
Digníssimos cidadãos Presidente e m is Membros do Congresso Nacional 

Os abaixo assignados1 representantes de varios ramos da industria brazileira, ante o congresso 
Nacional1 respeitosamen-te comparecem e expõem : 

Que recorrem ao sú premo Poder Federal, constituído pelo sufragio popular, reclamando o 
amparo da justiça de que carecem os supplicantes, como donos, socios e directores de importantes fa
bricas1 onde se empregam milhares de operarios; estabelecimentos industriaes, que, pela importancia 
dos valiosos capitaes nel\es invertidos, alem de constituírem importantes elementos de riqueza nacional 
contribuem , com fortes somrnas para as rendas federaes, para as particulares dos Estados e seus respe
ctivos municípios . 

Di;·nissimos Cidadãos ! 

Não cabe no animo dos abaixo assignados dissimular, que o convenio com os Estados Unidos 
de que tracta o decreto N. r ,338 de S do corrente mez, é, justamente, considerado como um acto at~ 
tentorio aos direitos das classes elaboradoras da produção nacion il em todo este extenso paiz ! 

Contra essas classes que mais tem concorrido para tudo que existe no paiz , em constru
ções magestosas1 em ferro-vias, no assombroso desemvolvimento da navegação, em fortunas considera veis. 
sem. excluir as que tem exportado a emigração e os naturaes do paiz quando se decidem a gozer ná 
Europa da vida do luxo e dos prazeres E' ainda de incessante labor industrial que se tem. pago as des
pezas publicas ordinarias e extraordinarias, precizas e improductivas. 

Negar essa procedencia aos meios que da industria se tem obtido seria desconhecer o axioma 
economico: « Só a producão é riqueza. n 

Não obstante celebrou-se um convenio com os Estados Unidos, que suprehcndeu a todos os hc1bi
tantes da republica; por que affecta grandes interesses que se consideravam sub reguardados, com re
centes e solemnes promessas, e com. direitos adquiridos. 

E fóra d'aqui, alem. mar, a supresa desse convenio, que não mereceu previa consulta dos in
teressados, não causou menor espanto; apczar do laconismo com que o telegrapho transmittiu tão inex
perad.a noticia. Produzio imrn.ediatamente a baixa dos titulJS brazileiros, que se negociavam. e circu
lavam nos grandes mercados do mundo monetario 1 e a desconfiança conseguinte sobre todas as opera
ções commerciaes com este paiz . 

E_,ses primeiros effeítos são apenas, os prodomos precursores da horrorosa crise, que o conve
nio produziria, se o Congresso Nacional não resolver a salvar republica da ruina de que está ameaçada. 

Di;·nissimos Cidadãos! 

Não vos é permittido, talvez pela sensível falta de dados estatísticos reconhecer em todos os seus 
detalhes a im.mensa importancia das fabricas jêí. existentes no Brazil, nem tão pouco, o numero de 
operarios a que e\las _dão util emprego.. . . . . . . . 

Mas havereis , por certo, avaliado, 111tu1t1vamente, que a fortuna 1mrnobtl1sada nos ed1ficios 
industriaes, seus respectivos machinismos; instrumentos e mai s accessorios destinadas ü elaboração de varios 
productos, attingern. a um valor, senão maior, pelo_menos igual , ao valo,r.j&~ cul!ivado. T~mbem sabeis 
que o valur dos productos 111L1IB '" • elaborados estao para os productos-vcom. excepçao do cafe, na proporç ,fo 
media de 3o para 1. · 

Partindo desta breve mas segura apreciação bastaria ler as disposições do convenio com os Estados 
Unidos, para medir todo o aleance do inconsciente trama secretamente urdido para esmagar a industria 
nacional no momento, em que todos os interessados, se preparava1T1 para dar-lhe maior desenvolvimento. 

Só fabrica s de tecidos no municipio neutro e pontos, que se podem conciderar com os seus arra
baldes contão-se vinte representando um capital de mais de roo.000 ,';;;00/ de rei~ e empregando r2:ooo 
operarios e jornaleiros de dois sexos e de todas as idad~s. . . 

