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NOTA INTRODUTÓRIA

1.

O objetivo do trabalho é testar a hipótese de que a As

sociação Comercial da Bahia comportou-se, durante a

Primeira

República, como f^rupo de pressão.
Ainda não existe uma síntese histórica da Bahia,no pe+
ríodo considerado. Todavia, partindo do conhecimento do papel
desempenhado pelr. economia a^rário-exportadora rer.ional e

do

pressuposto de cuc a economia e a política não são, na prstica,
catecoriac abstratr.3, mas dois planos de atividades sociais que
se inter-relacionam, sofrendo ambas influencias recíprocas, fo
moo levados a indagar:

a) se uma entidade que se intitulava "Comercial",ins
tituição de uma sociednde cuja economia era hiper
trofiadamante mercantil, não teria, ai, maior di
mensão do oue de simples grêmio profissional;
b) se a defesa dos interesses nela representados não
a levariam a pressionar o Poder na medida cm

oue

doste dependesse para alcançar suas metas;
c) quais as formas assumidas por essa pressão

sobre

o Poder.

2.

Para responder a tais indagações, como critério metodo

lógico, utilizamos o modelo de análioc proposto por Jean

Mey-

naud^ para a cate&oria ^rupo de pressão, objetivando definir:
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a) a entidade, pela

organização e composição econó

mica;
b) o'conteúdo de sua atividade;
c) seus modos de agir;
d) os recursos de pressão sobre o Poder.

3.

Pela óbvia necessidade dc delimitar o universo

tempo

ral da pesquisa, fixamos 0 objeto de nosso estudo entro as
lizas cronológicas da Primeira República,

ba

^ssim, as afirmati

vas e hipóteses, feitas e levantadas ao longo do trabalho, te
rão como ponto de referência esse período.
Sem ignorar a continuidade do processo histórico,pres
supomos que, para a Associação Comercial da Bahia, os anoc

do

1389 e 1^30 não são meroc marcos convencionais dc periodização.

3 .1 .

Suas origens remontam ao Bracil-Colônia.
partir do ato de abertura dos Portos, em 1808, e in-

tcnsific?ndo-sc as transações mercantis entre o Brasil 0 0 ex
terior, D. MarcoD dc Noronha e Brito, 8 s Conde dos Arcos,
vernador da Capitania da Bahia, em 15 de julho de 1811,

Go
criou

a Praça do Comércio da Bahia. Deveria esta funcionar dentro dc
um edifício a ser construído por subscrição entre os comercian
tes, para sorvir de sede dos ajustes dc negócios. 0 mesmo

ato

nomeava a primeira Junta administrativa, composta de três nor.o
ciantes.
Em 27 de maio de 1840, os membros da Junta receberam o
fício do Presidente da Província da Bahia, Dr. Tomás Xavier Car
cia dc Almeida, no sentido de convocarem 00 comerciantes

para

escolha do novo colégio dirigente. Assim, no dia 2 dc junho de
I84 O, organizando-se os homens do comércio baiano mediante sis
tema eletivo, desapareceria a Praça do Comércio e, em Eeu

lu-
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gar, instituia-ee a Assooiação Comercial da Bahia.
A partid deota data, ate o fim do Imperio, est

desempe

nhou as 3cguintes funções:

a) consultiva - opinando, por exemplo, pobre a
ção de novas formas de trato agrícola, a

ado

convite

dos poderes públicos; elaborando, solicitada pela
Lavoura e Comercio, estatutos para fundação de um
Banco Comercial; participando da confecção de re
gulamento do Porto e de projeto de Codito Comerci
al;

*

b) arbitral - resolvendo litigios entre comcrcirntec;
c) reivindicatoría - solicitando, dianto dos

órgãos

oficiais, sobre leis orçamentarias, dccrctoc
cais, ctc.

3 *2 .

fie

.

^ República, institucionalizando o federalismo e

ando o sistjma representativo, rcestruturou as forças

ampli

políti

cas, entre a.3 quais, passaria a se manifestar, na Bahin., a As
sociação

Comercial.

Nesse período, ela continuaría a desempenhar as

mesmas

funções exercidas anteriormente, sobretudo as reivindicatorías,
onde situamos, justamente, o objeto do nosso trabalho.
Comparar o exercício da *.ssociação Comercial na

Primci*

ra República o no Imperio, seria extrapolar os limites inicial
mente propostos. Entretanto, se a admitimos como uma força po
lítica na Primeira República, consequentemente teremos de acei
tar que seu comportamento tem de se inscrever numa linha predo
minante na época. Por ioto, podemos afirmar que ela deve

ter

ganho com o 15 de novembro de 1389 um papel mais eminentemente
político ao mesmo tempo em que encontrou maiores oportunidades
de agir sobre o poder pela descentralização federalista,

che-
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gando até ao governo central pelos moios parlamentares e

para

lá conduzindo suas reivindicações regionalistas. Muito mc.is di
fícil seria atuar, por oeees caminhos, no Império unitário.

