San-
Fora.m iniciados , em fins de 1921, 

os rrabalhos ele assentamento ela linha 
de 20" destinada a abastece r directa
mente o Belemzinho e o da linha de 
8" que fora proposta para melhorar 

o a ba.ste.c.imento do bairro da Penha. 

A ré de ele aguas ficou augmentada 
de l(1 .648,mi4 de tubos assentes sob 

o titulo de desenvolvimento, attingindo 
assim a sua extensão . total a ...... . 

645.P7 ,mi{ . 

Sob o titulo de remanejamento, fo

ram substitnidos 2. 885.m56 de canos. 

O numero de ligações independentes 

eleva-se a 53.875 , das qua.es só ... 
2 :.~ . 770 são providas de hydrometros. 

A falta de apparelhos medidores em 
numero s ufficie llt.e concorre. principal 
nlent€-. para a rná distribuição de 
aguH. 

E' de. prever que a acquisição de 

hydrometros melhorará grandemente 

o abastecimen t o, augmentando as ren

das d"ste serviço. 

Repart.iç.iío (1" Saneamento de San
to;..; - O numero de plantas, com pro

jecto de exgottos , attlngiu a 6.374 em 

Santos e a 290 em S. Vicente. 
Pelas turm a s de apparelhadores of-

tos e São Vicente funccionou com fi 

precisa regularidade, tendo havido , du
rante o anno, o desenvolvimento de . 
1.0IIm,50 com a construcção de co l
lectores de 6" e 8" de diametro. 

'Po'r deliberação do governo, a re

partição começou a fiscalisar as obras 

de reforma da rêde de exgottos do 
bairro do Guarujá, obras essas que 

tiveram regular andamento. 

O accrescimo constante do consumo 
d'agua em Santos tem forçado a "City 

Improvements" a providenciar sobre 

o augmento do volume d'agua dish'i
uuido á população. 

Para esse fim, a Companhia está as

senta ndo 2.500 metros de tubos de 
0,70 em prolongamento á 2.' linha ad 
ductora, installou uma bomba centri

fuga de 40 cavallos com o intuito de 

reforçar a distribuição na Ponta da 

Praia e assentou nova linha de tubos 
de 8" , ao longo do canal n.· 1, para 

menlOrar o abastecimento no bairro do 

José Menino. 

Durante o anno, houve o augmen

to de 786 ligações d'agua, existindo 

actualmente 9.332, das quaes 5.112 
com hydrometros. 

ficiaes foram executadas 456 instal- I Serviço de Publicações _ ContinuolI, 

la,~ões, sendo: durante o anno passado, com regular 

Predios novos 245 . 

reformados 211 

Total . 456 

A re.nda do serviço, formada pelo 

'valor das contas cobradas ·e pela taxa 

respectiva , foi de 668: 488$135 que, 

de 1920. para 1921, teve um a"cresci" 

mo de 120:326$341, fazendo prevêr, 

para Iireve, O regimen de saldos entre 

a receita e a desveza. 

animação, o serviço de divulgação de 

monographias agricolas e de propa
ganda. O total de publicações perio

dicas e avulsas distribuidas elevou-se 
a 159.000 exemplares, sendo: 

Estado de São Paulo 

Outros Estados 

Estrangeiro 

140.000 

15.000 
4.000 

Essas publicações tratavam dos se

'g uin tes assumptos: milho, arroz, man
dioca, s oja, canna, feijão, fumo, for-



- 218-

r,-I,2;ens diversas, criação enl geral, fi-, 

hras texteis e oleaginosas, silvicultura, 

adubos e varios folhetos de estatistica 
e de propaganda, mappas economicos 

e ferrovia rios do Estado. 
Foram elaborados pela Secretaria 

varios folhetos novos, dentre os quaes: 
_ liO Combate ao berne H

, por Lopes 

de Oliveira Filho; "O Feno", por G. 
Silva Dutra; "Apontamentos de Silvi

cultura", por Adalberto de Queiroz 
Telles; Relatorio da Secretaria de ., 

1920, apresentado pelo respectivo ti

tular sr. dr. Heitor Teixeira Penteado; 
Instrucções praticas para combater a 
formiga saúva; "O Problema da Ana
lyse do Ar", pelo dr. Belfort de Mat
tos Filho; "O Café". Estatistiea de 
Producção e Exportação; "Fructicnl

tura MüdeTna". por Fonseca ·Qu·eiroz; 
"Contabilidade Agrícola", por Souza 

Reis. 
Foram editados com regularidade 

os periodicos - Boletim de lndustria 
e Commercio, Boletim da Agricultura 
e o Boletim do Commercio do Porto 
de Santos. Esteve bastante movimen

tado o serviço de informações para o 
estrangeiro, para on<le foram remetti
das varias collecções de folhetos de 

propaganda ao Estado, principalmente 
estatisticas de producção agrícola e in

dustrial. 

O movimento da ":BibUotheca" foi, 

como sempre, considerave!. O serviço 

de permutas de publicações congene

re8, com as instituições scientificas es

trangeiras, que muito havia soffrido 
eom a gnerra, está quasi que totalmen

te restabelecido. 

Propaganda do Café -- A propagan
da do café, no Japão, contin úa a ser 
reit.a pela Companhia Café Paulista, 
d" Tokio, de conformidade com o con
Irad.o celebrado em 3 de Setembro de 

I 111 S. 

O fl(nllDstre findo em Novembro de 

1'.'21 nee"sou () augmento de 69 % na 

quantidade de café venc!ido·e C8r~a de, 

11 % na receita gera.l da cOlupanhia,_ 

apesar da depressão do commercio 
que se nota no Japão. 

No referido periodo, a compauhia 
distribuiu ás firmas COIU que nls,ntém 

relações cOlllmerciaes, quinhenta.3 gran-· 
des latas para café, feitas especíalmen-· 
te para. reclame; distribuiu ainda aos 

seus freguezes quatrocentas eafet.ei-· 

ras, para uso domestico e 1.293 latas 

de café, COIU sacco-coadol': oH'er8ceu 

á Escola Superior Ullla lnachiuv. para 

fazer café. Fez tam bem larga distri

buição de 50 mil cartazes de annun
cio e111 Setenlbro, por occasião do re-
gresso do principe herdeiro. Além dis

so, continuou a fazer a degustação da 
nossa bebida em varias festas ",scola

re8, como a da Universidade Hüsel, a 

da Universidade Commercial e as de 
tres e$colas primarias; beln como nas· 
reuniões ·sociaes nas casas do luarquez. 
Ykeda e do visconde Matsudair,' .. 

Para a propaganda do café U~. Hes, 
panha, continua en1 vigor o cont racto 
celebrado com Antunes dos Santos & 

Companhia, e, para a propaganda nos 

Estados Unidos, o celebrado com a 
Sociedade Promotora da Defe'l9. do· 
Café. 

l\fovÍmento ~IaritiIno - Si bern que 

o nnmero de embarcações diminuisse, 
a tonelagem do movimento maritimo 
por Santos cresceu em 1921. Entraram 
nesse anno, 1. 7 5 7 navios, com 
4.354.781 toneladas e sahiram 1.768, 

com 4.377.843 toneladas. 

A bandeira predominante nos navios 
que frequentaram o porto foi a ingle
za, com um quarto da tonelagenl total. 
O segundo lugar coube li hra,1iI"ira', o 
terceiro â norte-americana e o quarto 
á italiana. 

Obras para o Centenal"io da Inde. 

pendencia - Proseguiram, du,'ante o 
anno, com a maior intensidade !,os81-
vel, a construcção da Avenida da In-' 



-- 219 

dependencia e obras annexas, destina

das á commemoração do primeiro cen
tenario da nossa emancipação politica. 

Os trabalhos de terraplenagem, cuja 
marcha tem sido grandemente preju
dicada desde seu . inicio, por em bal'a
ços creados por successivos embargos 
iudiciaes oppostos por particulares, e 
que estavam, porisso, inteiralnellte pa

l'alysa.dos desde Fevereiro de 1921, fo
ram novamente reiniciados em Setem

bro, achando-se agora em plena acti

vidade. Nessa nova phase dos traba

lhos, estão sendo empregados dois ex

cavadores luechfl.nicos de grande effi
ciellcia. 

O muro de arrimo em torno da Pra

ça do Monumento, consÍl'uido em al

venaria de concreto de cimento, acha

se quasi terminado, e terminada está 
a grande lage de concreto armado, des
tinada á distribuição das grandes car

gas do Monumento sobre a estacada 

de guarantan, com 1.100 esta.cas de 
0,35 de diametro medio e altura de .' 
7,00 mts. necessarias em virtude da 
natureza pantanosa do terreno esco

lhido paI'a implantação do Monumento. 

Sobre esta lage de 1,60 mts. de es

pessurafo,i atacada, com grande acti

vidade, a estrnctnra em concreto ar

mado, que formará a base e o esque

leto do Monumento. Elsse esqueleto 

é constituido por 107 columnas, va

riando desde 6,5 mts. a 12, 5 mts. de 

altura, 1.522 mts. de vigas de sec

ções diversas e 908 mts. qds. de la

ges, variando entre 0,20 a 0,45 de 

espessnra. O peso da armadura me

tallica,constituida de ferro redondo, 

é de 200 toneladas, sendo G volume 

do concreto de 956 mts. cbs., exigin

do uma cofrage snperior a 6.0lTO mts. 

qds. com exclusão 'do reforçado esco

ramento destinado á manutenção das 

fórmas. 

A parte superior exige ainda cer-

ca de 500 mts. cos. de muro em 'e.i;)" de· 
concreto de cimento. 

Para a construcção da gr"',!i!d\~ es

cadaria de accesso á esplanada. do 
Monumento com 1.646 mls. de de
grãos, foi necessaria a cO!lsh·iJ.cção 

de um muro de arrilno, sobre eBta
cada de guarantan com 107 mts: de 
comprilnento e o vohnue de &46 mts. 

cbs. de c011cr6to. ;;'80 em "irtude de 
ser esta escada assentada sobre um 

aterro de 6 mts. de altura <11edia., 

Os muros do terraço do jardim 

francez acham-se quasi concluidos, fa.l
tando, apena.s, o assentamento ;ias ba
laustradas e respectivo capeamento e 

escadas de accesso. 
O muro de sustentarão dn eBp~';:tnada 

do Museú, que tem o deseln-old{,lento 
de 201 mt.s .. com a altura de 4.5 i) mts., 

e faz parte integrante do parqlle Iran
cez. está sendo construido em canta
ria de granito convenientenlehte la

vrada e formará, em sua parte ~en

trai, o fundo apropriado para o grtl\w 
esculptural dos bandeirant.es, cUja exe

cnção foi confiada ao esculpto .. '''., Ni
colau Rollo. 

As obras de construcção da8 [-ofites 
e da cascata monumental tIo ja.rdim 

francez foram iniciadas no firu do se
gundo semestre do anno passadc>. 

O serviço de constrncção do canal 
do Ypiranga foi iniciado a 15 de Mar" 
ço de 1921, com tra.balhos prelinúna

I'es de drenagem, desvio de aguas flu

viaes, limpeza e ateITo do a.ntigo leito 
do rio Tamanduatelly, na tra\'esg,a do 

canal. 

O serviço de illuminação electrica 
da Avenida e parques ficará sob regi
mens diversos, afim de se diminuir a 
verba de cnsteio annua!. Para a llIu

minação da Avenida serão neceS>!arias 

258 Iampadas de 60 velas. Cemo jâ 

existem no local, em funccionamento, 

25 lampadas, foi preciso auctorizar o 
assentamento de mais 233 lampadas, 
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a sert.m distl'ibuidas de accôrdo com 

a plama para isso organizada. 
A Companhia Light and Power se 

encarregaTá da sua insta llação, na fór

m a do contracto de 13 de 'F evereiro 

de 1917 . 
Estão sendo executadas, no edlflcio 

do Mns eu Paulis t a , obras de duas ca
tegorias: o lJr1.s de conservação e obras 
de aca.bamento. Na primeira catego

ria , está a reforma geral de toda a es
quad.r ia inte rna e externa, o retalha
menU; e a revisão de todo o serviço 

de exgottamento fluvial, o concerto de 

paredes, a bobadas e arcos fendidos. 
Taes obras estão quasi concluidas, ten

do sid o renovado o revestímento das 
pa rede;; e o estuque do forro, onde 
isso se t.ornava necessario. Grande nu

merQ de molduras, ornamentos e ele

mentos a rchitecton icos estavã damni
ficado pela acção do tempo e foi con

ve nien temente reparado. 

Na segunda categoria, está a modi

ficação e o complemento de' molduras : 
a execução de ornatos, consolos e ca
p iteis, que a ordenança architectonica 
reclamava. Em taes se rviços, procu-

rou-se manter a harmonia 
to, mediante cuidadoso 

composição do edificio . 

do conjun

estudo da 

Como se sabe, esse edificio é com
memorativo da Independencia Polltica 

do Brasil. 

Vias de COllllIlunicação .- O pro ble

ma das vias de communicação e dos 

meios d .e transporte tem sido a preoc

cupação constante do actual governo. 

Entende o governo que, para o en
{'aminhamellto e solução desse proble

ma, não ha sacrificios; pOis que, tudo 
que alei se fiz er é pouco , não consti
I ,1(, ainda o cumprimento integral do 
(j"ver, por parte dos poderes pUblicas 

i-' <I,," particulares. 

.lá tive occasião de notar que aqui 
:, 1 .... Ta é fe rtU e que para tudo pro
fi ip; i r I1 flO precisa do auxilio do govel'-

no; e que o homem é trabalhador e 

que, para tudo fazer, tambem não pre

cisa desse auxilio, e que , por conse
quencia, no phenomeno economico a 
funcção ' primacial do governo é pro

Vere dar os meios de communicações 
e transportes, abundantes, faceis e ba
ratos, que levem o producto da terra 

trabalhada pelo homem, aos centJ"{)S 
de conlmercio, para o bem estar com
mum e para a riqueza geral. 

E ' sediço repetir que a boa esh'ada 
é o accesso facU á escola, ao medico, 
á policia , á justiça, aos jornaes, ao 

amigo, aos cumprimentos dos deveres 
civicos, moraes e religiosos. 

Tenho acompanhado, kllometro a 
kilometro, a construcção das novas 

est radas de rodagens e posso in fo rmar

vos que, a cada illspecção , encontro 
sempre novas casas edificadas, onde 

estava o s ilencio e o aba ndono , novos 
campos lavrados, onde havia char neca 
e o brejo e as proprias estradas rui

dosas, pejadas de carros a transpor
tarem as colheitas. 

E' interesante o uvir o proprietario 
marginal, a falar em contos d e réis 

por alque ire de terra, antes ignora dos 

e sem preço e é confortallte observar 
que elle sente a s ua propriedade tri
plicada de valor. 

Começam, bem cedo, tal a impor

tancia d a materia, a appa r ecer os ef

fertos beneficos da cOll&trucção das 

boas estradas de rodagem . 

A riqueza particular temaugmen

tado, a situação economica melhora, 

e tudo t em sido feito "ex.clusivamente" 
com r en das ordinarias do Estado, sem 
l'6C:orl'er a empres timos d e qualquer na
tureza ou a contribuições especiaes. 

E' o que está fe ito, é apenas sin
gelo esboço de uma parte do verda
de iro systema das vias de communi
c.ação pa ra todos os dias do anno, pal'a 

lodns as . horas do dia. 
A lei n. 1835-C de 26 de Dezembro 
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de 1 :i21 que providencia sobre estra

das (h rodagem, foi minuciosamente 
regulamentada pelo Decreto n. 3453 
de 11 ·de Março de 1922. 

A Inspectoria de Estradas de Roda
gem, parte componente da Directoria 
de Obras, creada pela citada lei n. . 
1835-C. já está installada e provida, 
e, como todos os funccionarios que têm 
nesse mister trabalhado, está a prestar 
magr ific'os serviços. 

Todo" os munieipios 'têm sa'l~ita-

11lente sec:undado o governo nessa util 
faina. e a grande maioria deUes já ada
ptou a lei e regulamento citados, o que, 

uniformizando entre nós, os preceitos 
de polida sobre o transito e as regras 
de segu rança das VIas publicas, só traz 

vantageuió para o Estado, sem nenhum 

compl'omisso para as municipalidades. 

O l'égulamento, dentro da auctorisa
ção da lei n. 1.406 de 26 de Dezembro 
de U']:l, estabeleceu o plano rodovia
rio do> Estado, de modo a servir todos 
.os n1unicipios, plano que já está sendo 
executado e que o será integralmente, 
de accôrelo com os recursos de que dis
puzel' () governo. 

Des,e plano já foram construidos 
106 kilometros, lna ugurados a 1 de 
Maio de 1921, servindo os m unicipios 
de S. Paulo, Juquery, Cotia, Parna
hyba. Jundi3..hy e Campinas, m'ais 244 

kilomecros inaugurados a 2 de Julho 
de n. 2 2, na estrada que se dirije ao 
Estado ele Minas, aproveitando aos mu

nicipios de Limeira, Araras, Leme, Pi
rassunu~lg,a." Porto Ferreira, Santa Ri
ta, S. ,,3ilnão, Cravinhos e Ribeirão 
Preto. os. quaes, juntos aos 80 kilo
metros que ligam Santos e S. Vicente 
a S. Paulo, por S. Bernardo, fazem 
uma tc'itensão de 420 kilometros per
correndo 18 lllunicipios. 

A ~ ge Maio de 1922, foi inaugura
do o . trecho de 97 kilometros de S. 

Paulo " Itú, passando por Parnahyba 
e Cabreuva, na estrada cujo fim é a 

barranca do Paraná, na fronteira do 

Estado de Matto Grosso. 

Deverão ser inaugurados, dentro de 
poucos dias, o -trecho de São Paulo a 
S. Roque, com 78 kilometros (a May
rink) atravessando (; municipio de Co
tia, na estrada que deve ir á fronteira 
elo Estado do Paraná eDi Itararé; e 
tambem o trecho de S. Paulo a Jaca
rehy, cortando o municipio' de Mogy 

das Cruzes, 106 kilometros, na estrada 
que vae ás divisas do Estado do Rio, 
em Bananal. 

Estão a tacàdos os trechos de Porto 
Feliz, Sorocaba, Mogy-Mirim e S. José 
dos Campos. 

Estão já construidos, pois 701 kllo
metros de estradas de rodagem, e es

tão em construcçãoactualmente mais 
de cem para a campanha deste anno, 
nas differentes linhas tronco. 

Viação F81'l'ea - Mas não se occu
pou o governo tão sómente da viação 
de rodagem; cuidou, lllUito attenta

mente, de uma rêde ferroviaria, como 
vereis nas secç.ões, que vão a..diante, re
lativas ás estradas de ferTo de proprie

dade do Estado. 
Em 1921, inauguraram-se apenas 

57,987 kilometros de vias ferreas, no 
nosso territorio, sendo 6,520 no pro
longamento da Cia. Monte Alto, 1,600 
kilometros no prolongamento da S. 
Paulo Tramway Light and Power e 
29,827 no prolongamento da Soroca

bana á barranca do Rio Paraná. 

A extensão total em trafego. em 31 
de Dezembro de 1921, ficou assim ele
vada a 6.671,484 kilometros, incluí
dos 17,000 kilometros da Estrada de 
Ferro de Jaboticabal, entre as estações 
de Jaboticabal e Dl'. Fontes, cujo tra
fego, que estava suspenso desde Ou
tubro de 1918, foi restabelecido a 6 

de Janeiro. 
Foram entregues ao trafego publico, 

com os trechos inaugurados, as esta
çõesi'PiquerobY", "Presidente Wen-
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eeslau" e ';;Tabarana'" esta no kilome

tro 24 da Estrada de Ferro de Monte 
Alto e aquellas no ramal de Tibagy, 
respectivamente, nos kilometros 854, 
527, 870 e 242, a partir de São Paulo, 
assim como as paradas "Largo de São 
Sebastião" e '~CapelIa do Soccorro!', 
ambas no prolongamento de Santo 
Amaro ã Repreza do Guarapiranga. 

Nas linhas já em trafego, foram 
inauguradas as novas estaçõ.es seguin

tes: "Ignacio Pupo " , em logar da 
Chave Cintra, a 1 de Julho; '''!,ym.bi
ra", em logar do posto do mesmo no
me, a 16 de Maio y e "Frigorifico", em 
logar do posto de igual nome, a 10 de 
Março, - a primeira na linha· tronco 

da Estrada de Ferro Sorocabana e as 
ultimas na linha tronco de lm,OO da 
Companhia Paulista. 

Relativamente á construcção de vias 
ferreas no Estado, cumpre registrar, 
além dos trabalhos inaugurado.s, que, 
no fim do anuo, estavam em obras os 
seguintes trechos: 

- Estrada de Ferro Sorocabana: 
prolongamento de Presidente Wences
lau a Porto Tibiriçã. 

Companhia Paulista: ramal de 
Nova Odessa a Piracicaba e linha de 
Piratininga ás cabeceiras do rio Pre
sidente Tibiriçá. 

- Estrada de Ferro do Dourado: 
prolongamento, além de Itapolis, do 
ramal de Tabatinga a Novo Horizonte. 

- Companhia Melhoramentos de 
Monte Alto: prolongamento de Taba
rana a Vista Alegr.e. 

Nal Companhia Paulista continua
vam em andamento as obras para alar
gamento da bitola entre S. Cados e 

Rincão; na Estrada de Ferro Mogyana 
executavam-se diversas alterações na 
linha tronco, visando a melhoria do 
traçado, e, na Estrada de Ferro. do 
Dourado, proseguia o serviço de ada-

ptação das linhas de Om,6.1 á bitola· 
de lm,OO.· 

Pelo decreto n." 3.371. âe 23 de 

Junho, e. termo de 21 de Julho, foi 

prorogado até 16 de Maio de 1924 () 

prazo para a construcção do referido 
pl'olongamento da Estrada de Ferro 
Perús-Pirapora. 

Foram, outrosim, cOllcedída:"3 as se-o 

guintes prorogações de prazos: li Com
panhia Melhoramentos de Monte Alto, 
decreto n." :3.403, de 27 de Outubro 

até 6 de Outubro de 1924. para cou-· 
clusão dos trabalhos de construcÇão 

do . prolongamento da Estrada de 
Ferro de Ibitirama a Monte Alto; e· 
á Companhia Estrada de Ferro do 
Dourado, decreto n." 3.375. de :lO de 
Junho, e termo de 30 de Julho até 3 

de Juuho de 1922, para a terminação 
dos trabalhos de unificação da," bitolas· 
de suas linhas feneas. 

No tocante á concessão de no\'as li

nhas no decurso do anno, ha que con
siguar apenas a seguinte, que obede
ceu ao regimen da lei n." :30, de 13 

de Junho de 1892; pelo decreto n.· 

3.391, de 9,de SBtcmbro. á Comp1nhia 
Paulista de Estra,das de Ferro. e rela
tiva a uma linha entre o ponto extre .. · 

mo do prolongamento a que Se refere 
o decreto ll." 3102, de 16 de Outubro' 
de 1919, do ramal de Agudos, com o 
desenvolvimento approximad,o de SI) 

kilometros, até alcançar a estrada de 
rodagem de Presidente Penna a Pla-· 
tina. 

A 6 de Maio, foi assignado oontra
cto com a mencionada Companhia, pa
ra a construcção do prOlongamento 'de· 
Barretos ás margens do rio Grande, 
nas proximidades do porto lto Cemi-, 
ter'o, cuja cÇlucessão fôra objecto do

decreto n." 3 271, de 16 de Novembro 
de 1920. 

Em virtude do referido decreto n. 
3391, que foi ratificado em contracta 
assignado a 19 de NovemlJro, cresceu, 
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pois .. de 3 O kilometros . a extensão das 

linhas concedidas no regimen da ci
tada lei. 

A 27 de Abril, foi assignado contra

eto com os Srs. Gastão de Almeida e 

Silva, Dagoberto de Almeida e Silva 
P. dI'. Mal'iode Almeida e Silva. segundo 
a s clausulas approvadas pelo decreto 

numero 3.208, de 30 de Abril de 1920, 

para a construcção da estrada de ferro· a 

que se refere a lei n. 1.512-B, de 11 

de 'Dezembro de 1917 , entre o porto 
maritimo da cidade de Iguape e o por

to fluvial Antonio Prado, com um ra

mal para Xil' irica. 

zo de 30 annos para resgate em pl'es~ 

tações annuaes. 

Estabelecido o capital da estrada, 
mediante planos technicos e orçamen
tos approvados pelo Governo, este tor
nece as ditas obrigações, por empres
Umo, por metade daquelle capital, sobo 

gal'antia de primeira e unica hypothe-. 
ca da estrada e de todos os seus ac

cesso rios. 

E' indispensavel, para a concessão 
do auxilio, que exista capital emprega
do superior a 400: 000$000 sendo fe!
to o fornecimento por metade das des

pezas realizadas além de 400: no 0$000 
até 1.800: 000$000 e, desta ultima im
portancia para cima, aos dois terços, 
até completar o auxilio integral. mas 

sómente: 

a) de~ojs que esteja pl'eparado para 
O trafego um trecho na extensã o· 
minima e continua de 15 kilome
tros , a partir do ponto incial ; 

b) depois de lavrada e devidamente 
inscripta a referida escriptura de 
primeira e nnica hypotheca. 

A's estradas vicinaes já construidas, 
o auxilio será dado mediante avalia
ção do capital uellas empregado, não vação das obras realizadas: privilegio 
se computando, porém, para o calculo 

de zona de 2 O kilometros para cada .l' 

Pela lei n . 1. 8 52, de 2-:; de Dezem

b;'o, ficou o Governo a uctorizado a con

tractar com o dI'. Ikutaro Aoyaguy e 

'0 engenheiro O. Loewenthal, ou em

preza que organizarem , a construcção, 

liSO e gozo de uma estrada de ferro 

de bitola egual á da Soutllern São 

Paulo Railway Company e que, par

tindo das visillhanças da estação da Ju

'luiá, va terminar num ponto devida

mente fixado nas proximidades da bar

ra. do rio Juquiá, no municipio de 

Ig uape, com os seguin tes favores, pelo 

prazo de 15 annos, a contar da appro-

do mesmo auxilio, o 'Iue exceder dos lado do eixo e garantia de juros de 
seguintes preços, em media, por ki-

6 % ao anno sobre capital que não 
pOderá exceder de 4,000 : 000$000, fi-
caudo lim itado O preço de cada kilo
m etro até 125: 000$000 

A necessida de de se incrementar a 
c.o nstrucção e desenvolvimento de es
tra das de ferro vicinaes, mediante au
xilio pecuniario do Es tado , fez votar 
a lei n. O 1.830 de 23 de Dezembro . 

o a II xilio consiste no fornecimento 

de Obrigações que o Governo ficou au
ctorizado a emittir, a typO não inferior 

a 9 O % e a juros não snperiores a 
7 % , pagaveis semestralmente e a pra-

lometro: via permanente, inclusive des
apropriações, 25:000$000; edifícios, 

como sejam armazellS , es tações , casas 
de t urmas, etc. , 5: 000$000 ; maferlal 
rodante, 15: 000$000. 

Foram entregues, no exercicio de 
1921 , as seguintes prestações de au

xilio : 
_ . A' Companhia do Gua rujá ... . 

48: 000$000, subvenção annual de que 

ha tempo gosa, em virtude de consi
gnações orçamentarias. 

- Estrada de Ferro Rezende a Bo
caina, 7: 500$000, parte cOlTesponden-
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te aos lnezes de Janeiro a Maio, da do

tação de 18:000$000 da mesma espe

eie. 

Até 31 de Dezembro, a divida das 

estradas de' ferro para COm o Estado, 

por auxilias não reembolsaveis, impor

tava. e111: 

Companhja Guarujá 

E. F. Rez. a Bocaina 

E. F. do Bananal . 

864:000$000 

331: 5 00$000 

388:500$000 

1.584:000$000 

A divida proveniente de quantias re

cebidas e reembolsaveis era: 

8. Paulo Railway Company (Campo Limpo a Bra
gança). Por garantia de juros . 2.048:909$138 

80llthern 8ão Paulo Railway Company. Por garantia 
de juros 6.035: 484$1H 

Companhia. Melhoramentos de Monte Alto. Por sub
venção 18:000$000 

Canuu;a , Municipal de Piraju' (Linha de Pil'aju'

Sarutayá). Por subvenção. 250: 000$000 

8.352:393$2513 

Tendo-se realizado, no dia 15 de - Companhia Estra,h, de FerI'" ,lo 

Agosto de 1915, a inauguração da li- Dourado: Pelo decreto lY," 3323, de 9 

nha electrica de Pirajú-Sarlltayá, ven- de Marçc>. foi allctorizado augmento nos 

.ceu-se, a 15 de Agosto de 1920, o I preços elas taoellas l-A, 2-A, 4, 12, 1~ 8 

prazo, a partir do qual, nos termos 1 14, para vigorar, a titulo de experienci>l. 

da clausula ITI do contracto de 9 de até á l'e'visão ele tarLfas a effectua'l'-28 

Julho de 1913, celebrado· entre o Go-

verno do Estado e a Camara Munici-

paI de Pirajú, deveria começar a ser 

feiia a restitnição, em prestações an

nuaes, durante dez anuas, da inlpor

tancia. acima de 250:000$000, com que 

foi auxiliada a tern1inação das obras 

de construcção da' referida vIa ferrea, 

em virtude da lei n.' 1.350, de 19 de 

Dezembro de 1912. 

Em 1921, foi entregue ao Thesouro 

do Estado, pela Companhia Melhora

mentos de Monte Alto, mais uma pres

tação de 3: 6 O O $ O O O; ficando assim re

duzida a 18:000$000; conforme se viu 

acima, o debito da referida Compa

nhia,pelo auxilio recebido do Estaelo 
em virtude da lei TI." 1107, de 20 de 

Dezembro de 1909. 

Adoptaram"se, durante o anuo de 
1921, as seguintes alterações nos pre

ços de transportes da rêde paulista: 

nos ternio.s do decreto 11.0 3116, de 18 

de Novembro de 1919. 

- Companhia Estrada de Fe1'l'o 

ltatibense - A 1.0 de Junho, entrara11' 

e111 vigor novas tarifas. appro'vada3 pe

lo decreto 11.0 3326, de 17 ele Março. 

Foi eliminada a tarifa moveI com 
o calnbio e ficaranl os novos preços 

sujeitos a revisão dentro de 2 anuas 
da data do citado decreto. 

- COlnpanhia, C~lIlllpineil'a. (h:~ Trae

ção, J ... uz e Força - Pelo decreto 11.0 .. 

3373, de 23 de Junho, foi proTogad.a a 

vigencia das tarifas então eU1 vigor no 

Ramal Feorreo Call1pineiro para o trien-

11io de 1920-1923. 

C0111panhia. 'Melhoramentos de 

Monte Alto - Pelo de~reto n." 3365, 

de 9 de Dezembro, foi auctorizada a co

brança, em serviço especial e extraor

dinario de automoveis, a titulo proviso
rio, devido ao ençarecimento da gazo

!ina, das seguintes taxas addicionaes: 
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Percursos de mais de 2 até 12 kms. 

" " " 
12 22 

" " 
22 .. 32 

" 
32 42 

Foi o seguinte, o resultado da toC 

mada de contas a que se procede~ du

rante o anno de 1921, de conformi

dade com o decreto n.' 2929, de 28 de 
Maio de 1918: 

Estrada de Ferro de Santos " Santo 

Antonio do Juquia., pe·rtencente á "Sou
tlJern São Paulo Railway Company, Li
mited", contas de capital e de trafego 
relativas ao segunda semestre de 1920 

e ao primeiro semestre de 1921. 

Foi apurado e reconhecido o capi

tal de 11.026:153$981, até 30 de Ju

nho de 1921. 
• 

Tendo havido deficit no resultado 

do trafego de ambos os semestres aci
ma referidos, fez a Companhia jús ao 

recebimento integral da garantia de 

juros á razão de 336:937$200 por se

mestre, ou seja total de 673:874$400. 

Companhia Fel'l'ovial'ia S. 
Goyaz, contas de ca'pital e de 

relativas ao anno de 1920. 

Ri do propedida, de accôrdo 

deeisão do juizo arbitral a 

Paulo· 

trafego 

Ten:do 

com a 
avalia-

ção das despezas realisadas, no perío
do de 1.0 de Janeiro de 1911 a 13 de 
Ma'io de 1916, com a construcção, ac

crescimos e ,melhoramentos da estrada 

de ferro da mencionada Companhia, 

foi reconhecido o capital de ...... . 

5.850;930$840, até 31 de Dezembro 

de 1920. 
Companhia Estrada. de Fe:rro Uatoi;. 

bense, contas de trafeg.o rel'ativas a.o 

3nno de 1920. Não foram effectuadas 

despeza.s de capital, no mesmoanno. 

Companhia Estrada de Ferro do 
Dourado, contas de capital e de trafeg.o 

relativas ao anno de 1920. F.oi apurado 
e reconhecido o capital de ........ . 

" 

" 

Automoveis me'" 
d 10s e, pequenos 

1.$000 
2$500 

4$000 

5$000 

Auiomnveis 

grandes 

3$000 

,8$000 

13$000 

18$000 

11.267:038$844, até ,31 de Dezembro 
de 19?0. 

Ra.mal Dmnollt, pertencente á ",Com

panhia Agricola Fazenda DUlllont ", 

conta de trafego r'elativa ao anuo de 
1920. Não fOl'aln realisadas despezas 

de capital no anno referido. 

Ramal Fel'l'eo Campilleiro, perten
cente á ;; Companhia Campineira de 

Tl'acção, Luz e Força", contas de capi

tal e de trafego, relativas aos annos de 

1919 e 1920. Tendo sido concluida a 

electrifica.ção da linha ferrea de Cam

pinas a Cahra.s, auctorizada pelo .Jecre
to n.' 2203 de 6 de Fevereiro de 1912, 

procedeu-se á revisão geral da conta de 

ca'p~tal de primeiTo ,estalbe1echnento, 

accrescimos e me1horamentos do ramal. 

Foi assim apurado e reconhecido o ca
pital de 1.982;076$189, até 31 de De

z'embro de 1920. 

Estrada ,le Peno AO!>aia a PÍl'a

caia (,Ramal de Piracaia), perten

cente á "São Paulo Rai1way Com

pany Limited", contas de trafego rela
tivas aos annos de 1919 e 1920. Nos 

annos referidos não foram feitas des
pezas de capital. 

Estl'ac1a de Ferro de Bragança, 

pertencente á "!São Paul" Railway 

Company Limited ", contas de capi

ta'l relativas ao·s annos de 1911 a 
1919 e do prolongamento de Bragan

ça ás raias de Minas Geraes. As des

pezas realisadas com a construcção do 

referido prolongamento montam a 

2.673: 613$140. 

Tendo-se em' vista o decreto lI.' 

1600 de 30 de Abril de 1908, relativo 
ao capital empregado na. construcção 
da estrada de ferro de Campo Limpo 
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a Bragança, foi o capital de toda a 

estrada de ferro, cuja concessão é ob
jecto do contracto de 15 de Setembro 
de 1873, elevado a 5.035:702$599, 
até 31 de Dezembro de 1919. 

Compa.nhiaPaulista de Estradas de 

Fel'l'o, contas de capital e ti'afego r ela
Uvas ao anno de 1920. Foi apurado e 
reconhecido o capital de ......... . 

156.347:067$678, até 31 de Dezem

b ro de 1920. 

o movimento financeiro das estra
das de ferro de concessão, proprieda

de e administração do Estado pode 
Ber calculado, pelos dados conhecidos, 
em 174.038:001$790, para a rece ita 
e, 119.029:311$593 para adespeza, 
sendo o saldo de 55.008:690U97. 

No resultado acima, não estão in
eluidas as estradas de feno Jabotica·baI. 
Per ús-Pirapora, Rezende a Bocaina, 
Guarujã e Tramway de S. Vicente. 

Eslmda de Fel'l'o SOl'ocabana 

Em 31 de Dezem

bro de 1921 , ti

nha a Soroca·ba
na, em trafego 

publico, a exten-
são de . 1 . 737.171 killi1s. 

dos quaes, providos 

de um terceiro 
trilbo, para a bi- ' 
to la. de 1,60 .... 11. 602 

" 
o accr·escimo de linhas, 110 corl'<!l' d'o 

anno, foi o seguinte : 

l.·)...:....LiIÍha principal, 

enotl'e as eostações de 

Santo IAnastaciÚ' e 

Presidente Wences-

lau . . . .. 29.86'7,5 klms , 

Z.·) - Lin'lliL acce.sso-

ria., de ligação, em 

H()Ítuva 0 .5 44 
" 

Somma ... 49 . 966,4 .. 

RESULTADOS FINANCEIROS DO 

ANNa DE 19 21: 

Receita total 
Despeza total 

36.858:582$625 
24.332 : 995$298 

Saldo 12 .52 5 : 587$327 

A receita total 
compõe-se de ren

da propr ia do 

trafego 36 .021 :3 23$8 66 
E de rendas eveu-

tuaes 837,: 258$759 

36.85 8:582 $625 

Para a renda propria do trafBgo 
contribuiram as seguintes verbas: 

Passageiros 6.872 : 4 99$9~l) 
Bagagens e e nCOZll-

mendas 1.917: 68 1$900 

Animaes 1. 66'? :330 $150 

Ca:flé fi . 032: 843$170 

Outras mercadorias 18.147:870$925 
ArmaZe ll4'genS e esta-

dias . 

Telegrammas 

DÍ\'ersos 

Total 

130:007$240 

261:061$985 

1.994:028$576 

36.0&1 :323$866 

A renda eventual foi constituida das 
segu-Ín tes -duas parcelIas: .' 

Garautia de juros 

Venda d e material 
inutilisado 

701:067$840 

1 3 6 : 190$919 

837:258$759 

A discriminação de. despeza de 

custeio é a soe,guin!e: 

Administração 
Trafego 

A transportar 

908 :8 49$357 

4 . 910:425$042 

5.819:274$399 
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Linha 
Locomoção 
Linha~ telegl'aphicas 
Navegaçã,o 
Divers.as 

Total 

- 227 

5.819:274$399 

5.153:525$085 
12 . 282 :137$448 

78:825$910 

144:251$106 
854:981$350 

24.332:995$298 

Foram adquiridas e montadas 10 10-

·com~tivas do typo "Mrkado",' das quaoo 
oito ficaram em poder da Estrada de 
Ferro Soro(:abana e as duas restantes 
entregues á Estrada de Ferro São 
Pau!v-Rio Grande, ' em troca de duas 
.locomotivas do typo "<Mallet". 

Nas proprias officinas da Estrada 
'(oram ~onstruidos :-

2 . . carroS' de 1. A classe 
6 carros de 2.' classe 
4 earros mixtos, e transromados 63 

·Yagões. 

'Substituiram-se, numa extensão de 
85,592 kilometros, os antigos e fracos 
trilhos por (Hltros novos e mais pesa

dos (37.2 kilos por metro). 

Foi lastrada, com pedra britada. 
11ma" extensão de 45,118 kilometros. 

Construiram-se novos edifícios Das 
estações de Toledo e Barra Grande. 

Novos armazens em Barra Funda, 
Itapetininga, Palmita! e Candido Mot
ta. 

li 
Um novo deposito de locomotivas 

em Mandury. 

Um dormitorio para o pessoal em 
Itararé e cinco casas de turma em di
'Versos pontos, 

Embarcadouros em Osasco, Laranjal, 

Angatuba,Candldo Motta. € Sapezal. 
Installações hydraulicas em São Ro

que e Laranjal. 
Installações sanita rias em Barra 

Funda, Tieté, Soroeaba e Itararé. 
In.staUação para. lavagem de gaiolas 

em Barra Funda. 

Fechamento da plataforma em Con
chas. 

Desvio na estação Pimenta 
klm. 285 - tronco. 

e no 

Novas superstructuras de concreto 
armado nas pontes do klm, 220, 374 
tronco e klm, 197 do ramal dOe ita
raré. 

Com as obras e m€lhoramentos aci' 
ma despendeu-se, no correr do anno 
de 1921, a impor.tancia de rs ...... . 
7,348:015$32'0, assim discriminada: 

Abastecimento 
ag ua . 

de 

Construcção de pon
tes e ' passagens; 

ldem novos desvios 
e embarcadouros ' 

Idem novos edifi
cios e melhora
mentos 

Novas linhas tele
graphicas 

Acquisição e COllS

trucção de mate
rial rodante . 

Idem de machinis
mos para offici
nas 

S'uoo!ituição de tri

lhos 
Lastramento de, pe

dra britada 

Total ' . 

27 : 519$ 25 2 

162:659$997 

194:003$975 

281:949$590 

60: 174$861 

1,903:067$809 

37:600$5U 

4.262:802$129 

418:237$146 

7.348:015$320 

Pelo decreto n,O 3.,400, de 8 de Ou

tubro de 1921. foi expedido o Regu

Iámento do fundo de pensão e de pe

culio em beneficio dos empregados ~as 
estradas de ferro de, propriedade e ,ad

ministração do Estado. Os empreg;t

dos da Soro cabana já se acham nO, go

so dessa vantagem, de conformidade 

,com o regulàmento. 
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Estt'ada de Ferro de At'al'aquara -

O resultado financeiro de 1921 foi .o 
seguinte: 

Receita total 
Despeza total 

Saldo 

6.743:958$980 
4 . 293:589$681 

2.450:369$299 

A renda liquida teve o seguinte des
tino: 

1.610 :000$000 foram recolhidos ao 
Thesouro do Estado; 

i 

103: 291$400 foram desviad.),; por 
func-c ion a.r-io~ ,inf:ieis 

191: 7'4'2 $7 70 .foram empriege:dos. 
no auglnento 

stook do a lomoxariofado, e os re"tantes 
545:335$129, concorreram, em gnp,de 
parte, pa ra o 6ugmento do, .ial!lo~ 

em favor da estrada, existemeg n02 

Bancos. 

Nos dois ulUrn'Ú8 annos o movimenta

. financeiro foi o seguinte: 

I 
Annos 

Coefticient~ I Receita total 

I 
Despeza total SALDO 

i do trafeg(.~ 

I -.- . , , 
i 

1920 ..... i 5.808:197$360 4.705:690$380 
, 

1.102 :506$980 81,1 ~. 

I ; 
, 
; 1921 . .... 6.743:958$980 4.293:589$681 2.450 :369$299 63,6 c~ 

I 
, , 

I I I 

Cc>mo se vê, o resultado .financeir{) 
de 1921 foi sob todos os pontos de 
vista, superior ao de 1920. Isso se ex
plica pelas despezas realmente extra
ordinarias havidas em 192 o. 

Em 7 de Outubro, ordenou-se á Con~ 

tabilidade que levantasse o inventario 
geral d·a IEstrada, serviço esse que es
tá em andamento. 

O resultado do inventario irá servir 
de base para a reorganização da es
eripta commercial. Em bôa hora, foi 
"esolvido esse levantamento pois, até 
agora, não se possuía nem mesmo um 
s imples registro dos bens moveis e im
lIloveis pertencentes á Estrada, 

Em .1921, nã{) houve alteração nas 
bases das tarifas. 

De 1.. de Setembro em deante, a 
':exa de carga e descarga foi sub;ti-
1.11 ida pela taxa de 'expediente, estabe
le";<I' t P(,]o de.creto 3.393, de 15 do 
111 os 111 () m ez. 

I ü 1'01 i""eu te, a caixa da Estrada foi, 
~ IU\'ll.III, .: I) an n() ,de 1921, desfalcada 

<,' 111 ! II~ ' , : )-: 1 ~$rdtO. a saber: 

Desfalque verificado 
na estação de Catan
duva, descoberto em 
9 de Março , 

Desfalque verificado 
na estação de Ce
dral, descoberto em 
29 de <A!bril 

Desfalque verificado 
na caixa da Estrada, 
em fins de Maio 

Total 

I , 

1:SH$500 

80: Ih1t)$OOO 

105: 313~500 

Esse tQtal ficou red.uzido a . . .. o 

103: 291$400 em virtude de um .dos 
loesponsaveis pelo desfalque de Cataw 
dnva ter entregado á Estrada um mÜ" 
tor e um transformador avaliados em 
2: 000$000. A differença restante é 

proveniente de ordenados que nãQ . fo
ram entregues aos responsaveis po r 

taes desvios. A impol'tancia de 
103: 291$400 foi levada. a cont.a. d& 
"Lucros e Perdas". 
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Estrada de Pen'o Campos do Jordào 

Ret:eita 

Despeza de cust~io 

Deficit . 

171 : 8,5.5 $15,8 2 

272:357$ 326 

100: 501$744 

A receita geral da Estrada apresen
tou, sobre a de 1920, um augmento de 

16,26 %, relativamente grande si con
siderarmos as ditficuldades decorren

tes da deficiencia do material roda nte. 

Em 1921, a despeza de custeio ex

cedeu de 17: 543$695, ou sejam .. ' 
6,88 % a de 1920, augmento este de
vido ao desenvolvimento do trafego 

durante o exerci cio findo. 

O deficit que foi de 107:003$531 

em 192 O, p assou este anno a ser de . 
100: 501 $744. Embora venha de anno 
para anno m elhorando o movimento 
financeiro da Estrada, nã.o se poderá 
tão ·cedo sahir do regimen ·dos defi

cits, 

Diversas circumstancias intervêlll 
pa ra isso: excepcionaes condições te

chnicas da Estrada, offerecendo, com 
s uas rampas de 10 %, um onns ele
vado e perma nente ao trafego; peq ue
no percurso da Estrada; systema de 

tracção precal'io e carlssimo com a u
tomoveis e zona que atravessa, bast an
te pobre e sem exportação. 

Os trens especiaes e de mercadorias, 
em retorno, quasi nunca podem ser 

aproveitadOS, r ep resentando isso um 

prejuizo consideravel pa ra a receita , 
que poderia ser angmentada de mais 
um terço sem haver accrescimo nas 

despezas. 

Procedeu-se, em 31 de Dezembro de 

1921, ao inven,tario geral da Estrada, 

verificando-se a existencia de valores 

no total de I'S. 4. 139 :2 34 $236, sendo , 

112:465$477 valor dos materiaes de 

custeio em stock e o restante . . ... 
4.026:768$759, representando os bens 

lnoveis e hnrnoveis flue COllst itij6n~ 0' , 

capital empregado na Estrada. 

O t rafego de passageiros e u t rans
porte de bagagens e encommendas . fo
ram fe itos regUlarmente. 

Os t ransportes de mercado rià'~·. ; de.
vido á escassez de ntaterial rodant~,. 

foram In uito deficientes , e O~ trÇtlls" 
portes de matEn'iaes d e cO lls trucção· 
para Campos, durante muito tempo. fi 
caram interrompidos por ter emqdo 
em reparações a locomotiva P ru<l.;nte 
de Moraes, uni ca que trafega no. ser

ra. 

Em bora a zona atravessada p~!" Es
lrad·a. oHe-reça pouca proba hilidade (\" 

ter uma expol·taçã.o compensadora. é 
nlister que se tenha eln vista a r(eces
sidade do aca bamento da Estrado., ten
do eln conaidel'ação a pl'·ocura que 

tem tido Campos do Jordão pela ri
queza do seu clima. 

Dentre a obras de m ellloram"ato 8 

a cabamento que n~es8ita a E~t.t·ada, 

alg umas ha cuja constrll c~ão e de ur
gencia , como se'lam a pon te metalli ca 

sobre o Para,hy.ba, para esta.l' mos ,\ sa.l

vo de qualquer surpreza desa:>i rada'-el, 
~om qualq uer avaria ou m~~mü Queda 
da actual provisoria de m ad<lÍra, cujo 
tempo de duração estará excedido den

tro em pouco ; construcção do predio' 
definitivo das officinas e armazens de 
cargas, visto as actuaes constrncções 
~erem barracões de zinco já em m ão 

estado ; a contrucção de um a brigo . pa
ra o material de tracção e, bem assim, 
um pN~dio para o escriptorio, visto 
este estar instaUado em U111 alugadO 
e muito acanhado, havendo certa dif
ficuldade em arranjar outro que esteja 
em condições de servir. 

A electrificação da Estrada é uma. 

obra que não pode mais ser protelada 

e impõe-se como meio mais facil e COIl

veniente de solucionar a questãocta 
insufficiencia de transportes, 
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·Tr~~Il1J k .U'f1)· da. Cautal'eil'éI. 

Reeeita. to t.al d ul'ante 

O anno . 
.DespilZa de custeio, to

tal durante o anno 

[)e.fieit 

704:437$708 

952:728$075 

248:290$367 

Importúu o custeio da Estrada, du
rante () anno, em Rs. 952:728$075, 
tendo h avido uma diminuiçã'Ü na des
peza, em 1921, de Rs. 100:979$900. 

Infellzmente, ainda o Tramway re
.. -g'ístra, em seu movimento financeiro , 
um deficit de 248: 290$367, ... . .. . .. 
184:669$440 menos que o anno ante-
rior, que ioi de 432:959$807. 

Poderia ser essa reducção bem 
maior se a Estrada dispuzesse de 
maior numero de vagões de carga e 
de carrOB de passageiros, sendo que os 
existentes não bastam para acudir as 
exfgencias do trafego. 

Tambem o crescente numero de pas
sageiros que viajam no Tramway con
'corre para o augmento da despeza. A 
reuda de passageiros, durante o anno, 
foi de Rs. 575:580$600; de bagagens, 
encommendas, mercadorias e animaes 
foi de Rs. 115:020'500 e diversos Rs. 
13: 836$6Q8. que tudo perfaz a quan
tia de R.s. 704:487$708. 

O numero de passag<liros transpor

tados durante o anno foi de 2.560.705; 
sendo contribuintes 1. 939.331, pas
sespor conta de diversas Repartições 
do .'Governo 390.980 e passes escolares 
gratuitos 230.394. O numero de passa
geiros, neste exercicio, excedeu de 
4311.107 ao do anho anterior. 

A despeza feita em conta de capital, 
durante o anno, foi de: 

lmmoveis 
Moveis e Utensilios 
M:a.tBrial 'Rodante . 

.\ t.Tansportar 

32:739$691 
1:255$039 

385:843$883 

419: 838$613 

Transporte 

Officinas 
Via Perman-ente 
Typograp. (materiaes 

para impressão) 

Total Rs .. 

419:838$613 

154$727 
2:428$799 

17: 881$099 

374:823$856 

Estrada de Ferro Fwúlense - A via 

terrea de O,m60 de birola e de pouco 
mais de 4 O kilometros de extensão 
que, com o nome de Carril Funilense 

fôra construida pela Companhia Agri
cola Funilense, e cuja exploração era 
auxiliada pelo Ramal Fel'reo Campi
neiro, constitue hoje a Estrada de 
Ferro Funilense, com 93 kilometros 
de ex~ensão, e com bitola de l,mOQ. 
Foi concluido o alargamento da bitola, 
sem inte-r·ru·pção do trafeg<>, a 5 de 

Outubro de 1906. Em Janeiro de 1907 
foi inaugurada a estação Arthur No

gueira, já no prolongamento; em Se
tembro, a de Carlos Botelho, no cen
tro da cidade de Campinas, e em 1913, 
chegava a ponta dos trilhos á estação' 
de Padua Salles, margem do Mogy

Guassú. Em 1.' de OutubrQ de 1921, 
a administração da Funilense passou a 
ser feita pela Sorocabana, mantendo

se, no emtanto, independenre dessa 
estrada a sua renda e despeza. Con
cluida a estação . da S'Orocahana no 

bairro do Bom Fim, em Campinas, e 
a elIa fazendo chegar os trilhos da 
Funilense , será essa estrada definiti
vamente lnwrporada á Sorocabana. 

A extensão actual da 'Estrada de 
Ferro Funilense é, como se disse, de 

93.160 metros, tendo mais 9.372 me
tros em desvios. 5 0.264 me tros de li

nha assentada, são os trilhos de ... 
25,kg.9QO por metro corrente, e de 
14,kg.5 os 52.268 metros · de' linha res
tante. 

No relat<Jrio da Superititendencia da's 
Vias Fel'reas de Administração Esta-
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-dual, N<fHente aos annos 1917-1918, 

verifiea-s~ q lI e o capital empregado 
pelo Es t.ado em acq uisições, melhora
mentos (- prolongamentos da Estrada 
1ie Ferro Funilense. é 1ie Rs. . ..... 
3.630: ~53$2.fO. 

Em 1921. teve a Estrada. de Ferro 
Funilensf o seguinte movimento: 

Receita 
Despeza 
Saldo 

337: 280$150 

314:161$575 

23: 118$575 

A tonelagem das mercadorias traus
portadas e,m viagens r€gulares attin
giu a 12.440.300 kilogrammas, sen(\o 
5 . 882.699, no primeiro semestre e . 
6.557.601, no segundo. 

Para aquelle total (\e 12.440.300 ki-Renda . 
,Despeza 

"aldQ 

793:231$163 

586: 971$201 logrammas, contribuiu o arroz com, . .. 
3 . 896 . 04.·8 kHogramj11as no primeiro 

206:259$962 I semestre, e 4.'812.285, no se.gundo. 

Es~" r~nda liquida cOl-responde a . 
--5.68 o/.: do capital empregado nessa 
Estrada. 

Por "om racto com a Estrada de 
Ferro FlInilens'6, trens das Compa
nhias Mog)'ana. e Paulista correm em 
suas linha~. transportando lenha para 
o uso dessas estradas, com a reducção 
1ie 50 ':k do frete, sujeitando-se, no 

emianto . a,o regimen adoptado na Fu
'nHense. 

Nav(-';~a,\·iio J:."'Iluvial - a.) 'Ribeira 

'de ilgna.p,·. - O serviço de naV'e
gação na Ribeira. de Iguape e a·rHuen

tes 'e no tre'dho do bra.ço de mar 

que selia.r" o continente da Ilha Com
prida, (:ont.inuou a ser executado de 
accôrdo ',om os cont"actos celebra
dos entr~ o Governo do Estado e a 

Companhia õe Navegação Fluvial Sul 
Paulista. 

O numero de kilometros navegadOS 

durante o anno, foi de 91.612. 

. Foi pa.ga. regularmenve, a subven
çâ,o , torrespondente ao serviço execu-
ta<io" ua importancia total de ..... . 
150 : 000$000 , da qual foi feita a de
ducção tontl'actual de 6: 000$000, des
tinada, á limpeza (\os rios e a ser res
tituida á medida qU€ f.orem juati'fica
das as desÍl'E!zas com tal serviço. 

O movimento financeiro da Cia. cor
respondente ao exercicio de 1921 foi 
o seguinte: 

b) &ntQs a lBe.·tioga. _ 

A 4 de Agosto, terminou o prazo do 
contracto para o S€rviço de navegação, 
por meio de lanchas a gazolina, entre 
Santos e Bertioga, execntado pela 
Companhia Santense de Návegaçâo e 
Commercio. 

Em virtude da lei n.' 1785, de 31 

de Dezembro de 1920, foi anctorizado 
o Governo a prorogar por cinco annO$ 
o referido contracto e a estender a na
vegação pelos portos do littoral Norte. 

A Com panhia foi a uct{)rizada a exe
cutar o serviço em caracter precario 
e provisorio. visto como a execução 
definitiva depende, ainda , da assigna

tura elo res·pectivo contracto. 

A 1.' de Julho entrou em vigor O 

augmento de 3 O % nos preços das pas
sagens entre Santos e Bertioga, aucto·
rizado por decreto n.' 3376, de 30 de 
Junho de 1921. 

A extensão na veg'ada durante o an
no, entre Santos e Bertioga e entre 
Santos e {)s portos do littoral Norte. 
não incluídas as viagens especiaes de 
recreio e as de reboque de mercado 
rias, elevou_se a 80.426 kilometrO$, 
sendo: 

33.580 kilometros na linha Santos
Bertioga 

41.610 kilometl'os na linlia Santos
Bocaina e 
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r, . 236· kilometros na linha Santos
ubatuba. 

Foi paga regularmente a subvenção, 
no total de 53: 610$700, sendo .. : . 
3 O: 000$000 pelo serviço de navega
ção entre Santos e Bertioga e ..... 
23:610$700, ex-vi da lei 1785, de 31 
de Dezembro de 1920, que auctoriwu a 
prorogação do contracto por cinco an
nos e o serviço de navegação entre 
Santos e os portos do Norte. 
. O movimento financeiro da Compa· 

nbia foi, neste exercicio, o seguinte : 

Heceita 196:331$44 5 . 

Despeza 193:681$040 

- Saldú 2: 650$405 

o nnmero de passageiros transpor
tados durante o anno elevou-se; 

Na linha Santos a Bertioga -
292.866 y,. 

Na linha de Santos aos portos do 
:>Iorte desde Julho, 1.408 Ih. 

O numero de volumes transportados 
foi, entre Santos e Bertioga, de .... 
20.862 e a tonelagem de mercado
rias transportadas entre Santos e os 
portos do Norte, a começar de Julho 
attingiu a 13 8. 688 kilogTammas. 

Melhoramentos do Rio Ti,·té - - Pro

segUiram, durante O anno. os serviços 
de melhoramentos do rio l'ieté, inicia

dos em 19 13. 

Para a sua execução foi consignada 
lla le i do orçamento de 1921 a verba 
de 54:000$00'0, cujo emprego consta 
dú relat.orio apresentàdo pelo engenh Ei-

1'0 encarr-egado, consistindo os prin

dpaes serviços em: 
a.) Remoção de obstrucções do leito 

fluvial e de arvoreS' que (!aeID 

f;obre a cOl;'rente, eln virtude do 
,,,,Iapamento das margens. 

'b) Escavação de callaes por lll l<io de
dragagem, onde a profu nd idade 
Se mostra insufficiente; 

c) Balisam ento dos canaes. 

A grande secca do anuo passado 
veiu demonstrar a vantagem de.>"e 'ser-o 
viço, -á prim·eir.a 'V i!S ta sem imp o r-tan:-· 

cia. 
As difflculdades que soffria c. na

vegação e o desafogo que semiam os 
-barcos ao chegarem ao trecho já me
lhorado pela construcção dos (·anaes 
davam logat' a nlauifestações d.)~ bar
queiros quanto á utilidad e do ~e-rviço 

e instan tes ped idos para que se j)rose-
gnisse a dragage m com nla.ior celeri-
dade. 

A pmfundidade, reduz ida em lllUÍ-

tos logares a 0,30, obrigava a uma re
dueção consideravel da carga uHI dos 
barcos, que, em geral, cala m 0.~D em 
plena carga. 

Acham-se matriculados, na néparti
ção Municipa l da fiscalização do rio , 
3 O 9 barcos grandes para o sen 'iço de 
transportes de tijolos, areia. te Lhas , 
lenha, cereaes, etc., e 149 lanchai; me

nores e embarcações de rec reio . 
Consta porém, que além destas !la 

varias elubarcações não matri cu ladas. 
Devido á prohibição do estaheleci

mento de olarias nas proximidades da 
cidade, estas se acham situadas á mar
gem do rio, das proximidade~ da Pe
nha até Guarulhos, de tal modo Q m~

lh{)ramento em execução intereBsa 

gra-nd-emente ao transporte e ao bara

teamento dos materiaes de con~truc

ção que ellas produzem. -De fa cto, re~ 

movidos pela dragagem os ol>staeulos 
hoje existentes, os barcos púderão, em 
cada viagem. fazer carga cO Juple ta e, 
portanto, reduzir o custo do trans
porte. 

Além da constl'ucção de estr adas de 
rOdagem, nos demais -departamentos _ 
da Directoria de Obras Publicas. con-
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"tinu::tratn regularmente os serviços a 

seu e:a.rgo. 

As obras do Asy.lo de Santo An.gelo, 

foram ~usllensas, rescindidos é liqui
dados os contractos, tendo o Governo 
do Estado entregue á Santa Casa de 
l\'IiserÍfordia da Capital a continuação 
·das urnas. 

De accôrdo com os recursos orça

lllentêlrlOS, cOlltinuaraln as ohras de 
reparos. melhoramentos e limpezas 
enl e.s(·olas, quarteis, cadeias, etc. 

O edificio da Escola Normal de 
Campinas acha-se eln via de conclu
são ê já. foralu atacados os serviços 

de continuação das obras da Escola 
Normal de Casa Branca, '!eritro da 
verba votada para o corrente exerci

cio. Acham-se em andamentO, dentro 
do credito especial votado, as obras 
da E~cola Profissional de Franca. 

Tiveram regular andamento, dentro 
das "cl-bas auctorizadas, as obras de 
construcção da Penitenciaria, do Pala
cio das Industrias, do Gabinete Ele
t:tro-Tethnico e do Palado de Justiça, 

a cargo CIO Sr. Dl'. F. P. Ramos de 
Aze.vedo. assiIn COlno cOlltinuara111 as 

obras da Faculdade de Medicina, a 
cargo da Companhia Iniciadora Pre
dial e dentro do credito para isso 
aberto, 

Foi inaugurada a ponte sO'bre O Tio 

Sapuc:ahy, entre Guahyra e ItuveJ'ava 
e foram concluídas as ohras de cons

trncção dos postos policiaes de Anga
tuba, Gavião Peixoto e Perdões e dos 
grupo:~ escolares de Ribeirão Preto, 
Araraquara, Appal'ecida e Jundiahy, 

R·e-foI"lna Ju(liciaria - Tive o pra

zer de ver acolhidas, na sessão legis
lativa de 1921, as ideias expendida,s 
na mensagem de 14 de Julho, sobre a 
Reforma Judiciaria. A 17 de Novem
bro de 1921, foi promulgada a lei n. o 

1795, estabelecendo as normas do con
,.curso para o provimento d'O prinleiro 

cargo para a magistratura, a creação 
de vinte juizes substitutos para ser· 

'virem nos de·z di'strictos judiciaes em 

que o Estado. de São Paulo foi divi
dido, abrangendo as 106 comarcas, a 

classificação dessas comarcas em 
quatro' enirandas, a l'eyogação de3 

disposições de leis que mandavam pa
gar custas, emolumentos e porcenta
gens aos juizes de direito, passando 
esses proventos a constituir renda do 
Estado, 

Todos esses principios, contidos na 
lei citada, foram desenvolvidos no de
creto n. o 343 2 ~ de 31 de Dezembro 
de 1921, expedido e mandado obser
var, para boa execução dessa lei. 

De accôl'do eom as di6posições re· 

gulamentares traçadas nesse decreto, 
realizou-se, perante 'o Tribunal de Jus
tiça, o 1.° concurso para o provimento 

dos 20 cargos de juizes substitutos, 
sendo ellviad'a ao Governo, em obser

vancia ao disposto no § L o do art. 63 

do mesmo decreto, a lista da classl
ficação dos candidatos, contendo 22 
nomes, 

As nomeações dos juizes substitutos 
foral11 feitas por decreto de 14 de Fe
vereÍl"Q "do corrente anuo, tendo todos 
os juize-s nomeados assulnid"o o ex-er

cicio dentro do prazo legal, entrando 
a Reforma em pleuo funccionamento. 
Em data de 14 de Fevereiro do cor
rente anno, ~oi expedido o decreto n,' 
3444, mandando observar, no triennio 
de 1922 a 1924, a tabella de substi
tuição dos juizes substitutos e que 
tambem! desIgnou, em cada districto 

judicial, duas cIdades para residen
cia dos juizes. 

Cou,tendo disposições ele grande alo 

cance social, os effeitos de tão pro
funda reforma não se fazem senti l' 

immediatamente. 
Basta observar que a reforma 

trouxe providencias sobre a constitu i
ção ,do poder judiciario, sobre a subs-
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lituição dos juizes, sobre a suppres

são das custa.s, forma de l'e.mlineração 

da magistratura, sobre a classificação 
das comarcas em quatro entrancias, 

como justo estimulo ao magistrado. 

Qualq uer dessas providencias, re

clamadas de ha muitos annos, têm 

sido todas tentadas, por diversas ve

zes, o que claramente mostra a sua 

importancia e a sua necessidade. 

A reforma procurou rodear de to

das as gaJI'antias, compativeis com 

a dignidade de tão elevado cargo, a 

(ormação do judiciario, um dos tres 

poderes, em que assenta e se ergue 

toda a estructura politico-administra

tiva do Estado de S. Paulo. 

Compor bem a magistratura é, sem 

duvida alguma, trabalhar efficiente

mente pelo progresso material e moral 

de S, Paulo. 
Entre nós, na republica, já se ti

nha ensaiado, para a investidura do 

juiz, o concurw isolado e a simples 

nomeação por ;;>arte do governo. Am

bas as f.ormas, si permittiram reunir 

um corpo de magistrados, em regra 

dignos e competentes, não correspon

deram, completamente, ás aspirações 

do Estado de S. Paulo. Sim, porque 

é multo garantir' a vitaliciedade, a 

inamovibilida,da e 6 irreductihiliaade 

de vencimentos, condições assecurato

rias da independencia do juiz contra 

as investidas do poder exe.cutivo; mas 

é muito PQUi:O, e extremamente peri

goso, contra os desmandos do mau 
juiz, em contacto com as partes fa

.mintas de justiça .. 

Garantindo a permanencia do jniz 

no respectivo cargo, e a sua indepen

dencia no desempenho das attribuições 

proprias, deve a lei rodear a sua in
"0stidura de cautellas ta,es que, para 

ma"istratura, tanto quanto possivel, 

sú \:~Iltrem os bous. 
ft~()f () que a refornla em vigor pro-

curou fazer, com cuidado soHdto H 

até com desvelado carinho. 

Actualmente os jnlgadores sào es

colhidos por um processo de selecção 
continua, que se repete sempre. e no 

qual, de aecôrdo eom a lei, ~oJ.laboram. 

o poder executivo, o pDder .iudiciario, 

a classe dos advogados, o valor do pro

prio candidato, principalmente, e o pu

blico em geral, por seus orgãos legi

timos de informação e de divulgação, 

sem attingir, entretanto, a grandeza. 

moral, de que precisa o pode," judicia

rio para viver respeita vei. 

Os juizes só podem ser horuens for· 

mados em direito, e é essa a pri,meira 
selecçãü, determinada pelo proprlo me

ehanismo da reforma approva.dos em 

concurso, feito COJU solemnidaàe. pe

rante uma Comn1issão composta do 

Presidente do Tribunal de Justiça, e 
sob a sua presidencia, de um. Juiz, es

colhid<l pelo Tribunal, e de ttm ter

ceiro membro, nomeado entre .os prO'
iessores da Faculdade de Direito ou 

entre os' advogados de lwfol'io saber, 

e é esta a segunda selecçãD" 
Dentre os apPl'ovados, em uma lis-· 

ta de tres nomes, o governo IlÚllleia 

um, e é esta a terceira selecção, que 

não é a ultima, porque, COIU tães con~ 

dições, não se contentou a reforma 

para 1azer de um baoharel. um juiz,. 

visto como o candidato é nomeado 

Juiz Substituto cargo que ainda não 

é da magistratura. 

A class'e dos Juizes ;Sul.l~titutOE, 

creada pela reforma, além de desti

nada á substituição dos Juize" de. Di-" 

reito, nas suas faltas e inlpedimelltos~ 

c'Üllstitue unl verdadeiro estag-i-o. no 

Qual" ~s presuJnpções de ~abet. que" 

acompanham o candidato, em vista da 

formatura em direito e 'da prova do· 

concurso, vão ser comprovados" em 

um tirocínio de, pelo" n1ellOS. tres all-" 

nos. e. o que é mais iUlp:ortantB ainda .. 
nesse luesmo espaço de tempo, vae 
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ser posto eU1 prova o seu valor lnoral, 

em <Ullcções que cO'IUd'em ·com O'S in

tE>l'esses 'privadO's,fiscalizaJd O' as·pera

mente pO'r tO'dO's que se sentem fe-

ridos. 

E' esse aspectO' dO' juizado substi

tutO', que ainda nãO' fO'i bem apprehen

dido, que nos leva a sO'bre elIe insis

tir. 

Os erros, as mostras de ignoranc~a, 

a falta de cO'mpetencia se revelarãO' 

nesse periO'do de estagiO', cO'mO' tam

bem se dBm.O'nstr,arãO' brilhan,temente 

O' saber, O' estudO' e a elevaçãO' mO'ral. 

Uma das excellencias da refO'rma, 

já ouvi eu, está nessa O'rganização que 

permitte a critica, justa ou injusta, dO' 

pnblico, em geral, ir acompanhandO' e 

influindo sobre a carreira do candi

dato a Juiz de DireitO'. E' dentre es

ses juizes sl1bstitutO's, que o Tribunal 

de Justiça, collabO'rador attento e so

licito na formação do pOder judiciario, 

escolherá cinco nomes, por mereci

mento, quarta selecção, e dessa lista 

O' pO'der executivo tira O' Juiz de Di

reito, em quinta e ultima selecção. 

Só depoiS de tO'do esse trabalhO' e 

de toda essa cO'llaboTação, é que sae 

O' membrO' dO' pO'der jUdiciario, o juiz 

de direito cO'm garantias de Indepen

dencia de frO'nte dos outros poderes 

e em face da sO'ciedade a que é desti

nado a defender. 

Esses juizes substitutos fazem o es

tagio substituindO' O'S juizes de direito, 

nas suas faltas, e impedimentO's; suc-
cedem elles, nessa attribuição, 
antigos juizes de paz. 

aos 

Succedel'arn, e· succed·e.r.anl conl van

la.gem, a juizes electivos, isto é, poli

lico-partidarios, leigos, sem preparo 

juridko annuos, sem a pratica de jul

gar e sem remuneraçãO', condições pe

rigO'sas para quem tem que distribuir 

justiça. 
Ninguem, em boa fé, poderá iulgar 

2. substituição actual inferior ;; dos 

i U iz€s de paz. 

Foram supprimidas as cu.ta,S e clas

sificadas em entrancias 9:;. c-omarca.s t 

isto é, estabelecidos o decoro), a con

fiança e O' estimulO' para o magistradO'. 

Uma boa justiça é questão ~rimordial 

para o nosso desenvolvi111ento moral e

material. Com· eUa teremo~ " immi

g;-ação dO' homem e do capital. ele
mentos essenciaes do 110SS0 progresso. 

A reforma judiciaria, lenta e.m seus 

resultadO's completos, como facilmente 

vereis, está e111 plena exel.~uçào e já. 

se sentem os seus salutar~::; Bffeitos. 

'Th-ibulla.I do ,JUl'y - A lei ".' 1849, 

de 29 de Dezembro de 1921, est.abe

lecendo diversas medidas tendentes a 
melhO'rar os serviços do Tribunal do 

Jury, sobretudo na Capital. fOl regula

mentada em data de 22 de Fevereiro 

do corrente anuo, Conl a exped ição do 

dee"etO' n." 3447. 

Na vigencia 

o provimento , 

desse decreto. 
dO's cargos d" 

foi feitO' 

juiz de 

direito da 5.' vara crimiual e de ad-

junto dO's promotores llUblkos. Pas

sando o jury a funccionar ao influxo 

das novas disposições legaes. Bsto u in

fOrlnado, no momento e111 que -esta re
dijO', de que as medidas pO'stas em pra

tica têm produzidO' excellent" resulta

do, esperando-se para muito breve a 
completa regularização de~.se iUTl.portan

tissinlo serviço. 

Codigos do Pl'O('esso ·F'alta.m~ 

ainda, na legislação estadual. os Co
digO's do PrO'cesso Civil e do Processo 
Criminal. ID' 1..una lacuna lanu~n ta.vel} 

que convem preencher. 

E' necessario urgenteluenr.B rejuve ... 

nescer e codificar a nossa a rchaica, 

desvairada e pesada legisl8,ção pro

cessual, para o prompto e raé'il anda

mento dos feitos judicíaes. 
Foram convidados os 81'S. d.rs. Di· 

no BU8no1 Aureliano de GusnJ..:â.ú. 56-
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nadores. Alcantara Machado, Raphael I Rio . Claro, Santa Branca, Santa Cruz 

do Rio Pardo, . Sa.nta Rita do ·Passa 
Quatro, Santos, São Carlos, São 'J osé 
dos Campos, São Manoel, . Sarapuhy, 

São João da BOa ViBta, 'São José do 

Barreiro, São J-o.sé do Rio Pardo, São 

Ro qu.e . São Simão, Sertãozlnho, Soro
caba, T ieté e Una. 

J,j"ramento Condicional - ' Pelo de

creto n.' 3383, de 27 de Ju.lho, ao réu 
AprigiO Antonio Pereira , condemnado 

Samp8.l0, deputados, E stevam de ' Al
meida', 'advogado e COsta Manso, ' m i
~fsú·,) do Tribunal de Justiça com 
exercício no cargo de Procurador Ge
r a( r,,;dos ele notoria competencia e de 

reconheddo saber, sob a presldencia 

do di' . Cardoso Ribeiro , SecretaÍ'io da 
Justiç-a. paTa, enl com1~lissão, organi
zarenr os pl'ojectos dos Codigos do 

Processo Civil e do Processo Crimlna1, 
-que servil'ã.o de base ao vosso esclare
c ido estudo. 

Iniciaram-se os trabalhos em Janei
"ro ' dei:ite a nuo, e a CO 111 nlissão , cu jas 
reuniões se têm regularmente effectua
do, agora se occupa solicitamente da 

·organizaçã.o dos projectos, e asshu, 
dentro em pouco, poderá levar a cabo 

a' sua gran de tarefa, luerecendo ap

plansoi'. sinceros pel.o apreciavel em

penho q nc iem demonstradQ em trazer 
magnifica contribuição aos poderes pUc 
·blicos. 

" :o~IOc;:::di:: ~~:':::tode C:~~iC~~::~: 
com a obrigação · de residir na Capi-

I. ~:I~];~i~]:n;:g~~::~~;iV~a d~o~:~~. até () 

t.~s~is{.ell('ia J"udicia .. ia - Ainda, em 

data de 13 de Dezembro de 19 21, com 
o dec-rcto n .' 3425, foi expedido '0 l' e 

gnlamento para a boa execução d a lei 
·n .' 17~3 - - de 29 de Dezembro de 
1921}. 'Ine organizou a ' Assistencia J u- i 

di.Cia.ria ·. S'ómente a 14 d·e Março do 

COl:;'emê anno, . diante da p.xpl'essa dis

'posição con tida no art. 13 da lei ]'eg u

lRm~iltacia , pOllde o regulamcu'to en

traI" e'm vigor. Até o presente, a Se

'creta.ria ela Justiça e da Segurança 

Fubrica teve. conhecimen to da organi
zação da commissão de Assist e nc ia Ju

·dicia'i·ia. ' llas seguintes comarcas: 
ApiáhY. _-\ral',as, Assis, Atiha.ia, Avarê, 

Bataraes, Bebedouro', Botucatú, Bra
·gança .. · Ca.j urú , Campinas, Catanduva, 
DescaJ vaelo, F axina , Franca, Iguape, 
.Taboticaoal, 'ltuveraya, Itú, Jallú, Jun
diahy. L-orena, Mogy"Mirim, Orlandia, 

Palmeiras, P a ra hybuna, Patrocinio do 
Sa.pu c-.a.hy , Pennapolís, Piedade, Pira
caia., p'r)rt.o Feliz, Ri be irão Bonito, 

P or decreto de 15 de Fevereiro, f(,j 

modificado o de n.' 3236 - de 4 de 

Agosto de 19 20, que concedeu l ivr<1-

mento cond icional ao sen tenciado Jos~ 
de .g,ouza, na parte referente á sua r e 

sidencia, que passou a se r a c idade d e 
Jabo tica bal. 

Tribunal d e Justiça - Por der ret.o 

de 4 de F evereiro, roi concedida a 
aposentadoria requerida pelo ministfll 

- - com assento na Camara Givil, ba
charel Augusto Meirelles Rei.~ . 

Por decreto de 11 de Fevéreiro, fúi 
removido, a pedido, da Camara Crimi
lIal e de Aggravos para a Camara Ci

vil , o ministro bacharel Eliseu Gui
lherm e Chris tiano. 

Por decreto de 11 de lo'evereiro, foi 

nomeado o juiz de direito da 1.' vara 

da comarca de 8e.ntos, :bacharel Fra n·· 

cisco d e Paula e ~i.Iva ·para exereer o 

cargo de miniS'tro' do Tribunal de Jn s

tiça, com assento na Camara Criminal 

e de Ag·gravos. 

Por decreto d e 4 de Nov~.Jll·bro , fo i 

removido - da Camara Crimin>tl e de 
Aggra vos - para a Cama ra Civil -
na vaga verificada pela eleição do mi

nistro - bacharel Firmino Antonio da 
Silva Whitaker, para presidente rio 
Tribunal de Justiça, o ministro do 
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m~snl<) Tri'bunal, 'ba~ha,rel J o-ãOl ,Ba

ptista. Pinto de Toledo. 

Por decreto de 4 de Novembro, foi 
nome·a.elo o iuiz de dil'eito da 1.a V'a,ra 
dvel e commercial da comarca da Ca
pital , ba.<;h arel Julio Cesar de Faria. 
para O Ci' l'go de ministro do Tribunal 
de J llst iça. com assen to na Camara 
Crimin a l e de Aggravos. 

Por decreto de 30 de Dezembro, foi 
1l0mea d o o iuiz de direito da 2.' vara 
da comarca de Santos , bacharel An
tonio J osé da Costa e Silva, para O 

cargo de ministro do Tribunal de Jus
tiça, c.om assento na Camara Civil, 
cargo este creado pelo art. 1.° da lei 
n.o 1836 de 27 de Dezembro de 1921. 

Jujzes ,k Dil'eito .. - No decorrer de' 

1920 , l\Ouve uma nomeação e quatro 
remoções de juizes de direito. Houve, 
tambem, q uatro auctorizações para per
muta. 

Pl'ocur'adol'Ía Geral do Estado 
Por cl er rBto de 28 de Dezembro, e de 

a ccõrdo wm o art. 54 da Constituição 
do Estado e art. 2.° da lei n.O 1836 -
de '2 í d.~; Dezembro de 1921, foi desi

gnad o o ministro, do' Tribu·nal de Jus 
tiça, hacharel Manoel da Costa Manso, 
]lara. ·e.xercer o cargo de Procurador Ge
Tal do Estado. 

Chefia !lo '\-linistel'io Publico - Em 
·cumprimento ao disposto no art. 10 
da lei n ." 1836, de 27 de Dezembro de 
1921, ioi illstallada a "Chefia do MI
nisterio Publico", no mesmo edlficio 
onde ftplcciona a Secretaria da Justiça 
·e da. Segurança Publica. 

Não se fez precisa a nomeação para 
o cargo de Chefe do Ministerio Pu
blico, porque, como sabeis, a citada 
lei mudou aDenaS a denominação do 
laga r creado pelo art. 1.0 da lei n,' 
937, de 18 de Agosto de 1904. 

Serve, pois, eln\ o novo cargo, o an
tigo Sub-Procurador Geral do Estado, 
Dl'. Frandsco Glycel'io de Freitas, feita 

em seu titulo de nomeação, a nece~ 

saria apostilla, para os fins regulares. 
Promotores Pnblicos - FOl'am no

meados doze promotores Dublicos. 
Houve seis exonerações, a pedido, sete 
remoções e tres auctorizações para per
muta. 

Forum Civel da Capital - Por de
creto de 18 de Janeiro; foi designado 
o juiz de direito da 2.' vara de 01'

phãos e ausentes , bacharel Joaquim 
Celidonio Gomes dos Reis, para exer
cer o cargo de director do FOl'um Ci

vel. 

Penitenciaria - Correram em ]l 
!feita. ordem os trabalhos na Peniter. 
ciaria. Nella por meios suasorios . 
convenientes, por um reglmen de hu 
manidade e de Justiça, pela instru~

ção, educação e trabalho, se manteve 
integra a disciplina, conduzindo-se 
centenares de sentenciados para a re
generação. 

. Durante o anno, entraram , proce
dentes de differentes comarcas do E~
tado, 221 sentenciados. Sahiram 8J. 
a6Sim discrim,inad,os: - ·Cumpriram d 

pena - 46; foram remoV'idos para 
ca'd,eias do interio'r - 5; foram remo
vidos para o hospicio - l4 ; fallece
ram - 15. Houve um liberadQ condi
cionaI. 

Em 31 de Dezembro, a populaçã,o 
carc·eraria era d~ 791 homens na p,,

nitenci~ria. 

O gahinete photogra]lhico satisfez 0:0 

fins a que foi destinado. F<:lram idell

tificados, ao entrar, 221 sentenciados 
e ao sahir - 39. Tambe!!l foram iden
tificados 218 empregados. 

Em 31 de Dezembro, constituiam " 
Secção Penal o respectivo chefe, !leu 
ajudante, dois vigilantes especiaes , 
quatro vigilantes centraes, onze zela
dores, um porteiro, dois ajudantes do 
porteiro, onze guardas de 1.' classe e 
87 guardas de 2." classe. Naquella me'-
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tIl,' dal;:L, o-s 791 sentenciados existen

(,," estavam assim distribuidos: no 1.' 
Imvilhão - 422; no 2.' pavilhão 
:1 (i 7; DO Hospital Militar 1; no 
lIospital da' Casa - L 

O serviço de seguranç?- externa da 
j'enitenciaria esteve a cargo da For!:a 
Publica, com uma guarda de 61 pra
ças e inferiores, sob o commando de 

um ofHeia!. 

puas vezes por semana, pela manhã, 

fazem os sentenciados exercicios de 
gymnastica, acompanhados de candcus 
patrioticos, com o objectivo de desper
tar nesses homens sentimentos de ci

vismo e melhorar a sua saúde. 

A Secção de Instrucção, que iniciou 
os seus trabalhos com 360 analphabe
tos, conseguiu, até o fim do anno. al
phabetizar 252 homens. Existem na 
Penitenciaria mais de 100 ai umnos p,·e· 
parados em theoria de musica. 

As ofliciuas funccionaram durant.e o 
anno regulármente. A produeção de
senvolver-se-á cada vez mais, á me
dida que se fór augmentando a capaci

dade de trabalho dos sentenciados. 

Inaugurou-se a officina de alfaiata

ria, com 114 machinas, todas ellas 
accionadas a electncidade, e eom gran

de capacidade producto-.:a. 
A marcenaria preenche os se11S 

fins, dando vasão a todas as encom
mendas e ás necessidades do proprio 
estabelecimento. NelIa trabalham, em 
media, 120 sentenciados, sob a direc
ção de um mestre geral e de tres con

tra-mestres. 

A colchoaria tem trabalhado nor
malmente. Fabrica, em media, 30 col
{lhões por dia. Está 'habilitada a ma

nufacturar quantidade 10 vezes su

perior. 

lFunccionam, tambem, a. fabrica de 

yassour-as e a of'ficina de encaderna

ção. 
Está prestes a ser inaugurada uma 

g,'allde fabrica de calçados, com instal-

lação completa, tendo machillatl (uja. 

capacid,ad" de producção variarle S !l. 

10 mil pares de calçados, mensalmen
te. 

As installações complementares d-e 
c·osiD.lha, lavand,eria e ,forna.lhas tra

balharam perfeitamente durante o 

anuo. 
Faz parte do estabelecimento uma 

área de cerca de 17 alqueires de ter

reno. Desde Maio do anno passado, 
tmn-se tral:>aH1ado no aproveitamento 

dessa área, onde se empregam senten
ciados já no terceiro período da pena. 

A área da frente está quasi toda ajar
dinada, as ruas impenneabilizadas. o 
serviço de illuminação quasi completo, 
drenado o terreno por grande q uanti
dade de boeiros. 

Quarenta e dois lUÜ luetros quadra~ 
dos - da referida área. são destina
dos ao pomar, onde se plantaram duas 
mil arvores fruetiferas de especics 
differentes e de qualidades finas. 

A,shortas cultivadas numa área da 

mesma dimensão forn6cem, desde Se

tembro, todas as verduras e legumes 

necessarias ao consumo do estabeleci
mento. 

'Construiu-se uma co'cheira com ca

pacidade para vinte muares, havendo 
espaço, elD um barracão annexo, pa.ra 
deposito dos vehiculos. 

Iniciou-se a construcção de pequenos 
predios necessarios para os empregados 

que precisam estar no estabelecimento 
a todas as horas do dia ou da noite. 

Fez-se, tambem, a rêde de irrigação, 
aproyeitando-se as agnas do sub-solo, 

. as quaes são levantadas por uma bom
ba de seis cavallos. 

Na sua totalidade, estão os terrenos 
annexos á Penitenciaria collocados pou
co acima do nivel do rio Tieté, por isso 
sujeitos a inundações na época das 
enchentes, inundações que prejudicam. 
a cultura nelles tentada. 

Normalmente, manteve-se exeeUen-
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te o estado sanHario da. Penitenciaria, 
com uma media diaria de 40 enfermos 
de molestias communs . Sendo, em re
gra, de 6 % o nUlnero de enfermos em 

todas a s boas penitenciarias da Euro
pa e da America do Norte, póde-se af
firmar que a lnedia na nossa Peniten
daria esteve sempre abaixo da regra 
commum. 

O gabinete d.entario attend.eu, no 

anno de 1921, a 7.01.4 casos. 
A Pharmacia, inaugurada a 15 de 

Junho. com um stock deRs. 16:537$355 

aviou, até 31 de Dezembro, 5.944 for
mulas medicas. 

O la'boratorio procedeu a S 1. 5 re[];c

çõe2 de W.assermann, 1.106 exames de 

fezes, R 79 exames de urina. 4 de es
earros, G de l!q uido de pleUl'a, 9 vac
cinas. 7 pesquizas de coli-bacillo e 13 

dysenterico , 3 hemo culturas, 4 exames 
de liquido cephalo-rachidiano. 1 ino
culação em cobaia e 30 pesquizas t'U

versas. 
Pelo Hospital passaram 1.027 doen

tes. 
O movimento do consultoria' foi dI' 

4.118 casos. 
Pelo medico psychiatra fOl'am exa

minados H doentes. 

.Junta. COlllJlnel'cial 
volvirnento · sempre 

tra balhos da Junta 

o desen-
cr:~scente dos 

Con\lnercial t01"-

naram inad~qu.a:do e improprio () 

edificio onde, d·es"de m ui·tos annos, 

vinha funccionando. A tal ponto a ne
cessidade de sua transferencia se tor
nou sensiveL que, ultirnan1ente, já em 
dias dO corrente anno, foi contractada 
paTa O funccionamento da Junta, a par
te superior do 'pTedio da rua S. Bento 

n." 63 , paTa onde immediatamenre foi 

feita a mudança daqueIla repartição. 
E'· claro que houve com isso augmento 
de despeza, sendo precisas ainda outras 
modificações,. reclamadas pelo desen
volvimento dos tTabalhos, e que au
gmentarão as mesmas despezas. 

.l<'OI'Ç'" Publica-. -A lei n." 1749 ele 26 

Nove-m.bro· (~e 1920, fixou, para a J..j1)rça 

Pub.hca, um eIfIfectivo d!e8.6j18 11OflI ens, 

assim· dis>LTi·bnid.o-s: no- Command o Gera.l,. 
27; no,CorpolEscola, 139; noCuri'oEs

pecial, 51; nos cinco ·bata,Jhões d e infau

ta.ria, 5.311; no regimento de cavalla
ria, 731 ; nos dois corpos da gua rda 
civica, .1.816; no corpo de bombeiros, 
480; no corpo de saude; 56 e no qua
dro de auxiliares, 7. 

DUl'ante o anno de 1921, tem a For

(;" Publíca do Estado proseguido , com 
toda a dedicação, no cumprimento fiél 
dos sells deveres, para ma nutenção de 
o rdem pu blica e garantia de seguranç!. 
individual. 

Ha, porém, no anno de 1921, a. re
commelldal-a, de um modo particular, 
os excellentes serviços por ella presta
dos, na cooperação para a extincção da 
peste bovina, que invadiu o Estado,. 
ameaçando terrivelment.e uma parte da 
nossa riqueza. 

A Força Publica agiu sempre em 
cumprimento das ordens recebidas, s e
eundando, com valor e energia, a aeção 

das ltuctoridades sanitarias e 

incumbidas do debellamento 
zootia. 

policia e& 
da e))i-

Além das praçás que trabalham em 

Santa Adelia, Mocóca, Monte Alto, S .. 
Roque, Viradouro, Porto Ferreira, S, 
.r oão de Aril"a.nha, Ibitinga, Pedernei
ras, Itu', Patrodnio do Sa,pucahy, Pi.n· 

clamonhangaba! Cruzeiro, Queluz
1 

Pi. .. · 

quete, Areias, Pre5"id'€nte Altino, Imirim, 

Ra.phael de Aguiar, Lapa, Villa Leo
pOldina, Pinheiros, Freguezia do O', 
Quarta Parada, Quinta Parada , Barro 
Branco e Matadouro, foram ainda ri
gorosamente policiados os pontos que 
dão accesso a esta cidade, cu mpridas 
com exactidão as regras traçadas pela 
Secretaria da Agricultura, afim de im
pedir a entrada e a sa.hida da cidade 
de qualquer animal, das especies b(\
vin,a, ovina e caprit;1a~ 
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lnstl'ucç.ão J<'l'allcez,a. - Continua o 

.contracto feito em 1920 como sr. Ge
neral Antonio Francisco Nerel, e offi
c"iaes seus auxiliares, tenente-coronel 
Pedro Cahuzac e capitães João Terra
de, Arthur Descamps e Frederico Stat
müller, para o proseguimento dos tra
balhos de instrucção da Força Publica , 
iniciados em 1906 e interrompidos 
pela grande guerra em 1914. 

A competencia dedicada desses bra
vos officiaes , o sentimento do dever dos 
ofticiaes paulistas e o esforço dos nos
sos soldados fizeram essa brilh:u;te 
Força Publica, que é o nosso orgulho. 

Tendo em vista os magnificos r~sul
tados já obtidos pela FOl'ça , e compe
netrado o General Chefe da Instrucção 
da ideia fundamental de que , "do valor 
dos quadros depende o valor das tr,,
pas" , decidiu que o seu esforço princi
pa l, volvendo a S. Paulo, deveria ser 
o aperfeiçoamento do quadro dos of
ficiaes, despertando nest"s o espirito 
de iniciativa e de de.cisão. 

COllunando Geral Em virtude 
da reforma do sr. Coronel Manoel 
Soa-res Netva J em data de 11 de 

Junho de 1921 , foi nomeado em 
~ommissão, paI'a exercer o commando 
geral da Força - o sr. tenente-coronel 
Domingos Qui1'ino Ferreira, até ;i, sua 
promoção ao Posto de coronel , nos ter
mos do art. 16 da lei n.· 1,808. - de 6 
de Dezem bro de 19 21; e nesse pc>sto 
~ntão effectivado. 

Durante o anuo, fOralll prot'lovid.os 
ao posto de tenente-coronel os majo
res Coriolano de Almeida e Antonio 
Alves de 'Siqueira, cabendo ao primeiro 
O commaudo do regimento de caval
laria , e ao segundo o do corpo de bom
beiros. 