E em toda a republica as fabricas de fiação, tecidos e estamparia ascendem ar ro. 
Acrecentai a esses poderosos elementas de producção as fabricas de .calçado, de roupa feita, de 

cortume. de mover trigo, de fundição ,i;rnma, ge seccaç!fu de mobilias, e tantas outras,que seria fastidioso 
enunierar, e achareis illust_rados cidadãos, bas~ sofficiente rara q 1:1e o voss9 e~clarecido cri!erio julgue 
sobre os desastrosos effe1tos de um conve1110, que au tonsa a mtroducçao livre de mmtos artiaos 

norte-americano., , e• quasi livre de outros da mesma procédencia. Em. resumo favorecia a introduc~ão 
desde o milho, gue o pequeno e pobre agricultor invalido semeia para obter um excelente da s 

restrictivas exigencias da sua familia até os objectos de l_uxo como mobilias e carruagens ! 
Provocift"uma desegual lucta de concurrencia nos nossos marcados, entre outros productos 

elaborados na mai~ poderosa nação .<lo mundo industrial e os simiiares nacionaes era a que conduzifrt 
o convenio se chegasse a põr~se ·em vigor. . 

· Quem ignora que a industria norte-americana nasceu, desenvolveu-se e está ainda ao amp,trd 
de sabias leis protectoras ? ! . . 

Quem ignora que além da proteção official os productos norte-americanos contaram sempre com 
o patriotico costume da prefferencia que lhes concederam e concedem os .consumidores de todos os seus 
mercados? 

Uma e outra cousa são a consequencia logica das exigencias de um povo que regou com sanoue 
a sua independencia_, para conquistar o dire_ito de produzir e .consumir qua_n~o elaborasse a sua industria 
fabril e manufactureira; o que quando coloma da Inglaterra lhe estava proh1b1do. · 



Comparai essa industria tão favorecida em tudo, com a do BraziL onde as suas leis alfandegarias 
e todas as outras contrib.uições nunca obedeceram aos patrioticos princípios de animar e desenvolver 
a producção nacional; e julgai se o convenio por falta de moralidade, justiça e razão de ser, poderü n1.ere
cer a vossa aprovação. 

E xaminai qual ficaria sendo a situação das emprezas vias-ferreas, em que está compromettido o 
credito publico, desde que cess,isse a actividade industrial, que promovem as numerosas fabricas nacionaes . 
E concluireis, p or certo , reconhecendo, que a diminuição do trafico 1 nas emprezas de ferrd-vias deve dar 
eni resultado a c re .1 ç .10 d e e ~10rme; d!fficits, que a N 1ção terá de pagar, lanç,rndo novos e pesados impo s to s 
sobre um povo exaus to de meios para produzir. 

No dia em q LlC as fabricas nacionaes forem forçadas a fechar as suas portas, e as centenas de mi
lhares de operarios , a quem ellas garantem remunerativo trabalho, sejam constrangidos e emigrar se verá 
a que pobreza fica reduzido este rico paiz, e até onde bai xarão as rendas publicas; e como se cotisará o 
credito nacional, e o cambio. 

E' preciso não vagar as cégas no labyrintho da arbitrariedade. Conhecer bem todas as neces
sidades sociaes antes de tornar resolucões de transcendental alcance. 

H a p ontos essenciaes á nossá economia social, que não se estudam nem se tomam na devida con
sideração. O prin cipal delles é a conveniencia de que em todas as combinações economicas se evite, quanto 
seja possivel , o de sfalque do nosso capital disponível. 

Devem todos os aqministradores publicas não esquecer nunca que todas as sociedades novas, corno 
esta , resentem-se de escacez do capital disponivel; por que este só pode conseguir-se pela accumulação de 
seculos de trabalh o , o que ainda não houve tempo de realizar no Novo Mundo. 

Os m esm os n orte-americanos apezar do seu assombroso progresso tem publicamente confessado 
ser pobres de ctt pital disponiv~l, o que os constitue ainda hoje tributarios da Europa. 

Se a grande republica, apesar de sua potente industria, nãc, lhe está permittido de.ixar de recor
rer ao credito estrangeiro, qual não será a situaçfo economica do Brazil, onde tudo está apenas nos seus 
primeiros ensa ios, e onde as -necessidades de immobilisação crescem dia para diaa? 

O meio unico, em todos os paizes, de evitar o incessante desfalque do capital disponível é dar 
todo o possível desenvolvimento á slla industria fabril e manufoctureira. Accuniular trábalho nacional, im
porla accumular riqueza ... 

Dig-nissilnos Cfüladãos ! 

As fataes consequencias do convenio com os E s tados Unidos são de tal ordeni que não cabe no 
p1:ssivel descre vei-as e menos ainda exagerai-as. Da mais simple"s analyse ·do convenio, qual quer mesm o 
pouco entendido em materias econom'.icas reconhecerü, a que ficaria reduzido o trabalho nacionaL e por 
tanto a prod ucç,fo, que cons titL\e a riqueza do orçamento corrente, como succede de todas as socie•dades cultas . 

Pelo convenio admittir-se-ião livre de direitos: · 

trigo e1n grão ;· 
Farinha d'e·tri à>ó: 

~ , . 
l\1ilhos e mnmufacturas de milho , inclusive farinha de milho e gomma ele 

milho (maisena) ; 
' CenteiÔ e farinha· ele cen teio, trig o 111ourisco e f~trinha ele tri g o rnouri :=:co, 

ceva,dn:; , 
B;ituta ingléza•, feijão e ervilha ; 
Pe;no e uveia; 
Carue de porcn salgada, inclnsi ,·e carne de porco em salmoura e toucinho, 

excepto presunto ; 
Peixe sa.lgado, secco ou e1n sn.hnour~t ; 
Oleo de' semente d e n.!2:oelii.o : 
Cn1·vã:o de pedra, auth.i·ncite 'e hetuniinoso ; 
B'ren ;- alcn.trã,o, .pez e th erebentürn,; . 
~-,erra1uentas instru1uentos e 1nac.Jünas para n, agricultura; 
F erra.rn enta~, instrun1entos e n1 achinns p::l..1::-t 1n)nen1.\~iLo e 111echanica in

clush-e machinas a vapor para ma.nuúu,tur:1 e inclustria, except o m:1.cl.Jinas ele 
costnrn,; 
. 1ns tr umeut<?R e lhTos para artes e sciencias ; 

i\faterial ,le estr,ícfa ele ferro. 

Quer is to dizer que os productos nacionaes entrariam nas lutas d-a co1kurrencia com similares es
trangeiros , qu e náo pagariam o creseido numero de impostos e contribuições directas e indirectas a que es-
tão sujeitas as fabrica s nacionaes, os seus directores , gerentes e openirios . · 

. Ü ' conveni? é a forma ni.ais térmiiiante que se poder~a combinar para proteger gra:âosame11te a in-
d-11-stna norte-antencana e provocai' a foi-na d'a congenera nac10nal ! 

. C om o se vê das su,1s disposições não é a um competidor que se dá entrada nas luctas da concorrencia 
jndustnal; mas s im a um prn~eg·ido, armado de grandes prorogativas, para colocai-o frente e frente de 
?perarios, q~1e não receberam· eJucação gratuita, ne1t:1 p"t!otecção of-licial·, e que continuam pagando pesados 
1111.postos ! . . 
· E este facto dá-se na· livre.\" A:1n:eri'ca', onde o primeiro-grito da liberdade e indepenclencia 1 apóz dez. 

.tfmws de gü-e1'1·a de peu4'4.teve co1i10'·0r-í-g'eni con,qnisfor ;o d-ireiro que , a Inglaterra, ·negava aos habiwntes 
<las suas comarcas, da emancipação industrial! fi1i'reito qué -fll conquistou em sangrehfa :guerr-a·, ond·e 
tantas ve~es a sorte das armas foi córifrà-ria aos libertadores da industria, onde , em fim·,- os ·patriotas promo
t'?res da mdepend enci ,~ de toda· a Améric:ia compa1iecerani á reunião de seu ~irirneiro Cong:resso Nacional, ves
tidos com pannos fa bncad'cls no paii, pafa assim: solenfoisár o . pensamento, que os dirigio na sua longa e 
penosa crusada. · · 