Clll'SO ESI'",cial J\filitar - Em exe
cução do art, 15 da lei n,o 139'5-A 

-- de 17 de Dezembro rle 1913, foi 
eX I>edido o decreto n." 3427"A - de 
22 d" Dezem l>ro de 1921 , dando novo 

regulamento' para o Curso Eswcial 

Militar. Esse regulamento está de
pendendo da vossa approvação 1103 ter

mos da citada disposição legal. 

P~·\.l'af1a, de 15 de NOvel11bl'o 

Não encerrarei a parte referente á 

Força Publica, sem me congratular 
com vasco pelo brilhantismo com que 

foi realizada a parada mili.tar de 15 

de Novembro proximo passado, Fica 

ram patentes os excellentes resulta

dos da instrucção dos offlciaes fran

cezes, e a população fremilJ 1e entl1u

siasmo diante d.ogar·bo, da disciplina 

dos soldados de S, Paulo, De um modo 

particular, refiro a g1'3ndo alegria que 

tive, vendo formai' ao lado da n08Ra 
F·orça Publica, a luzida e brilhante 
lnari-llhagen1 do cou.raçado uiFloriano ", 

da marinh a de guerra nacional , então 
ancorado no porto de Santos e que , no 
dia 15 de Novembro, para aqui se tran s
portou, em cumprimento ás ordens 
recebidas do exmo sr. mlnistrc.' da Ma
rinha, acompanhada . de officiae,; SII' 

periores daquell e vaso de guerra, ;í. 

frente dos quaes se achava o SI', com
maudante Souza e Silva. 

Ahuoxat1fado <la Secl'etal'Ía da. Justi
ça - O Almoxari·fa'do desta Secretaria 
attendeu, -durante o anno de 1921, com 
toda a regularidade, os diversos Corn*,
cimentos para os batalhões e corpos da 
Força Publica, cadeias do interior do 
Estado e da Capital, Penitenciaria, Ins

titutos Disciplinar e Correciona1, Re

colhimento de Dementes das Pel'dizes, 
Delegacias de Policia e postos policiaes; 
fardamento, sob medida, para officiaes 
da Força Pnblica, continuos e serven
tes das quatro Secretarias de Estado e 
de algumas repartições subordinadas, 
motoristas, além de serventes, conti
nuos e pessoal subalterno do Palacio 

Presidencial , não 8e verIficando recla· 
.mação alguma sobre demora nos for
necimentos ou sobre os trabalhos exe-
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cutados nas officinas de fardamentos 

e de kepis dessa repartição. 

Pelo inventario procedido em 31 de 

Dezembro de 1921, v€rificou-se que 

Materiaes diversos para a officina 

era de Rs. 4.519; 590$812' contra 

4.450; 818$283 de 1920, o valor do 

stock em existencia no Almoxarifado, 
sendo; 

Armas, luunições e artigos diversos 
Arreiamento, equipamento e artigos de gala. 
Fardamento, vestuario e roupas de cama. 

506:897$131 
2.242:963$266 

363:907$290 
1.405:823$125 

Durante o r,eferido exercício, o va
lor das 213.355 peças de fardamento 

Iorneddas pelo Almoxarifado attingiu 

" quantia de Rs. 2.042:599$G52, qne 
Ee elevou a Rs. 2.860:491$002 compu

tando-se os artigos diversos distri-

Total Rs. 4.519:590$812 

buidos pela mesma repartição á Força. 

Publica. 

o fornecimento de artigos ás diver

sas dep€ndencias desta Secretaria em 

1921 foi o seguinte: 

ao Instituto Disciplinar 71:414$338, 10.229 artigos diversos 
ás cadeias de interior e da 

Capital. 60: 942$248, 8.008 ditos 
á Penitenciaria do Estado 92: 589$372, 21.001 peças 
á P~nitenciaria do Estado 24: 497$360, e111 materiaes 
&,J Recolb ilnento de Dementes 43: 154$180, 4.182 peças 
ao Institnto Correccional de 

Taubaté 

Ol'(l~nl P"ublica - Não tivemos a re

gistra-r, felizm-ente, gTaves perturbações 
na ordem pnblica. 

A vigilancia da policia teve mani
fest.ação positiva na bellissima diligen
eia levada a effeito no dia 29 de Abril 
do corrente anno. no. bairro de Piritu
ba. pelo Gabinete de Investigações, ap

prehendend.o unI grande luaterial des
tinado, sem duvida, á destruição de 
vidas e propriedades e ali escondido, á 
distancia de cincoenta metros da es
trada de rodagem para Campinas. Na
da menos de 76 cartuchos de dynamite; 
25 nncleos para dynamite; 10 nucleos 
maiores e 4 bombas preparadas. 

Eleições - Dnas eleições, que inte

ressaram fnndamente á nação e ao Esta

do, realizaram-se no correr deste anno: 

a eleição prpsidencial a 1." de Ma'fço, c 

6: 506$400, 1.100 peças 

as eleições de deputados e senadores es

taduaes a 29 de Abril. ;Em ambas, cl·ispu

tadissimas por cándidatos de diversas 

correntes politicas, o pleito correu com 

t.odas as garantias possiveis, tendo sido 

mantida e assegnrada plenamente a li

herdade do voto, por parte dos poderes 

publicos e das auctoridades. Não hou

ve violencia alguma, nen1 1118snlO che .. 
gou a ser formulada accusação de vio
lencia pelos directa e fogosamente in
teressados no pleito. A cultnra paulis
ta e o imparcial apparelho policial do 
Estado foraUl as garantias da ordem e 
segurança havidas nessas eleições que 
apaixonadamente int.eressaram todos os 

brasileiros e paulistas. 

Não obst.ante todas as medidas pre
ventivas postas em execução, nas elei
ções de 29 de Abril do corrente. para 
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depu tados e senadores, nas cidades de 
Santa Cruz do Rio Pardo e de Porto Fe

liz, os dois gru pos -po-litico·s dos munici
pios, separados por velhas dissenções 10-

caes e odios anaigados, vieram lamen
tavelmente ás mãos, originando COIl

flictos graves de que resultaram mor

tes e ferimentos. 
Com 'absoluta imparcialidade. sem 

distinguir quem soUre ou a quem apro
veita, foram tomadas as consequentes 
providenc ias eUl inqueritos regulares, 
que já se acham entreg ues á justiça, 
para a punição dos culpados e respon
saveis. 

Assistencia .Policial - Den tI'O dos 
seus recursos , funccionol1 com regula
ridade. 

Gabinete Medic() Legal - O serviçO 

medico legal, a cargo do Gãbinete da 
Secretaria da Justiça e da Segurança 
Publica, continúa a ser feito com re
gularidade. 

Du rante o a nno passado foram 

verificados 1.895 obitos e feitos 3.172 
exam es diversos. 

Comparativamente, esse numero vai 
augmenta ndo consideravelmente, de 
accôrdo com o crescimento da Capi
tal. 

Em um dos co mpartimentos do edi
fício da Secretaria, foi montado um 
pequeno laboratorio, que presta bons 
serviços ao Gabinete. 

O necroterio passou por uma ligei
ra reforma, estando actualmente em 

melhores condições para attendel' ás 
exigenclas do serviço. 

Durante o I 
anuo. O Governo creou os' districtos I' 

polkiaes de Aracassú, Catupiry, Pre-

Distl'ictos Policiaes -

s idente Prudente e Santo Anastacio. 
A ttendeu, assim, ao desenvolvimen

to que tiveram es.ses novos ~lucleos de 
populac;.ão do Estado. 

In~tif.llto Disciplinar da Capital 
Adlla lmsnte se acham internados 250 
allllllflflS . llUlllerO bastante elevado pa-

I 

ra o corpo de professores, que são 
dois apenas do quadro , e para o de 
vigilantes, que tambem preCisa ser au
gmentado. 

O serviço a«rkol" ta", sido feito 
regularmente, com falta tambem de 
alguns mestres , especialistas, notada
mente para pomologla, horticultura e 
floricultura. 

Cadeia Publica da Capital - A Ca
deia Publica da Capital contim1a a 
funccionar nu m pl'edio antigo. 

Em 31 de Dezembro do anno passa-
do , exIstiam na Cadeia Publica aa 

. Capital 310 presos , mas a media dos 
recolhidos durante o anno attinge a 
cerca de 500. 

A guarda da Cadeia continúa a Sel' 
prestada por um contingente da For
ça Publica, composto de 60 praças, 
sob o com mando de um official. 

A alimentação dos presos tem sido 
sadia e abundante. 

Instituto Corl'eccional de Taubat.é 

- O número de detentos desse Ins
tituto, actualmente, não attinge a 100. 

Apesar disso. proseguem regulal'
mente os trabalhos das officinas 'e da 
fazenda annexa ao estabelecimento. 

As duas officlnas de marcenaria e 
de m echanica, unkas existentes, dão 
algum resultado compensador dos es
forços da sua manutenção .. 

A polyc ultura e a creação do gado 
não têlU sido descuradas , sirvam, eln
bora, oS seus resultados para, altivio 

pouco sensivel das despesas do estabe

lec imento. 

Os Jogos de Azal· - Tendo entrado' 
em execução a lei federal n.' 3987, 
de 2 de Janeiro de 1920, que permit
tln a exploração dos jogos de azar nas 
estações balneal'ias, thermaes e cÚma
tericas, ' o regulamento que baixou com 
O decreto n." 14.808, de 17 ele Maio 
de 1921, incluiu no artigo 13, a s ci
dades de população . excedente a . . .. 
400.000 habitantes. 
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D"s~a ' inclusão resultou que o jogo 
:na c.a.pital do Estado tomou tal incre
mento , que os poderes publicas não 
podiam ficar indifferentes, diante dos 
protesi,cos da população honesta e la
boriosa " da opinião publica. manifes
tada 1,,,los orgãos da imprensa e das 
assoeia.ç'.ões de classes aqui existentes. 

F elizmente em vista das pondera
ções do Governo do Estado, da acção 
patrioi iea da. Liga Nacionalista desta 
CapiüJl e dos reclamos da imprensa e 
·da população honesta e laboriosa, o 
COIl!<"re;;,;o Legislativo Fede ral resolveu 
revogar os dispositivos da lei que per
mittiu os jogos de azar e do regula
lllento que baix'ou conl O decreto n." 

14. S08, de 17 de Maio de 1921. 
Essa. revogação consta da u:itilna lei 

da receita, votada pelo Congresso Fe
deral a . . ;H ele Dezembro do anno llro
ximo findo. 

"Inst.r'l.H'ç:-io Pnb1ica Elll minha 

luellsagem de 14 de Julho f indo, mos
trei que a r efól'ma do ensino se estava 
executando com facilidade em todo o 
Es ta.do. De então para cá, a situação 
escolar temsémpl'e melhorado. Os al
garism os a seguir patenteiam o desen
yolvimento das matriculas, que, em 
1921 , se encerraram com 229.553 
alllmno~. contra 194.213, em 1920, ou 
nlais 35.340. No corrente anno as ci
fras se"rão ainda nitais animadoras, vis
to como. sómente nos quatro primei
ros mezes. ill'screv,eram-,se 182.706 

creanças !las 5.072 unidades escolares 
existentes. Estando permanentemente 
abertas as matriculas do curso prima
rio, é de esperar que o nUlnero de 
lnscripções. nos oito mezes restantes do 
anno lectiyo, auglnente, no mínimo. 
de um terço, o que elevará o total de 
alumllos muito além dos 229.553 ma
triculados no anno transacto. -Este .au
gmento é tanto mais significativo 
quanto é certo que até 1920, se ma
triculava.m nas nossas escolas crean

.ças i1 ~. 7 a 12 annos, e que, com a ul-

tima refórma, só são obrigados á fre

quencia as de 9 e 10. A fisca lização 

escolar, assegurada pelas 15 Delega 

cias Regionaes, 25 inspectorias distri· 

ctaes e o auxilio efficaz dos 198 Di

rectores de Grupos Escolares e os 204 

Dir'lctores de Escolas Reunidas, tem
se aperfeiçoado sempre, como efficien

cia e como rendimento de serviço. O 

segundo recenseamento escolar, que 
acaba de concluir-se no .Estado, vem 

habilitar as auctoridades do ensino 'pa

ra um melhor trabalho de localizações 
e provimentos e um mais efficaz apro

veitamento dos professores. O escotis

mo, tornado otficial nas nossas esco

las, tem, egualmente, tomado conside

ravel impulso, sendo já muito . poucos 

os Grupos e Escolas Reunidas que nãq 

dispõem dessa organização. Dentro em 

breve. elle se estenderá ás proprias 

escolas ruraes. Ha. actualmente, mais 

de 20·000 esco teiros em todo o E s 

tado, instruidos e uniformizados . Para 

esse resultado, além do esforço intel
ligente dos instructores e chefes do 
ensino, muito têm contribuido as Cai
xas Escolares , cada v-ez mais numero
sas, que fornecem roupas e toda es
pecie de auxilias . Grande nunlero de 
Camal'as Municipaes tem consignado 
nos seus orçamentos subvenções a es
sa utilissima instituição que tem ain
da recebido, em muitas localidades, 
donativos relevantes de particulares . e 
associações. O dec. n." 3467, de 1 de 
Junho do corrente 'anno, instituiu a 
Bandeira Escolar Paulista, para estar 
hasteada dUl'ant-e os trabalhos escola
res. Como incent.ivo 8;0 es'tudo, será. 
ella iça.da e arreada pe lD melhor 
alumno, o qual tambem a conduzirá 
quando a escola sahir incorporada á 
rua ou em excursão. Pelos quadros 

seguintes ficarão os Srs. Congressist'1.S 
ao corrente do movimento de matri
culas no Estado, desde o anno de 19 O 7 
até á presente data: 
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Saúde Publica - Durante o anno 
findo, registraram-se 93 . 437 obitos no 
Estado, contra 80.777 , em 1920. Es
se a~crescimo na mortalidade gera! 
não é, entretanto, imputave! ás mo
[estias transmissiveis, que se conserva
ram no mesmo nivel de coefficientes 
do ultimo anno. Para eUe contribuiu, 
em não pequena escala, o surto epide
mico da grippe e da lebre typhoide, 

durante alguns mezes, na Capital e 
em varias localidades do interior. Em
penham-se as auctoridades sanita ri as 
por que se esclareçam as causas de
terminantes dessa exacerbação epide
mica, afim de attenuar ou impedir 
novos surtos. Quanto á febre typhoide, 
de que foram notificados 780 casos 
na Capital - contra 1.002 em 1914, 
anno de sua maior diffusãei - foram 
~studados diversos elementos que po
deriam ter influido na sua aggrava
ção. Inclusive, por. uma commissão 
medica, parte das aguas que abaste- · 
ciam a cidade e cujo fornecimento á 
I)Opulação foi rigorosamente pTohibido , 
logo que a referida commissão con
cluiu pela necessidade dessa medida. 

Actualmente, proseguem com gran
de actividade os estudos desse proble
IU n. , sendo possivel que, ainda este an-
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Matl'ic \~ t". 

Annos gera ! 

1907 61.5lt 

1908 70.4f.::· 

·1 909 82. f.1 :~ ,~ 

1910 99 . 2'):), 
1911 1 17. 2t)~ 

1912 124. ll L 
1913 134.7 :?S-

1914 152. S ';~ 

1915 162. S 7(~ 

1916 164. 45 (" 

1 917 161. 54 :' 

1 918 17 1.2S. ·~ 

1 919 18 3. ::H5 
1920 194, ~ l:.~ 

1921 229 . 553 

no, se proceda a uma revisão comple
ta de nosso serviço <le águas e exgo t
tos, como ponto de partida para uma 
acção mais efficaz. 

Em Itú, Caçapava e na illia de S. 
Sebastião, foram notificadO$ algnns 
fócos de meningite cerebro -espinhal 
epidemica, com 73 obitos. Esse surto 
foi rapidamente debellado , o que at
testa a presteza com que se mobiliza 

a organização sanitaria do Estado. Ou
tra demonstração dessa actividade e 
dessa efficiencia tivemo!-a . em Maio 
de 1920, quando irrompeu na Ca pital 
a peste pneumo:nica, exti"ncta ~ m u ma 

semana. No anno transacto, tivemos 
aqui um ou t ro caso, na . rua J avry. 
Não houve irradiação. ' 

Está sendo cuidadosalnent e organi
zada a estatistica de morpheticos em 
todo o Estado, afim de se poderem pô!" 
em pratica medidas tendentes a pro
teger esses infelizes - cu jo numero 
se avalia em cerca de mil - e a evi
tar a propagação dessa tris te enfermi
dade: Apresentaram diminuiçào sensivel 
de obitos a escarlatina, sa ram po, di
phteria, coqueluche e -impa·l udis mo . As 
demais endemias mantivera lll-:>e den
tro dos coefficientes habituae~ . 

Foi muito activo o sel'yiço d~ vigi-
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laucia sauitaria, principalmente na Ca
pital, o que permittiu circumscreve
rem-se ou extinguirem-se rapidamente 
alguns fócos de molestias transmissi
,'eis de caracter epidemico, que irrom
peram em 1921. A Inspectoria de Ali-
mentação Publica, 
meados de 192 O, 

para a efficacia do 

organisada em 
muito contrtbuiu 

policiamento sani-
tario, fiscalisando as feiras, os merca
dos, cafés, bars, restaurantes, bote
quins, quitandas, casas de pensão, ho
teis, fabricas de generos alimenticios, 
padarias, confeitarias, leiterias, arma
zens, depositos de generos, açougues e 
estabelecimentos congeneres. Esse tra

balho executado por cinco inspectores 
e cinco guardas sauitarios, abrangeu 
todos os bairros da cidade e foi feito 
systematicamente durante o anno. 
Continúa a ser feita pela Inspectoria 
de Prophylaxia a fiscalisação das co
cheiras, estabulos, quintaes e terrenos 
baldios. As delegacias de saúde do in
terior, dentro dos seus reCUI'SOS, têm 
provjdenciado sobre o policiamento sa
nitario e a vigilancia dos casos de mo
[estias de notificação compulsoria. 

Por funccionarem ilIegalmente, fo
ram fechadas, no correr do anno, 73 

pharmacias. 

Os trabalhos a cargo das secções 
annexas ao Serviço Sanitario foram 
êxecutados com regnlaridade. Haverá 
necessidade de se estudar o pI'oblem'" 
'}minentemente nacional da assistencill 

" infancia, a reorganisação dos servi
ços de prophylaxia na parte relativa á~ 
Drlncipaes endemias, a situação do 
Instituto de Medicamentos, a da Es
cola de Veterinaria, uma possivel reo1'
ganisação dos laboratorios existentes, 
habilitando-os a mais efficazmente 
preencherem os seus fius. 

Foi contractado pará dirigir o Ins

tituto SôrotherapiCo de Buta-ntan, o 
proL Ro·dolpho Kraus, que durante al
guns annos, dirigiu o Instituto Bacterio
Iogico de Buenos Ayres. ,O novo dir·e-

ctor assumiu {) seu cargo a '7 de Se
tembro do anno findo. Terminou em 
Maio do corrente anno o comracto que 
o Instituto mantinha com a firma 
Armbrust & Cia., para a "enda dos 
respectivos productos. 

E' aconselhavel uma alteraçào na 
systema de distribuição dos productos 

daquelle estabelecimento, tendo-se em 
vista de maneira muito particular a 
necessidade da defesa sanita ria do Es
tado, sem a preoccupação de lucros 
commerciaes. Uma vez satisfeitas a q uel
las necessidades, o excedente da pro
d ucção poderia s"r posto á ,-enda poso 
sivelmente nas sédes das Delegacias 
de Saúde - por preços modicos e, 
jnstamente, para facilitar e l",mpletar 
aquella defesa. 

O Laboratorio de Analyses teve, no 
anno transacto, os seus trabalhos bas
tante desenvolvidos, attendendo sem
pre, conl presteza, ás acquisiç5es dos 
departamentos sanita rios. O Goyerno 
eogita de melhor apparelhal-o para os 
fins com que foi creado. 

A Fundação Rockfeller "em pres
tando optimos serviços ao Estado. Seus 
postos de Cravinhos, Orlandia. Pira-
caia, Sertãozinho e Viradouro forne
ceram tratamento a 26.486 doentes 
a.tacados de ancylostoll1ose. 

Xovos ~Iunicipios e Districtos de 
.Paz - Em 1921 foram cj'eados os 
sete municipios seguintes: Pr>2sidente 
Prudente, Vargem Gra.nde, Burl'. Bi
riguy, Araçatuba, Ibirá e Pedregulho; 
e os onze districtos de paz de Mundo 
Novo, Santo Anastacio, Presidente' 
Prudente, Patos, Guaracy, Severinía,. 
Tabajara, Candido Motta, Irapuan, Ita
gaçaba e Monção. 

A lei n.' 1840, de 27 de Dezembro, 
deu nova denolninação ao TI1UllÍcipio 
de Capão Bonito de Parana panema, 
que passou a denominar-se simples
mente Capão' Bonito. 

SeCl'etaria do Interior - A Secre
taria do Interior teve os seus ,ervÍ-
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ços eonsideravelmente aug.mentados elll 

consequencia da ultilna refórnla do en
sino. O movimento de papeis, nas seis 
secções. foi ele 100.719, ou sejam 
Dlafs 2(1. f)OO que no anno passado. 

Apesar (USSO, todos os trabalhos estão 
em dia. 

A lei n." 1842, de 27 de De.ombro, 
Rugnlentou o numero de senadores e 
depu tados . sendo estes di stribuidos em 
varies districtos eleitoraes. 

Foram creados mais 8 Escolas Pro

fissionaes Masculinas. As cidades do
tadas d'cs~e melhoramento for a m Ja
hü, Tatuhy, Faxina, SOl'ocaba, Baurú" 
Jundiahy. Piracicaba. e Bragança. 

A lei n. e 1857, de 30 d8 Dezembro, 
a-uctorisou á construc(}ão de edificios 
es colare.~ em Apiahy, em'queira Cesar, I 

Laranjal. Campo La,'go de Sorocaba, 

Canalléa , Conceição de Itanhaem, P!
rajllby . Ourinhos, Ipora llga, Po..anga

ba. Ta.wh)'. SiI\'eiras, Assis e S. José 
·do BarrE'iro. 

AS divisa.s entre os municipios de 
S. José do Rio Pardo e Caconde , na 
pa rte "m {j ue co rtam a fazenda VilIa 
Bie la. foram fixadas pela lei lL " 1848, 

de 29 de De7-embro. 

o municipio de Ariratllla, desmem
brado da comarca de Jaboticabal pela 
lei n. O 1 796, de 23 de Dezembro, foi 

incorporado á comarca de Catanduva. 

Em virt.ude de ".uctorização legislativa, 
foi adquirido ' o predio onde se reuniu 

a Convenção Republicana de Itú, des
tinado a recolller os objectos e do
cu mentos relativos á propaganda e á 
proclamação da Repnblica. 

POI' disposições legislativas de 26 de 

S~tembro e 29 de Dezembro, ficou o 
gtJverno auctorizado a abri~ os credi
tos necessarios á erecção do monu
mento em honra do conselheiro Fran

cisco de Paula R odrigues Alves, para 

auxili.ar as obras do Lyceu Franco
Bl'asileiro '·S. Paulo", e para a cons-
tl'llcção de um mausoléo a Diogo An 
tonio Feijó. 

A lei n." 1833, de 24 de Dezembro 

<=t uc torlzou o governo a de~apropriar as 
estancias de aguas de Lindoya e Pra
ta e a climaterica de Campos do Jor
dão situadas, respectivamente, nos mu
nicipios de S. João da Boa Vista' e S. 
Bento do Sapucahy. 

Abriram-se os seguintes creditas, 

durante o an no de 1921 : 

As divisas entre os municipios de DOO:OOO$OOO, em 10 de Janeiro , pa-
Barre~"')s e Olympia foran1 fixadas pe- ra Decorrer ás despezas com as Dele-

. Ia lei n. ' 1799, de 28 de Novembr'Ü, e gacias Regionães de Ensino, Inspecto-

as ,dOfS mu nicipios de Assis, Campos ' " rias Districtaes e Secretaria~ das De-
Novos do Paranapanema, Platina, Pal- legacias Reglonaes; 
mital , Conceição de Monte Alegre e 
districto de paz de Mal'acahy foram 
estabelecidas pela lei 11." 1826, de 21 

de Dezembro. 

A lei :t." 18 28 , da mesma data, mu
dou para "Campos Novos", a deno

minação da cidade e municipio de 
Campos XOYO S do Paranapanema; pa

r a "ltajú", a do districto de paz de 
B l.1enupo]is; para "Bofete l

! , a. da ci
d"de " mu nicipio de Rio Bonito, Foi 
mu da.da. para HPromissão" a denomi-

1Ii1 ~"-" do districto de paz de Hector 
Lp 1.: ru. municipio de Pennapolis , pela 
Ipi li . ' 17f.:. 7-A . 

i 150: 0 00 $00 0 , ~m 22 da fi'evereü'o, 

II snpplemellto â verba do § 35 do art. 
I 2," da Lei n. " 1713 , de 1919; 

629:705$584, em 28 de Março, pa-

ra as despezas com a reorganização 
das E scolas Normaes e Complementa

res an nexas; 

300:000~OOO, Em 30 de Abril, sup
plementar á verba do art.' 2. " § 5." da 
lei 11. " 1759, de 1920; 

292:854$Sll, em 2 de Jnnho, para 

as despezas do principio . do anno de 
1920, com a epidemia de grippe; 

363:8785787, em 10 de Junho , pa-



- 247 

Ta as (]esllezas auctorizadas pela Lei 

11." 1735, de 1920; 
600: Út1ü.~OOO, em 4 de Julho, 8Up

·plemental' á verba do § 5." do art. 2.° 
da Lei 11." 1759, de 1920; 

10:«01):3000. em 7 de Julho, para aS 

despe",a" auctorizadas 1'e1a Lein.' 1784, 
de 192(': 

944: &5íS635, em 29 de Julho, pa

ra as despezas dos §§ 2." e 3.' do art. 

2." da Lei n." 1759, de 1920; 

40u: 1.'00$000, em 8 de Setembro, 
sllpp!~meniar á verba do § 5." do art. 
2.' da Lei n." 1759, de 1920; 

50:(11)(1$000. em 26 de Outubro, pa
. l'a auxiliar a construcçã.o de um nlO

numento a Olavo Bilac, nesta Capital; 
:301: 54:3S400, em 25 de Novembro, 

'iupp!ementar ás rubricas dos § § 2." 
e :1." do art. 2." da Lei 11.° 1759, cit., 
pa,ra 0(".(:0 rrer ás despezas COlll a. pro

rogação dos trabalhos legislativos; 

50'J:(I'!O,OOO, em Novembro, sup

plen16nrar Ú l'Ubl'ica do ~ 37 do art. 

~." da Lei n." 1759; 
GO(l:(;(,O~OOO, em 1 de Dezembro, 

.supplr:mentar á verba do ~ 5.([, art. 
,2." da m.eSlna Lei; 

:J:1 f,: 1 ~:; .', ('!) 9, em 29 ele Dezel11 bro, 

supple:mentar ;;Í. 111esma verba.. 

De.6tes creditos, coulle parte avulta
da ar' _-\.lmoxarifado da Secretaria do 
Interior. que, conl a installação das 
Delegadas de Ensino, a localização e 
provimento ele centenas de novas es
-cola~ isoladas e a. creação de 111ais de 

Cem E,colás Reunidas, teve as suas 
SeCçGf.';:: consi9-eravehnente augnlellt-a

das. O patrimonio desta Repartição, 
que. em 1920, era de 260: 910$435, 

elevot;-se. em 1921, a 791: 659$439, 

ou seJa uma differença para mais de 
530:799$Ü04. Despendeu o Almoxari
fado. durante o anuo, 2.370: 945.$759, 

ou sej?m 1. R36: 185$759 a mais da 
verba de ~34: 760$000. votada para 
1921. O fornecimento de mater.ial es
colar importou em 1.487: 576$3B7. 
Em :;} de·Dezembro de 1921. vérifi~ 

cou-se, no Almoxarifado. a existencia 

de um stock de 817:924$291. Foram 
expedidas 7.114 facturas. 

Repal'tiçã" de Estatística e Archivo 
do Estado - A Repartição de Esta
tistica e Archivo do Estado tem man

tido com regnlaridade os seus serviços. 
estando em dia a escripturação dos res
pectivos livros. 

O movimento geral de papeis foi 
de 71.088, sendo 35.605 .recebidos e 
35 . 483 expedidos. Expediram-se 103 
certidões. Concluiu-se a publi'Cação, 
contractada com o Sr. Manuel Alves 
Sousa, dos "Inventarias e Testamen
tos" pertencentes ao 1." Cartorio de 
Orphãos da Capital. A obra ficon 
completa em 27 volumes. 

O Annuario Estatistico de 1919 

está em adeantada impressão nas offi
cinas do "Diario Official". 

Bibliotheca Publica - A BibliotlH'

ca Publica do 'Estado, que, ultima

mente se tem conservado fechada Jlor 

motivo das obras urgentes de repa

ração já quasi concluidas, teve, em 
1921, o segUinte movimento: consul
tantes, 21.990: consultas, 32.516. 

As obras mais consultadas foram as 
de Literatura. com 9.560, seguindo" 
se-lhes Sciencias Mathematicas e Na
turaes, com 4.493, obras geraes, com 
4.704, e Sciencias Sociaes e Direito, 
com 4.31·[, Por idiomas: Portuguez, 

com 23.759; Francez, com 7.010. 

Pinacotheca do Esta(lo - Visita

ra111 a Pinacotheca do E.stado 9.30(1 

pessoas. 

Os serviços, neste departamento, 

correram sem anormalidade. Está já 

impresso o catalogo 

e· demais o bjectos 

esculptul'as foram 

geral dos quadros 

ali existentes. As 

augmentadas de 
mais um exemplar: a maquette do mo

numento das Bandeiras, de Victor 
Brécheret, doada ao Estado. 
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HOS)liciú de .Tuque)"~' - No Hospi
<:io de Alienados de Juquery, os traba
lhos proseguil'am com a regularidade 
habitual. No Hospital Central tiveram 
ingresso 658 doentes, dos quaes 335 
mulheres e 323 homens. O numero to

tal de doentes comprehendidos, os que 

receberam tratamen to no Hospital 
Central e os ' que se acham distribuidos 
pelas colonlas e seus annexos, foi de 

1.804. 

o trabalho dos doentes continúa a 
ser aproveitado, no seu proprio inte
resse, sem nenhuma fadiga ou exagge-
1'0. E' assim que os insanos auxiliam 

as secções de rouparia, sapataria, col

choaria, lavanderia, jardinagem, co~i

n ba, conserva das estradas, serviços de 
pedreiro e carpinteiro, etc. Não occor
I'eu, durante o anuo. nenhuma epjdp
mia grave. As molestias mais frequen 
tes entre os Insanos têm sido a tuber
culose e 'as perturbações gastro-intesti
naes. Os enfermos têm recebido o tra
tamento adequado. Alguns casos de fe
bre paratyph Ica estão cedendo co m a 
adopção recente de um novo systema 
de filtração de agua. 

Existem actualmente no Hospicio 71) 
pensionistas contribuintes, contra t7 

em L" de Janeiro. Estão internados 158 

alienados criminosos. 
A conclusão das obras do Laborato

rio para analyses e pesquizas sciellti
ficas representa um notavel melhora
mento para o -Hospicio. 

Com as Ç)bras novas despenderam
se, no ultimo anno, 106:084$961. A 
despeza total do estabelecimento foi de 
1. 815: 023$443, não se incluindo o pa
gamento de passes de estrada de ferro. 

Escola Polytechn~ca - Na Escola 
Polytechnlca, o numero total dos alu
mnos matriculados nos diversos annos 
foi de 149, dos quaes 3 ouvintes e 36 
do Curso Preliminar. 

I.:"tá {uncciollando com muito pro
Vldl.(. " regularidade o Curso de Chi-
111 íj,;t 1,lIdustl'ial. 

As Companhias Docas de :Santos. 
Paulista de Estradas de Ferro e Mo
gyana continuam a receber os alulUllos ' 
recem-dlplomados para praticarem nos 
seus se r 'v'iços durante unI anno .. ..\ Bi. 

bl10theca da Escola foi augm€ntada de 
mais 175 volumes e foi visitada paI' 
3.674 pessoas, que consultara m L916 
volumes. 

l"aculdade de Medicina - A Facul
dade de Medicina continúa a fUHccio

nar com toda a normalidade. Matri
cularam-se nos diversos anna.o 266 · 
alumnos. 

Para substituir o Dl'. Ovid io Pires 
de Campos, que pediu exoneração, foi 
nomeado o Dl'. Edmundo Xa,·ier . q ue 

tomou posse do cargo em 21 d ~ li'eve-
reiro. e s~ exonerou em 21 rIe Fe,,-erei-

1'0 de 1922 . A 25 do mesmo mez foi 
nomeado para a direcção da Escola o 
Dl'. Celestino Bourroul, cuja p.osse se 
effectuou a 2 de Março. Realizaram-se, 

de 9 a 15 de Março corrente. as defe·· · 
sa·$ de th~ses dos doutorandos; J foranl . 
approvados com gTande distincçào, S· 

com distincção e S plenalnenrt' . 

Seminal'Ü) das Ji:!l11('3ml", - O Se
minario das Educandas, não o bstante 
o seu funccionanlellto num predio ve
lho , apresenta-se em bom estado sani- · 

tario quanto á hygienc e ao a So5e lO em 
geral, que tell1 sido seUlpre ri go rosa
mente mantidos, graças aos <"forças 
da Direcção, aos cuidados in('e ssallte~ 

do seu dedicado e competente medico 
e á cooperação das cem alumnas ali 
internadas. 

O estabelecimento passou. ultima· 
mente. por algumas l'efórmas. que O 
melhoraram quanto á capacidade de 
salas e condições de ventilação. 

Rea lizou-se, com o costumado exito, 
a exposição de traoalhos das alumnas, 

consistentes em pinturas el}l seda, bor
dados, roupas brancas e outros. 

R etiraralu-se para ca.sar 5 ·alumn c\.~ : 

professoras particulares. 6; p80 l'a 111 0-
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·dista~. :3: para li uxiliareul suas mães, 
6. Foram admittidas 20 para preen
:cherem essas vagas. 

A dei;pesa importou em 102: 224$000. 

Dh,..,; .. 01'fida·1 - O "Dial' io Offi
·ela] ·· publicou-se 296 vezes no corr'er 
do an DO. A tiragem total foi de . . .. 
·621.2H' exemplares. Importou (·m réis 
332:80 3$0 00 a materia publicada, ha
vendo, nessa rubrica, um augmento dE'> 
37:4;;9$500 em relação a 1920. O ex
ped.jent e das Secretarias de Estado e 
outrns repa r t ições publicas occupou 
1.40 . ::'2 0 linhas ou sejam 17.825 li
uh·as lHe.nos que no anno anterior . .o 

·4alor de.sse trabalho foi de . ..... . 
18 2: ~.jú , 000 , ou ma is 34:765$500, que 

'em 1 ~i:! ( I . A venda avulsa attingiu .. ~ 
2 :681 $ -1 1)(1 , Ou ma is 11 8 $100 qUI' no 
ultimo ~Ul110, Aviaraln-se 258 enCOlU
mendas. cuja tiragem total alcançou 
1.00 0.9.)1) unidades, menos 175.705 
que em 1920 , e importou esse serviço 
em 125:013 $8 43. ou menos ........ 
44:445:?516 , que no anno transacto. 
Foram brochados 53.921 exemplares 
(011 menos 59.065) e encadernad·os 

1. 248 volumes (o u men os 290), no va
lor de. réis 1 2 :971$734, ou menos ... 
5: 200$:3(' 5 que em 1920. 

F oi de 280: 000$000 a verba votada 
'para o custeio da Repartição. A renda 
intema attingiu a 492:394$783:' 

A de spesa com o pessoal e custeio 
orçou e m 35 0:3 39$842. 

Museu Pmtlist .. - O Museu Paulis
ta esteve fecha do em virtude dl,is gran
des o bras de repa rações e pintura ge
ral pa ra as festas do Centenario. O 
edifieio êstá passando por algumas 
transfo r mações e adaptações. Organi
zaram-se novas salas de exposição e 
para a~ mesmas a-d.qurira-m-se quadros , 

. estat nas e outros obiectos necessa-rios· 

A Bibliotheca do Museu, uma das 
mais importantes do Estado possue ho
je 32. (1(10 volumes e recebe annual~ 

mente ~ . 500, em grande parte por 

permuta de Revistas do Museu com 
publicações editadas por instituições si
milares do estrangeiro e do paiz. Fo
ram adquiridas, no anno findo , 18 3 
obras e 24 mappas do Brasil. Conti
nuam os serviços de catalogação deci
mal, estando inteiramente catalogada a 
sala de entrada A - B-

Até 31 de Dezem!jro estavam ficha
dos 32. O O O cartões. 

Gymnaljio do Est.ado - No Gym na · 
sio do Estado, em consequencia do ex· 
cesso de matriculandos, foram desdo
brados O 2. 0 3. 0 annos. Matricularam
se. nos diversos annos, 361 alumnos. 
As a ulas funcclonaram norma lmente. 
A cerimonia de collação de gráu aos 
bacharels, que não se realisára ha an
nos, foi restabelecida. As despesas de 
expediente e outras foram de 
10: 211$000. 

No Gymnasio de Campinas, matri 
cularam-se 167 alumnos. Receberam O 
grau, em 7 de Janeiro, 15 bacha.reia em 

Sciencias e Letras. 

Foram adquiridas, para a Bibliothe
ea, 129 obras. No Gymna.sio de Ri bei · 
rão Preto matricularam-se '164 alu
mnos, ' sendo 87 do sexo masculino e 
77 do feminino. As aulas ·foram dadas 
com r egularidade. Formaram-se 13 
alumnos. Destes , 3 receberam diplomas 
de bach a reis e 10 receberam certifica
dos de propedeutos. 

As despezas com expediente e ou
tras foi'am de 7: 086$500. 

Visitas - O Estado de S. Paulo foi 
hourado com a visita do Sr. Presiden
te da Republica , S. Exa. o Sr. DI'. 
Epitacio ' Pessoa, que. aqui esteve em 
ina uguração e iuspecção de serviços 
federaes. Por essa occaSiião teve S . 
Exa. opportunidade de verificar a . gra
tidão das classes conseryadoras, prin-

. cipalmente pelos inesquech:eis serviços 
presta dOS á lavoura e ao commercio de 
café . .o governQ de 'São Paulo, muito 
justamente, associou-se. á..s unanimes 



manifestações então feitas a 8. Exa. o 

Sr. Presidente da Repnblica. 
Visitaram, tambem, 8. Paulo, offi

cialmente, os 81'S. embaixadores da In
glaterra, da ltalia e da Belgica, Sr. Y. 
Tilley, 81'. Lnigi Mercatelli, Baron de 
Fallon, ministros 81'. Plhen, 81'. J. 
Havlasa, da Allemanha e da Bohernia, 
e as embaixadas especiaes france'l.8..s 

chefia.das pelo General Mangin e chile

na por D. J. Matte, tendo sido todas 

recebidas condignamente. 
Embora minnciosas, não são comple

tas as informações que tenho a honra 

de vos ministrar. Os relatorios das 

quatro secretarias a.mpliarão estas no

tícias sobre a nlarcha dos negocioz pu

blicos, no correr do movimentado pe

ríodo de 1921, não obstante estarmos 

todos promptos a vos enviar quaesquer 

outros que o vosso patriotislllo e sabe
doria julguem necessarias ou utÇ'is. 

J.Uovünento Sedicioso -, Ao encerrar 

estas inform~ções, devo rapidalncnte 
vos dizer sobre graves pertnrbações d.a 

ül'dem publica. 

Rebentou, na Capital Federal, a 5 de 

Julho, um movimento sedicioso, de que 

tive communicação pelo seguinte lele

gramma do 81'. Presidente da Repu

hIíca: 

"Hoje, a nma hora da madrugada. 
rebentou nm movimento sedicioso nes
ta capital, em peqnenas proporções, 

circumscripto a.o forte de Copacabana, 

qne não pôde attingir a cidade. 

Alguns officiaes que seguiam PV,1'1t 

a Villa Militar, no intuito de revoltar 
as forças, foram presos ao chegarAm 

a.li. 

Uma tentativa de revolta de' uma 
eompan hia de um batalhão de caçado

res da mesma VilIa foi promptamente 

snffocada. 
]!;' ignorado o paradeiro do mare-

"hal .Hermes, bem como do general 

.Io<uluim Ignacio. 
li m".l'inha é toda leal. 
~n,uda(~ões eordiaes". 

Respondi pela seguinte forma.' 

"Chegando do interior do Estado, 

aqui encontrei o telegramma "m que 
V. Exa. lne communica o levantE: mi
litar en1 Copacabana e Escola Militar .. 

.,Po·ele V. Exa. contar cora ,) g,.-,i:erno 

e ~orn o Estado de São Paulo. (!ue es
tão ao lado do poder constituido. em 

defesa da ordem e da RepulJliu, fede
rativa. Respeitosas sauda9ões··. 

Os deputados paulistas que aqui se 

achavam seguiran1, immediat<;':\.!'nente. 
para o Rio. Nesse 1118S1110 dia t,)i de

cretado o estado ele sitio. 

A 6 d", Julho, recebi do SI'. 2re81-

dente da Republica o seguin<>:. tele"'ª" 
gralnma, que 1118 dava ~onhecirilento da 
tel'lnínação do movimento 111iUtar: 

"O forte de Copacabana remleu-se 

deallte da acção COll1 binada das fon~a.s 

de terra, "dreadnoughts" e aViÔBi). Es
tá, aS81111, illteinilnente suffocad.ô. a, re
bellião. Sauelações ". 

Respondi a esse teleg.:ranulla ni)::; se
guintes termos: 

"Tenho a honra de aCCU8~E' (~ rece
bimento do telegl'amma de hoje, em 

que V. Exa. me cOl11l11unica a rendi-o 
I ção do forte de Copacabana, deante da 

! a.cção combinada do exercito. da mar i-
1 nha e de aviões, ficando assün intei

I,ramente suffocada a rebellili>1 que 

I rompera na Capital Federal. 

I 
Congratulo-me com V. Exa. a. cuja 

acção esclarecida. patriotica e Bllergi

ca, com a solidariedade da n.ação e-
apoio das forças armadas de terra e 
mar, fieis e leaes, deve o Brasil 3. n1a-. 
nutenção da Republica civil. R"st'eito
sas saudações". 

No mesmO dia 5 de Julho ,"ompeu, 

tambem, nm movimento sedicioso no 
visinho ]!;stado de Matto Grosso, inti
mameute ligado ao da Capital Fede

raL 
O patriotico governo da Republica 

tem tomado as promptas providencias 
para suffocar este, como esmagou 
aquelIe. O governo do Estado tem of-
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ferecido e prestado a sua collaboração 

para defesa da legalidade e da Repu

blica. 

De todas as localidades têm partidO 
as mais confortadoras provas de leal
dade, offerecendo-se todas para forma
ção de batalhões patrioticos para sus
tentação da Republica e da integrida

de do Brasil. 

Como um só corpo, todo o Estado 
!le S. Paulo vibrou de civismo e de pa

triotismo. 

Tenho a honra de vos apresentar, 

senhores membros do Congresso Legis

lativo do Estado de São Paulo, os pro
t,>stos do meu profundo respeito. 

S. Paulo, 14 de Julho de 1922. 

~\Vashington Luis Pel'eh'a de Sousa 

Presidente do Estado de S. Paulo. 

* 

Afen.sagenl apresentada ao C01lgresso 

LegislaÚvo, em 14 de Julho de 

1923, pelo Dl'. \Vashington Luis 

Pereb'a de Sousa, Pl'esidente do 
Estado de São Paulo. 

Senhores membros do Cong-resso do 
Estado de São Paulo. 

Obediente ao preceito constitucional, 

venho vos dar conta dos negocios do 
Estado, durante o allllO de 1922. 

Assim, a receita, f:)egulldo <:l, lei or-· 

çamentaria de 1921, foi prevista. em 

152.391: 300$723, tendo, euuCltanto, 
produzido a quantia de ... 

157.019:198$553 ou mais 
4.627:897$830. 

Todas as fontes de receita. em nu
mero de trinta e nove,· se conduziram 
beul, pois que a maior parte. ·~m. nu

mero de vinte e quatro, deu t11<-1.i::; do 

que o previsto, e, apenas. &. L1Bnor 
parte, quinze, concorreu com menos 

do que se esperava. 

A l11aior parte, dessas que S6 r~,e"D~ 

tiveranl abaixo da previsão, fkou as~ 

sim, entretanto, enl quantia ill.slg:nifi~ 

cante, taes como: em 1:000$1)1)0 cada 
I uma, as Taxas de Matança de ',accas 

e de feiras de gado; em 2:0<.\<}$l)üOl a 

renda de terrenos 8111 Santos; ;:~m 

5:083$391 a Taxa Judiciaria: a\)a'ixo 
de 100: 000$000 cada uma o ;mposto 

de Commercio, o Territorial, TÔ',:..:~~( d'a
gua na capital, renda de serviços d 'a.~ 

gua, renda de terras publdcas: interior 

a 300:000$000 as Custas e Enwlum"n
tos, Vendas de lotes coloniae,' " 1n

demnizações. 

A E. F. Sorocabana rendeu m",,,os 

648:926$857, o Imposto de Expedien

te menos 1.549:440$121 e o Imposto 
de Exportação menos 7 .181: 207$6(;8. 

Os impostos, que não alcançaram os 

quantias que lhes tinbam sido ma.rca

das para 1922, e cujo faéto nos deve 

Finanças - Sob O aspecto fiscal chamar a attenção - Expol'ta.ção e 

continúa promissoramente ascendente Expediente -; estiveram ainda ;l,cima 

a situação do Estado de S. Paulo, sem 
que, entretanto, para isso tivesse con

corrido a creação de novos impostos 
nem tão pouco tivesse havido augmell
to dos existentes; ao contrario a co

brança dos tributos, taxas e contribui

ções foi realizada, em alguns delles, 
por preços abaixo dos maximos fixa· 

dos nas leis em vigor, como notada

mente se fez com o imposto sobre a 

exportação de café, uma das mais YO

lumosas fontes financeiras do Estado. , 

de seus correspondentes no exerci cio 
anterior. 

Tendo vigorado a pauta de $700 por 
kilogramma de café, e tendo sido de 

118$396 o valor medio de sacca de 60 
kiJos exportada, em 1922, o tributo da 

exportação de café foi cobrado na base 

de 3,2 %, quando a lei n. 920, de 4 

de Agosto de 1904, art. 6.', determina 

cobraI-o· "ad vaIorem" na base de 
9 %. 

Ainda mesmo que ao Imposto de Ex-
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IJorta ~;t() se tenha addicio n ado a So
lHe-Taxa de cinco fran cos por sacca 
- Sobre-Taxa com destino especia l -

q ue, reduz ida a o nosso camb io, deu o 
valor mech o de 3$154 , a in da mesm o 
que se SOlll 111em essas quantidaqes h e
terogeneas pa ra ver quanto carregam 
ellas 11?_ exportação de café, ainda as-

• , __ .n .• _. .. _ . .. _---- .. -

I i 

I , 
Imposto " ad 

; A~~'OS 
, 

PREÇOS , 
1 valorem" '% 

i I 
I 
I 

---- ... .. --"':"..:....! """".-.. ,,-' ........ 'u., ,=."" : -'~.r.,'" 
• • • ' • • _ - , _ __ o •• _ . 

:J919 
i , 

... ... 88$200 
I 

3$780 
:1921) ... . . . 66$750 3$780 
.1921 . ... . 77$320 3$780 

1
1922 "."" .. 118$396 3$780 

_. - _. 

I 

sim a porcentagem de sua cobrança fi

caria eln 5,8 %, infer ior em mais de 

30 1'0 ao u 'quantull1'~ legal. Foi sempre 

ass im desde 1 919 , mas req uintou no 

exercicio q ue relato, como se vê do 

quadro abaixo, levantado pela R éce

bedoria de San tos: 

-- .. _-- •.. _.- ---: 
I I Porcentagem , Porcenta)!em I 

Mais a t otal do rea l "ad i 
sObre . taxa l 

I valorem " imposto e da 

~~"l 
, 

= ' --:0_" 
i -

4,2 % I 3$168 7.8 % 
I 5,6 % 

I 
\$658 S.l % 

4,8 % 2$876 8.ó % 

3,2 % I 3$154 I 5.8 ':u I 
.. - - . .-. ~ ... --

o Imposto de "Expol't ação de Ca- A. prudente ponderação de todo s os bra-
'1é", em virtude pois d a exigua porcen
tagem em que foi cobr ado, principal
mente, mas t ambem porque a exporta
ção dE' café foi menor do que a pr e
v ista n o orçamento, esteve a ba ixo da 

contribu ição que lhe fôra m arcada . 
Assim t a mbem o Imposto de Expe

d iente. 

Como se sabe, o I mposto de Expe
dien te foi estabelecido para por elle 
se fazer a estatística da exportação. 
Excepto o café que já paga direitos de 
"xporta~.ào . todas as mais mercado
rias, livres, e ntretanto , de quaesqner 
o utras tributações de sahida, pagam 
nos portos de embarque de 2 a 10 r éis 
po r kilo g ramma. No anno de 1921, 

pela ' 8 i 11 ." 17,64, de 31 'de Dezem ':lro 
de 1 920, ho uve r ed ncção de 1 0 réis a 
2 réis para diversos g eneros, e m vigor 
11 este anno. o q ue influiu sem dnvida 
lambem para que o "Imposto de Expe
diente não alcançasse a quantia or
(:a da . 

Mas a cau sa principa l da dim inuiçao 
desse imposto está na diminuição da 
110'<;:-;0). <:xportação; portanto, na dimi~ 

IIlIi(~: i"l.o de um dos factoTes da nossa 
rlq u,c.:·'.<l . r~t.o é un1 facto que re<:lama 

silei ros, con10 procurar ei faze r resaltal' 
n a parte economica. 

F inancei ralnente isso po uco influiu 
sohr e 0 $ recurs.os do ~Estado, porque to

dos os ou t ros impostos , com<:> disse, 'exce

deram a es:pect ati.va ·orç8Jmentaria, co m 
uma somma de 14. 947 :247 $617 , que 

c-ontrabala nçada com a d ifferen ça dos 

falto·30s em 1 0. 3 19:319$787 , dei'~a um 
excesso de 4.6 27: 89 7$ 830, na previsão 
da receita que, orçada para 

1 52. 3 91 : 300~723, prod uZ iu 
1 5 7.01 9: 1 98$5 53. 

1 922 em 

As nossas rendas, 'I sem cre-::tção de 
novos ilnpostos, sem augment05 à o~ 

existentes, a ntes com diminuição de al 
guns ~', contiz.tu am senl p r e a exceder a...; 

previsões orçamentar ias, como demolls~ 

trei, u ltrapassando sempre as a rrecada 

~iões d os exer cicios anter ior es. 
Conserva ndo-se, d im inuídos, 0.8 lnes

luas meios t rib u tarias e ver ifica ndo-se 
o a ugment o da arrecadação dOR tribu
tos, ~ claro que o que t em crescido é 
a massa t rib u tavel q ue , "na espec!e , é 

representada pelo t rabalho e pela [)r'O
ducçã.o dos paulist as, facto sobremod o 
Jisonje iro e con fol'tante · para o Fstudn 

de S. Paulo . 
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Assim tem sido realmente. Cada ano 

.no terra~ novas são entregues ao ama
nho, e, ' o que é mais de considerar, 

terras chamadas velhas sao reivindica

das pelo trabalho. 

As nossas rendas têm sempre a u

, ·mentado·. 

Nao levando em conta na "rrecada· 
ção de 1920 a quantia de ........ . 

·64.467:628$756, proveniente dos lu-

I 
, 

I ANNOS 
I RECEITA 

I I I 
=". 

192ú I 111.211 :356$449 

1

1921 I 146.895:049$683 
1922 . I 157.019 :198$553 . 

. ,, - ~ 
. ... _r 

Na sua renda, de lontes habituaes, 
o exercido de 1922, com .......... . 
157.(119: 198$5 53, deu mais que o au-
terior de l ~21, que foi de ........ . 
146 . 895:049$683, 10 . 124:14 8$870, 

que por sua· vez já hav ia dado mais 
qu", o de 1920, que fo i de ... .... . 
111.211:3561449, 35.68 3:6 931234. 

Para os calculos da nossa a rrecada
ção, as.'5ím, verificamos a marcha as- ! 

cenctona.l da receita. Mas, não é menos i 

,-erdade que a administração do Esta
do, na sua a'rrecadação total, levando 
aro cont.a os lucros do café e a' rever
.ão ao Thesouro das cambiaes, teve. 
para liquida.!' o sen exercicio em 1922, 

menos que em 1920 a quantia de . .. 
1 8 . 66!! , 78 6$652 (dilferença entre a 
renda total de 1920, 175 .678:985 $205 
e a renda total de 19 22 , ...... . ... . 
157 . 019:19 8$5 53) e menos que em 
1 921 a quantia de 3.6 51:1 34$910 
(difterença entre a r enda to tal de 
1921. 11;0.580 :333$4 63 e a de 1922, 

157.019:198$553). 

cros da operação sobre o café em 1918, 

e na arrecadação de 1921 , n. quantia 
de 13.685: 283$600 , producto da re
versão ao Thesouro Estadual de cam
biaes em ouro, depositadas, em 1920, 
para encampação da City of Santos 
Improvements Co., que não foi levada 
a eUeito, ambas não constituindo ren
das com que o Estado possa normal
mente contar, temos tido as seglünte$ 
receitas: 

A MAIS Total arrecadado 

- 175.678 :984$2051 
35.683:693$234 160.580 :333$463 
10.124 :148$870 157.019 :198$5531 

" •.. . . I 

pezas pagas neste exercicio attingiram 
a 174.665:071$691. A reversão das 
cambiaes destinadas á enca mpação da 
City Improvements Santos Co., accres
cida da diflerença de cambio a favor 
do Thesouro, junta á r enda normal , 
fizera m a liquidação do exercício de 
1921 com um " deficit" apenas de 
17 .396 :329$382 . 

Quer is to dize.rque a progreS<3ão das 

llossas rendas é acompanhada pela 
progressao das nossas despezas. 

E' isso natural porq ue , si o trabalho 

e a producção angmentam, a ugmentam 

os seus factares, isto é, o homem e a 
are a da terra lavrada, sendo necessa

rio, para custeal-os o a ugmento de 
despezas, na proporção, de policia , de 
justiça , de saneamento, de administra
ção, de meios de transportes, etc. etc. 

No exercido passado, tivemos ainda 
pesando formidavelmente nas nossas 
despezas, o a lto custo das. cousas, ap
parente valorização, <).\le não loi senão 

Os lue,ros 'do café, juntos á r enda a depreciação da nossa moeda em cer
norma.1. em 1920, permittiram liqui- ca ou mais d:e 60 . %, obriga ndo-nos a 
dar o resI'8ctivo exerci cio com um sal- pagar tudo por duas vezes mais que 
.do de 1 . (01 :): 913$508, visto que as des- no anno anterior. Quer isto dizer que 
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ainda este anno não co:nseguiimos evi
tar o '~deticít" . 

E' logico, porque desde que conser
~tamos os mesmos impostos, e alguns 
diminuidos, e mantivemos os mesmos 
. serviços e accrescen taluas novos, COm 0& 

preços triplicados da actualidade, a 
nossa renda que só augmentou com o 
desenvolvimento de S. Paulo, ficou mui
to aquem da nossa despeza, occasionan
do "deficits" ine'Vitaveis ou só evita
veis com a suppressão ou diminuição. 
de serviços, isto é, com a desorganiza
ção do apparelho administrativo. 

Já na minha mensagem de 11 de Ju
lho de 1922 eu vos dizia que S. Paulo 
precisa para as suas despezas' ordina
rias, de 200.000: 000$000 de renda an
nua!. Com ella poderá man ter os ser
viços administrativos actuaes, deseu,
\Colver 'muitos e estabelecer novos, de 
que visivelmente carece o seu organis
mo. 

Não tivemos tal renda no exercicio 
de 1922, por consequencia se verificou 

" desequilíbriO entre a receita e a des-
peza, com um "deficit" de . _ ..... . 

27.732:078$476, pois que a nossa re-
ceita orçame'ntaria foi de ......... . 
157.019:198$553 e a nossa despeza 
orçamentaria alcançou .... _ ....... . 
184.751:277$029. 

8i accrescentarmos á despeza orça
mentaria a que foi feita por leis es
peciaes, saldada com as operações de 
credito auctorizadas. no valor de . .... 
20.136:368$647, temos a despeza an
nual elevada a 204.887: 645$676, ai, 
>.;arismo que acotovelJa a cifra de ... 
200.000: 000$000, julgada necessaria 
para a despeza annual do Estado de 
s. Paulo. 

Essas despezasespeciaes,. ieltascom 

operações de credito aUDtoriz:ad~8 na-s 
respectivas leis, se destinaralll" na Se

cretaria do Interior, de ~Q:OOO$OOO 

para a a~quisição do predio onde SI> 

reuniu a Convenção de Itú "Ill 1873; 

na Secretaria da Justiça, de ......• 

320:210$070; pa·ra a instaIíação das 

Officinas na Penitenciaria de Carandi

rú; na Secretaria da Fazenda. de ..• 
1.915:216$437 dos quaes ......... . 

300:000$000, para construcção do Pa

lacio dos Estados, na Exposição In

ternacional do Rio de Janeiro. . .... 

1. 070: 448$000, para auxilio lÍ: muni
cipalidade de São Paulo para l1lelhora
mentos na capital e 544: 763$837 para 

liquidação de 21 sentenças jUdiciarias 
passadas em jnlgado, na quas,Í totali

dade provenientes de processos sobre 
custas; na Secretaria da Agricu)tura, 

no valor de 17.860:94ZH40·. assim. 
discriminados: 8.433:911$8:,0 l>a1'a os 
serviços e festas do Centeuario da 1n

dependencia; 7.7'31:288$3:l8 para as 
novas construcções e despezas, d& ca
pital da E. F. Soro cabana ; constl'UC
ção de edifícios para grupos escolares 
contractados anteriormente ........ . 
405:260$173; parte da constrl!cçào do 

ramal de Porto Feliz a Boituva na So
rocaba)la 386:782$945; cOllstrucção dá 
Penitenciaria de Carandirú ........ . 
350: 971$287; construcção do .Palado. 
da Justiça 297:036$987; cOllstrucção-
da Faculdade de Medicina ........ . 

169:712$906; construcção da.s escolas 
profissionaes de Rio Claro e, Franc~ 

55: 025$200; pequenas constrl!cções IH> 

ramal de Guapira, e outras, ., .. , .. _ 

30: 952$466. 

o seguinte quadro mostra o resumo 'da despeza por Secréta.uas: 
Secretaria do Interior: 
C"editos o'rçamentarios 37.713:232$286 

snpplementares 4.266:922$727 
especiaes . 40:000$000 42.020:155$013 

A transportar . 42.020: 155~O1:, 
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Secretaria da Justiça: 
Creditos orçamentarios 

supplementares 

.. especíaes . 

Secretaria da Agricultura": 

Cr"ditos orçamen.tarios 
supplementareg 
especíaes . 

.. 

.. 

Seáetaria da Fazenda: 

Creditos orçamentario8 
supplementares 
especiaes . 

Transporte 

28.050: 723$537 
4.875:741$313 

42.020:155S013 

320:210$070 33.246:674$929 

45.378:602$8PO 
11. 673:~60s,;046 
17.860:942$140 

39.727:709$363 

13.064:984$867 

74.912:905$076 

1.915:216$437 54.707 ~ 9101667 

204.887:645$676 

A divida do Estado está escripturada no balanço d6 exercício de 
1n2 na somma de Rs. 607.400:191$656, a saber: 

Externa: 

Libras 
Dollares 
FIOI"ins 

Cambiada em moeda nacional em . 
Fundada. 

7.494.501-5-8 
9.961.000 

17.800.000 

Rs. 198.986:6843541 
~92.639:500$OOI.l 

Creditos de Instituições diversas 111.132:392~115 

Operações da valoriza~ão . "!. 641: 615$000 

Rs. 607.400:191$656 
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DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA DO ESTADO 

I Vencimen.. Valor nominal Amortização 

~"~:~E~~~::~ o~~J"~tos== '.~ " . . .. ~,b~~,S " . ,, " ~d~ ~~;7~'c~o 
11888. 1..0 UiS Cnhell & Sons 1-10-925 787 .500· 0·0 
190:4- London & B r azi!ian 

Bank 
1905-Dresdner fi ank 

II90i -Société Géné r ale é 

Banque de Paris et des 
Pays Bas .. _ .. 

1921 -J. Henry Schroeder & 
C. ---, Baring Brot hers & 
C. c N. \1. Rothschi ld 
& C. 

1921-Speyer & C Nova 
York - 14-3-936 

1- 4-935 
1- 4-943 

1- 6-957 

9- 3-951 

1.000.000 · 0·0 
3 .800. 000·12·6 

2.000. 000· 0·0 

9.587.500· 12·6 

I 
DolJares 

, , 
i 

10.000. UOO,OO I 

39.400· 0·0 

39.040· 0·0 
79 .300· o·n 

21.039-B- i 

178.7i9·J3-7 

I 
I , 
I . ---- I 

i 

Saldo para 

1923 

U7.7oo- 0·( 

5i7.800 · O-O 
2.975 .300· 12-6 

J .823 .. 700-13 -2 

I 
I 

2.000.000· o-O: 

- - - ---- ! 
7.494.501. 5-8j 

DoJlares 

<). 96l. 000,00 
" ..... -='"" "-- """"'-"'=,=...='==-..:. •. .... - .'_0' . • ,=,= :.:.:.~ ~ ... ,.=.=-· .- ::-c ~c..;."".::;. '~ -

I Florins Florins 
1921 - Lippllla n ll , Ro-

senthal & C. c Rol -
I tcrdamsche Bank-

ver e-cnrg lng Ams-
t erdam 9-3-951 18.000 .000,00 200 .000,00 

Durante o exercício de 1922 fOl'am 
fe itas remessas para o estrangeiro, p'a
I'a o ser viço da divida externa , na Im
pOl' tancia de: 

Libras 
Dollares 
Florins 

I 
I 
i 
i 
! 

F lorins 

17.800.000,00 

876 ,489-17- 5 
704,334,27 

1. 272,54 3,45, 
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eoufOrlll e a seguinte demonstração: 

EMPIUlSTIMOS 

Louis Cohen & Sons 
Lon'don & Brazilian Bank 
Banque de Paris et des Pay, 

Bas e Dresdncr Ballk 
Thesouro Nacional 
Société Générale et Banque de 

Paris & des Pa)'s Bas 
J. Hemy Schrõedcr & C. 

1888 
1904 

1905 
1907 

1907 
1921 

t 
f. 

f 
i 

:f 
:f 

46 .861- 2- 6 
65.650- 0- O 

234.640- 0- O 
286 .551- 6- O 

113.492- 0- O 
129.295- 8-11 

i 
Moeda Nacional ! 

L 523 :.145$720 
2.298:400$000 

7.611 :161$7501 
10.312 :692$100 

3.625 :218$880 
4.575:868$334 
----- - , -------Ji 

:f 876: '\89-17-.. 5 
_"~,o . ! _=~ 

i 

29.946~~~~1 
5.580 :388$0281 Speyer & Company Nova Yoei< 1921 : Dolla res 704.334,27 

i 
I 

- 1921 I Florins 1.272.543,45 
Lippma nn, Ro,;enthal & C. 

Amsterdam 3.930 :851$107 
'"T'-' '~ "~"~~~~_.!~' .• ~'C" " .• " •..... -

I 876.489-17-5 I 29.946 :486$784,1 

RESUMO 

Remessas em libras esterlinas 
Remessas em dollares. 
Remessas e m florins 

A Sobre-Taxa de 5 francos por sac
ca de ca.fé exportado produziu, nO 
exercício de 1922, o liquido de Frs. 
38 .'755.539 ,02, escripturados pela ím
potitancia de Rs. 24.445:088$399, não 
tendo attlngido ao "Quantum" neces
Bario ' para ó' serviço dos emprestimos 
extern os. a que é destinada' esta arre
.eadação, devido não só ao pequeno vo
lume ' da exportação, como tambem á 
baixa' do\ valor do fra'nco em relação 
As moedas em que foram contrllhidos 
os emprestimos. 

O passiVO do Estado de S. Paulo é . 

pois, de 607.400: 191$656. 

No seu activo . commercial possue, 

-entretanto, em uso na Secretaria do 
Iuterior, predios uo valor de ... . .. . 
74.647: 160$000, em palacios, edificios 
de Escolas Superiores e Secundarias, 
de Grupos E8colar~s, de Escolas Ren
nidlW. ,lp Escolas Isoladas. de Hospi· 

I 704.334,27 5.580 :388$028 
1.272 .543.45 3.930 :851$107

1 
I .19.457 :725$919 

taes, -de Hospicios, de Illstitu tos , de 
Museus, do Serviço Sanitario; em ll S0 

na Secretaria da Justiça, 'predios no 
~ 

valor ·de 38.054: 750$000 em palacios. 
em edificios de Fóros; Cadeias, Pen; · 
teDeiarias, Quarteis, -Estações e Pos:o .• 
Põliciaes; em uso na 8ec·retaria da F a-
zenda,predioa no valor de ....... .. . 
14.438: 241$000, em palacio,. edificios 
de Recebedol'ias, de Bolsas, estações ' 
Arrecadadoras, em terrenos; em uso na 
Secretaria de ' Agricultura, predios e 

outros no valor de .............. . . 
368.845:876$902, em palacios, edificios 
de Hospedaria de Immigrantes, de 01l
servatol'ios Meteorologicos, de InstHu

tos, de Repartições, de Postos Zoo te
cbnicos, de Fazendas Agrícolas e P e
cuarias, de Escola Agricola, Serviço de 
Aguas e Exgottos, E. F. So~ocaba!la . 

E. F . Funilense, E. F. Campos do Jor
dão , Tramway da Cantareira. 
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Tudo isso dá um total de 
495.1\ 8& 037$902. 

1'0<10 ",sse patrimonio junto aos ou

tros -valores do activo dá o total de 

"73 5.207: 748$41 O que, balanceado com 
o passÍv(>. dá o saldo de ......... . 
127 .. 80';1 :5 56$754. 

A nossa renda é de cerca de . . ... 
200.000:000$000 (189.181:000$000 
segundo o orçamento para 1923) o nos

so activo é de 735.207: 748$410. 

O seguinte quadro mostra o Balan

ço do Activo e Passivo em 1922 : 
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Movimento Ecollomico - Pelo por
to de Santos, em 1922, foram despa
chadas 8. 827 . 384 saccas de eafé. das 
quaes pertenciam ao Estado de ". I'all-

lo 7.779.922 saecas, ao EJxtado de 

Minas Geraes 1. 003.559 e ao I<}stado 
do Paraná 43. 9 O 3, tendo havido para 
mais 80 bre o exercicio de 1921, no des
pacho global, um excesso de 32.200 

saceas, desprezadas as fracções de ki

los. 

Dizemos no "Despacho global", por
que a quantidade despachada não foi 
toda ella exportada, precisando, neste 
passo, distinguirmos entre café despa
chado, isto é, com os seus direitos pa
gos, prompto para embarque e café 
embarcado, já em caminho dos merca
dos de consumo, fórados portos, em 

summa realmente exportado. 

A cansa deste phenomeno está em 
que tendo a lei orçamentaria fixado a 
pauta, isto é, a base para ~o·brança ele 

9 % "ad valorem", estabelecidos na 
lei em vigor, em 1$000 por kilo de ca
fé, tendo elevado, por consequencia, o 
valor de mais $300 para sobre eUe ser 
calculado o imposto de exportação, os 

d-espachos, nos ultimos dias de Dezem
bro, para aproveitar a pauta de $700 
e não incidir na de 1$000 do actnal 
exercicio, foram grandes, ultrapassan
do de muito as quantidades embarca". 
das. 

Preço medio por sacca de 60 

Não escrevemos só para o .CongTes

SO, onde estas co usas são de sohra co

nhecidas; por essa razão elevemos ac .. 

centuar que a elevação do imposto não 

foi de $300 por kilo, mas de 9 %80-

bre $300 ou apenas. de $027 por .kilo. 

Com a pauta de $700 o imposto 
montava a $063 e com a pauta >ele .. , 

1$000 sobe a $090, quando o· valor 

media por kilo regulou 1$97:3,0 que 
daria o imposto legal de $177, cercl. 

de 50 % acima do que se está cobrau

do ainda este anno de 1923. 

Esse facto deu, como expliquei, pa

ra os cafés de s. Paulo, uma diHe

rença de 678.903 saceas, visto Que o 

despacho attingiu a ... ,.,. . .... . 

7.779.922 e foram embarcadas ' .... ' , 

7.101.019 saccas. 

Segundo os calculos, selupre escru

pulosamente feitos pela Recehedoria de 

Santos, o valor medio por G (I kilos se 
manteve, em 1922, em 118$396, o 
qual, accrescido dos diversos direitos 

e despezas de sahida com capatazia, 

carreto, carga e descarga, embarqne, 

imposto "ad valorem", sobre-taxa de fi 
francos e sacco novo, montou a .. ;. ,. 
128$600, corno demonstra o quadro 
abaixo que, para melhor elucidação, 
vae comparado eom os annos de 1919,. 

1920 e 1921. 

I9ZC 19Z1 

kilos. 
Capatazia 
Carreto 
Carga e descarga. 
Embarque e outras 
Imposto "ad valorem" 
Sobre-taxa de 5 francos 
Sacco novo. 

166$75~ r-~-7~3:~'! ····:~~$:96 
88$200 

$300 
$350 
$120 !. 
$100 3$780 

$300 $300' $300 
$350 $350: $350 
$120 $120 $120 
$100 $100 i $100 

3$780 3$780 i 3$780 
3$168 
2$400 

1$658 2$876' 3$1541 

TOTAES 98$418 7:::: 8:::: I 12:::[ , 
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Sobr" o preço medlo da sacca de 
" .. fé , aecrescido das diversas despesas 
de sabida', é que se deve fazer o calcu
lo da ' ;mportancia economica do café, 
porque ·todos esses valores entram pa

ra· a·' economia do Estado, sob varia.das 
formas, 'juer como ' imposto para oc
CO iTer a parte das despezas publicas, 
quer .(:orno sobre-taxa destinada espe
cial ment(' a pagamento de juros e 
a.:mortízação de empl'estimos,. quer co
nto remuneração · aos ' serviços das Do
cas, paTa as fabricas de tecido de ania· 
genl e seus intermediarios, estando no 
preço med io as despezas de transpor-

Algodão em rama 
Tecidos de algodão e outros 
Carnes resfriadas e preparadas 
Fí,OS d iversos . linhas e ba rbantes 
Saecos de aniagem, nos quaes não 

se consideram as sahidas por 
.estrada de ferro 

Bf::b~das . 
.Papelaria 
4\ TrQZ. saccos 

Feijã.o. saccos 
Mamona 
01e08 
Banha 

.Drogas e productos chimicos. 
Louça.s 
Chapéos 
Bananas': 
Abacaxis e la.ranjas 
,FareIlo de algodão 
:Farello de trigo 
Couros crús 
.Gado em p~ 

'ren,mos TOTAL GERAL. 

I·'oi , pois, na parte exportação de 
'PI'!HIU(:toS. de um m ilhão cento e sei s 

111 ! I. r~zentos e noventa e seis contos 

" tI: l (r(l~:~m tos e quarenta mil e quatro· 
,"'JII. " .<~ ,-bí.-:. o concurso de S. P aul o J);.'l.

I '; ! ;~, d ~~ I H"!'. :\. nacional. 

te, de producção, os lucros do prod u
ctor e dos que nessa lavoura se OCC]!

pam. 

Tomado ess·e valor, 128$600. e o vo
lume da exportação - 7 . 101 .019 '-, 
abstrahida a parte apenas despachada 
por motivo fiscal e não sahida rola 1-

mente, vemos que o café concorre pa

ra a fort u na dos paulistas. para os re
cursos fiscaes, para o desenvolvimen
to economico do Estado de S. Paulo e 
para a riqueza do Brasil com a quan
tia de 913.191 :043$40 0. 

Ajuntado a essa pa rceHa o va lo\' das 

outras exportações como: 

KUos 
8.871. 751 
4. 11)7.218 

17.268.291 
1.419 .175 

4.480.7 34 
9.352.561 

37.388.301 
24.646 
15 .583 

3.213.$88 
2024.749 

392.686 
1.432.671 
1.063.616 

243.855 
2.914.610 

524. 931 
16.454.228 
4.043.456 
2 .0 16 . 79fi 

600 

Preço 
30.163:954$000 
36.679:410$000 
20.3 22:129$ 000 
10 . 809:340$000 

13.603:55 8$0 00 
7.482:049$000 

. 8. 199 :809$0 00 
887:256$000 
467:490'$000 

1. 606: 694$000 
3.037:124$000 

2.8 65:342$000 
2. 390:534$000 
4. 877:100$000 
5.829: 22 0$000 

239: 37 9$000 
3.290:845$000 

768:256$000 
3.428:502$000 

450$000 

1 . 106.396:4 40$4 00 

E' interessante fazer notar que o c3.:~ 
se manteve quasi na mesma escala, ten

do havido menor exportação de kilo ' 
32.694.760 ou 544.916 saccas. 

Alguns dos outros productos de e,· 
portação, que antes da guerra não 
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·conta\la.m nluito, mas que cresceram 
,com a guerra e deca hiram enormemeu
te após a guerra, retomam' agora o seu 
lHo\'imento altaneiro. 

Assim o algodão, que cahiu em 1920 

a 13. 53~ . 098 kilos e chegou, em 1921. 

a 5 . 002.813, levantou-se em 1922 a 
S .871 . 7&1 kilos; ' os tecidos de algo
dão têm em 1922 sobre 1921 um eX

cesso de 1.888.503 kilos e os fios que. 
em 1921. concorreram com 333.670, 
em 1922 levaram 1-419_175 kilos. 

O a lgodão occupa já um bom espa
ço na· economia paulista, attendendo
se ainda tambem qu e os algarismos a 
elle referentes, por se referirem á ex
portação, não abrangem o consumo fei
to no Estado. 

Merece este producto , destinado sem 

1920 
1921 

7!J', . 915: 200$000 

804.37 8: 007$300 

Só os tecidos de varias especies con
correram para esse total de 1921 com 
358-450:542$867. Seguiram-se os cal
çados com 75.073:335$000 , as bebi
das com 46.914:473$350 , os chapéos 
com 26_106:16HOOO. 

A nossa industria de tecidos, que 
tanto despertou a attenção do publko 
na Exposição Internacional do Cente
nario, começa a constituir um dos 
principaes rAmos da riqueza paulista. 
IEm Janeiro de 1921 existiam no Est:l

do 54 fabricas de tecidos de algodão. 
com o capital de 106.188:000$000 e 
17.823 operarios; 4 de teoldos rie 

" juta, com o capital de ... .. . .... _ .. 
duvida alguma a emparelhaL' com o ca- 11.800:000$000 e 4.540 operarios; 10 
fé , espadal attenção dos pOderes pu- de tecidos de lã, com o capital de .. ' 
blicO f; . 

, 

Representa ' eUa a riqueza agrícola 
de extensas regiões do Estado e uma 
de s uas principaes riquezas industriaes. 

Pl'odu<:<;"io Industrial - A industria 
'man ufactu l'eira no Estado continúa a 
prosperar. A producção industrial se 
avoluma, ele modo sensivel. A de 1921 , 

cuja est.atistica ficou concluida no an
no findo. denuncia , lisonjeiro augmen
to no seu valor de producção global, 
conform .. · se verifica do seguinte con
fron t.o com a dos annos anteriores: 

"19 17 
1918 
1919 ' 

,,62.381:651$000 

556.801:100$000 

712.662:327$062 

A'!> drogas e productos chimicos 
l.JoúçaF . 

Banana.s, cachos 
Chapéos 

. Papelaria 
Be'bidas 
:"a.ecos de aniagens 
'8$tão em franco desenvolvimento. 

8.970:000$000 e 1-256 operarios; lO 

de tecidos e fitas de seda, com o capi
tal de 5 _.138: 000$000 e 1 . 478 open' 
rios; 44 de tecidos de malha e melas, 
com o capital de 7.081:000$000 e 
2.022 operarios; 2 de rendas e borda
dos, com o capital de 530:00Q$000 e 
76 operarias; 6 de teci'dos diverso". 
com o capital de 323: 000$000 e 1:18 
operarios; e 6 de fiação de estopa, com 
o capital de 1.808:000$000 e 617 ope
L-arios. 

As fabricas de tecidos de algodão 
nroduziram 197.784. 698 metros de te
cidos crús, brancos, tintos e estampa-
dos, no valor de ............... - .. 
320.361:204$900, em 1921. 

kilos, 

em 1922 
1. 432 . 671 
1-063.616 
2.91,4.610 

234.855 

3.738.301 
9.352.561 
4.480.734 

contra kilos 

em 1921 ' 

991-566, 
443 _ r9~ 

2.294 . 610 
108.34S 

3.883.476 
7 . 113.449 

1.246 . 991 
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As carnes frigorificadas e banha, que 
jú. occuparam o segundo lagar da nos
"H. exportação, perderam essa posição 
principalmente por causa da peste bo
vina em 1921, que impediu a matança 
nesse anno, fazendo com que elIas des
apparecessem do mercado durante al
gum tempo. Os quatro frigoríficos pau
listas tiveram que diminuir considera
velmente a sua actividade, chegando o 
ma.ior delles, õ; Armou!''', a suspender 
os seus trabalhos em 1922. No começo 
de 1923, Armour reencetou a matança 
e todos os quatro estão em plena »cti
vidade, sendo certo que em hreve re
tomarão a posição anterior. 

Alguns generos, porém, como o a.r
,'oz e o feijão .. que só tiveram sahida 
por causa da guerra e durante a guer
ra, soffreram quéda brusca, presagiall
do a impossibilidade de volta .. ao eS
plendor ephemero, 

Não pudemos ou não soubemos con

servar o mercado de consumo, que as 
nece-ssidiades d·a gu'er.ra nos ~briram 

inesperadamente, 

Generos exoticos, principalmente o 

feijão, aos povos europeus, a sua eoi

locação nos mercados foi brusca, sem 
as condições previas e indispensaveis 

que ensinassem o seu preparo para 
liSO sadio e util, o modo de transpor
te que Impedisse a deterioração, a 
forma do seu commercio especial, de 
modo que a sua exportação durou em
quanto duraram as necessidades da 

guerra. 

O arroz, que em 1920 sahiu com 

um volume de 1.383.342 saccos e 

eom um valor de 51· 601: 012$000, de
<óresceu em 1921, e em 1922 baixou 
"inda a 24.646 saccos, no valor de 
SS7: 256$000. 

O feijão, que em 1919 attingiu a 
U:W.fi·G4 saccos num valor. de ....... , 

19.066:906$000, decresceu a 1;;.533 
saccos, valendo 467: 490$000 de expor
tação interestadual, porque para o es
trangeiro foram apenas 13 saeco,;. 

Intencionalmente fiz81nos o confron
to da nossa exportação em peso. e não 
eln valor 11lonetario brasileiro. porque 
este, para esse finl, nenhum elem(~ilto 

de infol'mação segura poderia forne
cer, attentas as differenças, nesses di
versos exercícios, do nosso cambioi' que 
só foi invariavel no seu descer contj~ 

nuo. 

Não nos deve illudir o yolume eln 
réis da nossa exportação; é elle ape
nas um reflexo do phellollleno cambial 
que não exprin18 a nossa riqueza. 

A quantidade enorme de réis, pela 
qual trocamos os nossos productos. não 
nos deve socegar e In uito menos ale
grar. Si por um lado deixa em melhor 
posição aquelles, cujo principal recur
so está na exportação, por out!'O lado 
representa Uln enfraqueciulento da nos
sa moeda, do nosso instrumento de 
troca, que traz o encarecinlento da vi
da, em perigosa e apparente yaloriza
ção, sendo principalmente uma ~ausa 

da perturbação de nossa vida econo
mica. 

Uma arroba de café a valer 32$160, 
num cambio de 5, representa para o 

paiz uma riqueza lnuito analoga, si 

bem que não se possam fazer compa

rações, á de· alguns outros a vender 

machinas de sua prodúcção industrial 

por milhõ,es, num canlbio visinho da 

fallencia. 

Rapida vista de olhos lançada so

bre o quadro, em seguida transcripto, 

relativo á exportação do café brasi,leil'o 
pelo porto de Santos pam o estrangeiro, 
vem decisivalnente 'Úorro'borar os COR
ceitos, que emitUmos e que, entretanto, 

ficam sUjeitos ao exame dos entendi'dos. 
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" .. _-- _ .... ... .. 

I Preço médio annuat a I 
I bordo 'por saCCQ 

, 
1 Equivalente 

Annos I 
Sa:ccas Mil réis papel em Libras 1 Equivalente 1 Esterlinas Rs. 

I 
em Libras e 

Papel 
Schillings 

I 
1 . ·",CC.- ... . --- •. -,,- - . 
I 

I 
I J 

11913 ! 10.229.245 4$7.999:662$000 I 32,533,311 47$706 3/ 4 
1914 

, 
8.493.557 350.094:009$000 

! 
21,387,263 41$219 i I 2/10 

1915 ! 
12.119.741 453.698:715$000 23,561,554 37$435 1/19 

1916 Y.943.158 456.749:740$000 22,710,721 45$936 2/6 
1917 7.845.089 336.763:700$000 17,605,221 42$927 2/ 5 
1918 5.390.913 268.383:609$000 .14,489,595 49$784 2/14 
191') 9.426.335 946.576:671$000 55,715,330 100$418 I 5/18 
1920 8.480.887 671.363 :457$000 41,156,376 79$162 4/16 
1921 8.770.042 761.327 :301$000 25,967,343 86$810 

I 
2/18 

1922 I 8.329.729 1.071.741 :464$000 31,576,447 128$665 3/15 . I I 

Em 1919, a sacca de café de 60 ki- - ra a economia e para as finanças da 
los valeu l? 5,18, representando um 

ralor em réis de 100$418; em 1922, 
essa rnesnla -sacca de café valeu ape
llas t 3.15. e O seu valor em réis ap
parece ('.omo o de 128$665. 

Ha vinte e oito por cento mais em 
réis. elll papel llloeda, e, entretanto, 
doloroso confronto, ha menos duas li
bras e tres schillings por sacca na ba
lança commercial brasileira, portanto 
men01" base para arrecadação de im
postos e diminuição sensivel na fortu
na dosproductores de café. 

Em. 1 n 9 a exportação de café ren

deu f: 5-5,715.330, a í. 5, 18;-emquan
to que. em 1922 essa exportação pro

duziu :: :31.576.447. No total da ex

portação do café, só pelo porto de San

tos, tivemQs menos l? 24.118.883, vul

tosa diffel'ença que, em alguns annos, 

c.omo os de 1914 a 1918, constituiu 

mais que o integral da nossa riqueza 

em café. 
E' verdade que o volume de saccas, 

em 19HI, é maior que o de 1922; mas 
mesmo reduzidos os volumes das duas 
exportações a um só termo, ao de 
19'22. e atten-tlidos ao preço na Ub-ra 

esterliRa que vigorou em 1919, teria-
mos um valor de exportação de ... . 
);. 49.1~5.401, ou de mais II ..... . 
17.56S.954, neste anno de 1922, pa-

nação. 
Esta é a impressionante realidade 

dos factos. 
EJ' suggestivo tambem o exame da 

oscillação dos preços do café, nos di
versos annas, tOlnando a base de sac
ca a 6 O kilos. 

Desde 1913, o preço vae baixando, 

de l? 3,4 até o miseravel de f, 1,19 dos 
pl'hneiros assombrados momentos da 
conflagração mundial, conservando-se, 
entretanto, na casa de f, 2 e [racção 
até que se fez a pratecção do pradu
cto, conl o consorcio federal e esta-
dual de 1917, para compra de ..... . 
3.000.000 de saccas, ajudada prima
cialmente pela grande geada desse an

no. 

O preço subiu rapidamente a l? 5,18; 
mas, logo, com a venda dos 3 milhões 
da intervenção supra referida, b,aixou, 
em 1920, a f, 4,16; e, com O "Suppri

mento completo e previa dos merca,dos 

de consumo", não tendo sido possivel 

continuar a intervenção nessa época, 
chegou eUe a l? 2 e fracção, á casa vil 
dos tempos da guerra, fazendo-se sen
tir terrivelmente na nossa agricultura, 

nã.o obstante a baixa do cambio ter
nos dado mai~ illusorios' réis nesse 
exercicio do que nos de 1915 a 1918. 

Operada a intervenção federal, em 
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1 922, por se ter verificado em cla r i
dade m eridiana, que a questão do café 
~ra principalmente do interesse do paiz, 
o preço m ontou a 1: 3,15, quasi como 
~ :n 191 3, mas ainda me:ws que em 

1919 e que em 1920, mau grado fun ccjo
'lar agora irisado pela miragem des
compassada d a depreciação cambial. 

Evide~temen te, não obstante a m""
~a de réis, O preço do café, ! 3,15, em 
1922, não hombreou com o de ! 5,18 

de 1919, nem mesmo com o de Jl 4,16 

de 1920, annos que, por muito proxi
luOS, não desappa receram ainda da me
moria da lavoura cafeeira. 

E ' essa a lição dos algarismos. Por 
dia ficamos convencidos de que a sor 
te do principal p r oducto na.cional, po r 
:-onsequencia, da principal riqu eza do 
Brazil, não deveria ficar dependente 
ete bruscas In tervenções commerciaes 
llem exposta aos azares das inconse
quentes vendas em massa dos cafés 
comprados. 

Foi por isso organizado o apparelho 
para defesa permanente da producção 
nacional, que se l egalizou no decreto 

de 22 de Junho de 1922. 
Por isso vos dizia eu na minha men

sagem de 1922 : 
" O nosso principa l producto já não 

,;e acha desampar a do. 
Está o governo federal armado dos 

meios pa r a a 'protecção efficiente e 
opportuna, a qualquer tempo, sem au
:torizaçães eS'peclaes obtidas nas épocas 

tio desespero, que proclamam esse de- . 
~ ;espero, e, por consequencia, a nossa 
fraqueza, diminuindo as probabilida
des da victoria. 

Es sa só clrcumsta!lcia de se poder 
.>perar a: defesa permanente, sem que. 
' :eja precedida das reclamações dos in
' ''''essados, é condição para o bom exi-
IH ... 

() (Ilte é I).ecessario, e é essa a van
I al("rn primordial do apparelho perma
!I(mt(~. é qne Idio se faça sentir a ac-
1)10 dopoi~ dn a.pPu l'ecimento das bai-

Kas, porque então os prejuizos são· 
grandes e os sacrificios ine \~ ita\-eis . . 

Os nossos productos não estão ·em 
alta exaggerada. Quer isto dize r que 
os nossos generos de producção . mais 
do que nunca, precisam da attenção 
dos poderes publicos, para o amparo 
indispensave l e prudente, preVisto nas 
nossas leis, attendendo-se á fra q ueza 
dos nossos meios conullel'ciaes sob o 
aspecto do credito. Este facto é mais 
de accentuar neste momento em que 
o paiz , tendo tocado sem duvida o pon
to extrelllo do seu calubio, vae entrar 
num períOdo de trans ição para sanea
mento e consequente estahilidade do 
nosso meio circulante. 

Esses prodromos de bona nça. pre
vemos na ser ena segurança com qu~ 

o governo federal vae encaraudo, para 
resolver, a situação politica. itnanceiru 
e eco no mica do J,iaiz. 

A pon~era.ção nas iniciatiyas e a pru
dencia nas attitudes para encaminha
mento .dos casos chamados I>olHicos 
para soluções pacificas e legaes,. quI' 

restabeleçam comple tamente a tran
quillidade dos · espiritos , a ordem pu
blica interna e a confiança externa; a. 

'

I · vontade r esoluta de diminuir adiaveis 
despezas publicas . e a arrecadação r i
gorosa das retidas que g uiam pal'A os· 
orçamentos equilibrados; a creação do 
Banco de Emissão, antiga aspiração 
dos verdadeiros interesses brasileiros, 
orgão visceral do nosso credito ) regu
lador essencial da nossa .. ida eco- o 
nomica e financeira, razão de ser das 
nações verdadeiramente iudependeutes, 
não são remedios pallacéas, mas são 
causas, entre o utras multiplas e com
plexas. -que nos auctoriza m a e.spel'ar 

melhol'es dias para o Brazi!. que rEla
lizará sem duvida os seus nobre3 des
tinos. 

Immigl'ação - Pelas maniiestações 
de solidariedade e de applausos . que' 
recebi de dentro e de fóra do paiz, 
tive a ·fortuna de verificar qU I?, na. nli-· 
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uha luensagem de 1922, a questão da 

immigração para S. Paulo fôra colIo
cada nos seus devidos termos, q uel' 
em relação aos tratados feitos entre 
o Brasi'} e as nações amigas, quer dean
te d·os interesses ·paulistas e estl··an
geiros~ quer em face da nossa organi
zação política e administrativa. 

póde. e deve, o Estado de S. Paulo 
celebrar accôrdos sobre tal assumpto, 
desde que respeitem as nossas leis, 
salvaguardem os direitos dos que nos 

procuram e assegurem os nossos legi
timos interesses economicos, principal
mente os agricolas. sobre os quaes re
pousa primacialmente a nossa riqueza. 

Vivemos, dentro de uma organiza
ção política e administrativa, que ja 

não é nova e que, portanto, não póde 
ser considerada original, na qual os 
Estados têm largas attribuições, mas 
não têm todas. 

O Estado, pois, nos seus accôrdos 
sobre immigração, só póde efficiente
mente assumir obrigações, que este

jam dentro da sua orbita de acção e 
só por essas se póde responsabVizar. 

Assim as relações, de ordem fede
ral, as lIIunicipaes e as privadas, não 
podem ser objecto de estipulações com 
o Estado. 

E' incon testa vel, porém, que, em pri
meiro luga r, e em enorme quinhão, 
~abe ao Esta do o maior numero de fa
ei'lid&des, de deveres, de encargos e de 
compromissos, para que se estabeleça 
" permaneça uma larga e boa corrente 
immigratoria, com utilidades para to
dos. 

Mas essas facilidades, esses deve
res, encargos e compromissos são 
principalmente de ordem gel'al e al
guns até escapam á acção directa dos 
;:;overnos. 

[Entre as facilidades a oHerecer es
tã.o a amenidade do clima e a fertili
dade da terra, garantias iniciaes da 
vida e da riqu.eza que, nlaís que quaes-

(luel" o utras, attraenl e fixam (~ traba .. 

lI>ador. 