9 s abaixo assignados retonhecendo a il:lustração d:os Dignis~imos Membros que constituem o Con
gresso,. dispensam-se de citar ri.1.ais factos, pal'a demonstrar, que o incessante cu~da_do dos povos americanos 
tem sido crear todos os rnmos de'. Ü\dusfria-, que podem c·o1ocal 0os-em lugar d1stmcto, . e1itre as sociedades 
que formam na vanguarda do proaresso humano · · · 

Proseguirão, poi s , os ab<~xo assignadós 'na transcripç-ão de -outrns clausulas do C(t\1Venio. 
E estas são as de admitt'ir-se desde o 1 ° de Abril do corrente-anno em diante corn-uma reduccão de 

25 °/o nos direitos alfandegarios os seguintes productos, _de elaboração norte-americana. ' 
.· . . - ~ ' -.. ' i: ' 

Bi,nlia·e su)Jstltutos ele banha ; 
Prosunto~ ;· 
llfontelgli: e qlieijo,- carirns, peixe, frútiis ,r l~gímies, e11f füt1is ,le'conêe'rva; 
M:\ttiúfáilt11i'íi•d~ ':ilgodão, inclush·e 1·oupas ,le algo<l,itô ;,_ . , , , : 
lltariufnct\ibi' de fei-ro ·oü aço só oti mixto, não iiü,'lilhfas rn,·llsfü• ah tece' 

dente de artigos isentos dos direitos ; 
· Conr'óS'o-J riiariu{at tüi'u ,1e ·couro ,, excf ptb cnl,;at!Q; , . · . , , · 

'f,cho:i,clo, m,uleira; e ·malrnfactura de madeira, incltish' e ohras ele taiioarià 
nlolJiliu. de to(lâs tís C'lttsse,· cari·os: c~ÚTÜ~us 'e éa1"1.·tfogéJirs ; · ( · · , 

, ' i',I,cnufitcturasde_ borracha. 



Só o desconhecimento cornpletó dos principias que reg~rn. a distrib~ição de direitos alfand~gari~s 
adrnittiria, que, com um rasgo de pen1ia, se acordasse a r~ducç~o igual d_e 2:, º i.o sobre procluctos? cuia aplt -
cação, por parte dos cons umidores não é o q_u~ na economia social se c?ns19era ~e 1Zc1turq a zdwtzca. . 

Ferrainentas instrumentos e 111achm1srnqs de qualquet· especie nao estao no mesm o caso de tecido s 
e outras elaboracões. ' E menos o estão, ainda, objectos de luxo corno sejam mobili as e carruagens. 

A rebaixa ig,ual de 25 °/0 qúe estab'elece o convenio prova a precipitação, com que se procedeu o u a 
falta de precizü oi'ieritaçãb. , • 

Quanto á reciprocidade que se atribue ao convenio não passa de um a fi cção, que se cita , mas q ue 
seria impossível demonstrai· ; . ._; . , . . . . . . , . 

Que concede o g0verno dos Estados U111dos a mdus tria brazile1ra em reop ro c1daae das 11nmen~ 
sas vantag.ens; que pertende eni favur, dos;- seus productores? . . . . . . :' ·· 

Nada! 
Por qüe admitte os artigos - de q~e carece o con::timo inte'.no do~ sel! s n~ercados e as materias 

primas de. que pelos processos de aperf~1ç0Jdas elaboraço~s a sua mdustrrn obtera gr andes va,ntag~ns . 
Taes são os effeitos do convemo tçlebrado , apreciados em. todos os se us detalhes . Alem disso 

•-contam odiosas ex:cepções sobi·e o traflco geral - internacional de permutas, qu e reprecutem, _como outras 
desvantagens, na marcha gerá! dos negocios commerciaes, com os grandes n1.ercados estrangeiros , onde os 
favores do credito nos sã.o disp'ensados desde muitos annos. 