Taes condições primordia,,~ $atisfaz 
generosam ente o Estado de S. Paulo 
offel'ecendo, na totalidade do ;;";!l a.m
biente, uma temperatura sem extre
]l1OS de inverno e Se-1ll rigor !:';..:.: de Ye 

rão, que permitte trabalhar. sem exgot
tanlelltos, continua e pl'oticuamente~ 

nUla. terra , e lll quasi toda a .;;ua exten
são, far tamente propria pa!'a c. çu ltivo 
dos productos de que precisa () homem 
para viver , e sem competidora para a 
Pl"oducção do café, geneto hOje reco
nhecidamente tão necessario :i. vida co
mo o pão e como o vinho. 

As outras condições. que coU:sti
t uelll os deveres e enca-l'g'QS do EstQ.do ~ 

sabeis como S. Paulo dellas se t. ~m de
sempenhado. 

Nã,o ·quero aqui repetir. o qH.~ já dh·' 

a:i.e :na ,'luensageul ·de 1922 sohre g forma 

pela .gua.1 S. Paulo organizou ,) seu ser
viço {ie -defesa da sauele pu!>';·ea, C.Oll1 

os meios de 'prophylaxia e ele eu ra, com 
os seus hospitaes, com as obras (\e sa.
neamento, de aguas e exgottos ; como 
desenvolveu o systema de transportes 
e de communicação, paI'a a Circulação 
da riqueza. e como instituiu a sua po
licia civil e militar. garantidora do in
dividuo e' da ordem publica. 

Como estabeleceu a sua .i ustiça, sem. 
a qual não se sentiriam ~Ls~e~ur&das 

aqui a honra, a liberdade. o .'alario e 
a propriedade, como tem feito B desen
volvido os serviços indispensa"eis ao 
homem no estado actual das socieda
des civilizadas, e cuja euu!!1era~ão se
r ia fastidi·osa. 

Ainda, no anno passado. para evitar 
a lenUdão e a carez'a. dos jln)CeSsos. 
males communs a todos o s povos. vo
tou o Congresso do Estado a lei n .· 
1. 8 ~ 9 de 10 de Outubro de. 1 ~ 2 2 "reau
do os tribunaes ruraes, verdadeiro tri
bunal' de a rbitragem. para sem despe
za alguma e enl poucas hora3, :::.erem 
decididas as controversias ~lt:"f'i tt!,d<:t$ na 
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illterpretação e execuç.ão dos contra
etos agricolas, entre fazendeiros e co

lonos. 
lilsta ú governo de S. Paulo prompto 

a assun.lÍr os comprü:nlissos de pagar 

as p,,?sa.gens dos immigrantes, que nos 
convenham. desde o seu burgo natal até 
o porto de embarque; e dahi até a bos

:pedaría nesta capital, onde o alojará 
gratuitamente durante o tempo neces
sarío para celebrar os seus contractos 
agrícolas e ir para a fazenda de des
tino a.té cujo terreiro terão gratuitos 
.as passagens e os tra.nsportes das res
pectivas bagagens. 

Nas fazendas encontrará o inlmi
grante. conforme os seus contractos, 
casa para morar e trabalho immediato 
e remunerador. 

CO'ln e~-sa orientação teul o governo i 

entabo!a.do negociações para que a cor
rente immigratoria se dirija para S. 
Paulo. 

AcüBnn.lO heul, que o governo deseja 
fazer acc{lTdo. para que a corrente iIn
TIligratoria se dirija para S. Paulo. 

Signifi('.a isto bem. claranlente que 
não pode. e que não quer, o governo 

fazer CODtractos agricolas COJn o imn1i
grante,. no qual se obrigue á execução 
das diversas obrigações, que exclusi
vameMe ta bem a uma das partes. ao 
fa?'endéiro~ e111 nlateria de hygiene, de 
direitos. de pagamentos ou de quaes
quer outra.s. 

Seria-_ a intervençào nas relações -elos 

eontracíos privados, violenta e indebita, 
quando. feita. pelo governo; só admissi
yel p .. l" nossa organização ao poder 
:i l1eliciado. quando provocada. 

O gO'verllO de S. Paulo não faz COll

yelIçÕeS directas de trabalho, como, 
ad.naJmente na Europa, após a guer
"<l. fazem alguns governos que pelas 
suas repartições competentes contra
C!;l.IU n-abalhadores estrangeiros para 
n'sr;nH',ação das suas zonas devastadas_ 

A (PÜ ~h:.'sejanlos fazer. accôrdos para 
i, ,·~!a)~.,·1(\(·i1l1el1to da corrente immi-

gratoria, dentro dos quaes o,s colonos 
e fazendeiros façanl os seus cün tractos 

agricolas, nos quaes só el~e~1 paltes 
contractantes, se obriguem. A inl'xe
cução desses cont'ract<ls encontrarão 
auxílio e remedio na nossa organiza
ção administrativa e iudiciaria. E' as
sim. para os na.cionaes, é asshl1 para 
os estrangeiros. 

O conhecimento dessa organização 
administrativa e judieiaria, a confian
ça que ellas possam inspirar, identico 
conhecimento das nossas condições 
economicas decidirão os paizes de emi
gração a convencionar comnosco so
bre tal mate ria. 

Para nós, povos jovens que, laborio
samente, construimos uma nação nas 
terras ferteis, que nos couberam em 

sorte, o problema da. immigração não 
pode ser encarado apenas sob o as
pecto de mercado de trabalho; elle tem 
que ser visto tam'bell1) e princ1ipalmente, 
como povoalnento do solo. como por
vir e grandeza de nossa patria. Abri
lllOS os braços aos que chegam, como 
socios de hoje e innãos de amanhã. 
todos eguaes porélll, hoje COlno amanhã. 

Com essa orientação tem o governo 
de S. Panlo estudado e encaminhado 
a questão de immigração e espera vel
a resolvida dentro em breve. 

Já tem sido removidos a maior par
te dos embaraços e obstaculos, já tem 
desapparecido muitos dos equivocos 
que nos entorpeciam. Um mais amplo 
e . um mais perfeito conhecimento dos 
nossos recursos materiaes, das nossas 
condições moraes

j 
do nosso appare

Ihameuto politico auxiliará o deside
rato conlmUffi. 

Foi o seguinte o movimento immi .. 
gratorio: 

'l\'Iovitnento limuligra.toloio - Durante 
o anno de 1922, entraram no Estado 
de S. Panlo 38. 635 immigrantes, dos 
quaes 32.473 desembarcaram no por
to de Santos e 6.162 'vieram pelas es

tradas de ferro. 
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Entr;, os que chegaram por via ma

ritima·, predominaram os portuguezes, 
com 9,077 pessoas, seguido-se-Ihes os. 
italianos, com 7.965. os hespanhóes, 
é;'rn 7.115, os nacionaes, com 2.216, 

os ailemàes, com 1. 289 e os japonezes, 
com 1.194·. Dos que vieram por es
tradas de feno, eram brasileiros 5.138. 

A sahida de passageiros de 3.' clas
se, considerados emigrantes por San
tos, elevo'u-~e a 20.612 registrando-se, 
portanto, um saldo de 11.861 no mo
vimento migratol'io por aqnelle porto. 

Inspectoria de ImmigI'ação - No 
anno de 1922. a Inspectoria de Immi· 
gl'ação encamilihou 13. 914 immigran· 
tes, dos quaes 13.726 foram dirigidos 
para ,;. Hospedaria de Immigrantes, 
na Capital. e 188, directamente para 
seus destiinos, no interior do Estado. 

\..'0/11 pas.m-
A p,'op,"ia AnHo,< {Iem Total 

~{trHl"cida 
custa 

1~n3 46.740 15.405 62.145 
1914 15.285 9.855 25.140 
1915 2.689 3.407 6.096 

1916 6.768 2.890 9.658 
1917 16.265 1.573 17.8~l8 

1918 6.716 605 7.321 
191 r, 1.153 1. 605 6.758 

1920 7.910 3.030 10.940 

1921 13.475 3.270 16.745 

1922 9.840 4.074 13,914 

Um unko auto de multa foi lavrado 
dnrante o anno contra o commandan
te de um vapor que trouxe um immi
,grante maior de 60 annos, sem as ne
cessarias provas de ter o mesmo pa
rentes no Estado on pessôas em cuja 
companhia. pudesse viver. 

Correu com mais regularidade o 
serviço de visita aos vapores que to
caram em Santos. O numero de embar
cações entradas no porto foi de 2.049 
(74 á vela). 

li ospedarill de lmmigrllntes - A 
Hospedaria doe Immigrantes alojou, 
durante o anno de 1922, 27.609 pes
sõas. das quaes 26.405 eram recem- , 

chegadas. Esses alojados assim se di
vidiam quanto á nacionalidade: 
8.'397 brasileiros, 7.023 hespanhoes, 
4.973 italianos, 2.437 portuguezes, . 
1.491 aUemães, 1.140 japonezes, 634 

austriacos, 143 rnssos, 109 suissos e 
272 de otltras nacionalidades. 

Do total acima 25.581 tomaram pas
sagens para o interior, com destino á 

lavoura; 1.38'5 ficaram na capital; 
406 tomaram ontros destinos; 9 falIe
ceram na enfermaria e 228 permane
ciam alojadOS em 1 de ,Janeiro rIe 

1923. 

O arUlazem de bagagens movimen
tou, durante o anno de 1922, 16.40:1 

volumes, dos quaes 16.363 foram re
cebidos em 112 vagões de estrada de 
ferro. Desses volumes ficaram em de
posito 40, tendo os restantes sido des
pachados em 200. vagões. 

Agencia. Official de ColIocação - A 
Agencia Official de Collocaçào, rece
beu, durante o anno de 1922, procn
ras para 10.091 familias de CDlonos, 
para 172 familias de apanhadorBs de 
café e para 4.810 assalal'iada.s avul

sos. 

Foram attendidas procuras relati
vas a 2.982 familias de colonos, a 7 

familias de apanhadores de café e a 
4.280 assalariados avulsos. 

Durante o anno f(}ram encaminha
dos pedidos de chamados para 
1.248 famílias de colonos, com 6.902 

pessõas, feitos por parentes lo·caNsa
dos no Estado. Das familias chamadas, 
434, com um total de 2.206 pessoas 

e mais 239 avulsos. Chegaram no cor
rer do auno, tendo tomado o devidD 
destino. 

Da Capital para o interior do Esta
do, por intermedio da Agencia, sahi
ram 3.715 pessoas, subindo assim a 
69.156 o numero de pessoas encami
nhadas para a lavoura pelo serviço de 

desurbanisaçào, nos ultimos dez an
nos. 
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Seq:ão de Informações - A Secção 
d(~ Informações attendeu, durante o 
:,!lUO de 1922, a numerosos pedidos de 

informações sobre o movimento im
. ,igratorio, coloni&ação, etc. 

A Secção publicou dois numeras do 
Boletim do Departamento Estadual do 
Trabalho, quatro do "Mercado do Tra

balho" e um outro avulso contendo 
lima informação sobre o "Regimen Im

migratorio do Estado de São Paulo". 

A Secção continúa em dia com a 
estatistica da entrada de immigrantes 
no Estado, pela qual se verifica terem 
entrado, de 1827 a 1922, 1.932.690 

immigrantes, entre os qnaes 1.001.185 

vieram com passagens fornecidas pela 
governo, 747,628 vieram espontaneos 
e 177,715, entrados de 1827 a 1888, 

não tinham classificação q uan to á c3.te

goria. 
Quanto á nacional~dade, assim se 

discriminam os 1.932.690 immigran

tes '8ntrados: 

Italianos 
Hespanhoes 
?,artuguezes 

Brasileiros 
Austríacos 
Diversos 
",ão classificad03 

880.958 
339,250 
305.000 
82.568 
29,602 

157.086 

138.226 

1.932.690 

Além desse avultado numero de im
migrantes, a estatistica do movimento 

do porto de Santos registra, sómente 
no period.o de 1894 a 1922, a entrada 

ele mais 243.775 passageiros de pri

meira e segunda classes. Sommando
"e essas duas parcellas, obtem-se o to
lal de 2.176.465 pessoas entradas no 
fDstado, de 1827 a 1922. 

Patronato Aglicola - Essa Repar
I i(:;l,O t.omóu conhecimento, durante o 
aTIno findo, de 457 reClamações de ope
rario:-, ag-ricolas. 43 de fazendeiros e 

'I ü d(~ consnles. 

Foram autuadas 565 questôe" com
prehendendo reclamações, consultas e 
informações. As 565 autuações repre~ 

sentam um valor de 57'2:198$050. 
Por intermedi{) do Patronato Agrí

cola liquidaram-se questões computa
das em 348:948$160. 

E~ possiyel e meSlUO lBuitú. prova

vai que as quantias recebidas exce
dam grandemente ao valor acima, vis

to como nem todos participam ao Pa
tronato as suas liquidações finaes. 

TerrAS Devolutas - Em :31 de

Agosto de 1922, pelo decrHo lI. 
3.501, foi l'egula.mentada a lei n, .. 
1.844, de 27 de Dezemln'ú (\", 1921, 

dispondo sobre a alienação d~ terras. 
devolutas. 

Na distribuição dos serviços das, 

Com missões de Discriminação de Ter
ras Devolutas nenhuma modlfícação 
houve. 

Continuou a 3.:1. OOllilUissào O~ seuS' 

trabalhos nas comarcas de Iguape, Ca

nanéa e Xiririca, para entrega á. Com
panhia Japoneza, segundo contracto, 
das respectivas terras e 3. 4,' Commis
são continuou a trabalhar nas ~~Olllar

cas de Santa Cruz do Rio Pa.rdo e 
Assis, para cumprimento d{) contracto 
com a. Companhia. 

Os trabalhos executados peia 3." 
Com missão em 1922 foram os seguiu

tes: 

Terras discrí,mi.nadas no "Etn, r~ 
17,000 hectares 

Terras discriminadas no "QuilQmbo" 
11.000 hectares. 

A Companhia Japoneza recebeu .. , 
9.000 hectáres de terras; estão discri
minados mais de 28.000 hectares; fal
tam discr.iminar cerca de 13,000 he-· 
ctares. 

A 4.a Commissão, durante o anno 
de 1922, fez a discriminação dQ pe

rimetro das bacias dos ribeirões dQ 
"Cayuá" e "Veado" sendo o mesma, 
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rlestacado do grande perinletro .. San

[O Anastacio" - "Peixe" - "Parana
panema n. 

Por sentença do M. Dl' . .1 uiz de Di

reito competente, foran1 }"ecollhecidos 
os direitos do Estado sobre a.s terras 
do citado perimetro, numa extensão 
<l e 20.400 alqueires, dev<:lndo ainda no 
l'ol"rente anuo, proseg"uir-se a diseri-
1:1 inação do perimetro do "Peixe" -
.. Paranapanema" - "Santo Anastacio··. 

Colonisação - Estão sob a admi'nis 
tração do Governo, apenas quatro Nu
cleos Colonlaes, que, sem grandes modi
ficações, têm-se desenvolvi-do como nos 

i:Hl llOS anteriores. 
A procura de lotes de terra foi gran

de, tanto por estrangeiros como por na
donaes, estando já os !'espectivos lot.es 

todos occupados. 
Os pagamentos dos lotes têm sido ar

recadados regularmente. 
O estado sanitario dos nucleos é bom; 

existem neUes 27 escolas, subordinadas 
á Secretaria do Interior , fmiccionando 

l'egutarnlente com a::; ::;ua.::; classp'.$ 
sempre completas. 

A prodllcção, na sua maioria de 
cereaes, multiplica-se, devido á sua 
facil exportação. 

No nucleo "Gavião Peixoto", a safra. 
cafeeÍTa é calCllla·da em 300.000 ar
robas. 

Nos · nuc1eos emancipados têm se 
feito as liquidações dos pagamento,~ 

annuaes pelo melhor modo possivel. 
Colonisa.ç.ão Japoneza - A ,õKaigai 

!(ogyO Kabushiki Kaisha ", contractante 
da colonização japoneza na zona da: 

Ribeira de Iguape, teve dUl·ant.e o anllO 
de 1922 bom mov'imento. 

A área tota l, incluindo as terl'as ad
quiridas de particulares, eleva-se a 
23.4.49,9314 hectares. Foram demar
cadDs, até 31 de · Dezembro de 1922, 

650 lotes, e construidos 152.227 me
tl'OS de estradas de rodagem, estand~, 

em coustrucção 15.000 metros. 
Em 31 de Dezembro de 1922, exis ... 

tiam: 

487 famílias japonezas, no total de 2274 indjviduos 
5 familias nacionaes no total de 32 

" 
tra balhadores solteiros japonezes . 
trabalhadores so lteiros nacionaes e outros. 

5 
230 

" 

Durante o anno de 1922 regi,tra
r nm-se 141 nascimentos e 19 obitos. 

Durante o a nno de 1922 chegaram 
directamen.te do Japão 21 familias 
(ompostas de 90 individuos. 

O serviço de saneamento é feito 
pelo medico da Companhia. 

'Estão ;3 escolas funccionando em 
predio proprio, 
dirigidas por 

no centro da Colonia, 
pr.ofessores brasileiros 

nomeados pelo Governo de S. Paulo. 
A Companllia tem mantido um cam

po de experiencias agricolas para o 
ensino dos colonos nas cultu,ras de 
cereaes, hortaliça~ e arvores Ifru.cti
.feras e ornamentaes. 

Total 2541 ,. 

No mez de Setemuro de 1922 foU 

aberto, no Registro, a 5.a Exposiçãll1 
de Productos Agricola.s, demonstran
do o adeantamento da ColOnia. 

A producção agricola ·00 anno d& 

1922, foi de 962:922$000. 

Para beneficiar os productos, tem 
a Companhia montada uma usina de 
assucar e um engenho de beneficiar 
ar.roz, cu jo resultado tem sido multOc 
satisfactorio. 

Escola Agricola "Luiz de Queil'oz" -.,. 
I "Exames -de admissão" - No anno de 
I 1922, inscreveram-se nos exa1ll<:lS de 
, admLssão 51 candidatos, t eIl·do alcan.ça-
I 
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do matricula 110 curso fundamental 32 

estudali tes. 

"Matl'icula" - Matricularam-se 77 

alumnos nos diversos éursos da Eseola. 

"Agronomos Diplomados" Di-
plomal"am-se em 1922, 13 agronomos. 

to Agronomos Prenliados" Dos 

agronomos diplomados em 1921 , ainda 
reéebel'am o premio de viagem ao es
trangeiro por c,onta do Gov.erno Fede
ralos Srs. Fernando Lacombe, Julio 
P inho de Figueiredo, Salvador de To-
1'6<10 P iza ' Junior, Olympio de Toiedo 
Prado e Nelson F. de Carvalho . 

·' ·Ensino·· - eOITeram normalmente, 

durante o anno, os trabalhos lectlvos, 
t endo sido ministradas 1.399 aulas 
theoricas e 1.9 80 aulas praticas. Pro
aeguiram os trabalhos l"elativos á se
lecção do tdg'o , bem como os estudos 
sobre o café, tendo-se ultimado as 

eJlperiencias relativas á adubacão 
verde. Os respectivos resultados fo ram 
publicados, s'endo o assum pto reputa
do de muita importancia para a la
voura cafeeira do Estado. 

Durante o anno, proseguiram taln
bem as experiencias referentes ao 
expurgo de seme ntes de a lgodão pelo 
calor, sendo satisfactorios os r esulta
dos alcançados , como se verifica nas 
plantações de algodão na Escola. 

Outros estudos experimentaes sobre 
o café e a a limentação do gado estão 
sendo feitos, respectivamente, nos la
boratorios de chimica agricola e de 
zootechnia. 

A pro'ducção agricola da Escola e, 
em maior escala, de forragens para a 
a limentação do reb-a·nho do posto zoo
technico a ll nexo, tendo sido os l'en 
dimentos cultUl'aes e o custo de pro· 
d ucção os seguintes: 

Rp,ndimenlo cultural Custo de produr-
PRODUCTOS 

Feno de chlori. 
Feno de alfafa 
Milho 
Canna 

E', presentemente, de 295 cabeças 
o reba nho, nelle se comprehendendo 
05 bovinos, equinos, asininos, suinos, 

ovinos e caprinos, representando um 
l'9.lor de 93: 540$000, Elevou-se a 
66.463 kilos a producção de leite, a 
1.258 ks. a de manteiga. 

Defeza Agrícola - "'Serviço EutOlllO
loglc·o·' - Não tendo sido renovado o 

eontracto com o s r . 'Charles Townsend 

para prestar, serviços entomologicos fo i' 
esse pl'ofissio,nal subsúitu ido pelo sr. 
A!dolpho Hempel, ento m-oJ,ogista do Ins
tituto Agronomi,co de 'Campinas. 

Foram visitadas diversas' culturas 
de' fruetas em Limeira e outros pontos 
do Estadoo, naquella localidade, espe
dalm en te para examinar laranjas des
tiu 'l.clas á exportação para os Estados 

por hectare 
4.000 
3.580 
2.696,6 

22.700 

ção da unidade 
kilogrammas $008 \~ 

.. ~067 , 9 

$052,4 

S008 ,S 

Unidos. Foram visitados pomares in 
festados d e pulgão branco tendo sido 
dados os conselhos e instrucções n e· 
cessarios para debellar a praga. 

Em Poá, fo ram examinados , por di
versas vezes, exemplares de orchideas 
que se destinavam á exportação. 

Examinaram-se, rigorosamente, 75 
volumes com mudas de laranjeiras 
qne deviam Sel' remettidos para fóra 
do Estado. 

Foram feitas duas experiencias no 

laboratorio pa ra determina r O tempo 
minimo necessario para se obter bom 
exito no expurgo de sementes de a l
godão por me io do sulful'eto de car
bono. Outras duas experiencias fOl'am 
feitas na camara de expurgo dos Srs. 
Pereira Ignacío & Cía., pa ra a desin-
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fecção de 10.000 kilos de sementes de 
aIg.odão, empregando-se o meSll10 in
secticida. 

Foram classificados insectos e fun
gos, especialmente 20 especies de pul
gão da familia "Aleyrodidae", tendo 
sido dadoiõ os primeiros passos para a 
criação de 2 hymenopteros, inimigos 
naturaes do "St€l1oma A1bella ". 

"Serviço do Algodão" Os tra-

balhos relativos á defesa do algodão 
foram ininterruptos; os inspectores 
selupre estiveram ella a,ctividade, per
co .... endo as lavouras, prestando infor~ 
Inações e dando instrucções sobre a 

f:.ultura do algodoeiro e meios de de
fesa contra as pragas. 

Os descaroçadores continuaram s{}b 

a.s vistas dos fiscaes de expurgo, qne 
acompanharam os seus trabalhos, as
sistindo á desinfecção de sementes 
destinadas á plantação e fiscalizando 
o carregalnellto dos vagões. 

A lavoura algodoeira vae entrando 
em franco progresso. Os productos 
têm sido bons e têm alcançado melho

res preços no mercado. 
Foram, durante o anno, informados 

1.264 autos e prestadas innurneras in
formações, e fornecidas 3.189 guias 
para despacho de sementes destinadas 
á industria e 50 para despacho de 
120 vagões de sementes destinadas á 

exportação. 
"Distribuição de Sementes" - O ser

viço de distriblLÍção de sementes pas

sou a ser f'eito pe'lo Instituto Agro
nomico de Campinas, para maior ef
ficiencia e por Bstar o mesmo Institu
to melhor apparelhado para prodnzir 
e preparar as sementes. 

Foram, durante o anno, distribul

dos ou vendidos 5.748,500 kilos e 
588 litros e meio de sementes di-

versas. 

Instit.uto AgI'onomico de Campinas 

- Os serviços do Instituto Agronomico, 
em 1922, constaram de numerosos e 

importantes trabalhos technicos, cul
turaes € outros, a saber: 

"Trabalhos Technieos" 

Analyses de terras, mtneraes e 
diversas 

Analyses de adubos, ins8ctici-
das e diversas 

Analyses de productos agrico-
las e diversas 

Analyses e estudos d~\ biolo
gia vegetal, chimica agrico
la, fibras, de microbiolo-

141 

137 

15:1 

gia agrícola 242 

Consultas diversas 1& 

Resultados de eusaios de aduba
ções experimentaes, em 2.660 
latás ou va.sos . . 

Consultas e estudos diversos de 
phytopathologia e de ento-
mologia . . . . . . . 197 

"Trabalhos Culturaes" Em 
3.042.306 mS.2 ou 304 hectares 011 

125.71 alqueires inteiramente culti
vados ou eln experiencias 'diversas. 

Cafezal de experiencias e de de

monstrações do Monjolinho: com 

51.000 cafeeiros em 725.081 ms.2 ou 

72 hect.ares, 5.081, ou, mais ou mBnos, 

:3 O alqueires, divididos em talhões de 
cerca de 100 pés, tratados e periodi

camente adubadosi "ou tes'temunhos 

não tratados. Registraram-se, separá

·damente, pc,a l1.a vez os resultailos 

comparativos para proxima publicação 

de dados interessantes, com as con
clusões que comportam, quanto aos 

. ; 
diversos assumptos principaes de ca-
feeicultura raciOnal, scientifica e ex
perimental. 

"Fazenda de Po].ycultura. de Santa. 

Elisa" - A'rea de l.172.306 nis.ll 
ou 48,10 7 a}queires, aproveitada,' em 

1922., para experiencias e demonst1'a
ções praticas das seg"uiutes cu1turas: 
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33.106 ms.2 - com uma collecção de variedades de cafeeiros; 

181.41 5 

17.488 

8.935 
14.326 

130.176 
71.187 

.~ .162 

35.:;23 
25.865 

2.:;77 

11. 259 

14.326 
26.3 26 

325.583 
262.612 
837.388 
19.20 O 

75.61)8 

46.::10 4 

2.500 

83 . 421 
9 .850 

162.614 
190.0(10 

" 

" .. 

.. 
" .. 

.. 
" .. 
" ,. 
.. .. 
" .. 

.. 

" 

" .. 
.. .. 

111ilhos e so rgho: 
cereaes de inverno ; trigo , aveia, centeio, Ct'· 

vada etc.; 
fei.iões e adubos verdes; 
tremoço; 
feijão guandú para ad ubo verde; 
leguminosas para crear sementes; 
variedades de arroz; 
algodões diversos; 
mandiocas, batatas doces e cará~; 

inhame e taioba; 
cannas forrageiras; 
uma collecção de cannas; 
alfafa de Murcia ; 
prados artificiaes mixtos; 
pasto formado em 19 22; 
pasto natural; 
experiellcias de terras e adubos, com culturas 
diversas; 
campo central , com diversas collecções, creação 
de sementes e experiellcias diversas; 

horta. e viveiros: 
bananeiras ; 
horto florestal , com essencias diversas; 
terrenos para pequena criação; 
terrenos a cultivar; 
capoeirão, matta . 

Fizeram-se interessantes experien
(lIas e proveitosas observaçõ€s sobre 
as melhores variedades,; ·adubações" 
.apocas d e semeação e as pragas das 
cultnras prin·c~paes; ' ;alg;odão, milho" 
sorgbo, arroz, aveia, trigo, feijões e 
adubos verdes, cannas, alfafa, etc. 

I e de 262.612 mS.2 d() prados artifi
I ciaes, ficando assim preparado.s para 
I o P osto Zootechnico annexo, cuja 

I
, creação mnito poderá' auxilia r a pe

cuaria do Estado, pela sua excellente 
situação g~ograp·hka. c{)Im meios fi! ~ 

ceis e rapidos de communicação. 

"Campo Central de Sementes " -
Tratou-se nesse campo de produ c

ção, selecção, acclimação, hybridação, 

expurgo e oonse"vação das sementes 

das variedades de plantas cultivadas, 

melhores e mais resistentes para o 

nosso clima. e nossas terras. 

"'Faz€nd:i, dia CrJ:ação do. .Mon
jolínho" - Gom 1.100.000 mS.2 de 
pastos. Continuou-se () melhoramento 
progressivo desses past-os, bem COffiQ 

a fOl'maçào de 26.327 mS.2 de alfafa 

"JarÓ'Ím de Guanaibara" Em 
uma área de 20.000 ms.2 mantive

ram-se activas e sempre em optimo 
estado as secções de demonstrações 

de 'cafeeicultura, polycultura, forra
gens, experienclas culturaes, l1Orticul
tura, pomicultura, viticultura, arhori

cultura, etc. 

"Distribuição de 'Plantas" - .Atti n · 

giram a 231.620 as ~lantas distdhuida~ 
ou vendidas durante o anno. 

" VIsitantes , Consultantes e Estagia-
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rios" - Foram recebidos, ,durante o 

.anno~ .1.321. 

"Exposi'ção 

tenarjo" - O 
Internacional do Cen

Instituto particiIJQU da 
E:<-posição, reunindo, num conjundo 
importantP, todos os principaes traba
lhos do estabelecimento so,bre a sua 
organização e as nossas culturas essen
ciaes.: café. algo dão, arroz, alfafa, for ... 

ragens, etc, etc, 

Ser'viço ,Florestal - ;Este estabel€ci

mento, do Serviço Florestal, continúa 

a fornecer mudas aos lavradores doEs

tado, med'ante remuneração raZ<lavel, e 
gratuitament€, ás camaras munieipaes, 

hospíta.esde caridade e repartições pu' 

blicas, 
Em 1922, foram distribuídas ..... 

1.305.802 mu'lias, sendo 1.262.484 de 
ornamentação t 43.318 -fructiferas, 

Das ornamentaes, 1.244.183 foram 
vendidas e 18.301 distribui das gratui
tamente: e das fructiferas, 43.172 
foram vendidas e 146 distribuidas 

gratuitamente. 

A renda do Serviço Florestal at
tingiu, em 1922, á quantia de ..... 

37:854$90ü, isto é, 14:289$150 menos 
do que em 1921. Tal dimin uição foi 
motivada pela reducção da producção 
de mudas fructiferas. 

Na fazenda Chapada, fez-s€ 'um re

planto de 3.000 falhas. 

Continúa o Serviço a ter a seu car
go a fiscalização das mattas do Estado 
na Serra da Cantareira, feita com bas
tante assiduidade e dedicação pelos 
res'pecti-vos guardas. 

Serviço Meteorologico - No Ser
viço Meteorologico durante o anno 
findo tiveram grande ,desenvolvimento 

os trabalhos l'efer€ntes á prevIsão do 

tempo, organizan:do-se a ,d'istribuição 

dos a;visos á la'Voura de um modo mais 

am!)'lo do <jue até então era feito. 
A rêde de postos meteorologioos en

carregados de fornecer os telegràmmas 

do tempo nos Estados do sul foi bas
tante augmentaçla. Foram obtidas col
laborações diarias de varias estaçõer, 
pertencentes ao Rio Grande do Sul. 
ao Paraná, Santa Catharina e Mattn 
Grosso, além das que já possUímos 
fornecidas por Porto Alegre, Floria
nopolis, CuritYba, Paranaguá, Cuyabá, 
Guarapuava, Juiz 'de Fóra, lBarbaceu:l 

e Ondina algumas das quaes estavam 
com o serviço suspenso, Sem razão 
plausivel. Do estrangeiro, são recebi

dos, ha mUitos anno", telegrammas 
diarios, remettidos por M'endoza e 
Cordoba, via Buenos Ayres, bem como 
de Montevidéo. 

Os dados fornecidos por esses postos 
servem para organizar a carta do 
tempo, sobre a qual se fazem as pre
visões, tomando, tambem, em consi

deração o estudo especializado do re
gimen das nuvens, da actividade ap
parente do' sol, etc., {}'istribuindo-se 
os avisos por 250 -estações telegraphj· 

cas do Estado, que os divulgam am
plamente, fornecendo á lavoura de S, 
Paulo a 'Previsão -do tempo com 24 
horas de avanço. 

Resumidamente, pode-se dizer que 
o Estado de S. Paulo tem installados 
115 observatorios meteorologlco~ e 
conta com 250 estações de aviso á la
voura, sendo seu empenho aproveitar 
o mais possivel esse material, melho
rando efficazmente seu m?io de acção, 
de modo a manter a meteorologia 
paulista na altura dos conceitos ele
vados em que é tida no paiz e no e~·_

trangeiro, 

O terremoto de Janeiro e os micro
seis mos posteriores, aqui parcialmente 
registrados, levaram o Governo a co
gitar da creação de um departamento 
encarregado do serviço seismologico, 

que será oPPortunamente montado. 

O Serviço Meteorologico procedeu a 
estudos compMetos l!obr<l\ o emprego 
das nuvens artificiaes, como meio ef-
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ficaz de evitar o effeito nocivo da 

geada sobre a nossa lavom'a, sendo 
particularmente examinadas com ma
terial protector as bombas de fumaça, 
tão empregadas na ultima grande 
guerra~ como recurso facil e rapido 
d·e obter nevoeiros pesados no luar; 
proseguiu as investi.g~ções ácerca -d.o 

regimen dos rios pa:ulistas, .fazendo, 

tambem, com exitD, o serviço da Hora 

Official; realizou, dur,ante o anno findo, 

pesquizas no ca,mpo da Astrop.hysica, 

observações de ·ecli'pses e pllenomenos 

lunares, ,bem conl,Q investigações ácer

ca dos planetas mais notaveis. 

Trabalhos de Climato1ogia Agrico
la e applicações da meteorologia ã 

engenhária sanitaria foram organiza
dos e publicados, assim como revistas 

scientificas de varias naturezas, rela
cionadas comeste Serviço . 

lndustria PastOl'il - Em relação ã 

Industria Pastoril o governo mantinha 
postos de selecção e fazendas de criar 
gado bovino em diversos pontos do 
Estado, afastados uns dos outros, ser

vidos por estradas de ferro differentes, 

de modo que, quem queria conheceI-os 

todos, teria que perder tempo e dinhei

ro, sem que pudesse fazer o confronto 
util entre os diversos typos e as diver

sas raças, 

Com intuito de obviar esses incon
venientes, !e de proporcionar .o estudo 

e exame rapido e pouco dispendioso 
do nosso gado aos nossos criadores, re

solveu o governo c{)ncentrar todos es

ses postos e todas essas fazendas em 

Nova Od.,ssa, com a vantagem de uma 
g6 administração, e num ponto de facil 
"ecesso a todos os lugares do Estado. 

Só conservou nos diversos lllunicipios 
aH estações de monta, sempre reno
vadas _ 

I'ara tal fim foi adqUirida maior 

('.xlellsã.o de terras junto ao proprio de 
N(lva Odessa, que 00 chamará Fazenda 

di' ,'l'hlT P de RE':lecçãó de Nova Odes-

sa, na qual estão sendo feitas as ac

commod.ações e instal1ações !>p,ra 'o fim 

que se tem em vista. 

Esses trabalhos já estãD bem adian

tados e deu tro em breve s& farão as 
mudanças. 

As outras fazendas serao divididas 
para serem vendidas 8111 lote~' a 'colo
nos, conforme a nossa legista(;ào ent. 

vigor sobr" colonização, 

Aqui, porém, ainda serào prestadas 
informaçõesparcelladas sai,,, .. as di

versas fazendas e postos. 

O Posto de S~,[ecçãode Xov" Odes

sa continuou comó nos annOf3 auterio-· 

res, a preoccupar-se sériam-Bntê CO 111 

o melhoramento do gado Cara.rú pOl' 

meio da selecção. 

O rebanl10 ali existente a.lcauça an

nualmente melhor conformação., maior 

peso e uniformidade de linl'as. sendo 
os caracteres individuaes, que .se pre ... 
tendem fixar, transmittidos de gera-
ção em geração. Os pesos dos ani-
maes, actualmente em criaçã!). entre 
1 ,e 5 annos, são os constante~ do qua

dro que se segue: 

Pesos-medios luadlo5 

Edade Pesos 

1 anno 245, k~, 800 

2 annos 5,3. ks. 

3 annos 789, ks. 

4 annos 907. ks. 500 

5 annos 96$, Ks. 

Pesos-medios teJ11ea~ 

Edade p~sos 

1 anno ~45, ks. 700 
2 annos 443, k:s, 800 

3 annos 649, ks. 601! 

4 annos 577, ks. 600 
5 annos 601. k8. 100 

Pelas pesagens supra, verii!cacse !} 

magnifico desenv{)lvimento do Caracú 
nos 12 anuos de selecção, de:JBItVolyi

mento esse mais notavel aind~. si g<' 
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considerar que, em 1909, ao instalIar

se o Posto, o peso media dos touros 

de "oito annos" não ultrapassava de 

Í' 81 kilos e o das vaccas, '. na mesma 

edade", 541 ks. 

Mantiveram-se, durante o anno, as 

culturas mais necessarias ao estabele
cimento. As superficies cultivadas va

riam segundo o genero da cultura es

tabelecida, como tambem com os re

cursos orçamentarios. Todas as forra

gens verdes e fenos, porém, necessa

rios para a alimentação dos animaes 

em criação foram produzidos no esta

belecimento. 

Fazenda de Criação .• Boa Vista" -

A Fazenda de Criação "Boa Vista" 
contill uou a cuidar da criação do gadO 

Hollandez e Hereford, sendo que o re

banho existente, ·composto de 4 touros, 

51 vaccas" 8 g'arrotes, 2 novilhas e 

24 bezerros, vai se adaptando perfei

tamente ás condições climatericas e ao 
l'egimen de pastagens, existent€s na 
fazenda. 

No anno de 1922, foram vendidos 

a criadot:es paulistas diversos repro

d uctores das raças ali criadas, No 

corrente anno, o llUnlel'O de anímaes 
destinados á venda é maior do que do 

anno passado, o 'que -dem·onstra que 

a fazenda começa a preencher os seus 
fins, isto é, a vender reproductores 

puros, nascidos e criados "in-loco" e, 
portanto, isentos dos inconN",ientes da 

acclimação. 

O estabelecimento produziu, duran

te o anno, as forragens que se podem, 
entre nós, cultivar, em quantidad€ suf

ticiente pa.ra a manutenção dos' ani
filaes que possue. 

"Fazenda de Criação Campininha" 

- Es,sa fazenda continua os trabalhos 

relativos ao melhoramento do gado 

mocho llaciollal por meio de selecçãú. 

Esse trabalho, ap.esar de moi'oso, vae 

produzindo os resultados esperados. 

Possue o estalnilecimento 220 animaes 

dessa raça, além de 1 'I hois cal'Teiros 

e 68 animaes da mesnlU e::::pBcte. 

A producção forrag€ira do e$tabele

ciment,o foi a necessaria para a ma

nutenção dos aniInaes enl .criação. 

"Fazen-da de Criação de Amparo" 

A criação do gado Red-Polled existen
te na fazenda cOlltinúa a ser feita .com 
bastante exito, encon trando -se. ~actu-al

mente, no estabelecimento. t}f, cabe

ças de animaes perfeitamente cuidados 

e, que possuem todos os característicos 

da raça. Durante o anno passado, fo

ram vendidos a criadores paulistas di
versos exemplares, havendo ,dada um 

não pequeno numero de reprúductores 

para a venda. E' de notar-se a pouca 

procura de animaes -dessa raça, só po' 

dl8ndo esse facto ser attrihuido ao des

conhecimento qne os criadores têm do 

valor e qualidades desse boYiuo ou por 
ignorarem que o Estado possue tal 
criação 81TI Uln dos seus estabemecilnell
tos zootechnic.as. 

A raça Red-Polled, como se tem ve

rificado na Fazenda de Amparo. é ex

traordinariaUlente rustica e pnllifica e, 

talvez, dentre as raças de aptidões mix
tas, seja a nla.is recolnrnendavel para a 

prod ucção do leite. Além do mais, 
para os q ure criam o gado bo,;'ino c{}m 

o principal intuito de obtel' {) adubo 
necessario para as suas cultu.l'as, corrlo, 

por exemp'lo, os cultivadoresi!e ea-fé, 
taes alliInaes offerecern, sobre outras 

raças, uma grande vantagem: a de po

derem ser facilmente estabu!ados sem 
perigo de se ferirem mutuamente, por 

serem desprovidos de chifres. 

A parte agricola do estabeleCimen

to correu bem, tendo-se coihido. no 
allno de 1922, 1.200 alqueires de mi
lho, 3'4.000 kilos de fenos diversos, 

bem como toda a forragem verde ne

cessaria á manutenção do !'ebanho. 

"Fazenda de Criação de Itapetínin
ga" - A Fazenda de Criação de [tape

tininga continuou a cuidar da áiação 
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lh' u~ n~eiros ROmnley rvrarsh, possuin
do ho)", 1 H animaes. Essa criação 
pOlleo' interessa.' ainda aos criadores 
paulistas. dahi a pouca procura de 
taes animaes, pois, durante o anuo de 
1922, a. fazenda só conseguiu vender 5. 

A pane agricola do establele·cimento 

produziu, convenientemente, a forra
genl pr€císa para. os se·us anin1aes e cui
dou ela eonservação e formação de pas

tagen:3. eercas, caminhos, etc. 
Uposto Zootechníco de S. paulo" 

O Posto Zootechnico de S_ Paulo. além 

de cui<far dos trabalhos da ultima ex

posiçào ele gado realizada em Setembro 
do anno p-a.ssado, manteve regularn1en

te a est.a.ção de. monta a elle annexa, 
como tambem recebeu e expediu para 
pontos diversos do Estado uni. grande 

. _llunlero de animaes em transito por 

S. Paulo. 

"Posto Regional de Botucatú" - A 
zona. onde se encontra tal estabeleci
mento. por ser lllais agrícola do que 
pastoril. pouco aproveitou dos repro
ductores flue se encontram no estabele
cimento. O estabelecimento manteve 
em boas condições os reproductores que 
possue, como tambem as construcções, 
macllÚl bm os. etc. ,que ali se ell.con tram 

"'Ha.ras Paulista" - O Haras Pau
lista continuou a sua tarefa: o melhora
mento do ca.vallo nacional pelo cru
za.m-enio das eguas crioulas conl' ga
ranhões exoticos. Os mestiços, (j ue 
apresenta.nl as condições necessarias, 

são aproveitados pelo Corpo de Ca
,-allaria da Força Publica e os restan
tes vendidos a particulares, depois de 

(,~lstra.dos.. 

A criação do pur<J. sangue vae tam
h{~lll sendo feita com relativo successo, 
sendo (jue. em 1922, se vendeu um dos 
pl'oduetog dessa raça pela importancia 
dI' l5: 000$000, havendo ainda. outros 
('111 (~()fidjções de venda. 

() (:BI,dleleeimento possu", hoje 452 

O Governo Federal cedeu ultimamen

te, 'pOr emprestimo, aO estabelecimen
to um garanhào arabe puro sangue di
rectamente importado da Syria e um 
anglo-arabe de origem argentina. o 
Governo do Estado, por sua vez, de
sejando melhorar a criação de animaes 
puro sangue que PQssue, mandou adqui
rir, por 32:000$000, o magnífico ga

ranhão inglez "Light Hearted". 

A colheita verificada em 1922, foí 

a seguinte: 

Milho 103.300 litrod 

Fenos 70.000 kilos 

Mandioca 80.300 ~~ 

Capim para c.anla 30.000 " 

Além dessas forragens, pr<Jduziu-se 

toda a alimentação verde precisa par;) 
os animaesexÍstentes. 

"Serviço de Policia Sá.nitaria Ani
mal·· - O anno de 1922 correu ma;, 

favoravel aos interesses da pecuaria, UD 

que diz respeito ás molestias contagio
sas, do que o d,e 1921, que nos trouxe 
a terrivel epizootia da "peste bovina··, 
a.bsolutamente extincta em Julho <!E 
1921. 

As consultas attendida.s na Directo
ria elevaram-se a 250. 

Os veterinarios districtaes responde
ram a 240 consultas qne, ilddicionadas 
ás 250 a·cima, perfazem um total de 
490. 

No pequeno laboratorío dü Serviço 
foram feitos 182 exames de materia I 
pathologico. 

Durante o anno, attenderam-se a 141 
chamados de particulares para inspec
ção .;, in-loco". 

('Exposição de Anim,aes" - Em8 d~; 

Seteul'bro do anno passado. ina ugu-roli 
se, sob a direcção dos Srs. Dr. Antonio 

de 'Pa:dua SalIe3, Dl' .. Candido Naziaro· 
zeno Nogueira da Motta, Dl'. Paulo de 
Mora.es Barros, Dl". Alfredo Penteado 
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"8 ·CeL F'rancisco Schmidt, a Exposiçào 
de Anímaes_ preparatoria ao certamen 
federa! leva.do a effeito no Rio de Ja

.neiro em 24 do mesmo mez. A ex
posição esteve aberta do dia 8 ao dia 
14. O €xito alcançado excedeu a toda 

.expect.ativa, vindo coroar os esforços 

Bovinos: 

Iu~.('a Caracú 
Hollandeza 
Herefol'd . 
Devon 

Simmentllal 
RNl-Polled 
Schwytz 
Homagnola 
1\lorha nacional_ 

Suínos: 

>:<-;{;H Dnroc-Jersey 
Poland-China 

0" l'l'oductos do Posto de 8elecção 
-do Ga!!o Nacional, ,)m Nova O!!essa. 
.foram ela.ssificados "fóra de concurso". 

Ca,N.a, H('-ral do Estado - Continuou

se a triangulação para o o'éste da rêde 
entre as Bases de Campo Alegre-Hi
rapina e de Barretos, tendo sido re
constru;dos os signaBs de Morro Alto, 
Tayuva, Areias, Botaf-og-o, Granada e 
Marcondesia, que, em parte, haviam 
desapparecido, e ligados á zona já 

triangulada tres pontos approximados 

do meridiano 6_": o Pirangy e o Irupi, 
_no espigã.o do divisoi' das aguas dos 
ribeirões Onça e do Turvo, e um em 
-'Luiz Barreto ", na E. F. S. Paulo
Goya.z. 

Continuou-se o levantamento da fo
'lha topographica de Ribeirão Preto, 
que fk.QU quasi terminada, ex~ep{uada 

uma pequena parte na margem direita 

do Rio Pardo e correspondente ao can
to NE da. mesma, bem como de outros 

pontos <lo Estado. 

que. o Governo vem empl'e?;ando para 

que a nossa futurosa industria pasto
ril continúe a desenvolver-se eon V'.8nien
temente_ 

A:presentaram -se 

animaes, sendo 3 O 1 

nos, a. saber: 

Machos 
74 

26 

7 

18 

2 

10 

2 

:2 

S 

28 

Ji'emeas 

73 
~~ 4 

4 

19 

9 

:) 

10 

29 
24 

á expos'ição 4 O 5 

bovinos e 104 sul-

Total 
147 

60 

11 
9~ 

" I 

11 

10 
2 

5 

18 

57 
47 

!J {) 1 

104 

405 

Os estudos executados na região da 
80rocabana eleva.ram-se, no anno pas
sado, a 723.723 111S. de caminhamen
tos. sendo 693.926, ms. a tacheome
tro e 29.761 a bussola, ,tendo tambem 
sido felto o levantamento topographi
co da r,egião comprehendida entre a" 

povoações de Campo Largo de 80ro
caba, 8arapnhy e Alambary. 

Foram determinadas, durante o anno 
de 1922, as declinações magneticas, em 

84 logares differentes, para a elabo

ração da carta is,ogonica do Estado. 
Já' está confeccionada a nova carta 

gleral do Estado, estando já concluid o 

o serviço de gravura. Trata-se de um 
trabalho completo e que irá prestar 
reaes serviços ao desenvol"li'mento do 
Estado, abrangendo indicações sobre 
viação, agricultura, pecuaria, com mel'· 

cio, industria, instrucção publica e co

lonisação. 
Foi tambem organizado o relevo ge

ral do 'Est,ado, na escala horizontal de 
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1:300.000, e vertical 1:30.000, pre-· 

tendendo-se ai nda repr<Jduz ir em es
cala de 1: 1 . 000.000 para auxiliar O 

ensino nas nossas escolas. iForam., du
rante O anuo, estudadas diversas divi·

sas de municípios. 
Foram remettidos muitos trabalhos 

para figura rem na Exposição Interna
cional do Centenario, documentados 
por · plantas, photographias e amostras 

de rochas e minerios. 
Continuaram a ser acolupanhadas as 

sondagens que estão sendo executadas 
pelo Se-rviço 'Geo.logico e Mi neraIogi"co 
do Brasil pa r a o reconhecimento do 

nosso sub-solo. 

Os resultados desse serviço, as ob

servações feitas e dados apanhados no 
campo, estuda dos no gabinete e coor

denados entre si, são os elementos 
essenciaes para a confecção da primei

ra carta geol-ogica do Estado. 

Limites Intel'estaduaes - Em 4 de 

Dezembro de 1922, foi promulgada a 

lei n. 18 84, q u e estabelece as divisas 

eutre os Estados de S. Paulo e Rio 

de Janeiro . 

Illuminaç·ão ::,. Gaz. - .os serviços 

a cargo da The São Paulo Gas Com

pany continuaraul a ser executados de 'I 
accôrdo com o contracto celebrado en

tre o Governo e a mencionada Com- I 
panl1ia, mantendo-se para o metro 
cubico do gaz o preço de 170 réis, Duro. 

O total · dos combustores de illumi

nação publica, em 31 de Dezembro de 

1922, era de 10 ·. 031, sendo 9.560 da 
ílluminação permanente, 415 da ilIu
minação variavel e 56 da de alta pres
são. Achavam-se apagados, tempora

rfamente; na mesma data, 2.296 com
bustores, send8' 2 .154 de illulll inação 
per"m a nente. 10 8 da variável e 34 da 

de alta pressão. 

O numero de combustores novos, as
ôentados durante o ··anno e 'regendo-se 
pelo borario d·a lIIuminação perma-

nente, foi de 66, tOdDS do t)'P O C, de 
consumo de 90 litros por hora . 

O volume de gaz consumido na il
lunlinação publica foi de 2. _ r; n!l. 338 

metros cllbicos. 

O consumo de "g"az , medido para a il

Iuminação parücular, foi de n l .064 
metros cubicDS. 

O consumo de gaz, para usos extra
nhos á illuminação foi de .. 

12.618.732 metros cubicos. 

Ass im, o consumo de gaz Jnedido 
foi de 12.749.796 metros cu bicos. ten
do hav ido uma diminuição de 503.184 

metros em relação ao consunlO do an-
110 de 1921. 

Illunlillação Elec.tl'iC<l - O se rv iço 
por ilIuminação electrica co ntinu ou a 

ser feito nos termos do contl'auo .de 
13 de Fevereiro de 1917. 

Dura·nte o anno foi auctori zadü o as
sentamento de 159 novas lampa-das de 
6 O velas, sendo 47 no bairro Ypiran
ga, 18 na rua Cal'andirú e 94 no Jar ~ 

dim America. 
Em 3 1 de Dezembro de 19~~ . o es

ta do da ill umillação electl'lca ;:oI-a o 
seguinte: 

4 lamp . de 
887 

18 

60 velas 
75 watts t tiO vel.) 

200 velas 
13 " nos l'elogios pubik:()$ 

1. O~O lamp. de 600 velas 
403 1.000 

ServiÇo Telel'hmlieo - O serviço te
lepllOnico do Estado, sob o· r~gimen 
da lei n." 11, de 28 de Outub ro de . 
1891 , foi accrescido, durante o anno, 
de uma llnica concessão dada ao SI'. 
Carlos Ferreira da Rocha pe lo decre
to n." 3.500, de 31 de Ag·OSIO·. H.gan
do Jahú a Baurit, S. Mano~l. Ag·udôs, 

Botuca.tú, Itatillga, !Atarê., jC'êf:Queira 

César, Santa Cruz do Rio Pardo, 
Ipaussú, Ourinhos, Salto Gl'ande. Santo 
Antonio da Boa Vista, S. Pedro do· 
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Turvo, tendo assignado o respectivo 

conlfado em 20 de Setembro daquelle 

a.nno. 
Completando o serviço de communi

cações do Estado, seria d,e toda a con
yeniencia o estabelecimento de uma 
estação radiographica. 

Repartição de Aguas (' }]xgottos -

Durante o anno de 1922, foram pos

tos em pratica e em vias de execução 

diverBO;3 serviç-os, destacando-se , entre 

ellE:~: o melhoralllento do serviço de 

ag:uas da. Penha; a injecção ele volU:Il1B 

supplem,e-ntar na rêde do Braz, aprovei

tando o excesso de capacidade do enca

namento de 1111,00 -de dia metro qu·e con

duz as aguas do Cabuçú, entne Sant' 
Anna e a torre da Avenida Tiradentes; 

e a (,OllSlJ'ucção do conducto forçado, 

en1 Jagual'é e Agua Branca, como 

complBmento das obras do Cotia. 
O projecto de utilização das aguas 

do Tieté, para fins industriaes e "hy
gieníeos. continúa ainda em estudo. 

.:-\. rede de ag"uas fi-cou auglnenta
da de 15. O 2 4,65 metros de tubos as

sentes sob o titulo de desenvolvimento, 
attingindo, assim, a sua extensão total 

de 66!1.899m,39. 
Sob o titulo de remanejamento, fo

ram s\lhstituídos 1.171 metros de ca-

nos. 
Os principaes serviços de exgottos 

exeeutados no anno passad,a. foram os 

segulntes: 

a) rle'cnv<llvimcnto de ligações 
.. collectores 

l0.431 m ,OO 
lO.640m ,30 b) 

c) .~ drenagem 2.135m,OO 

o Governo está tratando de dar 

cu<mprünento á auctorização legislativa 
constante da lei n.' 1919, de 30 de De
zembro de 1922, para prolongamento 
da rêde urbana de exgottos desde a 
alameda. Santos até ao Jardim America 

e á Villa Cerqueira Cesar. 

R.epal't,ição- de Saneamento de Santos 
- ConOnúa a funccionar com perfeita 

regularidade a apparelhagem que for

ma a rêde de exgottos de Santos e S. 

Vicente, achando-se em' via de conclu
são a estação elevatorIado XI digo 

tricto, cuja zona de exgottamento fica. 

comprehendida entre a avenida Anna 
I Costa, rua :B"'loriano Peixoto, avenida 

Conselheiro Nebias e rua Alexandre 
Herculano. Essa ,estação elevatoria 
compõe-se de duas bombas de 5", li

gadas directamente a motores electri· 
cos de 5 cavallos-vapor. 

Durante o anno de 1922, a rêde teve 
um desenvolvimento de 1.038,50 me· 

tros de collectores de diversos diame
tros, sendo 928,50 metros em Santos 
e 110 metros em S. Vicente. 

Foram executadas 374 installações 

de exgottos, sendo 348 em Santos e 2 'i 

em S. Vicente. 
Essas installações estão assim dis

criminadas: 

Predios novos em Santos 
reformados em Santos . 

" 

" 

n{):vos em S. Vicente . 

reformados em "8. Vicente 

225 

123 

16 

10 

374 

So b o ponto de vista economico, o 
anno de 1922 foi dos mais propicios. 
poiS os trabalhos da Repartição foram 

executrudos dentro ·da dotação orçame,,· 

taria. 

A renda produzida pelas installações 

domiciliarias, desobstrucºões, concer
tos, etc., attingiu á quantia de ..... 

97:127$308, que, sommada ao prodn

cto da taxa de exgotto (632:486$0521 

perfaz o total de 729:613$360 contra 
O de 668:458$135 produzido em 1921. 

'l1endo a despeza, incluidas as con

tas d{) patrimonio, attingido á impor
tancia de 636:831$663, verifica-se que. 
pela primeira vez na existencia da Re
partição, o balanço apresenta um sal

do de 92:781$697. 

Além dos serviços ·de exgottos, a Re

partição fiscalizou o abastecimento de 
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a3 ua contl'actado com a City of San
l-OS Improve ments Conlpa.ny. a c-o nlpa

nh Qu os trabalhos ele COllstnlcção da 
l'êde de exgottos da estação balnearia 

do Gnarujá e executou o assentamento 
de um cabo s ubterraneo para o Tel€

; l'apho Nacional. 
Honve abunda n cia de agua dlmmte 

o anno e distribuição satisfactoria em 
toda a área a'basteci-da, tendo para is
so contribuido a ampliação da segun
da linha adductora de 20". 

Houve um accrescimo de 695 liga
côes d~ agua , existindo actualmente 
10. 027 , das ' quaes 5.35 5 com hydro

luetr<üs. 

Quanto as publicações periodkaõ _ . 

Boletim d e Industria e Co mm"rdo,. 
Departamento Estadual do Tra balho,. 
Commercio do Porto de Santos e B o-· 
letlm de Agricultura, foram ed itadaE 
e distribuidas com regularidad" . 

Serviço de Public.. .. ç.ões - O Servi-, 
ço de Publicações m a nteve-se bastan - f' 
te activo durante o anno de 192 2, at-

i 

A fre{Jllencia -da Bibliothec<:i au 
gmenlou, principalmente por pa.rte cio ' 
public(l interessado em aSsulllpto~ agrl- · 
colas e indllstriaes. A média de fl'e
quencia foi de 250 leitol'e :=: mi'<lsa83 , 

Entraralll. ·durante o anno, 212 valu ·· 

,mes , 3 lnaioria dos quaes é <;onsti~ 

tuida de periodicos teohn icos üp tran
geiros e n acionaes. O total at ti ng'in a 
6.888 volumes, que a borda m , ~1l1 sua 
g rande maioria. os multip los ü S3u m - ' 

ptos relativos ás sciencü,- s n atUl'af:'.~ e ap 
plicadas. 

tendendo diariamente a pedidos de pu-
hlicações sobre varios a ssumptos agri
colas e outras tantas informações e 
dados ácerca do Estado. Dentre as mo

llographlas distribuidas, avultam em 
numero, as que se referem ao algodão. 

mandioca, fibras texteis e oleaginosas, 
criação em geral, principalmente so
ure suinos, ' forragens, adubação e 
g rande quantidade de instrucções para 
o combate ás pragas. 

Os algarismos a baixo ~ representam 
o movimento geral d e distribuição dlE) 
pubIicações, em 1922: 

Elstado de S. Paulo 
Outros Estados 
E s trangeiro 

54.000 exemp. 
15.000 

12.000 

Foi conslderavel o numero de in
formações remettidas aos representan
tesdo paiz no 'estrangElIro , afim de 
habilita I-os a a ttend<ir aos encargos e 
interesses da propaganda brasileira. 

O serviço de permuta das nossas pu
hlicações oom as congeneres de insti
Iilições scie'ntificas estrangeiras correu 
(·om toda a regularidade, verificando
~:n mesnlO Ulll ligeiro augmeuto nesse 
II Ul ínte l'ea.m hio. 

~Iovimento l\fal'itullO -~ N~) anuo 
findo entráram no porto de Santos . 
2.050 navios a ve~a e a Yapor . com 
a tonelagem de 5.402.50:3 tone ladas, 
contra 1. 757 navios e 4.364 TSl tone
ladas n o a nno anterior. 

Nas sahidas veri ficou -se ~1l1l a· u~ 

gmento correspondente: 2-.054 navios 

·com 5.40 1.2 45 toneladas em 1932, con
tra 1.768 navios com 4.379.843 em 

1921. Nesse movimento a bande ira in
gleza continuou a occupal' o primeiro 
logat', logo seguida pela brasil e ira' O 

terceiro coube á italiana e o quarto á 
franceza. 

P"opaganda do Oafé - A Compa
nhia Café Paulista, de Tokio, conti
núa na propaganda do nosso café no 
Japão e <Jutros paizes asiaticos, de ac
côrdo com o sen contracto. 

No semestre findo em Novembro de 
1922 a importação de café !lesse im

. i perio foi d e 4.447 saccas, fig urando 
neste ' total o Bras il com 67 p or cento 
e Java, Ha wai, .etc .. üo m o res to-, 

De conformidade com o contracto; a 
Companhia tem distribuido o nOSSO 

café e cartazes de reclame em festas 
publica.s , escolas. associações, etc . Nes-
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ta sentido destaca-se a distribuição 
feita da bebida a mais de tres mil pes
soas no curs" de portuguez da Escola 
ele Linguas Estrangeiras. de Tokio. 

Obras para o Centenal'io da Inde
pendencia Devido aos m ultiplos 

contratempos, 'não foi possivel termi
nar para 7 <Le Setembro do anno pas
sado a construcção da avenida d~ In
clependencia e obras annexas. Ficaram, 
porém, terminadas naqnella data as 
obras de reforma do Musen. A gran
diosa escadaria do vestibulo offerece 
lloje aspecto imponent'C ao visitante, 
Completou-se o emplacamento de mar
Hlcre nos muros de apoio e de recin
to, ben1 como s:e procedeu á repara
ção d€ molduras, {)rnamel1tos e ele
mentos architectonicos damnificados 

pela acção do tempo; levaram-se a ef
feito ornatos, consolos e capiteis que a 

ordenança architectonica do l>e110 edi
fício exigia.. Foi installa.do o sel~viço 

completo de exgottamento para o edi

fício, o que era uma das falhas de que 
luais se resentia o Museu, assiIn como 
a installação completa, inclusive o ga
hinete para Cl'eados no ultimo andar, 

Todo o serviço de pintura .a cal e ci
mentone sobye as .par-ede·s e "rocaUne" 
e "esmalte opaca." sobre as esquadrias, 
teve um acabamento perfeito, offere
cendo hoje o interiol' do Museu um 
aspecto agradabilíssimo, tendo para is
';0 concorrido grand'emente algumas 
obras de pintnra e esculptura ahi pos
tas. 

Foram terminados tambem os mu

ros das rampas de aC0esso, na esplana
da do Museu, tendo sido construidos 
em alvenaria de pedras, e 9 'seu para
mento exe,cutado em '''o·pus incertus" 

<,,,quadrado em pilares de alvenaria. 

A €scadaria externa foi demolida, 
tendo sido executada uma nova, toda 
"m cantaria de granito lavrado, em 

,lois lances de 12 degráus, com 2 pa
Tamares, respectivamente de 2,20 e . 
4,80 metros. Junto aos parapeitos ha 

grandes pilares OrUaJU811tae.<;::. QUé ser-

vem de base a 2 grupos escul!)turaes, 
Foi executado o augmento do plin

tho do edificio nas fachadas da frente 
e lateraes, com a altura de SO ems, 
na fachada principaL Era uma. obra 
que se impunha, sem duvida, para o 
completo destaque do bello edjfieío, 

Com o assentamento das hal.austra
das e respectivo capeamento e <lom R· 

terminação das escadas de 3,(,ces~o a.o 
parque, ficaram completanlente ternli
nados os muros lateraesem frent€ ao 
jardim do Museu, 

Ficou talubem terminado o 111Ul'·(j de 

sU,stentação da espiana-da elo Museu; 
enl cantaria de granito, fOi'IlH-lndo fun

do apropriado para receber (1 grupo 

esculptural -dos (('Bandeirantes ", de cuja 

execução se Reha incum·hido ~) es

culptor Nicola RoUo. 

Para as fontes e cascatas elo ]ardim 
em frente ao jardim do Museu. foi 
feita a installação dos ires g1'tlpüS "mo
tor bomba. centrifuga". achando-se já 

terminada a casa de machinas. A ,obra 
de ca.ntaria, assinl como tqdn ~J en
canamento e a installação dos ;.\7v ja.

ctos [oi tambem terminada. realizan
do-se, com exito, experiencias de func
cionamento dos l'epUehOR 

Embora incompleto, procedeu-se á 
inaugur.ação do 'lVLonu'mento Conlme

l11-orativo em 7 de ,setembro do çl,nno 

passado, com grandses solemnidau'?s e 
festas no local. A montagen1 do MO!lu
l11ento continúa actívamente, resia,ndo 
pouco a faz-er da parte de cantaria Btn 

granito. O grande quadro elll bronze, 
d.o '''Grito ", já se acha coUocado, assim 
corno já está no local um grande nu
mero de figuras em bronze, a.lém do 
carro õ(Victo'ria n com·pleto. 

Foram completamente tel'nünatifJs os 

muros de arrimo em torno da praça 
do Monumento, Têm e!les 340 metros 

de extensão, com a altura maxima de 
8,70 metros e minima de 4,00 metros. 
Foram construidos em alvenada. de 
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f'.(,II(·rf'llJ de cimento , sendo as suas fa

c:!:s int:>ernas e apparentes em "opus 

i ""ertus" e . cantaria de granito . A 
obra está fundada sobre uma €staca
da de g uarantan de 1.1 04 elementos. 

As demais obras, como serviÇ<J de 
iIlumina ção, exgottos e calçamento da 
avenid~ ja rdins, etc ., segnem sua mar
cha natura l, estando muitas em estado 
bem adeantado. 

"ia{~_o Fet~·t"a. - :Enl 1922 , fo raln 
inaugurados no territorio do Estado 
72,663 kilometros de estra das de ferro, 
sendo 7,35 0 na Estrada de F erro de 
Monte Alto, 32,808 no ramal d'e Ti
bagy, da Estrada d·e Ferro Sorocabana, 
e ?2 .505 no ramal de Piracicaba, d R 
Companhia Paulista. 

A extensão to ta l em trafego, em 31 
de Dezembro daquelle anno, fico u as
s im eleva.d a a 6.7 53, 247 kilometros. 

FOI'am entr.egues ao trafego publico , 
com. os trechos inaugurados as seguin
tes estações: Vista Alegre, no km. . 
31,350 da E . F. de Monte Alto; Cayuá 
e Presidente Epitacio, nos kms. 
888,31Q e 903,150 do ra ma l de Tibagy, 
da Estrada de Ferro Sorocabana; 

i Cayuá, T upy, Taqu a ral e Piracicaba I 
C. P. ) nos kils. 99,615, 105, 3"71 . .. . J 

114,700 " 123,593 da Companhia Pau- i· 
lista. 

No decurso do anno , houve apena$ 

a concessão de duas linhas ·fe1'reas se
guintes, no ·regimen da 'lei n.· 30, <le 

13 de Junho de 1 892: 

- pelo decreto n ." 3. 476 , de 25 M 
Maio, á Companhia Estrada d e Fer
ro Oeste de São Paulo, rela tiva a 
uma linha de lm, OO de bitola, en
tre trilhos, com a extensão appro
ximada de 63 kilom etros, qu;e par
tindo da Estação de Tayuva, 'da Es
t rada de Ferro Paulista, e passando 
proxima a Tayassú e a Pira ngy, se 
dirija á s p roximidades . da confluen
cia do corrego grande ou Manoel 
Francisco com o Ribeirão da Onça·, 
nas raias do municipio de J a botica
bâ l; e 

- pelo decreto n.' 3. 536 , de 25 de 
Novembro, á Companhia Noroeste do 
Paraná, r.ela tiva a uma linha, tam
bem de 1m,OO de bitola entre tri
lhos, com a extensão a pproximada 
de 9 kilometros, ligando a estação 
de Ourinhos, d a Estra da de Ferro 
Sorocabana, á margem dire ita do 
rio Paranapanema, nas vizinhanças 
do local denominado "Porto Itaipa-
va " . 

Nenhum dos decretos acima havia 
s ido r a tificado em contracto até 31 de 
Dezembro. 

Nas linhas já em tra fego, foram 
inauguradas as seguintes : Alecrim, em 
substituição ao posto t e legraphico do 
n\\esmo nome, a 2 de .Jane·jro, e Carls

ton (parada), a 27 de Set<>m'bro, nos 
kms. 109,34-5 e 113,0«0 da Estrada 
de Ferro de Santos a Sa nto Antonio 
do Juq uiá ; Retiro (posto telegraphi
co) n o km. 21'1,67 6 do tronco de 1,6 0 
da Companhia Paulista, a 14 de Julho. 

Em virtude delles, cresceu, pois, de 
. 72 kilometros a extensão das linhas 

As o bras do prolongamento do ra
mal de Ag udos, entre Piratininga e 
as cabeceiras do rio Tibir,içá, da Com
llanhia Pa.ulista. e no de Tabatinga a 
Nova Horizon t e, da Companhia E stra
da de Ferro do Dourado, continuaram 
va~arOBa.m'€nte. 

concedidas no reg ímen da citada lei. 
O movime nto financeiro das estra

das de ferro de concessão e de proprie
dade e administração do Estado ac
cusa para a receita do conjuncto .' 
176.632: 042$428 e. para a des peza . 
117 . 133: 451$565, havendo, pois, um 
saldo de 59.498:590$863 . 

Pelo dl<lcreto n. 3.4 96 , de 24 de 
Agosto de 1922, foi dado regula 

mento á le i n.· 1830 , de 23 de 
Dezembro de 19'21, que' a ucto·rizou o 
Governo a conceder auxilio pa ra a 
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,constn](:ç'ão e, desenvolvilnento das 
estradas de ferro vicinaes. 

A Oompanliia M'Ellhoramento de 
MontE" Alto fo i a pri'meira via fenea 
que solk.itou e obteve o auxilio da l"e
ferida l ei. 

Foram entregues, em 1922, as se
gUinte,; ,;ubvenções: 

- á Compallhia Guarujá, ... . . . . . 
24: OOü$õ1!O, metade da subvenção 
anrruar de que ha tempos gosa ; 

. - á J;)stra.da de Ferro Rezende a 
Bocajna, 3: 000$000, resto da dota
çã.o de 18 : 000$000 da mesma espe
cie relativa a 1921 e mais . .... 
15 : 000$00 0, parte da de 19 22, cor
respondente aos mezes de Janeiro 
a Outubro. 

Attfi 3 1 de Dez€-mbro, os auxilios não 
reembolsaveis, receõidos do Estado pe
las estrada.s de fel'ro importavam em: 

Compan h ia. Guarujá 888: 000$000 
Es trada · ,le Ferro Re-

·zenele a Bocaina 346: 500$000 

Estrada d'e Ferro do 
Ba.nan al 388: 500$000 

1.623:000$000 

A (~i"ida das estradas, proveniente 
de quan tias r ecebidas e reembolsaveis 
era: 

São Paulo R a.ilway 
(Campo L impo e 

. Braganç,a ), por ga-
rantia. de juros 2.048:909$138 

Sout.hern São Paulo 
Raiiway, por ga-
rantia de juros, ex
elusive a do 2.' se
mestre de 1922, 
cu ja .:anta estava 

ainda por apurar. 6.709 : 358$518 

Companhia Melhora
mentos de Monte 
Alto, por s ub~enção 

Cama l'a Municipal de 
Pirajú (Linha de 
Pirajú - Sarutayá) , 
por subvenção 

Total 

18:000$000 

25 0:000$000 

9.02 6: 259$65 6 

Na Companhia Paulista, inaugu
rou-se, em Julho, a tracção electrica 
entre a s estações de Jundiahy-Paulista 
e 'Campinas, a uc torizada pelo decreto 
n. ' 3. 490, de 20 do mesmo mez. 

A 22 de Outubro, completada a ins
tallaçãx:J da linha trolley, entre aquel
la 'estação e o km. zero das linhas da 
Companhia, foi tambem inau.gurada a 
refe rida tracção nesse trecho com pI e· 

menta l'. 

Tambem em Julho inaug urou-se a 
bitola de 1,m60 no trecho de S. Car
los a Rincão. pelo citado decreto. 

Na estrada d·e Ferro do Dourado, 

em que a bitola de 1,mOO, na linha de 

Ibitinga e ramal de Itapolis, foi inau
gurada. por trechos successivo-s, á m e
dida que nelles se concluia o trabalho 

de alargamento, ficou completamente 
alargada em toda aquella linha no dia 
19 de Maio e no referido ramal no dia 
4 de Junho. Resta fazer o a largamen
to na linha Tra bijú-Dourado-Ferraz 
Salles. 

Na Estrada de Ferro Votorantim, 
de concessão municipal e propriedade 
da S. A. Fabrica Votorantim, foi inau
gurado, no dia 2 de Feve reiro, o tra
fego por t racção electrica nQ trech·o, 
com 7 kilometros de extensão, entre 
Sorocaba e Votorantim, t endo sido a 
bitola alargada no mesmo trecho, de 
0,ru60 para l,mOO. 

A Es trada de . Ferro São Paulo e Mi
nas Ioi adquirida pela Companhla Ele-
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d .ro-MetaHurgica Brasileira, por es
uiptura publica de 14 de Setembro. 

'Pendo em vista a necessida·de ,de ter
... mos para execução de obras e me
HlOramentos auctori&ados, ,foram expe
<lidos ·os seguintes decretos de des

apropriação: 

- Companhia Ferroviaria S. Paulo
Goyaz, decreto n.' 3.479 de 8 de 
Junho, um terreno, cO'm a áTea de 
500,50 metros quadrados, no muni
cipio e comarca ,de Olympia; 

COimpanhia Paulista, decreto ,n." 

3.483, de 22 de Junho, tres terre
nos com as áreas de 89,20'0 - .. 

1292,00 - 92,60 e 92,30 metros 
quadrados. no municipio e comarca 
de S. Carlos; 
- Companhia Mogyana, decreto n. 
3.504, de 15 de Setembro, dois ter
renos com 760,00 e 350,00 metros 
quadrados, no municipio e comarca 
de S. José do Rio Pardo. 

Furam adoptadas as seguintes alte
rações nos preços de transporte da 
rêde paulista: 

Estrada de Ferro do -Dourado 

Pelod'ecreto n." 3.474, de 18 de Maio, 
toi ·prorogada até 18 de Novembro do 

. corrente annoa vigeneia das tari·fas ell
tão adoptadas. 

Estrada de 1i'erro ,de Santoo a San
to Antonio do J'Il·quiá' Pelo 
decl'6tó U.' 3.458, de 23 de Março, foi 
prorogada a vigeucia das suas tarifas 
para o periodo triennal a começar no 
dia lOdo referido mez, observando-se 
em relação á tarifa movei a variação 
contractual até o cambio de 12 dinhei
ros, a qual vinha sendo limitada até 

" de 16. 
Pelo decreto n .' 3.540, de 7 de De

zembro, ·fo·i auctol'izada a emissão de 
Ilassagens de ida e volta, de 1.' e 2.' 
<:Inss". com 30 % de abatimento, aos 
fiabhados e domingos, com direito para 
a volteI at,é a terça-f.eira subsequ'ente, 

entre a estação de S. Viceuw e as d& 
Itanhaem, Itariry, Pedro Barros e Ju
quiá. 

Estrada de Ferro IS. 'paulo,Goyaz· -

Pelo decreto n.' 3.437, de 29 de .Junho, 
foi proroga-da a vige.ncia das suas tarUas· 
por dois a.nnos, a conta·r d-e [3 de Ja.

nelro. 

Estrada de Ferro <l'orocaoa"" - Pelo 
decreto n.' 3.451, de 10 de M<l,rço. fo
ram appr·ovadas: 

a) novas bases de tarifas. já appro
vadas para a parte federal 'pelo 
Governo da União; 

b) novas bases para a Secção ltua-

na; 
c) as condições de applicação das ' re

feridas tarifas. 

Estas ficaram isentas de taxas cam
biaes, extiuguindo-se a tarifa move!. 
com o cambio. 

Foi mantido sobre as llOvas 
o augmento provisorio de 2t\ % 
estavam sujeitas as tabellas L 

bases 
a que· 
(pas-

sagem das duas classes), inclusive ca
dernetas kilometricas, l-A (bagagem),. 
2 (encommenda). 2-A, 3. 3-A, 3-B, 
3-C, 4-A, 5, 6, 7, 8, 9 , (apenas em 
trens de passageiros), lo). 11 (em 
trens de passageiros e no~ despachos 
em numero de 100 cabeça~ Qumais) 
cal, cimento, algodão em rama e em 

caroço, taoollas 14 , 14-.'1. . 14-B, 16 

e 17. 

Gosam do abatimento de 20 % a·e 
madeiras destinadas a. S, Paulo, no 
periodo de Fevereiro a Maio, quando 
despachadas em trafego proprio. 

IAs alterações acima foram auctori
zadas na parte f>ederal por pO'rtari& 
do Ministro da Viação de 28 de Ou
tubro de 1921. 

Pelo deCl'eto n.' 3.4 4 8, .de . 30 de 
Junho, foi restabelécida a classifica

ção na tabella 5 do assucar commum 
produzido no Estado; em sua pri
meira sahida, quando despacll.aao pelo 
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proPl'io productol', revogando-se assim 
o 'lue em contrario ficara estabelecirlo 
no r.egimen do citado decreto lI." .• 

3.451. 

Estrada de Ferro Mogyana ._- Pelo 
decreto n." 3.505, de 15 ode Setembro, 

De Sã,o l; H 1110 a Sa 11 tos 011 

vice-versa. ~~OOO 

Assignatul'a mensal entl'e Sã" 

Paulo e Santos ou vice-
versa 90$000 

Pelo aviso n." 102, de 21 de Agos-
loi auctoriza<la, a titulo de animação to, foi auctorizado' o resta'belecimento 

e e-m. caracter pl~ovisori-o, a. reducção 
de 15 % nas tarifas dos productos 

metaHurgic·os, quando despacha'dosdi
rectamente, em vagões completos, pelas 

'usinas produetoras. para Ca·mpinas 0'.1 

estação além desta, no senti'do da ex

portação. devendo a sua suppressão ser 

'procedida 'de communicação ao Governo 
e de aviso ao publieo com 10 dias , pel.) 
menos, de antecedencia. 

S. Paulo Railway Company - Foi 
concedida á Companhia, por despacho 
do Ministro da Vi'ação, de 20 de Abril, 
a adopção de tarifa cambial, para os 
cambias abaixo de 13 dinheiros, fican
do sem etfeito todas as concessões pos
teriores ao decreto n.o 10.204, de 30 

de Abril de 1913, com excepção das 

seguintes: 

Taxa de 
(Aviso n ." 
1921) : 

carga , descarga e baldeio 
55 EIS, de 9 de Abril de 
1$000 por tonelada para 

cada uma das operações. 

Taxa de manobra (Aviso n.· 58 E /3, 
de 16 de Abril de 1921): - 1$000 por 
tonelada, quando as mercadorias pro
cederem de desvios particulares ou 

forem aos mesmos destinadas. 

Taxas de Agencia Cidade (Aviso n." 
712, de 27 de Novembro de· 1920): 

-- $400 por 10 kilogrammas ou frae
ção de 10 kilogralllmas e por expedi
ção <le um ou m a is volumes, para con
ducção da referida agencia. até a Es
tação da Luz ou a do 'Braz. 

No dia 6 de Julho inaugurou-se o 

servIço de carros Pullman,entre S. 
Panlo e Santos, com os seguintes pre

ços para os ingressos: 

das passagens de excursão entre S. 
Paulo e Santos, aos domingos e feria
dos, aos preços de 10$000 para a L' 
cla~se e 4$000 para a segunda. 

Na secção Bragantina e ramal de Pi- ' 

racaia foi , pelo decreto n" 3.4 59, de 
21 -de Dezemlbro , auctorizado · o estabe
lecimento , nas estações, de deposito& 
de volumes pertencentes a viajante!! 

em transito, mediante o pagamento de 

500 réis por volume e por dia . Essa 

medida foi tambem auctorizada na li

nha de Jundiahy a Campinas pelo Go
verno Federal. 

Por despacho de 11 de Setembro toi 
deferida a proposta da Companhia . es
tabelecendo a redncção de 7" % Das 
passagens communs e de assignaturas, 
a favor dos empregados da estrada. 

Estrada de Ferro Soro cabana -

A extensão da estrada em' 31 de De
zembro de 1922, era de 1.770 ,67 8 kms. 

tendo havido, poIs. um augrneuLo de 
33,506 kms., sobre o' total de 1921. 

Resultados financeiros de 192'2: 

Receita total 
Despe?,a total 

Saldo 

36.351:073$143 

24. 740: 621$28~ 

11.610: 451$854 

A receita total compõe-se de 

Renda pl'opria do 
trafego 36.07 2 : 247$303 

E de rendas even-
t uaes 278:825$840 

36.351:073$143 

Para a renda propria do trafego 
contribuü-am as seguintes verbas: 



Passageü'os 
Encommendas e 

bagagens 
Café 
Outras mercadorias 
Animaes 
Telegl'ammas 
Armazenagens 
Diversos 
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7.537:806$730 

2.163:315U60 

3.920:607$470 

17.290:207$928 

2.061: 317$690 

296:712$558 
IH: 145$800 

2.658:13:3$667 

forços de tracção correspondia a '" 
1.244,040 Iqitos; em 1922, adquiriu 
10 locomotivas "MUrado", elevando-se 
a somma de esforç.os de tracção a .. 
1.364.240 kilos ou mais 9,66 %. En
traranl essas locomotivas en1 serviço 

no mez de Setembro. Para os trens de 
passageiros foram construidos 21 car

ros, séndo 4 de 1.", 10 de 2." classe, 
2 mixtos, 1 dormitorio " 4 de baga-

36.072: 247$303 gens. FOI'am transformados 20 vagões, 
sendo 12 (;o·J)ertos em 12 gaiolas, 4 gaio-

A renda eventual foi constituida da las de 28 T e 4 gondolas de 31 Tem co-
seguinte parcella: be-rtos: Foram ad·quiridas 3 O O gaiolas 

e 2 O O gandolas. 
!. 

Venda de material inutili- Concluiram-se, nas officínas de May-
zado 278:825$840 

A cEscriminação da despeza de custeio 

é a se.guinte: 

Administração 
Trafego 
Locom. e Tracção 
Linha 
Linhas telegraphicas 
Navegação 
Despezas diversas , 

950:968$890 
5.119: 334$570 

12.482: 611$892 
5.104: 789$022 

83:598$768 
107: 757$792 
891:56Õ$355 

24.740: 621$289 

Por conta de "·Capita-l" foi despen
dida, em 19 li 2, a importallcia ele .. ' 
5.2'23: 847$566 com acqnisições, cons

trllcção e transfa'l'll1ação do material rO
dante, augmento ·de eapacida'de produ

ctiva de officinas e depositos, a·basteei

menta de agua, substituição de pontes, 

construcção de edificios e embarcadou
ros, lastramellto com pedra britada e 
extensão de linhas t~legraphicas, elevan
do-se, assim, a 19.539:678$032 a despe
za feita pelo Estado, depois da resci
são do contracto de arrendamento da 
SOl'ocabana . Railway COmpallY. 

Em 31 de Dezembro de 1921, pos
suia a Estrada de Ferro Soro cabana 
150 loconlotivas. cuja so~ma de es-

rink, O· augmento da ferraria, a sala 

de braçagem de locomotivas e a s€c
ção de reparações de velocim€tros: Nas 
officinas de Sorocaba. construiram-se: 
um galpão. de 100,0 X 14,0 para cous

trucção de carros e um eelíficio ele . 
20,0 X 8,0 para os marcineiros; fOrall1 

insta lIa das uma serra franceza e uma 
talha de 15 T para facilitar o movi

mento ele madeiras. 
Para a officina electl'ica de Barra 

Funda foram adquiridos 1 prensa de 
ferro fundido e um rebolo e construi
dos 1 tanqne de madeira forrado de 
chumbo, para acido sulfurico. e on
tro para lavagem de accumuladores. 

No deposito de Sorocaba foi instal

lado ml1 machado mec.hanico; no de 
Laranjal, uma forja e prensa para bu
chas e accrescídas as dependencias; no 
de Botucatú, foi installada uma pren
sa de braçagem, c no de Santo Anas
tacio, que foi concluido no deconer 
do arUIO, nma machina de furar, for
ja, prensa para braçag"m e reholo. 

Em 1922, foram executados pela re
partição da Linha, por conta de capi
tal, os seguintes trabalhos: ponte me
tallica 50 bre o rio Sorocaba, nas pro

ximidades de Laranjal, com o v::\o li
vre de 45 metros; ponte de c{)ncreio 
armado de 9. O de vão livre sobre () rio 
Capivara, no tronco, e foi iniciada a 
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construcção da ponte sobre o rio do 
Peixe, com 30 metros de vão, Foram 
coristruidos e concluidos a eSTação e 
a!" mazem de Candido Motta e o a rma
ze m de Santa Adelaide, adHUldo-se 
prestes a ser concluidos a estação e 
armazem de Cerqueira Cesar. Foram 
collocados postos telegr aph icos nos ki
lometros 43,285 - tronco - 395 e 
5 O 2 do ramal de Tibagy; foram ins
tallados desvios e embarcadoul'os de 
ma deiras nas estações de Pau ' d'Alho, 
Palmital, Suss uhy, Candido Motta, Pa-
r-aguassú, Sapesal, Quatá, Fresid€nte I 
P rudente, Guarucaia; desvio e em.barca
douro de a nimaes em Osasco, Lenções, 
Ca ndidoMot t a , Assis, Sa'P€sal, Ranch a-
ria e Bartyra; desvios nas estações de 

Sa lgado, Bana Grande, ·S·a lto Grande e 
Candido Motta. Foram fe itos melho-
!"a mentos e novas installações hydrau
Jicas em Conchas, Rodrigues Alves, 

I Lençóes, kms . 347 e 373 da linha de 
Tibagy, Chavantes, 'Salto Grande: san

e
- ,I 

to Anastacio, Tiburcio , Piracicaba 
1"11. 370-Tibagy. 

Foram construidos o deposito de 
111 achinas e casas para operarios em 
Santo Anastacio e qua r tos pai'a. gua-rda 
<l e materiaes em Botucatú e Assis. Fo-
ram lastrados com pedra hritada 
75.417 metros de linha. 

E m 1922 as linhas telegl'aphicas ti

veram os seguintes augmentos: 
65 .816 metrqs , com dois fios. de Pre
sidenteWen0eslau a Presidente Epi
t.ac!o: 43.10'0 metros de ltaicy a JUll
d iahy e 13 .736 metros de Gua nabara 
a Sete Quedas, para desvia r as pertur
bações trazidas com a electrificação 
da P aulista, ou sejam 122.652 metros 
de linha, sendo de 198, 478 metros a 
extensão dos fios. Por conta do Gover
no Federal estendeu a Estrada de 
Ferro Soroca bana 175 kilometros de 
fios entre S. Roque € ' Piraeicaba. 

A actual linha telegraphica. da Es.
t\'ada de Ferro Soro cabana permitte 
que S. Paulo se communique directa-

lI1énte com SanlQ A 'W.HI;u·.i o , numa dis
tancia de 842 kilometros. 

A linha telephonica teve II m a. ngm en
to de 5 .520 metros, 

A utilização das terras da fazenda 
Mayrink para horto florestal continuou 
a ser reita modestamente. No dia 31 
de Dezembro do anno passado , exls
tia~ 91. 041 pés de eucalyptus de- di
versas variedades e mais 1. 8 4 8 pés de 
algumas essenclas brasileiras. 

Durante o ann{) de 1922, fo i des
pendida com obras novas e melhora
mentos a impo1'tancia de Rs,. , . ' , . , 
6.060: 405$16 3. 

Estraoda d e Ferro Araraquara __ 

-O res uHado financeiro de 1922 foi o 
seguinte: 

Renda 6 .302:4 33$871 
Despeza 4 .217: 8 ~O$670 

Saldo 2.0 84:543$201 

A r enda liquid a teve a seguinL;>. ap
plicação: 

400:000$000 foram recolhidos ao 
Thesouro do E stado; 

259: 781 :>190 foram empregados no 
a ugmento do "stock" 
do almoxa rifado; 

1.121: 862$885 fora m empregados em 
accrescimos e melho
ramentos; 

e 302: 899$126 concorreram, em gran
de pa.rte, p·ara au

gm<mto dos saldos em 
favor da Estrada, exiS
tentes nos Bancos. 

Comparados os resultados do trafe
go de 1922 com os do anno anterior & 

receita do trafego apresenta um de
crescimo de 474:566$309, a despeza 

do custeio um augmento de despeza de 
294 :368$ 389, e o saldo do tralego um 
decrescimo de 768: 934$698, 

Justiüca.'se a diminuição da renda 
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·I.ola <Iueda que, em f922, se verificou I 

na prod ucção do café. O transporte 

4essa mercadoria que, em 1921, fôra 

de 54.191.082 kilos, rendendo â es

trada 1.447: 065$350, baixou, em 1922 , 

a 32.900.855 com a renda de ..... 

776: 835$300, isto é, 670 :230$050 me

nos do que no anno anterior. A oscil

lação nos outros factores de renda, 

mormente nos transportes de fmpor

tação, que soifreram sensivel augmen-

to, reduziu a dlfferença aos ....... . 
474: 5663309 acima assignalados. 

Para o augmento da despeza con

correram, muito princípahneute a crea

ção de mais 4 trens diarios de pas

sageiros, a obrigação, oriunda do ac

cõrdo de tra fego mutuo com a Com

panhia Paubsta, de pagamento, .'por 

parte da Estrada de Ferro Aral'a

quara, de metade das. despezas de 

baldeação, a elevação de salarios em 

fins d-e 1921 e o augmento de custo 

dos materiaes, mormente os de im-

4)ortaçào e·stran,g-eira, deYidoá depres

são cam bial. 

A 1 ." de Janeiro de 1922, foi reor

ganizada a escripta commercial da Es
trada, com base no inventario levan

tado naque lla data. 

Por esse inventario, que figura de
talhadamente no Livro de In ventarios, 

então c.reado, o valor dos bens, moveis 

e immoveis da Estrada ascendia a .... 

14.51!i:436$ 300, que accrescidos da 

importancia de 1.12 1: 862$885, despeu

dida em conta de capital, e deduzidos 

da de 35: 890$000, de baixas provenien- I 

tes de venda de materiaes velhos e de 
demolições, perfaz o valor da Estrada 
em 31 de Dezembro de 19 22, represen
tado por 15.605:409$185, sem se levar 
em conta O valor do "stock" do Almo
xarifado, num total d'e 1.171: 988$960. 

Durante o anno. não houve alteração 
uns tarifas. 

Estrada de Ferro Campos do J Dl'dão; 

Receita 
Despeza de custeio 

Deficit 

194:921$936 

291:487$208 

96:565$272 

A receita geral da Estrada apresen
tou sobre a de 1921 um augmento de 
23:066$354, apenas, pelo facto de ter 
ha vido uma sensivel diminuição n08 
transportes de mercadorias. 

A despeza tambem, como a receita, 
pouco augmentou sobre a de 1921. 
sendo que esoo accrescimo foi devido 
á intensificação do tra1iego de passa
geiros, bagagens e encommendas, pois . 
em 1922 , foram transportados, mais 
do que no anno anterior cerca de ., 
4.000 viajantes e 100.000 kilos de ba
gagens. 

O deficit que, em 1921, foi de .. . 
100:501$744, passon em 1922, a . . 
96:565$272, embora ainda tenham 
persistido as varias circumstancias que 
têm concorrido para entravar a me
lhoria dos resultados financeiros da 
Estrada. 

O trafego de passageiros, bagagens e 

811commendas foi feito com r egulari
dad<'!. Os transportes de mercadorla.s , 
porém, ainda continuaram a ser muito 
deficientes e até em menos escala do 
que os do anno passado, devido á es
cassez do material rodante, reparos na 
unica locomotiva de que dispõe a Es
trada para a subida da serra e termi

nação de contractos de fornecimentos 
de lenha á Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

Ficon estabelecido, durante o anno 
de 1922, o trafego mutuo para a tl'ans
missão doe telephon",mas, entre a Es
trada e a Rio de Janeiro and São Pau
lo Telephone Company, serviço esse 
que só agora foi inaugurado, com ao 
terminação dos trabalhos que, para 
isso. estavam sendo executados. 