E pretendendo tir,ir-se a provct real do que affü-m:imos; que os E s tados Unidos nada nos concedem 
-em retribuição dos pesados sacrificios que _exigem , bas tará consult_ar a _tari~a alfand_ega ria , que aque~le 
,governo decreto~ e:11_::3etel'nbr~ d~ 1800. A\11 se v~rá_ que a s n1od1fi~açoe~ rntrodu z:~as na nova tanfa 
obedecem ao pnnc1p10 protecc10111sta. Rebaixa de direitos sobre materias primas e a uxilwres de que neces

,sita a sua indus tria, e augmento de direitos sobre os artigo s importacl,os para que não faç am concurrencia 
.aos sitr1ilares 11êfdôn'aes . 

O s prejuízos qi.i'.'. resultam do conve11io com os Estados Unidos repercutem sobre o commercio 
nacional e sobre toda a co'111.1111111idade bras ileira, potque a solidariedade de interesses a isso obriga um ser 
no seu todo indivisível. 

Dig,nissinu1s Ciclâdãós ! .. 

Sê consultarmos a his toi·ia do's acontecrmentos humanos, onde. se esp.1'.gem raios de luz que 
•esclarecem as gerações que sé s uccedem no tran scurso dos seetilos, lá irem os encontrar , até 
hoje, que o natural oü racional de todas as sociedades foi sempre permutar aqu elles p roductos , que Ufr 
sobravam por outros de quê necessita,, am. _ 
. Sempre, e por toda a parte, o trabalho nacional mereceu a mais prefei:ente attenç,fo , porque repre-

·senta um valiosissimo capital e o util emprego de todas actividades e aptidões . 
E tratando-se da economia social dos p·ovos , esse ramo da sci'enci·.1 experimental , que mai s interessa 

o engrandecimento dás nações, a hi s toria ensina-nos corno a Inglaterr'a, a França , a Allem anha, os Es tados 
Unidos prm'noveram o adiantam:ent6 das suas hoje poderosas industdas. 

A foglaterra ;ité ac.ceitar a combinação economico-politica que Robert Peel bapti sou com o sy m~ 
pathico nome de !1vre-ca111bio; educou e p fepa·rou a s1.:L1 industria- para: as lucras da concurrencia ao a mparo 
da mais severa résti-icçã-o' de peri°n'úras internüci1dn:1es; 

Inclusive os artigos de· pri11i:eira necessidad-e como o trigo foram a·li prbtegi·dos pela maneira mais 
absoluta, defendendo~os da cornpete11cia es trange'ira, por uma tabella ot:r escalfa gradual, que ccllocava o 
commerciante de trigo estàmgeiro na 111'ais ex trema incerteza. Escalla essa JDOr onde os direitos de tricro 
es trangeiros pagavam peb sua rntro::lucção cm territorio inglez na l'azão inversa do seu valor venal. A' prg_ 
porção qüé· o quate1' de trigo inglez ba:ixava augme11tava o di:réito alfand·ega'rio. 

· Apen;as se observon em Inglaterra que o cons umo de tecidbs dé a_lgodão podia tornar importante 
,desenvolvimento, so_licitou-se pr~teccão para as elaboraç?es _de lã e l~nho . . E de ac~ordo com esse desejo 
decretaram-se multas, em r 72 r, as p e~s oas que u sassem e· vendessem roupa de algodao. 

Einfim os e1np1:egados da1s alfandegas inglezas tinham ordem de atra'vessar com um páu untado de 
,a lcatrão todos os barr.is que se introduzissem cóm manteiga es trangeira, visto que o fim unico da admissão 
.desse artigo í era distinal-o ao uso das machinas . . _ 

Em t,odas as oütras nações da Europa ex:stiam prescripções semelhantes, no propos ito determinado 
de pl'oteger a'. industria na:cional. 
. R_eco)1hec~ndo modernamente os governos_ eu~·opeus, dos paizes 11:-ais adiantados, que a combinação 

]ivre cambio so podia ter o carac,ter de medida transrtona, emguantó ::J S sociedades atrasadas se pres tavam a 
remetter-lhes materias natur?es para d~p ois de elaboradas serem compradas pel~s proprios exportadores, 
aquelles governos renegaram das douctnnas, que elles .aprego :wam. antes, como urncas convenientes . 

Os· úúis 110.taveis estadistas da Europa não professàm hoje• idolatria pelo la1·~se'f_ fafre . 
Bismark com àquella clareza e precisão que distinguem . todos os seus dictames a proposito da 

questão industria nacio11al, aceitou, que: << os mercados allemáes perten.cem de direito e de facto aos indus-
triats ,allemães. n _ · · • 

· Grevy respondendo a uma commissão de industriaes declarou: <t Que elle sempre considerara a 
industria nacional como o elemento mais serio da fortuna do paiz. n 

Em t<;>da a Europa nos ultim_os vinte annos a reação no sentidoyroteccionista acc_entuo~-s e por tal 
modo que os livres cambistas para evitar uma vergonhosa derrota mod1hcaram as suas idéas 111ventando 

•outro 'engenhoso e pouco pratico meio de permutas especiaes-o da reciprocidade. ' 
Emquanto aos Estados Unidos, onde, quando colonia ingleza, não lhes era permittido nem se quer 

JJe11der ou tnwsportq_r elll c1:1To~ ~u b.ffc~ de t{lll_po11to_ a outr0. q.ualq1ie1· o~fecto ali 11rcunifact1wado, convirà 
-cit.tr o que escrev_eu ~rrasun~, d1st111cto d1plo111~1co chileno: . . . . . . 

<t Os primeiros patriotas .da grande naçao,a111erka1Jil foram verdadeiros econo1111s tas como Franklin 
-que preconiso,u sempre a indepe_ndencia ma1:ufactureira '. . . . . . . . 

<1 Altas tarifas tem regido em quas ~ t_oclos-0s periodos da historia norte americana. Ali se conc1derou 
.selllpre que a industria é a _principal fonte uão só da pr. sperid_ade material do pait como tambem o meio 
.mais seguro da co11servaçao da par. 11 

Dig·nissimo8 Cidachlos ! 
· · - ,! 

Concedei, aos abaixo assignados, ainda mais um momento da vossa benevola attencão. A 
questão tratad_os d_e co~11mercio, já iniciada neste paiz, pela sua primeira_ adn;inistração, depois de 0procla
mada a republica, iml:?o~-nos o dever de cha mar sobre dia o estud.o dos crdadaos encarregados de dirigii- os 

.<lestinos do povo braz1leiro. 



Deveis lembrar-vos que nos momentos cr1t1cos das guerras franc:o-prus.swn1 uma das gr.andes 
difficuldades com que trope.:ou Thiers foram os tratados de commeccio, então em vigor. Elles impossi
bilitaram o governo francez de bem o·rg ,rnizar o seu &:,-stema rentist1co em tão criticas circumstancias. 
Apenas concluida a guerra, vencendo-se o prazo do tratado Austro-Francez este fora immediatamente de
nunciado, e por esse acto obteve a Franca o direito. de formular melhor a reforma de sua_ tarifa alfandega
ria, d o que a té ahi es tivera impossibilitada, nao só p elas di_s pos içóes do citado tratado, comtag'uelles paizes a 
quem concedera prorogativas iguaes ao governo mai s fa vorecido. 

Esse inconveniente pratico, durante o govern0 de Thiers, provocou serios estudos, de utilíssimo 
proveito sobre tratados de commercio. , . . . 

Pouyer Quartier demonstrou com a eloqu~J).i:.:i.a_,q~~ algai:;iS-1J1os;,JI4ç_._os tratmfos de co1Ylmercio fo-
ram prejudiciaes á_ Fran~a. . , . .,. · . . . 