Foram assentadas as bases para o 



293 -

contracto que deVJerá ser firmado com 
a AgencIa Pestana, para despachos di
reetos entre São Paulo e Rio de Ja
neiro e as estações da Estrada. 

O maierial rodante da Estrada foi, 
durante o anno, accr'escido das seguin
te~ unidades: 

1 auto-<:arro para 30 passageiros, com 
motor de 90 a 110 HP, "Fiat", para 
trafegar em toda a linha. Esse car
ro foi adaptado nas officinas da Es
trada, com magnificos resultados; e 

'1 a u to-(!arro para 16 ' passageiros, para 
trafegar em toda a linha. Esse car
ro , que estava encostado, soffreu 
uma completa reforma nas officinas 
'da Estrada, sendo o seu motor, que 
estava. inutilizado, trocado por um 
outro "Mercedes", ultimamente ad
quirido. 

tE'H, ~1 -df>. ·Dez"€mbro· de 1922, ea3ta

vam quasi terminados os trabalhos de 
a~aptação ' de um auto-ca·minhão des
tiuado ao transporte de malas de via
jantJes e outras bagagens. 

Confor,me já nos referimos na men
Bagem anterior, a obra de maior vulto 
e de real importancia que se impõe, 
como das mais urgentes a ser executa
das. é ~, construcção da ponte metallica 
sobI1e, " rio Parahyba, para a Estrada 
ficar " salvo de qualquer surpresa 
desagradavel, mormente agora que se 
tenciona, electrifical-a, de accôtdo com 
auctorizac;.~â.o eonstante da lei n. Cl 1.904, 

de 2,9 de Dezembro. e que , em conse
quencia. ú trafego terá muito maior 
intensidade . Além dessa obra, são de 
urgente neoossidad'e as seguintes CODS

trueções : um predio definitivo para 
o armazem de cargas e escriptorio da 
administração das novas officinas; de 
um a brigo !para material de tracção e 
de um deposito de materiaes de custJeio. 

O edif:.cio 'para a estação em Cam
pos do Jordão deverá ser iniciado no 
{!orrente 3Dno. 

Estrada de Ferro Funilense - Em 
1922 a direcção da Estrada de Ferro 
Funilense continuou a cargo da Ins
pactoria Geral da Estrada de Ferr .. 
Sorocabana, não tendo sido ainda a 
eUa incorporada lIor não se acharem 
ligadas as suas linhas. 

O movimento financeiro da Estrada 
foi o seguinte: 

Renda 
Despeza 

Saldo 

778:909$963 
570:180$158 

208 : 729$805 

Essa renda liquida corl'8sponde a 
5,66 % do capital empregado. 

Comparativamente ao aiüío anterior, 
a renda bruta foi inferior em .. , .. 
14:321$200, mas, tendo havido um 
decrescimo de 16:791$043 nas despe
zas, a renda liquida superou a de 1921 
em 2:469$843. 

A diminuição da renda bruta loi., 
em parte, devido á menor quantidade 
de oereaes e outros generos de peque
na lavoura transportados, diminuição 
essa occasionada pelos prejuizos que 
a lavoura soUreu com a grande secca 
havida. O que mais affedou, porém, 
a renda da Estrada foi a resolução. 
tomada pela Mogyana, ,de limitar u11i
camente a 6 vagões dia rios o recebi
mento de mercadorias da Funilense 
destinadas a outras estradas de ferro. 
Essa medida, que viria restringir {) 
desenvolvimento de uma zona Q.ue co
meçava a prosperar. foi felizmente re
vogada. 

·Em 1922, o capital ~a. Estrada ele
vou-se a 3.689: 616$451, tendo havi
do o augmento de 8:899$437. motiva
do pelo accrescimo de material rodan
te e moveis, no valor de 22:929$962 
e pelo decrescimo de uma áre.a de ter
renos, com 1.940.000 metros quadra
dos, situada no nucleo colonial "Mar
tinho Prado Junior" e que reverteu 
á Directoria de Terras. Colonização e 
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Inllnigração; e de material retirado do 
desvio situado no km. 90, no toial de 
14: 030$525. 

A linha acha-se ·em condições de per
feit.a segurança para os se:us trens e 
O trafego de mercadorias pôde ser man
tido em dia. 

Tramway da Cantareira - Receita 
total durante o anno 752:385$617 

Despeza de custeio, to-
tal durante o anno. 911:422$472 

Deficit 159:036$855 

Importou o custeio da Estrada, du
rante o anno, em 911: 422$472, tendo 
havido UIna dilllinuíção na despeza. em 
1922, de 41:3051603. 

O Tramway ainda regIstra, infeliz
mente, no seu moviment-o financeiro 
um deficit de 159:036$855, ..... . 
89: 253$512 menos do que no anuo an
terior, que foi rue 248:290$367. 

Continúa crescente o numero de pas
sageiros transportados pelo Tramway. 

A 15 de Novembro foi posto em exe
cução um novo horario, augmentando
se 4 trens na linha de Guapira-Gua
rulhos '" 2 na linha tronco da Canta
l'eira. Esse augmento proveiu do re
forço do material rodante com a acqui
sição, na Estrad'a de Ferro do Dou
rado' ·do seguinte: 3 locomotivas, 6 
carros de passageiros, 10 vagões fe
chados de 10, toneladas para mercado
rias, 10 vagões abertos d", 1 O tonela
das e 2 gaiolas para animaes. O custo 
desse material foi de 210; 000$000. 

A renda dê passageiros, durante o 
anno, foi de 612:001$100; de baga
gens, eucommendas, m~rcadorias e ani
ma"s foi: de 113:994$600 e diversos, 
de. 26 :389$917, o que tudo perfaz a 
renda total de Rs. 752:385$617. 

O n ul!lIero de passageiros transpor-
tados, durante o anno,. foi de ..... . 
2. f,72. 088, sendo: contribuintes ... . 
:~. 121.001,' passes por conta de diver-

sas repartições do Estado 3 6,'2 . ;5 Z~ e 

passes escolares gratuitos 18S. ':1 6.4. O 
numero de passageiro.s transportados 
em 1922 excedeu de 94.44:] ao do 
anno anterior. 

A despeza feita em conta d<e .ca!)ital. 
durante o anno, foi de: 

lmmoveis 
Via permanente 
Material rodante 
Moveis e utensilios 

115: 959$756 

35:437$935 

88:594$754 
:3:025$486 

o Tranlway foi contelllplad'Q com 
duas novas estações, a de "Villfi, Pauli
céa". construída por conta da Cia. 
Territorial Sallt'Anna, entre m:; kms. 
6 e 7 da linha Guapira.-Guarn Htús,. e 
outra em Gopoúva. 

Navega.ç.âo Fluvial - ai Ribeira de 
Iguape - O serviço de Na,'egaçào na 
Rib"'ira de Iguape e affluentes " no tre
cho do braço de mar que separa " con
tinente da Ilha Comprida, com corres
pondencia COln a E. F. de Juquiá con
tinuou a ser executado de accôrdo com 
os contractos celebrados enire () Go
verno do Estado e a Companhia de 
Navegação Fluvial Sul Paulista. 

O numero de kilometro~ navegadOS 
durante o anno foi de 91.612. 

Fúi paga regularmente a suhvenção 
correspondente ao serviço executado~. 

na importaucia total de 150; 000$000, 
da qual foi feita a deducção contra
ctua-J de 6:000$000, destinada. ~. Um

peza dos rios e a ser restituída á me
dida que vão sendo justificadas a8 des
pezas com tal serviço. 

O movimento financeiro da COl..upa..,· 

nhia correspondente ao exercicio d.e .. 
1922, foi o segUinte: 

Receita 
Despeza 

Saldo 

379:175$050 
304: 428$119 

74:74n$9H 
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A tonelagem das mercadorias trans
portadas em viagens regulares attin
giu a. 11. 496.384 kilogrammas, sen
do 4.975.309 no primeiro semestre 

e 6 . 52 1.075 no segundo. 

Para a·quelle lota I d e 11. 496. 38 4 kí
logrammas contribui u o arroz COlll O 
ma.ior contingente. 

bl Santos a Bertioga - O sel'viço 

a cargo da Companhia de Navegação 
e Commercio continuou a ser feito em 
caracte r provisorio, em virtude da le i 
n." 1.7 85, de 31 de De zembro de 1920, 
que a.ucto rizou a prol'ogaGão :por 5 an

nos do respectivo contrado e a ex
tensão do lllesmo serviço aos portos do 
litoral Norte, em cujo sentido foi as
s ignado o oerrno de novação de 3 O de 

~Y1aio de 1922. 
Pelo decreto n. " 3.489, de 12 d·e 

Jul-110 do mesmo a nno , foram definiti 
vamente approvadas as tarifas que vi
nham sendo adoptadas em caracter 
provisorio na linha de navegação de 
Santos-Ubatuba. 

Continuou a vig{)rar durante o anno 
o augmento de 30 % nos pl,eços das 

passagens entre Sant{)s e Bertioga, au
ctorizado pelo decreto n. '· 3.376. de RO 

de Junho de 1921. 

Não houve alteração na extensão do 
serviço s ubvencionad o entre Santos, 
Ber tioga e Uhatuba, qu e continuou a 

ser a seguinte: 

Pa.(]uetá O kilometros 
Bocaina 2 " 
Monte Ca brão 6 " 
Cachoeira. 15 ., 

Buracão 19 
Bertioga O" ;..: ,) 

" 
Ubatuba 154 " 

A extensão navegada durante o 
auno, entre Santos e Bertioga e entre 
Santos e os portos ·do litoral Norte, 
não incluídas as viagens especiaes de 
recreio e as de r>eboque de mercado-

rias, elevou~se a SG. 27~ l'i.Hü~'{l.':: tro5~ 

sendo: 

33.580 kilometros na linha Sa.ntos-
B ertioga 

41. 610 ki-lometros na lin h~~ . S-:lntos-

Bocaina 
11 .088 kilometros na lin h~ Sés.ll tos--

Ubatulia. 

Foi paga regularmente a .suh·VBllÇãor 
no total de 80 : 000 $ 000. send!) 
30:0 60$000 pelo serviço de.úalf-';zação 
entre Santos e Bertioga c ;)1) :1)(I ':I_~O OV 

pelo de naveg'ação entre San\o~ e os 
portos do li.t ol'al Norte. 

O lllovilllento financeiro da Crnnpa~ 

nhia, em 1022, foi o seguinte: 

llieceita 
Despeza 

Saldo 

o nU111 erO de passageiro ::5 tl'an.::- por-

ta dos durante o anno ele""ou-$'? <1: 

Na linha de Santos a 
Bertioga 24:3 . 2 :! i 

Na linha de Santos aos 
portos do litoral Nor-

te 

o numero de vol1.unes transportados 
entre Santos € Bertioga foi de 2"'2. 275, 
tendo atting ido a 294.855 kilogram

mas a tonelagem das lller cad o rias 
transportadas entre Santos e os por
tos do Norte . 

Estradas de Rod.a.gell1 - As .:- ,)nti

nuas e pesadas chuvas, que, lIes ~a es
tação, começaralTI antes luesmo d o T.em

po habitual, se prolongaram além da 
época costumeira e ainda. peL,istem, 
estorvaram e el1torpeceranl 111u ito a 
construcção das estradas de rodagem. 

O nosso srstema I'odov'iario . l">rém, 
bem estudado e bem planejado . GO U

tinuou a se desenvolver, com Seg Zlran-
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':". " lm.rl.ir da capital para todas as 
'!.oaas dco Est.ado, com reaes vantagens 
:pa ra a administração e largos bene
ficios para, os particulares. 

As communicações já são hoje mais 
iae-eis; as terras SI8 valorizaram, mes
mo descontando a depreciação da moe
da; os productos abundaram nos cen
tros éonsumidores; a fartura se fez 
nas pequenas lavouras. 

Nós, que só tinhamos como forma 
de riqueza. as grandes producções, uni
cas que supportavam os fretes ferro
via:i'ios f começamos a encontrar nos pe
quenos productos da pequena agricul~ 
tura, que se·· transportam a pequenas 
dista.ncias, meios de vida para uma 
Classe numerosa da nossa população. 

Os vehiculos de transporte indivi
dual, em quasi todas as localidades do 
E~la.do~ Burgiram em ChUS111a. como 

por encant.o. PÓ de-se affirmar que, 
onde havia um ou mesmo onde ne

nhum havia. há hOje sessenta. E' essa 
a pI'oporçã.ü. 

As estradas 
l110veis t~m 

de rodagem para auto
feito. uma verdadeira 

uansforma.çào nos nosSDS costumes, e 
(\ grato tal assignalar porque só tem 
sido para () bem. 

Antes, as viagens de uma cidade a 
outra mesmo em estradas de feno, si 
não eram serviâas pela mesma linha, 
demandavam dias e noites, nas bal
deações com dormidas forçadas e de
moras !nevitaveis nos horarios. Si eram 
a cavallo ou de carro de boi, quando 
ha via caminhos, pelo cansaço e pelo es
paço de tempo, taes viagens consu
miam dias de ü'abalho e noites de pou-
30, emquanto que hoje uina visita de 
passeio ou uma aUcliencia de negocio, 
nas mesmas distancias, se faz em quar
tos de hora. 

fi}sse movimento, iniciado pela admi
nisf.ração estadual, tem sido acompa
nhado com enthusiasmo ,pelas muni
dpalirladtBfL e. o Q'l:le é mais de louvar, 

Jr'm !)ido seguido admiravelnlellte pe-

los particulares. Sobe hoje a milha
res os kilometros de estradas construí
das pelos. municípios e pelos parti
culares. 

Si bem que nem todas elIas sejam 
feitas nas condições technicas dese
ja vels, não é possivel deixar de re
conhecer que os caminhos municipaes 
ou particulares de hoje são incompara
Yl€lmente superiores ás estradas reaes 
de antanho, nesse tempo mesmo, an
tes das feno-vias, em que não havia 
outros meios de communicação. 

Nesse acto das munidpalidades e dos 
particulares vi u o governo o melhor 
applauso á sua iniciativa. 

Hoje, a maior difficuldade adminis
trativa, está em attender aos reclamos 
justos e legitimos, que surgem de to
dos os munícipios, para as novas cons
trucções de estradas de rodagem, visto 
que o programma rodoviario, tem sido 
realizado dentro dos recursos ordina
rios dos o,rçamentos, que não offere
cem grandes margens a taes empre
Ilendimentos. 

Nenlliun emprestimo foi feito para 

tal fi lU , de nenhum recurso extra-or

dinario lançou mão o governo para 
construcção das estradas de rodagem. 

Foi auctorizado ,pelos arts. 16 e 1';. 
da lei a." 1.406. de 2,6 de Dezembro 
de 1913, que o Governo estabeleceu 
o systema de viação do Estado em re
lação ás estradas publicas de rodagem 
e começou a executai-o na parte que 
lhe competia, despendendo inicialmen
te, a quantia de duzentos contos de 
réis; foi enl seguida encoraja'do peja 

lei 'n." 1.835, de 26 de Dezembro "" 
1891, que o Governo desassombrada
mente emprehendeu a solução desse 
problema, com os recursos orçamenta
rios ·da verba "Obras Pu.blicas", onde 
expressa·mente vem sempre a consi
gnação de creditos para a continua
ção dos serviços iniciados em annos 

anteriores. 



- 297 

Algum.; (;ousa já se tem reali~ado a 
Tespeitu de estradas de rodagens; mas 
bem p<m co é em com.paTação ao que 

·S. Paulo precisa e em relação ao que 

])or conseQuenc1a tem de ser feito. O 
que al",; est.á é apenas modesto esbo-

A .i .- De S. Paulo a Santos 

De Santos a São Vicente 

ço do que ha de ser em São Paulo. 

Anima-me a em!tti,. taes conceitos 
a certeza do continuo desenvO'lvimen' 
to economico de S. Paulo. 

Damos em seguida o que já está 
feito em estradas de rodagem: 

De S. Vicente a Ponta da Praia 

62 
4 
7 

B ) _._.. De São Paulo a Campinas 104 

De Campinas a Ribeirão Preto, passando por ViUa 
Americana, Limeira, Araras, Leme, Pirassunun-
ga, Santa Rita, S.Simão e Cravinhos. 240 

Ramal de lbó 
Santa Rita . 
Nova Odessa 

De Campinas a Mogy-Mirim 

1 
r 8,500 

. J 
50 

{; ) De São Pa.ulo a. Rodovalho , passando por Cotia e 
S. Roque 85 

1) ) De São Paulo a Porto Feliz, passando por Osasco, 
Burue!':,>" Parnahyba, Pirapora, Cabreuva e Itú. 

!DJ -- De São Paulo a São José dos Campos, passando 
S. Miguel, Mogy das Cruzes e Jacarehy. 

pOI' 

123 

103 

Ramal de Luiz Carlos . 
Ramal de Sabauna . 
Ramal de Guararema 

Ramal de Escada. 

~' ) De Lindoya ás Thermas 
G ) De Torrinha a Santa Maria 

Está.o ó!onstruídos S 23,1 kilonletros, 

dos q naas, 139 apedl'egnlhados, 55 ma
ca.darn:<zô.dos, e o restante eID leito de 
terra._ 

Segundo as informações da Directo
ria de Obras, o custo total importou 
em 17.510: 803$241. sendo que o 
,,"pedregu lhamento custou por kilome
tro 15:000$000 e a macadamização at

tingiu a 48: 000 $000 o kilometro , ·re
guIando o preço mediodo kilometro 

BID leit.o de terra em 15:õOO$OOO. 
E ' &e notar q ua. no custo medio do 

kilo111etro, ,estão iecllli-das não 'só ~,~ 

despezas de construcção do leito como 

2 

2 

4 

0,600 8,600 

---

8 

20 

823,100 

estudos" aterros e cortes, como tam
bem as de sargetas, boeiros, ponti
lhões, pontes, cercas de arame, casa::: 
de guardas, muros de arrimo, grama
dos, dos aterros, emfim todas qne se 
fazem em tal genero de tra.balho. 

As maiores despezas já estão feitas 
e são, em geral, como se sabe, o ap

parelhamento para o serviço com com
pressol'es, escarificadores, britadores. 

carroças e automoveis de transpo·rtes , 

. etc. No nosso caso particular as despe

zas com as cinco sahidas de S. Panlo ·são 

as mais vultosas por causa da conforma
ção dos terrenos, em regra extraordina-
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riamente accidentlt·dos. Ultrapassado es

se largo circuito montanhoso ., com 

grandes rjos, as estradas vão se desen
volver em planos levemente ondulados, 

de modo .que em muitos kilometros os 

trabalhos se tão de simples raspagens. A 

despeza por kilometro, em leito de ter
ra vae baixar de muRo, permittindo 

apresentar um custo media bem menor. 

Não é, por consequeucia, ainda o 

tempo de se tirar o custo media do 
kilometro feito, mas fica S. Paulo ha

bilitado a aquilatar üas despezas que 

tem feito com tal serviço. 
Continúa em franca actividade de 

trabalho a construcção das estradas 

que se dirigem ás fronteiras do Es

tado do Rio de Janeiro, de Minas Ge

mes, Matlo Grosso e Paraná. 

Melhoramentos de Viação Fluvial do 
rio Tieté - Pro seguiram os melhora
mentos do rio Tietê, iniciados em 1913, 
e que desde 1916 ficaram sob as vis
tas da Directoria de Viação. 

Esses serviços, feitos por adminis

tração, estiveram a cargo do sr. Clo-

. clo-miro .Pereira da Silva até Dez8nl bro 
de 1918, passando a ser dirigidos de 

então em deante pelo sr. dI'. J. A. da 

Fonseca Rodrigues. 

Para a sua execução foi emprega

da, da lei do orçamento de 1922, a 

verba de 54:000$000. 

A navegação fluvial do Tietê é feita 
por barcos de pequeno porte, cujo 

comprimento não vae além de 2'0 me

tros, a largura entre 3,5 e 4 metros 

e o calado a 0,8 O ms. em plena carga. 
Por .esta razão o canal está sendo es
eavado com 0,90 de prOfundidade em 
"guas minimas de 10 metros de lar

gura o que permitte a navegação e o 

<:l'uzamento dos barcos, lnesmo nas 
curvas. A natureza do leito fluvial, 

q lIasi todo constituido de material que 

n;lo ~e deixa escavar pela corrente, 
.l~al';ud.c a estabilidade dos canaes, o 
li 11(' P f:Ofl fi I'mado pelas observações fei-

tas após a grande cheia do UH 1":<:-" pas

sado. 

Esse facto, vem aconselhar a que se 

prosiga neste methodo de meihora-' 

mento. pois os resultados se mostram. 
pernla.nen tes . 

A grande enchente do anHO d~ 

1922, que attingiu seu maximc a 2m,.82. 

na escala da Ponte Grande, no dia ! 2, 

de "M'arço, 8 -que durou ele Ja:::1~iro a 

Abril, paralysou o ser'viço ... le cl!'ê.g·~lgenl 

nos primeiros mezes do anno. tendo o 
pessoal se occupado na. limpé'Z.ti. das 
duas margens do rio, desde c· lnsti-· 
tuto Disciplinar até a. povoação dê S. 
Miguel. 

Foram ahi consolidados 4', pO.:':;E:'S de~ 

ferro e os fios que sustentarn (.:os si~ 

gnaes dispostos para indicar o canaL 

Essa lin1peza de todo o matto, SU!JIH'iu .. 

nos 111ais de 200 metros cubic:o'F de le
nha, que serviralll á aliU1Bntaçào das: 
fornalha.s da draga, por val'ios mezes, 

Logo que as aguas baixa ranla seu 
nivelordinario foi retomado 02 ser~ 

viços de dragagelll, pouco antes da pon

te da estrada que da Penha .se dirige 
a Guarulhos, e escavado o cana! llC' 9, 

logo adeante da ponte, depois outro 

menor ll. o 10 de 5 O lnetros~ eéfca de 

5 O O luetros Inais acima, e (.1 ~rand6 

canal n.O 11 de 425 ID-etros dr:- Bxten

são cerca de 2 kilometros aliU:R da 
povoação de Guarulhos. 

Para c0111bater os remoinhos flU,!':' dif

ficultavam a navegação no começo do 

canal foram construi.dos tl'es grandes 

espigões transvel'saes ao 1'10 pOI' cuja 
acção se conseguiu regularisar com

pletamente a corrente. Ternlinado esse 
serviço a draga seguiu para de ante e 
está trabalhando no canal n.' 12, cer

ca de seis kilometros adeante de Gua
rulhos. Devido a que as agnas flu
viaes se nlantiveralll rela'tivalnente al

tas durante quasi todo o anno, man

dei alongar a lança da draga, em dois 
metros ,de comprilnento, o ·que per,m.it

tiu trabalhar desde então sem illterru-' 
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pção "fé que a nova 'enchente r1 este 

anHO HÜU llaralyzar a escavação. 
Foi a provei tado novamente o pessoal 

'para continuar no trabalho de lim
peza elo rio . O qual estã pl'Osegnin<lo 

'nas proximida des do Lageado. Logo 
que a en eh en te decline será retomado 
'O se rviço de dragagenl e com espera n
ça de a ttillgir ainda este anuo a po
voação ele Suzano. 

A ,Quantid a de de tijolos que desce 
pelo rio é sempre crescente e tambem 
o numero de olarias e fornos construi
dos á margem do rio. A industl"ia 
do tijolo. en contrando a via fluvial 
desimpe dida. 'Póde ahi florescer com 
melhorps res ulta dos elo Que em outra 
q ualq li '2!" pa r te. Pelo rio eUa recebe 
.ele -cima a len·ha cortada. á lnargem . t:.\ I 

trans!io,-ra da a frete minimo. e por 
elle expede para baixo o tijolo fabrica 
do com o "a rro retirado do solo a 
poucos mf'tros das olarias. A mate
l"Ía prima é excellente , e a pequena 
industria desenvolve-se com grande 
vanta g,El11 pa ra a cidade de São P a ulo. 

E' possivel que, em breve, o tij olo 
das marg'ellS elo Ti:eté s upprirá quasi 
todas as construcções da cidade, 

Com " insta llação de que dispõe o 
s erviço a verba já consignada a tten
derá ao desenvolvimento dos trabalhos 
durante o corrente anno, e no proxi
mo all110 com egual anda mento será 
talvez a !tingida á cidade de Mogy das 
Cruzes, 

A cle;o-peza com os trabalhos acima 
re la tado;; importou em 45: 082$343 , fi
cando Ulll saldo de 8:917$657, sobre 
a verlJa votada. 

Obra", Diversas - Tiveram anda
mento regular os serviços a cargo dos 
Depana mentos da Directoria de Obras 
Publica;;, Cj ue compro:;hend>e, além do 
serviço de estradas de rodagem, di
' vers os serviços de obras a cargo do 
Estado, 

Dentro da s respectivas verbas con
'tin\1<1ram a, se r feitos os sel'Viços de 

reformas, melhoramentos e limpezas 

em predios escolares, cadeias, for\1ms , 
quarteis, etc. 

Jã ,está concluido e funccionando o 
novo edificio da Escola Normal de 
Campinas, continuando, dentro da con
signação orçamentaria a construcção 
da Escola Normal de Casa Branca, a s
sim Como contin ua·m as o bras da Es
cola Profissional de Franca. 

Ficaram conclui das as obras dos 
Grupos Escolares de Anga tuba, Ara
çatuba, Biriguy, Santa Ad,elia, Altino
polis e Patrocinio do Sapucahy e da 
Cadeia e Posto Policial de Espirito 
Santo do Pinha l e Monte Mór. 

O serviço da Penitenciaria, do Pa
lacio das Industrias, do Gabinete Ele
ctro-Technico e do Palacio da Justiça, 
continuou a t e r andamento dentro das 
verbas respectivas sob a direcção do 
dI'. F , P. Ramos de Azevedo. 

As o bras da Faculdade de Medicina 
em construcção pela Companhia Inicia
dora Predial, continuaram dentro da 
respec tiva verba. 

Dentro da vel'ba do decreto n.O .. , 

3.55'6, de 4 de Janeiro de 1923, ate " 
cou O Governo a construcção do Grupo 
Escolar e do Posto Policial de Ariry, 
na divisa de São Paulo com o Paraná. 

Commet'cio Internacional - Vamos 
fornecer aqui alguns dados sobre o 
commercio inte rnacional pelo porto de 
Santos. 

Naturaln181lte os algarismos não po
dem coincidir com os seus correspon
dentes, ' qu'ando tratamos, em outro lu
gar, do luovimento ec<>nomico do Es
tado de S. Paulo. Naquelle só cui
damos dos productos paulistas envia
dos para Os outros Estados e 'l~ara o 
estrangeiro , da produeção e conSUTIll' 
da riqueza pa'u'lista. 

Aqui vamos observar a sah.lda dos 
productos de S. Paulo e dos outros 
Estados' que se servem do porto de 
Santos, como Minas, paranã, Goyaz e 
Malto Grosso enviados só para o e.-
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I rangeiro. As baixas de cambio con
tinuaram a influir desfavoravelmente 
'luer na exportação, quer na impor

tação. 
Considerado em libras esterlinas, o 

commercio do porto de Santos com 05 

palzes ·estrangeiro5 pouco se -elevou no 
anno findo, em relação ao antecedente. 
Alcançou apenas o total de 47 • 7 O O • O O O 

libras esterlinas em 1922 contra ... 

47.000.000 em 1921. O cambio, que 

c.hegou a taxas minimas, muito con
e.orreu para esse resultado, deprimindo 
a importação e desvalorizando em ouro 

a exportação. 
A importação, em 1922, continuan-

do a decrescer, foi de ........... . 
471.141:991$000, papel, equivalente a 

13.876.123 libras esterlinas. A do 

anno anterior mostrou-se m-"aior: 
ii08.567:951$000 ou 18.323.757 li· 
bras. Em quasi todas as classes ha' 
reducção no valor das mercadorias, o 

que denuncia diminuição sensivel em 
o nosso poder acquisitivo. Nota-se isto 
principalmente no q lIe diz respeito ao 
ferro e ao aço em bruto e manufactll
rado e ás machinas, utensílios e f.erra

mentas, indispensaveis ao nosso desen
"olvlmento economico. Ao reverso, au
gmentou para os generos alimenticios, 
seda, productos clilmicos e drogas. 

A exportação de 1922 attingin, em 
papel. a 1.150.574:281$000, superan
do a de 1921, que não passou de .,. 
841.016:881$000. Em libras ester
linas, porém, não excedeu, respectiva~ 

mente, de 33.862.857 e 28.771.553, 
por motivo da desvalorização da nossa 

moeda. 
Na I€xportação, como sempl'e, desta

ca-se o café, cuja sahida para O exte
rior, em 1922, foi de 8.329.729 sac
"as, com o valor real a bordo de .,. 
1.071.7,41:464$000. Em 1921, expo·r' 

lamos 8.770.042 saccas, valendo ... 

761. 327: 301$000. Uma sacca, que, 
f' m 1921, teve a bordo o valor medio 
""nual de 86$810 ou 2 libras e 18 

shillillgs, passou a valer, em 1 9 22, ... 

128$665 ou 3 libras e 15 shHlings . 

A carne congelada, que, nos ultimas 

annos, havia conquistado <> segundo 
logar no quadro da exportação . acha· 
se em <lecad·encia, em virtude da crise 
reinante nos mercados mundiaes. Em 

1922, exportamos apenas 17.816.041 

kilos, no valor de 19.046:268$000. 

Muito mais vendemos, em 1921, quan- · 
do mandamos ao estrang-eir,:J,. 
24.673.330 kilos, valendo .. 
29.943:463$000. 

Escasseanão o algodão nos !.rinc ipaes 
paizes productores, na ultima safra, a 
nossa exportação desse textil rea.aimon
se bastante. Expedimos, em ' 1922 , 
8.553.147 kiJos em rama. vale o.do .. 
29.379:532$000, contra 4.736.081 k!· 
los, no valor de 13.252:61;1)$000 , em. 
1921. Esse facto gerou a escassez de · 
algodão em nosso Estado, onde a pro- o 
ducção foi pequen·a. 

Como demonstração do nosso pro- o 
gresso industrial, é digno de assigna· 
lar-se a crescente exportação de no!;
sós tecidos de algodão l}ara .) Rio da 

Prata. As r emessa.s desse aTtiJe'o su· · 
biram de 960:894$000, em 19 21, a .. 
2.318 : 315$000, em 1 922. 

Em globo, o intercambio l)elv por· · 
to de Santos deixou-nos . no anno rin- · 
do, um sa ldo de 19.986.000 libras es· · 
terlillas. 

Eleições - Foi um anuo de muitas 
eleições o de 1922; foi, portanto , um 
anno de grande agitação eo;vlca. 

R ealiz'ou-se em 1." de:\larço. a ·el e j· .. 
ção presidencial, correndo o pleito na 
mais absoluta ordem, com per feita e 
completa garantia de todos vs direi
tos, si b.em que com des usada ani- · 
mação, tendo os candidatos do Partido 
Repu.bJi.ca.no 'Pauljsta, S'·S. A r<t'hur d a. 

Silva Bernarde s e Estacio Coimbra obti- · 
do grande maioria. 

Em 30 de A'bril, foram (eitas. com 

egual ordem e clareza, nos dez d i5-

trlctos, as eleições para deputados a,. 
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em t.odo o Estado, as eleiço6s para re
novação do terço do Senado e para am
bos esses ramos do poder legislativo 
estadual, as eleições para completar o 
numero de d·eputados e senadores, ele
vado de accôrdo com o ultimo recen
~eamento, nos termos da lei n." 1. 842, 
de 27 de 'Dezembro de 1·9,2.2. 

Em 14 de [Jezem bro egualmente fo
ram realizadas as eleições para reno
,,~ção das Camaras Municipaes e para 
os juizes de paz durante o respectivo · 
triennio. 

Si bem que as eleições municipaes 
interessem 'sempre a toda a popuiaçftO . 
as ;que se realizaram a 14 de Dezem' 
bro abalaram profundamente o Esta
do de S. Paulo, taes as sombrias appl'€
hensões, as queixas e reclamações, que 
eram trazidas continuamente ao conhe
cimento do Governo. 

Foram, porém, tomadas prompta
mente todas as providencias necessa
rias para assegurar a ordem publica 
e para garantir os direitos individuaes. 

Nessas eleições nos 212 municipio~ 

de que se compõe o Estado, houve es
colha de oito vereadores em cada um 
em regra; nos 420 (j.istrictos de paz 
houve eleição de tres juizes em 'cada 
um, havendo um preenchimento, por
tanto, de 2.856 cargos, disputados por 
diversas correntes, perante milhares de 
mesas eleitoraes cOmPostas de cinco 
membros cada uma, o que movim<m
tou um pessoal proximo de dez mil, 
além da agitação de todo o eleitorado 
paulista, em cercã de cento e oitenta 
m~l, todo elle apaixonado no apaixo
nado pleito. Apesar disso em todo o 
E stado as medidas preventivas da or
dem surtiram o effeRo desejado , auxi
liando para isso conhecido espirito 01'

<leiro dos habitantes de S. Paulo. 
S6 em dOIS municipios Palfuital e 

Pitangueiras, honve seria perturbação 
da ordem, no dia da eleição, com la
mentavel perda de algumas vidas. 

Nesses do·is luga,res as providencias 

repres:;l va.:-; rUr;,1111 f}1'{Jll1pta $ B-. devois 
'dos respectivos iuquel'ito s, f::',m que to.
dos os ind'iciados foram !II·&H{)K. (oi tudo 
enviado á justiça para co 111 I)" tente jul
gamento. 

Deu S. Paulo mais uma prova da sua 
boa organização administrativa e .i u
diciaria. 

Recnrsos Eleitoraes - Estabelece
ram as nossas leis eleitorae~ () recur
so iudiciario, interposto para o Tribu 
nal de Justiça, contra a va.iidad'€ das 
eleições municipaes. 

Desse recurso usaram a.o!J.udant e
men te os interessados na.;; ultima.o elei' 
ções, tendo a;u uella . digna. e acatada. 
cor.poração, '/lor s uas ·decisõoo legaes. 
normalizado a vida administrativa na6 
localidades em ·q·uegrande to', o em
bite das luctas· eléitoraes. 

E ' esse um melo prompto para solu

ção dos casos rounicipaes: !nas q ue só' 
póde ser utilizado pelas partes directa
mente interessa das. 

Nesses casos municipaes. porém, não 
são sómente os direitos dos interessa
dos, candidatos eleitos ou taes presu
midos, qU€ se acham em j<'go;estão,. 
e principalmente, os interess,,~ dos mu
nicipios a que os eleitos são 'lhamados 
a g'el'il'. Assim aos recut·sos". inter
postos pelos interessados, se deveria 
juntar mais um, em caso rest-ricHsshno) 
inte rposto pelo poder publico. pelos. 
membros do Ministerio Publieo a qual
quer tempo por ordem do Governo, 
para os casos de duplicata de Camaras 
Munidpaes, quando não teuba süiú in
terposto o respectivo reCUl'SO no prazo· 
legal pela parte j·uteressada . "li quan
do inte rposto, delle teuha ella. desis-· 
tido. 

No caso de não baver , elei!<ão. não 
fiea a a·dm<inistra ção municipal Rcep'ha
la, porque o Governo deve chamar a. 

. Caro ara Municipal do trienn~o a.nterior· 

que permanece até nova eleíçã.o. 
No caso de duplicata, seminterpo

sição de recurso que é peíor que a 
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}i.c.ephaJia pois que é a anarchia, não 
lIa solução especifica e immediata, o 
que torna delicada a situação dos mu
.uicipio~ em que taes perturbações se 
verifica.m. 

Esteve entretanto em fóco, após as 
ultinla:? eleições municipaes, a legali
dade das mesas, perant'B o nosso di
reito eJeitoral. 

Desde os primeiros dias da repu bli
ca constitucional, o poder executivo pe
los seuS diversos regulamentos para 

boa execuçã.o das leis e por todas as 

instrucções expedidas por decretos para 
serem observadas no processo eleito
ral; o Tribunal de Justiça nos seus 
arestos constantes, quando nos casos 
occorrentes tey·e que se pronunciar so
bre ta! â-ssun1pto; o Congresso Legis
lativo, nos seus actos de reconheci
mento de poderes de seus membros, e 
nas le;s feitas d'Bsde 1890 para cá, 
que de:ram~ não ha duvida, causa. a in
tel'preiaç-ões diversas, sempre entende
ram que as ll1esas eleitoraes se dev€w 
compor com os juizes de paz e seus 
immedíatos en1 votos ou representan
tes destes e na falta destes pelo pre

sidente da Camara Municipal, 
Os t.extos, às vezes olnisS'Õs das nos~ 

sas leis. os seus termos, quiçá ambi
guos. (]el'.am luga.r a novos estudos de 
hermeneutica, sempre collocados '8m 
tom elevaào e digno, mas que, entre
tanto, fizeram vacillar a jurisprnden
da do Tribunal, trazendo como conse
quenc:ia a insegurança do direito das 
partes, 

Seria de toda a conveniencia que o 
Congresso reformasse, assentando ine
quivocamente, o nosso direito eleitoral 
para formação das .mesas perante as 
(lUaeS se vota e se apuram as elei
ÇÕ'8S, 

Can1l3l1"as ~Iullicipaes - Relativamen
te a Camaras Municipaes, devo inror
ina l' a.iilda ao Congresso ser in1pres
cind iVé] tanl bem reformar-se a lei 01'

gauil"a TIlunicipal na parte refer-ente ã 

creação, ao augm'8nto de impostos e 
aos contract{)s de emprestlIii'õs. 

Nem todas as municipalidades têm 
sido prudentes no decretar seus im
postos e em usar do seu credito. 

Seria de toda a conveniencia que os 
actos e legitimos direitos dos muni
cipes e dos m unicipios ficassem salva
guardados sem que, entretanto, por 
qualquer modo fosse attingida a au
tonomia das administrações munici
paes naquillo que rosse do seu peculiar 
interesse. 

Os impostos exaggerados, embora 
não prohibitivos, as taxações descome
didas sobre as diversas industrias, po
dem afastar dos nossos municipios ca
pitaes e actividades uteis, impedindo 
o desenvolvimento do Estado. 

Por outro lado, e o que é mais grave 
ainda, emprestimos illcon.=;iderados. 
para despezas adiaveis ou para despe
zas que nâo estão nas forças locaes, 
podem trazer o descalabro nas finanças 
lnunicipaes, a impotencia para exe

cução dos serviços que lhe incumbem, 
o atrazo para S, Paulo e o descredito 
para o nosso Estado, 

Nã·o é necessario car-regar as cores 
(lesse ·quadro assustador para que a 

attenção solicita do poder legislativo 
se occupe de materia de tanta ponde
ra.ção. 

Não é ainda hora de tocar alarma. 
visto qne alguns casos exoopcionaes 
não fazem nma regra que invalide o 
systema actual. 

Mas a previsão obriga a cautelas, 
e é ainda tempo de se estabelecer o 
remedio adequado, 

Taes são os recnrsos de q,ue dispõe 
S. Paulo, tal tem sido o seu desenvol
vimento economico que dividas, que 
hontem opprimiam e asphyxiavam al
gumas adminístrações m unicipaes, em 
face da exiguidade de suas actuaes ren~ 
das, são hoje insignificant'Bs deante de 
abundantes receitas que o natural pro
gredir do nosso Estado lhes tenha tra-
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:zido. Tudo tem, entretanto, um limi

te, e é ainda tempo, como repito, de 
se tomarem medidas lega'8s para evi
tar a ruína dos municipios, cujas ad
ministraç.ões não têm sido prudentes. 

Julgo que se devem conservar as 
"meSlnas attribuições autonomas das 
Cama.ras Municipaes, organizadas pela 
mesma forma actual; mas que devem 
aHas ter mais um conselho de con
tribuintes, em numero egual aos dos 
vereadores, e pela mesma forma elei
tos. fUllceionando em assembléa muni
cipa.l, quando .houverem de crear ou 

augmentar impostos ou ·de auctorizar 
operações de credito quaesquer que 
ellas sejam. 

E' a forma de ouvir sem preponde
rancia os mais interessados, brasíleiros, 
contribuintes, lllo,radores e elei-tores no 

municipio na decretação e no paga
mento dos impostos, no desenvolvi
mento local e no progredir do Estado. 
O Congresso, entretanto, decidirá com 
a sua costunlada sabedoria. 

JAtor'"l Paulista - Bem differente 
é a zona do litoral norte da sua cor

respondente no sul. 
Emquanto qUB nesta, a Serra do 

Mar se afasta notavelmente do ocea
no. deixando a vasta depressão em que 
se formou a bacia da Ribeira de Igua
pe, na.quella, em toda 'sua extensão 
a mesma. altissima e escarpada mon
tanha a.ngustia e comprime, contra o 
Atlantleo. comprida e estreita faixa de 

terra. 
Amba.s empolgantes pela belleza sur

pre'henden,te dos ·seus s-itiosencantado
res, pelOS panoramas ma}eet<JSüs que 
ap·res",ntaml, amba~ Uiberrimas pela 
abundanoia de humus que lhes es
corre da,s serras visinhas, ambas ha
bitadas pelo mesnlO povo, generoso e 

bom, que fez S. Paulo, e a que S. 

Paulo deve o seu maravilhoso progres
so', são desiguaes e differentes nas' su

perficies cultivaveis, e para ambas, 
entretanto o Estado distribue irmã-

mente a mesma solicitude administra
tiva, que possuem os outros munici
pios paulistas situados nas zonas ca
feeira, cerealifera ou de criação. 

Na bacia da Ribeira d'8 Iguape, na 
qual estão situadas Iporanga, Xiririca, 
Iguape e Cananéa, uma superfície pla
na consideravel presta-se admiravel
mente á criação do gado, á cultura da 
canna de assucar e, principalmeBte á 

do arroz que ahi formou carta conhe
cida mundialmente. Ha lá população 
numBrosa e se desenvolve tambem co
lonização japoneza. Uma regular na
vegação fluvial, em correspondencia 
com a estrada de ferro, "Southern '!, 

que as condições topographicas do ter
reno permittem construtr COilllnerciaI

mente, faz o serviço da região. 
Esses meios de transporte podem 

ser melhorados ou augmentados im
meditamente d'8 accôrdo com as neces
sidades da producção. Nesta zona a so
lução ecollomica encaminhar-se-á sua ... 
vemente. 

,No litoral norte, a estreita faixa de 

terra, apertada entre o mar e a mon
tanha ingrBme, só poderá produr.ir 
para o consumo local. As despezas com. 
os grandes e rapidos transportBs fer
restres, por excessivamente caras para, 
no declive abrupto existente, ir do 
mar ao planalto, só se justificarão 
quando as necessidades das cercanias 
exigirem a construcção de novos por
tos, - ~om os apparelhamentos pro
prios, além das estradas de ferro e de 
rodagem, - de que essa zona é incon
testavelmente reserva rica. 

Isso será feito, num futuro mais 
ou menos remoto, segundo o progre
dir do nosso Estado reclamar. 

Entretanto, é preciso accentuar que 
ja;mais o Estado descnrou o seu lito' 
ral. Mantem lá como nas outras par

tes a mesma organização jndiciaria -
jniz, promotor, tabBlliltes, es{!rivães, fo

rum -, identiea polidal -- delegado de 
carreira, destaca.mento e cadBia ;seme-
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Ihante instrncção publica primaria gra
tuita - com directores, adjuntos de 
classes t professores, grupos escolares, 
escolas isoladas, urbanas e de bairros 
ou ruraes; analogos postos de prophy
laxia, instaIlados no fim do anno pas-
sado e começo deste, com medicos, 
microscopistas, pharmaceuticos, enfer
meiros e turmas de serviço, com phar
macia de urgencia, tudo com o pessoal 
administrativo subalterno. 

Em cada uma dessas comarcas -
Cananéa, Xiririca, Iguape, S. Sebas
tião, Villa Bella, Ubatuba - o Esta
do, permanente e annualmente com as 
despezas mencionadas não gasta me
nos de 115:000$000 ou __ . __ ,, __ ., 

690: 000$000. 
Na zona do Ribeira de Iguape gasta 

mais com a subvenção da navegação 
fluvial 150: 000$000 e -com a garantia 
de juros á Estrada de Ferro "Sou
thern" 697:000$000, tendo tambem 
ahi as despezas com o nucleo colonial 
de P;ariquera-Assú e com as da coloni
zação japoneza. Com a subvenção para 
os -portos do litoral uorte gasta ..... . 
50: 000 $000 annuaes. 

Tem ahi o Estado uma despeza, no 
minimo de 1.600: 0.00$000 mensaes, 
para nma arrecadação no maximo de 
30:000$000 annuaes em cada uma 
dellas ou um total de 360: 000$000. 

Com essa informação não quer o Es
tado isentar-se dos seus deveres; quer 
affirmar que os cumpre lá como em 
relação ás outras partes. 

Tem feito alguma cousa, mas pode 
ainda fazer mais. 

Ha providencias immediatas que si 
não dão solnção prompta ao problema 
do litoral, encaminham-na seguramen
te para tempo, tanto mais breve qnan
to essas .providencias forem energica
mente executadas. 

O primeiro cuidado deve ser o sani
tario, curando o homem e saneando a 
terra. e elle deve ser desempenhado 
"om tanto mais vigor quanto os seus 

resultados são immediatamel1te visí
veis. 

Ha lá molestias que não tra~em lo
go a morte, que não são acompanhadas
de dôr, que obriga á defesa, mas que 
enfraquecem e amollentam o corpo, de

bilitam e estiolam o animo, matando
aos poucos. E, por isso mesmo que 
o individuo -vive com a sua molestia,_ 
mal desempenha a sua vma social. 

As endemias reinantes - fi) ama
rellão e a maleita - são populares; 
o seu diagnostico se impõe mesmo ao
vulgo, a sua etiologia é banal e a sua. 
therapeutica é conhecida. 

Não ha quem, pelo simples .aspe-
cto, não distinga o amarellento e o 
maleitoso, não ha quem ignore que a, 

herva de Santa Maria e " quinino 
curam taes molestias e que a construc-· 
ção e {) uso das fossas e a drenagem 
dos alagadiços evitam-nas. 

A solução do problema ISOI> " aspe
cto sanitario é, pois, facil e não é dis
pendiosa. 

O actual governo já metteu mãos 
a obra e conta com bom e seguro exi-· 
to. 'Em todo o Hto·ral já instaIlon pos
tos de prQphylaxia, com a organização 
de que vos já falei atraz. 

Macuco (Santos) em 1921. Ilha de 
Santo Amaro (para as praias do Tom

bo, Guayuba, Enseada) em Hi22, Uba
tuba, Caraguatatuba, Villa Bella, S. 
Sebastião, S". Vicente, Cubatão, Ita
nhaem, Iguape (Juquiá), Cananéa em 

i1923, são postos de prophylaxia que 
estão já funccionando. 

Em vez de inspeccionar, de fiscali
zar, de intimar, de fazer exigencias, 
boas e más, aos individuos e ás muni .. 
cipalidades, o posto age, faz, realiza, 
trata e cura. Vae aos doentes exami
na-os, dá-lhes os remedios adequados, 
restitue-lhes a saude e restitue-os ao 

trabalho benefico. 
Como vêdes O Serviço Sanitarló opa-· 

rou verdadeiro desem barq ue p(H" toda 
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a costa paulista, guarnec.eu-a. "omple- , as condições locaes vã.o melhora]' e 
tamente, assentando as suas baterias 
('In todas as ci'dades Ii toranea~. 'Iue ~e 
accrescentarão de novos elementos con
forme o inimigo encontrado, e iniciou 
uma campanha systematica, numa 
obra de conjullcto, que terminará. es
tou certo, p~la victoría final. 

E' necessario mais estabelecer no 
litoral norte communieações mariti
mas amiudadas, certas e confortaveis, 
o que o governo pretende .fazer com 
"ubveução ra zoavel a companhias de 
navegação, submettendo tudo a vo·ssa 
a.pprovação em tempo opportuno, 

Já começou tambem a estabelecer 
ligagões tffi'restres do litoral no.rte 
com o valle de Parahyba . Já fez o ca
minho, para ca valleiros, tropas e pe
destres entre Ubatuba e S. Luiz do 
Parahytinga, de onde já. se vae a Tau
baté por au tomoveis em duas horas, 
Bendo que na subida da serra, em 9 
kilometros, encontrou-o todo revestido 
de lageões, se rviço de ha mais de cin
coenta annos, cuja restauração foi 
fac i\. 

Fez tambem a ligação de caminho 
identico entre S. Sebastião e Caragua
t.atuba e vae ataear. nas mesmas con
dições, o que desta cidade vae a Para
hybuna, cidade que já se communica 
por aÍltomovels em duas horas com S. 
.r osé dos Campos, 

Por essa forma, a marinha norte, 
para os transportes pessoaes e para as 
mercadorias em tropas, em ligaç;'o 
tambem com a Estrada de Ferro Cen
trai, por emquanto, terá essas vias de 
communicações, á espera de substitui
ção que o seu desenvolvimento for exi
gindo. 

Naturalmente não pÓde o governo 
transformar uma z-ona maritima em 
uma região de terra roxa productora 
de café, não pÓde prometter opulencia 
aos que podem ser felizes. Mas. com 
a.s medidas já. em execução, espera que 

muito. 
Sadios, fOTtes , e, portanto, ener,gicos, 

os habitantes de lá, com meios segu
ros de transportes entrarão a co11abo
rar na obra da grandeza de S. Paulo, 

Não terão a largueza da terra da
divosa para lavrar e enriquecer; mas 
na sua immensidão, lá está tambem O> 

mar a ofl'erecer riquezas iuexgottaveis 
aos que o procuram e nelle laboram. 

São extremamente piscosas as aguas 
dahi. Em Caraguatatuba encontrei 
uma fabl'ica de exportação de robalos 
e tainhas 
actividade, 

em latas, que lá está em 
O oceano dá O destino a 

essa costa, podendo ella ser em São 
Paulo o que é Nantes para a França 
com as sardinhas e o que é a Noru·ega 
com o bacalhau. 

Lavradores de terra, pescadores do 
mar todos são bons paulistas, soldadog. 
e marinheiros , to{\os saberão amar It 

sua patria. 
E' propriedade do governo " ilha 

dos Porcos, situada a pequena distan
cia de Ubatuba com boas mattas e boas· 
aguas, magnífico e vasto ancoradouro, 
Tem lá o governo boas e hygienicas 
construcções, em casas e pavilhões di
versos, . em bom estado de conservação 
onde' esteve antes a Colonia ,Corn,cio
nal, que pOdem e devem ser adaptadas 
para uma Estaçá<> de Pesca . 

Merece a attenção do Con gr'esso o e.
tudo d€ssa medida. 

Planalto - Galgada 3, Serra do Mar 
o p.Janalto se apresenta magnifico. No 
alto Parahyba, nos seus dois grandes 
galhos, o Parahybuna e o Parahytinga, 
desenha-se vastissima e accidentada re
gião, fel'til e sadia, propria para a cria
ção de porcos, para a producção de 
cereaes e sobretudo para. o cultivo do 
algodão e tam bem para criação do bi
cho de seda, pura fornecimento ás nos
sas fabricas de S, Paulo e Campinae, 
em ensaios em Parahybuna, Faltam, 
a.penas, abi, boas vias de communica-
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çall. ([<le a liguem á Estrada de Ferro 

C" 11 t .. a I. Boas estradas de rodagem, 
"para todas as horas do dia e para 

todos os dias do anno", em ramaes da 

estrada tronco, que -d,e S, 'PauIo vae ao 

Bananal, vem, no momento, res-olver 

ahi o problema. Nas serras que guiam, 
na parte baixa, os cursos do Parahy

buna e do Parahytinga, ainda ha boas 

culturas de café. No valle do Para

hyba as encostas das serras, qu,e o con
tem, estão transformadas em pastagens 
am que se apascentam grandes reba

nhos. Mas o que ahi já se desenvolve 
admiravelmente é o plantio do arroz. 
Para completo e efficiente aproveita

mento dessa cultura está o Parahyba 
pedindo a regularização do seu curso, 

por meio de leis sabias que o Con

gresso não deixará de votar ainda este 

anno. 
Just.iça - Cada vez mais se fazem 

sentir os eff·eitos salutares da lei n. o 

l.79'5. de 17 de Novem1Jro. de 1921, 

que fez a reforma judiciaria no Estado 

de S. Paulo. 

Altamente dignificadora da magis

tratura, melhor garantidora dos seus 

direitos, pela suppressão das custas e 
pelo estabelecimento das entrancias, no 

qual, de coIlaboração com o Tribunal 
de Justiça, se fazem .as remoções e 
promoções; permittindo.a permanente 
distribuição de justiça por juizes com

petentes e idon'eos, mesmo nas substi
tuições; exigindo o provimento dos car

gos de j,uízes por concurso onde se ve

rifica a competencia e com o estagio 

onde se apura a idonei-da,de, a reforma 

judiciaria vae recebendo applausos de 

juizes e jUTisdicciona·dos. 

Para regulamentar a lei n. O 1. 916, 

de 30 de Dezembro de 1922, que creou 

mais dois cargos de juizes de direito, 
com jurisdi-cção nas varas .civi-l e CO 111 -

mercial, expediu o governo o decreto 

n." 3.568, de 17 de Janeiro de 1923, 

q '''' conteve tambem disposições desti
IHtdH,~ a fixar e a interpretar, em ma-

teria secundaria, algnns artigos do de

creto ,n." 3.432, de 31 de Dezembro 

. de 1921, que regulamentou a lei da 

reforma judiciaria. 

Codigos do P.'ocesso - Privada, em
bora, de um dos eminentes juristas que 

a compunham, o S1'. senador Allreliano 
de Gusmão, cujo inesperado fallecimen

to, em Agüsto do anno' -findo, caUsou 

profundo e sincero pesar a quantos lhe 

conheceram o superior merecimento, 

tem continuado nos seus importantes 
estudos a cOlumissão, que nomeei, para 
a organização dos projectos dos co di

gos do processo, sempre sob a presi
dencia do secr,etario da Jnstiça, dI'. 

Cardoso Ribeiro. 

Acbam-se bastante adeantados os tra
balhos, no que se refere á parte civil 

e commercial. 

Com pI'azer aqui registro o grande 

, interesse >8 o extremo desvelo dos pre-. 

claros cidadãos, a quem foi confiado 

o relevante serviço, a<!h'ando-se tndos 

elles, vivamente empenhados na sua 

cabal execução, mercê da competencia 
de que dispõem, e que não preciso llem 

recordar-vos, nem encarecer. 

Tribunal de Justiça .- O relatorio 

apresentado ao Tribunal d'" Justiça 
pelo seu Presidente. sr. nlÍnistro Fir
mino Whitaker, COlllprova que foi rea

lizado exaustivo trabalho naquella ele· 
vada corporação judiciaria em 1922. 

Na esphera de attribuições do Tri

bunal, são ,elo quentes os algarismos da 

seguinte estatistica: 

Feitos julgados durante o- anno de 1922 

Camara Criminal 

Habeas-corpus 
Recursos de habeas-corpus 
Recursos eleitora",s 

Recursos crimes 

Conflictos de jurisdicção 
Suspeição 
Appellações crimes 

324 
53 
13 

147 

2 

1 

652 
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Aggravos . 
E mbargos crimes 
Cartas testemunhaveis 
Embargos de declaração 
Deserções de a ggra vos 

Total 

686 
14 

22 

53 
27 

1 .994 

(") As queixas já es tão incluidas no num.e-
1"0 das appel1;tções e das recursos CrIm es. 

Camara Civel 

Conflictos de j urisdicção 
Appellações civeis . 
Embargos 
Deserções de appellação 
Embargos de declaração 
Embargos infringentes 
Deser ções de embargos 

Total 

Camaras Reunidas 

7 

625 
343 

24 
8 

1 
13 

1.021 

ReSUlllO dos lf'eHos di slT ihu 1rlos 

Appellações civeis 
Aggravos. 

Cartas testemunhaveis 

Appellaçôes crimes 
Recursos crimes 

Somma . 

65:-

675 

24 1. :l54 

545 
146 691 

2.045 

'.l'l'ibunaI d e Justi",. - Por decreto 
de 5 ·cl€ Abril, foi c(}ncedida a aposen
tadoria r eg uerida pelo mlnistr.o, com 
assento na Camara 'Crüninal e de Ag
gravos, bacharel Miguel José de Brito 
Bastos. 

-Por d·ec reto de 7 de Abril, fo i no
meado o juiz de direito da 3. ' vara 
criminal da comarca da Capital, bacha
l'€l Gastão de Souza Mesquita, para 
exercer o cargo de minist ro ri o Tri

bunal de Justiça, c.om assento na Ca-

H a beas-corpus 
17 I ma r a Criminal e de Aggr avos, 

Processos de r esponsabilida de 
Recursos de h abeas-corpus 

Total 

Sessões 

Camara Civel 
Camara Criminal 
Camaras Reunidas 
Extraol'dinarias Civel 
Extraordinarias Crime 
Extraordinarias R eunidas 

Tota l 

2 

1 

20 

74 
78 

39 
1 

7 

2 

20 1 

Resumo dos Feitos entrados 

Diversos feitos 415 

Crimes do Interior 5 O 3 
Crimes d·a Capi,tal 19 O 693 

803 Civeis do Interior 
Civeis d a Capital 8 29 1. 632 

Somma 2. 740 

Por decret o de 25 de Julho, foi ac
ceita a desistencia que o bachat'e l Clo
vis Cotrim da Cunha Canto apresen
tou da serventia vitalícia do 1." officio 
de escrivão de ap pellações do Tribunal 
de Justiça. 

,Por d€creto de 3 n e Olltu.bro, foi prQ

vido o bacharel Albertina Lima na ser
ventia vitalicia do officio de 1.' es
crivão de appellações do Tribu naI de 
Justiça. 

Pl'ocUl'a d(}l'ia. Geral do Bstado 
Exerceu, durante o anuo, o cargo de 
Procu rador Geral do E st a do o minis
tro do Tribunal de Justiça, sr. dr. ~Ia-

I noel da Costa Manso, designado para 
es.se fim por ·d€creto ·de 28 de Dezem
bro de 1 92 1, de accõrdo com o artigo 
54 da Constituição. 

Eis o movimento da Procll radoria 
Ger a l: 

Feitos cíveis (razões e contra
razões de appellação, deduc
ção, sustentação e impugna-
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cU: . . J • 

Feitos criminaes (p'areoores em 
appellações, recursos uo sen

tido estricto, e acção penal 
originarja, inclusive a de

nuncia) 
Habeas-corpus (pareceres e pe

tição originaria) . 
Conflictos de i u ris dicção (pa

receres) 

Recursos extraordinaTios para 
o Supremo Tribunal Fede
ral (razões e contrs-l'szões) 

Cartas testemunhaveis, tambem 
para. o Supremo Tribunal Fe

de t a I (minIJ ta.s e contra-mi

nutas) . 
Processos para a 

de incapacidade 

verificação 
physica de 

magistrado (representação e 
promoção) 

Recursos eleitoraes (pareceres) 
R e c 1 amações administrativas 

(pareceres ) 
Informações á Secretaria da 

Fazenda sobre ~artas de sen

tença . 

Total dos articulados, disserta

ções e pareceres 

Ofticibs recebidos . 
Officios expedidos . 
Req. de aud. e pet. (solici

tador) . 

292 

731 

138 

8 

8 

8 

2 

11 

6 

37 

1. 242 

171 
128 

28 

Juizes ,le Dil'eit.o - No decorrer de 
1922, houve 12 nomeações e 30 remo
ções de juizes de direito, Houve, tam
bem, 2 auctorizações para permuta e 
2 a~sentadorias. Dois juizes' de di
reito foram, a pedido, postos em dis
ponibilidade . . 

Noms Comarcas e Val'llS - Em cum
prim en to ás leis ns . 1.887 de 8 de 

Dezen~bro e 1. 9116 de 3 O de Dezembro 
de 1'22, creando as comarcas de Ara
("tuha, Ibitinga, Itararé, Presidente 
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Prude nte , Salto Grande e Novo Hori

zonte, e mais dois cargos de juizes 

de direi t o da vara civel e commer~iaL 

na comarca d a Capital, o Governo fez 

o p rovim e nto destes ultimos, r emoven
do, por decreto de 6 de Fevereiro [lo 

corrente anno, para a 4. :1 vara o j u iz 

de direito de Piracicaba, dr. Rafael 

Marques Cantinho, e para a 5." vara 
o juiz de direito de Rio Claro dI'. Achil

les de Oliveira Ribeiro, assim como fe.z 
ins ta llar as novas comarcas no co r
r ente auno e nas seguintes datas: nos 
di'l>5 1 9 'e 26 de }'evereiro, as de Ara

çatuba e de Itararé; nos dias 5 , G, 

12 e 1 3 'd e Março , as de Ibitinga. Novo 

Horizoute, Salto Grande e Pres iden te 
Pl·udente. Foram nomeados, por de
creto de 6 de Fevereiro, juize.; d e ·d i. 
r eito de Presidente Prudente e de Sal
to Grande, os juizes substitutos ba 
chareis Oleno Vieira e Armando F air
ba nks. Para as COlnarcas d.e Araça,
tuba, lbitinga, Novo Horizonte e Ita
raré, foram removidos, por d ecre to de 

16 de Janeiro, os juizes de direito d" 

Villa Bella, bacharel Nelson de Olivei
ra Matra; de S. Sebastião, bacharel 

Augusto Nery; de Canalléa, bachare l 
Eugenio Fortes Coelho e de Itararé, 
bach a rel Herculano Ribeiro. 

1.'l'ibuuaes Ruraes - Foi Bxpedido o 

decreto n, 3.5 48 de 12 de Dezembro de 
1922, ·que dá regulamento para a bõa 
execuçã.o d a lei n." 1.869 de 10 de Ou
tubro de 1922, que cria tríbunaes ru
ra es no .Estado. 

Juizes Substitutos - No decolTer 
de 1922 , houve 32 nomeações e 3 r e 

moções de juizes substitutos. Houve, 
t a.mbem, urna exoneraçã.o a ped-ldo. 

Examinadol'es nos oonclll'Sos pal'a. a. 
llome. .. ção de juizes substitutos 
Houve , no decorrer de 1922, 16 no

meações de examinadores nos concur
sos para nomeação de juizes sllbstitlt
tos. 
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TaiJ~ de subst,it.uiçõ(~~ dos juizes 
substítlilltos - Foi expedido o decreto 
ll. 3.444 de 14 de Fevereiro de 1922, 

que ma.nda observar 1 no triennio de 

1922 " 1924, a tabe!la de substituições 
dos juizes substitutos, em q u;) se de
~igna.. tambem, em cada districto ju
dicial, duas cidades para residencia dos 

.mesmos juizes. 

FOl'lnn Civel - O moviment{) do Fo
rum Civel da Capital foi o seguinte: 

Acções diversas 
Executivos diversos 
FaUench)'E: 

1.520 

1. 062 

366 

- Na pa.rte orphanologica, os fei

tos foram em numero de 1.605, sen
do 815 da 1.'\ vara e 790 da 2 . .;1. vara. 

FO>rtlDli Orilninal o Forum Cri-

nlinal da Capital teve o seguinte mo
yimento: 

InquBrüos e processos policiaes en
trado8 - 1. 952 com 2.174 réos. Da
quelles foram: archivados -- 559 pro
cessos eom 641 réos; annu!lados - 22 

com 22 l'éos; extinctos por fallecimen
to - 4 com 4 réos: em andamento -.-

357 com 379 roos; prescriptos - 2 

com 2 réos. Houve 2 accôrdos, em quei
·xas privada.s e foram remettidos ao 

curador de accfdentes 2 processos. 

Seguiram seus tramites regulares -
1.004 processos com 1.122 réos, dos 
quaes foram: pronunciados 576; 

.impronunciados - 335; condemnados 
- 117; absolvidos - 94. 

Foram submettidos a julgamento do 
Xury 279 processos com 323 réos, sen
do condemnados 170 e absolvidos 153. 

Foram julgados 93 processos com 
iH r;,os, policiaes, sendo: condemnados 
75; ahsolvidos 8; annullados 10 com 

11 réos. 
Houve 8G recursos de pronuncia; 

117 appellações de decisões do Jury, 
~endo:. ] \; do Ministerio Publico, 101 
.de ré-tlf; .p 1:} protestos por novo Jury. 

A's ((uatro varas [oram apresenta
dos 462 pedidos de habeas-corpus com 
543 pacientes, sendo: concedidas 4 e 

prejudicadas 539. Foram prestadas 202 

fianças, sendo 13 O definitivas e 7 ~ 

provisorias. As fianças definitivas im

portam em Rs. 249: 215$000. Houve 
26 justificações para fins diversos. 

Passaram pelo. Cartorio do Distri

buidor 139 queixas, distribuidas ás 

quatro varas, das quaes tiveram anda
mento 28, sendo: na 1.' Vara 2; 
na 2 .... - 9; na 3. 3 

- 8; e na 4.a. --

9. Não foram a.iuizadas 111. 

Tribunal do .Iu,,)' <1a Capital - Co m 

a expedição do dec. u.' 3.447 de 22 de 

Fevereiro, regulamentando a lei n.' 
1.849 de 29 de ·Dezembro de 1921, fi

caram por completo normalizados os 
serviços do Tribunal do Jury da Ca
pital. 

De 223 réos presos que aguardavanl 

julgamento, a L' de Abril de 1922, fi
caram reduzidos a 109, em 13 de Ju
nho proximo findo, o que, dada a pro
nunCia de- 576 réos durante o anno, 
comprehendidos os de crimes afiança
veis, significa um valioso esforço do 
Tribunal no desempenho dos se us de
veres tão arduos quanto elevados e no
bres. De facto, foram julgados durante 
o anno, 277 processos com 323 réos~ 

condemnados 170 e absolvidos 153. A 

creação do cargo de juiz de direito 
privativo para as funcções da presi
denda ·do Jury; a fixação de uma 

quinzena para o trabalho de cada tur
ma de iurados sorteados e de um dos 
Promotore~ Publicas; as modificações 
introduzidas nas regras de disp'8nsa e 
multa dos jurados, relevação e cobran
ça de multas impostas; todas essas me
didas elevaram o nivel moral do Tri
bunal e contribuiram para os resulta
dos que ahi estão magnificos, aos olhos 

de todos, sendo o primeiro delles, a 
manutenção dos serviços em dia. o jul
gameuto dos réos com celeridade ta! 
que passamos, em tempo tão breve, da. 
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,.tlclamação pela tardança do j ulgamen

to ao pedido freq uente dos réos para 
o adiamento do plenario, quando a elle 
chamados, facto irrecusavel e apontado 
pela imprensa. 

Livra.mento Condicional - Pelo · de
creto n. 3.521 de 7 de Novembro, foi 
concedido livramento condicional ao 
réo Antonio :Maestri, condemnado pelo 
i ury da comarca de J aboticabal, com 
a obrigação de residir no municipio de 

Mattão, comarca de Araraquara, sob 
a vigilancia da policia até o cumpri
mento definitivo da pena. 

Pelo decreto n . 3.475 de 23 de Maio, 
foi concedido livramento condicional ao 
sentenciado Vicente Pedro , da Silva, 
condemnado pelo jury da comarca de 
Piracicaba, com a obrigação de resi
dir na Capital, sob a vigilancia da po
licia até O termo definitivo da pena. 

Ministerio Publico - O Sr. Chefe 
do Ministerlo Publico teve interferencia 
nos seguintes feitos, perante o Juizo 
Federal: 

Causas da Fazenda do Estado 
Recursos eJeitoraes julgados 

" 
" 
" 

providos 
negados. 
·de que não se tomou 
conhecimento 

6 

15.473 

7.159 

8.246 

68 

Além dos serviços que constam aci
ma teve o Chefe do Ministerio Publico 
diligencias na Capital Federal e em 
diversas cidades do interior do Estado 
como Capivary e Rio Preto para ins
pecção e syndicancia; Faxina e Baurú 
para proferir accusações perante o jury 
e Assis para acompanhar um processo 
crime de l'elevante Importancia. 

O expediente da Secretaria foi o se
g uinte: 

Oificios expedidos 128 

Circulares expedidas 2 
Petições de graças 3 
Com promissos dados a diversos 

rnneeionarios 27 

Adjunto dos pl'omotOl'es · pubiieos da 

Comarca da Capital - Por dec reto de 
24 de Março, foi preenchido .o cargo· 
de adjuncto dos promotores !!,ublicoB 
da comal'ca da Capi.tal, creado pela lei 
11. 1.849 de 29 de Dezembro de 1921, 
art. 7.", letra B. 

l'l"omotol'es Publicos ~~ No d ecorrer 
de 1922, houve 31 nomeaçooe. 1:1 exo
nerações a pedido, 32 remoç<1e~ (le pro-o 
motores publicos. A differença entre 
o numero de nomeações e exonerações 
explica-se pelo facto da nomeação de 

promotores publicos que , ha bilitados 
em COllcurso. foram nomeado~ i uizee 
substitutos. 

No mesmo periodo, houye uma exo
lIe ração sem declaração de mútl vo e 
uma auc torização para permuta, 

Officios ,te Justiça - Foram expe·· 
didos 77 decretos relativos a provimen
tos, permutas e desisteucias de ~erveu
tias vitalícias de officios de just iça. 

O estagio que fazem os juizes sub-o 
stitutos, depois de approvaüo5 e m con
curso, para serem nomeados Juizes de 
Direito, adquirindo então á vitalicie
dade e a inamovibilidade, e (! ue tão 
bons resultados toem apresentado, mos
tra a convenienci.a de ser adoptado 
para >os serventuarios dos officios de 
justiça o idelltico systema. 

Para o seu provimento s erhull OS 

candidatos submettidos a cOllcurso 6 

.sendo approvados fariam um ~stagio 

de tres annos, findo osqnaes, ·com in
formações fidedignas, adquiriri'am vI
taliciedade. 

ESCJ'ivauias de ·P'az - Fo rafU expe· 
didos, no decorrer de 1922, H! 6 decre
tos relativos a nomeações e de~istellciae 
de escrivães de paz. Houve, ainda, :;: 
revalidações de .decretos de nomeação. 

Assistencla Judiciarla - Nó decor
rer de 1922, a Secretaria da Justiça & 

da Segurança Publica teve conheci
mento da organização da commi$são de 
Assistencta Judi·ciaria, nas seguip.~,es co'" 
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marcas: Apiahy, Araras, Areias, 

Assis, Atibaia, Avaré, Batataes, Bebe
douro, Bragança, Botucatú, Cachoeira, 
Cajurú, Capivary, Catanduva, Campi
nas, Descalvado, Faxina, l:('ranea, Gua
ratinguetá, Igarapava, Itú, Iguape, I-tu
verava, Jaboticahal, Jahü, JUlldiahy, Li
meira, Lorena, Mogy-"Mirim. Orlandia, 
Palmeiras, ParahyhUlla, 'PMrüciuio do 
Sapucahy, Pennapolis, Pied",de, >Pira

caia, ·Pitracicaba, Pirassununga, Porto 

Feliz, 'Queluz, Ribeirão Bon.ito, Rio Cla
ro, Santa Branca, ,Santa Cruz do Rio 

Pardo, Sa·nta Rita do Passa Quatro, 

Santo's, S· Carlos, S, João da Boa Vista, 
S, José do Barreiro, ,s. José dos Campos, 

S, José do Rio PaTdo, '8. Manoel, '3'. Ro
que, S, Simão, Sarapuhy, Serra Negra, 
Sertãozinho, Sorocaba, Tieté, Ubatuha , 

Una e Villa BeJ.\a. 

Junta Commel'cial - Em 5 de Se
tembro realizou-se a eleição de dois 
deputados e dois supplentes, para a re- i 

forma da 1.' turma de deputados e I 
i 

F<lram reeleitos deputados os srs. I 
João Antonio Julião e João Gomes de I 
Castro e eleito supplente, em 1." es· I, 

cruhnio, {) candi-dato Rodovalho No-
I 

supplentes, cujos mandatos termina
vam a 31 de Dezemhro de 1922. 

g'ueira de Sá. 
Em 2.' escrntinio foi eleito, a 3 

Out1.!hro, ·0 candidato João Baptista 
de li 
de 

Camargo, 
Tendo havido recurso quanto a esse I 

! 
nova eleição I resultado, foi procedida 

a 7 de Novembro, 

- Para o Governo do Estado foram 
interpostos apenas dois recursos, que 
obtiveram provimento. 

- Durante o anuo matricularam-se 
na Junta Commel'Cial: 
110; avaliadores, 15; 
café, 13; leiloeiros, 3; 

commerciantes. 
corretores de 
interprete, 1. 

Houve, no mesmo periodo, 182 fal

leucias e 26 rehabilitações. 

Instituto Di8ciplinal' Durante o 
a.nllõ, foranl recolhidos a esse estabe-

lecimento ~!~ tlWlton~K, K8ndo hrasilei

ros. 27; italiano, l: p()rLlI~ll8l~ i. 

'Mai"oresde 14 annos. I ~-j: lH~~H,)I'e~ de 

14 annos, 10. 
- Foram excluidos 52, ~lld(>: bra

sileiros, 44; italianos, 5; portuguezes. 
2; hespanhoI, 1. 

Esse estabelecimento fUllccionou re
gularmente, t'€ndo sido l11alltida a. vi

gilancia e discipli~a necessarias. 

Com a nomeação de lnais UUl auxi
liar do professor, ficou regularizado o· 
ensino, ficando os. intel'l1adO~ dividi
dos em cinco classes escolares de 50 

ai um nos cada uma. 

Os serviços agricola.s pl'oseguira.lu 
c'am a nec-essaria regularidade. sendo 
bem cuidados os referentes á horticul
tura, pomologia e floricultura. 

As secções de zootechnia e ele avi
cultura contilluam com bons resulta
dos para o estabelecimento. 

cO estado sani1-ario foi bom. 

Instituto COl'l'eccional - Este Ins
tituto funcciolloU regularmente, em
bora houvesse decrescido o lllllTI€fO de 
detentos. 

Durante o anuo entrara 111 ::: I) e sa
hiram 41. 

Em 31 de Dezembro o numero de 
detentos era apenas de 64. illdllshe 14 
menores. 

A instrucção foi dada a , S alum
nos, dividid-os em duas classe~. 

Trabalharam as duas officinas, de 
111arcen-aria e ,de Dlechanica. 

As dnas officinas produziram tra
balhos no valor de 20: 05S$l(lf,. 

O serviço de polycultura foi reali
zado com alguma dHficuldadé. devido 

a falta de pessoal. Mesmo assim !o
raDl feitas plantações de cereaes. con
tinuaudo o cultivo de arvores tructi
feras e ornamentaes, 

A secção zootechnica tem progredido, 

principalmente quanto a' criação do 
gado. 

O estado san itario foi bom, tendo 
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havido ê..penas um fallecimellto, a 2 de 

Julho, dó detento de numero 14, 

O s>8I'Viço medico foi regular, tendo 

attingido a. 2. 60S o numero de curati

·VOS. 

A phúmacia aviou 1.078 formulas e 
{) gabinete dentario fez 2.574 curati

TOS div'ersos. 

Penitenciari". do Estado - Durante 

O anno, e procedentes das varias ca
deias dó interior do Estado e da Capi
tal. enüaram 82 sentenciados. 

_ SahiraJn 147, assim discl'illlina

dos: por eonclusão de pena, 116; re
movidos para as cadeias do interior, 
4; "emovidos para o hospicio de alie
nados de Jnquery, 5; faUecidos, 18. 

_ Obtiveram liberdade condicional, 2. 

- Foram removidos para o hospi
tal da Força Publica, afim de serem 
submHtidos a tratamento especi.al, 14. 

- A ",opulação carceraria do esta-
bE'Jecimento era, eln 31 de Dezemhro 
de 1922. de 728 homens. 

Secção Penal - A disciplina foi .com

llleta. 
meios 

-centes. 

em'pl'egando-se para esse fün~ 

brandos. suasorios e convin .~~ 

Foram a.ppJ.icadas penas disciplinares 

de ordem mo,ral, COIllO sej-a.m suspensão 

de visita., de correspDudencias e do fu
mo, prtvaçã.o ele recreio, de cinem;as e 

de trahalhos. diminuição e pri'l'ação de 

pecuoJios, em numero de 64, sendo 32pa

Ta presos da Capital e 32 para senten

-eiados do i.nterior. 

A cargo desta secção correm os ser
viços de hygrene e limpeza do estabe

lecimento. os quaes foram todos exe
cutados normalmente. 

A escola de educação physica, sob a 
direcção do 1." tenente José Garrido, 
presto\] excellentes serviços, ensinando 
a.os senteneiados os movimentos de 
gymnastica ';'Brasil" e "Sueca". 

Durante o anno foi o estabelecimento 
muito wisit.ado, notadamente por em
ha j xadat:. €strang.eiras. 

.Secção de Instru.cção - Freqnenta

ram as se·is cla.sses de soeien.cias e letras, 

que existem, 300 alumnos .. 
Funccionaram tambem as classes de 

theoria musical e coros orpheonicos e 
a' d;, desenho industrial e artistico, a 
primeira com 70 educandos e a segun
da com 50. 

A banda de musica funccionou re
gularmente com uma media de 112 fi
guras, incluidos os tambores, cornetas, 
caixas e clarins. 

O aproveitamento dos alumnos foi 
regular em todas as classes. 

A consulta á bibliotheca foi de 
5. 9 O 5 volumes sendo: primeiras le
tras, 221; Historia Patria, 348; His-

toria Universal, 27; 

língua italiana, 14; 
compendias de 

grammatica por-
tugueza, 45; ai:'ithmetica, 104; histo· 
ria natural, 23; algebra e goometria, 
15; compendias de língua ingleza, 16; 
compendios de lingua franc;,za, 40; 
geographia, 167; agricultura, avicultu

ra e profissões, 260; leituras religio
sas, 950; viagens e descripções, 344; 
tratados diversos, 294; literatura, ... 
2 .. 260; almana'ks e r·evistas, 777. 

Dos fi. 905 volumes consultados 
eram: ;,m portuguez, 4.236; italiano, . 
1. 243; francez, 274; hespanhol, 129; 
inglez, 10; latim, 30; allemão, 12. 

Offid'l1as - A offici-na de m~rcena

ria, dirigida ·por um mestre ger.al, auxi

liado por quatro contra-mestres, teve, 
em media, ao seu serviço, 150 senten

ciados. 

'rodas as requisições, não· só das va

rias dependencias da Secret~ria da Jus
tiça, como das demais Secretarias, fo
ram attendidas a tempo, com grandes 
vantagens para o Estado. 

- A officina 'de alfaiataria dirigida 
por um mestre geral e dois contra
mestres, teve,em media, 100 homens 
nella empregados: 

- As officinas de vassouras e es(,o
va-s, ·dirigida.s por Ul11 me.stre, attendeu 
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·a· todas as necessidades do Estado e 
produziü em tão larga escala que foi 
preciso dispôr d() seu "stock~) aJim de 
.desoc<,upa.r os armazens. 

-A officina de encadernação, sob 
a dire<:ção de um mestre, teve a seu 
serviço 25 sentenciados. Attenden a 
todas a~ encommendas (lue foram fei
tas. 

A otficina de eolchoaria, dirigi
da. por nnl n}€stre sentenciado, e tendo 
R seu serviço lima. media de 25 sen
tenciados. "ttellden a tDdas as requisi
ções da. Sec;retaria da Justiça e de ou
tras rep~,.ti çôes . produzindo em larga 

·escala . 

. - A Mfici'Ht de calçados, installa
d'a com excelJente machinario, da fa
brica "ALla.s ''Verke '' de Leipzig, pro
duziu, no seu periodo de experimenta
ção, 20. (j(t(l pares de borzeguins para a 
Força Publica e 500 pares de borze
g'uins pa.rA sentenciados. 

A fabrica está apta a produzir até 
10.00U pa.res ele calçados por mez, ou 
3ejam 12('. (, O O pares por anno. 

-- P~I.ra at tender ás necessidades do 
··estabele<'-imen to , fu nccionou tam bem 
·uma pequena officina de gravação e 

"lunHarhL 

A·gl'iC.uitllra - Os serviços de cultivo 
dos terrenos annexos ao estabele-eimell

to contlnuara,ln, durante o anno, com a 
mais l'erfeita regularidade, e:mpr.ega11-
do-se neHes, cerca de 100 sentenciados, 
guardados por um contigente de 30 pra
ças sob o cGmmando de um 2." tenente . 
d·a Força ,Publica. 

As hortas, cultivaelas desd·e SetembTo 
·de 19 ~ I. abasteceram o estabelecimento 
durante todo o anno, produzindo uma 
economia. de 17 :5 67$818. 

Ficara.nl conel uidos os serviços de 

drenagem dos terrenos fronteirij)os aD 
estabele<:imento, os qnaes estão hoje, 
ajardina.dos, com larg'as avenidas cir
cumdando seus canteiros e a entrada 

principal t.enu i narl.a , offlereeendo €:t ' 

cellente aspecto. 
Foram iniciados os serviços de dre

nagem dos terrenos marginaes onde es
tão as hortaliças e o grande pomar, 
em formação. 

Almoxari.fadD - Durante o anno " 
almoxarifado attendeu a 664 ordens d e 

'artigos manufacturados e destinados 
a varias repartições 'publkas e a par

tIculares, e expediu á porta-ria 2.200 

ordens de pedidos. 
DUl'ante o anno forneceu 1.079.17 êl 

rações, incluidas nesse numero , .... 
49.886 dieteticas e 29.190 especiaes. 

Deram entrada d,u·rante o anno, 110 

a lmoxarifado, mere-adorias no valor de 
1. 048: 366$930, que foram .distribui
das pelas diversas secções e of.ficinas na 
importancia de 937:288$195. 

COllta,doria - Esta secção funcd 0-

",ou regularmente, havendo sido feita 
a eseripturação completa, de toda a r e
celta e d'espeza do esta·belecimento 

O total das despezas montou a .... 
1 . 287 : 707$426. 

O patrimonio do Estado, a 31 de De
zembro, attiugia a 13.796: 341$363 , ac
crescida essa importancia, durante o 
anno, com a quantia de 312:499$000. 

despendida com a montagem da fabri
ca de calçados. 

As bemfeitorias, accrescidas pela 
continuação das obras, moutaram a . . 
306: 305$ 660. 

A oonta de peculio dos sentenciadoB 
attillgiu a 134:611$249, distribuida da 
seguinte fórma: 

Em deposito na Caixa 
Economica Estadual . 73: 851$900 

Em fundo de reserva na 
thesouraria 17: 235$272 

Em fundo disponivel na 
thesouraria 43:524$07 7 

134:611$ 249 
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A renda liquida do estabelecimento 
foi de 172:252$125. 

Secção de Medtcina - Esta secção, 
em suas varias m<l·dalida.des, executou 
25.759 trabalhos, em ser·viço externo 
e 997 em serviço interno, assim discri
minados: 

Serviço Interno 

Clinica medica 
Clínica cirurgica 
Clinica psychiatrica 

Serviço Externo 

Consultorio medico-cirurgico 
Consultorio de psychiatria 

Curativos cirurgicos 
Injecções 

Vaccina contra a variola 
Gabinete dentario 

852 
126 

19 

997 

4.069 
232 

10.421 
3.480 

82 

7.435 

25. 719 

- O consultorio de clinica medica 
atteudeu a 4.069 serviços. 

- A secção de cirurgia praticou 54 
intervenções com successo apreciave!. 

- A secção de psychiatria .attendeu 
a 232 doentes em seu consultorio e 
fez diagnosticos precisos de 19 enfer
mos, pedindo a transferencia de 5 pa ra 
o Hospício de Alienados de Juquery. 

Durante o anno .registraram-se 3 ac
cidentes no trabalho: O primeiro a 2 de 
Abril, com <l sentenciado n.' 36; o se
~undo a 24 de Outubro, com o senten
dado n. o 253; e o 'tercelro a 28 de De
zembro, com o sentenciado n." 4S2. 

Todos foram soccorridos immediata
Ill ünte e cOllv.enientem.ente tratados . 

.... .. A pharmacia aviou 9.486 receI
I,, ". n<l valor de 44:137$900 . As dro
.!':: ; IS e nt.radas durante o anno impol'
t ~ lr 'Ht " t~m 22::-;41$150. 

- O gabinete dentario realizr) u . _ 
7.475 trabalhos. 

Cadeia Publica da Cal>ital - A Ca
deia Publica contin úa no loca! onde 
existiu a antiga Penitenciaria. 

Durante O anno, fizeram-se atli pe- · 

q uenas refonnas com o accres.c imo de 
mais quatro prisões. 

O estabelecimento é, porém. insuffi·· 
ciente para conter {) elevado numero 

de presos que alli dão entrada. 
O seu funccionanlento foi reg ulal~ 

tanto quanto poss ivel. A ordem e a ·d·is· 
ciplina foram mantidas. 

O estado sanitario foi bom. 
Em 31 de Dezen1 bro de 1 ~I::; 1 , exis

tiam 314 presos. 
Durante o anno de 1922 entra.ram 

411 e sahlmm 472. 
Em 31 de Dezembro de HI ~ 2 exis

tianl 253. 
A guarda militar continua a ser 

feita por um destacamento di< Força 
Publica, composto de 42 praças, soh 
o commando de u III offieia!. 

Recolhime'lto de Alienado~ <l"s Per
dizes - E ste estabelecimento .. mantido 
pela Secreta ria da Justiça . desde 
1913, destinado ao recolhimemo d'e 
dementes em transito para o Hospl
cio de Juquery e dos encoll trados eln 
abandono nas vias publicas. f uncCÍo
nou com toda regularidade. 

Durante o anno de 1922 a iH ioraru. 
recolhidos: home'ls, 271; mulheres, 
188. Sahiram: Jiomens, 120: mulhe
res, 61. 

Foram entregues ás respec tivas ta
nlilias, 120 . Removidos para (" Hospí
cio de .Juquery, 24. 

O estabelecimento continúa ~ób a di
recção .do delegado de policia da 3." 
circumscripção policial e tem {) seguln
t"pessoal contractado: um zelador, 
sete enfermei.ros, um jardineirQ. UID(II. 
lavadeira e uma costul·eira. 

O serviço clinico é dirigido ]lor um 
medico auxiliado por alguns il1terno~ 

da Faculdade de Medicina de S . Paulo. 
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}'olkia de Ca ... eil'a. - Avultam todos 

·os dias DS hons e efficientes serviços 
da policia d e carreira, solida garan

tia dos direitos individuaes e ·da 01'

dem publica, · instituição que incontes

ta.velmente concorre para o nosso pro
gresso. 

Todas as delegacias funccionaram 
com regularidade. 

(;ah;netc de Inv"stigações e C&ptu
{'as - Co 111 o desenvolvimento extra

ord inal';o d a nossa Capital e do Esta
do, já se. vào tornando iusufficientes 
os recursos de que dispõe o actual Ga
"bineta de Invest.igaçôes e Capturas. 

Ainda assim, com O esforço do seu 
pessoa.l. [e111 elle conseguido exito apre

c iavel enl diligencias importantíssimas. 
Do numero destas ultimas, destaco 

com prazel' , li que, após alguns mezes 

·de se rvlç.c pertinaz, descobriu a fabrica 

de seBos falsos installada nesta Capi

tal, e que lesava assustadoramente o 

"fisco federal Com a emissão criminosa 

de sellos do imposto de consumo. O 

sen proprietario Alfredo Bixio Albino 

Iof preso em flagrante e entregue á 

justiça fed eral 

Tambem Pl'estoll o Gabinete um ex

·cellente serviço á ordem publica,desco 

brindo o fu nccionamento do Partido 
Comm'unista de S. Paulo, intimamente 

ligado aQ d·a Rl~ssia, e impedindo, pelos 

meiús regulai'es, o proseguimellto do 
trabalho nefasto· da pregação de dou
trinas subversivas e violentas. 

..:\~sis.t.en("Ía Po]jcial - O posto me

dico continúa installa do numa depen
dellCia do edificio .ela Secretaria da 

·'Justiça e da Segurança Publica. 
Apesa,. de a lguns melhoramentos in

troduzidos ultimamente , a sua instal
lação continúa deficiente. 

MeS!110 assinl presta a Ass:i.stencia 
grandes serviços á p'oPulação da Ca

pita l. cotrespondendo plenamente aos 

fins da su a Cl'eação. 
Em 1922 o 11l111181'·O de soccorridos 

attinglu a 12.528, além d e 6.318 re
moções de enfermos. 

Além de attender ás necessidades da 

popll'lação 1>0 bre, a Assistencia presta 

soecorro em domicilio e faz o trans
porte de doentes, que dispõem de re
cursos. 

A Assistencia precisa ser alliviada 
des·ta tarefa que, em rigor, não lhe 
compete. 

Distl'ictos Polidaes Attendendo 
ao movimento progressivo da popula
ção no interior do Estado, o Governo 
creou, durante o anno de 1922, os se
guintes districtos policiaes: 

VilJa Leonina, em Araçariguama ; 
Tanquinho, em Piracicaba; 

Sapesal, em Conceição de Monte Ale
gre; 

Bacaetava. em Campo Largo de So-
rocaba; 

Aramina, em Igarapava; 
Guamerim, em Caçapava; 

Miguelopolis, em Itnverava; 
Paraguassú , em Conceição de Monte 

Alegre; 

Ibituruna, em Piracicaba; 

Torre de Pedra, em Tatuhy; 
Porto Tibiriça, em Presidente Pru-

dente; 
Jupiá, em Araçatuba; 

Saltinho, em Piracicaba; 
Gllayçára, eom Albuquerque Lins; 

Ibarra, em Tabapuan; 

Snssury. em Platina; 
Pradopolis, em Sertãozinho;e 

Macacos; em Silveiras . 

Todos esses districtos foram provi

dos de auctoridadespoliciaes. 
Repartição da Policia. l\làritima -

O movimento desta repartição, em 
Santos, continna cada vez mais intenso. 

Durante o anno de 1922 entraram 
2.049 embarcações e sahlram 2.058. 

Entraram 44.529 passageiros e sa

hiram 31.885. 
Confrontando-se esse movimento com 
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() do anuo de 1921~ verifica-se o se
guinte augmento: nas embarcações en
tradas, 208; nas que sahiram, 289. 

Passageiros entrados, mais 1.473. Sahi
dos, 5.983. 

Passaram pelo porto de Santos, em 
transito, 133.442 passageiros em 1921; 
162. 6Q9, em 1922. havendo uma difie
rença para mais, de 29.167. 

Contractos de Fornecimentos - Foi 
expedido o decreto n. 3.509 de 30 de 
Setembro de 1922, que manda obser
var instrucções para o serviço de pu
blicação de editaes e celebração de 
contractos de f.ornecimentos na Secre
taria da Justiça e da Segurança Pu
blica. 

Almoxarifado da Secretal'ia da Jus
tiça e d" Segurança Pnblica - ,o ser
\·iço de fornecimento á Força Publica 
€ demais repartições dependentes da 
Secretaria continúa a ser feito com 
toda regularidade. 

Durante o anno de 1922, foram en
tregues aos .. diversoscorpos da Força, 
de accôrdo com a respectiva tabella, . 
200.213 peças de fardamento no va
lor de 1.959:902$684. 