Du Mesrnl Marigny no Jornal da Soqqda-de:ã-e Estntrstu:·.a ·de··T.¾-r~.'é/.lem de combater o 'systema 
de tratados de commercio nega a p0'56ih.i.l-idacl~-t:n+n-bios reciproê'bs. _,_~,.,,..,. ·• · ·• · · • 

. << Om dos maiores erros, diz Marigny, consiste em pretender, que em todos os casos de cambias 
recíprocos de productos naturaes ou manufaGturados' de igual valor, nunca haja prejuízo para os contra
ctantes; qualquer qlle seja a classe ou natureza dos produqos; qualquer que seja o trabalho mais ou 
menos extenso, empregado na elaboração; qualquer que .seja ri trabalho material ou immaterial que os. 
ditos es tão chamados a pres tar; qualquer que sejam, em ·fin1, as diversas particuL~ridades que os distin-
guam, especifiquem ou caracterisem. ~ 

u Sobre as estatísticas officiaes da França vamos apoiar-nos, para demonstrar a inexactidão d 'essa 
douctrina q u~ serve de base a tratados reciprocos e provaremos depois L)uanto é pouco racional esse sys-
tem«: econom1co. » . 

E com bem deduzidos argumentos, apoiados em algarismos demonstra Marigny que os cambios re
cíprocos prejudicam o trabalho nacional. « Que a importancia d'este explica, porque as nações indus
J riaes , como a Inglaterra, a França, Belgica, Hollanda, enriqueceram-se, entretanto que as nações agricolas,. 
ficaram pobres. ,. 

u Mas estas ultimas já princ1pwram a reconhecer o seu ~ngano: todos tractam hoje de desenvolver 
tambem a industria:, com o fim de procurar por si mesmas os artefactos e. manufacturas, que antes rece
biam dos mercados es trangeiros. 

<t Em resumo, devemos diser, prestando a devida homenagem. á verdade, que não ha igualdade 
possível para os contractantes no commercio de inter-cambio, que elles fazem entre si de productos de 
igual valor como se tem pretendido. 

Se a França é hoje rica e recebe annualmente, como beneficio do .trabalho nacional, milhares de 
milhões ,de J ran~os , ella deve esses :esultados, r:,enos á sua agricultura, por mais ac:1},_~ntada que esteja, 
do que aos seus mnumeros estabelecimentos fabris. . .~ •· 

Se economistas, como os. precitados, condemnam os cambias reciprocas de p1·oductos naturaes 
ou 1!1amifacturado~~gual v~lo1· que p_oderiam dizer elles, se fossem consultados, sobre as disposições, 
conttdas no conven10 com os Estados :Umdos, · onde todas as desvantagens ficam a cargo do Brazil ? 

Sobre as tentativas de tratados com os E s tados Unidos não houve recusa melhor fundam entada 
do q ue a addu sida, pela Sociedade União Industrial Argentina, dizendo: . ' 

• <t 9.uando a 1~ossa industria alcançar. a ,prospe5-idade . da norte-am~ricana, tambem os governos 
deste paiz hao-de propor tratados de . commerc10 as naçoes·;- CUJO progresso mdustrwl se tenha retardado. 

Em quanto náo chegarmos a essa ambicionada posição, seguiremos professando os doutrinas 
economicas, em que ,se educou o povo do : E s tados Unidos, essa mesma doutrina, a que a grande repu
blica d eve o seu assombrnzo progesso. » 

E m vista de todas as razões expostas , os abaixo assignados, em representação .de valiosos inte
resses indus tria es, a que está ligado o bem estar da communid_ade brazileira, solicitam respeitosamente do, 
Congresso Nacional que : 

Attendendo á gravidade . do convenio, celebrado pelo Governo Provi
S?rio , e a que n'elle se esta~elece, qu~ .principiará a reger 1:,0 rº de Abril pro• 
x1mo 1 que o Congresso Nac10nal se digne, nas actuaes sessoes, sendo possivel

7 
annular essa convenção; entretanto se entender mais conveniente, em sua 
alta sabedoria , co11vo~1ue apena s conclua a aprovação da constituicão uma 
reunião extraordin aria do Poder Legislativo para n'elle discutir o· refferido 
convenio, ~ntes que chegue o pra_so ~e innunda_r-se e_ste .mer~ad~ de p~·oductos 
1:-orte-an_,enca1:ios, o que causaria. mcalculav~1s e irreme_diave1s preJuizos á:. 
mdu~tna nac1onnl e ao commerc10 de varias procedencias, que aqui conta 

com importantes agentes. 
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