Ao Instituto Disciplinar da Capital 
foram fornecidas 10. 058 peças e ao 
Instituto Correccional 1. 5 72 artigos di
versos. 

Ao Recolhimento de Alienados das 
Perdizes o Almoxarifado forneceu ., 
5 . 112 artigos diversos. 

O fornecimento de artigos á Peni
t.enciaria importou em 184: 924$726. 

Aos presos pobres da Cadeia Publi
ea da Capital e das cadeias do interior 
do Estado, foram remettidas 16.374 
peças de roupa. 

O fornecimento de cre{)!ina para a 
Capital e para o interior do Estado foi 

<I" 5.272 litros. 
O numero de peças, manufactura

das mediante pagamento, foi de .... 
3.274, no valor de 104:078$363. 

Tendo sido abolido o fardamento de 
bdm Icaki, as peças que existia.m no 

Almoxarifado, em numero de B 81, fo
ram distribuidas entre os soldados dos 
varios corpos da Força Publica, para 
serem usadas no serviço de fachina 
dos quarteis e limpeza das cavallari
ç.as. 

- O Almoxarifado adquiriu. duran
te o anno passado, mercadorias no va
lor de 2.268:6.55$602. 

Exceptuando-se a despeza de f.orra
gem e ferragem, cuias conta.~ não fo
ram processadas pelo Alm')xarifado, 
verificou-se uma econonlia ~~om &'x 

acquisição de artigos. na impo!·ta.ncia 
de 358:478$188, pois as ('omIlTaS, em 
1921, haviam-se Elevado á dfra de . 
3.327: 045$842. 

Na parte referente ao fornecimento 
a presos pobres 3. d'?:3peza haixoH de 
276:331$360 a 159:4421805. 

Em calçados para chanfre,,!',. o AI
lnoxarifado despendeu 3: 997~Hi9~), rea-· 
lizando uma economia de 3:1)02$301 so
bre o fornecimento do anuo anterior. 

Em artigos de limpeza e outros, des-· 
tinados ao Almoxarifado. a despeza, 
que fôra anteriormente de ..... . 
21: 583$400, baixou, em 1922, a. 

5: 914$500. 
Nas verbas de "Fardamento", "Ar

mamento e Equipalllento ~J e ;~ Arreia
menta e Diversos", foi feita a econo
mia de 17:633$849, 41:4601187 e .. 
64: 652$441, respectivamente. 

- O fornecimento de bOl'zeguins á 
Força Publica, num total de 20.00(' 

pares, foi feito pela Penitenciaria. 

Tambem passou para a officina des
se estabelecimento o córte de roupa 
para os presos pobres e o de camisas, . 
ceroulas e collarinhos para as !>raças· 
da Força Publica. 

O fornecimento de calçado ao Ins
tituto Disciplinar da Capital e ao es
tado menor da For,;a Publica io.i feito 

pela Companhia Calçado Clark Limi
tada. 

O panno azul ferrete, para farda-o 
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menta de pl'aças e para capotes, foi 
adquirido da firma Barros ,& Comp, 

O fornecimento de morim, 40,000 

metros, foi feito pela firma Augusto 
Rodrigues & Comp, 

Pelo sr. José Seracini foi feito O for
necimento de calçado e perneiras para 
os motoristas do Palacio do Governo e 
da. Secretaria da Justiça . 

- Em 31 de Dezembro de 1922, o 
;; stock" existente nos armazens do Al
moxarifado era do valor de . ... , .. 
4.650: 150$ 889. 

O "stock" existente Da officina de' 
fardamento era de 83: 39 2$570. 

- Com o pagamento do pessoa l das 
offícinas, o ALmoxar;:acdo aespendeu , no 
anno passado, 78:80 2$7 00. 

Com o pagamento do pessoal ope
rario despendeu 208: 618$050. 

Ordem Publica - A ordem publica, 
de accõrdo com a nOva organização 
administrativa e jndiciaria, manteve-se 
perfeita. Em a lgumas localidades, em 
que as medidas preventivas não basta
ram, as providencias repressivas con
correram para se conservarem integros 
os 'direItos individnaes e collectivos. 

Concorreram sem duvida para isso, 
além do espirito Qrdeiro e de cultura do 
nosso })OVO, a nossa organização judi
ciaria, a nossa organização polieial, ci
vil e militaI'. 

O proprio movimento sedicioso que 
rebentou a 5 de Julho de .1922, na Ca
pital Federal, em reacção e despeito 
á campanha presidencial vencedora, 
nenhuma, absolutamente nenhuma, re
percussão teve em todo o Estado de 
São Panlo. 

,lVIatto Grosso se sUlbJ€va r a para. ,-,Uen
tal' con tra os p.oderes con stit.uído, da 
nação ·e de alguns Estados. 

Essa sublevação causou aqui a mais 
profunda indignação, "llcontrando a 
mais completa e form a l conliemna-· 
ção. 

Houve em todo o Es tado um tremi-o 
to doloroso de pa triotismo duramente 
ofIelldid'Ü, fican do todos promptos para 
a resistencia e, ab neg'aclamente, se of
fereceram para formação de batal hões 
pa l.rioticos. 

Não obstante esse mO\'ünento $alu
tal', que só pedia, amparand,', encher
nos de contentamento, a calma mais 
completa re inou em todo o Es tado de 
S. Paulo, tal a segurança confian te na 
lega lid"ade, nos sentiment.o~ da~· ~Hl eto

ridades constituídas e )IOS l'eCun;08 dos 
poderes pu blicos. 

Todas as prOVidencias uteis foram 
tomadas e postas immedia tameut", em 
execução. 

Desde a s primeiras horas do dia ~ 

de Julho todas as· -foTças estaduaes fi ca · 
ram de rigorosa promptidão nos q uar
teis , foram guarnecidos ·os (unnets e 
linhas das estradas de ferro " feito ri
gOl'OSO polici'amento, 

Por auctorização do G overr!i} da. Re
publica, o commandante de Ma. Região· 
Militar, general Abilio de Noronha, 
brilhante e conecto soldado, cuja dis
ciplina consciente, decisão na,s delibe
rações e promptldão na s ua execução, 
forão principaes naquella hora, entrou 
em combinação Com o 'Gove.rno do Es
tado para impedir a invasão do nosSO 
territorio pelas forças federaes suhle
vadas. 

Direi aqui, s6mente, do concurso do
Estado de S. Paulo, nesse momento,. 
para attingir tal fim. 

Foram enviadas tropas da Força Pu
blica para o Jupiá, via Noroeste; para 
Porto Tibiriça, via Sorocabana ; para 

Depois que, a serviço do cnmprimen
a
- I 

to dos altos e patrioticos deveres, 
energia do sr. Presidente da Republi
ca, de então, subjugou completamente 
tal movimento; e, fazendo respeitar o 
principio de auctorhlade, ·reintegrou a 
ordem constitucional, tivemos conhe
cimento a 8 de Julho, que parte da 
guarnição militar da circumscripção de 

Rio Preto, via Paulista e Araraqua
I rense, com objectivo do Porto do Ta-
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11O:IC.lO , to jos n o Rio Paraná, na fron

I"ira do \'isinho Estado de Matto Gros
so ; I:?_ paTa Ita.raré, com o fim- de .guar

necer e ga rantir a E. F. Soro cabana e 
a _poute no rio desse no.me 

For'~'" Publica - Na tarde de 8 de 
Julho, em barcoll com destino á fron
teira de :Matto Grosso no Jupiá, ponto 

extremo neste &stado da E. F. No

l'oe~t.e. o 2." 'ba talhão de' infanteria, 

commanrlado pelo tenente coronel Afro 

Marconde.. de Rezellde, com um e(fe
clivo de 679 homens, inclusivé 19 offi
ciaes e um aspirante, armados, equipa

dos e municiados, duas secções de me
tralhadoras a u tomaticas e portateis, 

nove ca.vallos e oito muares, com ser
viço de assistencia medica sob a dlrec
ção 0<> or. Ulysses F agundes, e com 

o servj ço fornecido de rancho ás lHa
ças, dirigido por Armando Sestine. 

O trem da E. F. Sorocabana, con· 
duzindo o batalhão, partiu ás 22 horas 
e meia E' chegou a Baurú, ás 19 horas 

e 45 minll'os do dia 9 , incorporando-se 
â co!umna expedicionaria do comman

dante sr . Coronel Luiz Furtado, do 
exerci to nacional. De Baurú partiu o 

batalhã.o á meia noite e 45 minutos do 
dia 10, destino á Araçatuba, na E. F. 
Noroeste, onde desembarcou, ás 19 ho

l'aB do me.BffiO dia 10. 

Cumprindo ordens do commandante 
da coJumna, a a la direita do batalhão, 
l.a e 2.a companhias, sob o com;mando 

do eapitã.o ajudante Januario Rocco, 
,prosegu) u via;gem para Jupiá com o 

eUec U ...... o de 6 oHiciaes, um asp"irante, 
:1 (I 4 pra.ças. 2 secções de metra lhallO
n-l~, medieo e 2 enfermeiros. 

A outra ala do batalhão, composta 
'lo est.a.do maior e da 3."- e da 4." conl
Ilan Ilias. ficou acantonada em Araça-
1"11 lia. 

,\ ,.la {(lIe seguil,lpara JupIá acam
l)1)tl a 11 . na conserva '57 J a dois kilo

Ilt"'ro~ (10 Rio Paraná, onde tOlTIOtt po
," ;': ;~lO . ~ nal'(l ando um seetor que lhe foi 
\ I \'!~ i t~ ua,ff.(I , 

No dia 10, segUiu para Araçatuba, 

afim de incorporar-se ã.s forças em 
operações, o 2." teuente telegraphista 

João Dias, levando nan inferiur electri
clsm mec.hanico e 4 inferiores telegra

phistas, . todos do corpo de bombeiros. 
No dia 12, pal'tiranl, com o mesmo 

destino. sob a direcção do major me
dico dr. Luiz de Campos Monra, o ma

jor medico dr. Antonio Bomfim de 

Andrade e medico ·extranumerario dI'. 
Henrique Dante de Castro, dois enfer

meiros e d·ois serventes, levando mate

rIal cirurgico e medicamentos necessa

rios. 

No dia 17. por ordem do comman
dante ãa columna, já então o sr. Co
ronel Potyguara, voltaram para os res
pectivos destacamentos, as praças dos 

3." e 4. " batalhões que, desde as primei

ras horas do movimento sedicioso, ti
nham partido para Jnpiá, mais em ser
viço de pOliciamento, sem armas ade
quadas e seUl commalldo. 

Tendo os sublevados desistido dos 
seus intentos de invasão e , considera
do, portanto, debellado o movimento. 
no dia 20, foram retiradas da:linha da 

frente as duas companhias que se in
corporaram ao batalhão em Araçatu
ba; e, n a mesma data, conforme bole

tim do Coronel Com mandante da co· 
lumna, foi o 2." batalhão della desli

gado, em barcando no dia immediato. 
4s 12 horas e 15 minutos para esta 
Capital, onde desembarcou ás 6 horas 
e 15 minutos do dia 23. 

Para que se avalie qual foí o com
portamento da Força Publica, nessa 
emergencia, nada mais é necesario ac
crescentar ao telegl'amma recebido pelO 
governo do bra\'o e patriota Coronel 
Tertuliano Potyguára, qne em segnída 

transcrevo; 

"De volta da inspecção ao sector 

confiado á d<efesa da Força Publica, 
congratulo-me com v. ' exc. pela effi

ciencia dos elementos de que dispõe 
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'o E st.itdo para a defesa da ordem e 
·da Repu blica. As pos ições escolhidas 
.0 empr.cgo raciona l das armas auto
m aOcas, as ligações cuidadosamente 

·est.abele.c idas, revelam seguros co
nh ecimentos da arte da guerra por 
:part.e do capitão Rocco, commandan
te do sector, e dos seus auxiliares. 

Agrada.ram sobremodo a discipli
:na e enthuslasmo que observei na 
tropa. Nunca puz em duvida o de
cidido concurso q ue prestaria a For
ça P ublica no caso de uma lucta, fe
lizmente a fastada com a solução pa
'trioLka dada ao caso pelo energlco 

go.verno da Republica. Attenciooas 
saudações . - Tertuliano Potyguíi.

r a. (·oronel ' ~ . 

Tambeim para Itararé, embarcou no 
dia. 1 (I. ;:'::i :j horas e 28 ulinutos, o ca

J)itão ajudante do 3.' batalhão Manoel 
Ma.rques de Olive ira, que teve alli o 
commando de 83 praças retiradas dos 
destaca,rue.ntos lnais proximos. 

E~se ('ontigente guardou a frontei- ) 
Ta d e Itararé, até o dia 19 , quando o 

c'apitào Marques regressou a S. Paulo 
e as p raça·s que commandou para os 
destacament os respectivos. 

Em data de 14 de Julho, visando a 
·ddesa do porto do Taboado, seguiu 
para Rio Preto um contingente de 34 
. praça8 e um cabo, sob o commando 
do tenE-nte :-<apoleão de Almeida, do 
4.· batalhão. Em Rio Preto, tev<l esse 
conting~nte o reforço d€ 16 praças, fi
cando elevado a 50 com batentes e ten
do agido na zo na, em pontos differen- . 
tes, sempre com a ],lreoccupação de de- . 
fender a fronteira do Esta do naquella 
Temot.a paragem. 

Aos po ucos, como o serviço foi per
:mittindo. regressou a força á Capital. 

Tambem com destino a Porto Tibi

riçá, embarcou no dia 10, ás 18 horas 
·e 35 minutos, na E . F. Sorocabana, o 
capitã.o Pedro doe Moraes Pinto, do 3.' 
batalhá.o , a fim de organizar alli um 

se rviço de segurança e de defesa, com 
os e lementos que deveriam ficar reu
nidos em P residente Prudente e reti
ra dos de dive rsos destacamentos da zo
na policiada pelo 3.' batalhão. O ca.
pitão Pinto chegou ao seu destino, no 
dia 12, á s 17 horas, com uma força de 
49 praças, dando começo immediato ao 
seu trabalho. 

Tendo o governo do Estado acceita· 
do ·0 offerecimento do deputado Ata
liDa Leonel, já essa força o encontrou, 
em Porto Tibiriçá, com um medico, dI' . 
Miguel Coutinhc e cerca de oitenta 
patriotas, ' que tantos foram os julga
dos necessarios pelo Governo para lá 
permanecerem . 

Na manbã de 17, á 1 hora e 40 mi
nutos, embarcou mais para Santo 
Anastacio, proximo a Porto Tibiriçá, a 
3.' companhia do 1.. batalhão, compos

ta de 200 homens, inclusive 4 officiaes 
e. 1 aspirant e e uma secção de metra
lhadoras portate!s sob o commando d o 
capitão Joãn Fer.reira Leal. 

E ssa força chegou a Santo Allasta
cio ás 9 horas e 30 minutos do dia 1 8, 

determinando o seu commandante que, 
para ' Porto Tibir içá, onde já se encon 
tra va o capitão Pinto, com 49 praças 
do 3.' batalhão, seguisse o reforço de 
66 praças e 2 officiaes e secção de me
tra lhadoras , onde chegou no dia 20 . 
O capitão João F&l'reira Leal perma
nece u em Santo Anastacio fazendo 
acampar o restante da tropa, e tendo 
assumido, na qualidade de official m ais 
antigo, o r espectivo commando. De 
Santo Anastacio, partiu no dia 21, um 
destacamento de 10 praças, ás ordens 
de u m Inferior, demandando Porto Ve
lho , 18 kilometros abaixo de Porto 
T ibiriçá, ponto inicial da chamada es· 
trada de boiadeiros, onde permaneceu 
a té O dia 26. 

Terminado ú movimento sedicioso d o 
Matto Grosso, a força que estacionou 
em Porto Tibiriçá, sob o com mando do 
capitáo Pinto , embarcou no transporte 
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.. Rio Pardo", para Presidente Epitacio, 

onde desembarcou ás 8 horas do dia 
3 O, partindo logo pela Estrada Soro
cabana, a reunir-se á com.panhia do ca
pitão Leal, em Santo Anastacio . 

No dia 31, ás 21 horas e 20 minu
tos, desembarcava a tropa sob o com
mando do capitão Leal, nesta CapitaL 

A 23 de Julho chegaram ao Porto 

Quinze .de Novembro no Rio Paraná, 
margem direita, ainda, portanto, no 

Estado de Matto Grosso, os res tos es
phacelados de um contingente do 17." 

de Caçadores que trazia como objectivo 
apprehender as. embarcações qUe ahi 
fazem a navegação fluvial inter-esta

duaL 
Todas essas embarcações já se acha

vam na margem esquerda do Rio Pa
raná, já no Estado de São Panlo, sob 
a guarda das forças estaduaes paulis

tas. 
Aquelle contingenteparüu da esta

ção de Mutum, na E. F. Noroeste ten
do, a pós viagem penosa, chegado ao 
Porto Quinze apenas 29 homens, na 
s ua 'qua8i tota.lidade, sorteado s des5e 
anno , i ncapazes até de marchar. 

O Governo providenciou o transpor

te desses 29 soldados do proprio 'Porto 
Quinze para Jupiá a 25 desse mesmo 
mez, em um dos navios da navegação 

. fluviaL 
A Força Publica, nessa dolorosa 

emergencia, sob o commando do brioso 
offieial coronel ,Quirino José Ferreira, 
portou -se de maneira digna de louvo

res que n[o lhe foram regateados pelo 
sr. Presidente da Republica, pelo Go
verno do Estado, pelo General Abilio 
de Noronl";, commandante da 2.a H e
gião Militar e pelo. bravo Coronel Po
I.yguára, com mandante da. columna ex

pedicionarIa. 
Com muita satisfacção deixo aqui 

<:on"ignada a excellente impressão d" 
disdJllina, de correcção e de cumpri
m onto d<:> dever de que deram prova 
lIàn r:ú os (~ont.ingent.es do Exercito' Na-

cional, que então conlpunham a se
gunda regIão militar, bem como todos 
os officiaes e soldados da F-orça Pu
blica, nesse mez d e Junho de 1922. 

·ConUJÚssâo de Inst.·uctore.!'Õ Franee
zes - O cOlltracto feito no anno de-
1920, com o sr. General Antonio Fran
cisco Nérel, Coronel P edro Cahuzac e 
ca·pitães João Tenade, André Decamps 

e Frederico Stat Muller , e cuio prazo 
ficou vencido a 9 de Outubro de 192 2, 
foi prorogado por mais dois annos, 
tendo, em consequel1cia dessa proro

gação e d e aecôrdo com () pre visto no 
contracto anterior, gosa~o . aquellee 
officiaes as suas férias de dois mezes, 
por elles a proveitadas em viagem á 
França. 

Tudo se deve esperar , entretanto, 
dos trabalhos de uma instrucção mi
litar superiormente dirigida pelo va

loroso Genera l Nérel .e recebida por 
uma tropa., como nos orgulhamos de 
ter a nossa, disciplinada , forte " cheia. 
de enthuslasmo pelos seus deveres e 
da mais viva dedicação a São Paulo e 
á Rep u blica. 

'PaTadas i\:lilitm'e. - l\ o de<,u 1'" 0 uo 
anno realizon a Força PUlllica. com o!>' 
elementos disponiv·e is d e todos os cor
pos, tres paradas militares: a primei
ra, na collina do Ipiranga, na rnanhan 
de 7 de Setembro, em commerooração 
do 'Centenario da 1ndE'pend"ucia; a se, 
gunda, no dia 8 de Seteml)M. ás 11 
horas, na AV€ll'ida Paulis t.a. fonrnando 

ao lado do Exercito Nado!!a!. sob o 
com mando do sr. General de Divisão 
AbiUo de Noronha, chefe da 2.' Região· 
Militar, e ainda em hQlllenagem aO 

Centenario da Indepelldencia; a ter-o 
ceira, no Prado da Moóca, commemo
rando a da.ta nacional <te 15 de No
venibro. 

Em todas essas opportullidades 1'6-

ooberam os nossos garbos03 o·· resisten
tes soldados, manifestações de applau-· 
80S verdadeiramBnte captjygnte5. 
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Quartel do C01'1)()-Escola - Apro

veitando as installações e dependen
cias da antiga Penitenciaria e que fo-

ram modificadas e melhoradas com 
despezas de pequena monta. o Gover
no conseguiu localizar o "Corpo Esco
la" da Força Publica, em condições, 
sinão lnagnificas, pelo menos raZloa-. 
veis. e com seguras vantagens para o 
serviço que esse instituto militar des

oêlnpenha. 

A proximidade em que agora elle se 
enoontra, não só do Conunando Geral, 
COInO tambem de outras repartições da 

Força; o accesso faci! para os pontos 
de embarque das Estradas de Ferro; 

as condições de grande salubridade do 
local são elementos muito apreciaveis 

na installação que acaba de ser feita, 
com grande economia para o Estado, 
que, para o funccionamento de uma só 
dependencia do Cúrpo Escolá, pagava, 
por preço elevado, a locação de um pre

dio manifestamente inferior, na rua Ri
beiro de Lima. 

TabeUa. de Contincllcias da Força 

Publica - Foi expedido o decreto n. 

3.502 de 31 de Agosto de 1922, que 

manda observar a labella de continen
das da Força Publica. 

Secretaria do Interior - A Secreta
ria do Interior fnnccionou com toda a 
regularidade, notando-se o accumulo de 
trabalho nas secções destinadas ao pre
paro de papeis refer<mtes a Iustrucção 

Publica. 
Apesar dQS m ultiplos serviços a car

go da Secretaria, é de justiça salientar
se que o expediente está perfeitament·e 
em dia. O serviço de fichament,o vae 
sendo feito com pontualidade, tendo 

sido confeccionadas até agora 'Cerca de 

10.000 f·ichas. 

Devido ao augmento de trabalho e 

afim de não prejudicar o expediente e 
sobrecarregar Q pessoal do quadrQ que 

.ia não attende ás necessidades do ser
Yiço. continuam em commissão, na Se-

cretaJlia do Interior. diversos iunccio. 

narios de repartições subordinadas. 

O movimento de papeis nas seis sec

ções das duas sub--directorias attingiu a 
126.900 QU sejam mais. 25.000 que no 
ann<l anterior. Mais ~tJis terç.os desses 
papeis se referem,-(_{~f 2.'l sub-directoria, 

" onde maior é q.'~ serviço, pois as suas 

secções se o~~am de assumptos refe
;~ 

rentes'ã Instrucção Publica. 

Vice-''p''esi(lente do 'Estado - Teado 
fallecido o sr. coronel Virgilio Rodri
gues Alves, illustre Vice-Presidente do 
Estado, acatado chefe que reaes e bons 
serviços prestou a S. Paulo, foi d.e~i

gnado o dia 29 de Outubro do anno 
findo para se proceder á eleição. afim 

de preencher a vaga. 

Foi eleito para esse cargo o coronel 
Fernand<J Prestes de' Albuquerque. 

Eleições de Vereadores e .Juizos de 

Paz - A lei n. 1.863, de 28 de Agosto 

do anuo -findo detenninou q u€' as elei·· 

ções das ,Camaras ·iV!unicipaes e de Jui
zes de Paz que deverianl realiGar-se a 
30 de Outubro, de tres em ües anuos. 
ficariam transferidas para O dia 14 de 

Dezembro. 
Em execução dessa lei, l'ealizaram

se a 14 de Dezembro, em todo o Estado, 
as alludidas eleições, tendo o decreto 
n. 3.352 de 23 de No·v·emoro. ex,pediclo 
as necessarias instrucções. 

Outl·"s Eleições - De Julho de 1922 
até a ,presente data, realizaram-se as 

seguintes eleições: 

17 de Setembro de 1922, de um se

nad-or estadua.l na va>ga, veriíic-ada CQ1U 

o fallecimento do Dl'. Ma.nuel Aurelia

no de Gusmão; 
14 de Dezembro, de juizes de paz 

dos districtos de Turvinea e Botafogo, 
no munidpio de Bebedouro: ele verea

<tores do novo municipiQ de Presidente 

Prudente. 
]jel", IProllllllgadas - Durante o an

no foram promulgadas as seguiutes leis, 
referentes á Secretaria do Interior: 
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N. 1.862 - de 24 de Agosto: Con

<",de regalias aos funccionarjos publi-
008 do Estado, .reservistas do Exercito 
Nacional, conv-ocados ao serviço militar 
para a commemoração do Centenario 
da Independencia'ilo Brasil; 

N. 1.911 - de " Z9 de Dezembro: 
Cria no· Muse u Paullst';;:',- a Secção de 
Historia Nacional, especiaÍm:1mtil de S. 
Paulo, e de Ethnogl'aphia; 

N. 1.913 - de 30 de Dezembro: 
Torna exte nsi"os aos diplomad'Ús pela 
Esoola d e Contabilidad,e "Carlos de Car
valho" os favores constantes da lei n,· 
969 , de Dezembro de 1905; 

N, 1.914 - de 30 de Dezembro: 
'forna extensivas á Escola de Pharma
cia e Odontologia de Itapetininga a~ 

'Vantagens e regalias concedidas ás Es
colas de Pharmacias de São Paulo e 
Pindamonhangaba ; 

N, 1,91 5 - de 30 de Dezembro: 
Auctoriza a impressão no "Diario Of
ticiaI", do trabalho sobre a personali
d.ade do senador Nicolau Pereira ele 
Campos Vergueil'o, 

Creditas - Foram, durante· o anno 
find"" assignados decretas abrindo no 
'l'hesouro do Estado os seguintes credi
tas referentes a esta Secretaria: 

N,· ,3.439 - 26 d e Janeiro -
1 50:000$000 s upplementar á rubrica 
d-o § 32 do art. 2." do orçamento de 
1921 , 

26 de Janeiro 
200:000$000 supplementar á verba 
contida no § 37 do art. 2 .. da Lei n. ' 
1.. 759, de 29 d e Dezembro de 1920, 

N,' 3,445 - 18 de Fevereiro 
Transferindo do exercicio de 1921 pa
l':.tO de 1922, o saldo d e rs, 49:589$600, 
destinado á acquisição do material pa
nt o Laboratorio de Analyses Chimicas 
e BrOlllatologica.s. 

N." :j. 466 - 20 de Abril - Um cre
.lito ri., 40 : 000 $0 00, para acquisição de 
um PI'f.-'<1 io onde se realizo u a Convenção 
Rep uhli ('ana. de It:ú. 

N.' 3,478 - 26 de Maio - 600:000$ 

destinado á acquisição de material es
colar. 

N:' 3. 484 - 22 dI' Junho 
600: 000$000, supplemelltar á verba 
contida no § 37 do art. 2," sob a rubri
ca "Soccorros Publicos". 

N,· 3,508 - 29 de Setembro -
754:014$465 para acquisição de mate

rial escolar. 
N . ~, 510 - 18 de Setembro 

600 : 000$000, supplementa r á rubrica 
do § ~ 7 do al'L 2.·, 

N.' .3.511 - 18 de Outubro "-
226: 747$370, supplementar ás rubri
cas contidas llOS §§ 2.0 e 3.0 do art. 2." 

da L ei n.' 1.837, de 27 de Dezem~r() 

de 1921, 

N.o 3.537 - 30 de Novembro -
228: 89 4$570, supplementar á rubrica 
contida 110 § 3.0 do art. 2.· da Lei n ." 
1,837, de 27 de Dezembro de 1921. 

N.o '3,538 -, 30 de Novembl'·o -
123: 768$000, supplementar á rubrica 
contida no § 2.0 da Lei n ,o 1 .837, de 
27 de Dezembro de 1921. 

N.' 3,541 - 8 de Dezembro 
300:000$000, supplementar á rubrica 
contida nO § 37 do art. 2.0 da Lei 11.' 

1. 837, de 27 de Dezembro de 19 21· 
J<'ol'llecimentos -Divel'sós - Em 1922 

foram lavrados os seguintes contractos : 
Aos 29 de Maio, C'om a Sociedade de 

Prilductos Chimlcos "Luiz de Queiroz", 
para o fornecimento de drogas, prod u
etos chimkos e pharmaceuticos, d es
infectantes, vasilhames, ntensílios e ge

neros para manipulação ao Almoxarifa
do do S-erviço Sanital'io do Estado, 

Aos 16 de Agosto, com a firma Ro· 

thschild & Companhia, para o forneci
mento de papel de impressão ao •. Dia
rio Official" do Estado, 

Aos 12 de Dezembro. com a Socieda
de de Productos Chimicos "Luiz de 
Queiroz", para o fornecimento de dro
gas, medicamentos e utensílios, â phar
macia do Hospfcio de Alienados do Ju
quer)'. 
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Xovos Distl'ictos de 'Paz - Em 1922 
foram creados 'os seguintes districtos 
de paz, que já foram )'egularmente ins
talladoos: 

Turvinea, no lnuni'CÍipio e ('.Oll1arCa 

de Barretos, pela Lei n." 1.864, de 31 

d·e Agosto; 
BotMogo, no municipio e 

ca de Bebedouro, pela Lei n.O 
de 31 de Agosto; 

comaT-

1.865, 

Cubatão e Guaru}á, no muni
pio e comarca 'de Santos, pela Lei n. ° 
1 .8 71, de 26 de Outub)'o; 

Ibitiruna, no municipio e comarca 
de Piracicaba, pela Lei n." 1. 877, de 
17 de Noovembro; 

Americo Brasiliense , no muni-
cipio e comarca de Araraquara, pela Lei 
11." 1.878, de 20 de Novembro; 

Saltinho, no munidpio'e comarca 
de Piracicaba , pela Lei n.O 1.866, de 
8 de Dezembro; 

Pau d'Alho, no muni'Cipio e comar
ca de Salto Grande, pela Lei n.O 1.889, 

de 11 de Dezembro; 
.Batalha, no mUI11ClplO de Peder

ne iras, comarca de Jahú, pela Lei n." 
1 . 890, de 13 d,,· Dezembro; 

.ouayça,ra, no municipio de Albu
querque Lins, c{)marca de PirajuhY, 
pela Lei n.O 1.891, de 13 . de Dezem
bl~O; 

'Corredeira, no municipio e co
marca de Pirajuhy, pela Lei n.O 1.892, 

de 13 de Dezembro: 

Santa Luzia e Mirante, no mu

nicipio de Piratininga, comarea de Agu

dos, pela Lei n.O 1.893, de 16 de De- ' 
zembro; 

Torre de P"edra, n'O municipio 
e comarca de Tatuhy, pela Lei n.O ... 
1.896, de 20 de Dezem'bro; 

BorebY, n'O .municipi'O de Lenções, 
comarca d,e' Agudos, pela Lei n,o 1.897, 
de 22 de Dezembro. 

Novos .Mwlieípios - Durante o anno 
findo foram creados os municipfos de: 

Torrinha, desmembrado do de 

Brotas pela Lei n." 1.883, de :3() de 
Novelnbro; 

Cha,vantes, desmembraüo do de 

Santa Cruz do Rio Pardo, pela Lei u. ° 
1.885, de 4 de Dezembro. 

Os novos m unicipios já f{)ram illstal
lados, tendo sido eleitas e empo8sadas 
a3 respectivas camaras. 

Divisas de Municípios e Distl'i:ct.os de 
Paz - Foram promulgadas ass'eguin
tes leis ref.erentes a divisas de lUllllici

pios e distridos d", paz" 
N.· 1.898, de 27 de Dezembro -

RectHlca. as divisas entre os d.ist.rictos 
de paz de Candido Rodrigues e JJ~rema, 
do municipio de Taquaritinga ; 

N.o 1.910, de 29 de D€zembro 
Fixa as divisa.s entre os 111 unicipios de 
CapJvary e Monte MóI'; 

N.· 1.912, de 29 de Dezembro -
Determina as divisas entre os municí
pios de Ibirá e Rio Preto e pa.ssa. no. 
municipio d,,· Ibirá, da comarca de Rio 
Preto, para. a de Catanduva. 

Banda 'Publi"a. ..:.. Q nosso apparelho 
sanitarl'O continúa a funccionar de mO>, 

do provei tos'Ú . Reclama. entl'etantor 

certas modificações e desenv'Olyimento 
para. estender sua efficienc.fa sempre va
liosa, conlo organl de conservação e in
cessante melhoria da salubrid.ad.e pu
blica. 

A dota.ção orçamentari'a para e.sses 
serviços não corresponde ao grande 

progresso e crescimento d (l llOMlO Es
tado. 

,p')'ophylaxia. Gcral _ .. O, postos de 

prophylaxia disseminados pelo interior, 
se classificam em postos de, campanha 
intensiva, postos permanentes e postos 
especialisados (trachoma, etc.). 

Nestes ultimos dez mezes, aos pos
tos do Servíç{) Sanitarí{)" foram incorpo
rados, por doação, os cinco da Com
missão Rockefeller e creados postos em 
todos os municípios do litoral e em 
alguns municipi{)s d'Ü interior, perfa
zendo um total de 24. Requer o inte
ressa do Estado sejam deseDyo!yidog 
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ltÍlHla mais esses servíç<?s. os lllais ef
fieientes de quantos cuida a Directoria 
do Serviço Sanitario. 

l\Iortalidade - Durante o anno de 
1922 falleceram no Estado 85.450 

pessoas, oontra 93.437 no anno ante
rior. A população calculada para o an

no findo foi de 4.809. :l57 habitantes 
para iodo o Estado, e· de 637.823 pa
ra a Capital. 

O movimento immigratorio para o 
Estado elevou-se a cerca de 43.000 im
migrantes durante o anno. 

O nbituario na Capital elevou-se a 
11.473. com um coefficiente de 17,98 
por mil habitantes; no interior a 
66.534, com coefficiente· de 17,82. 

Mostram esses algarismos uma di
minuição no obituario geral de 12. 013 

mortes, com notavel melhoria do nos
so coefficiente, S'obre o qual ainda in
flue no mesmo sentido o augmento da 
po·pulação. 

O crescimento vegetativo apurado 

em 1922 é de 83.080 para o Estado. e 
de 10.294 para a Capital. 

Os obitos de creanças de O a 1 9.nno. 
foram 3.902 na Capital e 30.292 em 

t.odo o Estado. observando a seguinte 
relação por mil nascimentos - 179,2 

nesta cidade e 179,7 em todo o nosso 
territorio. 

8.9 por cento do obituario' da Capital 
e 45,95 por cento do do interior, cor
"espondem a obitos sem assistencia me
dica. 

Elnoophalite l.iethargica - Po-r decre

to de 15 de Fevereiro deste anno, o Go
verno declarou, nos termos do art. 563 
do Codig'lo Sanitario, que os ca.sos da 
n"cephalite lethargica devem ser notifi

ea elos. ,compulso-riamente ás auctorjda
d(~5 sa.nitarias competente:s. 

i'\fns(~u do Estado - Reabriu-se 

M "oc" a 7 de Setembro de 1922 com 
j ";tt!f.{lI ",\(;ão das novas installações. Te
v-.' n(~NI {' dia {llUa, frequencia colossal de 
'f i::H;1 11 i ('N, ;, valiarla em cerca de 30.000. 

o numero de salas de exposição que 

era de 13 passou "om a reforma a ser 
de 26. Fez-se a decoração do perystilo, 

da escadaria nobre. e do salão de hon
ra do edifício do Museu, com muitas 
estatuas de lllarmore 08, bronze, grandex 

quadros e paineis historicos, referentes 
aos factos da independencia e á epopeia 
das bandeiras de São Paulo. As novas 
salas abertas rererem-se á historia na

cional e paulista inaugurando-se tam
bem uma de entornologia, além do que 
se reforçaram todas as exposições das 
antigas salas já franqueadas ao pu
blico. 

lectanea d·e Do·cumentos da ,Antiga Ca r-

tograp:hia Paulista.". a uRevi:Sta do .1\111-

seu Paulista", tomo XIII, está a sahir 
do prélo. appal'ecendo com 1.400 pagi-

nas prOfusamente illustradas e trazell 
do excellente collaboração dos nossos 
naturalistas mais elll evidencia. "Os 

Annaes do Museu Paulista" estão tam

bem a sab'ir do prélo. 

A Lei n.' 1. 911, de 29 de Dezembro 

de 1922, creou no Museu a secção de 
Historia Nacional especialmente de São 

Panlo e deethnographia. e transferin 
para o Museu Paulista. integralmente. 
a secção de Botanica, 'outróra annexada 
ao Instituto de Butantan. 

Assim pois. ficaram dependentes do 
Museu {) Horto Oswaldo Cruz e a Es
tação Biologica do Alto da Serra. 

Pelo decreto n.' 3.579, de 12 de 

Fe·vereiro deste allno, foi aberto um 

credito para a Ínstallação de um Mu
seu no predio ond.e se realisou a COll-
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veução Republicana de Itú, edifício este , 
adquirido em virtude da Lei n" 856, 
de Dezembnl de 1921. 

Este novo estabelecimento ficou co
mo annexo da secção de Historia do 
:Vluseu PauHsta. Foi solemnemente 
inaugurado a 18 de Abril do corrente 
anno, Gom grande festividwde civica, e 
tem, collecções incipientes o,nde ,se con
tam muitos ohjectos e doeumentos va
liosos Dois. funccionarios foram con
tractados 'para a conservação do ,Museu 
recentemente creado, convindo faze,l-os 
entrar n.(.L I{!lladro dOlo:) fllnccionarios· do 
Museu, 

Os trabalhos scientificos proseguiram 
activam-ente, apesar da grande pertur
bação trazida pela imperiosa necessida
de de se preparar o Museu para a re
abertura de 7 de Setembro. 

Não se realizaram excursões de col
lecta de material scientifico em 1922, 
devido aos trabalhos do Centeuario. 
Houve uma pequena em 1923. Entre 
os naturalistas que realizaram traba
lhos no Museu, além dos que delle são 
funccionarios, citam-se os srs. drs, Afra
nio do Amaral, A, Hempel e Alipio Mi
randa ,R,i,beIro, J, Melzer, J. Holt e 

'outros, 

Hospício <le .-\:lienauos <lo ,Juquery -
Este estabelecimento ficou privado das 
luzes e da experiencia de seu illustre 
director, o Sr. Dr. Francisco Franco 
da Rocb;a, a quem foi concedida aposen
tadoria. Para substituil-o foi nomeado 
o Dl', Antonio Carlos Pacheco e Silva. 

Com a regularidade habitual, prose
guiram os trabalhos desse modelar es
tabelecimento, Nã,o occorreu durante o 
anno nenhuma epidemia e aos insanos 
continuam a ser dispensados os cuida
dos e a solicitude do director, auxilia
do pelo corpo clinico e pessoal adminis
tt·ativo do Hospicio, 

Os enfermos vão recebendo o trata
mento adequado com os melhores re
sultados. Com a adopção de um novo 
systema . de filtração de agu3.íS, des-

appareceram alguns caBOS de febre pa

ratyphica, manifestados em doentes do 
estabelecimento, 

Almoxal'ifado da Secretaria do in
terior - Para substituir o Dr. Fortu
nato dos Santos MoQreira, foi nomeado 
director do Almoxarifado da Secreta
ria do Interior o Dr. Alfredo Machado. 

Com " provimento de novas escolas 
localizadas e de varias escolas re
unidas, o Almoxarifado teve as suas 
secções consideravelmente augmenta
das, afim de providenciar com regula
ridade sobre a dotação do material es
colar. 

Repartição de Estatistica e Archivo 
do Estado - A Repartição de Estatis
tica funccionou regularmente durante, o 
anno transacto. Foram expedidos 
23.547 papeis, recebidos 16.290, sen
do o movimento total de 39.837. 

Presentemente possue a bibliotheca 
do Archivo 9 . 182 volumes, devida
mente encadernados. Foi de 164 o 
numero de certidões passadas pelo Ar
chivo, produzindo a importancia de 
4:906$000, paga em estampilhas do 
Estado, 

Diario Official-- O Diario Official 
foi publicado 287 vezes, "om uma ti
ragem total de 671.510 exemplares, 
tendo 19.996.100 paginas. A materia 
nelle publicada importou em .. , .... 
352: 797$875, ou mais 19: 994$875, 
que em 1921. 

O expediente das secretarias e o 

das demais repartições publicas encheu 
1.590.855 linhas (mais 128.935 que 
no anno anterior), do valor de .... , 
198:856$875 ou ma~ 16:116$875 que 
naquelle anno. As publicações de par
ticulares importaram em 153:941$000, 
ou mais 3:011$000 que em 1921. 

A venda avulsa rendeu 2:384$500, 
ou menos 296$600 que no anno an

teriDr. 

Bibliotheca Publica - Por motivo 
de obras no respectivo predio, a Bi-
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bliotheca Publica deixou de funccio~ 

nar durante quatro mezes do anno 
findo. 

Durante os oito mezes em que func
donou a BibUotheca foi procnrada por 
12.111 co ns ulentes, que fizeram . .. . 
17.056 consultas . 

Pinacotbeca do Estado - A Pina
cotheca funcciouou com toda a regu
laridade no anno passado, teudo sido 
procurada por 12.340 pessoas. 

SeDÚnario da Gloria - Nada de 
anormal se registou no Seminario da 
Gloria que continúa a prestar bons ser
viços, confiado como está no zelo e á 
solicitude das Irmãs de São José. 

Durante o a nno lectivo findo, reti
raram-se do Seminario. oito educandas 
para se casarem; oito para leccionarem 
e tres para auxiliarem suas mães. As 
19 vagas · foram preeuêhidas' .por igual 
numero de meninas -que n€l2essitam des
se auxl1io. 

Escola Polyteclmica - O numero to
tal de alumuos matriculados nos dI
versos curSOS professados na Escola 
Polytechnica eIevou-se a 167 e 3 ou
vintes matriçulados, sendo de 41 o nu
mero de alumnos no Curso Preliminar. 

A bibliotbeca foi augmentada em 
276 volumes. Foram feitas 3. 683 con
sultas. em 4.880 volumes. 

Completaram o cu rso: de engenhei
ros civis, 11; de e·ngenheiro archite
eto, 1; de engenheiros illdustriaes, 3 ; 

de .engenheiros electricistas, 3; de chi
micos, 3; total, 21. 

Faculdade de Medicina e Cirurgia -
A Faculdade de Medicina e Cirurgia 
continúa a preencher os fins para que 
f<li creada. To'dos os seus cursos func
cionaram com a maior regularidade 
durante o anno findo. 

Por decreto de 11 d·e Dezem·b-ro f<li 
exonerado, a pedido, do cargo de di
re dor o sr. dr. .celestino Bourroul, 
!lendo nomeado para l'ubstituil-o o SI', 

..... !ulolpl", Carlos Lindenberg, 

Matricu laram-se 284 alUl1111üS, ~eudo 
no Curso Preliminar 64, no Cur so Ge
raI - 1.& anno 50; 2.° anno 46; 3,CI 
a nno 41; 4.· anno 37; 5.· anuo, 46 , 

Inscreveram-se 14 candidatos a. exa
mes vestibulares, tend·o sido b.abilita
dos 12, na prova escripta. A' prov;? 
oral compareceram 7 que foram appro
vados simplesmente. Defenderam the
'"lós 43 doutorandos, sendo approva 'dos 
com grande distincção 3; com distinc- · 
ço, 12; plenamente 27 e simplesmen
te 1. 

Todos receberam o grão de doutor ' 
e m medicina e ciru rgia. 

Por decreto federal, n. · 4. 6 1 f" de 
7 de Dezembro de 19-22 . fora m reco
nhecidos como ' de caracter officia' em 
'todo o terri torio da União, e para todos 
os e tfeitos le·gaes, os diplomas ~on fe- ' 

ridos pela Faculdade de Medicina. e Ci- · 
rurgia de S. Paulo. 

Fundação Rockefellel' - Em reunião 
da Fundação RockefelIer, havida em 

/ 

24 de Maio do an110 find-o, 1'e$olve" eHa 
conce der á Faculdade de MedicIna e 
Cirurgia de São Paul-o o auxílio de 
4 mil contos para construcção de edi- · 
ficios des tinados a laboratorios , ~om 

a condição de cuidar a congregação 
da mesma F aculdade do desenvo!vimen- · 
to das cadeiras de laboratol'it" obri
gando-se aiuda o Governo do Estado 
a a ugmentar o orçamento da alludida 
escola com a quantia de 201} contos, 
annua lmente, para applical-a na ma
nutenção de departamentos exclusivos 
("Full time"). 

Ficou t ambem resolvida a ida aos 
E. U. da America de uma corumissão · 
de professores da ' Faculdade de Medi
cina, afim de aperfeiçoar professores 
para a mesma escola em varios conhe- · 
~imentos t echnicos. 

No dia 13 d e Outl1bro foi lavrado na 
Secretaria do Interior um contracto as- o 
pecial com a Commissão Sanitaria In
ternacional da Fundaçlí.o RockefeUer' 
para a manutenção do Instituto d e H y- · 
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giene, ann·exo á Faculdade de ~{edi

cina. 

Instituto de Vetel'ÍJlal'ü, -- O Insti
tuto de Veterinaria, em r.onsequencia 
de disposição Ie.gal , passou a funccio
nar como dependencia da Secretaria 
do Interior. 

No anno passado terminou· O curso 
a primeira turma de alumnos, á qual 
foram solemnemente conferidos os di
plomas de medicos veterinarios. 

Gymnasio da Capital - As aulas do 
Gymnasio da Capital funccionaram com 
toda a regularidade, com os cursos des
dobrados em consequencia do extraor
dinario numero de candidatos á ma
tricula. Ainda n este anno, por esse 
lu-otivo, foi desdobrado o 1.0 a 'nno eln 

que f·oram matriculados mais de cem 
meninos approvados em exames d e 
admissão, 

Gymnasio de Campinas - A matri
cula total do Gymnasio de Campinas 
em 1922, foi de 181 alumnos. Rece
beram o gráo de bacharel em scien
cias e letras 15 alumnos e tiveram o 
titulo de prope-deutico 2. 

Houve 70 eandldatos inscrip tos 
alnmnos do Gymnasio, em exames de 
2.' época, sendo 48 extranhos e 22 

alumnos do Gymnasio. 
Foram inscrlptos a exames de admis

são 85 candidatos, tendo sido appro
vados, 71; inhabilitados, 12, e repro
vadüs, 2. 

Foram promovidos para o anno de 
1923, 94 alumnos e terminaram o cur
so 17. 

Gymnasio de Ribeirão .Preto - No 
Gymnasio de Ribeirão Preto inscreve
ram-se para exames de admissão lOS 
candidatos, sendo 69 do sexo masculi
n-o e 39 do feminino. 

Com o desdobramento do 1.0 anno 
attingiu a 219 o numero de alumnos 
que fiz.e·ram o curso gymnasial, sendo 
115 do sexo masculino e 104 do fe
minino. 

Para o s e xalne~ p4l.lTe llado f; tiB · pri

lneira época inscre vel'alll-~e . 1 'J t can
didatos a 489 exalnes, C:-<Hll I) .::::eguin .. · 

te resultado: 240 approvações. \ti~ re·
provações, 49 não compareceram e 3S 
deixaram de ser chamados, por have-· 
rem sido reprovados em mate ria basica. 

Escolas .Profissiona.es - Ai; Escolas . 
Profissionaes de educação techni~a vã{) 

em marcha ascendente·, quanto ao apro
veitamento dos alumnos e ao movi-
mento economico. Todas as secções 
tiveram notavel desenvolvimento. seu
do para nota.r o serviço que Yl:l.o pres~ 

tando ás classes populares. 

Escola .Profissional ~l"s(· .tlin", da ( 'a

pital - A porcentagem diurna 80,6 % , 
jámais attingida; o elevado numero de 
diplomados; as poucas elimina ções; a 
renda recolhida ao Thesouro do Es
tado e a applicada pela Escola. Pro
fissional Masculina em seu proprio be
neficio, na acquisição de ma.chinas e 
apparelhos, dão idéa exacta da I)1'OS

peridade e segurança de seu!) m<'\Ulo- · 
dos de trabalho. 

Durante o ultimo anno, foi n. Esco
la honrada com o convite de va.rios 
Estados ·do Brasil ~Sergipe, Rio Grau
Ide do Norte e R'Í'o Grande do Sul'- -

para qu-e lhes facultasse contractar deu
tre seus melhores alll UH1Q S, algu.ns para 
occupa.reln os lugares (le 111Bst res de 

l1 uas es·colas. 
Não foi possivel attendel-os p.)rq ue · 

os sala rios obtidos pelos egressos de'3ta 

Escola em nossas industrias eram iguaes 

ou ligeiramente inferiores aos que se 
lhes o ffe>'€d a . 

A renda bruta da E sco la. no anno· 
lectivo findo foi de 56: 85 1 $1 O O; as 
pürcentagens pagas aos alumnos foi de 
2:670$545; a renda applicada na E s
cola foi de 32:047$370, e I'> lucro li· 

quido recolhido ao Thesouro importou 
em 22:133$135. Com a Sopa Escolar 
dispendeu-se a quantia de 12:624$950. 

I Foram matriculados 448 alumnos, eli-
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'1Ilnados :!·54, frequent~s 659 e díplo
",,,dos 49. A porcentagem de frequen

da no curso diurno foi de 80,6 % e 
110 curso nocturno de 50· %. O saldo 
na Associaçã.o Beneficente Educativa 
da Escola. ao encerrar-se o anuo, era 
2:219$300. No Gabinete Dentario man

tido pela Associação dos Alumnos fi

reram-se 7.004 intervenções drurgicas. 

Escol", Profissional Feminina da Ca

pital - A matricula t{)tãl, no anno 

lectivo encerrado, foi de 601 alumnas 

distribuidaspelos cursos existentes em 
numero de cInco. Diplomaram-se 123 

a.lumnas. 
A producção das diversas officinas 

elevou-se). cifra dB 33: 561$950, ten

do havido um lucro de 13:539$700, 
isto é, 4:100$000 mais que em 1921. 

A frequencia média foi de 465,15 
e ;. porcentagem de frequencia, de 
88,42. 

Escola Pl'ofissional Masculina de 

Amparo - COllcluiranl o curso, enl 
1922, recebendo os respectivos certi

ficados de habilitação profissional, 27 
alumnos. Esta é a quarta turma que 

o estabelecimento diploma. 

Matricularam-se no anno findo 333 

alumnos, sendo de 78,1 % a porcen

tagem de frequencia annual. 

A rBnda geral attingiu a elevada 

somma de 70:581$436. O peculio da 
escola foi augmentado, no anno findo 

em 4:691$784, elevan'Clo-se a .... ,. 

124:001$783. Nos cinco annos do s·eu 
funccionamento a escola já rendeu .. ' 

223:155$221, sendo a maior renda a 
do anuo de 1922. O balanço da sec
ção industrial accusa um saldo de 

4: 360$230 e um saldo a receber, em 
conta corrente de 1·: 391$000. 

li:scoJa Pl'ofissi(>nal Masculina do Rio 

(~la.t·(lI - Matricularaln-se, no anno 
f)(l$sado. 300 alumnos no curso diur
n(l. (;om einco classes; e 125, no curso 

n"durno d.;' aperfeiçoamento com tres 
.,·Lt.C;~HS; Sr" no curso preliminar 110-

cf 11 nw (:OIU uma 8Ó classe. A J)QI'cen-

tagem de frequencia, foi no prÍlneiro 

curso, 86 %: no segundo, 72,9 %: no 
terceiro, 78,7 %. 

A renda da esc{)la foi de 19:387$200. 
a renda applieada 3:960$650; a por

centagem dos alumnos, 2: 168$300; (' 

saldo recolhido á collectoria, de· .... 
13: 258$250. 

Instl'ucçao Publica - Ao entrar ago

ra no seu terceiro anuo a lei que re

formou o ensino em São Paulo, cabe
me a satisfacção de communicar-vos 

'que ella está em plena execução em 

todo o territorio do Estado. 

Corno vereis a 'seguir, a nlatricula 
geral de 1922 foi grandemente ani-
madora. A inicial deste anno, prin-
cipalmente de analphabetos, é por egual 
satisfactoria, segundo communicam as 

auctoridade;~ e3colares. 

Essa situaGão, que já se apresenta 
tão favoravel, melhorará ainda, este 

anno, com ° commissionamento, em 
novas classes ou escolas primarias1 de 

cerca de 600 profBssores provindos do 

curso médio. Esse dispositivo da Re

forma Já está executado na quasi to
talidade dos municipios. 

·'rendo concluido ° curso, eUl DeZf'in.~ 

bro do anno findo, as creanças de 7 e 

8 anuos que havianl sido conservadas 
em 1921, pôde ter rigorosa observau

cia a. prescripção legal que fixa em 

9 e 10 annos a ·edade escolar. Como 
conSequ811cia, tambem está seudo rigo
rosamento executada a obrigatoriedade 
de matricula e frequencia. 

Numerosas têlU sido as susp-eusões 
de funccionanlento e as transferencias 
de escolas, para melhor aproveitamento 
do trabalho do professor. Do mesmo 
modo, muitas têm sido as escolas, prin

cipalmente isoladas, qne passaram a 

fun-ccional' eln dois veriodos, pela gran
d·e· affluencia de alumnos. 

A fiscalização do ensino, já efficaz 

desde os ultimos dois annos, tende " 
aperfeiç·oar-se cada vez' mais. EUa é 

exercida, como sabeis, pelos 15 dele-
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gadOS ~. 35 inspectol'es creados pela Re
. f{)rma. Auxiliam-nos nesse sel'viço cer
ca de 4 i l (! directores de estabelecimen
tos. 

Ao ellCel'l'al'-se o anno lectivo de 
1922, era e~te o estado do ensillO pri
rnario e nledio nas escolas lnantidas 
pelo Esiado: 

Grupos Esco lares --- Funccionaram 
com ' toda a regularidade os 198 gru
P{)S escola.res existentes nas qninze re
giões de ensino em que o Estado está 
dividid o. 

NumeFo (te Classe::; .- No curso pri

mario havia. no fim do anno, 1.865 

-classes ~ no curso media 709 , perfa

zendo 0 total de 2.574 classes. 

Matrie nla Geral -- No correr do 
anno, f(,ram admittidos á matricula 
113.212. a lllmnos. sendo 87.797 no 
curso prima.rio e 25.415 no curso me
dio. 

ES('.(llas Reunidas - Em 31 de De

zembro de 1921, funccionavam 148 es
colas reunidas com 667 classes. No 
a. nno passado foram creadas outras es
colas desse typo, tend{) funccionado 
222 com 1.000 classes do curso pri
mario e 7 S do medio. Actualmente 
estão fUlIccionando 261 escolas reuni
das co m I. 195 classes dos dois cursos, 

incluidru? as llocturnas, em numero de 
21 com 88 classes. Com{) se vê de 
publicações officlaes anteriormente fei
tas, Q n umer,o de escolas reunidas, em 
1920. era de 52, com 249 classes. Da
quella dala para a presente houve, 
pois , ur!l 8.ugmento de 209 escolas e 
946 ,;lasses. 

'Matricula Geral - A matricula nas 
escolas . reullidas attingiu a 53.178 

ai um nos . dos quaes 50.852 no cnrso 
Ilrimario e 2 . 326 no curso medio . 

Escolas Isoladas - Funccionaram, 
nas quinze regiões escolares' do Estado 
1.486, sendo 387 urbanas e 1.099 ru
raes e districtaes. 

:MatricuJa Geral -- Durante o anno, 

foram matriculados nas escolas isola
das 74.788 alumnos . 

Resumo de 1922: 

Numero de classes de grupos 
Nnmero de classes de esco

las reunIdas 
Numero de escolas isoladas . 

Total de unidades es
colares 

Matricula 110S grupos 
Matricula nas escolas reuni-

das 
Matricula nas escolas isola-

das 

Total. 

2.5 7{ 

1.0n 
1.48;, 

5.138 

113.21~ 

5~.17t< 

74.7SS 

241. 178 

Em 1921, a matricula geral foi d-e 
229.553. - Verifica-se, pois, daquell e 
anno para 1922 um accrescimo de ... 
11.625 matriculados. 

Frequencia media anlluaJ: 

Curso primario: 

N{)s grupos escolares 
Nas escolas reunidas 

,. isoladas 

Curso medio: 

Nos grupos escolares 
Nas escolas reunidas 

} 69,9 % 

} 78,0 % 

Porcentagem de promoções: 

C U!'${) primario: 

Nos grupos escolares 
Nas escolas r€unidas 

" isoladas 

c u mo media: 

N·os grupos escolares 
Nas escolas re·unidas 

~ 
J 

} 

33,3 % 

16,7 % 

50,7 ~f, 
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Conclusões de curso: 

Curso .primario: 

Nos grupos escolares 
Nas escolas reunidas } 16.626 

" " isoladas 

Curso medio: 

Nos grupos escolares 
Nas escolas reunidas 

Matricula de analphabetos: 

4.325 

Nos grupos escolares 
Nas escolas reunidas 

" isoladas 
} t:l5.0:1:1 

Matricula effectiva por classe" 

C ursQ prilnario: 

Nos grupos escolares 

Nas escolas reunidas } 36.5 % 

" " isoladas 

Curso media: 

Nos grupos escolares 
Na.s escolas reunidas } 28,4 O/C' 

Es(..'Olas N Ol'lUaes e ComplcJnenta.j·es: 

Nas Es-colas Nor.maes, a matri-
cula geral se elevou a 

Foram promovidos . 
Concluiram o curso 
Nas Complementares a matri

cula attingiu à . 
Foram promovidos . 
Concluiram o curso 

1.827 
1.044 

465 

1.293 

681 
180 

Escolas Normaes - As Escolas Nol'
maes da Capital, do Braz, Itapetinin
ga, São Carlos, Campinas, Guaratill
o;uetá, Piracicaba, Botucatú, Pirassu
nunga e Casa Branca, já adaptadas ao 
regimen da lei n. o 1.750, de 8 de 
Dezembro de 192 O, funccionaram "om 
l"ügularidade, tendo sido satisfactoria a 

matricula em todas ellas, principal
mente nas da C",pitaL 

Excellentes foram os resultados obti .. · 
dos quanto á disciplina, unidade do 
ensino e ao aproveitanvmto dos candi· 
datos ao .magisterio, o que Yel.ll provar 

. o acerto da uniformização do typO des .. 
sas escolas, c>onfol'me decretou a lei 
citada. 

Inspecção Escolar - Xasquinze re
giões foi intenso, durante o anuo findo,. 
° s€Tviço da inspecção escola.r. 

Foram visitados 9. 012 estabieleci
mentos e 19.487 classes. Fizeram-se 
68 syndicancias e processos. Attingiu 

I 
a 157: 434$350 a importancia de dia
rias e cOllducções a delega.d-os regionaes 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

e inspectores. 
Inspecção Medico Escolar - A 1n8-

pecção Medico Escolar 
anno findo, 1.222 visitas a escolas pu
blicas e7 53 a escolas particulares. Fez 
31.339 inspecções e 12.501 exames 
nledicos; 3.223 vaccinações E' :).525 

revaccinações contI'a a yariüla. 
o ESCOtisluo H.:L.i;j Es{'ola~ - Foi as~.i· 

gnado o decreto Il. (> 3. 351. d-e> :2 2 de 
,Novelnbr-o, lexpedind.o o regu.lamento 
para 3J boa execução do ensino de es
cotismo. 

Adoptando nas escolas pUblicas do 
Estado o escotiS1110, o Governo exe
cutou o dispositivo do artigo 1:3 da 

lei D. 1.750, de 8 de Dezêmhro ~le 

1920, e ao artigo 466 do decret;) n.' 
().356. de 31 de Maio de 1921. 

" 
* * 

Motivos de serviço publico. entre os 
quaes avultou a visita á Exposição In
ternacional, Commemorativa do Cente-
nario da Independencia política do 
Brasil, levaram-me ao Rio de Janeiro, 
onde pennaneci alguns dias. 

Os relatorios das secretarias desen
volverão estas informações sol}re 2. 
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:marclla ti o,; negocios pUblicos, no cor
rer do a.nno de 1922, estando, porém, 
todos nós promptos solicitamente a vos 
enviar (lUaesquer outras que o vosso 
patriotismo e sabedoria julguem uteis 
·ou necessarias. 

S. Pa,ulo . 14 d e Julho de 1923. 

\\iashingtoJl Luis P. de Sousa, 
Prbidente do Estado de S. Paulo. 

•• • 

~~o -entregar o governo ao seu 
sul)H it uto lega l, o sr. dr. · Carlos 
de. Campos, no dia primeiro de 
Ma.io de 1 924~ o sr. dr. Washin
gton Luis ap resentou a seguinte 
expos ição do estado em que se 
achava m os serviços pUblicos: 

vae fazer obra antes de recordar que 
de aprender, na phrase de Castilho, 
para o aperfeiçoamento e para o en
grandecimento do nobre E stado de S. 

Paulo. 
E', p·ois, com a bsoluta tranquillidade 

que vou transmittir a v. excia. os po
deres presidenciaes, confiante, com to
dos os paulistas, nas altas qualidades 
de v. Bxcía, e principalmente na conti-
nuidade administrativa qne dirigin sem
pre e que continuará a dirigir 'Os go-
vernos de S. Paulo. Essa continuidade 

. administrativa, entretanto, para todos 
nós, não significa o emprego su bser
viente dos mesmos processos, já antes 
praticados, não consiste na repetiçã'O 
doci! e rotineira de identicos meios, 
pois que tudo isto é questão de fórma 
que ha variar com os indivíduos, mas 
na permanencia e desenvolvimento da 

Senho,' Presidente Cm'los de Campos propria obra, na sua realização, em-
._ A r;- forma constitucional, em 1905, fim, desde que uti!, c'Om quaesquer 
adiou pa "a H de julho a installação processos desde que dignos, com quaee-
allnual elo Congresso Legislativo, que quer m eios desde que honestos. 

a ntes se fazia a 7 de abri!, conser
vando . porém. a posse presidencial em 
1,0 de m aio . 

Essa modificação deixaria o poder 
executinl ~em meios de pr€star con
tas da ge~tão re lativa ao seu ultimo 
anno administrativo, si a usança, es
tabelecida log-o em seg-uida pelos pre
s identes. não ti vesse supprido a men
sag€m a nn ual por esta exposição der
ra.deira Cjue. entretanto, não póde ser 
·completa pois qu e deixará de indicar, 
como é na t ural , as pr'Ovidencias futu
iras, llecessarias ao interesses do Es

tado. 
A v. excia ., sr. Presidente, €ssa. la

cuna não se rá muito sensivel. Dotado 
de iutellige.ncia primorosa, a se desen
volver dentro de u m preparo não vul
gar, com entranhado amor pela nossa 
tel'ra, (jU<, vale ta mbem por uma se
,gunda intelligencia , com eonhecirnento 
'profundo e eontinuado sobre as causas 
da nossa flclminístração, nelIas v. excia, 

Assim, sr. Presidente, com o meu 
saudar affectuoso e corri os meus vo
tos de felicidade para o quatrlennio, 
que se inicia. consinta. v. excia. que 
se encerre o actua l com esta expOSição 
necessaria. 

A receita do Estado de· S. Paulo, 
al'l'ecadada no exercicIo de 1923, mon
tou a 202.722:169$261, on mais ... 
13.541: 169$261 , do que o preVisto 
pela lei orçamentaría, que foi 
189.181: 000$000. 

Muito maior teria ainda sido a arre
cadação e, portanto, maior seria o sal
do a apresentar, si não tivesse Vigo
rado a b€ueficlosa regularização das 
entradas de café em Santos. 

A safra de café a exportar, por San
tos, foi calculada em 12 milhões de 
saccas de 60 kilos, que deveriam pro
duzir 64.800:000$000 ou 9 % "ad va-
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IOl'em" com a pauta fixa de 1$000 por 

kilo. 

Entretanto com a entrada em San

tos limitada a 35.000 saccas diarias, 
só puderam ser exportados 7.912. 989 

de saccas que produziram 

42.730:140$600 ou menos 
22.069:859$400. 

Na ar.recadação dos impostos de ex
portação, o mais vultoso, além de ter

mos tomado a pauta de 1$000 cerca de 
•. 60 % a·baixo do valo.r por que foi 

vendido o café", ainda as medidas go-
vernamentaes postas Bln pratica, de que 
nã,Q nos arrepend·e·mos. reteve no paiz 
\tma parte da exportação impedindo o 
governo de receber, neste exercicio, dos 
impostos com que conta para prover 

a,os serviços publicos. 

Bastaria que tivesse sido €xportada 

toda a safra prevista de 1923, para 
que a arrecadação fosse augmentada 

de 22.069: 859$400 que, juntados á ar

recadação effectiva, permittiria o saldo 

Qrçamentario de 4.060: 005$ 7 97. 

Mas mesmo que não fosse, como foi, 
rigorosamente cumprida a "providen
cia da limitação", mas tivesse sido co

brado o imposto de exportação de 9% 
"ad valorem", ainda maior seria o sal

do da nossa receita sobre a nossa des
peza. Tomada a pauta média de 3$000 
o imposto sobre a exportação effecti

va, 9 % sobre 7.912.989, produziria 
128.190: 421$800. 

Ainda mesmo que o gov€·rno, que

rendo -cumprir o compromissQ, que só 

'comsigo m€smo assumiu, de, na arre
('a.dação dos impostos sobre café, (ex

l>ortação e sobretaxa sommados) não 
(~xcedesse de 9 %, ainda assim seria 
grande () saldo o.rçamentario. Basta 

r" zer o calculo paras€ ver a differença. 
Sejam-nos licitas _essas observações, 

ti lW, "no momento actual e nas condi
(,'Ü(-'H actuaes", mostram claramente que 

(I g-overno nâoteve a. preoccupação 
(~Xl\·.!~1~Hra.(la do "deficit!· orça-rnentario; 
in;!,',: If'.V~' em vi:::.;ta principalmente a 

prosperidade de S. Paulo, uaseada na 
solida garantia que aqui encontram O!3. 

productores. 

Dentro da lei, e- sem attingtI' os li

mites da lei, poderia. o goveruo fazer 
o equilíbrio orçamentario e. ainda t 

para cortejar a facil popularidade, apre-· 

sentar vistosos saldos sobre a despeza. 
Preferiu fazer obra. luais segura E' 

!mais fecunda, para conseguir D 1'es

tabel·ecilnento financeiro da -lavoura 

paulista. e com eUe finnar o d8senvol
vimento econonlÍco do B-':stad-o se: a ri

queza do Brasil. 

Assim limitada a sahida d-e café· e 

-cobrados 80 bre essa. não çj %. mas 
5,9 % (direitos de exportaçãü e sobre

taxa juntos) o imposto de exportação 
sobre o café rendeu 42.730:140$600, 

ou menos 22.069: 8598400. pois que 

o orçado, exclusive a exportação de ou

tros generos, foi de 64. 800:0(l1}$000. 

Por essa razão principal houve um 

"deficiC' orçalnentario de 

18.009:853$603. pois que" l'",ceita foi 
arrecadada em 202,722:169$261 e a 

despeza lllOllt·OU em 220.732:022$864, 

tendo sido previsto em 

189.181:000$000. 

Não obstante a depressão h':t'i-"icla nos 

direitos de 8xportação, tivemo::.: sald.o 

do arrecadado sobre o orçado. porque 
outras f.ontes de rendas produzira.n1 

llluito mais do que o esperado. 

Assinl o imposto de trans!uissão ';in

ter-vjvos l
' pl'o-cluzill 111ais ... 

21.021:407$334, pois que, orçado em 

18.000:000$000, foi alTe~adado em 
39.021:407$::134; a renda da Soroca

bana excedeu em 1. 945:J.02$275, ten
do sido pr€vista em 40.000:000$000 

f.oi arrecadada em 41.945:102$275: as 
contribuições provenientes de- laxas de 

exgottos, de mercadoriars negOCiadas a 
terlno. viação, predial, eventual e DIUl

tas e de outros diversos doeram mais 
13.968:545$473 que o orçado. todos 
eIles perfazendo um total de 

I, 36.935:055$082 a mais. 
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Auctorizadas por leis especiaes foran 

feitas ainda mais despezas no total de 
12.402: 634$938, assim dlstribuidas pe
las quatro secretarias: 

Justiça 

Interior 
Fazenda 
Agricultura 

9:465$000 

901: 141 $036 
1.775:103 $ 285 
9.716:925$617 

12.402:634$93 8 

Os 9: 465$000 , da Justiça foram gas
tos com parte da installação de offi

cinas na Penitenciaria. 
Na Secreta ria do Interior os ..... 

901 : 141$036 tiveram o seguinte des

tino: 799: 659$776 para acquisição de 
material escolar; 49: 544$500 com ins

tallação d-o Laboratorio de Analyses 
Chimicas e Bromatologlcas; _ ...... . 
42:740$060 com acquisição e installa

ção da Casa, na qual s e reuniu a Con

venção de Itú e 9:196$700 para a obra 
do sr. Forjaz so-bre o senador Ver

·gueiro. 
Os 1.775:103$285, pela Secretaria 

da Fazenda, foram destinados aos m e-

lh-oramentos d a capital ... ... . 
(1.399:316$200 de accõrdD com a 
Lei n. 1310-G - de 30-12-1911), a au
xilio á Companhia de Melhoramtmtos 
de M·onte Alto (Lei n . 1830 , de 23-1 2-
1921) 592:938$385; ao empl'estimo ao 
Montepio dos Magistrados (Lei n. 19 2 ~, 
de 30-12-1922) 150:0008000 e o res
tante para pagamento de sentenças ju

diciaes . 
Os 9.716:925$617 na Secr{}taria d <l 

Agricultura se destinaram: ás despe
zas em conta de capital da Soro cabana, 
IDcomotivas, vagões, trilhos , construc

ções de estações e outras, etc. . .. . .. 
6.484:365$226; á continuação das 
obras commemorativas do Centena,rio 
1.490:151$433; ao augmento da rede 

de exgottos da capital 561:665$681; á 

reforma do _ Instituto Agronomico ." 
339: 885$991; ás obras no Palacio da 

Justiça 282:510$310; á e!"'~t~ificaç,,o 

da E. F. Campos Jordão 151:.88$500; 

á construcção de predios es(.'OIares e 

policiaes 391:158$476; a premiO" l)ara 
animação de criação de suÍuos 

16: 000$000. 
A receita com applicação esg>ecial 

sobretaxa de 5 h'ancas por ::;a(;ca de 
café exportado - prod UZÍll i!'r8. . ... 

39.54 8 .002,85, escripturadoõ . ~m moe-

da nacional, na importa lIeia de Rs. 
23.542:431$473. 

O serv iço dos emprestinlos externos, 
de 1907 e 1921, a que é d es tinada es
ta arrecadação, importou e .i • .&8. 

33.872:1903102, tendo havido, [101'

tanto, uma insufficiencia dp. Rs. . . .. 

10.329:758$629 , que foi suppri\!a eo m 

recursos ordinarios do TbesourQ. 

As baixas taxas do fra llN , nas s uas 
conversões em as diversas moedas dos 
emprestimos externos contmbid,)s em 
1907 e 1921, têm dado (,,\ \l8a a es,a 
illsufficiencia da solJretàxcl, na. ::::ua ap
plicação legal , facto este ' lU!> não se 
verificaria se a sua arrecadação. em vez 
de ser feita, como até aqui. em fran 
cos-papel, o fosse em frallf:<) :;-OU I'O, de 

accol'do com a lei. 

A divida externa do Estadt> .,,-a, em 
31 de Dezembt·o de 192 :1. re!)r-esenta

da por 

J<s .. 
Dollal'es 
Florins 

7.309.,HH-l - ' 

9.961.000,00 
17. S(II) . I)()Q ,C)O. 

escripturada, ao cambio (\u" datas 'lOS 

enlprestimos, na importan cia de Rs. . 

197.338:593$764. 

As remessas feitas, durante o) exer-
cicio, para serviços de juros e amorti
zações, importaram em 

J:s. 
DoIlares 
Florins .. 

904 . 5l4-19-G 

795.019.02 
1. 429 . ~H.84, 
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tC~'lldU-8e clispendido, com a compra 

,,,,m bia ""s. Rs. 54.624:491$994. 
de I que foi obrigado pelas circumstancias, 

e assim tevB que fazer, ainda que hou
vesse trazido para a administração a 
orientação de prover os serviços publi

cos, que se desenvolvem em largos pe
riodos, com dinheiros tomados a cu r

tissim'Üs prazos. 

• • 
A clivida interna fundada montava, 

"no fin} do exercicio, a Rs. 
291.('83: 000$000, sendo:, 

.Em apoliees 

t>hrigações 

140.502:000$000 

150.581:000$000 

291.083:000$000 

_~ anlürtização de apolices, no exer
cicio. lmportou em Rs. 2.137: 500$000. 

A divida fluctuante, prov€uiente dos 
sald.os das Caixas Economicas, Cofre 

de Orphãos e depositos de diversas 

proveniências, divida que não se pode 

resgata!'. importava em R.s ......... . 

147. no: 341$898. 

* * 
Do €'mprestimo externo de 1907, con

'i:rahido ])01' intermedio do Governo Fe

dera,!., ultimo encargo da primeira va

lorização do café, restava ainda em 
circulação. em 31 de Dezembro ultimo, 

o saldo de !:. 36.542, a ser amortiza

do no _. semestre do exercício cor
rente. 

* '" 
o at-tual quatriennio consolidou a 

enorm" divida f1uctuante do Estado. 

C()!1solidoll porque era esse o seu pro

gTamma governamental. Não me de

morarei a.q ui a ellumerar as vantagens 
dum debito 1 a largos e determinados 

prazos, ",m confronto .com uma divida 
FI,l<,tu,wtE-. por sua natureza exigível 

a todos os lllomentos, com juros va
rin veil-': ao sabor das exigencias de uma 

pra("-a fUol1etaria pequena," co.mo a nos

"". (;1>1.<""li<1ou porque a isso foi fo1'-
i::!dcl H,"tO j("".!ndo tido licença de esco-

lI!c'!" ""uI r'l caminho; consolidou por-

Devido em parte a uma brutal e re

provavel campanha de imprensa, no 
fim de 1920 e no principio de 1921, 

contra o credito do Estado de S. Paulo, 
que infelizmente encontrou echo no 
nosso meio. o. governo assistiu a uma 

descompassada "corrida" ás suas Caixas 

Economicas, foi victima da desconfian

ça dos portadores de Notas Promis

sarias, que não queriam reformar es
ses titulas representativ{)s, em grande 

parte, de sua dívida interna f1uctuan
te. 

Em Notas Promisso.rias, a prazo de 

6 a 12 mezes venciveis diariamente, 
llavia em circulação mais de ...... . 

191.000:000$000; e, em deposito nas 

Caixas Ecol1omicas, encontrava-se a 
somma de 54. 000: 000$000 eXigiveis 

em 24 horas e 8 dias, ao todo ..... 
240.000: 000$000, em algarismos re

dondos, absorvendo o credito interno 

de S. Paulo, que não tinha capacidade 
para muito mais. 

O governo foi obrigado a sacar os 
saldos, que tinha nos bancos, para acu
dir a esse pallico, procedimento inevi
tavel, lnas que causou profunda per
turbação na praça exacerbando a falta 
de nU1l1erario. 

Era. essa a situação financeira do Es
tado de S. Paulo, ao acabar 1920 e ao 

começar de 1921. 

Os excessos da importação sobre a 
exportação derrubavam rapidam€nte o 

cambio, aviltando a nossa moeda de 
maneira n nuca vista. 

AggravandQ essa suffocante situação 
financeira, tivemos a grande e affli
cti'va crise economica Conl a qual os pre

ços do café baixaram v€,rtiginosamen-
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:te, os irigorif~cos encurtaram as suas 
vendas até a suspensão, o algodão e 

<os cereaes se desvalorizaram, a lavou
-ra, o c,""Úmmercio e as industrias foram 
profundamente abalados ea sociedade. 

':inteira, estarrecida, se apavorou. 
Foi d urante esse tempo desabrido, e 

por causa deUe, que o governo fez o 
emprestimo externo, por intermedio de 
seu antigo e respeitavel agente finan
ceiro Sr. Shcrõeder, de T,ondres. 

Recorrer ao credito interno fôra ab
surdo pensar, porque eram os orgãos 
desse credito que, em panico, exigiam 
o seu din)leiro vencido. 

Só podia contar com os banqueiros 
estrail geiros nlesmo retrahidos em 2X
cesso G desconfiados, a exigir as van
'tagens e garantias, que já lhes tinham 
sido dadas nos tempos normaes ante
.riores. 

Não havia meio de fazer de outra 
fórma. Entré a ruina do Estado e um 

paiz, auxiliando, no que lhe foi possi. 
vel, o commercio importador. 

Com esse emprestimo, depositado 
nos príncipaes bancos de S. Paulo, a 
prazo fixo, a espera' dos vencimentos 
das Promisso,rias, que não se satil.;;
fizessem com as Obrigações, lubrificou ' 
a praça commercial em geral, dando 
elasticidade ás suas transacções. 

Com esse emprestimo, não podendO 
e não devendo fazer então a valoriza
ção do café, auxiliou, entretanto, o go

verno federal nesse seu dever, concor
rendo com 15.000: 000$000, POUDO me
'[\os de 1.000.000 de li'bras esterlinas 
ao cambio de então. 

Com esse emprestimo (oi mantido o 
credito do Estado e a d'ignidade de S. 
Paulo, 

Com elle, restauradas as finanças e 
restabelecidas as condições economicas, 
poude S. Paulo reatar a sua prosperi
dade e continuar o seu progresso. 

emprestimo externo em ouro, com ga- E foram essea os dois unicos em· 
rantia de sobretaxa, sob as condições prestjmos feitos no actual quatriennio, 
razoaveis da epoca anormal, o gover- destinados exclusivamente ao pagamen
no não teve hesitações e fez o empres- to da divida fluctuante, proveniente dos 

Não ve.jo , poi~. como criticar-Lhe a 
opportunidade, a fórma e as condi
ções. 

Com a perspectiva desse emprestimo, 
:logo obteve o governo a abertura, no 
Banco Francez e Italiano, de um cre
dito a deSCoberto de 2.000.000 de li
bras esterlinas, com o qual estancou 
O esvae cilnento das Caixas Economi
caso 

Com esse emprestimo, por base, pou
de o governo fazer a emissão de Obri
gações ao portador, a 20 annos de pra
'zo, a juro de 7 % annuaes, emittidas a 
90 e 93, (Dec. n . 3331, de 23 de Mar
ço de 1921), com que resgatou e <:on
verteu todas as notas promissorias em 
,circulação, consolidando , a sua divida 
Interna e externa. 

Com esse emprestlmo ouro ajudou 
.1'1 melborar as condições monetarias do 

depositos de Caixas Economicas, das 
Notas Promissorias emittidas nos qua
triennios anteriores e dos' "deficits" 
orçamentarios ann-uaes, inevitaveis pois 
que não se quiz opprimir o contribu,in
te com Lmllostos novos ou coln' au
gmento dos existentes. 

Não ha duvida que grande foi o vo
lume da nossa despeza. 

Tal volume em parte pode ser attri
buído ao encarecimento geral. O Es
tado, como os particulares, tem' que 
eompra'r e como elles, tem que pagar 
o elevado valor das cousas, devido aos 
altos preços da produeção' e á desva~ 

lonzação da nossa moeda. 
Todos os orçamentos particulares, 

como os publicos; augmentaram ' de 
muito; e nem por isso os mealheiros 
ou as arcas do Thesouro se encheram, 
porque as despezas augmentaram e em 
maior proporção. Pode-se calcular que 
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o (;usto, à relação de vida· cresceu mais 
li uas vezes. 

O a ccrescimo de 60% nas des
pezas publicas, na parte do material, 
corre sem duvido. alguma por conta do 
augménto do· valor das cousas. O ac
crescimo, na parte do pessoal, é cor
respondente ao augmento de venci
.mentos do funccionalismo, votados no 
anno atrazado e que pode ser calcula

do em 30 % a mais. 
Ass im, pois, 30 % sobre os venei

me·ntos do pessoal e 60 % sobre o ma
terial ~xplicam parte. do augmento da 
nossa despeza aetua!. 

Nem todas as despezas, porem, dum I 

quatriennio correm por conta do seu 
gestor. Quasi todas ellas são provenien
tes de serviços indispensaveis organi
zados anteriormente, ou de obras au
ctoriza·das e contractadas em adminis
trações precedentes e que se vêm a 
realizar e, por consequencía, vêm a 
ser pagas posteriormente, 

O actual quatriennio não foi rico 
de iniciativas materiaes; poucos foram 
os serviços que installou, menos fo
ram as obras que construiu, ao con
trario muitas foram as que restrin
giu e as que suspendeu. 

Entretanto, grande foi o volume da 
nossa despeza. 

O orçamento da despeza, durante 
este quatriennio, comparado com o ul-

em 1921 
em 1922 
em 1923 

RENDA 
36.858:582$625 
36.351:073$143 
42.061:206$793 

Mas não são só as des'pezas de 
·custeio, que O Esta,do .faz com a Soro ea
hana em virtude da sua incorporação. 

Além das de custeio, e em virtude 
de obrigações, de consequencias do 
r.ontracto de rescisão, faz mais o Es-

1.:,,10 com a Soro'cabana : a) as d espe
l.as do serviço da divida externa, pela 
qual ruj dia adquirida da União , que 

timo anuo do quatriennio i1nterior, 
por exemplo, apre.senta quantia muito 
maior para estes ultimas ann os. Não 
ha duvida; mas muitos foram os ser
viços e obras, indispensaveis uns e uteis 
outros. que, pertencend'Ü á iniciativa 
da administração anterior, só começa
ram a ser executados, -e-, por conse-· 
quencia, a ser pagos, "a augme.ntar a , 
aespeza", no actual quatriellnio. 

A E . . F. Sorocabana, por ,,"XilUlplo. 

serviço indispensavel, foi i!lcorporada 
ao Elsta'd<> em Setemlbro de 1919, :ma" 
só comeÇ<>u a &e-r incluida IH> respecti
vo orçamento em 1921, 1922 e 1923, 
augmenta ndo essa 
mente o volume da 

inclusão 
despeza 

enorme
publica. 

Não ha duvida alguma que a inclu
são das suas rendas de tI'afego augmen
taram tambem o volume, das rendas 
do Estado; mas não é menos verdade 
que na columna da despeza têm que 
ser coll<>cados os algarismos da sua 
respectiva despeza, o que faz parecer 
como muito maiO!' a despeza publica. 

E' verdade., allega-se, que a E. F, 
Sorocaban a dá saldo ao governo. Si se· 

fizer Q balanço entre a sua renda de 
trafego e as suas despezas de custeio 
encontra-se saldo a favor dos cofres do· 
Estado, Asslm rendeu eHa, teve de' 

custeio e apresentou os se·guintes sal
dos: 

CUSTEIO 
24.332:995$298 
24.740:621$289 
30.908:67 8$42 4 

SALDO 
12.525:597$327 
1l,610:451$85'i 
11.152 : 528$~69 

tinha passa do para os arrendatarios,_ 
e as quaes, em 1919 , o EstadQ chamou 
de novo a si U'- 232.000 com o Dres-· 
·dner Bank); b) despezas do serviço de 

divida interna cqrrespondente ã incor-
poração da Estrada de Ferro, da quan
tia de 48 . 694:982$283 em apoUcas, 
(21.036:673$900 como indemnlzação e 
27.658:308$383 importancia empre-



- 337-' 

gada. pelos arrendatarios em melhora

mentos na estrada); c) despeza8 em 
conta de capital, com acquisição de tri-

sas despezas , qu e não figural'am, (,'. por
tauto não avolumaram os orçameD.tos 
antel'iores a 1920 , e que todas t';m sido 
pagas pelo aetual quatriennio , vê-se 
que "sses saldos não existem e qué a 
despeza publica ficou na sua respecti-

lhos, de locomotivas, de . vagões, de 

gondolas, estações, etc.; d) despezas 

t·om construcções de ramaes. 

Si levantarmos o quadro total 
va columlla consideravelme·nte ' .volu

des- I !nada. 

Sorocabana 

1921 

Custeio. 24. 332:99 5$29 8 

Serviço de divida externa e diffe-
rença de cambio - fr8. 6.476 : 185$300 

Serviço de divida inter na juros a 
6 % 

Despezas em conta de capital. 
Renda do trafego 

3.2 3 6 : 640$000 

7.348:015$320 
36.858:582$625 

Deficit 4.535:353$293 

41.39 3: 935$91 8 41:393:935$918 

1922 

Custeio . 24.740 : 621$289 

Serviço de divida externa e diffe-
rença de cambio . 7.611 : 161$700 

Serviço de divida interna, juros 
e sorteio de apoUces 

Despezas em conta de capital. 
Renda de trafego 

3.263:740$000 

6.060:405$163 

36.351:073$143 

Deficit 5.297 : 855$OO() 

41.648:928$152 41.648:928$15~ 

1923 

Custeio. 30.90 8 :678$424 

Serviço de divida externa e diffe-
rença de cambio . . 10.772: 223$100 

Serviço da divida interna, juros e 
sorteio de apolices . 

Despezas em conta de capital 

Renda do trafego 

3.236:700$000 

8.045:329$471 

42.061:206$793 
Deficit 10.901 :724$202 

52.962:930$995 52.962:930$995 
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Em 1921, a despeza publica esta-

dual foi avolumada de ........... . 

41.393:935$918, como em 1922 o foi 
em 41. 648: 928$152 e em 19.23 em . 

52.962: 930$995, só com a inclusão de 
taes quantias na lei do orçamento, cor

respondentes ás despezas com a E. F. 

Sorocabana. Não são, por consegu·inte. 

d • . f espe~as a mais que se azem; mas 

apenas inclusão, nos nossos papeis pu

blicos, de despezas que já se realiza

vam. 

Mas, ainda ha mais. 

A divida fluctuante, pela sua pro

pria uatureza, fluctuava em roda da 
'despeza, mas não era contemplada nas 

leis ol'çamentarias; já existia, mas a 

sua existencia não era prevista. 

A sua c-onsolidação incluiu-a natu

ralmente na lei orçamentarilj, para pa

gamento de juros e· amortização, pa

recendo com isso ter havido augmento 

de d€speza. quando apenas houve in

clusão de despeza já existent~. E' mais 

uma da" vantagens da divida consoli

dada, a de mostrar claramente ao po

vo as ve rdadeiras responsabilidades fi

nanceira5 do Estado. São mais de 
13.000:000$000 annuaes só para os 

juros de 7 % das Obrigações qrié res

gataram as Promissorias. Accrescen

tem-se mais as differenças de cambio 

durante o quatriennio, attendendo-se a 
que o cambio estava a 15 dinheiros em 

Maio de 1920 e chegou a 4 31/32 em 
1923. 

Essas differenças de cambio orça

ram por cerca de 11.000:000$000 ano 

n uaes e em 1923, accrescidas de 
10.329: 758$629, por differenças de 

cambia na sobretaxa de cinco francos, 
Cncto verificadQ pela primeira vez, 

Lembrem-se as despezas feitas por 
ali í'/,{) riz:Jr.:ào de leis especiafls :para 
o'hl·;!,.; j";1 conlraetadas, COIllO. 

18.000: 000$000 para a commemora

ção do Gentenario, não obstante te-
rem sido reduzidas de muito 
2.000: 000$000 com 11 grupos escola-
res, mais a instaUação e organização 

da nova Penitenciaria, etc., etc. 

Está claro que não faço aqui uma 

enumeração; mas apenas indicações 

para o estudo financeiro do quatrien

nio, pelas quaes, e por muitas outras 

que se queiram examinar, se verá que 

o grande augmento da despeza é mais 

apparente que real, com a inclusão no 

orçamento de despezas extraorçamen

tarias, e se verá mais que a maior 

parte das despezas feitas, em determi

nado periodo administrativo, não são 

imputaveis ao respectivo governo. 

Ap·ezar de tudo isso, entretanto, si 

se quizesse evitar os "deficits" orça
mentarios, que taes despezas forçosa

mente hão de occasionar, faci! seria 

a tarefa do governo. 

Facil seria ao governo, como disse 

e repito, após a cousolidação da di

vida fluctuante,. entrar immediatamen

te no regimen do equilibrio entre a 

rece,ta e a despeza, e até mesmo no 

dos saldos orçamentarios, tão preconi

zado por aq uelles que só t.ém os olhos 

postos no momento presente. 

Para isto bastaria talvez cobrar os 

9 % sobre o valor I'eal das vendas de 

café em Santos, augmentar alguns ou

tros dos seus tributos ou crear novos. 

Não o quiz fazer deliberadamente. 
Não quiz gravar a hora actual com 

contribuições sobre alguns sómente, 
preferindo que, nestas épocas anOr

maes, a solução geral se distribulsse 

por todos, o que se conseguiu com a 

forma adoptada, afim de não atravan

car a vida economica de S. Paulo, de 
não empeCer o seu maravilhoso. surto 
economico. 
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Em :n de Dezembro de 1923 eram os seguintes os saldos em 
nosso poder: 

Em caixa, moeda COlTente. 2.620:320$781 
Nos Bancos naclonaes em conta corrente de movi-

mento 51.812: 226$970 
Em Bancos estrangeiros para serviço da divida ex-

terna 
Em Bancos, diversos saldos . 
Em poder das estradas de ferro. 

3.799:128$676 

2.955:873$828 
319:379$564 

61.506:929$~19 

S i addicionarmos a essa quantia aqueJla que adia n
tamos ao Thesouro Federal , para as compras 
de ca.fé €i que nos deve ser já r estituida, por es
tar liquidada a respectiva operação, temos. 15.000:000$(1)0 

o saldo 

Os IH'oprios e os bens do Estado e 1 

• divida activa figura m no balanço do 
Thesouro, de 1923, uo valor de ..... 
636,.798:571$949. 

As nossas rendas pUblicas têm su
bido normalmente ; a l'eceita tem cres
cido com o crescimento do Estado, 

Neste quatriennio não se creou im
posto novo; não se a ugmentou a tribu
tação existente. Ao contrario foi feit a 
a reducção em algumas dellas e em 
larga escala, 

Tendo sido obrigado a prorogar a 
arrecadação da sobretaxa de "Cinco 
Francos" por sacca de café exportado, 
como já ficou dito, unica fórma de 
l'ealizar o emprestimo de 1921, em
prestimo indispensavel, emprestimo 
inadiavel, emprestimo irremediavel, o 
governo fez ponto de honra. na sua 
orientação administrativa, que a im
portancia cobrada por essa sobretaxa 
sommada o producto da cobrança "ad
valorem" sobre a exportaçãc:> de café, 
ficasse 'abaixo, fosse menor do que se-
ria a 
bre o 
tada . 

~:~:~a~:~~Odad~:e~c:~o~~!a::p~~~ I' 
, 

76,506: 929$.8 1'1 

Para tal fim recorreu a dois meios: 
a) a fixação da pauta em q u anti", 
muito abaixo da cotação exacta do 

café, nos mercados de exportação; quer 
dizer o valor, sobre o qual se calcula
va os 9 % do imposto de exportação, 
foi tomado sempre em quantia in,fe
rior áquelle pelo qual o café era ven
dido; b) o franco de sobretaxa, que, 
pelO art, 29 da lei 984 de 1905, art. 
2," da lei 990 de 1906, e art. 2.' da lei 
1.1 27 de 1908, deveria se,· cobrado 
em , ouro, foi sempre cobrado em pa
pei, não obstante a sua queda que o 
irmanou ao dinheiro brasileiro , 

Em r,elaçã o á ultima parte. bem se 
fez sentir a orientação firme do gover
no , visto que a arrecadação da sobre
taxa não cobri u a importancia. neces
saria para o serviço dos em pl'estimos 
contrahidos, tendo sido necessario no 
anno de 192 3, recorrer ás r endas ge
raes na somma de 10.329:75 8862 9. 

O seguinte quadro levanta do pela 
Recebedoria de Rendas de Santos, da 
accordo com as medias dos valores na 
nossa praça, mostra perfeitamente que 
sommadas as d nas arrecadações - im-
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posto de exportação e sobretaxa de 5 

francos - a sua relação com o valor 

Annas 

1920 

1921 

1922 

1923 

Preço~ 

66$750 

77$320 

118$396 

140$658 

Imposto 

9 % 

3$780 

3$780 

3$780 

5$400 

Os fazendeiros, os contribuintes, pa
garam, por conseq u-encia, menos dos 
9 % "ad valorem" a qu-e eram obri
gados pelas leis em vigor. Pouco im
porta a diversidade de contribuição, o 

essencial é o "quantum" pago. 
Resolvida assim a situação finan

ceira, solucionada a crise do commer
elo de café com a intervenção f-ederal, 
iniciada pelo gov'erno Epitacio Pessoa 
e continuada pelo governo Arthur Ber
nardes4 ';' re.staurada'~'1 portanto. ./1 a· 
nossa situação eCOn0ll11Íca CO'lll a soIuçã,c 

da . questão do café", pôde S. Paulo 

retomar a estrada ascendente de sua 
prosperidade. 

O adual governo de S. Paulo tem 
a consciencia de que sua acção jamais 
embara'çou esses elementos de sã vi
talidade, que a nobre terra paulista 
crea. incentiva e. encaminha para as 
realizações dignas, uteis e duradouras. 

ProducçãQ - Nestes ultimos annos 
a producçã{) avultou. Estado produ
etOI', S. Paulo recolhe oS beneficios da 
alta dos prod uctos, podendo rem une
rar be-m os seus operarios, agricolas 

I 

Annos I 
I 

Saccas 
1. ___ .. -

real ficou sempre abaixo dos 9 % le
gaes. 

Sobretaxa 
Porcentagem 

"ad valorem" sobrf!' 
5 francos 

o total arrecadado 

I 
1$658 8.1 % 

2$876 8.6 9(. , 
1 

3$154 5.8. G' 

I " 
I 2$976 5.9 % 

ou industl'iaes. os seus funccionarios. 
todos os auxiliares emfim do seu pro

gresso. 
N'este momento, de carestia de vida 

em quasi todos os outros Estados da 

federação brasileira, e em quasí todas 
as nações estrangeiras; neste momen ~ 
to de perturbações e de geral insegu
rança, S. Paulo, em plena ordenl, Coiu 
absoluta garantia d-e todos os direitos. 
trabalha e prospera. 

Foranl os seguintes {)s algarisnlos da. 
producção dos seus oito prinçipaes ge-
11eros agricolas: 

Em 1919-20 

" 1920-21 
" 1921-22 

818.377:628$400 
1.047.172:730$600 
1.173.905:268$700 

8empre em primeiro lugar no qua
dro da exportação, o café exportado em 
1923 chegou a um numero de saccas 
que d-esde 1916 não se notava. Nos 
tres annos antecedentes enviámos aos 
paizes estrangeiros quantidad-es inf.e
riores, conforme se vê da seguinte 
comparação: 

Valor a bordo 

1920 I 8.430.887 571. 363 :457$000 , 
1921 I 8.770.042 761.327 :301$000 
1922 

I 
8.329.729 1.071.741 :464$000 

1923 9.668.233 1.489.951 :300$000 
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)/a '1u<,.ntidade de saccas se .inclue 

.1) eafé procedente de Minas Geraes e 
do Paraná. exportado por Santos para 
os pai:';-',f':s estrangeiros. 

Annos Kilo. 

De carne congelada" resfriada, hoje 
em segundo lugar, exportamoR o que 
segue: 

Valor a bordo 

1920 32 710.441 36.538:942$000 

1921 24.673.330 29 . 943 :463$000 

1922 17.816.041 19.046:268$000 

1923 45.837.002 56.099:639$000 

A$ 'Ilar.anas. remettidas principal

nlent~ T.'~.r~ O Rio da Prata, tiv-eram 
a sua. maior exportação no anno fin
do. como se vê dos algarismos abaixo; 

Annos Cachos i Valor a bordo ! 
I -, 

1920 2.304.434 2.304 :434$000 

1921 2.295.591 2.711 ;641$000 

1922 2.901.173 5.599:437$000 

1923 3.402.908 9 . 889 :040$000 

{Essa lrueta cons·egue .. wtualment~ 
'bons preços na Argentina e isto ani
mou a plantação de novos bananaes 
no litoral de Santos. 

A nOSSa exportação de cereaes, que 
durant.e a. guerra européa adquiriu 
vulto, está em decadencia. A de arroz 
ainda se mantem para os Irãizes pla
tinos, mas a de feijão quasi desappa
receu. 

lndnst .. ia - A nossa industria ma
nufact.u reha apresentou notaveis pro
gressos. 

O seu valor, baseado na arrecada

ção do imposto de consumo, foi: 

Em 1919 
" ] ~2(; 

712.1372: 32'7$062 
795.915;200$000 

Em 1921 
" 1922 

804.378;000$300 
1.037.662;390$040 

No termo ·geral de industria manufa
ctureira comprehendem-se os seguin

tes artigos; tecidos, artefactos de te
cidos, chapeus, calçad'os, bebidas, per
fumarias. fumo 7 charutos e cigarros~ 

velas, phosphOros, louças, vidros, fer
ragens, conservas, doces e biscoutos. 

Em 1922 fabricaram-se em S. Paulo 
217.263.750 metros de tecidos de al
godão, 8.314.571 pares de calçados e 

2.648.137 chapeus. 

O intercambio do porto de Santos 
com os paizes estrangeiro'l comprova
se com os seguintes dados retrospecti
vos durante os ultimos quatro annos; 
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----_ .... 
I IMPORTAÇÃO EXPORT A ÇÁO 

Anuo:" 
Mil réis papel L. esterlinas Mil réis papel ! L. ~sterlm. 

-- - "","""=~=-=,, . . ' -', .'-= ~ --- "'Z"Y" ... ,;.;.:.o'''''' O(_ .c . . =--,'.;.~ 

, 
1920 613.456 :564$000 , 36.838.795 860.476:150$000 , 53. 250 .301 , , 
1921 508.567:951$000 ; 18 .323. 737 841016:878$000 i 28.771. 553 

; I 

1922 471.141 :991$000 13 876 .123 1.150 .575:281$000 
! 

I 
3.\ .862.887 

1923 763.549:729$000 16 .982. 703 
I 

1.640.347:i87$OOO 
I 

J(: 442 .258 

Balanceados os algarismos indican
do libras esterlinas verifica-se que em 
1920 Qbtivemos um saldo de ..... . 
16.412 .000 libras esterlinas, embora 
a importação fosse excepcionalmente 
grande. Em 1921 elle baixou a ... . 
10.448.000 libras, para subir a .. . 
19.982 _ 000 em 1922, mantendo-se em 
19.460.000 em 1923. 

Comparada á do anno anterior, a 
importação de 1923 attiuglu á impor
tancia mais elevada a té hoje observa
da, se a considerarmos em papel. Au
gmentou principalmente para o algo-

Esteve sempre attento para as estra
das de ferro em geral, augmentando
lhes as tarifas, quando as circumstan
cias o exigiram e fiscalizando os seus' 
serviços. no interesse das emprezas e 
principalmente no do publico. 

Luctaram todas ellas contra as con-· 
sequencias desesperadoras da baixa 
nunca egual do cambio, que lhes tripli
.caram os encargos dos seus serviços
em ouro. impediram-nas da aequisi
ção suffieiente de material rodante 
para o trafego actual e de 
augmento de suas linhas. 

dão manufacturado. a juta em bruto I com uma producção que 

trilhos para. 
e a braços 
augmeutou 

e a seda em fios e manufa!Cturada. 
O ferro e aço em bruto e manufactu
.rados quasi dup!i(lamm o seu valor. 
assim como as ma·chln·as e apparelhos 
diversos. o que se explica não só pelas 
maiores necessidades da nossa indus
tria. como pela elevação do custo. em 
virtude do cambio. O carvão figura 
com o triplo da i,mportancia regIstra·da 

no anno anterior. Os automorveis custa
ram mais' de 44 mil contos. ou sete 
vezes mais do que os importados em 
1922. 

A exportaçâ<l tambem alcançou ao 
major valor em papel-moeda. no anno 
findo. excedendo ás dos annos prece
dentes. Em libras esterlinas, porém. 
(Iuasi igualou á de 1922 e ficou inferior 
á ele 1920. 

extraordinariamente. 

Viação F errea - 'A extensão da. rêdo; 
ferroviaria em trafego, dentro de S_ 

Paulo era em 31 de Dezembro d & 1923, 

de 6.730 kilometros e 477 metros. As 
linhas pertenciam á União (Celltral do> 
Brasil. 298.684 . Noroeste do Brasil •.. 
460.480. CruzeirQ-Tuyuty, 24.5/)')); ao· 
Estado (Sorocabana. 1. 7 7 0.117 9. Arara
quara. 280.712. Funilense, 9 3.l!30 , Can
tai-eira. 38.081. Campos do J ordão •.... 

! 47.000); ao Municipio de Pirajú (Pi
rajú-Sarutayá. 24 km.) e o 'resto a par- ' 
ticulares. As I'inhas em construcção ou; 
em projecto marcham vagarosa mente· 
devido a causas conhecidas. e, por· ago
ra. explica veis. 

As estradas de ferro, cujas €statis-
Pnfa. fot:nen-tar . e garantir essa pro

d ,,,,~,ão <ledicou o gov.erno especial cu i- I 
ticas acham-se ' apuradas. apresentaram 
em 1923 um lucro liquido de .. : .... 
78.120 :000$0-00. Falta apU'far o re
sultado das es trada.s .Iaboticaha l. Pe, 

e . 1 
i 
I 

meios de communicação 
tranHpt).'t.e. 
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rús-Pirapóra, Rezende-Bocaina, São 

Paulo-Minas, Santos-S. Vicente. 

Gozam de favores especiaes as se

guintes linhas: Melhoramentos de 
Monte Alto, Guarujá, Rezende-Bocaina e 
Bananal. O serviço de Tomada de Con
tas das estradas de ferro fez-se regu

larmente. 

SOl'ocaba.na - A estrada de ferro 
Sorocabana, por sua grande extensão 
e incontestavel importancia, merece 
que sobre ella se digam mais algumas 

palavras. 

Para o seu bom e regular funccio
namento o governo não poupou es

forços, tendo sido retribuido pela zona 
servida com compensações superiores 
á espectativa. 

A Soro cabana transportou animaes 
em numero avultadiss-imo, COlno se vê: 

Em 1920 
" 1921 
" 1922 

" 1923 

450.987 
357.048 
488.628 
729.627 

o frete desses tra.nsportes lTIOntou a 

Rs. 8.583:042$440. 

As linhas em trafego eram: em .. 
1920, kilometro 1.707 e 304 metros; 
em 1921, ks. 1.737 e 172 metros; em 
1922, ks. 1.770 e 678 metros; em ., 
1923, ks. 1.770 e 678 metros. 

As linhas telegraphicas que eram 
em 1920 de 4.736 ks. e 140 metros, 

são hoje de 5.290 ks. e 995 metros, 
com 3 O 5 kilometros. Ha alem disso . 
249 ks_ e 738 metros de linhas tele
phonicas com 117 apparelhos, contra 
102 para 230 ks. e 310 metros, em . 
1920. 

O material rodante tem sido cons
tantemente augmentad{), e este anno 

entrarão dez novas locomotivas Mika

do, já encommendadas. 

A renda da Sorocabana foi a seguin
te: 

Em 1920 
.. 1921 

,. 1922 

" 1923 

;-~4 .:!IJ 1 '~75S441 

36. ?:5·\: ;)"~$625 

3 6 . 3 51: í) 1:j .$143: 

42.01)1: ~1,IjS793 

Ha ainda a accrescer a renda tele
graphica, que orça por cerca de ... _ 
1: 000$000 por dia util. Deduzidas to
das as despezas, a renda liquida foi: 

Em 1920 
" 1921 
" 1922 
" 1923 

12.348: 761$636 

12.525:587$327 
11.610: 451Sg54 

11.28~::l25~514 

A estrada possue 161 locomotivas, 
234 vehiculos para passageiros e .... 
2.574 para mercadorias, numero que 

vae ser augmentado. O governo empe
nhou-se e conseguiu que houvesse um 
fundo de pensões e peculios em bene
ficio dos seus ferroviarios, antes mes
mo qu·e o Congresso Nacional legislas
se 80 bre o assumpto. Por aq uelle fundo 
já têm sid-o pagos peculios e pensões_ 
Não sendo o constante augmento de 
material rodante o unico lneio de re
solver o problema da rapid.ez· das 
communicações, o governo mandQu 

proceder a estudos, que vão adianta
dos, sobre as alterações necessarias no 
traçado actnal, com o fim de encurtar 
distancias, suavisar ranlpas eo dimi4 

nuir curvas. Em alguns pontos -'ieM ne
cessa rio duplicar a linha. Com esses me
lhoramentos o trafego da ',3'orocabal1a 

vae tornar-se exp~dito e rapido. e o ma

terial rodante ganha.-'" em capacidade, 

pelo encu rtamento das distaneias e 
augmento de velocidade. 

FUllilense e Araraquara - Quanto 

á Funilense e Araraquara nada ha de 

particular a expor, e. a sen res!leito é 
minucioso e completo o relata rio da 
Agricultura. 

Campos de JOl'dãú - Em relação, 
porém, á E. F_ Campos de Jordão ha 

a registrar alguma coisa. Servindo 
uma estação clima te rica e d.a ',cu,ra~ 

·como são os afamados Campos de JoI'-
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""". '.' ';()\' e rnO, desd·e 1920, dirigiu 
"H I'U ~lIa suas vistas, convencido de 
IIu e era urgente melhorar a situação 
de tão util e necessaria via de commu
nica.ção. Com o regimen constante dos 
';doeficíts" e m que a. estrada sempre vi

yeu não era possivel procura-r em suas 
rendas qua.lquer elemento para melho
rai-a, Estudaram-se outras soluções; e 
fico li resolvido .electrificar a linha 
Campos do Jordão, grande 111elhora
lnento que se fez com urgencia_ Em 
1920, substituíram-se 6,272 dormen
tes; e a despeza com transportes cres
ceu de tal modo, que só mesmo o de
ver de zelar pelo bem publiCO pod~ria 
levar a, administração a enfrentaI' o 
problema, cuja solução se lhe impu
nha pr!ncipa.lmente como obra huma
nitaria" As excepcionaes condições te
chnicas da. estrada, off-erecendo ram
pa;.; de 1 Ú "7c·, o seu pequeno percur- i 

. 80, o systema de tracçã'O precario e ca
rissinlo por nleio de automoveis, a po
breza agrícola da zona, o desenvolvi
mento dos Campos do J ordão e a cres
cente procura de seu clima, pelos en
fermos, vind"s de toda a parte, leva
ram o governo a agir l'esolutamelne 

paI'a pôr termo a tão desagradavel si
tua~ão, 

O governo contractou com - The 
·English Electric Company -, em 11 
de ,ful,h" de 19'23, a. electri'ficação da 
estrada; e 1 õ dias depois iniciaram-se 
os tra.balhos, a 26 do mesmo mez. Com , 
'a electrificação, o governo espera di
ulilluir senão extinguir o regimen de 
"defieits" da. estrada e fornecer ao pu
iJlico tI'an8port.e faci!, rapido e seguro. 
E a estaçã.o cUmaterica dos Campos do 
J'Ordão ganhará sob, todos os pontos 
de vista, 

Tramwa.y (la. Ca.nta.l'eira - No Trall1-
'Way da ChD tareira fizeram-se melho

)"anlentos e procurou-se diminuir os 

" deCicits" que tem apresentado. 
N,.""gaçâ'o Fluvial - A na.vegação 

f1uvia! ~ maritima do Estado ainda 

não chegou áquelle grau de progresso 
e desenvo lvimento que é de desejar-se , 
Apezar do il1teress~ da administração, 
as zonas servidas pela navegação ain
da não puderam despertar a atlenção 
nem attrahir as em prezas que expIa
ra m o commercio maritimo e fluvial. 

Ohl''''S :Publie3s E.."itl'adas de- Roda
gem - A campanha 'rodoviaria -está 
completam ente vencedora. Já não ha 
hoje quem censure a construcção de 
estradas de rodagem. 

O serviço está definitivamente orga
llizad'O , com a ppla usos g-era.es e com 
real utilidade, nas nossas leis, nos nos 
sos regu]anlentos e nos nossos costu
mes . 

Dependente da Directoria de Obras 
P ublicas, existe por lei a " Inspectoria 
de Estradas de Rodagem " , com pessoal 
de gabinete, technico, administrativo 
e operario, de construcção, reconstruc
ção e conservaçao de estradas, com o 
material indispensav·el - compresso
res, tractüres, caminhões, automoveis, 
plainas, €scarificadoras, pás, enxadas. 
picaretas- com regras regulamenta
res, sob todos os aspectos , e com as 
a llct<>rizações para despezas em le is es
peciaes e orçamentarias que permit
tam o se u desenvolvimento normal. 

Durante o anno foram feitos estll
dos em 812 kilometros e f<>ram exe
cutados mais 413, havendo um total 
de' 1.236 , feitos em quatro annos, 

A estrada "São Paulo-Rio" chegou a 
Cachoeira em rins de Abril do corrent." 
anno, Atacaram-se ainda e concluiram
se os ramaes de Santa Isabel e Santa 
Branca. de 30 e 16 kilometros respecti
vamente. pa rtindo aquelle do kilome
tro 26 da linha tronco; e este de Ja
carehy, 

A .estrada " São Paulo-Minas" já che
gou á cidade de Ribeirão- -Preto. ElT' 

1923 foram atacados e concluídos os 
ramaes de Prata, Descalvado, São Car
los, Rio Claro e Vallinhos. O ramal de 
Pra.ta está concluido até Prata. Ora· 
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:mal 

está 

d(lo P-ürto Ferreira 

tambem concluído. 

a São. Carlos 

O ramal de 

Val!inhos já está entregue ao trafego 

até a esta.çào daquelle nome; e a par

te 'IUE> de Vallinhos vae á fazenda Ca

choeira, onde existe a fonte Sonia, de 

agua ra.dio3etiva, enl breve >estará ter

minada. 

A estrada "São ,Pau.!o,Matto 'Grosso", 

está ina,ugu rada até rrieté. 

Na estrada "São Paulo-Paraná", as 

obra.s eA:ão eoncluidas até Itapetinin

ga, pas8a.nc1o por Sorocaba, S. Roque 

e Cotia. 
O ""."a] de S. Vicente a Itaipús está 

Goncluidú. 
A t;.8trada de Cananéa a Pariquel'a-

4.~SSÚ f;-.::=:tá sendo atacada, ten.do já con

cluído> ('€Tca de 30 kilometros. 

A !nspeetoria de Estra.da.s conser
\rou regUlarmente as estradas dos tron

c-os e S811.:3.- nunaes, nU1U total~ e111 Mar
ço ultím·()< de 1.344 kilometros, inclui

dos nestes os 30 de Cananéa, S. Paulo 

a Gual'n lhos, 5; Pinheiros-Cotia, 25 e 

Circuito de Itapecerica, 48 que nã.o 

têlll 2<:: condições regulalnelltal'es. 

São Paulo-Hio e I'amaes 
São P3.uIo-l\1 in as e ranlaes 

S. Pau!n-Matto Gros. e l'amaes 
São Paulo-Paraná e ralnaes 

TOl"l'inha a Santa IYlaria 

São Pa,uIo-Sa.ntos . 
Camjnho elo Mal' 

S. Vi("ente-Itaipús 

Sào Pél.nlo-Gual'ulhos 

PinÍ1eiros-Cotia 
'Cireuitú de Itapecerica 

'Cananê.?-.-Pa ri.q u e ra~ A:3SÚ 

Total . 

279 k1. 

565 " 

143 " 
154 .. 

20 " 

53 " 

15 " 
o " , 

1. 236 .. 

5 ~~ 

25 ., 

48 " 
30 ,. 

1.344 " 

A m8sma Inspectnl'Ía reparou as Es: 

tradas de Ubatuba a São Luiz; São 

Luiz a Taubaté; Taubaté a ,Red€im

pção: R.ede!l1pção a Natividade; Re-

deUlpção a. Pal'ahy.buna.; Pal'alty,il111Hl a 

Jambeiro; e Janl,beiro a Ca.~apa"'<l. 

Esses reparos attingirarn a ce-rca tIl' 

400 kilometros. Construiram-senell"" 

50 pontes que dão· pa&sagem a a.ut.omo

veis. 

Com auxilio do governo concediclo 

a municipalidades fizeram-se os se

guintes serviços: 

- estrada de Amparo ao rio Ja

guary, em direcção a Itatiba, pela Ca~ 

mara de Amparo; 

. - estrada de Parnahyba ás divisas 

de Juudiahy, pela Camara de Parna

hyba; 

- estradas de Jundiahy a ItaUba e 
Itupéva, pela Camara de Jundiahy; 

- estrada de Cabreuva a Itupé\'a 

pela Camara 

-estrada 

de Cabreuva: 

de ltapira a LÍlldoya, 

pela Camara de Hapira. 

Foi tambem concedido um auxilio 

para a estrada de Santo Amar.o ao ser
tão sul do Estado. 

Congresso de Estl'.a(las - E:m Ou

tubro ultimo reuniu-se nesta Capital o 

3.' Congresso Paulista de Estradas de 

Rodagem, cujos Annaes já estão Btn 

circulação. Foi de grande alcance essa 

notavel reunião de que a imprensa 
largamente se occupou. 

Realisaranl-se experiencias para de
monstração dos systemas de construc

ção e conservação de estradas; e hou

ve a primeira exposição brasileira de 

automoveis, cuio brilhantismo e exi

to completo impressionaram funda e 

favoravelmente a opinião pnblica. 

Além de .outros resultados, essas 

reuniões firmam a convicção, hoje ge

neralisada, de que as estradas de ro

dagem para autollloveis e vellÍculo3 

modernos constitue m uma necessidade 

publica das mais imperiosas. 
Obras Publicas - Foram mnitas as 

obras de Dutro geuero de que a admi

nistração cogitou. Umas estão eonclui

das, outras em andamento. O "viaducto 

de Bôa Vista", na Capital, continlla 



- 346-

varalysado, por estar€ll1 sendo estuda

dos os planos de suas fundações: -
a 2 O metros de profundidade o terre
no ainda é ruim e não üfferece resis

tencia. 

Tudo, entretanto, está providencia

do para serem atacadas as respecti

vas obras. 
A "Leprosaria de Santo Angelo" está 

sendo construida pela Santa Casa da 

Capital, de que é dependencia. Dentro 

das respectivas verbas continuaram as 
obras da. "Penitenciaria, Palacio das 

Industrias, da Justiça, Gabinete Ele
ctro-Technico da Escola Polytechni

ca e Faculdade de Medicina". 
As obras pUblicas executadas duran

te o aetuaI quatriennio, podem ser dis

criminadas em cinco grupos: 
1.0) as que, iniciadas em quatrien

nios anteriores, foram terminadas nes

te; 
2.°) as que, iniciadas em quatrien

nios anteriores, continuam em anda

mento; 
3.') as ,que, auctorizad:u; e contra

dadas no quatriennio anterior, algu
mas nos ultimos dias de Abril de 1920, 

foram totalmente executadas e pagas 

pelo actual; 
4.°) as de iniciativa deste gover

no e que durante o seu periodo tive
f'am completa execução e pagamento; 

5.°) as que, iniciadas neste 'qua
triennio, por varias razões, não pude

ram ser concluidas, das quaes algumas 
o serão nos primeiros mezes do se .. 

guinte. 

Ao primeiro grupo pertencem: 

a) - Palacio das Industrias; 

b) - Recebedoria de Rendas de 

Santos; 
c) 

fi) 

Gymnasio de Ribeirão Preto; 
'Escola Normal: 

1. a Campinas 

2 Q Guaratinguetá 

e) - Grupos Escolares: 

L' Pederneiras 
2.<) Ibitinga 

3.' 4.' de Canlpinas 

f) - Cadeia e Forull1 : 

L' São João da Boa 

2.° Tatuhy 

3. ' Botucatú 
4.° Pinhal 

g) - Postos Policiaes: 

1° - Sa.nta Maria 
2.' - Pedregulho 

3.' - Grystaes 
4.0 Barra Bonita 
5.° Lavrinhas 

\-ist.a 

6.' Campos do Jore];"i." 

7.' Santa Adelia 
S." Pirangy 

9.' Jardim 

h) - Instituto Disciplinar de Mo
gy-Mirim. 

i) - Escola Profissional de Rio 

Claro. 

Ao segundo grupo pertenc':;'-2!l: 

a.) Penitenciaria 
b) Palacio da Justiça 
c) Gabinete Electro-Technieo 
d) Escola de Medicina 

e) Escola Normal de Casa Branca. 

Ao terceiro grupo pertencem: 

a) Obras do Centena rio : 

1.' ) 
2.°) 

3.') 
4.°) 

ranga 

Monumento do Ypíranga 

Parques 
Avenida da Independencia 
Canalisação do Carrego Ypi-

5.°) - Refonna e aca haml?llto do. 

Edifício do Museu 
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'6;" - ::'erra de Santos: 

Ran(;hü P a ranapiacaba 
Raneho da Maioridade 
Monumento a Bernardo de Lorena 

Cruzeiro 
b) - Bolsa de Café de Santos 

c) - G rupos Escolares: 
1.' - Ribeirão Preto (Contracto de 

Fevereiro de 1920) 
2:' 

·4." 

5. " 
6. ~, 

7." 
8. " 
9 .· 

10." 

11." 
12." 
13." 
14" 
'15.' 

Ju nd iahy (ContraotQ de ,Mar
ço de 1920 ) 

A r a raq uara (Contracto «e 
Dezembro de 1919) 
Pell napolis 

Rio Preto 
Apparecida 

Altinopolis 

lbitinga 
Sa.pucahy 
Santo Antonio da Alegria 
Angatuba 
Biriguy 
Araçat)lba 
Santa Adelia 
vârzea do Carmo 

Ao (l l~a rto grupo pe rte ncem: 

'a) 

b) 

c) 

(1 ) 

Escola Profissional de Franca 
Cadeia e Forum de Mogy. 
Mirim 
Ca.deia e Forum de Rio Preto 

Postos Po liciaes: 

1." No vo Horizonte 

2. " Pindorama 
3." Vall!nhos 
4. ,. R ebouças 

"5. (; - G. rama 

6." Santa Cruz da Conceição 
7.C' 

8." 

10. " 
11," 

Perdões 

Gavião Peixoto 

Monte MóI' 

T a bapuan 

Angatuba 

e) 

f) 

Construcção da 2.' linha ad
ductora do Cotia . 
1 . Za 6 kilometros de estradas 
de rodagem. 

g) - Saneal'nento de 'Santos: 

1. ' 

2.' 
Construcção do 4.' canal . 
Serviço de exgottos na ver
tente de Pinheiros 

Ao quinto grupo pertencem: 

a) 

b) 

Grupo Escolar de Annapolis. 
Grupo Escolar de Santa Cru7-
da Conceição. 

c) - Cadeia e Forul1l: 

1.0 
2." 

Pirajuhy. 
Assis. 

d) Electrificação da Estrada de 
Ferro de Campos do .fordão 

e) - Reforma do Instituto de Cam
pinas e Installação do Inst i-
tuto de algodão. 

f) Reforma em Nova Odessa. 
g) Obras do Grupo Escolar e 

Posto Policial de Ariry, na 
divisa do Paraná. 

Em igual periodo a rêde de exgot
tos augmentou de 6.860 metros, pelo 
que ~m 31 de DezelU'brode 1923 a SU1. 

extensão total era de 107.264 metros. 
Nos ultimos quatro annos a Repartição 
de Saneamento de Santos executou as 
obras de abastecimentos de agua em 
Cananéa, São Sebastião, Villa Bella e 
Ubatuba. 

Em 1923 ficou concluido o canal n. ' 
4; e no corrente anno deverá ser con
clu1do o de n.' 5. 

Obras junto ao Museu - As obras 
que ' se fizeram nas proximidades do 
Museu do Ypiranga e . do Monumento 
da Proclamação da Independencia es
tão quasi concluidas. Foram muitas e 
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inlportantes, convindo salientar os tra
halhos de terra.plenage m. llluros de 
arrimo, escadarias em gl'an~to trabalha~ 
do , cascata, repuxos, jardinl trancez. 
t.erraços, canalisação do historico ri
beirão. illunllllação, 'calçamentos e ain
da mditas outras. 

Escola Ag"icola - A Escola Agri
co la Luiz de Queiroz teve em suas ins
cripções 214 candidatos a exames de 
a dmissão assim distribuidos: 

Em 1920 

Em 1921 

Em 1922 

Em 1923 

Diplomaram-se: 

Em 1920 
Em 1921 

Em 1922 
Em 1923 

59 candidatos 
69 

51 
35 

22 

20 

13 

10 

" 

" 

agronOIDOS 

" 
" 
" 

. , 
. A escola funcciona regularmente e . 

os seus agr onomos que obtiveram pre- li 

mios de viagem remetteram diversas !. 

nlemorias interessantes,' insertas nas 
publicações officiaes d a Secretaria da 
Agricultura. FIa ainda o premio Epi
tacio P essoa que tem sido disputado 
pelos m elhores alumnos, com verda
deiro enthusiasmo. Na Faz;enda Mo
delo, annexa á escola, têm-se felto as 
c ulturas escolares com regularidade e 
proveito. 

As despesas da Esco la Agricola fo
ram: 

Eim 1920 

Em 1921 

Em 1922 

Em 1923 

780:757$000 
220:169$000 
284:733$000 
251:830$000 

Defesa Agricola - A defesa agri
(',ola fez-se reg ularmente e nouve a 
maior vigilancia por parte dos encar
regados delIa no combate, á lagarta 
rosada, ao pulgão, ás formigas e ou
I rall pragas que tanto prejudicam a 
prodneção. 

As seUl-entes de algodão süffreralu 

o expurgo necessario, de modo que 
pud·essem . ser -exportadas para o e~

trangeiro e para o interior d o Esta
do e da Republl~a em condições fa
voravefs. 

O governo inte ressou-se forte e ef
ficazmente ' para que a nossa tavoura 
adquirisse sementes de a lgodão per
feitamente expurgadas e pudesse, sem 
receio , plantai-as . Com a~ receu tes 
refornlas. por que passou o Instituto 
Agronomico de Campinas, e COln o seu 
tra balbo conjugado com os da directo .. 
ria da Agricultura, a defesa agricofa 
será perfeita e a lavoura ficará com
pletamente livre dos inimigos natu
raes que tanto a a ffligem . 

Convencido, como Selnpl'e esteve, de 
que a riqueza publica depende dos 
bons e abundantes productos da lavou
ra, o governo nada poupou para que 
a defesa agricola fosse a malbor possi
velo m, assim, auxiliou os in teressac;los . 
o mais que pôde, com o fornecimento 
de sementes expurgadas, insecticidas, 
apparelhos necessarios, conselbos e 
monographias, gratuitamente ou me
diante retribuição insignificante. 

Instituto Agl'ouomico - O Institu to 
Agronomico mant.eve os seus ereditos 
de estabelecimento de consulta, conse
lhos e experiencias em todas as suas 
secções e dependen cias. 

A receita do Instituto foi: 

Em 1920 96:426$100 
Em 19 21 125:383$800 
Em 1922 101 :202$3 00 
Em 1923 94:377$000 
sem incluir o a.lgodão e café que se 
acbam por vender. 

Publicações - De 19 20 a 1923, o 
Serviço de Publicações distribuiu .... 
566 . O O O impressos em fórma de bole
tins, compendios, i'nS'trucções sobre 
ass umptos agricolas: Muitas dessas pu
blicações constituem verdadeiras mono-, 
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graphias, apreciadas nos circulos Intel
lectuaes, e cil'culam não só no Estado 
de S. Paulo, mas em todo o Bra.si! e 
em muitos paizes estrangeiros. 

Serviço Florestal - Durante os an
nos de 1920 a 1923 o Serviço Flores
tal distribuiu 4.854.763 mudas, gra
tuitamente ou mediante pequena retri
buição, conforme se destinavam a ins
tituições, rtlpartiçóes ou particulares. 

Na fazenda Chapada existem 122.000 

pés de U al'aucaria braziliensis". No ulti
mo exercicío, o Serviço .Florestal rendeu 
45: 962$540. A defesa e vigia das mat
tas do governo, na Serra da Cantarei· 
ra, continúa sob a direcção do Serviço 
Florestal. 

Sel'VÍ<;>O l\leteorologico - O Serviço 
Meteorologico tem-se aperfeiçoado e 
continúa prestando auxilio ao publico 

em geral. No periodo de 1920 a 1923 
o seu principal objectivo foi ampliar e 
consolidar a rêde de observatorios e 
desenvolver as observações tendentes á 

previsão do tempo, tão necessarlo á 
lavoura. ao grande publico, e á nave
gação costeira e transoceanica. Possue 
O Serviço 308 postos de publicidade, ins
taUados principalmente nas estações 
ferroviarias, telegraphos e estações de 
aguas, e 114 observa to rios, locallsados 
em todos os pontos do territorio pau
lista. Teve e recebeu notavel impulso 
este utilissimo serviço. nestes ultlmos 
a·nnos. 

Industria. Pastoril A diNlctoria 
da Industria 'Pastoril te.m registrados 
650 criadores, que possuem 266.504 
bovinos, 16.854 equinos, 64.703 sui
nos, 12.204 ovinos, 2.974 caprinos, 
8.278 muares e asininos. Esses 650 
criadores possuem 516.145 alqueires 
de terra, dos quaes 29.914 occupados 
por pastagens. 

E' sensivel o progresso da nossa 
Pecuaria e Industria Pastoril. As di· 
versas exposições levadas a effeito de
monstraram o grau de aperfeiçoamen-

to a. que chegou o gado (' li ~r.-'Hldioso 

futuro Que o espera dentro de pouco · 

tempo. O governo nunca deixou de in
teressar-se francamente por este a.
sumpto, que é de grande alcance para 
o trabalho e riqueza do Estado, que S6 

acha apparelhado para melhor defesa 
e desenvolvimento da pecuaria, com o 
Sen'iço de Policia Sanita ria Animal. 
Este Serviço vem prestando o'Ptimos 
auxilios aos interessados e fazendo in
teressantes experiencias na prevenção 
e cura das moles tias do gado "'''' ge
raI. 

Entigl'a,ção - Apesar do~ ent raves 
que, sem fundamento algum tem sido 
oppostos á emigração para o Brasil, 
e, portanto, para S. Paulo, o governo 
pôde encaminhar para a lavoura e in-
dustria, apreciavel nUlllel'Q 

Durante o quatriennio 
1923 entraram 182.607 

de braços. 
de ~92Q a 
emigra ntes 

estrangeiros e llacionaes, sendo: 

Em 1920 1,4 . 553 

Em 1921 ;l9 . 601 
Em 1922 :!8 . 635 
Em 1923 59 . 818 

Calculada a porcentagem por nacio
nalidades, 22 % eram naciollaes; 22 % 
portugU'ezes; 19 % italianos; 17 % nes
panhóes. Considerando-se a emigração 
sob o ponto de vista espontanea ou sub
sidiada, verifica-se o seguinte: 

Em 1920 

Em 1921 
Em 1922 
Em 1923 

81,90 % espontalleos 
65,75% 
74,36% 
75,61 % 

Em relação á nacionalidade ;;I'aoo 
em maior numero os italianos, portu
guezes, hespanhóes, brasileiros, alle
mães, syrios, rumenos e austrlacoB . 
Abaixo de milheiro, seguem-se outros 
de varias nacionalidades. A quasi tota
lidade dos emigrantes era composta de 
operarios agricolas, que se encaminha-
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falU para a lavoura. Em 1923 foram I 

chamadas 3. 269 familias de operarias 
agricola.s. com 17.865 pesso.as; e 375 
avulsoE. ou sejam 18.240 individuas. 
Das famílias chamadas chegaram 799, 

com 4.343 pessoas. 

Fazendeiros Estt'anweiros - A res
peito da situação dos estrangeiros que 
se Ioealisaranl na lavoura e tornaram
se fazendeiros, vem muito a proposito 
assignalar que em 1923 existiam no Es
tado 32, 486 propriedades agricolas com 
793.537.604 cafeeiros formados. Pois 
bem, dessa-s propriedades, 13.197 per· 
tencem a estramgeiro's, COm 236.382.301 
cafeeiros. assim distribuidas: 

Italianos 
Portuguezes 
Hespanhóes 
Allemães 
Diverso-;.: 

9.759 propr. agricolas 
1. 336 ,. 

1.137 
642 

323 

,. 

Calculado a 2$000 o cafeeiro, preço 
mínimo, bem se av.aliará a enorme som· 
ma represent.ada por propriedades agri
colas pert.encentes a estrangeiros. 

E não se deixe de frisar que quasl , 

a totaBda-de dessa gente iniciou a sua 
carreira na grande e velha lavoura, 

onde aprendeu, aclimatou-se e adquiriu 
recursos para se tornar proprietaria 

independente, gosando de todas as li

berdades <lemocraticas e de todos os 
proveitos da nossa cultura e civilisa· 
ção, que não distingue classes neln na
cionalidades. 

Os dados acima falam bem alto a 
nosso favor. 

Os preconceitos criados c>ontra nós, 

afim de evitar que a corrente emigra

toria se avolume para São Paulo, prin
cipalmente, cáempela hase. Não .. n· 
contram apoio na verdade uem na 
boa fé. O emigrante em São Paulo {j 

"feliz. e tem diante de si vasto campo 

Terras - Continuou o trabalho das 
commiss6es discrlminadoras de terras 
devolutas. ServIço por sua natureza 
lento, apresentou não obstante resul
tados satisfactorios. De 1920 a 1 9 2~ 

correram-se linhas numa extensão de 
695.532 metros; e no mesmo periodo 
discriminaram-se 63.700 hectares. 

Nucleos - Em 1923 foram emao
cipados os quatros restantes nucleoa 
coloniaes: - Pariquéra-Assú; Viscon
de de Indaiatuba; Gavião Peixoto e 
Jorge Tibiriçá. A sua producção total 

naquelle anno suhiu a 7.000: 000$000. 

A sua população é de 12.259 habitan
tes. Os predios existentes, ruraes e 
urbanos, foram avaliados em ..... , 
4.100:000$000. Ha nelles 27 escolas 
primarias funccionando regularmente. 
O clima é bom e os nucleos coloniaes 
tornaram-se povoações .salubres, gra
ças aos trabalhos sanitarios levados a 
effeito pela administração publica. 

Existe no districto de Sete Barras 
ao sul do Estado um nucleo de traba
lhadores japonezes, alli installados pe
la companhia Kaigai, em terras que a 
governo lhe entregou. Esse nucleo 
prosperou, contando actualmente uma 
população de 2.680 individuas, qne 
pertencem a 472 familias japonezas e 

6 nacionaes. Ha ainda 257 solteiros de 
diversas nacionalidades. Existem esco
las, medico e pharmacia. Em 1923 -o 
valor da producção dessa calonia foi 
estima-do em 1.064: 103$000, contra 
962:922$000, em 1922 e 911:099$000 

em 1921. Os productos foram arroz, 
milho, assucar, aguardent€, mandioca 
(farinha) café, animaes e diversos. E' 
um nucleo prospero. 

Patronato Agricola - O Patronato 
Agricola, institnição que se destina á 
defesa dos direitos e int~resses dos 
opera rios agricolas, s6 .recorrendo aos 
meios judiciaes, quando os suasorios 

se ,exgottam sem resultado,continnou 
pa.rH Sf:"uS emprehendimentos. i ~ prestar -seus serviços com proveito 
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para a harmonia das relações entre 
colonos e patrões . Os algarismos abai
xo indicam o movimento da r'eparti
çãono periodo de 1920 a 1923. O 
Patronato t ratou de 2.327 questões, 
110 valo, de 2. 035: 944$733. 

Em 19 2.(1 tratou de 555 

casos no va lor de. 342: 223$874 

Em lnl trato u de 552 
ca.sos no valor de. 364: 993$009 

Em 1922 tratou de 575 
casos no valor de. 572:198$050 

.Em 1923. tra.tou de 645 
casos no valor de 756:529$800 

No mesmo periodo os advogados da 
repartição fizeram 263 viagens e per
correram 470 localidades. Ha no Pa
tronato a secção das Cooperativas de 
Medico e Pharmacia. São ellas actual
mente em numero de seis, concedendo 
o Estado a subvenção d'e 1: 500$000 
por anno a cada uma. Como comple
mento da a,cção beneflca do Patronato 
Agrícola junto á lavoura paulista, fo
ram criados os Tribunaes Ruraes e a 

Assistencia .Tudiciaria em todas as co
marca". sendo, na capital, presidente 
da ASBistencia o proprio director do 
Patro.nato. 

Com esses ires institutos, não só os 
colonos,,, mas tambem os destituidos de 
recursos, podem fazer valer os seus 
direitos e-ln qualquer ponto do Es
tado. 

Tiet.é - Os melhoramentos no rio 
Tietê c.ontinu3.t1am a ser feitos desde 
1920 até 1922 sob as vistas da dire
ctoria. de Viação, mas tão somente no 
trecho da Ponte Grande para cima, 
onde ba a navegação de pequenos· bar
cos que se empregam no transporte de 
materiaes de construcção. 

De 1920 pará cá os melhoramentos 
do rio tomaram caracter mais regular 
com o emprego da dragagem. 

As despesas foram: 

Em lnO 
Em 19.21 
.Em 1922 

Em 1923 ainda 
apuradas as contas, 

3G: 309$190 

45:088$340 
45: 082$340 

não tinham sido 
mas devem ser 

mais ou menos iguaes ás do anno an
terior. Os trabalhos proseguem. 

COIDlllÍBsão Geogl'lIphica - A Com
missão Geographica e Geologica, além 
de s'eus t rabalhos ordinarios, executou 
outros muitos, com o costumado empe
nho de be m servir o Estado, Organi
so u os mappas para demonstração dos 
direitos de São Paulo nas questões de 
limites com os Estados vizinhos. 

A discordancía das linhas divisorias 
entre São Paulo ' e Minas está affecta 
á decisão do sr, dr. Epitacio Pessoa, 
que os dois Estados litigantes esco· 
Ih eram para arbitro unico. 

Os limites entre o nosso e o Estado 
do Rio de Janeiro já foram fixados ; 
e o accôrdo preliminar foi lavrado em 
6 de Outubro de 1921; para ser depois 
convertido em lE:i (10 de Dezembro de 
J921 e 4 de Dezembro de 1922) . 

Cartas Publicaram-se cinco sec-
çôes da Carta dos Excursionistas, com 
as indicações necessarias á boa mar
cha nas estradas de rodagem, classI
fi cadas em 1.' e 2." classe. 

Por esse trabalho os que viajarem 
por estrada de rodagem ficarão bem 
orientados, 

Publicou-se nova e recente carta do 
Estado, assignalados os municipios por 
varias cõres, com indicação das vias 
de communicação. 

A Carta Izogonica foi publicada pe
la primeira vez, sendo determinado o 
dia 1.0 de Julho de 1922 para todas 
as declinações. 

Dlnminação - Os serviços de iIIu
minação continuaram a ser feitos a 
gaz e por electricidade, A capital, em 
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1!)z2 contava 9.560 combustores per

manentes, 415 variaveis e 56 de alta 
pressão. 

O custo do gaz que tinha sido ele
vado por motivos ponderosos, voltou 
a ser reduzído, recentemente, por ter 
o g'overno verificado que a companhia 
encarI'egada d'esse serviço voltara ao 
l'egimen de saldos em sua renda. 

Em 1922 existiam em serviço pu

blico 403 lampadas de 1.000 velas; 
1.030 de 600; 18 de 200; 887 de 60. 

Em 1923 foram lnstalladas mais 333 

Jampadas, ' sendo 145 de 600 velas e 
168 de 60 . Nessàs lampadas, não es
tão incluídas as do Parque e Espla-

Em 1920 tubos para 

" . 1921 .. " .. 1922 
1923 .. " 

Neste anno (1923) ficou concluída 
a nova linha do Cotia (Jagual'é-Agua 
Branca-Consolação) tendo sido entre
gues ao consumo publico mais 54 mi
lhões de litros de agua por 24 horas. 

A' rêde de exgottos foram ligados os 
seguintes predios: 

Em 1920 

Em 1921 

Em 1922 

Em 1923 

1.079 
1.202 

1. 342 

1. 557 

Desenvolveram-se, nesse mesmo pe-

Em 1920 274 

" 1921 416 

" 
1922 374 

" 1923 509 

;Justiça. - A lei n. · 1.795, regula
mentada pelo decreto n.· 3.568, tem 
!-'ido executada conscienciosamente. 

Com elIa foram supprimidas as 

custas {IUe as partes, quando precisa
va lO <le jnstíça, pa.gavam aos juizes, 
pOlo:; netos qu e estes praticassem no 

nada da Avenida Paulista , nem. as dI> 

Parque Ypiranga. 

'1'elepholles - O serviço ~elephoni

co em todo o Estado continúa a des-· 
envolver-se. Acham-se ligados entre si 
quasi todos os municipios, constituin
do ra ras excepções os que aiuda não 
gosam desse melhoramento. A s ulti
lnas concessões foram feitas etu 1920, 

1922 e 1923. 

Agua e Exgottos - Apesar dos gran

des obstaculos com que lutou . o go
verno desenvolveu e melhorou Os ser

viços de a bastecimento de agu" e rê
de de exgottos da capital. assentando: 

agua 20.584 metros 

" 13.918 .. 
.. 20.800 

" 
U.9U 

" 
riodo, os collectores, as drenagens, e' 

fizeram-se obras extraordiuarias em 

diversos pontos da cidade. 

As O bras da linha de exgottos que 

vão servil' as ruas do Jardim Amerlca. 

e a djacencias estão tendo viE; oroso im

pulso . 

Saneamento de Santas - Em San

tos e São Vicente proseguil'am com es

forço as obras de sa.neamentn. Foram 

ligados á rêde de exgottos os seguintes. 

Pl'edios: 

S. Vicente 7 281 

" 
40 456 

" 
26 409 

" 
25 534 

L671 

exercicio do poder judi.clar·io . . Estes 
recebem hoje a remuneração, a que 
têm direito, do Estado , centro com
mum e impessoal da. vida publica. 

Com ella foram estabel-ecidas as en
trancias , nas comarcas, que marcam 
os vencimentos doe accôrdo' CQm o tra· 



balho e promovem o estimulo, man
tendo as capacidades idoneas, 

Com ella todos os actos de justiça 
são praticados por juizes competentes, 
JlOllleados me diante concurso, o que 
lhes dá segura garantia de bom exito. 
Os juizes su bs t itutos afastaram, para 
sempre, da judicatura os juizes de 
paz, electlvos . leigos, annuos e gratui
tos. condições nluito precarias para 
distribuição de justiça. 

Com ella O provilnento e accesso nos 
postos c1a judicatura se fazem por lima 
co llaboração intima dos pOderes exe
cutivo e do proprio judicia.rio o que 
sem duvida garante os direitos dos 
juizes e os dos que precisam de jus
tiça _ 

Com ella a magistratura paulista 
mais se dignificou e Re ilnpoz ao res
peito de todos . 

Elevam-s'e a 112, no actual momen
to, as comarcas do Estado e nellas es
tabelecidos. 127 juizes de direito. Es
tão classificadas eln quatro ent:rancias, 
pertencendo quarenta á primeira en
trancia. quarenta e nove á segunda, 
vint.e e UIna á terceira e duas·ã quarta. 

Em Campinas e Ribeirão Preto, co
ma rcas de terceira entrancia, funccio
nam dois juizes de direito com juris
cl iccão cum ulativa em todos os ramos. 

Em Santos, comarca de quarta en
tl'ancia, servem tres juizes de direito, 
dois nas varas civeis, conlmerciaes e 
orpllano!ogicas e Uln na vara crimi

nal· 
Na cavital. comarca de quarta en

tr"ncia, trabalham doze juizes de di
reito , cinco nas varas civeis. ·commer
cia.es e dos . feitos da. Fazenda, ci.nco 
nas varas criminaes, uma dellas, a 
quinta. privativa do iury, dois nas 
varas de orphallls , ausentes e prove
doria. 

Ha vinte jui~8{; substitutos desses 
127 juizes de direito, com residencias 
indicadas na le i e distribuidos por to
do o Estado, por districtos, de modo 
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a. melhor attender a.os interesses da 
s u bstit uição. 

Tl'ibUJL\.l de Justiça - Os t rabalhos 
do Tribunal de Justiça con tiu ua.,'am 
sol> a presidencia. do sr. Dlinis tl'o Fir

mino Whitaker , cuja adnlini-s tração,. 
finda justamente· a 31 de Dezenlbro, 

foi brilhante e elevadissima. tendo 
mantido aquella corporaçã.o em grau 
de aIt.o prestigio. 

Eln s€ssão ' ~e Camal'as l'eunidas~ 

realisada a 20 d" Dezembro, foi eleito 
preSidente do Tribunal, pa ra sel'vir 
dura nte o anno de 1924 , o SI'. ministro 

Antonio Ba.ptista de Campos Pere ira, 
o mais a.ntigo dentre os seus collegas, 
e cujas t radicções de virtudes assigna
ladas são penhores da continuidade de 
uma administração' em exacta eorr es
pondencia COm os creditas ,do Tri bunal. 

Por decreto de 31 d<- Jtil:ho, foi con
cedida a aposentadoria rerjHerida pelo, 
ministro, com assento na Can1ara Civil, 
bacharel Octaviano da Costa Vieira .. 

Por de cret·o de 3 de Agosto. foi remo' 
vida, a pedido, da Camara Criminal e 
de Aggl'avos para a Camara Civil, O 
ministro - bacharel Gastão de Souza 
Mesquita. 

'Por dec reto d2 3 de Agos to, io i no
meado o juiz de direito da 2.' vara ci
vil. commercial e dos feitos da Fazen
da, da comarca da Capit.al, bacharel 
João Baptista Martins de Menezes, 
para ex·ercer o cargo de lninistro -

com assento na Camara Criminal e de 
Aggravos. 

Foi vultoso o trabalho realizado no 
Tribuna l de Justiça no anuo proximo 
passado. 

São expressivos os algarismos da se
guinte estatistica , referentes a 1 923: 

Secção Jud iciaria 

Feitos entrados (Ca
pita l ) 

Recursos crimes 84 
Appellações crimes 114 



Cartas testemunhaveis 
Appellagões civeis 
Aggravos . 
Habeas-corpus 
Recursos de habeas-cor-

pus. 
Inclusão de jurados . 

. Exclusão de jurados . 
Assistencia Judiciaria 
Pl'orogação de praso para 

inventarias. 
Desistencias . 
Suspeição. 
Recurso eleitoral 
Conflictos de Jurisdicção 

Feitos en trados (In
terior i 

R€CUl"SOS crimes 
Appellagões crimes 
Ca:rtas teste.m-unhe.veis 
Appellações civeis 
Aggravos. 
Habeas-corpus 
Recursos de habeas-cor-

pus. 
Inclusão de jurados 
Exclusão de jurados. 
Assistencia J udicial'ia 
Prorogação de praso para 

inventarios. 
Desistencla 
Suspeição. 
Recurso e leitoral 
Conflictos de il1risdicção 

Total 

Feitos distribuidos: 

Appellações civeis 
Aggravos. 
Appellações crimes 

23 
413 
64 8 

133 

5 
1 

O 

O 

O 
1 2 

2 

10 

6 

124 

464 

16 

468 

294 

160 

64 
o 
" 
2 

4 

1 

O 

O 

74 

11 

684 

765 

598 

Recursos crimes. 202 

Cartas teslemu·nhaveis 3-4 

Conflictos de j urisdicção 16 
Recursos e le itoraes . 85 
Processos contra juizoes . 2 

Total. 

3.136 

2.386 

354 

i 

Feitos julgados (Ca-

mara Criminal) 

Habeas-corpus 
Recursos de h a beas-cor-

pus 
Recursos eleitoraes 
Recursos crimes 
Appellações crimes 
Conflictos de jurisdicção 
Cartas testemunhaveis 
Embargos de declaração 
Aggravos. 
Deserções de aggravos 
Desisteucia de app ellação 

crime, 
Desistencia de aggravo 
Desistencia de recursos 

e Jeitoraes 
Desistencia de embargos 

de declalração 

Total. 

Feitos julgados (Ca-
mara Civil) 

Appellações civels 
Embargos. 
Confllctos de jurlsdicção 
Embargos de declaração 
Deserções de appellação 
Deserções de embargos 
Desisten cia de embargos 
Desistencia de appellação 

Total. 

Feitos julgados (Ca
maras Reunidas) 

Habeas-corpus 
Recnrso de habeas-corpus 

Total dos feitos jul
gados. 

Sessões realisadas (Or
dinal' ias ) 

270 

66 

92 
189 

517 

1 

37 
124 

7 63 
29 

3 
7 

3 

3 

619 

388 
1 0 

20 

27 
15 
16 

11 

32 
1 

2.104., 

1.106 

33 

3.2 43 



Camara Civ il 
Ca mara Crimina l 
Camaras Reunidas 

Sessões realisadas (Ex
traordinarias) 

Camara Civil 
Ca mara Criminal 

Total das sessões 

S7 

82 
23 

1 

4 

~ecção Adluini!:itrativa 

Concursos par a juiz 
, ubstitulo 

Realisados 
Inscl'ipções 
Classificações. 
Desisten cias 

Concursos 
dos de 

para offi

Justiça 

,, ) Tabellionato: 

Realisados 
Ca ndidatos inscriptos 
A pprovados ou dispensa

dos. 
Retlrovados 

b) Registo Geral de 
Hypothecas: 

Realisa.dos 
Candidatos inscl'iptos 
Approva.dos ou dispensa-

,dos. 

Reprovado 

t·) Contador', Partidor 

e Distribuidor: 

R ealisados 
Ca'ndidatos iuscriptos 
Approvados ou dispensa-

dos. 
Reprovados 

125 
4-3 

34· 

3 1 

4 

13 
15 

14 
1 

18 
18 

13 
5 

'"5 - .):J - '-

192 

5 

197 

14 

d) Para diversos of
ficios: 

R ealisados 
Candidatos inscriptos e 

approvados . 

ReSUl~!' ~: 

Concursos realisados 
Candidatos inscriptos 
Approvados ou dispensa-

dos . 
Reprovados 

Exames para solicita
dor : 

1 68 Rea lisados 
Candidatos inscriptos 

168 Approvados plenamente 
Approvados s implesmente 
Reprovados 

I Desistiu 

I Reformas de provisão: 

a) de solicitador 
b ) d~ advogado 

TransfereDcia de pro
visões : 

I a) de a dvogadO 
de solicitador 

! 
b) 

Cartas de bachareis 1'e
g'istradas 

Officios expedidos 

I 
Pedidos de copias de pro

cessos . 
I Circulares expedidas 
, 
i 
I 

! 
Reclamações: 

'I a) Contra Juiz de Di
reito. 

,I li) Ju iz Substituto 

I A transportar 

21 
27 

1 2 

8 
6 

31 
82 

1.2 

2 

27 
:j 

185 
n 

lU 

U4 
í .777 

"I' 
I 
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TnlllSDOl'te 30 
( : ) ,J uiz de Paz " ~ 
d) Solicitador 1 

C) Escrivão. 2 

n Advogâdo provisio-
nado. I 

g) Commls. de Assist. 
Judicjaria 1 

Total . 38 

For11l11 Cível da Capital - Para au
gmento do Forum Cive l, que se eu
contra. á rua do Thesou·ro, o Governo 
alugou mais um pl'edio nas vizinhan
ças e mais alguns com modos frontei
ros, onde se t-ez a install ação dos juizes 
de direito da 4.a e 5.a v·aras civeis e 
cornluercíaes , ultimamente creadas e ' de 
alguns serventuarios de justiça. 

Trabalham no Forum Civel: 

Sete juizes de direito, dos qua es 
cineo das varas civeis. commerciaes e 

dos feitos da Fazenda e dois da s V3-

ras de orphams, ausentes e provedoria; 

quatro curadores, um de massas tal-
lidas, dois de orphams e ausentes, um 
das victimas de accidentes 110 tl'abr,
lho; um Promotor de Residuos. sete 
escrivães do civel e annexos; seis 
crlvães de orpllams e a usentes ; 

es-

um 
escl'ivão dos feitos da fazenda; um ~s

crivâo do contencioso de casamentos; 
um· escrivão privativo de accidentes no 
trabalho; dois distribuidores, o pri
meil'o com o a nnexo de partidor ; dois 
depositarios publicos; um contadol' e 
partidor; sessenta ., um ajudantes ha_ 
bilitados; um porteiro dos auditorios; 

dois zeladores; cento e seis officiaes 
de justiça ; quatro serventes . 

Entraram no Forum 22.664 feitos, 
cabendo ao L' officio civel, 997; ao 

2.", 847; ao 3.', 1.426; ao 4.', 1.636; 
ao 5.', 1.472; ao 6. ' , 1.417; ao 7.' , 

• 770; ao officio de accidentes no tra-
balho, 1. 177; ao dos f.eitos da Fa
zenda, 11. 200; ao L' officio de 01'
phams e ausentes, 216; ao 2.', 302 ; 
ao 3.', 194 ; ao 4.', 211 ; ao 5.', 126; 

/ , 

I 
I 
I 

I 
I 
i 

i 

ao ü.", 1 83; ao con tencioso de CaSi:l,~ 

mentos, 490. 

Foi determina da ·a ident ificação dos 
officiaes d e justiça, sendo dispensados 
os que não qUizeram se submetter a 
essa exígencia, q ne se tornou uecessa
ria , diante das' constantes irregulari
dades no serviço. 

Po r decreto ·de 27 de Novembr·o, toi 
exollerado, a pedido, o juiz de direito 

da 2.a vara rI e ol'phams e ausentes, ba
charel Joaquim Celidonio Gomes dos 

Reis, do cargo de director do Forum 
Civel. 

:Por d·ecreto de 27 de .Novembro. 10i 
designado o juiz de direito da 4_" V al'<J. 

c ivil , commerc ial e dos Feitos da Fa
zenda, bacharel Raphael Marques Ca ll 
tinho, para exe rcer (j cargo de dil'c
etor do FOl'um Civel. 

FUI'UIU Cl'iluinal - O Forum crimi

nal da COlllarca da Capital teve o s e
guint e mov'jmento: 

Inqu eritos e processos pOliciaes en
trados - - 1.616, dos quaes tiveram de
nuncia - 1.113, foram a rchiva.dos -

452. voltaram á pOlicia - 2, e estão 

ern a udalnento - - 49. 

lSeguiram seus tramites regulares 
948 processos com 1 . 14 9 réos , pro 
nunciados - 641 ; ímpronunc iaclos -
390 ; condemnados - 68; abso lvidos --
50 ; dos processos foram: a.nnullaclos - -
16 com 24 l'éos; prescriptos - 19 com 
3 2 réos; extiuctos - 2 CQln 2 r éos : 
e estão ·em andamento - 1 28 com 
171 réos. 

Foram submettidos a julgamento do 

Jury - 296 processos com 32 6 réo s . 
seudo condemnados - 179 e abso : vi· · 
dos - 147. 

Houve 101 r ecursos de pronuncia; 

76 appellações de decisões do JUl'Y, 
sendo 64 de réos , 1 2 do Ministerio Pu
blico e 8 protestos por novo JUl'Y. 

A's quatro varas foram apresenta
dos 358 pedidas de habeas-corpus éom 
420 pacientes, sendo: concedidos 5 , in
deferidos 22 e prejudicados 393. Fo-
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ral1l i)t66t.aàas 200 fianças, sendo S 8 

Jlrovisorias e 112 definitivas. As fian 
ças definitivas Importam em Rs. . .. 

91: 205$°'.1 0 . 

Passaram pelo Cartorio do Distri
buidor 128 queixas, distribuidas ás 

qua.tro varas. das quaes tiveram anda
mento ';6. sendo: na 1." Vara - 9: 

na 2. " - 23; na 3." ---- 13; e na 4.1\ 
- 21. Não foram ajuizadas - 62. 

Foi e,onerado, a pedido, o cidadão 
Francisco de Paula Mesquita, do car
go dE- zelado r e porteiro do Tribunal 

do Jury da comarca da Capital - De

creto d" L' de Maio. 
Foi !lomeatlo o cidadão Ernesto Lino 

Leite pa.m o ~argo de zelador e por
teiro do Tríbunal do Jury da comarca 
da Ca.pi! a L - Decreto d e I ." de Ma!'). 

Jlli"",,, de Direito -- No decorre r de 
J 923, houve 15 nomeações € 35 re
moçõeH d.e juizes de direito. Houve, 
tambem, 5 aposentadorias. 

Juiz~.$ SU,bstitutos - No decorrer de 

1923, houve 13 nomeações e 2 remo
ções dE- juízes substitutos. 

Exanuna.dol'les nos COllCU!'SOS p2-ua. ~t 

llOlUE>açil.o de juizes substitutos - H ou

ve, 110 decorrer de 1923, 15 nomea 

ções de examinadores 110~ concursos pa
ra nornea.ção de jllize~ ~llhstitutos. 

Livl'a.lnento Condkj(,n,al - P elo de'~ 

ereto n 3.600 - de 8 de Maio , foi 
concedido livramento condicional ao 
réo Angelo Conti condemnado p'elo 
jllry de Santa Rita do Passa Quatro, 
com a obrigação de residir na Capital, 

sob a vigilancia da policia, até o cum

prim.ento definitivo da pena. 
Pelo decreto n. 3.645 - de 23 de 

Outu'bro , roi concedido livramento con

dicionai ao réo João Antonio dos San
tos, condemnado pelo jury de Mocóca, 

com fi olJrigação de residir na Capital, 
sob a vígilaucia da po licia, até o cum
primento definitivo da pena. 

Pelo decreto ·n. 3.656 - de 27 de 
Novembro, foi concedido livramento 
condicional ao réo José Carlos da Silva 

Filho. condemnado pelo jury de Ara

raquara , com a obrigação de residir 
na Capital, sob a vigilancia da poli

cia, até o cumprimento de fin itivo da 
pena. 

ProclU'adOI'ia Gera I do Estado 

Continuou, durante o anDO, no exer

cicio do cargo de Procurador Geral 
do Estado o ministro do Tribunal de 
Justiça., bacharel Manoel da. Costa 

Manso. 
Eis o movimento da Procuradoria 

Geral: 

Feitos civeis (razões e contl'a
razões de appellação, deduc
ção, sustentação e impugna
ção de emba rgos , pareceres , 
etc. ) 

}i"eitos cl'ilniuaes ( pa receres e m 
appellações e recursos no 
sentid-o estl'icto) 

Habeas-corpus (pareceres e pe
tiçã>O originaria) 

Conflictos de jurisdicção (pa
receres} 

R-ecursos extraordinarios para 
o Supremo Tribunal Fede r a l 

(razões e contra-razões) 

Cartas testemunhaveis, tambem 
para o Supremo Tribunal 
( minutas e contra-minut.as) 

Processos para vel'ificação de 
incapacidade physica de ma-

201 

776 

45 

5 

gistrado (pr-omoção) 1 

Processos de responsalJilidad·e 
(pareceres} 7 

Prorogação de prazo para in-

ventario ( pa.recer) 1 

R e c lamações administrativ,,-s 
(pareceres} 2 

Recursos ele ltoraes (parece -
res) B 5 

Informações á Secretaria ' da 
Fazenda sobre cartas de sen-
tenças. 30 

Tota! dos articulados, 'disserta-
ções e pareGeres . 1 . 1 8 4 



Offieíos recebidos 
r ((em expedidos. 

Hequerimentos de audiencia e 
petições (Solicitador) 

" 

156 
75 

6fi 

l\linistel"'io Publico - O sr. chefe do 
Minlsterio Publico teve iuterferencia 
nos seguintes feitos, perante o Juizo 
Federal: 

Causas da Fazenda do Estado 5 

Recursos eleitoraes: 

Passaram do anno de 1922 
Entraram durante o anno . 

Recursos eleitoraes julgados 
" 
" 
" 

gencia. 

providos . 
negados . 
convertidos em dili-

Recursos de que não se tomou 
conhecimento 

Recursos em andamento . 

3.675 

240 

3.915 
3.851 
2.524 

193 

646 

488 
64 

Promotores Publicos - No decorrer 
de 1923, houve 31 nomeações, 12 exo
nerações a pedido, 37 remoções. 

Houve um decreto declarando sem 
effeito uma nomeação. 

Houv-e, tambem, uma exoneração Bem 
declaração de motivo. 

Offidos de Justiça - Foram expe
didos 133 decretos relativos a provi
mentos, permutas -e desistencias de 
serventias vitalícias de officios de jus
tiça. 

Escrivanias de paz - Foram expe
didos, no decorrer de 1.923, 121 de
cretos relativos a nomeações e desis
tenelas de escrivães de paz. 

Houv'e 2 r'evalidações de dec'retos de 
nomeação. 

Houve, ainda, 2 rectificações de 
n·ome. 

•• unta Commercial - Em 15 de 
Mar(o realizo'n-se a\eleição de um sup-
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pl-ente da 1.' turma, tendo ~ido eleita· 
o sr. Alberto de Mello. 

O Governo do Estado l"oreriu de
cisão em dois recursos interpostos de 
deliberação da Junta Gommercial. 

Durante o anno matricularam-se na 
Junta Commercial. commerclantes, 103; 

avaliadores, 29; corretores de ca.fé, 12; 
interpretes, 3; leiloeiro, 1. 

Penitenciaria do Estado - A lei n.· 
1.761, de 27 ·de Dezembro <ie 1920 
reorganisou os serviços da Penitencia
ria, creou os cargos necessarios á. adnü
nistração, definiu attribuiçõe" e fixo u 
os vencimentos dôpessoal. 

Estão montados os varlQ~ serviços 
da sua administração, que são tão como. 
pie tos quanto permittem 08 conheci
mentos sobre o assumpto e os recur
sos financeiros do Estado postos á sua. 
disposição. 

Ainda ha, porém, muito a fazer. 

Na construcção faltam os paVilhões 
sanitarios - o hospital c-entral e os· 
isolamentos para tuberculosos, para de-o 
mentes e morpheticos - o laborato
rio de anatomia pathologica 'e o ne-· 
croter10; o pavilhão escolar, indispen
"avel para a regular e completa ins-· 
trucção e educação dos reclusos; o pa
vilhão para mulh-eres; o qua.rto pavl-· 
lhão penal. 

O terceiro pavilhão penal, apesar d& 
adiantamento da sua construc.}ão, ain-· 
da não se acha terminado . 

Mesmo assim, incompleta como se 
acha, a Penitenciaria é um editicío que 
honra a cultura e a civillsação do povo 
paulista, tal o conceito de todos qnan
tos a têm visitado, no curto lapso de 
tempo da sua €xlstencia. 

Os serviços já. orgauisados se refe-· 
rem ao archivo 'e escripturação do es
tabelecimento, hospital, pharniacla, ga- · 
binete de analyses, gabinete dentado, 
escolas, oificinas. 

Foram installadas as grandes ofi1-
cinas de marcenaria, onde trahalham, 
em media 16'0 sentenciados, com ma-o 
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chinas e ferramentas das mais aper
feiçoadas, em condições de bem atten' 
der ás necessidades das varias repar
tições do Estado, com vantagens de 
ordem economica para o Thesouro e 
de ordem moral para os condemnados. 

Uma grande alfaiataria se acba fUllc
cionando, c:om 120 machinas de cÓl'te 
e costuras, onde aprendem e prestam 
serviços cerca de 150 sentenciados. 

Tambem já se acha em funcciona
mento a grande officina de calçados, 
com machinario excellente ·e capacida
de para produzir' 300 pares de boti
nas diarios, sel'vindo o Estado, ha um 
anno, com f.orlleciinelltos destinados á 
Força Publica e ao pessoal da Peni
tenciaria. 

Além disso foram melhoradas a.s 
installa.ções da fabrica de vassouras, 
da encadernação e da colchoaria, assim 
como montados os machinismos para 
fabricação de escovas e de espanado' 
res, 

Em vias de .organisação se acha a 
grande officina d'e mechanica, ferra
ria, fundição ê funilaria, cujos ma
cbinismos já foram adquiridos e en
tregues á administração, 

Os depositos de mate rias primas e de 
generos alimentares estão bem orga
nisados, com escripta clara e precisa, 
de modo a ficarem bem resguardados 
todos os valores e bens do Estado. 

A Contadoria está com a sua escl'i
pta organisada do melhor modo e em 
dia, e habilitada a fornecer esclareci
mentos, a todo o momento, do patri, 
monio do estabelecimento, de seu acti

\'0 e passivo, das suas rendas e despe
zas, do peculio dos sentenciados, em
fim de todo o movimento economico 
e financeiro da casa. 

A Thesouraria tambem se acha em 
ordem muito regular, com a sua escri
pta em dia e com o deposito do dinheiro 
e valores ·do Estado e dos setenciados. 

A Secção de medicina e cirurgia está 
com a sua organlsação perfeita satis ' 

fazendo aos seus .fins eQm ~,e ,~FJ.rança_ 

e maximo proveito. Tem Blia proce
dido aos necessarios exames d~ todos 
os sentenciados, organisando '€'H't prom
ptual'io O resultado desses exame". quer 
sejam clinicos, bacteriolo'giCos ou psy
Chicos. 

O tratamento das molestías verm!
nosas e da syphiliS tem sido feito sys
tem-aticamente e C0 111 Os llle!.h,) r~s re
sulta.dos. 

A Secção de instrucção tem minis· 
trado o ensino de primeiras letras a 
300 alumnos e o de desenho e musica. 
theorica e lJratica a outros Zfl!) . 

Actualmente se acham matri"ulado5 
523 alumnos. 

'Em Junho de 1922, foi iniciado () 
sel'viço de drenagem dos tel"f&nos an· 
nexos á Penitenciaria. para saneamento 
e cultivo da a rea pertencente ao Es
tado a qual mede cerca de 1 ~ il.lq uei
res. 

I Está prompto· o ajardinamento dos 
i terrenos fronteiriços, com Ilel!os can
! teiros e avenidas iIIunli'na da.'. 

I O pomar, em cerca de 4 alflueires 
I de terreno, se acha plantado de arvo
I 

res fructiferas de todas as especies e 
em larga escala. 

Para as cocheiras e estao ulos ex iste 
uma area de um alqueire de terra toda 
plantada de capim tino e apropriado. 

Além da reforma da casa destiuada 
á garage e de. um grupo de 11) casas 
destinadas aos vigilantes , foram ,;ons
truidas seis boas casaS para empre
gados e uma pa·ra resic\encia do chefe 
da Secção Penal. 

A cocheira do estabelecimento tem 
capaCidade para 30 muares. 

Para i) deposito de madeiras liesti
nadas á marcenaria foi construido am
plo e espaçoso galpão. 

Os serviços de drenagem têm sido 
continuados, achando-se rectificado o 
corrego Carandirú, com leito de pedra 
e cimento, no trecho que percorre 06 
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tt ;'rr:'ll(~,;'; do estabeleciri.1611to, os quaes 
()NI.<1.o a.gora livres de inundação. 

(;oniinúa elh sob a competente di
I'ecçào do dr_ Fl'anklin de Toledo Piza. 

:r·olida. <1-6 Ca,l'reh'a - Em da.ta de 

2 de Outu-bro, foi effectivado no cargo 
de delegadO geral de policia O dr. J oão 
Baptista. de Souza, <! ue tinha exe reiclo 
intel'tno , de~-d2 L" de Maio de 1920. 

A J}<>licia -de carreh'a comprehende 
actua lmeme 207 delegacias, sendo 4 
de pr imeira classe, 19 de segunda , 46 
de terceira e 138 de q uarta. 

São da m elhor estima os serviços d es
se instituto cl'eado em 1906_ 

J á nã-o se !)óde dispensar, n a tot a
lida.de dos municipios, a presença. do 
delegado de policia de carreira. 

Por menor que seja o prazo d e uma 

licença, o Gov8rno tem tido necessida
de d€ "cudir á substituiÇão do delegado 
por outro estranho ao melo e ás ques

tões locaes. 

Tem ::.:i ílo. por essa razão . intensis
simo o movimento dos delegados, no 
servjço da ~ interinidades. 

E ml) ora eom esse grande trabalho 
e nã,Q menor despeza. tem-se cOllsegui

do a manutenção perfeita da ordem 
publica e m todo o Estado , a segurança 
e a. garantia_ de todos os direitos, em 
qua.esquer emergencias. Basta olhar 
como se têm realizado aqui as eleições 
as mais apaixonadas. 

Nada mais se precisará dizer .. em 
abono da polida de carreira que con
ta cledicaçõe~ orçando pelo sacrificlo_ 

Gabin. .. k ue Invest.igações e ('apt m'as 
- Tomam vulto todos os dias, cúm o 
crescimento da. nossa população, O~ 

serviços qU,e incumbenl a esse l10tavel 

depa.r ta.men to da nossa _policia.. 
Durante o a lluo de 1923, deu e lle 

eahal desempenho á su a ardua mis
:-:;.ão. não se descuidando um li,onIento 
il~l, vigilancia. sobre os máos -elelnentos 
~ ' I(' ".ffluem frequentemente para o 
110~~ tl Est.a.do ~ especia lnlente para :.1 

( ~a J) l taJ . 

A Secção de Captura.s, agindo em 

div ersos pontos do Estado, effectuou 
a prisão de numerosos delinquentes e 
apprehendeu animaes furtados, em nu
mero superior a 300, entNgando-os 
aos legitimos donos, 

~Iovilllellto de Delegados de -Policia 
- Durante o a nno de 19 23, foram no
meados 46 deleg'ados de policia; foram 
promovidos 11 ; foram removidos 71 
e foram exonerados 27 , dos 'quaes , 21 
a pedido. 

·Distl'ictos Policiaes - Foram crea
dos .os seguintes: 

Coroados, no municipio doe Biriguy , 
por decret·o d e 16 d e J aneiro. 

Barra Dourada, no municipio de Rio 
Preto. por -d ecreto de 20 -de Fevereiro. 

Ruy Barbosa, no municípiO de Rio 
Preto. po r d ecreto d e 20 de Fevereiro. 

Planalto, n o Dlunicíp io de R io Preto, 
por decreto de 13 de Março. 

Balsamo, no municipio de Rio Pre
to . por decreto de 13 d e Março. 

VilIa Novaes, no municlpio de Ja
boticabal, por dec reto -de 22 de Maio . 

Uba.-rana. n o Ulunicipio de Rio Pre 
to, po r <:lecreto de 3 de Julho. 

Borboleta , no m unicipio de Rio Pre 
to , 'por dec reto- de 2 d-", Outu-bro, 

T-erra Roxa, n o municipio de Vira
dou ro, por decreto de 23 de ,Outubro. 

-Corupá, no m unicipio de Rio Pre
lo, po r d e<; re to de 6 de -Noven,rb-r·o. 

Agulha , no Dlunicipio de Taquari
tinga. por decreto de 13 de N-ovemlbro. 

Irapé, no municipio de Chavantes, 
por decreto de 20 d e Nove mbro. 

Varpa. no m unicipio de Campos No
vos , por decreto de 27 de Nov-embro. 

V iIlii dos Lavradores, no municipio 
de Botucatú . por dec reto de 27 de No
vembro. 

Presidente V,l'enceslau. no munlClpl0 

de Pl'esidente Prudente, por decreto 
de 18 ·:lc Deze.mbro. 

Habinete luedico-Iegal _c O Gabine

le m edico-legal eUectuou durante o 
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anno :}.i77 exan18S e verificou 2.091 

óbitos. 
Gahint'.tp (·hhni(-o .. legal - Esse Ga

binete fU!lu:ionou, tendo executado 35 
analysh. das 39 que foram requisi
tadas, í:8ndo ainda duas em andanlen

to, não rendo execntado duas. 

Os reAuhados obtidos foranl: 

Positivü.~ 10 

Negatív0-:: 25 

As l-'::,quisiçôes eranl procedentes: 

Da Capüal 

De locdidades do interior do 
ES!.Hdo 

Do Estado de Matto Grosso. 

11 

27 

1 

.l . .,s;"t,en<'ia Policial - Subiram a . 

10 . 1:) 1 (l~ .. soccorros prestados por es
se depanamento da policia. 

Af-! causas que lnotivarSlu os soccor~ 
rOR fora m as següintes: 

Accide,n te:::: no trabalho . 
Soccorros elll dOlnicilio . 

Soccorrot:: a parturientes 

Soccorros na via publica 
Desa~tre . .;;, 

Suicidio~ 

Tentativas de suicidio 
Crimes 
Mortes repentinas 

Total 

921 
3.289 

8 

562 
3.757 

18 
181 

1.265 
130 

10.131 

Instituto Disciplina!' Funccioll.ou 

O Instituto é.om regularidade. 
Entraram 12 menores, sendo 11 bra

sileiros E' 1 argentino. 

Foram enviados: - pelos juizes cFi
n1i~aes da. Capital - 9.; pelo juiz cri

minal de Santos - 1; pelo juiz de di
reito de Rio Claro - 1; pelo juiz de 

direito de S. Roque - 1. 

Sahiram 38, dos quaes - 30 brasi
leiros; ~1 portuguezes; 2 italianos; 2 

hesp<ll1hot's: 1 argentino. 

Foram contmct.ados mais dois pro

fessores, o que fez melhorar sensiveJ

nlente o ensin.o, funcciouando as au
las sem internwção, de 16 de .Janeiro 

a 15 de Dezembro, frequentadas pelo~ 
internados, com excepção de 2, comple
tamente anormaes e incapazes de 
aprender. 

A rec-eita bruta do estabelecimento 
produziu 10: 491$400; as despesas de 

caracter urgente attingiram a ...... . 

9:387$600, verificando-se o saldo de 
1 :103$800. 

Cadeia Publka da Capital - O nu
mero de presos. sempre muito avulta~ 

do. principalmente de correcdona€s, 
attillgiu a 6.503, durante o anno. 

O edificio, de construcção antiga, e 

exiguo, recebeu lnelhorament-os, po
dendo funccionar regularmente. 

A ordem e a disciplina foram manti
das; o estado sanitario foi bom, rece
bend·o os presos alimentação sadia e 
abundante. 

Institutu Coneccional - Foi peque

no o nlovilnento carcerario. 
E'1jl 1.0 de .Janeiro, existiam 64 de

tentos e durante o anno, entrando ape~ 
nas 4. sahiram 21. 

Diante dessa reducção de numera

rio, não puderam ter <> incremento de
sejado quer os trabalhos das officinas, 

quer os serviços da lavoura. 

Repartição da policia marítima -
Entraram no Porto de Santos 2.404 

embarcações, sendo 2.331 a vapúr e 73 

a vela. 

Sahiram 2.390 embarcações, sendo . 

2.322 a vapor e· 70 a vela. 
O númer.o de passageiros entrados 

foi de 62.873, sendo 12.253 - de 
primeira classe, 2.996 - de segunda, 
e 47.624 - doe terceira classe. 

Sahiram 34.435, sendo 11.083 -
de primeira classe; 2.701 - de se

gunda classe e 2 0.651 - de terceira 

classe. 
O numero de passageiros em tran-
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sil.O foi de 231.218, sendo 60.047 -
pant o Norte e 171.171 - para o Sul. 

cezJ chefia.dtos pelo illnstre general 
de divisão, sr. Antonio Francisco Né-

l~Ol'ça Publica - Continuou ã fren- ' rei. aos quaes veiu reunir-se ultima-
te da milicia estadual, exercendo o seu mente o sr. commauàante Luiz Hau-
"ommando, o distincto official coro
nel Domingos Quirino Ferreira, no
meado em 1921. 

gmbora não tivessemos precisado de 
serviços de ordem €xcepcional, como 
os prestados pela FQrça, 110 anno de .. 
1922, foram sempre preciosos os tra
balhos, a disciplina e a dedicação á 
causa pUblica dos nossos officiaes, tn
feriores e praças, sem dlstincção pos

sivel entre os differentes Corpos. 
O Estado, muí jus tamente, se {)rgu

lha da sua, corporação armada. 
Formando ao lado do Exercito ua

cional em paradas, manobras e exer
c icios esportivos, os soldados de S. 
Paulo têm oonseguido recolher mani
festações verd a deira mente captivantes, 
da parte de co mmandos e au<:to rid a
des superiores , como tambem do po
vo que, enthusiasmado, os applaude, 
quando desfilam, .. g"rbo:sos, discipli
nados e fortes. 

Foi assim, a 7 de S€tembro, na 
prado da Moóca junto de unidades do 
Exercito e da Marinha, em continell
eia ao sr. Presidente do Estado, ao 
sr. Almirante Machado Dutra, chefe 
do Estado Maior General da Arma
da, ao sr. General Abilio de Noronha, 
commandante desta Região Militar, ao 
Almirante Vogelgsang, da. Armada nor
te-americana. 

Foi assim, a 15 de Novembro, em 
bellissima parada, ainda no prado do 
Jockey Club, em commemoração á gran
de data nacional. 

Foi assim nas manobras realizadas 
em Santo Amaro, de 8 a 14 de Setem
bro, poela segunda Região Militar do 
Exercito. 

Oommissão Instrucwra - Assigna
Ia.m -se, dia por dia, os serviços, as 
vantagens da instrucção ministrada á 
ll~orça pelos offi~in.es do exe rcito fl'an-

checorne, como os outros, com baten
te da grande gu erra. 

Attestado irrecusa ve J da:; vanta-
gens da inst"ucção , tem os na lei 11 .° . 

1959 - de 26 de Dezcmbr(. ultimo, 
reorganizando a F o rça Publica do Es
tado e onde figura nl o novo {' urso de 
aperfeiçoalnento para pl'imeir oi-i tenen
tes e capitães habilitados á promoção, 
as novas companhias de met l'iühado
ras pesadas no prll1eil'o e ao 5egundo 
ba talhões de infantaria, o esq uadrão· 
de metralhadoras no regimeuto ue ca
vallaria e a.s secçõe" de metralhador"", 
pesadas no terceiro, qua rto e quinto 
batalhões de infanta ria. 

COlnposição da li'Ol°'2-,(1 - A ie i 11 . . 

1 89 5 - de 16 d e DezelUbro de 19 22 

fixou a Força Publica pa ra o a n110 de 
1923, em 8.814 h omens, as,;im distri
buidos: 

Com mando Geral 
5 Batalhões de Infantaria 
Regimento de Cava.llaria 
2 Corpos da Guarda Civica 
Corpo de Bombeiros 
Corpo Escola . 
Curso Especia l Militar 
Corpo de Saúde . 
Quadro de Auxiliares Civis 

Somma . 

27 
5. 50 6 

730 

1. 816 

475 
139 

57 
5 6 

8 

S .814 

Para o anno de 1924, a lei n . 1950 
- de 20 de Dezembro d·e 19 23 fixou 
a Força Publica em 8.829 homens, a.
sim distribuídos: 

Com mando Gerai 
5 Batalbões de Infa ntaria 
R egimento de Cavallaria 
2 Corpos da Guarda. Ciyica 
COrpo de Bombeiros 
Corpo 'Escola . 

A Transp·ortar 

27 
5.516 

7 35 
1 .816 

475 

139 

8'.708 
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Transporte 

Curso Espet'ial Militar 
Corpo de Saúde . 

Quadro de AuxiHares Civis 

Somma . 

8.708 

57 
56 

8 

8.829 

A diff-el'énça de (juinze homens a 

mais é explicada pelo numero de offi
·ciaes ne(;essarios ás nOVas co nlpan-hias 
e ao esquadrão de metralhadoras pe
sadas. 

Instruc.~'ào f<'('hniea. de escoteiros -

Os cinco ba.talhões de infantar'ia co'n
tinuaranl a fornecer os instructores ne
cessarios á instrucção technica dos es
coteiros (Iuer da Capital quer do in
terior. 

A Secretaria da Justiça teve gran

de empenho em attender a todas as 

requisiçõe~ que, visando esse objecti
vo, lhe foram feitas pela Secretaria 
do Interior. 

O serviço na Capital foi feito p.ol' 
quinze instructores e nas outras 10-
<lalidades pelos elementos de qu<e dis
punham os repectivos destacamentos. 

Almoxarit"ado -- As eompras effe
ctuadas pelo Almoxarifado, durante o 
.anno de 192-:3. inlportal~am em ..... 

1.964:411$988, havendo uma econo
mia de 304:243$614 sobre as compras 
do anno anterior. 

Os fornecimentos á Força Publica 
importaram em 1. 832: 284$250, sen

do: fardamento, 1.745:499$809; ar
mamento e equipamento, 48: 069$424; 

arreiamento e diversos, 38: 715$017. 
Tomada englobadamente tod'a a des-

]lesa, e com paTa da com a d.o anno de .. . 
1922, resultou uma economia de ... . 
193:96~.\$272. 

·lnstJ"1.leç.ii() I~ublica - o.s intuitos da 

reforma. da Instrucção Publica foram 
plenamente conseguidos mesmo na par
te em q lle foi ella fortemente combati
da. 

Está elle, pois, em completo e utll 

funccionamento, no seu escopo princi
pal que foi o de dar egual e effectiva 
instrucção a todas as crianças (lm eda
de escolar. 

Ha hoje, em S. Paulo, escolas gTa
tuitas para todas as crBanças, e todas 
as creanças frequentam a escola. 

Pela primeira vez, entre nós, reali
zamos integralmente o preceito repu

blicano da gratuidade do ensino publi
co alliado á sua obrigatoriedade. 

Menor é o ensino ministrado mas 
é dado a todos e gratuitamente. 

A obrigatoriedade do ensino abran
ge o Estado que deve manter escolas 
gratuitas para todas as crianças; esse 
dev<er foi agora cumprido integralmen
te. Mas a obrigatoriedade abrange tam

bem a criança que deve se matricular 

e que deve frequentar assiduamente a 
escola. 

Todos, mestres obrigando a matricu
la e obrigando a frequencía, discípu
los frequentando as escolas, têm cum
prido o seu dever, pel.o que merecem 
o franco applauso do Estado de S. 
Paulo. 

Os resultados obtidos são magnifi
cos porqu<e a frequencia permanece 
sempre acima de 95 %, não raro se 

mantendo a 100 %. 
Com a frequencia diaria, o ensino 

se desenvolve continuadamente, em nu
mero de horas, sendo por cons<equen

eia efficiente. 
A criança, com o systema actual de 

obrigatoriedade, aprende bem o que 

lhe é ensinado. 

Grupos Escolares - Existem func

cionwndo regUlarmente no territorio do 
Estado 199 grupos escolares. sendo 31 
na Capital e 168 no interior. Nesses 
grupos· ha 1.825 classes de curso pri
mario com a matricula de 93.716 alu

mnos de ambos os sexos. 
Em 94 grupos escolares ha {) curso 

médio com 326 claS'Ses e 15.498 

alumnos. 
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I':, i"t.em mais no Estado 3 5 8 esco

l"" ,.·eunidas: - 33 na Capital; 325 no 
illl.erior. Essas escolas contam 1.427 

classes providas, com 72.108 alumnos 

frequentes. 

Existiam mais 1.563 escolas isola

elas providas, das quaes 65 desd·obra
das. A matricula nessas escolas ele
vou-se a 81.062 alumnos de ambos os 

sexos. 
Ha no Estado 2.120 estabel€cimen

tos de ensino prilnario com 5.206 uni

dades escolares. 

l\1atI'icula. - A inspecção medica es
colar e ,a assistencia delltaria funccio w 

llaram regularmente e com resultados 
visiveis. Durante oexercicio de 1923, 

dos que se luatricularam nos grupos, 

escolas reunidas e isoladas 171.474 

eram aualphabetos. 

A média geral da frequenc;a foi de 
86.3 %, mas attingiu em alguma uni

dade a 100 %. 

Os inspectores escolares rizeram as 
seguiutes visitas de inspecção: 

Em 1920 (25 inspectores) 3.777 

1921 (35 ~ ~ ) 17.956 
1922 ( ) 19.487 

.. 1923 ( 
.. 24.76g 

Foram visitadas 24.768 unidades es
colares no ultimo anno, send.o a n1é

dia das visitas por unidade de 5,1 %. 
Os inspectores percorreram 426.543 
kilometros de estradas de ferro e .. 
146.475 de rodagem. 

O total de kilometros elevou-se a . 
573.018; e cada visita custou ao Es
tado 9$285. 

As unidades escolares tiveraIll as 
seguint~s matriculas: 

Em 1920 193.871 alumnos 

" 1921 203.398 
.. 1922 214.281 

246.886 <, 

Escolas Pl'ofissionaes -- A:" Eseola.s 

Profissionaes, que o Estado m .. u1tenl 
na Capital e interior funcdonaram re
gularmente e CQIn crescente credito pe
rante o publico e interessados. que as 
proc:uranl esponta:nea e calr)ro:~aI21en

le. 

A profissional feminina da .. Capi
tal" expediu diplomas a 11; é,];UJnRS 
que completaram o curso da '€2cola. 
As aulas de confecções, em gE'ral, rou
pas brancas, rendas e bordados, fIa

res.> c}lapeus e ainda outras ~-8!11elhan

tes são as mais procuradas. 

Os produetos de:3"sa escola (E-il1 accei-· 
tação no mercado conllnel'cial e a sua 
venda produziu, em 1923, o :"clldü liqui

do de 23: 039$861 rs. A matri<:ula res· 
tringiu-se a 556 alumnas por llãQ <.:0111-

portar o predio maior numero, pois a di~ 
rectoria da escola, por esse m(l~jvo, re
cusou-a a l11ais de 200 candidatas que 
se apresentaram. 

Canl egual successo funcciono II a Es

cola Profissional Masculina. dando 
instrucção theorica nas lnaterias regu
lamentares: - portuguez. arithn1eti
ca, physica e clümicR e desenl10 lech

lÜCO; e pratica em mechanica (ajus
ta.gem, torneado, ferraria e fundição); 
marcenaria (torneado, eutaihação e 

lustragão); pintura (taboletd::::', deco
ração e letras). 

Matricularalu-se 357 aI umnos, eln 
1923, e diplomaram-se 40. 

A Escola Profissional de .. Rio-Cla
ro~) apresenta o seguinte movinlento 

em 1923; alumllos matl'ículud(}s, :187. 

A Escola Profissional de "Amparo" 
funccionou en1 1.923 com 36::, alumnos 
matriculados. 

NOl'lUaCS - A Escola Nonual da 
.. Praça da Republica" funcei" nou I> 

anno passado com a n1axima .regulari
dade, sendo exceIlentes os i'B~ ultadoa 
colhidos. 

A lnatricula do curso normal ele·vol1~ 

se a. 431 alunlllos, sendo 70/) do sexo 
masculino e 355 do sexo femini:1;"j: a du 
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curso 
sendo 

COlllplementar a. 319 alulllllos. 

248 do sexo feminino e 71 do 08-

xo masculino. Concluir-am. o curso nor
mal 114 alnmnos, dos quaes 77 do sexo 
feminino e 37 do sexo ln-asculillO; con

cluiram o complementar 49 .al·umnos, 

dos qnaes 42 dç> sexo feminino e 7 do 

mascnlino. 

A Escola Normal do "Braz" só para 

alumnos do sexo feminino. foi instal
lada em 31 d8 Março de 1913 e func· 

CiOll0U co"mo Norn1al Primaria de .. 

1913 a 1920. Nesse periodo diplomou 

433 professoras. Reduzidas as Escolas 
Normaes do Estado a um só typo, pas

sou a funccionar. desde 1920, debaixo 

de novo regimen, tendo já diplomado 

229 professoras, sendo 91 em 1921, 

73 em 1922 e 65 em 1923. Ao todo, 

nas duas phases, 662 professoras. An

nexos fnnccionam nma Escola Com

plementaI' e um Grupo Modelo, que 

tiveram o anno findo, 1.221 alumnos 

matricnlados. A matricnla total no es

tabelecimento foi, pois, de 1.390. 

A Escola Normal de "Itapetininga" 

e estabelecimentos annexos luinistra
ram instrucção a 1.400 alllmnos de 

ambos os sexos. 

A Escola. Nonnal de "Guaratingue

tá" e estabeleeilnelltos annexos tive

ram matriculados, no anuo findo, 599 

a.lumnos, s-endo 232 do sexo luasculi

no e 367 do sexo feminino. Foram, no 

mesmo periodo, expédidos63 diplo

mas a alnmnos que conclniram os di

versos cursos do estabelecimento. Em 

1192:.{) ministrou ensino a 48~ alunl-

nos, eU1 suas diversas secç1~le:.:.;. 

Naquelle anno receheram diplorna 

de professor 6 professorandos e 28 pro

I fessorandas. Esta escola desde a sua 

I 
[ 

I 

I , 
I 
I , 
1 

installação em 1900 até :31 d~ Deze·m

bro ultimo concedeu diploma a 1.059 

professores, dos 'luaes ti n dD sexo fe-

ll1ínino. 

A Escola. Nornlal de ., Pira.:.:.:sununga"' 

e estabelecünentos alln€XOS. t!V€ranl 

lnatriculados 573 alUl11110s.. distribui-

dos pelo curso nornlal. cornpiBlu611tal', 

grupo lllodelo e isoladas. 17 nOl"ll1alis-

tas, receberalu no anuo pa-5:"!B,do, os 
seus diplomas. 

A Escola Normal de .. Campinas" 

elll suas c1ifferentes secçõeti deu ins

ti'ucção a 219 aluml1os. que a procu

raram em 1923. 

Diplomou a 30 professorandos, dos 

q uaes apenas 5 era 111 do :'!8K0 n1a.scu

lino. 

A Escola Normal de .. Casa Branca" 

teve matriculados, em l~J.2::L ~I)T alum

nos de ambos os sexos. Diplornal'alll-Se 

21, sendo 19 <io sexo fenlinino. 

A JtJscola Nonnal de ';Botucatú" ele.H 

instrucção. em 192:}. a lf~rJ alnnllLos 

do seu curso para professofês. 

}:!)seo]a PO'lytechlliea A Escola 

Polytechnica de S. Paulo. em 1923, 

funcciol1ou regulannellte. resent.indo-se 

apenas os seus gabinetes f lahora.to-

rios da escassez de ma(f:'rial ilnpor-

tado do estrangeiro, devido ao eleva·' 

do custo alcançado pela iJaixa das ta-

xas calnbiaes. A lnatricula :.otal nos 

diversos c ursos foi de 113:; alU11111oS. 
21 annos de funccionamento, desde . 

1903, época em que foi installada, di-
sendo 2 ouvintes. 

plomoll 881 professores, sendo 308 do ! 

sexo masculino e 573 do sexo femi
nino. 

A Escola Normal de "São Carlos" 

matriculou em 1923, lQ6 alumnos de 

a.mbos os sexos, conclniram o curso 29, 

sendo 25 da secção feminina e 4 da 
secção masculina. 

A Escola Normal de "Piracicaba"'. I 

Escola de Medicina - A Escola de 

Medicina e Cirurgia de S. Pa ulo, em 

1923, fUllccionou regulal'lllente. A sua. 

matricula foi de 286 alU111ll0S. 

Saúdê Publica, - Os probi~mas da 

saude publica e a sna s<!;ução. pelo 

melhor a.pparelhamento saltitaria do 

:Esta-do, constitu-iranl um do~':< princi-
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paI!' "r..jectiv,os do governo. Assim é 
que aüs.se.rvjçosde .anl,pliação da rêde de 

aguas '" exgottos da capital, se junta
ram O~ de prophylaxia geral, com o es

tahele"imento da campanha organiza
da contra as endemias que infestam al
guma~. regiões do Estado. Continua, 

na regiào do planalto, a prophylaxia da 
malaría -2 das verminoses, que agora 
se estende á zona do litoral, cujos pos
tos estã.o funccionando activanlente e 
com ot:' mais proveitosos resultados 
para a. população. No anno de 1923 
duplieou-:=:;€- esse esforço, tanto nos ser
viços de vrophyla.xia preventiva. caUlO 

no tratarri-2uto das verminoses e do 
trachornft. 

Post.-"" lle pl'ophylaxia - Classiti
ça,m-se os postos enl intensivos, anti

malarieos. mixtos e permanentes. 
Os primeiros se encarregam da pro~ 

phylaxia e tratamento das verminoses; 
aos segundos incumbe a prophylaxia 
e tratamento do impaludis1110; os mix
tos 'constanl da fusão dos dois prin1€i-
1'OS typos: os· permanentes se inaugu
ram. concluindo o trabalho de prophy
laxia intensiva, cabendo-lhes: a) ga

rantir li) resultado obtido, ou seja evi .. 
'tar a. reínfecção dos habitantes, pela 
edueaç:;w e policiamento sanitarios, b) 

todos os demais serviços ele saude pu
blica. 

Funccionam actualmente 30 postos, 
a saber: 11 intensivos localisados em 
Araraquara, Bragança, Cajurú, Jardi
nopolis, Piracicaha, Santa Isabel, São 
Carlos, Tauhaté, Mirasol, (Rio Preto), 
Rio Preto e Tieté; 4 aÍlti-malaricos !o
calisados em Rio Preto, Ibarra, Bar
ra Bonita e Igarassú; 11 mixtos, loca
lisados em Ubatuba, Caraguatatuba, 
Villa BeIla, São Sebastião, São Vicen
te, Cubatão, Santos, Guarujá, ltanhaen, 
Jacupiranga e Cananéa; 4 permanen
tes, localisados em Araraquara, Pira
cicaba, Orlandia e Sertãozinho. 

Para se aquilatar do esforço desses 
postos no anno findo basta lembrar 
o seguinte: de 1918 a 1922 foram fei
tos, nos então existentes, 146.525 exa
mes de fezes, ministrando-se nesse 
mesmo periodo, 174.472 tratamentos 
contra verminose, elevando-se por con
seguinte, a 58.975 o numero de pes
soas beneficiadas; em 1923 se eleva 
a 11. O 5 6 os exames de fezes e são mi
nistrados 213.165 tratamentos, send.o 
beneficiados 75.274 doentes. 

O quadro seguinte põe em relevo () 
g'rande desenvolvimento desse traba
lho no anno findo: 

DOENTES CURADOS 

MICR.OSCOPICAMENTE ~. Clinicamente 

em l'Z3 -~~--------__ '!;i-.-A-t-6-1-'2-Z-"!i--e-m-~1-92-3-1! 
_ .... __ ... - -_ .. _-~.' 11" ~-=l~"-'-"~-'-~'-'r---~-~o~,,-~-,,--

.-\nc.vlostol11ose. '27,977' 7.977 I; 12.116 
"I· I li ! P 

.-\scaris I, 24.227 i 8.521 li 
,I 11 I: 
li 10.511 I! 2.798 I'i!.· 

II 14.300 li 5.952 li 

Outros parasitas 

Venuinose geral 

6.992 

5.117 

15.474 

Em ] ~ê 2 2 foram incorporados por 

doa(-Y.to. a,os postos do 'Slerviço Sa-nitoa-
1'10, úS< .. ~.ineo da COlnluissão Rockefeller 

(> (TI,~~H)~-r:;;' outrDs en1 todos os munici-

pios do litoral e ,em alguns do intel'il>r. 
perfaz'lJ1do o total de 24.' 

Não julgo, porem, ainda bastante, 

O interesse do Estado exig8 se,iam ,Ie-
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aenvQlvidos ainda lllais esses serviços, 
.em duvid« os mais efficientes - co
mo o fjz notar e·m minha mensagem 
de 192<1 - de quantos cuida a Dire
ctoria do Serviço SanHario. 

O coefficicnte da natalidade no anno 
findo manteve-se hom e até geralmen
te alcançou cifras maiOl'es que em 
1922. O (,oefficiente dos na ti-mortos 
elevou-se em Santos, S. Carlos € Gua
ratinguetá .offrendo, porém, reducção 
mais accentuada que esse accrescimo 
na Capital. Campinas, Ribeirão Preto 
e Botucatú. 

Nata.li(lade - O obituario geral re
gista: na Capital 12.293 mortos, con
tra 11.473 em 1922; em Santos, 2.492, 
contra 2.092; em Campinas, 1. 943, 
contra ].876: em Ribeirão Preto, ... 
1.233, contra 1.203; em S. Carlos, 
827, contra 781; em Botucatú, 613, 
contra ~6,j: em Guaratinguetâ, 947, 
contra 922 em 1922. 

E' natural esse accrescimo, dado o 
augmento constante da população. S6 
o ann,o passado o Estado recebeu ... 
43.000 immigrantes. 

Vigilancia Sanital'ia - Tem sido 
activo o sel'viço de vigilancia sanitaria 
em todo o Estado, a cargo das delega
cias de saúde. 

Das delegacias da Capital á 1.' é 
hoje em dia attribuido todo o serviço 
relativo â hygiene industrial; â 2.' 
tudo o que diz respeito â fiscalização 
da profissão medica, pharmaceutica e 
odontologica; â 4.' os serviços que se 
referem á hygiene infantil, nos quaes 
se especializou, As demais fazem o 
serviço sanita rio geral, ficando ainda 
transferido para o Desinfector10 todo 
° serviço de isolamentos domiciliarias 
e vigilancia de contactos de molestias 
infecto-contagiosas. 

. De. mesmo modo, o serviço de. po
liciamento da. alimentação publica, tem 
prestado, dentro de sua eSllhera, de 
acçf\p. apreciaveis beneficios á popu-

lação. As apprehensiíes de productos 
alimenticios se fazem de mÇ\do syste-

~ 
matico, frequente e de accôrdo com lê 

capacidade do respectivo laboratorio. 
Não a excedem, o que importaria em 
suspender a interdicção de generos 
suspeitos, antes de serem analysados, 
não a deixam ociosa, mas aproveitam
na quanto possivel. Pro segue esse 
serviço, racionalmente instituido, pes
quizas importantes e mesmo basicas 
em assumptos de hygiene alimentar, 
como seja, por -exemplo, a deducção 
dos padrões regionaes de certos pro
duetos de grande consumo. 

Em sua acção exterior, muito con
tribuiu para a efficacia do policiamento 
sanitario, fiscalisando os mercados, as 
feiras, os cafés, bars, botequins, qui
tandas, restaurantes, padarias, confei
tarias, fabricas de generos alimentícios, 
açougues e estabelecimentos conge
neres. Attendeu a respectiva inspe
ctoria aos serviços de fiscalização de 
pharmacias, lavrando termos de aber
tura, transferencias e intimações. 

Hospital de Isolament-o - Continú'a 
a prestar bons serviços o Hospital de 
Isolamento, comquanto se reconheça a 
necessidade de ampliar as suas instal
lações, attendendo-se não só a que as 
mesmas correspondem a uma renda 
fiscal, como ,(inda a um reclamo de 
prophylaxia, por mais conveniente em 
muitos casos o isolamento hospitalar 
que o domiciliario, criterio para a pre
ferencia legal daquelle, como aliás está 
expresso no proprio codigo sanitario 
do Estado. 

Institut-o Pasteur - O Instituto Pas
teur vae preenchendo satisfactorla
mente o seu destino, e até com galhar
dia entre as instituições congeneres dos 
outros paizes. 

Demographia Sanit.al'ia - Em rela
ção â demographia ·e estatistica sani
tarias, a acq uisição de moderno appa
relhamento permitte o estudo rapido 
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"xt.",l.Ístico das occurrencias mais em 
n~levo. 

Só póde ser, pois, optimista, a im
prsssão coibida em uma vista retros
pectiva a esses serviços, cujo desenvol
vimento sempre esteve no programma 
de administração dos. governos pau
listas. 

Museu do Estado - O Museu Pau
lista teve, o anno findo, os seus ser
viços funccionando com a maxima, 
regularidade. 

Visitaram as suas salas 165.598 
pessoas, ou sejam 37.778 mais do que 
em 1922, anno em que se commemorou 
o centenarlo da independencia. Aliás 
a frequencia em 1923 teria attingido 
facilmente a cifra de 200.000 visitan
tes si não se houvesse o estabelecimento 
mantido· de portas cerradas ao publico 
trinta e dois dias diversos. 

Ampliando a actual organização do 
Instituto, f,oram creadas duas novas 
secções: a de Historia Nacional e es
pecialmente de S. Paulo e Ethnogra
phia e a de Botanica. A de Historia 
era de creação recente e a de Botanica 
vinha a ser a que se desannexara de 
Butantan, tendo como annexos o Hor
to Oswaldo Cruz e a Estação Biologica 
do Alto da Serra. Não havendo es
paço no Museu, para o funccionamento 
da Secção de Botanica, continlia a mes
ma provisoriamente no Instituto de 
Butantan. 

Foram introduzidos no estabelecimen
to, durante o anno, Importantes me
lhoramentos, que obedecem a planos 
já traçados e que foram objecto de 
referencia de mensagens que dirigi ao 
Congresso. 

O Horto Botanico annexo ao Museu 
continuou a de. envolver-se e a pres
tar bons serviços para o estudo de nos
sa flora e fauna. 

Museu Republicano de Itú - A 7 
de Abril dO anno -passad.o inaugurou
Sü o Musen de Itú, na mesma casa em 

que, a 18 de A'bl'il de 1873. se l'eullira 
a primeira assembléa prOVincial dos 
republicanos paulistas, e que fora para 
esse . fim devidamente adaptada. 

Tem o Museu da Convenção, para " 
exercicio de 1924, uma d.otação de .. . 
12:000$000, o que permi tür<'< dar-lhe 
algum desenvolvimento. 

Hospicio - O Hospício de Aliena
dos do Estado de S. Paulo. localisado· 
em Juquery. continuou em seus tra
balhos scientifícos e de organização do 
seu laboratorio de anatomia patholo
gica das moles tias mentaeA. As Ma
morias do Hospicio têm merecido li 

melhor acceitação dos competentes. Em: 
meiad'os ·de Agosto ultimo o pro·fessor 
C. Tretiakoff iniciou UlUa serie de con
ferencias sob o lhema g'el'al .ie "Cur
so de Neuropathologia ". assistidas por 
medicos , estudantes e outros int€l:es

sados. As collecções do Hospicio, a 
aoquislção de ap,parelhos e a hiblio
theca tem augmentado sempre. Em 
1923 assignaram-se nove revistas me
dicas estrangeiras. Existiam em 31 d& 
Dezembro de 19·23 -doentes de ambos 
os sexos em numero de 1.833. O es
tado sauitario do Hospieio "r·a bom .. 
Entre os doentes havia 167 demente~ 

criminosos, &ob constante e rigorosa 
vigilancia, e sem prejuízo do trata
mento medico que lhes é devido. 

A pharmacia do estabelecimentopre-· 
parou 11.725 ampôlas; 150 litros de 
agua inglesa; 1.400 ataduras de diffe
rentes dimensões, e 15.271 formulai<. 
No mesmo anno de 1923 os asyladoló 
validos trf'balharam na. agricultura, 
officinas e serviços domesticos, sem-o 
pre sob vigilancia e cuidados ·medico •. 
Os trabalhadores empr6gados nesse. 
mistéres eram 399 homens e 69 mu
lheres, no todo 458. Na Assistencia 
Familiar estavam 45 doentes. As des
pezas do Hospicio, em 1923. subiram 
a 1. 469: 119$489, já computadas a. 
contribuições de pensionistas no valor 
de 187: 485$000. As colheitas das 
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plu nt aç<1es feitas e t.ratada.s pelos in-

:ianos \raliuos prodnziraln: milhot •• , 

[138.756 kilos); fei jão, (16.278 Iri

lo s~; hatata.s, (14 . 714 kilos); man
dioca, (51.100 kilos); fumo, (1.580 

kilos). Ha tambem criação de suinos, 
gallinha.s € cultura de legumes para 
abastecimento do hospicio. Além do 
corpo medico e administrativo ha 316 

empregados inferi{)res. 

Dia,'io Offida.J - O "Diari{) Officia l" 
publicou-se. em 19 23, nos 296 dias 

uteis daquelle auno . . Sua receita foi 
de 947:198$"410; e sua despesa subiu 
a 414:085$701, pelo que houve um 
saldo de 5?'3:1l2$709. Deduzidas des-
se sa.ldo as verbas votadas, ..... . . 
352:600$000, a repartição do "Diario 

Official" a presenta saldo exclusivo seu 
na importancia de 180: 512$709. Des
de 1 S n 1 a 192,3 (31 de Dezembro) os 
sald.os liquidos do .. Diario Officia l " 
montam a 1.981:392$848. 

)funkipios - Foram creados em 
1023 os municipios de: - Bernardino 
de Campos, Promissão e Candido Motta 
.. - respectivamente nas comarcas de 

5a nta Cruz do Rio Pardo, Penna.polis 

e Assis. 

r,)isfl'kf.os de Pa.z - No l11esmo anuo 

foram creados os districtos de paz de: 
- Iracemapolis, ' Eli ziario, Sapezal, Pa
raguassú, Nipaan e Santa Cruz da Es

perança. 

Eleições - Em 19 23 hO)lve elei

ções pa.ra preenchimento de quatro va
gas no Senade Estadoal; duas para 
preenchimento de vagas na representa
ção federal; e uma para preencher 
vaga na Camara Estadoa! de deputa dos. 
Além dessas verificaram-se eleições em 
vi,tude de decis<1es do Tribunal de Jus
tiça (3), vereadores e juizes de paz 

em varios pontos do Estado. 

Em 17 d·e Fe,,~reiro ultimo houve 

eleições federaes para renovação do 
mandato dos deputados federaes e de 
um senador tambem federal. 

I.·illa("oth('('a A (-oll(!<'.(~ ;l.O de pin .. 

turas da Pinacotileca fi" l';s t.arlo foi 
augmentada de dois quadros. Gompr,,
do outro por offerta do seu alltor Le. 

viuo F'anzeres. Em 1923 fi Pinaco
theca recebeu 15.226 visitantes. 

Uibliotlleca 'Publica - A Bibliothe
ca Publica do Estado. naquelle mesmG 
anno foi procurada por 14.711 o.OU811-

lentes, que fizeram Z O . 873 cOllsultll!!i. 

SeminaJ.'Ío da. Gloria --- O Seminarln 
da Gloria fUll cc!oúo u normalmente. Re
tiraram·se 18 a lumnag, sendo 8 par .. 
se casarem; 2 para professora, par
ticulares; 1 para frequentar a Escol .. 
NorInal; e 7 pa"ra auxiliarem suas mães 
em serviços caseiros. O Estado clispen
deu com o Seminario 123:3I)O~OI)O. 

i\ Imoxal·if".lo do Intel'ior' - O Al
moxarifado da Secretaria d o In terio>! 
·forneceu mobiliario e outros oh.1actos 
ás unidades escolares da Capital e In
terior. O. vo lumes despachad·os pelas. 
estradas de ferro foram 17.558, du
rante o aDno proximo rindo; e o seu 
peso era de 465. 019 kilos. l\:'a Ca

pital foram entregues a. estabelecimen
tos de ensino 3.505 volumes. 

Papeis - Em todas as repa j·tições. 

dependentes da Secretaria do 1:1 ","rior 
foi intenso e volumoso o m ovimento 
de papeis, como se poderá ver dos re
!atorias parciaes e geral, estando, não 
.obstante, em dia o enorme expediente 
a seu cargo . 

Eis, Senhor Presidente. o que resu
midamente posso expor com relação ao 
exercici{) de 1923. Nos r elatorios dos: 
sen hores secretarios, dou lol'es .-\ laricn 
Silveira, Cardoso Ribeiro, Heitor Pen
teado e Alvaro G .. da Rocha Azevedo, 

encontrará V. Excia. toda esta materia 

minuciosamente relatada. 

Verá V. Excia. que não embaracei 

o desenvolvimento do Estado de S. 
Paulo e que procurei cumprir o meu 
dei-'"er. 



- 370-

Na competellcia, dedicação e desvelo 
á Cf!ll"" publica dos meus illustres aQ
xiliares acima referidos, repousou in
contestavelmente a melhor parte tl,a 

administração que hoje finda. 

S. 'Paulo, 1 de ·Maio de 1924. 

Washington Luis Pereira de SOlLU. 

* *' 

BlBLlOGRA:PHlA - O di'. Wasllin

gton Luis eScreveu artigos so'bre ·histo

ria patria, publicados na Rev. do Inst. 

Hist.dE' S. Paulo: - Contribuição para 

lO Historia da Capitania de S. Paulo. G0-

verno de 'Rodrigo (Jesar de Menezes. 

Rev. cito voI. VIII, pago 22, 1904. Este 

trabalho ;foi '·po.stel'iormente publicado 

em livro, edição definitiva, pela ,Casa 

Garraux, S. Paulo. O Testamento de 

;roão Ramalho, voI. IX pag, 593, 1905, 

Rev. dt.; Antonio Raposo Ta'Val'es 
(GnaYl'a) ·pag. 485 do mesmo volume 
IX. 

Alem d·esses trabal;ho,s o dI', Washin
gton Luis escreveu discursos, platafor
mas, relatori'Üs e mensagens em vi'rtnde 
dos cargos que occnpou e de commissões 
que lhe foram confiadas. 

IS'obl'e e!le ver, principalmente, Luiz 
Fonseca: - Wa,shington Luis Pereira 
dE' Souza (1897-1920) - O administra
do'r. O político. O ·homem. S. Paulo, P'o
cai <& Comp. 1920, com retrato, 243 pa
ginas. 

Eug'mlio Egas - Quatriennio presi
dencial do dl'. Washington Luis (1920-
1924) - S, Paulo, secção de Obras d' 

O ·Estado de S. Paulo - 1924, com re

trato, '571 'pags, 

O dI'. W,ashingNm Luis é o actual pre
sidente da 'Republica, eleito pa,ra o qua
triennio de 1926-1930. 



Sergio Tertuliano CasteUo Branco 

(GOVERNADOR I NTERINO) 

(Dia 15 de dezembro de 1891) 



i\LAJOR SERGIO TERT ULlA;..r O CASTELLO BRANCO 
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SEltGIO TERTULIANO CASTELLO marechal Deodoro no golpe de Es
BRANCO, distineto offi.cial do Exer· t.ado, que dissolveu o Cougresso Na-

cito Brasileiro, nasceu em 12 de ju

lho de 1844. Asseu tou praça a 5 de 
dezembro de 1860; promovido a 2.' 

tenente em 22 de janeiro de 1866; 

a L' graduado, em 14 de abril de 
1871, com antiguidade contada desde 
6 de outubro de 1870, tendo sido ef-
fectivado no posto a 2 de maio de 
1872; capitão em julho de 1881, por li 

antignidade; major a 17 de março de 

I 
1890, por merecimento; em 1893 foi 
promovido a tenente coronel, fallecen
do nesse posto, que lhe foi dado por 
merecimento. O major Sergio Tertu
liano Castello Branco fôra nonleado 
pelo presidente dr. Americo Brasilien-

I 
I 

cional e proclamon a dictadura ·lIO Bra
siL Tendo cahido o marechal Deodoro 
pelo contra golpe de 23 de novembro, 
desfechado pelo marechal Floriano 
Peixoto, então vice-presidente da Re
publica, os amigos da legalidade em S. 

Paulo procuraram derribar o governo 
do dI'. Americo Brasiliense, o que afi
nal conseguiram. Foi ahi que se deu 
essa ext't'avagante passagem dB governo 
feita ,pelo presidente 'paulista ao 
chefe das milicias estaduaes. O coronel 
Sergio Tertuliano recebeu o governo, 
flssumin-o no dia 15 de dezembro de 
1891, e 110 mesmo dia o transmittiu ao 
vice-presidente legalmente eleito. o dI'. 

se de Almeida Mello, por acto de 10 i José Alves de Cerqueira. Cesar. O co-

de dezembro de 1891, para exercer o ronel Sergio Tertuliauo recebeu um of-

cargo de inspector geral das torças mi- i ficio autographo que lhe mandou o 

Iitares do Estado de S. Paulo, perce
bendo o vencimento de seiscentos Inil 

réis mensaes (600$000 rs.) , com a 
graduação de cOI',eme!. No mesmo dia 
prestou compromisso e assumiu as 

funcções do seu cargo. Quando o pre

sidente Americo Brasiliense abando
nou o podar e retirou-se d() palacio, 
em a noite de 14 de dezembro de 
1895, nada communicou ao vice-pre
sidente d,'. José Alves de Cerqneira 

Cesar, Iimitand()-se a officiar ao co

ronel Sergio Tertuliano, passando-lhe 

o governo, O motivo 

proceder encontra 

de tão estranho 

explicação nas 

ipa.ixões do tempo. O presidente Ame
rico Brasiliense foi solidario com o 

presidente Americo Brasilhmse. tl'ans

mittindo-Ihe o governo. Ainda é cedo 
para se poder escrever a historia ·des

ses dias escnros da política paulista e 

nacional. E' certo, porénl, Cf ue o coro

nel Castello Branco pretendeu mante.r
se no poder7 por julgar ser esse o seu 

deVBr de solda,d'o, bem ou mal arvo
rado em depositario e guarda do poder 

pnblico de S. Paulo. Com a interven
ção, porém, dos chefes politicos de 

maior prestigio da época (Campos Sal

les, Prudente de Moraes. Bernardino 

de Campos e ontros) o coronel Sergio 
Tertuliano Castello Branco voltou ao 
caminho da boa razão e entregou o po
der ao dI'. José Alves de Cerq.ueira Ce .. 
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1'; ;1 j" , ,'!~;., •• I"(,'eeheu e conservou, como 

\.; .... p r". ~ r-"i'.2,:·n(e. até que o transmittiu 

:1 " ! ' r··.~:-:;ident e dI'. Bernardino de Cam
[111:-:. '~'P, it<1 por suffragio directo. O ca-

ronel Sergio Te rt uliano Castello Bran
co foi official distillcto , cumpridor ze
loso de seus ,deveres militares e pat rio

ta de alto senso. 



José Alves de Cerqueira Cesar 

(De 13 de junho a Jó de julho de 1891; de 15 de dezembro 

de 1891 a 23 de agosto de 1892) 
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,JOS!':' \I . \e· ::~ 1>1.: ('I.:HQrElH.~ CE

·SAR. N:c·· .• ·. ·u 110 dia 23 de 1113 i-o de 

1835 n H fró· ;.",II('.:t. i êJ de N. S. da Oo n

ceição dn ~' (; l1al'1l1hos, coma.rca da 

capita.l (j.. S" " 1'","10, filho d e Rento 
Alves (k C nrq 1I1:; iJ-a Bueno, (descen

dente 0HI I iH lia rceta ele Amado)' Bue

no da Ribe ira ' 4 ·~ de d . Maria. Calld icla 
de Cerq.u(:. ir :t f ... e me , t am bem descen

dente d á. t r;\did ünal fam ilia paulista i 

dos Lem(~~;. F (~ itos os sew-: n:-;{ li dos 

p r eparato-1-i ll :-.., Iflal:1'icu).ou-·<;:;e PIlI I }; 5t, 

na F a('.uJaa(Í!· de Direito de Sfi.o Pau
"lo: rr'{~elu.:n(lo o g ráu de hadulre l em 

scien(:, iiJ~ft .iuridicas e sociaes . e m 18 60 . 

Forma.(}l" foi para a viIla de l tapeti

ninga. oude abriu ba.nca /10 advoga

do, conq u is r.audo logo di'·I\I.<lH " ami
gO$. Em agosto de 18 f;:: . Itlnuou-se 
para fJ (~idade <lo f tio Claro. onde 

fundoll li pa.l'HdO r oplI hl ita,no local. 

F oi um dos :-) (~ U 8 JIla. i ~ dovotadôs 
am ig:o ~ j . ('f11ilpalllloiroH " rll·()nag'a.ndis~ 

ta, Ca ndido Vall e, qu e xnhscreveu o 
manifest.f) d(·~ :l d e d oy.(·\lHh.·o de 1870. 

Em 1 88(1. lll\HlolI -Se pn.r '.I. a capital de 
s. Paulo. tomando 1()g'(I parte no mo

vimento repuhl k <:u lH q tiO e ra dirigido 

pela. C()mmissã,o Pü1'1 lJ:l.ll ü n te do Par

tido Republica.no I'alll i"I.<I. da qua l roi 

secreta r io, prilne iro, 1', depois, presi
dente. Co m a. pro(·.Jam" .• ,:i.o da Repu

blica foi nomead o ill s pedor do The

SOJlro do Estado <te S. Paulo, prestan
do ,_ nesse c;arg'o re levan tes serviços no 

tocante a. refórlll as e melhoramentos, 

tençlentes á lJôa f'iscalisação e pontua-
1tdncle enl todof.i OH se l'yi(}os da fazen-

da. Eleito vice-presidente de S. Paulo, 
conjunctamente ·com o 'presidente di' . 

Americo Brasiliense, separou-se deste 
por não concordar com a politica ini
ciada pelo golpe de Estado de 3 d e 
Dovembro de 1891, que dissolveu o 
Congresso Nacional, então rennido. 
Deposto o dI'. Americo Brasiliense. () 
dr. José Alves de Cerqueira Cesli.r as

s umiu o governo; e, apesar das g rau
des difficuldades do momento . so nh(·, 
restabelecer e manter a ordem, melho
rar e desenvolver os differen tes ra
mos da publica administração. e OIll ap
plansos geraes. Passado o periodo re
voluciona rio, procedeu-se á e le içflo de 
presidente e vice-presidente do Esta
do de S. Paulo , por sufrra:.: io diredo 

do povo . Foi en tão reele it.o vice-pre
sidente, conjunctamento eO !ll o presj~ 

dente -dr. Bernardino (h~ Calll DOS . Ter
minado o mandato v i ee - I.r(·~gidencial. o 

dr. José Alves d e (!cn!tw ira, Casar foi 

eleito senador f's tad ual. o pres idiu o 
senado paulista, cujos I.rahalhos diri
giu por largos annos, v indo a fallecer 

uo exercicio des~a alta investidura. O 

dr. Cerqueil';' Cc~a r foi tambem eleito 
senador federal : lnas . não exerceu o 
mandal:o; e. [lO" sua renuncia, deu-se 

a vaga q " " Coi preenchida pelo conse
lheiru Rodril;ues Alves. O dr_ Cer

queira C(~sar foi um dos vultos repu

blicano" mais notaveis de S. Paulo, 

não só pelo seu caracter firme e re
soluto, como ainda pelo seu coração 
cheio de bondade ao serviço de uma 
probidade sem macula. Ligou seu no
me a quasi todas a.s instituições de ca-
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ridade da capital, especialmente á 

Santa Casa de Misericordia de S. Pau
lo de que foi constante e desvelado 
protecto.r. Deve-se á sua iniciativa a 
coUocação ' no salão nobre da Faculda
de de Direito do retrato do conselheiro 
João Crispiniano Soares; e ainda a 

. creação da estatua do regente Feijó, 
tendo sido presidente da Commissão 
Constructora até seu fallecimento, oc

corrido antes da inauguração daquella 
estatua. Na presidencia dessa commis
são foi substituido pelo dr. Bernardi
no de Campos, que assistiu as festas 
inauguraes, sel11 tambe m ter visto a 
estatua, por já se achar cégo. Havendo 

oobras de dinheiro, pertencente á com
missão da estatua ao regente Feijó, 
resolveu esta offerecel-as ao Lyceu de 
Artes e Officios, com a condição de se
rem colIocados naqneIle estabeleci
mento de ensino profiSSional os bustos 
em 'bronze dos seus dois presid znt.e~, . 

Que tambem o foralU do Lyceu, o qunl 

se desempenhou da incumbencia, com 
brllho e sincera consolação. Ainda e'11 

vida o dr. Cerqueira Cesar recebeu 
tocantes e significativas demonstra

ções de alto 'apreço e gratidão. Entre 
outras, convém lem bral' a collocação 
de seus retra tos na Secretaria da Fa
zenda; no Al'chivo Publico do Estado; 
na Galeria dos President.es do Estado, 
em Palacio ; e no salão do Senado. 

Quando o dr. José Alves de Cerqueira 

Cesar deixou o governo , Que assumira 

em momento de excepcional gravida

de, recebeu grandes e retumbantes ma

nifestações de estima, respeito e ad

miração, pela. lnaneira correcta e ele

\'ada com qne soube honrar e desem

penhar as funcções de chefe supremo 

do governo do Estado de S. Paulo. 

Entre essas manifestações contam-se 

as que lhe fizeram os senadores e 
deputados, interpretando todo o sen
tir dos paulistas, como se vê dos do
cumentos em seguida transcriptos: 

Moçã" de AI'!'!" ","s O COll-
gresso do Estado de Sã.i) Paulo ,. 

legitimo ·re-presenlante d(, 1)1)',-0 pau~ 

lista , acaba de ouvir a leh.ui\ \ da men
sagem que lhe dirigiu () ,'icH-pn?-sidell· 

te em· exercido, dr. José Alve:: de C~'

queira Cesar, tícando certo do seu 
conteúdo; e , conlpenetrado df)~ e leva.

dos intuitos que a inspiraram e t.êm 
servido de guia ao Governo do Estado. 

desde que o actual depositari,< do po
der assumiu-o a 15 de deze mbr,), ma

nifesta-lhe franco apoio e o applauso 
nlerecido á SUéJ. adlnillistraçào e ao 

acto que pratieo ll de alevantado civis
mo e de perfei!". eOlUpl'eltensão da 
vontade popular. rlis"olv811do o Con
gresso, cuja luaiol'ia () eo llü(:ú ra fóra 
da lei, infringindo a. COHstltu Içáo e 

adherindo á d ic1.adura. A~:;; l1 fl! indo O 

Go ve n 1o no mome nto c riti C'(1 '_: lU que 
o ahandonára qnem, devendo ,-~llnlt1rjl' 

e fazer eumpril' a Constitui(~Ao Fede

ra.l e i:\ deste Estado, ostensivamente 
as Violou, o dr. José Alves d e Ge.r.qllei~ 

ra 'Cesar encerrou o period o dictato
ria!, restabelecendo as gara ntias (la.s 

liberdades pubhcas e a aut.onomia de 
S . Paulo; benl m erecendo do pUIiO pau .. 

lista que. por S8US representautes, ex
prime-lhe sua cOÍ1fia~1.ça. e o deseja de 

vêl-o continuar no exercicio do elevado 
cargo -de que se acha investido, até 
ser constitucionalmente s\lbsiitui.do , 

esperando do seu indefectível patrio
tismo este grande serviço que a patria. 
reclama. Sala das sessões do Congres
so, 7 de abril de 1892. (Seguem-se 
a.s assignaturas ,dos congressistas). 

-.Moção ~ :40 Congr·ess(), [...cegislati

vo d.e S. ,Paulo, elll nome d o pl)~() pa.u

lista: 

Tendo em attenção os serviços pres
tados ao Estado pelO cidadãodr. José 
Alves de Cerqueira Cesar, como res

taurador de sua vida legal e propn
gnador dos seus mais altos interesses; 

Attendendo á conecção de sua atti-
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t-üde, (;omo vice-presidente do Estado, 

ti nobresa <ie suas vistas e civisnio de 
sua conducta; e 

Apreciando de\>"idamente seu sacrifi
cio pessoal, a elevação ele seu caracter 
e a efficacia de sua in tervençã o nos 
destinos de São Paulo ; 

Resolve, para perpetuar a lembran
ça de sua ' passagem pelo Governo do 

Estado e a"sig'",,-la.]" a gratidão do po

vo, mandar fundir em bronze o seu 
busto, [Ia ra ser collocado em logar de 
honra Ila (",.sa elo Congresso de S. Pau
lo. Sala (las sessões do Congresso de 
S. Pa ulo , 2:~ de agosto de 1892. (Se
guem-se as assignaturas dos congres
:=;istas) " . 

O dr . Cerqueira Cesar falleceu na 
cidade de S. P a ulo no dia 26 de julhO 
de 1911 e seus r estos mOl'taes descan
çam no cemiterio da Consolação em 
a rtistico monumento que sobre sua 
sepultura [oi erguido pelo Estado de 
S. Paulo. Seus funeraes revestiram-se 
de excepcional imponencia e constitui
ram verdadeira glorificação á memoria 
(le tão notavel paulista e ardoroso pa
I.riota. Homem de honra e de princi
pios, o vice-presidente foi modelo de 
1rirtudes na sua longa vida publica e 
lH"ivada. 

• 

Por ser d(~ muito lnt (;!re~se a me n

sagem que ao Congresso apresent.ou o 
dr. Cerqueira Cesar, no dia 7 de abril 
de 1892, e de excepcional interesse 
historico a quadra e momento da vi
gorosa acção do vice-presidente, aqui 
~e a reproduz na integra : 

"Senhores. Cumprindo o preceito 
constitucional, venho expor-vos a si
tuação do Estado; obedecendo ao es
plrito republicano que o dictou, ven-ho 
entregar ás vossas mãos de supremos 
representantes do povo o destino polí
tico da terra. paulista , Cjue graves 
acontecimentos me confiaram proviso-

riamente. Duas forças e levaram- me ao 

posto que occupo d 'esde 15 de dezem
bro: a lei, que me impunha. como 
substituto, o exercicio de "m eargo 
publico abandonado, e um movimento 
revolucionario , justo, porqu~ era a 
reacção contra restos de unla tyrannia 
abatida, legitimo, porque era a ex
pressão vehemente do sentimen ;/) po
pular quasi unanime. Procurei,empre 
harmonizar no espirito da minaa ad
minis tração as influencias dessa d upla 
origem que tem o meu mandato . Acre
dito que () consegui. Oriundo da lei, 
o lneu governo inspirou-se selupre es
crupulosa m·eu te llelle, a ct. ... lam(i,d.o por 

um movhllento poderoso da üpíniào. 
obedeci-lhe fielm ente e m t"dos os 
meus actos. A revolu((ão . 'l ue Hnha 

por intuito restabe lecer o regim~." le
gal postergado. reivÍndiea r a sohera-

• nia popular suftocada, cu mpriu O se u 
destino: em resultado della. a llia ram
se de n"ovo, á sombra da lei. <) gover
no e a opinião, antes divorciados. 

'Eleição de Presidente. Uma 

das necessida.des mais u r,gente,' q \le 

se inlpu'nhalu ao meu esp.irit') , ao 
assumir o alto posto em que as clr
cumstanci as me colloearalu . foi a. de 
proceder ao preenchimento legal do 

cargo de Presidente do Es tado. Reco
nheei , entretanto, que me faU1l:va a 
competencia para declara r vago o 10-
g'ar e mandar, consequentemente . no 

prazo constitucional, proceder á elei

ç-ão . Resolvi deferir -vos a $o,l uGão do · 

assumpto , que vos compe te. e confio 

do vosso espírito republicano que re

so lvereis convenientemente. appellan

do, por meio da eleição presidencial, 

numa suprema consulta, para. o i\llga
mento definitivo das urnas. 

Dissolução do Uongresso - O Con

gresso . do Estado annullára-se, 
de facto, s ubordi'nando-se, em no
y·e mbro, a dictadura que opprírnia (\ 
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Paiz, acülytando o poder que rasgára 
a Constituição do Estado, cuja guarda 
lhe competia, coIlaborando, pela sua 
solidariedade ostensiva, nos crimes 
que então se deram contra o povo e 
contra a Republica, Do seu proprio 
seio partiu. entre os applausos da opi
nião publica indignada, a sentença que 
o condemnava. O movimento armado 
que se realisou de 12 a 15 de dezem
bro, depondo o Governo que obtivéra 
a sua connivencia absoluta, confirmou 
ue llm modo eloquentissimo a sua 
condemnaçã.o pelo povo. Mais ainda: 
da maior parte dos municípios do Es-
tado chegava a noticia de renniões 
populares, nas quaes eram declarados 
fóra da lei os representantes culpados 
de traição ao seu mandato. Era evi
dente a incompatibilidade do Congres
so com o povo que devia representar. 
Entretanto, só uma poderosa circullls

tancia. superveniente me resolveu a 
aeceitar offieialmeute essa destituição 

de poderes que era já um facto. Até 
então, preferi esperar que, seguül(}o :) 
exemplo do Goyerno, com o qual fôra 

inteírarnente saUdaria, a Congresso 
aban,donasse O logar que indevidamen
te oceupava.. Etn 28 de janeiro, po
rém. alguns de seus membros mais 
proeminentE:s assumiram llllla. _attitud~ 

francamente reaccionaria, sendo-me 
feita intimação para deixar o poder. 
afim de evitar um movimento armado, 
que se dizia imminente. ColIocada nes
se terreno a questão, fazia-se necessa
ria uma resolllção immediata e ener
gica. Oífereciam-se-me dois alvitres: a 
reacção no terreno nlateria], para a 
qllal tanto a lei como a força me fa
cultavam element.os, mas q,ue repugna
va ao meu espirito desejoso de manter 
a tranquiJIidade do Estado, a que tão 
consideraveis interesses se prendem, 
de poupar o sangue paulista tão pre- i 
cioso sempre; ou a deslocação do con
flicto para uma consulta ás urnas, em 

. que "eleitorado decidisse soberana-

mente. Não hesitei. Acceitando o fa
cto cQnsummado da annullação do Con
gresso, determinei nova eleição. Era 
um pleito livre, offerecido lealmente 
áquelIes que a situação política não 
contentava. O eleítora.do confirmou o 
pensamento popular revelado na re
volução de dezembro: apezar das epi
demias que flagelIaram cruelmente no
ve localidades do Estado, sete das 
quaes importantissimas, mais. de vinte 
e dois mil eleitores se declararam fa
voraveis ao Governo, contra abstenção 
significativa dos descontentes. Infe
lizmente, a crise aguda em que o vio
lento attentado ,de 3 de novembro lan
çou o Paiz, influiu, até ha pouco, no 

organismo politico do Estado. Deram
se algumas tentativas abortadas de 
subversão da ordem publica, que não 
chegaralll a traduzir-se em factos de 

maior alcance, graças, principalmente, 
á actividade das auctoridades e á dis
ciplina e dedicação da força armada. 
De posse de provas contra alguns cons
piradores, a auctoridade compet€nte 
entregou-os, como lhe cumpria, á jus
tiça seccional, que procede na fórma 
legal. Em todo o periodo agitado pe
las tentativas a que me refiro, o Go
verno agiu, evitando a minima vio
lencia, nos estrictos limites traçados 
pela lei. Nem conseguiram essas per
turbações interromper o curso regular 
da adlninistração, como verificareis 
nos relato rios dos secretarias de Es
tado. 

SOCl'etal'ias de Estado Attell-
dendo á nec€ssídade urgente doe se 
regularizarem os diversos serviços, e 
usando da attribuição Que me conf€ria 
o art. 2. 0 das disposições transitorias 
da Constituição. decretei, por acto de 
26 de fevereiro, a organisação provi
soria das Secretarias de Estado, que 
su bmetto á vossa apreciação. 

Epidemias E'pi.dem.ias intensas 

devastaraln durante os ultimos mezes 
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YH ria'; IOi';! lidades do Estado. O Gover-' 

no nito se limitou a proporcionar pa

Ta o (,a~o todos os recursos de momen

to ao seu. alcance; luas, considerando 
a gravidade do assumpto, tomou a ini
ciativa de grandes medidas q lIe, estou 
certo, approvareis, e para as quaes 
decretareis os meios necessarios. A 
primeira dellas refere-se ao sanea
mento da (·jdade de Santos. As epIde

mias fi lte aSHolam o principal dos nos
sos portns. nào só perturbam grave

lnentp. (I nlF~dwlliGnlo ecou'olrnieo do Es

tado c' ,uuea.ç,am de sérias difficulda
de:::; (I sua.- COlllmunicação commercial 

com () exterior, mas expõem tambem 
todo () t.erritorlo paulista á invasão da 
febl'''' ama.rella, como uma cruel expe

l'iencia, nos tem demonstrado. Conven
cido da. urgencia. de uma. solução para. 
esse problema., que julgo o mais grave 

de quantos preoccupam neste momen
to a axlministração, convidei um hy- I 

. . t ' . VI 'I' estu- I glenls ,a, nort,e-alnerlCano a 
dal-o. to' confi.o que este meu acto me
reeerú, H VO~t;a. approvação. Incumbi 
tamhem a nlll illustre especialista o 

estudo ela HH,tllreza ãas febres alastra
das \lU intel'jor. sobre cujo diagnostico 
·t.êm apP.H. ~;'(~eido duvidas que. no illte

re:-;St' da;..: providelwias hyg-ienicas a 

t.omar . .;'onvém esdanwol' dn modo se

guro. 

SatH~aIU1'lIfo da (!avUal O sa-

neamento da Cal>it,,-\. co 11 fiado por 

lei á m unidpalidade, parece que deve 

ser deferido ao Estado, pela sua im
porta,nela, e pela somma de recursos 

que exige do poder que o tiver de exe
entar. Tenho como certo que compre
hendereis o'" alcance do problema sa
.llitado (~ auctorisareis a avultada des

pesa ,,"e a sua solução llxige e que 
ainda Jlào é possivel determinar. 

ln"(.[<~I:".',·~l() T'n.blica !Ü utro as-

sumpW quI::' delnanda attenção es

pecial e a l'(~organisação ;da instrucção 

llubhe'H. cujo est.ado é precario, e não 

corresponde ao florescimento material 

do Estado. Com relação á materia, o 

Governo só poderá agir efficazmente 
auctorisado por uma boa lei, que, es

pero, lhe facultareis em breve. 

Poder Judiciario Está adeae-

tada a regulamentação da lei qw.' 
organisa o poder judiciario, cuja ela
boração tem sido demorada pela ne

cessidade de ser feita com o maior es
tudo e reflexão. Dependendo as no

meações de ministros do Supremo Tri
bunal de approvação do Senado, e as 

de juiz de direito de se haverem habi
litado em concurso, declarei uuHas as 
que fizera o meu antecessor, por lhes 

faltarem esses requisitos legaes; " 
mandei que se mantenham em seUi; 
cargos os antigos desembargadores da 

Relação e juizes de direito, até que se 
organise ,definifivamente o poder ju

diciarlo. 
Ilnnligração - Tomando na devida 

conta a necessidade de facilitar bra
ços á lavoura do Estado, co ntrac te i 
com a Sociedade Promotora de Immi
gração a introd ueção de cincoenta mil 
immigrantes agricultores, 

TelTas -"-- E' conveniente que ela

horeis lima lei de terras, creando o re
gistro da propriedade territorial, e que 

evite a in vasào de tenas do patrimo
nio do Estado. 

Crise de t.ransportes - Na crise de 
transportes que affUge o nosso com-

mercio é, infelizmente limita·dissima a 

intervençào directa dos pOderes do Ee

tado, pois dependem do governo fede
ral as medidas que podem remedial-a; 
entretanto, penso que terá alguma ef
ficacia uma lei regulando os prazos do 

transportes, 

Abasteciment.o d'agua. -- Cabe-vos 

resolver o prohlema urgentíssimo do 

abastecimento de agua e canalização 
de exgottos da Capital, que não tem 

sido levado a effeito pela Companhb 
contractante, e não o poderá ser sem 



o concurso do Estado; auxiliando-a, ou 
annullando o seu contracto e chamando 
a si a execução dos serviços. 

Finanças - No seu relatorio, o Se
cretario da Fazenda indica as medidas 
de refórmas que julga urgentes, e que 
poderão contl'lbu!r para melhoraI' 
ainda as condições ec.onomicas do Es
tado. Todos os pagamentos estão em 
dia, attendendo o Thesouro a todos os 
seus compromissos, com reconhecida 
pontualidade. As condições financeiras 
dD Estado de São Pau10 po dem ser re

s umidas na seguinte phrase do Secre
tario da Fazenda: " O Estado de 
São Paulo, para pagar toda a sua di
vida, preCisa apenas do prazo Ílldispen
sav'el á contagem da quantia". O The
souro, tendo attendido a todo o accre
scímo da despeza, originada da creação 
de novas repartições, epidemias e mais 
exigencias administrativas, guarda sal
do superior á treze mil contos de réis, 
e pôde fazer face a todas as despezas 
da effectiva organização do Estado. 

Conclusão Restabelecido hoje 
completamente o regimen normal, con-
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. fiada ao vosso patriotismo e ás vo~

sas luzes a organlsação definitiva do 
Estado, é de esperar que a nossa vida 

politica entre em nova phase, mais 
calma e mais fecunda em beneficios. 
Restabeleça~se de todo a tranquillidade, 
altel'ada em 3 de novembro, e O Es
tado de S. Paulo cumprirá desassom
bradamente o seu grande destino . 

São Paulo, 7 de ablil de 1892. Jo

sé Alves de Cerqueira Casar. Vice-Pre
sident.e do Estado". 

* 
* * 

Bibliographia L ê.r os ' jOl'naes 

paulistas da época do golpe de E s t.ado 
de 3 de novembro de 1891; e do fal
lecimento do dI'. Cerqueira Cesar. J. J _ 

Ribeiro, Chronologia Paulista, 2.· voI. 
2." parte, pago 670; Almeida. Nogu eira, 
3.' voI. pago 257 . O dr. Cerqueira Ce
sal' só deixou trabalhos politlcos rela
tivos a.os cargos adinini6~ratiV()s oue· 
exerceu. 



Francisco' de Assis Peixoto Gomide 

VICE~PRESIOENTE 

(De 15 de abril a 1.0 de maio de 1896; de 31 de maio a 4 de 
junho de 1897; de 31 de outubro de J 897 a 10 de novem~ 

bro de 1898) 
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l<"RAXCISCO DE . ASSIS PEIXOTO 

GOllflDE - Nasceu a 24 de março de 
1849 , ,na c idade de S. Paulo , e nella fa l-
leceu no dia 20 de janeiro de 1906. Fo·-

ram seus paes o .deputado geral, dr. 
Francisco de Assis Peixoto Gomide e sua 
esposa d. Clara Bueno Peixo t o. ,Estudou 

primeiras letras, preparatorios e fez o 
curso de direito na s ua cidade natal. 
r ecebendo o gráu de bacharel em scien-
eias jurídicas e sociaes, em 1873. No

meado promotor publico de Amparo, 
pelo então presidente dr. João Theo
doro Xavier, desempenhou com muito 
ze lo o seu primeiro cargo. Com Ber
nardino de Campos fundou no Amparo 
o jornal republi<lano - "A E'poca" -
(IS 80). Deixando o cargo de promo
tor publico consagrou-se á política e 
advocacia. Eleito vereador municipal 
na cidade do Amparo, presidiu uma 
das commissões que angariaram produ
ctos para a - Exposição Brasileira

Allemã - realisada em Porto Alegre 
em 1882. Do Amparo onde deixou no
me de cavalheiro conecto, criterioso e 

intellígente regressou para São Paulo 
dedicando-se nas ho·ras de lazer, ao 
jornalismo: - escreveu no ,;: Diario Po
pular'·' (1888 a 1890) com os pseudo
nymos de '''Framid,e'' e H Bruno ". Procla
mada a Republica foi nomeado primei
ro suppl-ente da primeira delegacia de 
policia da Capital; inspector do The
seuro do Estado (18 de · agosto de 
lS90 ) , cargo que exerceu eom alta com 
petencia e inatacavel probidade. No~ 

. ",, ' , 
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meado pelO dr. Prudente de MOl'a .. s, 
de ixou o cargo a 9 de março de 1891, 
sendo preside nte o dr. Amer!c" Bra
siliense a qu e m solicitou a sua exone
ração. Em 8 de janeiro de 18 ~ 2 foi. E!().

meado presidente do conselho fiseaE da 
Caixa Economica de S. Paulo , pelo en
t ão ministro da Fazenda, conselheiro 
Rodrigues Alves. exercendo aquelle lu- '· 
gar até fallecer . Foi principalmente 
d,evido aos esfo rços e prestig io d·o' dr. 
Peixoto Gomide ·que a capita l pôde 

possuir o aetna! edifício, solido e ele
gante, ou de fllncciona a Caixa ' Eeono

mica. A 22 de março de 1893 foi elei
to senador para o Congresso Paulista.. 

Desde então não deixou a vi.da publica 
e tornou-s e vulto de tamanho prestigio, 
que era ouvido e111 todos os graves as
sumptos da política paulista, Justa
melllte ao tempo em que se firmava e 

desenvolvia o regimen r epublicano. 
Quando se deu a revolta da armada e 
que as tropas federalistas do Rio Gran

de do Sul invadiram o Paranà e amea

çavam o E'stado de S· Paulo, o d.r. Pei

xoto Gomide então em Itapet ininga tor
nou-se ardente e s incero collaborador 
do presidente Bernardino de Campos, 
na defesa do principio da auetoridade e 

da autonomia do Estado. Em 1895 foi 

eleito vice-presidente do senado pau
lista, e logo depois seu presidente_ A 

15 de fevereii-o de 1896 foi eleito vi

ce-presidente do . Estado de S. Paulo. 
Exerceu por tres vezes a vice-presl
dencia, administrando o Estado com 
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HI 11 ito patriotis'mo 'e superior isenção 

dp- unimo. Como substituto do presi
dente dI'. Manoel Ferraz de Campos 
Salles, no impedimento deste, governou 
de 31 de outubro de 1897 a 10 de no
vembro de 1898. Foi elle quem presi
diu a el eição do coronel Fernando 
Prestes de AlbUlQner.que, candidato in 
dicado para snbstituir o presidente 
Campos Salles, que fôra chamado á 

presldencla da RepuUica. Durante to
da a sua vida publída o dr. Peixoto 
Gomide l)lanteve nos meios republica
nos, não só palllistas mas tambem de 
outros Estados , real prestigio. A sua 
larga pratica dos negocios e o conbeci
mento que tinha dos homens davam
ihe o direito de ser sempre ouvido 1I0S 

grandes momentos da vida publica de 
São Pa.ulo . Seus restos mOl'taes repou
sam no cemiterio municipal da Con
solação, na cidade de S. Paulo. Em 24 

de março de 1917, na cidade de Itape· 
tiniga, realísaram-se demonstrações de 
respeito e gratidão á sua memoria. A 

proposito , o "Diario Popular", de S. 

Paulo, em seu uumero 11.227 de 24 

de março' de 1917 publico II o segllinte 
artigo: 

'~Jnsta hOJUenagClll. - N"a c ida

de de Itapetininga realisam-se boje 
grandes festas em homenagem ao 
saudoso paulista e distincto propa
gandista republicano, o sr. dr. Fran
.cisco de A. P.eixoto Gomide, que fal
leceu no exercicio da presidencia do 
Senado do Estado. O nome do sau
doso paulista é sempre lembrado e 
ouvido pelos republicanos com to
das as demonstrações do maior res

peito, taes os valiosos 'serviços que 
prestou, além de ser um caracter 
puro c O que ha de mais digno e 
honesto. Formou-se em direito em 
em 1873 ·c, pouco depois, o então 
presidente, o escolheu para promo
tor publico da comarca de Amparo, 
onde desempenhou o cargo com alta 

correcção: Entregou-se depois á ad
vocaeia. Tomou parte nas Iuctas po
líticas e , ao contrario do qu'e aconte
cia, o dr. Peixoto Gomide que era 
couservador, durante o curso acade
mico, no Amparo, abraçou as ldeias 
republicanas, indo trabalhar ao lado 
de Bernardino de Campos, em cuja 
companhia fundou o jorna] de pro
paganda "A E'poca. n, no anno de 

1880. Desempenhou entre os outros 
os seguintes cargos: vereador da mu
nicipalidade do Amparo, membro da 
Commissão que recolheu producto s 
da industria nacional para a Expo
sição Brasileira-Allemã, que se rea
Iisou, em Porto Alegre, em outubro 
em 1882; delega-do de poliCia em 

S. Paulo, quando se proclamou a 
Republica ; inspector do Thésouro do 
Estado, por escolha de Prudente de 
Moraes; preSidente da Caixa Econo
mica desta capital; senador ao Con
gresso, ficando o seu nome em se
gundo logar na lista dos eleitos; 
vice-presidente de~sa casa, depOis 
preSidente até 1896; vice-presidente 
do Estado, no quatriennio de 1896 

a 1900; . governador do Estado de 
15 de março a L' de maio de 1896 ; 
assumiu a presidencia do Estado, no 
impedimento do dI'. Campos Salles, 
em 31 de outubrQ de 1897; termi _ 
.nado O seu periodo de vice-presiden
te, foi reeleito senador, voltando a 
occupal' a direcção dos trabalhos des
sa casa do Congresso, foi membro 
da Com missão Central, etc. Era um 
beIlo espirito, culto, escrevia com ba
bilidade e sabia manter as discus
sões . elevadas. Collaborou nesta fo
lha com os pseudonymos de " Fra
mide " e "Bruno", de 1888 a 1890. 
Entre os velhos políticos, o seu no
me gosava de um alto prestigio pelo , 
modo correcto COUl que sem·pre ~~c 

houve na sua vida particular e no 
desempenho dos cargos publicos que 
lhe fora.m confiados. E', pois, muito 
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justa á homenagenl que, em sua 
honra, se "ealisa hoje na adeantada 
ddade a qne elle vinculou o seu no
me por uma forte cadeia de bene
merencias, Essa festa civica reves
tir-se-á do maior brilhantismo, se
gundo as informaçõs que, de lá, noS 
foram transmittidas. Todos os ai um
nos dos grupos escolares e da Es
cola Normal, devidamente incorpora
dos, irão fazer uma sentida manifes
tação em frente da sua herma, exis
tente numa das praças publicas da
quella cidade, cantando, com o acom
panhamento de uma banda de mu
sica, um hymno especialmente com
posto pelo sr. Mozart Tavares de 
Lima. O dir·e<Jtor da Escola Nor
mal daquelIa cidade, sr. Pedro Voss, 
organisador dessa festa civica, pro
nunciará um discurso. A essa sin
gela, mas commovente homenagem, 
se associará todo o povo de Itape
tininga, que ao saudoso e illustre 
morto deve assignalados favores." 

*" 
* * 

Em sua mensagem ao Congresso Le
gislativo. enviada a 7 de abril de ., 
1898, o vice-presidente assim expõe a 
aituação dos negocios publicos. O Es
tado de S. Paulo achava-se profunda
mente commovido com o desastre da 
>8xpedição Moreira Cesar, que havia 
partido para os sertões bahianos, on
de uma verdadeira rebellião tudo per
turbava, e era mantida por um bando 
de fanatic§s reunidos em Canudos, sob 
li direcção de Antonio Conselheiro. Os 
fanaticos haviam j á destroçado respei
taveis forças militares do exercito; e 
a derrota infligida á columna Moreira 
Cesar ecoara em S. Paulo, (donde era 
filho, aquelle militar, cujo nome ficou 
ligado á grande tragedia de Canudos) 
como grito lancinante de defesa á hon-
1'a do exercitó e á estabilidade do re
gimen republica.no, pois, dizia-se que 

Antonio Conselheiro. (,: seus sequazes, 
pretendiam restaurar a monarchia. Is
so, porém, não se confirrrlQU; e, afinal, 

apurou-se que a rebeIlião de Canudos 
não passára de uma demonstração de 
fanatismo feroz e de selvageria brutal. 
Vencidos os fanaticos, regressaram as 
tropas para o Rio de Janeiro, dan
do-se então o nefando attentado de 
5 de novembro de 1897, no qual se 
pretendeu assassinar o presidente da 
Republica, dI'. Prudente de Moraes, 
que sahiu incolume; mas, em sua de
fesa, cahiu assassinado o heroico mi
nistro da Guerra, marechal Machado 
Bittencourt. S. Paulo auxiliou o gover
no federal no restabelecimento da or
dem em Canudos enviando para lá o 
1.' Corpo da Brigada Policial. Os po
liCiaes paulistas partiram para a lu
cta satisfeitos e alegres e cobertos de 
applausos enthusiasticos. 

Casas de Caridade - 'Continuavam 
a prestar ·beneficios; por sua obra hlt 
manitaria, taes instituições mereciam 
a continuação do favor official, princi
palmente as Sautas Casas de Miseri

cordia da Capital, Santos e Campinas; 

e bem assim a Maternidade e outros 
estabelecimentos congeneres. 

Instl'ucção Publica - O governo não 
se descuidara do serviço publico de 
instrucção primaria, pois convencido se 
achava de que o regimen democratiCo 
só prosperava quando amparado pelo 
preparo ind.ispensavel das camadas po
pulares. A Escola Polytechn.ÍCai fôra 
regulamentada de novo (decreto n.· 

485 de 30 de setembro de 1897). 1!rs
tavam sendo montados os gabinetes e 
laboratorios necessarios. O Gymnasio 
de Campinas inaugurou as suas aulas 

a 1.' de julho de 1897. O decreto n,' 
503 de 18 de dezembro de 1897 deu 
novo regulamento a todos os gymna
aios do Estado. A Escola No·rmal e as 
Escolas ,Modelo, PreUminar e Com:ple-
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HWIlI :t.I' :\ nneXal'3 funccionavam -re-gu

laJ"lllcllte, !-iendo notavel a sua procura 

)wr pa ... te dos alumnos. Funccionavam 
.Linda. . a Escola Complenlentar de Pi
"a<:ieuba; a Escola Modelo de Itapeti
lIinga; e a u'P,Tudente de Moraes" da 

Capital . 

Saúde Publica - O estado sanita
rio e ra lisonjeir-o, se bem que 

ainda se tivessem registrado casos de 
febre amarella. O governo prestou á 
saúde publica desvellada attenção; e 
tomára todas as medidas aconselhadas 
pela medicina e engenharia sanitaria 
para afugentar do t erritorio paulista 
toda a sorte de molestias, que, appare
cendo com caracter epidemico, ceifa
va m vidas preciosas. .o governo sen
tia-se capaz de perseverar na campa
nha contra a variola e a febre ama
reUa, até que desapparecessem de vez 
de S. Paulo. Não faltavam soccorros 
publicos ás populações necessitadas. 

Hospicio de Alienados - iA lotação 
estava dobrada ; e o Hospicio era in
sufficiente para r eceber os doentes, 
que o procuravanl, na lnaior parte in

digentes. A immigração e os antigos 
escravos forneciam o maior numero de 
enfermos. Esta va para breve a inaugu
ração da "'Colonia Agricola de Aliena
dos no Juque ry". 

Magistratul'" - Nada occorreu' di 
p;no de menção ; e cogitava-se de rever 
o regimento de custas judiciarias. 

Serviço Policial - P.o'r decreto n." 
494 de 30 de outubro de 1897 fôra re
organisado o serviço policial do Esta
do; e, por decreto de 3 O de março do 
mesmo anno, fizeram-se as nomeações 
para os corpos da Brigada Policial, 
que constava de 3 batalhões de in
fanteria, 1 regimento ,de cavallaria, e 
1 corpo de bombeiros. Cada batalhão 
tinha 21 officiaes e 643 praças; o re
gimento de cavallaria 21 officiaes e 
332 praças ; o corpo de bombeiros, 17 
officiaes e 345 praças; além dos men-

cio nados havia c estado maior com .{ .. 

officiaes; a ba nda de musica com 35 
fig uras e a secção de enfermeiros com 
13 homens ; existia tambem a· "Guar<la 
C!v!ca do Interior" com 34 affiêiaes e 
2. 275 praças; a " Guarda Civica da. Ca
pital ", com 2 offi.ciaes e 100 v.igilan

tes; o almoxarifado da Força Publica 
já funccionava com resultados econo
micos. Para recompensar e distinguir 
os officiaes e praças que partiram de 
S. Paulo para Canndos a 1." de agos-· 
to de Ül97 e de lá regressaram em 
27 de ontnbro seguinte, foi concedida 
uma especial ajuda de custo ; meia eta
pa a 65 mulheres, pertencentes a fa
milias de praças que marcharam para 
a Bahia; cunharam-se medalhas com
memorativas de ouro, prata e bronze 
para serem distribuidas aos combaten
tes; concederam -se reformas com rodo 
o soldo ás praças, que se inutilisaram 
em campanha; o commercio da Capi
tal promoveu uma subscripção cujo 
producto foi destinado aos soldados fe-

. ridos e aos herdeiros dos que morre-o 
ram em campo de batalha. 

Obras Publicas. - Estavam elabo-· 
rados planos de .diversos typOS para as 
cadeias; durante o anno de 1897, con
cluiram-se diversas obras, entre as 
quaes, pontes metallicas, grupos esco
lares e cadeias. 

Pl'oseguiam muitas ontras, entre as 
quaes destacavam-se: o Hospício de 
Juquery; o Hospital Militar da Poli
cia; o Jardim da Infancia; na Capital 
faziam-se grandes obras para augmen
tal' O abastecimento de agua e desen-

. volver a rêde de exgottos; o mesmo se· 
dava em Santos, Campinas, LimeIra, 
S. ·Carlos, Jahú, Guara1inguetã, Lo-· 
rena, Pirassunu·nga, Pescalvado, Ita-
pira, Ribeirão Preto, Rio Claro e Ara-· 
raquara; além dessas obras algumas 
já terminadas e outras quasi, realisa
ram-se estudos para obras de agua e 
exgottos em muitos outros pontos do-



- 391 -

Es taO.O; cmm todas ellas nocessarias 
ao programma de saneamento . que o 
governo tomára a peito, para e.x:tin -· 

guir a febre a marella. 
Immigl'ação. - No anno de 1897 

entraram 70.053 immigrantes, senJc 
por conta do Estado 66.184. Em 6 de 
agosto do mesmo anno foram contra
atados mais 6 O. O O O devendo ser intrc
duzidos ainda em 1898 immigrantes em 

nnmero de 45.917; Os "Nucleos Colo
niaes" .que c011ti:nuavam, sob a admi

nistrâção do Estado, eram: S. Bernar·· 
do, Sabaúna, Pariquéra-Assú, Piajuhy 
e Bom Successo; sob a denominação 
de "Campos Salles" fundon-se um novo 
nucleo em terras doadas ao Estado 
na fazenda do Funil; município de 

Campinas; para este nOvo nudeo che
garam os primeiros Immigrantes suis
sos, em dezembro de 1897. 

tos annos de persevcl'ante tmoatho , co
mo aconteceu em outras na et'e~ de re
cursos mais fortes. 

Receita e Despeza, - A receita para 
1897 foi orçada em rs. 47.2";'):')1)0$000, 
mas houve um ex.cesso de .. 

1. 301: 165$491 réis. Os impostos 
principaes foram o de exportação e o 
de transmissão de proprieda.d<l entre 
vivos. A despeza total foi de 

58.819:894$944 rs.; para e$se dese
qullibrio contribuiram; soccorros pu
blicos rs. 2.354:751$7,22; o saneamen
to da Capital com 4.647 :993$436 rs.; 

o sa:neamento do interior com .. 
7.208: 281$86() rs· ; a intr·odücção de 

imm'igrantes com 4.94 2 :94 f '*9fiO rs. e 
as diHerenças de cambio com .... 

2.750: 724$310 rs. 
Divida, Passiva - Ao eu(:.en-al' -se o· 

exercicio de 1896, a divida iuudada do 
Estado era de 12.949:448$:)$4 ,·s. e 

- Em I.' de janeiro de 1898 existiam i a fluctuante de 1.637:~Ht$23f3 1'8. 
3.105 kilometros de linhas ferreas em 

Viação Fenea e Navegação Fluvial 

trafego; 533 em construcção; contra

ctados, 1. 799 kilom etros; o serviço de 

navegação fluvial não augmentoU,exis

tiam 776 kilometros de liuhas em tra

fego, sendo 200 no rio Mogy-Guassú; 

220, nos rios Piracicaba e Tieté; e 356 
nos rios Ribeira, Una, Jacupiranga ' e 
Juquiã. 

Finanças. - A prosperidade das fi
nanças do Estado nos ultimos oito an
nos decorridos soffrera uma crise, de

vido á baixa do preço do café e á ne
cessidade u.rgente ·do emprehelldimellf: 0 

de grandes obras. Nada auctorisava a 

descrer do futuro e da prosperidade 

cop.tinua do Estado de S. Paulo, cuja 

riqueza era crescente; e por isso, as 

rendas publicas excediam sempre os 

calculos legislativos. Conviria, entI'e
tanto, ter o maior cuidado no desen
volvimento das despezas, principal
mente na execução de melhoramentos, 
que s6 podel'iam ser obtidos em lTIU> 

Para o exerci cio de 18'8 passo u a di
J vida total do Estado (apolices . empres-

I 
I 

timos externos, divida fi uctuil.nte) na 
importancia de 19.889:734 80 i; 6 rs Ter-
minand·o a sua Mensagem escreveu o 

dI'. Peixoto Gomide: - .. As diUicul-

dades .pOr que atravessamo~ no anno 

findo, quer na ordem politica, quer na. 

ordem economica, de natureza eomple
tanlente transitoria, não nos devem tra
zer as nlenores apprehensõ€s '-. 

* 

Bihliographia. - O dI'. Peixoto Go
mide não deixou obras. Sobre elle vêr: 

- "Diario PopuJ.ar" de 1 ', de setembro 

de 1895, artigo de Horacio de Carva

lho ; "Correio Paulistano " de 1.0 de maio 

.de 1896: - "O Novo Governo" ; i·dem 
de 27 de dezembro de 1896; e outros 
jornaes do sul do Estado, onde o dr. 
Peixoto Gomide possuia grandes rela
ções pessoaes e po\.i>ticas. O·bt·iv~ infor 

mações da família. 
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Socego Publico. - Era completo em 
todo o territor·io . havendo apenas a re
gistrar os distur.htos de Pirassununga 
occorridos em 16 d e dezembro de 1901 , 
sendo, porem , a ordem restabele'Cida 
sem. d em 6ra. TOTlllára-se n-ecessaTio re
ver os serviços da policia e melhorai-os 
com o augmento de praças, creação d·' 
colonia correciona.l; e rever a leisobrB 

a condição juridica de oHiciaes e pra· 
ças da forca po'iicial. 

Ol'ga.nisação .J ndicial"ia. Resen -

tia-se da falta d e uma refórma que a 
tornasse apta para melhor funceio·na
mento. 

Estado San:ltaJ.'io. - Appa recel'am 
casos d e variola e peste bu.bon i·ca com 
caracter <lsporadico, de 'fiodo qne não 
foi alterada a salUlbridade publica de 
um modo geral. Os fu·ncciouario" do 
serviço san!t3irio tra'bal'haram com e!

ficacia de modo que s·e tornaram di· 

gnos d e elogiOS. 

Instrucção Publica. - Todos os eS
tabelecimentos furuccionaram com re
gularidade. Em 31 de dezembro de 1901 

extsti3im: - 629 esoolas com 15.-509 
alumnos; 61 · .grupos esco lares com 
15 .373 alwmnos; 5 escolas mndelos com 
2 .4<67 alu'mnos; 4 escolas complemen
tares ·com 1.147 alumnos; o Jard·im da 
Infancia com 1'5 6, e a Escola Normal da 
Capital com 3·21 alumnos; nos gymna
sios da Capital e de Campinas haviam 
215 alumnos; na Escola Polytechm.ica 

121. 'Convinha legislar ,d,e modo ·que as 

escolas publicas ficassem perfeitamente 

ao alcance das classes mod·estas e que 

o eusino privado se reanimasse. 

Eleições. - Realisaram-se em per

feita or·dem as do anno de 19 O 1. 

Agl'icultul'a - O governo preo.ccu

pava-se com a cris'" que wHligia a lavnu
ra pauli,st'a, r epresentada pela cultura 
do café, cujos preços eram 'baixos, de
vido ao exeesso de ~roducção; urgia 
coruq uimar novos mercados e alargar o 
'consumo, mesmo nos mercado·g i-á exls-

tentes; era necessario a,perfei~oar e ba
ratear a producção , r-est:rillgi.ndo-se ao 
meS>mo tempo as novas plantações. Em 
R ibeirão Pr<lto e Iguape realisara.m-«e 
exposições regionaes agrico las: as 00-

m a r as municipaes começavam i1. inter-es'~ 

sar-S<l pelo pro,gresso rural e desei"-vam 
possuir campos de eXlperiencia; a ca .. 
mal'a d.a Hatataes inaugurou uma. e:-:;C(l·· 

la agricola mU11icipal mantida á sua 

C1lsta; a EscolaA.gricola de Plracicab,a 
funtC·ci"ono u com 21 alumnos; o gover
no co·ntlnuou a distribuir semen'tes de' 
varias .culturas e:m, larga escala e bem 
assim 54.000 folhetos de propaga nda 
de no vas culturas ; Ce.z d istl' i. h11il", e g ual

mente, mudas de v)deir·lt,s, arvQ·r es 

tructiferas e montou um mu ""u n a. Se
cretaria d e Agricultu ra . 

'Immigl'ação. - Duran te o a n no ,I" 
1901 ent'I'aram 71. 7 8 2 hllln~gTallt.es, 

dos quaes 2·2.1.83 espontan8os: sahira.m 
36.099. Parecia que o melhor melhado 
para introduzir immigrantes era o d e 
servir-se o Estado das Companhias d~ 
Navegação, sem contracto e com sub
v-enção. Emancivaram-se os Il ueleos de 
S. Berna rdo, Pariquéra-Ass'Í, SabaÍl
na e Pira juy. Con\'iria facil1tM a acq ui
s iç~o de terras a.os C01()1\O~ e: des· 

pertar a immigraçã<;l espoma uea, re
cebendo immigrantes de qua.J.quer prn 

fiss·ão. Contractou-se com o engenhei
ro Henrique Buccolini a ft,,"Jação de 

um nucleo nas terras de M';Boy. O 11U

cleo colonial "Campos Sa11es" em breve ' 
&mancipaI)-se-ia. O <lstado' financeilro 
da Estrada de F'erro FunilenR8. qua 

servia a eSse 'l1 11cleo era· luáu e n ã.o ha

Viia espe·ra'!\ças de ser o E stado reertl

bolsa·do· das despezas co m eHa filitas. 

O Con.gresso devia auctorisar o gover-· 

no a resolver o aSSlllU ll tO . entregando 

a es;tr3ida ao nuc leo o u an:endando-a 
media n te C011co rrellcia. 

Obras Publicas. - Co'u,: lu ir a.ln-ll6 
m uitas ilnportantes no anuo ' d·e 1901, 

figurando entre ellas - a Escola Bar-
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nabé --- e a Recebedoria de Rendas, am

ba.s em Santos. Tinham sido feitos estu

dos para as o.bras .da nova cadeia e n ovo 

theatro da eapital, estando já desapro
pria.dos os terl'enos n·ecessarios . .Q Esta

do ia. auxiliar as obras da defesa da bar
ra de Sall tos. 

Sel~riços de .:lgua e .l!ixgottos. 
TorIlilÍlra-sie llG<\essm'io aprove'iitar as 
aguas do Co tia, com altitude suEfIciente 
sobre a Ave nida Paulista. A' rêde ie 
exgottos foram ligad.os em 190i, pre
diosem nUlllero de 1.6-36; o desen
volvimento da rêde d-e exgottos foi no 
lll esm o anno de 82.306. m. 50 ; u sa-
n eamento do interior continuava, e 
Ql'f'tnl 35 <!~ cidades e villas com agua 

canalisada; e 17 com agua e exgottos; 
essas obras deviam ser amparadas , au
xi"liadas oU mesmo f.,itas pelo Estado ; 
a concorrencia para os serviços de ex
gottos de Santos não deu resultado; o 
gc>verno devia tomar a si a execução 
das obras, pois que a salubridade de 
Santos era essencial á de todo o Estado. 

Estradas de Ferro. - Existiam em 

31 de dezemlbro de 1901, 3.471 k1!o
metros em traf.,go; a S . Paulo Railway 
inaugurou a Unha dupla e a nova e3-

t.ação da Capital; a receita total das 
Companhias em territorio paulista foi 
d,e 61.700 : 000$000 rs. tendo sido a 
despeza .'le 2'5 .660:000$000 r8_, exeluÍ
da a .com.panhia União Sorocahana e 
Ituana; a cris'e de transporte nessa es

tra.da era deploraveJ; e parecia não ha
ver meio legal de eonjural-a, senão com 
a Hquidação iudic'ia:l; a pr3Jtica de dez 
a nnos demonstrou a necessÍ!dad., de ser 

revista e modificada a lei. que reg-ula

va a COIlJCBssão de es traxl.as de ferro no 
terri!.orio ,paulista; não pa-recia ao vi
ce,- preRidente que a livre concorrtlllnia 

fosse fa,.voravel ao desenvolvimento das 

estradas de ferro, restahe le<:.e",-s6 a na
vega"ão a vapor nos rios Pír".ewaoa e 
Tieté e o do Riibeira e a It1 uente;; 8,cha-
vam-se em via deorgallÍsação_ 

Finanças. - As rendas do Estado 
continuavam a exceder aS previsões or

çamentarias. Em 1892 a receita. orçada 
foi de rs. 13.98-6: 000$000 1'6 _ e a ar
recadada de 38. 105 : 288 $!)4 2 rs. ; e l11 

1901 a receita foi orçada em .... _ .... 
4'1.728:000$000 r8.; e arrecaidou-se 
um total de 45.684:952$1!t'i r~._ --,-[)e

zar da -grande prosperidade financeira 
do E $tado, era de bom criter'o não con
fiar demais ·na elastiddade do syst.ema 
tributario; a necessid3ide de um pode
tOS'O· fundo ,õe re·serva:5- no T :hB-souro im ... 

P'1lnha-se ao meC'.hanismo fi,na.-ncei·ro. O 

credito do _ Estado mantinha-se firme 
no pa:iz e no estrangeiro. O valor om· 
eial dos direitos d'e exportação em 1901 
foi de 29-3.872 : 683$'203 rs _ s-ubíndo o 
relativo ao C3Jfié a mais de . 
290.000: 000$000 rs.. A.pura,das todac 
as ver-bas, a r.,ceita global de S. Paulo 
em 1901 foi.de 60.587 : 947$''>36. A 
divida. passiva do Estado era 
18.804:222$220 sendo 

de r5. 

1.870:000$000 em apoHces int.Brnaii ; e 

o res-tante em titulo.s exteruos ao cam
bio de 27; &lmol'lisara.m-se ~-23 apoli
ces; e 77.20-0 Ubras esterlinas_ O vice
pr-esidente congratulava-se com o Con
gresso pelo movimento regu lar e pro
gressivo dos negocios do E\!tado du
rante o anno de 19-01 e o primeiro trio 
mes~.re d'e 190'2. 

• 
'" .;: 

,llibliogl'aphia. - So'ore () di". Do
mingos Corrêa de Mo'raes \'er: J. J. Ri
beiro, ":Chro·nologia Paulis ta". L " 1'01-

pagina 3 5 O; iOl'nMlS da época d o falle· 
cinlento. Não consta que o !.ueamo dt. 
tenha escriJp'to outros trruba lho8 senão 
os oHidaes. 



João Baptista de Mello Oliveira 

VICB=PRESIOENTE 

(Não exerceu) 



COIWNEL JO.'\O BAPTISTA DE MELLO OLIVEIRA 



.JOÃO BAPTISTA DE MELLO 

OIiWElíRA - Nasceu a 6 de julho 
de 1845. na cidade do Rôo Claro. 

provincia de S . Paul.o. 'Seus .paes fo
r a. m as viscún-des do Rio Olal!'(l: -

José ;E<;tallisia'u de Oliveira e ooa es
'posa d. EJ!i.sa de Mel'lo Franco. Fez 

seus estu.ruos J]lr~aratorios !lacapi

ta.! de oS . . Flaulo, ma·s não cursou aca
dem ias ·supeTio-res. Regressando ao 

Rio Ola-rit), ajuda 111uito joven, deui
C'ou..,s'e á !lavou·ra., com.o H-lux'i.'ldar de 
se'!l pae~ qu·el era. ffi1.t.fl.o agricultor 
ajbastadO' ;epl'ogresstislta., Sua ,fam!;

jja, num'e-ro.sa 1: da'8( :;nais ricas da 

el1!tàío Iprov:~ThC'ia , 'pcl,te:a C'j,a aJ{M. 'par

tidos mona'r.c'hieos, e S'eus irmãos, em 
maioria, foraJm: titu.lares do imp .. -, 
ri". .T oão Bap.Usta, poc<,m, demie mo, 
ço revelou for~es tenden·cias para a 

demo.cra.<:1a, e 'foi um dos fundado

r;e" >do ·Jl'3Il'Itj'ilo I'ep·u\bI1icano ;le Rio 

Claro, que se tOI'!lOU dos mais pode

rDSOS em S. P aulo. Não sendo ape-
nas th·eori·co, João Baptista praticou 

a re·pu bilica e foi , pO'l' -isso· um do~ 

ma.is ardoil'osos ·propagandiSlta.9. das 

id<Ía.s r·ep'u'bUcanas. Em Rio . Claro o 
seu prestigio como chefe poJitic:o f 0'\ 

enornle ; e, multa.s' vezes, o pa,rtido 

rep.uMi cBlIllO ,daq·u<'l![e mIlIlJ1C'i'pio d er

rotou em eleições aos dois partidos 
ID-(}nar(!hieoo cOll1igadoo ('co1" ·~er'1a

dm e 1Í!beraJl.) Em 1891, Im.UGOll-3e 

p·a.ra a capital; mas continuO'u " POS
,;ruM iJIIlIP'oortante /pl'oPlriedadoe. agri<co
la em Rio Claro, vend,cndo-a, porém, 

por não poder "star á frente de sua 

Mrecçà<». De,di.cou-",e .d~'pois exclusi· 

vamen-te á vida indushlal e COmm.er. 
cial, tendo conseguido grande e alto 

conceito n.as esa>hell'as finan ceiras, 
pelo seu espirito recto, procedimento 

sevéro em transacções 

e felizes inieiaüva,s, 

de CO -lU mercio, 

Foi director 

de muHas' oompanhias e bau'OOs e tió

ve na praça de Santos hupo rtantis

sima casa commissaria de café. Dota
do de activi<lade e e",eerpciona.l capa.

cidade de tra'balho imtelligente e pró. 
bo J oâ.Q· Bruptislta de lVle'lilo OJiiveirl!. 

não deixO'u a pO'Htica e foi dos· me· 
lh(>re5 com;;el,hei;ros (jue os republica· 

nos .mcontraram nos primeiros tem
pos do novo r·egirn~!l. Sua 'larga p.ra
tica de negoeiose ·profundo conheci

mento dos homens do seu tempo da

vam ás s na" p'allavras e ,POUde.l·a.ções 

valor inestimavel. Em 1892 foi eleito 
senador t perta pri.meira vez; seu mau .. 

dato foi sem'pr·e renovado, presidiu o 
Sen.ado c(>m bril<ho e ,,,'pirito de ju!!>o 

tiça. F.ez ,parte, quasi semp'oo, da com
mi,ssão Ge'wtral;lo Par·Hdo R'3pubh. 
cano Pau1l-sta (P. R. P.) e f·Ol dos 

chefes politicos mais acatados e esl-t
mados. Emb<>ra pertencente á família 
ari<9tocratica, eMe era popw}'a,r e j}resa
do pelos ~leIIl'etlJtos soóaes d,e todas 

as espheras, pelas suas maneiras dia

tin ctas, -pela bOl1Jdade de seu coração 

e 1>1'10 acolbimento fidalgo e carinb~ 
'80, que a todos sabia dispensar quan
do lhe iam falar ou solici,tar obsequioso 
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Procedendo-se á elIeigão pre,stdeucial 
ipara 'o (Qllatúe>wnio id", 1904-1908, 

toramel,edtos, na mesma chapa, o dI'. 
Jorge Tibiriçá, presi<i€nte; JoãoBa
ptista de Mello Oliveira, vice-presiden
te. Sentindo-se doente, fez <i<emorada 
viagem á Europa, em busca de sau<le. 
Voltou bastante melhor e parecia 
~uTa1io, Mas, numa crise de enfermida
de, oobrevin·da ,'epentinam'ente, fa'~le

eeu, deixa'lldo grande vacuoa pree[l

{lher em todas ~ ca·II1adas soclaes em 
.que conv~veu. Do seu casa,m'ento com 
& sra. d. Sophia EJUis -de Oliveira 
deixou uma ullica filha a sra. d. Marieta 

de Meno Oliveira da Cunha BUl nu. Seu 
enterr<l foi imponente, recebendo assim 
a sua .m€nnoria as honlena<gens, não só 

de um partido, mas de uma população 
inteira. Falleceu na capital ,de S. Paulo 
no dia 5 de outubro de 1908 e jaz se
pultado no cemiterio da IGonsolaçã". 
Não exerceu a vice-presidencia. 

•• 
Bibliograpbia. - Não deixou obras. 

Sohre elIe .consultar os jornaes da época 
do 'leu f.wHectmento. Obt1-ve informa
ções da fam<Dlia, 



Fernando Prestes de Albuquerque 

(1910) 

(De 5 de fevereiro a 5 de agosto de 1910) 

Reeleito para vice= presidente em 1920=1924 e 19Z4=1928 

não exerceu 



CORONEL FERNANDO PRESTES DE ALBUQUERQUE 



OClO 

FERNANno I'RESTES DE ALBU

QUERQUE. - Vide pago 133, do 2." 

vaI., quando delle se tratou como 57." 

presidentE'. 
A.c-hando-se enl exerci cio do cargo 

de presideJl:le, como v ie..e-_presid·ente 

que era no quatriennío do presidente 
·dt. M. J. Albu.quel'que Lins, apr'esen

tou ao COf!?TeSSO Legislativo minucio

sa .m-ensage.m na qual expoz {} esta'do 

dos negocios publicas, "lU data d'e 14 

de juIho de 1910. Ten;do assumid·o o 
goV'erno a 5 de feV-el'<liiro de 1910, por 

se achar de licellça o presi·dente dr. 

M. J .. Al!IHHluerlJ.ue Lins não moOdHí

C-frU, antes ma.nteve a mesnla orienta
ção ,po,Nltica. e administrati'va. 

Eleiçõe~. - ReaJlisaram-se em 1910 

eleições géraes para representantes 
do Congres..."O Legis'lativ-o d'e S. Paulo 
e pa,ra. presi-d:ente e vice-presid,snte da 

Republ.ica. 

Estado SatriGu.'Ío. - Foi bom no 

d·ecul's.o de 1909, e os serviços pres
ta;d.oslpel].a p<l<lÍIc'i1aJ saD!iltaJ.'IÍa m.eu"ece

ra·m elogiosa.s ref.ere-ncias. O governo 

as,tava eID'p'€l!l'hado na consJtr,uc!;ão de, 

um hospita.l de isolamento em Sa·ntos. 

Hospicio de J uque ... y. 

ram-e" as o'ln3Js ·c·om seis paVilhões', 

exi·stiam . 1.1·21 elllfermolS; ma'S', ai'nda 

lI"'l'maneciam muitos doentes no inte

rior, :necoIlhi-dos nas c'adeias pU1bl'tcas't 

por faata .(]" logaTes no Hospicio(}. 

Instr'ucçãó PubJjea. - Foram pro .. 
--vidas em 1 ~10 mais 103 eSicolas tsola-

OClO OClO OClO 

das, sendo o seu numero tota;l de .. · ... 
1.321. Havia 14 cursos nocturnos; i'lls

ta!1a·ram-semai,s fi grupos eSoCQ'l-are's 

c para breve estava a inauguração de 
ma.is outroS' 5; dlesdo·brãJram""ls.e as au~ 
laB de 16 grupos sit·uados· na capital 

e i,nterior. EHe'Vava-se a 173 o nume

ro de classes novas que, COm as já 

existentes, apresen1ava,m um total de 

1.064 classes em todo o Estado. As 

escQ'Ila$ reunida.S' eram 7 cÜlm· 33 clas_ 

ses. Exis·ti'am matricu,lad,oSl em esco

las primarias estaduaeS' 80.469 atum

nos; nas 1llll'\lIi<C'ipa'e.s' 13.5'61; e nas 

paTticulares 28.648. As e'scolas comple

mentares tinham 1. 431 alumnos; em 
1909 deram diploma a 158 pl'oíesso

re.s. Na IDs·ooIa Norm>lil terminaram o 

cu·rso 80 alumnos. A sua matri·cula 

era de 593 ipessÜ'M' de ambos os sexos· 
Nü curso prelUminar amlfieXQ a e&S.a es
coJoa existiam 516 a;lumnos e no Jar
dilm da Intancia 177. Os 3 Gymlll'a
sio offieiaes fUll·c-cionavam regular

mente (capital, Campinas e Ribeirão 

P,reto); a matrioula neUes' era ·de .,. 
559 ",~u.mnol!; ·e n.Qs 16 gymnasios 

IP<ordJilcwI!a,,:;eG eS'tUld'aMalm 2.718 ,aiJ.um

nos·. A ínspectoria d.o ensino ~(}i re

organlsada, creando-se a DirectoTia 

Geral da Instru<:ção Pulblka, com as 
alttni'buiçõ'oo con~tantes d,o dooreto 

1.88.3 de 6 de junh.o de 1910. A Es

cola Po.1yt'echOliiea funceion'av-a com 

1065 'a:loullln,os d()s qua"" 6 coneluiram 

os c U'rsÜlS~ 

"Est,atistica Gera.l. Achav-am-se 
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pnnllplO!:\ os A nnuarios d-e 1907 e .... · 

1 !JOX e a.deantad<l< o de 1909. Conti
n'ua va. o sel"VÍ~ de cd'asSli'11cação .e 00-

t.al<:>gação de ·pa.peis ini,ciado em 1906. 

l\hlSeu Paulista. As cO{llecções 
augmentaraJm e foram ~nr"queqidafl. 

O numero de visitantes foi em 1908 

de 40.374 e mo anmo d,& 1909 de ........ 
63.441. ü .governo ad<j<uiriuas mai·s 
im'p'ortantes da·g e,ellebres grutas cal
caoorus de Iporanga e Xiti\l'ica que iam 
ser estudadas'. 

Seminario <las EduC3ill.das. - Func

cionava bem e p'restava bons servi·ços. 
Tinha 100 alumnas inteI'nas . 

Diario ·()ffici.M :e Almoxarifado do 

Interior. - Desempenharam satista

etoriamente os seus enca:rgos. 

Administração da, Justtça· . - Não 
tendo sido ainda f·eita uma cowpleta 
,"ejM"ma judiC!iam'a, >cuia necjessidade 
fôra 'llembrada em men'sagens anteri'Ü
res, o vice-presÍ'd'e'nte solicitava a at
tenção do CongressQ para tão impor
tante aSsum:ptO. A {)Omarca de Nupo
ram;g·a :passou a >chamar -<le ·de· Onla·n· 
dia; e paTa esta 10crulida-de foi trans

. ·Jlel1i:d·a. a sua '5éde. Regu!úu-se ü pro
cesso 'para concessão de per-dão, indul-
tos e ,comlDllu·ta.ções depenas impüstas 
a réos sujeitos ás leis do Estado. Fô
Ta adquirido o terreno neoessario pa
ra <:onstrucção da nova P<mitenciaria. 
A 'Força Publica com o eHectivo qna
si 'egual ·ao de 12 annos a traz preci
sava ser aU'gmentada, pois que já não 
bastavá para bem cumprir os seus pe' 
sa'dos encar·g·Os. No Corpo de . Bombei
ros houve modIficações -importantes; 
eollocaram-se 16 O apparelhos de in
cendio, fazendo-se as ligações das 
ca;ixas de aviso ede chamados de as· 
sistencla, por meio de canalisações 
subtilrraneas. .A: ürdem. publica foi 
mantida em t<>do o Estado ex.:.eptua · 
do o In lInlcipio de Baurú, onde houve 

co·l1!fjcto entre eleitores por occasião< 

d·a forma~ão de mesas. 

Gabinete de lnspeeção d .., Vehicu
los. - Installou-se su·bol'dinado ã tel'
ceilra delegacia auxiliar o gabinete' 
destinado á inspecção e tisealisação' 
de vehiICulos e carretagens; á fiscal!
sação dos div€rtil11ento',~ pubiico~ e a 
direcção da assistenc1a polkial. na ca
pital. O serviço de vehiculus e carre
tagens era feito pela policia, le~tadlla1 . 

em vtrtudede accôrdo cOm a munici
paJi.dade por não possuir 8sta pesso9.1 
para esse fim. Tinha j.á começado a. 
ser i'nstallado o serviço de chama · 
dos á assisten·cia. Além dos ap·pa.re .. 
fhos de chamados, a assi$toen~i:i pos
sltiria, em breve meios de ra pido 
transporte. 

Gabinete do Investigações e Ca

ptura~ . - Com o intuito de lil&lh ol'ar 
a policia preventiva foi ta mi,em ius
tallado esse gabinete que íi~{)ll sob a 
direcção da 4.'1 d'elegacia auxiliar. Os 

Beus tra1>a111Os eram feitos por um 
COl'·po de segurança co·m.posto de ins .. 
pecto.res dos quaes 1 (lh~fe . 2 ~u;b-che' 

ies, 4 de. primei'!'a classe. 1{; de se
gunda e 1-5 de terceira . 
. . GabiJ~t.e DIli:tnl:oo..lLe", .... , . - Ins
tallon-se tambem com o fim de fazer ' 
1I!nalyse toxicolo.gica e outras ne.ce,s
sari-as eln processos para ~s{!!areci~ 

menta de verdade. 

'Estaçãü Teleg1'3phiea e PhQnica. _ . 

Com grande proveito para. () servIço 
Installou 'se a estação ·em -co!'lrespon
denoia directa com' os centros das. 

vias telegraphicas e telephoni~as pa

Ta o ser·vlço da polkia central. 

Ga.billete de Identificação. - Re-. 
formado po r .decreto n." 1.533-.'\, de 
30 de novembro de 1907, tunccionou 
per,feítamente no ramo cri.m,inal e ci 
vil. 

Gab!Jnete de Queixas e Objectos, 

Achados - Iniciado em outuhro de 
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de 1906, desenvolvia-se prestando 

bons serviços com o registro diari,! 

das 'queixas e l'eclam~ç6es veribaes, 
escr1ptas ou impressas que se faziam 
contra auctoridades e depeudentes 
da Secretaria da Justiga, além disso 
era um centro procurado por tOdo9 

q u ",n to s peiTo. iam o,bôect o's. 

Gabinete Mectico-Legal. - Func

cionavacom 4 pro.fiss-io·naes, numero 
que já era insullifieiente, 
bi·bl1ot'heca e recebera 

tinha uma 
melhoramen-

tos aco'l1se-Ihad.os pela pra~tica, salien

tando-se a creação da estatistica po
liciaI e judiciaria, sub-dividida esta 

em Cl'iminal, penitenciaria, civi<! ~ 

commerdaL E-ra regulado pelo decré"
to 11.° 1.892 de 23 de junho de 1910. 

SeCl'etall>ja da i\gricultura. - Es

t:eve a cargo do dI'. Antonio Candido 
ROdrignes at'é 6 de agosto de 1909, 

dessa data em deante, interinamente, 

eonfiada ao dr. Olavo EgY'dio de 'Sou
za Aranha, secreta:rio da Fazend'a. até 

que a 6 de nov·embro do mesmo an

no foi occupada pelo dr. Antonio d'e 
Padua Salles. Recebeu e respondeu a 
222 "consnltas" e pedidos de "informa

ções". O eus-ino agricolacontinuou (I 

ser dado pela Escola A.gricola Prati
ca Luiz 'd'e Queiroz, em Pira,cicaba" 

rec'eben'do dita escola novo regimento 
com melhor dist'r'bnição das mate
rias, a.fim de que o ens'ino se tornas
se prat.ico e proficuD. A "Fazenda Mo

delo!' a.·nnexa Il1a-n teve as cultul!'as 11e

cessarias a experi.encias e ao ensino· 
EX~i1tia,m 104 a1umnos matriculados 
e foa'am <iiplomados 22. Creou-se () 
ensino itinerante de agricultura a 

cargo d'Üs ill'SpectoTes. Foram amplia

d·os o Posto Zootechn1,co dI'. Carlos 
Botelho. o posto de Selecção .e as es-

1:ia;"õ<\s ZooteCihllÍiCas, Era notavel .o 
. I 

impulso da'd'o á u'Pecuaria Paulista"; o 

"Horto Botanico" -distribnin 17.170 mu

das de arvores fructiferas e de orna
mentação e 16.925 grammas de se-

mentes diversas. Reorgaulsaram-se' 
os apprendi:mdo.s agrlcolas ,João Tíbi

riçá e dT. Bernardin-0 de Campos 

(.Jguap'e e S. Seba.stião). [) a[>prendiza
do João Ti'biriçá, localisado -em S, Se

bastião teve a matricula de 14 alum
nos, sendo 11 no primeiro ;an,uo, O ap

prendizado d'r. Bernardino de Cam

pos, sitnado em Iguape, em 6 annOS 
teve 155 alumnos dos quaBs 24 Con
cluíram o curso, Reorga-nisúll -se ain· 
da o "I:nstittuto Agrononüeo ,. d-e Ca.m~ 

pinas, sendo um esta-l)€'lE'cimento de
experÍencias e enSIno. Foi exti'11ota a 
Comn1issã'Ü de DemonstraçDes e crea
cla a "Colnluissão de E'llsaloB da Cultu·· 

ra do Trigo ,. em Ita petininga-_ O ·'·i-Ior

to rpro-picaI" ·do Cubél.tno conUnuou "

prestar bons s,el'v.iços á ,el'i~ultul'a e 
distriibuiu 111 udas e semente:::: ele amo
reira. côeo da- Bahia, h::llll1il~la, cacauei

ros e de plantas tropi(:::1e.-.: etn .g·eral. 

O ;, SprviGo lVfeteoroIog:{:o" (·uut.i tluon a 

desemp;ellhar as suas o 
meSnlQ se deu COIU o '\Sel'v-iço de. Dis

tribuição de Se-rnentes~' qrlf? expediu 

4.416 volumes desti'nado.c a 3.40& 

pessoas, com o tota J de 12 toneladas. 

O gov--·erno lançou mão dr;, TIle-didas 

energicaa para deuel<lar a praga dOIl 
gafallbotos. O :'Serviço dePro:p,aga-nda. 

do Cai'é'~ no e.strangeiro. c:'Õn-tinuou 

a ser pI'eoccupação c.on~tante do g'()ver

no. não tendo, porém, ,ieio ~81ebrado 
contracto novo para esse f\m. O Es
ta,do de S. Paulo concol'r-I?ria ás ex

po"içiiesde Bruxellas, TUl'Í<ln e Roma. 
anil un.cillJdas para 19,11; a h\'m dí·sso 
t0111a-r,ía parte officiosa em outras ex
posições C 0111 o já o fizera em Naney 

e Bordeaux, em 1909, A import.ante 
questão dos f-r-etes f,erroviarios e ma

rHiillo.s lHerelC'eu ffiiuita attenção~ ten· 
do dado resultado o tr"ba(,ho . feito 

i li n to da Estmdade Ferro Gent-l'a.H do 
Hrá,ooiL OCfflltin.wa,y'aml' aIS <li1lli.gen'.c'ia€ 

para 8e1'e111 conseguidos 01lt!''Ú~ favo

res a be.ln 0.0 arroz e da exp.ortação-
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(tf-' f r i! d,a.s. Plroeoo-ia-se á organisaçã.o 
d t, "h}~ ;. a.tistka ~: zootechnica, industrial 

e agricol-a, como bas-6 <1e s'erv4ço ca

(lalSt ral , ú m a i s comlpli&topos~iV'ea, 

a fim d'e Ser c'o,nhecido o m ovi m ento 

de todos os productos do Estado. 

lI[(}vlm..m(.o Vommel'cial. - Otn

t " ,'camlbio d·o: ,p-Ool't-o de Santos eom 
os paizes' estrangeiros exce'deu de 

muito "-o dos a nnas anteriores. Em 

1909. a im,portaç'ão foi d-e . 
114.1)5 5: 164$000 rs. e a exp-ortação 

de -131. 644 :75 5$0 00 rs. contra ... .. 

113 .79 '7:7 ·30$000 rs. e . 

277.02'3:30 3$,000 r s. e m 1908 . Foi 

as'se o ·m\&jor mo-vÍm'ento -c·Q·mm:ercia'l 
que a te entã" teve o Estado de '3· 

Pau.lo, rep-resentand;o 

no lfio'Vi'm€1fltto total 
exterior d-o Bras i·l. 

mais d e 33 % 
do comm~rcio 

ImmígTaçào. - Em 1909 entraram 

no Estado -18.1 69 immigrantes e sahi· 

ram 4l . ~95. Des de 1903 a entrada de , 
imm,i-gra.ntes vinh a crescendo. A ':,Agen-

cia OHi~ial de Colonisação e Traba

lho" deu collocação a 29.371 imnügran

tes ; e a "Inspectoria 'd e Immigraçã o " 

continuou a bem fiscalisar e internar 

a immigra.ção se.m :f;~uecer d os servi
ços de propag,anda do Estado e de s uas 

vant-agen1: a.os inlnligrantes . A ';Col"oni

sação" .teve e m 19 09 desenvolvim·en to 

nooo'veJ.. ~<; nncleos oolon iaes de No·va 

Odeooa, Oampos SaB'es, J or'ge Tlbiriçá, 

No va Europa, Gavião Peixoto e Nova 

Pa uiircéa wro$e-rara;m v1siive-hnenjte. 

Em Nova Europa predomin·ava,m. os 

colon-os rUilSo.s, a];remães, brasHeiros 

e polaeOis, em Gavião P-eixot-o ita'l:ia nos, 
brasil€ i·rO i;, russos e hespanhÓ€s. O nu

cleo Pal'iquéra-A63ú tam·bem. melho

r·ou. tendo recebido colonos russ-os, po

lacos e gaHicia nQs. 'Foi creada a " Com

missão de Discriminação das Te .. ras 

Devolutas " nas comarcas ·de Agudos e 

S . .lo"" do Rio Preto, a .ql\ad tra'balhou 
p rindp·ahn>?-llte_ . na zona d·a estrada de 

f€rro noroeste do Brasil nos con1i ns 

\<i.m'i<Lr>"phes de 3- PlaU'lo e ·Matt-o-Grosso; 
com missão identiea trabalhava em Sa-ll

ta Cruz do Rio Pardo e Campos Novos 

do Paranapan€ ma. Eram 4 as commis

sões que discrhninava-m ter.ras. 

Commissão Geo!,'1.·aplüca e (,lleolol'.i

ca. - Prosegu'it8.m fle-gular.mente os 

seus 'trabalhos· Loca,li~ou-se em Franca 

a base da tri3Jrrgulaçãopara estudo dos 

Limites com o Estada de Minas. Os tra

balhos to.pograp1li<c-os er·a,m feitos por 

4 turma" que trabal'ha vam 
Batataes, Patroci nio do 

Matto Grosso, S. Jooo da 

em Fr·a.nca. 
Sapucahy, 

Bôa Vi"tll, 
S. Thomaz de AJquino, S. Antonio da 
Alegria e S. Sebastião do Paraizo. 

Viaçào. - O Es-tado tinha 4.82 5 ki

lometros de estradas de ferro, incluído 

O augmen'to race'bido no ",Itimo anno 

e que foi de 366 kilometros, construi

dos SÜ pe10 lllilta,d,o , 63pe J:a Uinião e 

os rE%tanVes ,peLas empre"as' pa·rtícula

~eG· Esta'vam "'lllprovados os est'uodos 

definitivos para 'constru·cção de m ais 
1.710 kilometros dos quaes 321 de 

concessão federal. '0 decreto n. 1. 759 

de 4 de agosto 'd·e 1909 d'eu regulMnen

t o ao _serviço de tomada d·e contas das 
estradas de ferr·o d e concessão esta

dual. Em 31 de de<ze.mibro do maGmo 
ann'o, a naviegação flluvia~ a vapor 
abrangia 818 kilometros , send-o 19 ·1 

n o Tieté e PiTac~kaba e 624 .na bacia 
<ia ribeira de }guave. A navega,ção cos

teira entr·e Santos e Ubatuba, tocando 

ellll S,. Sebastião, VhI.l'a BelLa. e Cara·gua
tatuba, fM,ja-se 2 vezes por lIlez no re

glmen do contracto de 1900 celebrado 

com Joaquim ·Ga~cia. 

Illuminação da Cap~. - 'Conti
nuava a ser ,feito p'ela companhia in
gleza, " T·h e 5an Pau.lo Gas Company 
Limit-ed li . 

Sel'Viço Tel,;phonico. Era fel,to 

no reg·ime n da lei ·n. " 11 de 28 de outu

bro de 1891. 
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ObI'a,<;Pnblicas. - P.!'awguia-m re
glrlarmeme : -nli!US m€rec'a.m esp-eci",1 
menção a1> o·bras de a-basUe-.:imenlo de 
agua e exgottos da capital. Cúnstl'uiu
se o reserva.torio do Belémzinho com o 

qU1li1 se .1i~endeu a 'somma de . 
131: 589$000 rs., ,tendo-se a,provei'tado 
material nO vllilor d<l 60:970$000 TS .. 

Estuclava-se a agua ·depositada em la

gos :aTtH1(,ie,es for:mad,o pelo· T·epresa
mento do Engordador, Guarahu' e Ca
buçú, ribei-rõ"s d'a Oa'ntareira.Fun
cionou o labo.ratorio de analyse anne

xo á RetPa rt ição de Agt>a's . Durante o 
a nno substilui'l'll>m-'s" 7.523 -metros de 
eanos· vel·ho-s ;e assen<t:ard.m-se 19.272 
metros de coanos nov·os- 'A rede total 
elevava-.se a 4'54.814 metros. Durante 

" me'&mo 'pe rio:do (1909) fiz'e-ra;rn-se 
2 .150 Ilga~ões pelo que se elevava a 
29.559 o' total de ligações independen

tes. H"via a inda 'predios com ,pennas 
tribut'IIiI'·ias de ontras ligações, mas iam 
seIlldoeli'nJi,na'd'as vaga1'o·srumle·nte. Exis
tiam 15.043 hydrometros, 7.525 pen

nas e õ .,2'5 4 <ierivações· .l'ivres; e mais 
539 va,lvula s de incendi<o, 264 H.gaçõe<5 

em estab:el·eci mentos· pu!bHcos, 69 em 
casas l' i?'. 1 O ligações pa-r ticularea 
gra.tuitas e 1.07 5 ramaes desli'gados _ 
A rêde de ex.gottos teve mais 1.751 li

gações . fazen clo -se 1.461 ramaes até 
31 de dezembro de 1909 existiam .... 
27.120 predios com exgottos, cuja rê

de era de 965 .217 m'etros, em sua ex
tensão tota l. A r ec·eita da "Thepartição 

de Aguas" foi de 3.425:368$625 rs. 

com o salMo liquido Ide. ....' 
2 .0 21:194$000 TS .. 

Saneament.o de Santos_ - Podia-se 

considerar terminada a rêde de exgot
tos na extensão total de 66 _ 804 metros, 

com: 1 O estaçõ~s e'levatoria;s, 16 p~os 
para sip.hões- e 128 tanques d·e f1uxão. 

As ·obl'lbS faziam-se :com todos os a.per
feiçoamentos -hy'gi.en;i>cos, · para 'que fi
.casse comj)l~ta.ffi'e"'te resolvido o pl'O
lJlema sanj'(arIo de Santos, da mai" a1-

ta relevancia ,pam a vi-d,a do Estado, 
sdb q na~q uer 'pauto ,de vist·a. A dep'ura 
ção da,s m ate1'ias e dema'is impurezas 
expellidas pelos exgottos, fazia-se pela 
("abaJlnentQ -ellectro'l'Ylti<!o .ti-reclto, j á 

bem provado ·nolS Estados-UnIdos. Em 
31 de -dezembro d'e 1909, a ,rêde pluvial 

era -de 7.279 'metTos. O S'eTviço de agtt as 
oontinuava a .cargo da companhia i n-

i gleza, "City Df Santos Improvements 
Company". Exist.iam no mesmo período 

5_184 .!i-gações de agua sendo 3.427 
com hydrometros. A despeza total com 

o saOl'eaJment,o -de Santos el€vou-<le a 
5.3 48 : 977$600 I\S" Dura:nte o a 'nno fi 
zeram-se obras accrescidas na im,por

tancia. 'd" 893, 683$775 rs. co-mo COlll 

p;lemento ás de saneamento_ 

Obras Divel'sas - Orgamisara.m -se 
orçamentos para obras (-no valor de 

, 2.292 :'512$000 rs.) de edioficios publ i
cas, estradas, pontes e reparações em 

lo'caHd,,,,d'es -do ".,.terior. 

Finanças. - A receita e a <despe .. ' 
do Estado no exercido de 19 O 9 ·f'Ül"am 
a>s que .consta,m do minucioso ·balanço 
incluido ·na mensagem e cujo resumo 

se vae lêr. " Receita". cOIIIPI'ehendeudo 

todas "'s T'endas, mesmo com ",p,plica 
ção espec'lllJI, di vidas fu-ndada, e flu 
ctllante , ored.itos de bancos, letr·as cio 

Thesouro, va.lores e1fficalfé,caixa e sa:l
dos , 3 70.949:970$870 1'8.; "Despez:!.s", 

Secretar.!as de Estado, divida Nll<!tuan
te, 'bancos no paiz e estrangeiro, le

tras do ThelSour·o·, despezas' e em<pres
timos da valor-isação, sald·os pará 191 O 

37'0.94'9 : 919$870 l'S. A renda ordi'lla
ria foi de 48.779 :448$344 1's.; a ex

trao.rdinaria foi de 7.880:541$860 rs_ 
A d>e-s'peza effectivamente pa,ga em 

1909 subiu a 67.757:577$102 m · dis
tribuida pelas Secretarias do Interior, 

Justiça, A'grü>u]tu1'ae iFazenda. O 
exercicio 'de 1909 fechou-se com "defi
cit", devido á liquidação de encargos 

vindos Idas exer.ctcioo pa'Ssados, e qu~ 
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~(i seri:w.l hquidaldos áPl·opo·r.çáo que 
r",m"", baixaud<> as rElS'Ponsabilidades 
do P;sLado, decorreutes dos serviços de 

»"feza do Ca~. 'Ü presidente recom
w'fllldava cautelosa economia· 

J)efeza do Café. - Ao en'CerTar.;se o 

exer>e>cio 'de 1909 o Estado poss·tüa 
(i. 816.711 saccas de café, representan

do o vaJlor de 230.093:187$14,3 m .. A 

eXlportação do 'ca,fé eolll1:inuou a ser li_ 

nütada; e para o anno de 1909 o Iimi

te~oi de 9.500.000 'sacca'S. A ,Compa

nhia Paulista de Armazens Geraes', e 
bem a's·sim (>ll bancos d'e custeio rural 
em 16 croades do interior, fun,cciona-

regula rmen'te; cada banc{) de 

custeio "ural recebeu o auxilio de 
50: 000$000 rs, em a!pQ].jces. Achava"S'e 
definitivamente instaUado o Banco de 
Credito Hypothecario e Agrieola. 

O vice-presidente terminava a men

sagem chamando a attellção para os mi-

t =-

n'uciosos relato rIos ld os s'e u's secreU,· 
rio'S. 

• 
*" * 

Bibliographia. Vide pagina 123, 

2.' vaI., .quando se tratou do J) residen

te Fel'nando Prestes de Alhu,! uOl'que, 

NOTA - O coron·e! ,Fernando Pres

tes foi eleito Vice-presiàente -do Esta

do , para substituir ao cOl'cJUel Virgiüo 

Rodrigues Alv'8s, no quar.rieunio do 

presidente '\l\I'.ashing to n Luis; e n ão 

tendo exercido o pode r. l o i reel eito 

para o quatriennio do presid'8nt 8 C"r

los d e Camp{)s , "- quem sohrevive; 

mM, não substituiu, por te r re nuncia

do á vice-llTesIdencia. 

Vide Ellg'enio }]gas - Quatl'ienniú 

Presidenci ald·o ·dr. \Vashingtoll Luis. 

pags. 39 e segui nt.es. 



Carlos Augusto Pereira Guimarães 

(De II de outubro de 1913 a 4 de janeiro de 1915) 
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CARLOS AUGUSTO PEREIRA GID
~lARÃES. - Nasceu na provincia. de 
S. Paulo, cidade de Parahybuna, no 
dia 15 de janeiro de 18 62. Foram 
seus paes o desembargador Francelino 
Adolpho Pereira Guimarães e d. An
tania Margarida Muniz Barreto Gui
marães. Fez seus estudos secundarios 
no 'Curso Annexo á F aculdade de Di

reito de São Paulo; e dessa mesma. 
Faculdade recebeu o gráu de bacha
rel em scienci~s jurídicas e sociaes. 
no dia 31 de .outubro de 1883. Logo 
depois de formado teve a nomeação 
de promotor publico da comarca de 
Jundiahy, exercendo esse cargo desde 
dezembro de 1883 até principios de 

1888. Em 1900 foi nomeado juiz de di

reito da mesma comarca em que exercera 

a ;pTomotoTia publica. Em 1901 foi remo

vido para a comarca de Mocóca; e .;;in 
fins de 1902, até abril de 1906, exe'-ceu o 

iUizado de direito na 'primeira vara da 
importante comarca de Campinas. Foi 

vereador e ·presidente da Camara .Mu

nicipal de CampInas; d'eputa<lo esta

dual de IS. Paulo ·nas legislaturas de 

1898 • 1100; de 1901 a 1903; e de 
1906 a 1907 .. Presidiu a Camara dos 

Deputados de .s. P.aulo nos a'llnoS de 

1899 a 1901. No quatriennio do presi

dente dr. AIlbuquerque Lim; exerceu 

com muito brflho e e!.evação · de· vistas 

os . "argos de seoretario do Interior. 

desde 1.0 de maio de 1908 até 25 de 

novembro de 1911; ~ o <le -secretario 

interino da Fazenda, ·des-de janeiro de 

01:101 OClOI UOI:IO 

1911 até novembro do Ulesmo anno. 
Continua ndo ,na sua ·carreira ,poEtica , 

fo! escolhido para servir com o v ice_ 
p'residente d.o 'E~tado com o 'pres;jdente 
con'sel-l1eiro Framdsco de Paula RO-dT'Í

gues A lv.es , <il\;itos [)ara o .perio<lo 

jlresldencial de 1912 a 1916 . T,mdo " i
do '0 l>residen~e eonselheiro RodrigueS 
Alves atacado de grave €n ferm1idade . . o 

v.i~e~presidentE\ dr. iCarl05 ..Gulmarrues 
a-ssumi·u a Ipre-si·d",",cia de' S. :Pau:lo. 
tendo exerci·do o pGdel' des de 11 de 

outubro de 1913 até 4 de jaweiro de 
1915 . Retirando-se da presidencia, e 
termina(!') o seu mandato de vi~e-pre' 
siderite, o dr. Carlos Guimarães afa~

lou-Soe da poli:tica e assi'm se man
tem. Dedicou-se desde então exclua!-' 
vamente aos seus negocias. pois é não 
só lavrador importante CGlllO tambem 
dire.eto r do· graud·e. estabeleci:m~nto 
d·e credito, q'u e é o - Banco do Com
mercio e Indnstria de S. Paulo. -
Foi nGta'Vel a acção do dr. Ce.r 108 

Guimarães nas duas pastas que oe
cupou no lIuatr~ennio ANm'luerqu;e 
Lins. prinópaJmente ua do Inter.ior, de 
que elle foi o titular dfectivo. Com
pulsando-se o Relataria do Secretario 
do Interior correspondente ao anno de 
1908 a 1909, 'vê-se como foram trata
dos, desenvolvidos e apel'feiçoados 08 

serviços a car.go daqu1ella Secretaria 
que, cGmo se sabe, movimenta-se para 
zelar da saude publica, instrucção po
pula·r, secundruria e superior do Esta

do. P ertenee ao dI'. Carlos Guimarães 
a iniciativa das constru:cções .escolarei 
em larga lescala, tendo elle representa-
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d ,_, il(! ))residente ALbuquerque Lins no 
H'Hltido de fazer-se UllHl. operação da 

credito da quantia de 10.000:000$000 
]"8. (del- mil c.ontos), para a construc-

pel'feito do governador democratico e 
atilado. Modesto, sem apparato, des
pido de vaidade, elle recordava esses 
velhos vu1tos paulistas que se preo<;-

ção de prOOios escolares, não· só na cupavam mais com os fins sociaes do 
Capital, <,om'o tamhem nas sédes dos que com os meios de ap'parecer na 80-

·demais municipios. A esse tempo ~iedade. Durante O seu governo, houve 
(1910) o Esta'!lo gastava com alu- a famosa situação ereada pe1a politi-
gueis 12,O:(>()()$OOO rs. ap;proximada
ment'e,sem <oontar os' ga'stos feitos 
pelas munie.ipalidades. A iniciativa do 
então secretario do Interior foi acceita 
pelo presidente Al.burquerque Lins , e, 
mais tarde. convertida em l,ei. Quando 
em 191·2 se iniciou o quatriennio Ro
drigues A ives, o presidente Al'bwq uer
'l,lie Lins entregando o pOder declarou 
que fôra muito f,ecunda a adividade 
empregada, em todos os ramos de Se
cretaria do Interior, que tem ·como 
mataria;; capitaes da sua acção a,dmi
nistraUvã. a tnstrucção e a sande pu

blica. As escolas primarias do Estado 
Unham matriculados 126.639 alumnos 
de ambos os sexos, quando o dr. Car
los Guimarães deixou a pasta do In

terior. Se bem, que no regimen presi
deneial todas as glorja,s e resultados 
brilhantes da adminià~ração caibam 
ao presidente, forçoso é reconhecer 
qu.e os secretarios competentes e capa
zes muito contribuem para os resulta
dos OIbtldos na pesada tare<fa gover
namental. Entre os auxiliares que di
rigiram a ·past.a do Interior nestes ui
tImos annos, o dr. Carlos Guimarães 
mereoe esprecíal re<ferencia. S. excia., 
com a'Quella calma e ponderação que 
lhe são pecnliares, cuidou com ardoro
sa solicitude dos problemas da saude 
pwbUca e instrucção popular. O viee
presidenbe em exercicio, substituindo 
Ulm. dos maiores estadistas que tem go
vernado S. Paulo e o Brasil, não só 
se revelou 'maior do que o secretario, 
como pôde manter-se ao nivel do 

presidente Rodrigues Alves, no acerto 
e na felicidade das iniciativas e exe
cuções. O dr. Carlos GuImarães é typo 

ca hermista, tão co·ntraria, hostil e 
aggresstva nl€SmO em: rela.ção. a ~. 

Paulo. Era preciso não irritar o ad
ve.rsario poderoso, sem comtudo de!
xar de manter a,quelle alto prestigio e 
elevada posição que a S. Paulo com
petia e com:péte p,ela sua impol'tancia 
e riqueza_ Para uma tal situação o 
vicfi:,presidente devia possuir d·e'Qisão 
e energia, ao lado de qualidades conci
liadoras e diplomaticas. Não irritar, 
mas não ceder. Ainda está viva no 
espirito de todos a lembrança dos dias 
de a1!Hi'Cção que passaram! sobre S. 
Paulo. E para que essa passagem fos
se menos aspera para o governo, e 
parecesse suave aos governados. muito 
contri,buiu a democracia e o alilamen
to do vice_presidente, em seu tra,balho 
ingente, diario, tenaz e vigoroso Jlara 
a'!'astar, na calma de sua nobre cou
dueta, os graves perigos que a todo o 
mO.lIlJento ameaçavam desabar sobre 
S. Paulo , Isso foi consegUido. As nu
vens carregadas desfizeram-se . não 

em borra.soos d,estrui'doras, mas em 
tranoq,uillidade beneflca e profi.::ua. O 

povo paulista sentia-se orgulhoso por 
vêr o seu vice-presidente em exerci
cro sahir do palacio e dlrj,gir-se para 
a sua residencia partiCUlar a pé, com
pl,etamente só, confiando o prestigio 
de sua auc toridade á guarda do povo, 
e dando o lIIlelhor e mais bello ex~m
pIo de democracia, simpH<:idade e mo
d~stia, num meio tão inclinado e pro
pi'Cio ao luxo, á riqueza , á vaidade 
fdia e ao ap'parato futil e ruidoso_ 
GOVler,nar é mandar poucO'e dirigir 
mutto. A felicidad~ do ·homem de go
verno é sentir que aS suas ldeial!, as 



- 415-

suas tenue.ncias, o seu modo e feitio 
são eguaes aos dos cidadã.os que o 

eHegeram. Em pa1acio, c:ugit.all(lü dox 
graVtt;i:' pro tb:lemas sociaes t ! politic!J.s; 

nas ruas, ao lado do povo que lhe 
deu {} llrestiglo do poder. sentindo e 
vivendo com e:lle, co'ufundindo-se na 
niultidão a.non)'lma, como parcella ml
llima que clella é. e <:llnanhã ha d-e vol 

tar ao B''''U ~oio obscuro ê so;berano, 
para. SÓ ser lembrado pelo bem qu~ 

soulbe fa.zet' , quando esteve no pres
t igio ovtnscante do poder pUoblieo; o 
dr. Carla •. GU'imarães 'ba de passar a 
histori" como exemplo de chete' de 
governo 'Jue soube praticar o verda
deiro' regimen da delllocracia. Respei
tado por todos, s. ex.cia. cO.n tinua 
aifastaelo da politica, entr€gue à faina 
elos nego'cios ~ ao carinho de sua nu
mero:sa famiLia. Thdos O ,querenl . e 
admiram .. não só pela sua honestidade 
pro;funda. COllllO tambem pela sua pro
bida.d,e sem macula, em todos os actos 
da sua Rustél'a vida pubHca e privada. 

,Dirigindo-se ao COil1Igresso do Es
tado a 14 de julho de 1912, o vice
pJ1esidente em exercicio, dr. Carlos 
Augusto Pe reira Guimarães. assim 
expoz ú estado dos negocias publicos. 
'Distribaidos como se acham por <lua
t.ro ·grandes departamentos,qne formam 

o apparelho administrativo paulista, 
·esses serviços fizeralu-se com perfei 
ta llormalidadle. As condições do mo
mento ;.mpuzel'~m-se ao .governo pru
dencia no desenvolvinulnto de uns e 
a:bstenção de iniciativas em o~tros. 
Substitnindq ao presidente Rodrigues 
Alve~ estadista de larga visão, reco

·nheci·da experienda e profundosáber, 
O vice-presid'Cnte procurou com sin
cera es,forço seguir a orientação do 
conselheiro Rodrigues Alves, pois que 
era a melhor e a mais aconsel;hada 

pela pOlítica do partido a qUJe ambOS; 
.presidente e vioo-presidente, perten
cia,m. O momento era de graves dit 
Uculdades economícas e finaneeiras; 

mas, S181ll embargo S. Paulo progredia 
R€lm.pre; e no seu progr-edir apresen
t.ava ·novos e illlpo,rtanies aspectos e 
pl'o,blemas que reclamavam soluçào 
satiSlfactoria. As aspiraç.(íes 18 as ne 
cessidades do Estado eram incessantes; 
mas os poderes pu,blicos viam-se .foJ"
çados a guardar a maior reserva nas 
despezas . Ur,gia esta,bel€cer o equilí
brio orçamental'io que ])Or si só cons· 
tituia um pl'ogramma de administra

ção. Para se conseguir tal fim era In
dispensavel ·q'ue os poderes pub1ieo~ 

se unissem na mais compl-eta 'e severa 
economia, agindo uniformemente. 

Eleições. - A 30 de outubro d-e 
1913 houve eleições geraes para ve 

r·eadores ,e juizes de' paz; e, a l.o de 

março de 1914, eleições de presiden
te e vice-tpreside'rrte da .REl\Puiblik)a. 
Alié1n dessas dJeram-se €Ieições par
ciaes. Houve IVberda,de de voto e a or

dem, publica manteve-se se'm aLteração. 

Instl'lloCção Publica - Con tinlla,,'I1 
a meY'eoor toda a attençào, mas era 
insujflficiente por varias motivos. As 
matriculas es·colares augmenta'Vam 
muito e semlpre; e as novas esçolo.s 
não bastavam, pois o progrtesso pau
lista e o a ugmento da p<>pulação, em 
zona.s novas, eram obstaculo ao en
sino das creanças que por muitas ra· 
zões não podiam frequentar escolas. O 
pro·blema era de solução diHicil, mas 
preciso se tornava encaraI-o de fren
t.e , resolvendo-o cam.o fosse possível e 
a-conse}ihasse. a sabedoria do ·Congresso 
e dos tec'hnicos comipetentl&s. A~ha· 

va-se 'concluida a construcção dos uI
timos edificios escolares, auctorisada 
pela lei 1.214 de outlLbro de 1910. O 
numero total dos matri-cula,dos nas 
escolas primarias O'flficiaes foi ,em 1913 
de 140.485 para ambos os sexos. Fune
cionaram 129 grupos com 1.692 clas· 
ses, dos quaes 2.6 na Capital com 430; 
11 escolas reunf.das, com 46 classes; 
18 escolas 'IDod€los aunexas ás nor-
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rnaf-~ S: (1,chavam p se providas 1.250 eS

colas isoladas. No correr do anno de 
I!H4, j·nstallaram-se mais 11 grupos; 
tiver3im provimento mais 212 escolas 
lsoladas, sUibindo o seu numero a 

1.419; existiam na época da Mensa
gem 1.838 classes de grupos; e 3.257 
escolas primarias. 

G)'uluasios. Fu ncc·ionaram O~5 

tms ,existentes: Capital, Camp·inas e 
Ribeirão Preto, com 594 alwmnos dos 
quaes 34 coneluiram o curso. 

.lllscola Polytechnica. - ' Funccionou 
regularmente com 320 alumnos, ha
vendo 3S onv·i.ntes matriculaodos e 44 

lilVres. 

Faculdade de Medicina. - Inaugu
rada em 1913, tunccionava á rua Bri
gadeiro T~bias em prledlo d", aluguel. 
Sua installação pro"isorla não satis
fazia, tornára-S€ imprescindível cons
truir ediJficio proprio. O curso preli
minar contava 70 alumnos, dos quaes 
34 foram approvados. Em 1914, ma
tdculara!lIl.-se 101 alumnos no curso 
preliminar; 43 no primeiro an·no do 
curso geral, dos quaes 9 por trens
ferenda do Rio de Janell"o. Foram 
contractados os segulntJes pr01essores 
estran.geiros: ·dr. EmUio Brumpt, da 
Faeulda'de de Paris, para a cadeira de 
Historia Natural; .0 dr. Lambert Mayer, 
da Faculdade de Nancy, para a cadei
ra de P.hysiolo.gia; e ' o dr. A'fifonso 
Bovero, da Faculdade de Turim. para 
a cadeira de Anatomia. 

'Escolas Normaes. - Foram Instal
ladas em princlplos de 1914 as do 
Braz (lCllipital) para o sexo feminino; 
e a de Casa Branca para os dois sexos. 
Em todas aS escolas normaes exls
tiaJm 3.808 alumnos, dos quaes 3·69 
concluiram o curso. Ficou exUncta a 
Escota ·Complementar de 11aipetininga. 
Para dirigir OS estudos de Psychologia 
Experimental na Esco-la Normal 'Se
cundaria da Capital foi contractado o 
professor Ugo PlzOloli, da Universidade 

de Modena. Achavam-se adea,ntados 
os edilicios em construcção para as· 
escolas de Piraci-ca'ba, Bo tucatu', S. 

Carlos e Pirassunuuga. 

Esoolas P'·ofissionaes. - Começa
vam a corresponder aos in,tuitos de 
sua creação.Aplenas a de JacarehT 
não se de senvolvia. A masculina da 
C3ipital tinha 682 alunmos que faziam 
o curso de mechanica, pintura, carpin
taria, tunHaria, tecela·gem e desenhe 
profissional; na famdllÍ'o.a 'ex~stlam 

266 alumnas distri'buidas pelas clas
ses de confecções em geral . roupas 
brancas, flôres, Ch3IPéus e bordados; 
na de Aro·paro existiam 76 aluro·nos 
matriculados que apprendiam electl'ici
dade, carpintaria e ou·tros onficios. 

Seminal-io de Educandas. - Aeha
va-se com a lotação completa de lO!) 

alumnas internas. No correr do al[n(} 

de 1913. retirara:m-se- 14 ; a despeza 
com o estabelecimento foi de 
75: 000$000 rs. naquelle anno. 

.4.lmoxal'ifado. - Distrihuiu 626 .633 
objectos escolares sendo moveis avul
sos, utensiUos, livros, inlpressoB e ou· 
tros o!:>jectos; em 1913 distri.buiu .. 
3.U·6 dotações completas de material 
escolar. 

Saude Publica.. - Em 1913 a ci~ra 

mortuaria no Estado. -d,.e S. Paulo 
apresentou diminuição sensivel na! 
molestias Infecciosas. Se não ' fossem 
casos de tYlPlho e dipllteria uenhum 
~obre"",lIt(.> t",ria sof-f.rido ;a adm'Í!üs
tração. À naA;alidade augmentou. Na 
Cwpital um conjuncto de medid.,s bem 

ponderadas faria albaixar de multo a 
taxa da mortalidade. A Policia Sanita
ria, o saneamento local, o destenvolvi
mento dos exgottos, a distribuição de 
egua abundante e pura, a rigorosa ap
pl'icação da !im·peza em todos os seus 
pormenores são as medidas que a 
sciencia aconselha para a obtenção d;~ 

uma perfeita salubridade nos' centros 
populosos; principalmente em nOsse;· 
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meio onele dia 6· dia se infiltra.m ele· 
mentos novos de molestias trazidas 
j)'ela população cosmopolita que nos 
procura. O Governo trruhalhava com 
todo o esforço paI'" c:onseg-uil' melho· 
rar os serviços hygi'fluit'OK rle S. Paulo. 
Fazia-se systematicamente (dentro dos 
limites do poss-ivel) a vaccinação anti 
typhica. Era i'lIdiHIH,ns'avel da.,. cons
tante combate ás moscas ,e aos mos
quitos, á s emelhança do que já se 
pratica vo. em Santos e no Rio de Ja
neiro com resultados de todos bem 
con hecidos. COlll0 , porém, o ape-rfei

çoa'm ellto, ha bitos e cost'um'es hygie
njcoH uão dependem exclusivamente 
das leis, nem do governo, mas muito 
da educação e amOr á limpeza, a sua 
ac r:ão hade ser forçosamente mais ou 
menos demorada. Havia ainda muito 
que fazer no assumpto - sande pu
blica - . A febre amarella desappa-

:l90 doentes appJicavam-se a trabalho, 
ruraes sob vigila·ncia medica. Conti
nuavam ás obras tend'entes a coHocar 
o hospicio, installado em Juquery, na 
altura de um estabelecimento modelar. 
Tornára-se necessario um pavilhão 
para doentes criminosos, já em nume
ro de 109. A despeza total durante I), 

anno de 1913 foi de 842:997$612 1'11. 

que ficou reduzida a 787 :092$612 n., 
tomando-se em conta a renda do esta
belecimento , reS'lltante de pensões e 
tra,balho nas hortas e pomares. 

Hospitaes de Isolamento. - O da 
Capita1 precisava de melhorament.os; 
O ,de iSam.ltos era ,modelo de construc
ções no genero e podia constituIr mo
tivo de o(lrguHlO para o serviço sanl_ 
taTio de S, Pa'uQo, 

Commissões Sanital'ias. - A de 
Santos -funooionava re,gu1armente em 

recera do obituario do Estado desele predio proprio; a elo trachoma tam-

1904; e o Gover·no esperava que o 
meSlffiO se dlesse com a vario la, pois 
que a scieneia já tinha ao seu alca'nce 
os meios de lhes dar 'combate e el1-
minai-as dos centros e rcgiõoo civilí
sadas. 

Instituto Badel'co!ogico. - Fu,nccio
nava ainda em campo de acção res
tricta; reorganisado, pOderia prestar 
grandes serviços. princlpalmen.te se 
fossem aproveitados os elementos já 

existentes no La'boratorio de Analyses. 

Inst.1tuto do Butantan_ - Em 4 doe 
abril de 1914, inauguraram-se e,s no
vas installaçõss . deste incstituto serum
lherapico, actualmcente apto para de
semperohar ,8 uas fu ncçães em perfeita 
regularidade. 

HCl&}>icio ('te Alienados. - AM .fins 
de 1913, o numero de enfenmos que 
por ellepassaram desde sua fu·ndação, 
swbiu a 10,338. Estiveram em ,trata
mento no hospital central durant,e 
n.quelle anno 76.1 enfermos, dos' quaes 
557 foram distribuidos !}elas colonia6: 

bem j·ncIJ.mb-ida de 'Com'bater o im.pa
,Iudism'o e a aukllostom-!\l;S1e tra'baolha
v'a numa va,sta ZO'lla do Estado. Seria 
conveIliente da'r-l'he ainda o encar,go 
da prophy-laxia d'a lepra e O policia
mento da zona em que funoeionasse_ 

Desin fecto rio. PossuJa grande 
parte do seu material substi'luido e 
modernioodo. Necessita,v·a. porém, de> 

vehicu:los e ap.parel:hos de s'ulphu.ra
ção para 'com bate r roedores e ';nse
ctos nocivos. 

(',asas r1<'. Caridade. - Continuavam 
a receber auxilios do Estado, merecendo 
menção e·spedal as da Capital. Santos 
e Campinas. dignas da maior attençAo 
pelos grandes e valiosos serviços ca
ridosamente prestados aos eufermos 
que, em numero avultado e crescente, 
as procuravam. 

Museu. - As collec<;ões existentes 
for·a,m au,gmenta:da.s; a Revista do 
estabedeeimento pll'bUcava-se com a: 

possível reguh"ridade; 68.102 pessoas 
vísitaram o estrubelecim€'llto em 1913. 
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J';statistica. e A,'chivo. - Esta 1'e-

parNçã.o 

lJr.edio 

fUllectonarva 

rece'!l'temente 

em 'mag,ni.fi>co 

c{}nstruid'Ü e 

eontraotado ,para n,eUe Uca1'em depo

sitados ,os documentos e coHecções 1'e

laJcionadosc-om a !listoria e es'tatisti
,00 de S. P'au'!,o, Repartição interessa'n

t'8, desünada a ,prestaJr Q<pümos ser

viço-s aOs estu,dioso·s, lllere-cia o lne

l'hor cuidado do g,overno, 

.Dial'io OfficiaJ. - FUl1cci-o.nava re

,guolarmente. Esta r'8jp-a',jUÇã.o tin!l'a 
por fim edital' a folha 'Üfficial do Es

tado de S, PaU'I'O, 1m]!rimir €' encader
nar traba-J.hos e livros para as seere

taJrias e Tep'll't),ç;õ'es subordillla.das, 

~ ,Ol'ga,nisação J udiciaria.. - E,ra {l, e f

ficiente especiaLm,ente 110 'ponto da 

sn:bstituiçãod€ juizes, O ,governo es

'peTava que o poder legislativo estu-

· dasse e pTovid,e'Ilocias-se a respeito ,de 

,modo que o Estado de S, Pau'!o tives

se Ulna or,ganisação judi-ciaria c8.lpaz 

de satisfazer as necessidades publicas 

em mate ria d,e· tão g.ra:nde relevancia. 

Ordem Publica. Continuava 

inallterada, Nem imes,mo na,s eleições 

de 30 de ,outulrro de 1913, que, foram 

muito disputadas; e na p,residencial 

de 1." de março de 1914, nada oocor

reu que prod'u~i~se alteração na or

dem publica. 

Serviço Policial. - Foram ,0rea

dos mais 14 distr1ctos pOliciaes, Em 

varias delegacias ·de 'qui'nta classe, 

· ainda não comprehellld idas 11 o q uadr,o 

'da po11ci,a, de carTeira, foram escoB,;

das pessoas d:j,plomadas em direito 

· -Para exe1'-cerem os ca.r'gos IPoU,ci'aes, 

Gabinete Medica Legal. Deu-se 

augmellt'O ex·braordlnari'Ü ll>Q'8- s·ervi-ços 

a seu cargo: - em 1913 o gabinete 

iutel'veiu em 5,012 casos, sendo "" 

3.225 -em e·xa!lll00 diversos e 1.787 

Yerifi~a-Gões de O\bitos·. 

Gabinete Chimico Legal. - Creadt> 

em 1910, tinha prestado assignalados 

s'erviços na descoberta -de crim&'3, 

Com o seu auxi.1~í-o des'Co-bri.ram-se de

lictos repl'es'enta·ndo 42, 3% dos ca

SOiB 'sujeitos á sua a,preciação. 

Gabinete de Investigações e C",p(u 

l'as. ~ Creado ,em 1910, era 1:üncla 

uma repartição em preparo, Em 1913 

e~fectuou 1.251 capturas de cdmillo

'sos, "end,o 862 no ÍruterioT, 378 na 
Capital e 11 em outros Estados, me

diante extradição em termos legaes, 

Inspecção de V·elúculos, Cal'l'et a", 
gens, Diversões e Assistencia-. - Em 

1913 ma'tricu.!aTam"se 1. 4i21 .I)essoas 

enl>]!regadas em 'serviços ele veM,culo,s 

e carretag€ns. A 8'ua, ac,ção sobre o 
trans;;to 

PQooi v e 1 , 

-publi-co é a UI-ais ;be-nefica 
n;;,!) ,só p8'l'" vigilwn'CÍa d,a 

cir,culaição, como pe:Japnnigâo dos 

i.nrl'oot'{):I'Iel8. A assistend,a no ,primeiro 

semestre de 1914 atten\!eu a 7.667 

i'll!dividuos 'ou mai,s 1.537 sobre o mo
vimento do an,no de 1913, 

Secção de Identificação. - Foram 

identiücadas na Capital 4,137 pes

soas durante o ann,o de 1913; e no 

tnterior mais de 6.000. A identHi'ca
ção civil na nülicia, funccionailis,nlo. 
e ,:nas ,e'mpresalS: ;particulla:res teve 
acceitação e procura, pelo que os regiS

tros aecusam em 1913 o seg'uinte 

resu1tado: 26,245 identiHoaçõe,s jô'di

ciaria's; 21.600 ,civis; total 47.845. 

Institutos Di."ciplinares. - O da 

Oapita!J fUllccionava regularmente e 

as suas officinas de ID-echanica, car

pintaria, funilaria, fundição e col

choaT,i·a a'c~hava'm-se p.e·r,feíta,m-ente 
al]>,p;are:L'haJdas ",p1'Oldupdruio a'P,rec~a

veis resnltados. O pTedto do estabe· 
,lecimellto,pol'ém, d!eixava a de'sejar. 

Os in,stitutos d'e Taurb8lté e M'ogyJ.Mi
l'ilu seriam inaugurados, como s'e es-

perava, no decul\S'Ü de 1914, 
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Colonia COI't'C'ccional. ~-- - A e.st"abeJe

cid;a na Illha dos· Porcos nf.Lo. causou 

bôa impressão ao ·secretario da . ./U6-

tiça na vis'ita que allí fez: a cli-

l'ecção não era ,pro'pria p-a,ra um e:::;la

h e 1 e-c.~1.n €,nsto fP enall;; HH ~''Ülnli!ll ,1IIIl i!ca.

çÕ'es e tnanslJ)ortes d·j,f fi-ceÍ:-:; e ca.ros; 

a ulanu-tençã>o do es-ta.he.r.e,dm~nto 

penosa. Estuclava-:-w 1/ fi! plano -de re· 

formas radiicac,g na colollia. 

Prose·guiam com 
actividmd" as ~l',as -d·e const.ru<lção 
da. nova. IPenitencia'ria. Estavam 

p.ro.m-rl'bas todas as· funda,ções.; d·o-iis 
llil.viJlH"JHS aleançavanl o quarto andaT; 

e um, o ter."".iro. At,; 30 de maio de 
1914, o gov€rno Unha gasto na 'COIIlS

trncção 5.775':000$000 TS .. 

Porça l'ublica. - O seu quadrn foi 
augmentado de 698 homens; a guar
da cívica desdobrada em dois corpos; 

a COllllipan\hia eSCOlta tra.nsiÍonn ou-se 

nwm <lorpo; deu-se melhor .ai,ojamen. 
to aos sold3Jdios; o 3·0 batalhão p'as
sou-se para a ru,a do CambulCY em 
predio do governo;. o 5:° batalhão 

alojou--se na rua Vergueiro em ,predio 

estadual; no qU'3Jrteil d·a Luz fiZ€lI'am· 
se mel'horrune'ntos no Hos.pit3J1 MNi
tal' e no .a~ojamenlto d'o Corpo deCa
va'l1aria; instalhvraJm-se t'res novas 
e n te'fmari:as, um .paivilhão' de ohserc 
v,l<;lão ,e, uma isa1a Ipm-a tratamento 
de molesÜa de olhos; no curso especial 

nlÍlJ.ita.r matricu,la'ram~se 18 aL'umlIlos; 

e sua 'inauguração deu·se a 30 de 

maio de 1914. Esse CU1'SO destinava
se a suppri-r O'S ens.inam·entos que a 
missão tranlCeza vinlha da.nd:f) aos sol
dados de s .. ,Paulo. O Corpo de Bom

hei.ros dispu:uha de 6 automoveis .para 
os .serviços de prompt-idão. Parecia 

acertado substituir oompleta,mente os 
vE1hiculos a,nti'gos de tTac~ão aninna'l 
por automoveis. O desenV'()lv~mento 

da ci.dade impunha outros' m~lhora

mentos, entre f)S quaes Jli{)vaS esta-

~om a nrg-enc.ia desejada. 

Mi.JitH,r J!'ranceza que era 

pe'lo (lo1'onel Paulo Ba,lagny 

A .Missão 

chefiada 

passoOu a 

se·r pelo coron~l' Antonio N€rél, ean 
·cuja -cmn'pan'hia vieram o tenente co
ronel Gustavo Wanni,,; maM; tarde 
entrou para a Missão o maj:oT P.rot. 
O Go·verno prov'dendoupa,ra SM 

prorog13;do o cOIIltracto da Misl"ião. A 
repartição da Policia MaTiotima resen

tiw'se da falta de pessoal e de appa' 

rel:hos. A ;remune.ração doo seu's eID

proga,dos era insufficiente, :Pt>Í!s que 
a vid,a em Santos tOTnaWl.-Se cada vez 
luais c&ra. 

Escola Agt1icOila Luiz de Quei
roz. - P'assál'a POT nova re4:órma no 
·8enti.'1Io de se dar ao seu ensino ca
l'acter e&sen'ciaJ!mente p'ratwo. A bIi

blio1Jheaa e o :Ia-h"rllltorio 'rece'beram 
augomento e 'melhoria. Pa,rHu para. S; 

ElurO'p'a a pr1meira turma de a:lum.nos 
diplomados acompanha,dosde nm 

·j.nspeoVÜ'l" com o fim de oo'pecialisa
rem -se. O ensino agricola am,h\l'lante 

fazia.se r·e.gulal'mente em varios cen
t'ros Tu.raese' <leMe colhiam-se hons 
resu:Utados, não só na in,strncção, mas 
t",mbem no combalte ás ·p'l'agas e na 
adopção de mE'!lhores metlb.!o<d,os de 
-cultura. Mer,ecia referencia os traba-
1ho<s de defesa agri:CO:la pr';'nciprul.men
te na instrucção aos colonos sobre a 
extincção de gafa·nhotos e saúvas. No 

ga-bi:net€ chimko, fizeram·se 500 de

te'l"minações e 64 analyses. O chefe 
do gabilnete estudou o ,p,rep·arü do· 

cru~é conoontTl'lido, perc'Or.reu fazendas 
e ens""ou processO's ,pr.ati.()os de mil:!

tura e ''''PIJl'HcaçãJode adu·bos a vari.as 
,culturas. A escola "Luiz de QueIroz" 

era oo.t8!be,lecimento util e de-stinado 
a prestar oIttimos serviços em futuro 

p:roximo. 

ServiçO' MeteorolO'gicO'. - Teve nl)
ta V:e'1 des envol'V'ÍlIIlen to, ID1Ü1tocont.rí-
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'Imindo p<1l"a esse resultado o Obse"'
vatorio, siVuado na Avenida ·Paulista, 

"lue não só h:lJstallou varios postos 
n{wos {;()nlQ os de üasa Bra1fi1ca, ES:pi

crito Santo do P,nhal,Tres Lagôas, 
Cunha, Ja;bobicaba'l e RIo Plreto. como 

<tambem entrou em combinação com o 
Observatorio do Rio de Janeiro para 

11 troca de Teciprocidaid'e de estudos 
e observações. Sendo nece.ssi,dade dos 
;lentros civi1isa<l!os a 'Vulgar'i's.ação da 
hora official, provid€tnciou-se para 
lIIue a Ca.pit!lil poss'l1Í<sse regu.1aidores 
electricos em varios pontos, ficarndo 
tOd'oG eMes sujeitos ao gmnde re:l!ogio 
eoUocado n·a fachada da Secretaria 
~a AgTicultura, ·recebendo este ulti
m-o regulador, de &-" em 6 ho:ras, cor

,rentes emittid!liS 'por um do,s relogios 
padrões d'O Observ!litoriQ. Ooan gran
de j}raveito publ>i,co fazia-lSe o serviço 
>dos reguladores officiaes. 

Sel'viiç.o F1lorestaI. Em 1911, 

prim.ei,r!o anno d·e seu fUfi!ccioonamen

tQ, d,istribuiu 250.141 mudae de 00-

sencias 'Í'ror:e,staes e arv>ores de or·na
anentação; em 1913 distriobuiou . 
1.1.38.929 exemp<lal'oo. Seu pro-grooso 
-era eyident~, e a sua ac-ceitaçãü co·m
ple<ta. 

Institutü Agronomicü. Cünti-

nuaram os estud'Os sobre o estado sa
nltario dos cafes·aeg paulistas e s,Q'bre 

o café "Robusta". ° Instituto proseguiu 

n'O .conjun,ct'O d'e suas Oib,serva;ções, 

·tod'as te·ndentes, ao a·perlei.çoarnento 

e d·e'fooa das cultunas em S. Paulo. 
Prooccupa'Va.-se ainda o InS'tituto C'Odtl 

a polycultura e pecuaria. 

Horto Agrario TI'opical de Ubatu. 

lia. - Seus trabal'hos 'constara.m de 
eXlllerümcias em !linroz e mUho de v·a
Tias qualidades. DistJ,·ibuiu 2.900 

gra'I!l'lllas de ~m_tes e 155 mudas 
de .o.lantai& dIversa/s; e bem assim 
tr<"'11<sp'l'aniüu de vive.iros para os cam-

!J)o~ 2·328 mudas de arvores fruclHe
ra~ e Í!lorestaes. 

'JongTessosAgrJcolas. - Foi nota
vel a concorrellcia de lavradores na 

"'dade de Jahu' pa'ra o seUmo con
::resso agrícola, interessando-se o go
verno pela continuaçã,o rue, tão uteis 
reuniões em pontos dHferentes e pe
riodicamente. 

<Indus'llria Alli.n1.llil. - Os sen'iç'Os 
do Post'O ZO'ODeohnico Cent"a;]; Se'lec
ção do Gad,o Nac10mü; Estações Re
gionaes e Ha·m!s Pa u lista co·rroram 
regu,lamnente. Fez-se a importação de 
anima,,,; oopro<douctores. O,s serv.iços 
de veterinaria estavam p.roduzindo 
b'Ons ,re.su:l<tadoo; er,a rnece<lsà'roo de
senvo'~v<ll-o, dando~~hle· Tegulamenlto., 
A industria anImal merecia do gover
no a melhor IIIttençã'O, pois não lhe 
era desconhecido o futuro da pecua
ria pau'liJsta, cuj{)pr'O~l"eooo e deisen
vo"!Jvhnento alpreseIllta<va'lll-se ·ra,pidoB. 

,Pecual'ia. ia desenvolvimento 
da pecl1'aria paulista era digno de re
paro; poÍ;S' o seu de&envolvünento to
mara taes p,rap'o,rQÕes, que não: er", 
temeral'io dizer-se que em futuro não 

r-emot'O a pec'u.aria- €' o caflé, consti
tuiriam a base da riqueza .paulista. ü 

gove.rno acomIP·anha.va interessado o 
progrresso da Ipecuar,Ía) procuraJndo 

todos os me.i.os !liO 8'eu alcance para 
coaJdjuvall-'a e dal'.l-he auxilio. A' Ini
ciativa paJl'ticular devlia~s'e a funda
ção de importantes estabelecimentos, 
eu tre eUes os 
de Barret{)s, 

p·alra só fa'lar 
nl-a'i.-ore.s. 

,ma t!lidol1lT'OS frigo.rllfico5 
Caçapava, Pinheiros, 

destes, que eram CY5 

Propaganda do C-afé. - O com
missruria'dio do EstaJdo oollltirnuwva no 
trabalho d-e propaganda, tend'O toma· 
do parte nas exposições de Gand e 

Lyan, s'em esq'ueoor os meTcad'Os do 
Japão, que c01lvinh<a con,qu~star e 
on.de <cÜ'mrvanhias ij,apo:ll'6zas, a uxHiaw 
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das pelo governo, co.me<)ava.m a ex_ 
plorar o üommercio ca-f-eeh'o·. Era as
sum1)to que o gOV'eruo po.r intel'mellio 
da iSeoretaria da AgroÍCuHura <lStuda
VIa CO!lll o mais vivo interesse e d~_ 
veJlado caJ'lLlIlho. 

Comrnjssal'lad,,~ d" .1<Jstado no Ex

ool'Íor. - C'onLinua'va co.m séde em 
BruxeHas, teJndo sido extÍ'llc,tos os de 
Vianna, Berlim, Pari!; e Mad.ri<l. Os 
pro<duet.os pal1'loista,s ap<resentad,os' nas 
expo."Ii:çõ'€o; de 'G<anKi e Lyoa mece:re
ram premias e menções honrosas. 

}ilst.aUst.íca Agricola - Em 1912 a 

1913 a. prod'u-cção de café em S. Paulo 
to; d e 9.470 .833 saceas; a col1heita 
d" algodã.o .· no mesmo peri.oido foi a 
maJiol" registrada no Estado n<lstes 
ul'timos . SI) ann~s, tendo altingido a 
2.654.487 an'obas; o :fumo produziu 
150.'i60 a:rl'o·bas· em rola·; a &afra de 
1l;SSllca,r [oi de 414.632 saccas de 60 
1rHos; a.p·eza,r disso .8. Plawl'Ü ~m,por

to II il. 791 to,n-eladas ·d<l aSSUe!loT do 
nOl'te; falDrica:ram-6le 124.44,7.0ll6. li
tros de a.leo-ol e aguardente; a eaTra 
de ' a.rroz rendeu 1.390.733 sac.cas de 
100 litros, em .ea'Sca; de Minas e 
Goyaz <l' tamb~m dos .po.rtos d'o sul, 
entraram 14.445 toue.ladas do mesmo 
cereal ; a Im.portação- do estJrangeiro, 
po,rém, foi s'ómente de 32.220 killo<s; 
o- fe:j,jão ren,deu 1.922 .. 142 ·saccas de 
100 litros; o mÍilho lproduziu . 
9.821.910 sa·ccas de 100 lit·ros; a ba
tatailngliesa cujo de;seuV'olvim.mto 
e,ra g.rande produziU! 3-20.647 saocas 
de '. 10 () litros; não o bstante a impor
tação deste arttgo lol ainda de 5.212 
toneladas; a cu.ftura da mandioca re
cebeu notaV'e1 hn;p\lJlso pI'i'nmpatmente 
no l.ittoral· e nos terrenos ma.l'ginaes 
da E&t'l'ada d<l Ferro Oent.a:l do 
B:msil. 

Cultura do Café. - O fUJIl·ceionario 
que seguiu para o ArchipelagoMalaio 
e Indias Jng1ezas, visitou aS Uhas de 

Ja va e Sumatra onde se fazem cultura 

de novas eSlJecies de cafeeiroo entre 
as quaes avulta a conhecida pelo no
me de "Robusta". O funccionario- apre
s<lntou minucioso r~IMorio com Inte
res'santes grayu·r>as·, e que está send o 
i'mpresso ,pasr,a distrijbu[ção enbre os 
1avradore.s. O encarr-egado d-esses es 
tudos visitou tamoom Cey,lão, as 
Bha,s CeLébes e a Nova Guicr!éa, par
te da Australia e Queenslandia, onde 
se cU'ltiva o ca,M ·em condições mai~ 

ou me·nos semelhantes ás nossas. 

Producção Industt'lial. - A i,ndul!!· 
tria 'manufactureira 30nreu g'l'ande 
crise em 1913, porque prodUZiu de
mais sem emcontra.r co'1locação prom
pta nos mepeados. Algumas fabricas 
fecharam-sil, o-utras restri·ngiram a 
p,rod,ucçã'O. A indust'ri·a fabriL avan
(,lOU muito, sem estudar as pOS6tbili

d!lld'es do consumo em novos mer
cados. 

Commel'cio COUl o Estrangeiro. -
No wltLmo qulll'quenn.io apresentou o 
segui'nte moviment'O eonforme a men· 
sagem do vice-presidente: 

.c Annos 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Importação 

114 .055 :264$000 
14L799 :919$000 
191.077 :487$000 
248.698 :304$000 
273.103 :188$000 

Exportação 

431.644 :755$000 
282.144 :602$000 
480.900 :286$000 
530.135 :051$000 
490.281 :355$000 

Assim, a importação de 1913,'a maior 
que tivemos até hoje, excedeu á 

de 1912, em 24.404:884$000, pa,peJ. 
A expo'rtação entretanto, foi inferior 
á de 1912, em 39.853:696$000, não 
ofu.stQ\nte haNer \lJHraJpassoo'O a dos 
o-ul/M<s annos· l'el'e,r.idos. Na Lmporta
ção, o au,gmenillo notave1 é nos al'ti
g<oS que revelam progresso eéonomi
co, como ôlajam: carvão, cimento, tri
lhos . e aClCessorlÍos, locomotivas e va
gõe,s. Cresceu tam1bem a impQirtaçiio 
do terro e a.ço Il>rUOOS' e mánufactu
rados, bem como a de machinas para 
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. 1 ill(l. tI':~1.ria. Dos ·aJrti·gos destinad'Os á 
:'!. li lIJH~J\taçã:o .recebemos . 
(; 11 . !>~19: 000$000 em 1913, C"'m um 

'.I.llgmen'to de ~.,50 0:000$'OOO, sabre 
I. 91.2 . A ca uoo d'a dtm in ui ção d·o va

Jor exportado foi originada pela bai
:." dos preços de caM, cuja .sabida., 
por Santos fo·i -de 10.2'29 . 245 . saccas, 
em 1913, contra 8.934.719, em 19 12. 

1<Jntrretanto, o valor do café exporta
do, nruquelle anno foi apenas de ..... 

489.999: 662$000, quand'Ü' o exporta
do em 1912 produziu a somma de 
527.511:843$000, .V'Il!lor a bÓTd,,· 
Convertido em moeda ingleza, o nos
" .0 intercambio em 1913 deu este re.
sultado ainda bem faV'frravel: 
Exportação 
Importação 

SaMo 

lbs. ,32.68·5.014 

1bs. '18.20.6.777 

ll",. 14.478.237 

,'-lS mações 'mais 'bene~idadas \pejo 
augm1euto da Í!!lljpo<rtaçwfr Ifora,m o.s 
Estados-Unidos, a F-rança, a AHema
nha, a Heilgica, a AT·gentina, havendo 
po<uoa dimd,nuição para·,a Inglaterra e 
Italia. INa ex'portaIÇoo, houve cresm
men1to 'IH.ra a l'1rança, J .n.gtlrel:erra. e 
Ho.Jla-nda e decresci'mo para os Es-

tado's-Unidos, Allemanha. Austrla-

Hungria e ltalüa". 

Commereio de Cabotagem. - Os 

jl>ls lP'l'incipaes aTtigos imp·ortados 
pelo .porto de Santos .foram assucar e 
fl lgodão. Em 1912, S. Paulo importou 
61.333 toneladas d,e assucar e 7.163 de 
a lgodão, eontra . 71 .791 toneladas d~ 

', ssucar e 6.620 de al'godão. no exerci
cio de 1913. Houve grande augmento 
l!a. iin portação de . outros generos ali
menticios. A exportação> paulista pelo 
porto de Santos para outras Estados 

da Uulão não apr.eS'entava, nos ultimo·" 
fi annos. 'desenvoolvimento rapido, por
que as elevadas despezas das Docas fe.
vl>reclam a sahida das mercadorias pe, 
la Estrada ' de Ferro Central. Em 1913. 

tando um valor de 29. 6S9 : 37 9$60(}· 

rs. num peso de 23.573 toneladas. 

Movimento· Marittmo. - Em 1 913. 
entraram em Saudos 1.939 navios de 
vela e a vapor com 4.94 8.:341 tone
ladas; e sahiram 1.953 emba rcações 
á vela e a vapor com 4.976.941 tonela- · 
das. Predominare..lll as bandeiras in
gleza, allemã, brasileira e hesp,ulhol:t. 

Viaçãl> FelTes. - Existiam em 19 H 
(em trafego) 5.789 kilometros de es
tradas de ferro. das qua.es 4.001i ]l'er
tenciam a enl·presas parUeulQres ~ 

1.439 ao Estado e 345 á UJlião . As es-
tradas de (erro produziram ........ . 
118.306:234$620 rs. e {hsp·enderam 
71.299:370$1-47 rs. O goveruo crga' 
ni,sára UI;' plano de viação do Estado, 
compre.hendendo o conjulleto <Le estra
das de ferro , rodage m e na"egação 
fluvial. 

oJIlnrninação Publica. - Em 1913 
existiam 8.9:5:5 combustores publioos. 
a gaz. O numero de fócos electricos 
era de 780. 

!Serviço TelephOnico. - Exl$.t-tam. 
82 linhas na capital 'e interior. tendo, 
si,do inaugura dlj. em agosto de 1913 

o cabo subterrE\!neo entre a Capital. e 
Santos. Estudava-se a regulamentação 
desse serviço em vista do grande de
senvolvimento que t·eve em todl> o Es-· 
tado. 

Quedas de A:,,"U8. - O governo pe-· 
diu uma lei a respeito, submettendo 
ao Congresso a·s baoses paTa estudo. 

iNavegação Directa ,,"tl'" Santos e 
ltalia.. - Em 21 de junlho ' de 1913,. 

foi suspenso esse importante serviço, 
visto eomo o governa italiano cassou 

. a patente que dava regalias de paque-
te aos contractantes italianos,oujos 
vapores fe.zlam a naV'Bgação entre 'San
tos e a Italia. Er'a pods fóra de duvida 
qlle não se devia contar com o resta
tabelecimeDJto de um serviço f&'I'orav!!'t 

S Paulo expoTtoll generos repr€sen- aos interesses italo-ibrasileiros. mas. 
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que não ll.cceito n em compl'ehendido 
devidamente pelo governo italiano. 

l'orto de Sa.iltos. - O pr~ress!l e 
!\ugmento da importação e exportação 
demonstra'Va-m a insnffi<: iencia dos 
mei08 para o funccionamento .normal 
às,s serviços do mais importante por
to paulista. A reducção das taxas co
bradas pelas Dócas de Santos impunha.· 
se de modo inilludivel. O governo do 
Estado agu3'rdava solução ao pedIdo 
feito para prolon'gar por sua conta o 
Cães de Santos, conforme o requ"ri
menta que apresentou ao Go·verno Fe
deral em agost.o de 1912, e sem solu
ção aM a data da mensagem. 

Sa.neamooto de Santos e S. Vicente. 
- Proseguiam com regularidade os 
respectivos trobalhos. Santos já pos
suia grand,e 1) um€ro de predios com 
insta Ilações hygienicas das mais mo 
dernas; e em S ., Vicente inaugurou-se 
,.. rêde de exgottos. Até fins de 1913 
fizeram-se 13 kilometros de canaes de 
varios ,tYJPo·s, valori'sa,ndo-<5e' cons!:de
ravel rsuper,ficie de terrenos até então 
alagadiços, 

A agua pota vel era fOl"n€cida á 
popu,lação santista pela "The CHy Of 

Santos Imllrovements Compa'ny", a 
qual melhoro·u e reforçou os seus en
canamentos. 13, V1:cente reclamava 
:.bastecimento d€ agua; ea m€smacom
panhia pensQva em suppriJ-a. A Com
missão d'e Saneamento seria substitui
da po.,. uma repartição de caracter de
finitivo, como era indispensavel. 

Agll8. e Exgottos da Capital 
Executa-vam-se com actividade as 
obras de reforço do ahastecimento de 
agua da Capital com a c:.ptação do rio 
Cotia e c3ichoreira da Graça. Além dis 
so ultimaram-se os tr3ibalh'O~ de apro
veitamento de algll!ns mananciaes da 
Cantarelra, A estiagem de 1913 foi 
tão grande, que o fornecimento de 

agua ficou reduzido q nasi á metade. A 

esse· mal accresceu a cleHiciencia na. 
rMe distribuidora. O Governo tomou 
muitas medidas para attenuar a fa!
ta de e.gua, conr[orme se vê da m inucio
sa exposição constan te da mens·agem 
presidencial. Conseguiu-se reforçar o 
abastecimento com 23.500.000 de li
tros, mais ou menos, eleva.ndo-o as-o 
sim a 70 1/2 miU,ões de litros em 24 
ho'ras, e com mrelhor distribuição. Em 
1913 , assentaram-se cerca de 21 kilo
lnetros de canos novos' e subs tituíram-se-
13 y, kilometras d'e canos velhos, A rêde 
total elevava-se a 536 kilometrose 7 O 3 
metros. Fiz€ram-s'8 5.476 liga ções. ele
vando-se portanto a 4·4.33 2 o nume"o 
de ligações independentes. ate 31 de 
dezembro de 1913. As obras de exgot

. tos continuaram sem interrupção; e 
o numero de predios da Capital servi
dos de exgottos elevou-se a 4 O . 471. 

Illlllnigração - Entraram 109.757 
immigrantes em 1913, sendo 50.063 com 
passagens pagas á propria. custa. e 52.822 
com passagens forn'ecidaspelo Gover
no da União e do 'Estado. Apesar da 
oppooição feita na estra;ngeiro, o ,mo
vimento immLgraJtorio degenvolvia-se 

Patronato Agrícola. - , Continuava. 
a 'pr·estar bons serviços de ass istencia 
judiciaria aos colonos. TinJJ.am sido· 
fundadas diversas c'ooll€rativas de en
sino, pharmacia 'e medico e fu·neciona·· 
vam 4,3 escolas de Busino primario c6m. 
2.000 alummos frequ·entes. 

Colonísação - O Go,verno celebrou 
div.ers()s contractoscom particulares. 
para (} retalhamento de suas proprie
dades . Em ' 1913, os colonos pagaram 
80: 867$839 rs. de prestações pelos lo 
tes comprados, em diversos nucleo·s. 

Terras Devolutas - O serviço de 
discrimInação continuou em diversas 
zonas do Estado, estando concluido 

quanta ás t 'erras do Rio Branco, Cu·ba
tão, Alto da 'Sena, e Ribeirão PalmI
tal, apurando-se neste 96 lotes, A dls-
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erinlin.a(:ão doe ·terras deyo·lutas era 

morosa e embaraçada por par-ticule.res. 
{) serviç,o precisava ser remodelado e 
o go'Ver·no a.presentaria ao Cou-greSoSo 
o resultado cios seus estudos a respeito. 

Oommissão Geograpbica e Geologica. 
- Foi IniCiado o serviço de determi
nação asnononüca da bruse - Campo 
Alegre -!tira·pina. Ia ser distribui da 
a pla.nta geral da Capital. Reorgani

sou-se a carta geral do Estado, mos
trando a c61'es todos os municípios exis
tentes até 1 913, com indicações so' 
bre agricu ll\11'a, commercio, industria, 
instrueçã.o pUiblica, colonisação e es
tradas . Nas divisas de Minas-Geraes 
haviam sido reco·rhidas informações soe 
bre &72 propriedades, das quaes mais 
de metacle forany ·di,;criminadas. Na 
fronteira do P'araná tambem faziam
se estudos. 

Obras Dil'el'sas. - Dentre as mais 
jmpoofta.n t.es destacaram-s'e os projectos 
para ".seo las normaes de S'. Carlo~, 

Piracicaba e .BOtIfC3it u' , todas em an
damento. F.lcaram concluidos 15 gru
pos eseolaTes. Além disso, terminou
se a. estrada de Faxina e Apiahy e tam· 
bem a ôe Presidente ,Penna a ,platina. 
O vice-presidente annunciou a entre
ga da púnte pensil de S. Vicente ao 

transito p·ubllco e lemibl'ou a conve
niencia de uma -estrada que, partindo 
de Apiahy, e passando pela Ribeira, 
fosse até Serro Azul, localidade Para

naense. 

Sooret.aril\. da Fazenda. - Circums
tancias de origem e natureza diversas 
contribuiram para perturbar em 1913 

a vida economica do Estado. Não só 
a politlca internacional, mas tambem 
a pOlitica bra·síleira, tão agitada em 
torno da eleição presidencial, occa

sionaram abalos e r eceios, que forço

samente haviam de trazer retralli
mento no credito, e consequente pa-

raly~ação dos negocios. A mensagem 
vice-ipl'esldencial alonga-se em cons;de
raçõ€<> de ordem geral; e tão· ·be m do' 
du·z-idas, e claramente eXllo.s:tas, que 
constituem nmquadro magistralmen
te traçado e no qual bem se percebem 
as lin'has gera'es e os pormenores de 
uma situação das mais delicooas por 
que ,passou, não, sómente S. Paulo, mas 
c BrasH todo. Felizmente a safra de 
ca,fé foi maior do que se calculou e is
to veiu trazer allivio. Não obsta nte, 
o exercicio rinanceil'o fechou -se com 
"deficit" avuHado, devido ás d espezas 
extraordinarias que" se torn"are.m im .. 
per.iosas, e a outras CÍ'l'cumstaneias de 
ordem nacional a que S . Paulo não 
po deria fu·gir. O maior empen·ho dos 
poderes publicos paulistas deVia ser o 
equ!!ibrio orçamentario e um esforço 
tenaz e continuo 'para que o U"deficit .. 
desapparecesse de vez dos orçamentos. ' 
A receita arrecadada em 1913 subha 
a 7,6 . 007: 986$367 r·s. ficando cerca 
de 6.000: 000$000 :rs· abaixo da orça
d'a. O valor dos gen'eros exportados 
foi de 554.429 : 000$000 r8. , figuran
do o ca;Ié com ,cel'lCa da quinta parte. 
>!\. despeza no mesmo anno foi de .... 
107 .738: 24 6$2 56 rs. A divida exter
na de & . Paulo ao encerrar-se o exer
cicio de 1913 era de 6.934.363 libras 
esterlinas; e a divida interna consoli
dada em apolices subia a .. • .. .. .. 
59.049: &00$000 rs. A ·divida f1uetnante 
era de 68.22'8:211$273 rS. 

iDespeza do Café - Fim 31 de de
zembro de 1913, existiam 3.14'&.420 

saecas de ca1é armazenadas em por
tos europeus. A divida pela defesa do 

ca;fé ao encerrar-se o exerdeio de .... 
1913 era de 2.32.8.064 li!Jras ester
linas . O emprestimo de '7 1/ 2 milhões 
esterlinos estava reduzido a 7.330.000, 
Tendo sido amortisado o emprestimo 
de 15.000.000 esterlinos, dissol'V'eu
se em junho de 1914 o "Comité" ·enear
regadO da gestão do café pertencente 
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Estado. Para substitui l-o foi crea-~ 

o " Colnselho Cons ultivo" formado de , 

hal]q ueiros estran.geiros e do· repre
aenta;nte do Governo. Não foi possi

vel contrahir O 1'mpl'Gstimo de 
10 . 000.000 Iibra.s, tendo apen-as o Es

tado obtido um fornecimento, de ... 

4.200.000 libras a prazo curto, que 

applicou no resl'"t8 da divida fluctuan

te e em servi,;." urgentes como os de 

agua e exgot.tos da capital e conclu

são do sane<l"\f"nt·o· de Santos. Havia, 

porém, es pera.nças ele que a operação 

defiuitiva s~, r eaHsa.sse em breve. 

T-enninando a sua m'e.nsagem, O vice-

9residente repor,tou-se aos re:lato1'ios 
-dos seus secr<, •. arios; onde os esclare

ctJllentos eram a mp I-o·s e pormenorisa 

. dos, 

• 
• • 

Bibüogt·aphia. o dr, Carlos Ai.-
gusto Pereira Guimarães escreveu 
trabarhos of,ficiaes em vírtu-de dos car
gos q·ue tem exercido. Sobre elIe na.
da. exist-e a não ·ser pu·blica<;ões de 
iOl'naes por ·occasião da escol'ha de seu 
nome para 68 altas investiduras poli
ticas com as quaes foi distinguido, e a 
pro posito do brilhante desempenho 
que sempre deu ás funcções que tevoe 
de exercer. 

NOTA. - O dr. Carlos .Au·gusto Pe
reira Guimarães fallece'u em S. Paulo, 
aoS 2 O de fevereiro tLe 1927, e foi se
pultado no oomiterio da Cons'o'lação. 
Vide jornaea d'o dia. seguinte ao falIe
cimento . 



Antonio Candido Rodrigues 

VICE=PRESIDENTE 

de 1920. - Não exerceu o cargo) 

(Eleito para o quatriennio de 1." de maio de 1916 a 1.° de maio 
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.. ANTONIO OANDIDO RODRIGUES 

Nasceu na cidade de S. Paulo, capital da · 

provincia e Estadü de egual nome, no 

dia 19 de julbo de 1850. ]!'oram seu~ 

paes o dr. João José Rod.rigues, antigo 

e integro magistrado pauHsta, e <I. J e 

sulna Ribeiro dos Santos Rollrigues, 

Irmã do celebre parlamentar dr. Ga
briel José Rodrigu'es dos Santos. Fez 
os seus primelro,s estudos em collegios 
particulares de Minas Geraeg e no mos
teiro de S. Bento, no Rio de Janeiro. 
Em 186·5 matriculou-se na Escola Pre 
p~ratilrla annexe. á Militar do Rio, 
marc'ha.ndo em 1867 para acampauha 
do Pa,raguay, sob o commando do ma

jor Antonio 1'j.burcio Ferreira de Sou
za. Por tres a'nn-og. · p'ermaneceu noa 
campos da ,guerra, at-éque terminada 
a lucta, regressou ao Rio, onde com 

pletou o curso da E'scola Militar, em 
1875. No Paraguay: tomou parte em 
muitos combates, taes como no terrivel 
ata·que ao forte - «,Estabelecimento", 

- q·uando e. esquadra brasileira f·or

çou e transpoz a fortaleza de Humay

tá (19 . de feve·relro de 1868); esteve 
ainda no reconhecimento posterior quI' 
foi feito a Humaytá, (16 di!' iu~o de 
186·8) e, na marcha s<>bre Asiiit,mipção, 

bateu-se em Suru'be·h,y . Depois de di· 

plomado pela Escola Mi,\ita'r do Rio 

foi posto á disposição do minlsterio da 
A.gricultura, Commercio e Obras Pu

blicas para dtrigir os tra,ballli)s da es-' 
trada de rodagem de Cur'ltyba á colo', 
nia do Assumby, hoje Serro Az·ul. Lo-

01:10' 'OClO 

go depo is recebeu a nomeação de di-re

cto r dos serviços de colonisação <la pro' 
vincia, hoje Estado do Paraná, onde 

fundou 16 colonias. Em 1878 regres
sou novamente ao Rio, sell-d-o n.omeado 

ajudaute de ordem do dI'. Lauriudo de 
Brito, presidente d 'e S. Paulo. Em 

1881 exerceu o ·cargo de dil'ector ge

rai das obras publicas de S. Paulo, e 
dois a nnos depois ped'iu dem issão do

Exercito, de que era capitão de art!
l'hal'ia , sendo em seguida eh,ito depu
tado provincial de S. Paulo. Reeleito
constantemente at1l 1889, foi escolhido 
para r"ep·resentar a prOVinda na · assem~ 
bléa geral, não tend·o, porém. {ornado 

pos.se, d eVido á mudança pol!tica que 
S8 operou em 15 de novembro daq uelle 
anno. Durante a ' Dlo'llarchia. o dr. An
tonio Candido Roditgues militou nas 

fileiras do chamado partido liberal; 
com a mudança, pol'ém, de reglmen_ 
A.cceltou os factos cOlilsumacloô e tornou

se um dos melhores elementos de au

xilio aos l'epublicano's, na organi·se.ção 

dos serviços publicos paulistas e na

cionaes. Homem culto, i1!ustl'a{\o, de 
grand'e criterio e elevação de vistas, 

o dr. Al1tonio Candldo Roortgues foi 

eleito membro da primeira constituin
te de S. Paulo. Passou-se depois pa.

ra o Senado, exercendo o me.lldato até 

1900, quando foi convidad1i piu .. se
cretar.lo da .AgriCUltura do presidente 

cO'nselheiro Ro,Lrigues Alves. Em 1903 
represe'lltou o Estado de S. Paulo na 

Gamara dos Deputados fede.raes. Em 
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'j ,IIP; LorUOIl " OCCl\);ar a pa'sta da Se- , todos OS actos ele bravura e cavalhei-
("rola,ria dH ~Agricu1tura DO governo do 

'J,"H'esidente clT. Albu,querqlle Lins. Em 

1 :IO!) foi convidado para ministro da 

:/\gricultura. no governo presicleneia.l do 
(h. Nilo Peçanha, quando este, por mor_ 
te do pre~idente dr.Aff,onso Penna, as

sumiu e. presidencia da RepubUca. FO'i 

o dI'. Antonio Candido Rodrigues ·quem 

or.ganisou todos os serviços do novo 

ministeria, cujas lín'has de acção e 
desem[olvimeo,to traç'ou com seguran

ça. Eleito vice-presidente para o qua

triennio em que foí presidente o dI'. 
AvUno Ara'utes cnnG-192-0) o dI'. 

Antonio Canl'lido Ro'drigues não teve 

'opportunidade de exercer o po-der. Em 

1921, pOl" lei especial, foi nomeado 

general honorario do Ex,ercito, em 

termos que muito o distinguem e en

nobre"em 
E' actllalmente senador estadoal pau

lista do~ ll1ais acatados; e as suas opi
niões teehnieas. en1 aSSUluptos especiaes, 
e os seus pareC0res sobre política e ne

gocias pu'blic:os são valiosos" e dos ,que 
mais pésam na. opinião de seus pares. 
O dr. Antonio Candido Rodrigues é um 

homem D!'óbo e de caracter -resoluto. 

Lemhra, por seus modos e pela sua sin

ceridade, o typo do velho paulista, de
çidido, intelligente e h01U, capaz de 

rísmo, tanto em tempo de guerra .co ... 
mo de paz. Devotado ao Brazil e la 

S· Paulo, o iUustregeneral é um dos 

hOlnel1S mais venerados em nosso lueio 

por todos que o conheéem e admiram, 

tantas e tão bellas são as suas qualida

des moraes e intellectuaes. Modesto e 

Simples, tendo occupado muitos e im

portantes cargos na administração e po

iitica, o dr, Antonio Candido Rodrigues 

não tem vaidade nem orgulho. Tem, 
porém, mnito apurado o sentimento 

da dignidade e hon.ra pesso3il; e, mais 

ainda, se possivel, o de amor á Patria., 

que elle já defendBu com o pro

prio sangue e continua a anlar e servir 
com enthusiasmo juvenil. E' um paulis

ta enthusiasta de sua terra, 

* 
:I; >1= 

Bibliogral>hia. O dr. Antonio Can

dido RodrÍgues es,creveu uma me
moria sobre os Ca:mpos do Jordã·o; 
1882, S, Paulo; e rBlatori-os de servi

ços dos car,gos que dese'fiperuhou, So
bre elle vêr jornaes da época de sua 
eleição a vice-prestdencia d·e 8-, Paulo; 
Sacramento Blacke, 1,0 v.; "Le Brésil 

Contemporain", L" vol. 
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VIRGILIO RODRIGUES ALVES. Nas
ceu em Guarati'nguetá, Estado de S. iPau-

10, a 5 de junho -de 1 847. 'Era irmão da 
. dr. Francisco de Paula Rodrigues Al
ves, que com tanto brilho presidiu por 
tres vezes a provinda e Estailo ·de S. 
Paulo e a Repuob-lIca dos Estados Uni
dos do Brasi.l , tendo sido reeleito pa
r a este elevadíssimo cargo, maS não 
o ·exercendo, pela segunda yez, por ha
ver fallecido. Vir,gilio Rodrigues Al
ves foi não só innão, mas devotadissi

mo a-rni'go d'e> conS€lheiro ROd"igucs 
Alves. Feitos os seus estudQs · e:emen
tares , e tendo ne c·essi·dade de trabalhar 
desde muito moÇO, Virgilio Rodrigues 
Alves dedicou-se á vida activa do. com
mereio e agricultur.a, ,que nunca · mais 
de ixou_ Sua carrei.ra commerciai e agri

cola foi brHhante; e nella soube con
quistar a gran,de SQmma de haveres que 
possuia. Desde moço revelou, aCC9n
tuadas qualidades de caracter e intel

ligencia. Destacou-s'e na so'ciedade de 
sua terra natal; e, ain{ja bem mOÇO, 
cxereeu os éar,gos de juiz de paz, de

legado de polida, vereador e presiden

t.e da Camara Municipal. EXilrc~!'U tam

bem, e ·gratuitamente, o lugar de di

reetor ,da - CO'lonia <ias Cannas - , 

revela ndo apreciaveis qualidades de 
administrador econom'icõ, zeloso e har 
bil. Ao tempo do imiperio. militou no 

partido politico chamado con'l!'lrvador, 

ao lado d 'e ,5eThS irmãos; e o seu pres
tigio fot tal, que, de eh-efe Ioeal de 
Guaratil1guet á; torn"u-sB o orientador 

01:10 01:105 

ac.ata-do de toda' a vasta zona- servida 
pela estrada de ferro central do Bra.~ 
silo Mudando-se para " . capital, e esta.
bel'ecen{jo-se com lavoura em S. Ma
noel e com casa de oomm1ssões de ca
C'; em Samtos, VirgiJio ROdrigues AI~ 

ves tornou -se C'hefe politico de real In
flu,encia em todo o Estado paulista. Fez 

parte por largos annos da direcção su
perior do partido republicano de S. 
Paulo. Des.empenlhou o mandato de se
nailor estadual desde 1901 até 1919, 
que só deixou por ter sido eleito v!cê
presid'ente, cam o preSidente Washin
g(on Luis, para o quatriennio de 1920-
,19M . No baruquete poliUco , em que 
o "presidente Washington Luis leu a 

sua pla taforma, foi o deputado Carlos 
de Cam·pos quem fez a saudação aQ& 
ca;ndi'datos; e, referindo-se ao vice-pre
sidente disse: - "Virgílio Rodriguea 
Alves. para a sua camdidatura v·i.ce
presidencial, além de recouhilc!dos pre· 

di ca'dos pessooaes, e de nada mais car'e· 
cer, ao lad,o· de tão eminente compa
n'heiro de hQuroso mandato, tem por 
si a benemerita e inesqueeivBl tradi
ção d'e um nome, cuja prestativa re
levancia se perpetuou, . bemfazeja e 

belIlXluista nos dois regimen8 da Na
ção". · (DiseUl'so de 2.5 de janeiro de 
1920) . Vir.gilio Re>drigues Alves Unha 

a patente de coronel da Gua,rda Nae1o

nal_ F alleceu a 21 de setembro de 
1922, contando mais de 7,5 annos de 
1(jade. ,Seus restos mortaes descançam 

no cemiterio de Guaratinguetá para on-
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à'e foram transportados, no meio de 
t.odas a.s honra's e ponlpas officiaes, 
" 'lue tin·hadir€ito pelo seu alto car
go político, e com todas as homena
gens e mallÍ'f€stações dOIl amigos e da 
popnlação, que viram em Virgilio Rú
dl'igues Alyes um paulista e hrasileiro 
cheio de bons serviços publWos desin-

ler,essa:damEmte prest·a-dos, e merece
dor do maior acatamento e respeito. 

* 
• • 

Bibliographia. - Vêr os jornaes da 
épo'ca de sua eleição á vice-prellide.nte 
de S. Pa·ulo e do seu fallecimellto. 

,. 
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