3 .3 .

A Revolução de 1930, ao tirar deccna os grupos cue

fa

ziam 0 jogo poi.ítico, fatalmente influiria sobre 0 comportamen
to da Associaçao, uma vez que jd. eram significativos os

laçoc

cue os uniam.
Desta forma, 0 universo temporul em que enfocamos nosso
objeto, corresponde a uma fase da própria história da ^osociação Comercial Aa Bahia, que, cm*momentos, se confunde com

a

história da Bahia.

4 . Fontes
4.1* Atas de reuniões extraordinárias da Associação Comercial
da Bahia
Livros de 1904,

1928- 1938 e

1929 - 1930

(manuscritos)

Biblioteca da ..ssociaçJo Comercial da Bahia
Utilizamos apenao os livros de Atas de sessões extraordinárirs, onde se discutem reformas de Estatutos, uma vez
os Relatórios das Diretorias contêm 0 mesmo material d^.o

que
Atas

de sessões ordinárias, acrescido de outras informaçoee.

4.2^ Relatórios das Diretorias da Associação Comercial da
hia, de 1890

a 1897

e

1899 a

Ba

1930 (impressos) - Biblioteca

da Associação Comercial da Bahia (extraviaram-se os volumes d*js
anoc de 18C9

c

1898 ).

Conteúdo:
a) Ofícios, circulares, memorandos, avisos, cartas, te
legramas, expedientes da rotina funcional da entida
de, m s

suas relações com instituições prblicas

ou
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privadas, com seus representantes no interior do Es
tado & junto à Federação de Associações Comerciais;
b) Correspondência entre a Associação e políticos,prin
cipalmente senadores e deputados federais;
c) Requerimentos, representações e memoriais de

firmas

ou de comerciantes;
d) Informações e comentários sobre fatos da vida públi
ca da Cidade, do Estado e da Federação;
e) Relação nominal dos sócios, com registro dos f/lecimentos;
f) Prestação de contas da Diretoria e apreciaçao

sobre

as finanças da entidade.
Os Relatórios, elaborados cada ano-social pela respecti
va Diretoria e submetidos à aprovação da Assembléia Geral Ordi
nária, compõem a documentação informativa básica sobre n

tema.

Quando se trata,porém,do conteúdo d a credibilidade da fente se
torna discutível pela possibilidade de apeixonamento político e
envolvimento pessoal do autor nas cuestÕes narradas. Pelos mes
mos motivos pode ocorrer a omissão de informarõea, a exemplo do
episódio do 13 de novembro de

1899, sobre 0 rual 0 Relatório do

ano silencia.

4*3* Contratos e Distraeos na Junta Comercial da Bahia (manuscrL
tos e datilografados)
Livros de 1890
hia;

Livros de

a

1913 a

1912 - ..rquivo Público do Estadu da
1930 -

Ba

Secretaria de Indúctria e Co

mércio do Estado da Bahia, Junta Comercial
Conteúdo;
a) Registro de firmas comerciais, com os seguintes

dados:

nome e nacionalidade dos sócios, ramo de negócios, tem-
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po de duração, capital social e de cada um dos sócios,
peroentagem dos lucros e normas gerais; no cas.o de dis
solução da firma, ainda constam, às vezes, o motivo, e
a repartição do ativo e

passivo,

b) Registro de sociedades por ações ou por cuotas çue in
formam:

fins, tempo de duração, capital social e

nú

mero de ações ou cuotas correspondentes, valo* de cada
uma, cópia dos Estatutos e lista nominal dos acionistas
com suas respectivas funções, número de açÕen e capital
correspondentes, dadog estes cue às vezec na* aparecem;
registro de atas de assembléias dos acionistas oue

in

formam cobre a situação da empresa, aumento de capital,
resolução de cua continuidade ou término.
Jsta documentação

é fundamental para o levantamento de

dados sobre as fortunas e sobre o setor económico a cue se li
gam os filiados da Associação Comercial da Bahia, pemitindo—
-nos verificar: o montante aproximado de cada qual cm bens

de

capital, o setor econômico cm que é feitr a maioria dos inves
timentos e as ligações dos sócios ontre ei pela participação nns
mesmos empreendimentos.
Além das lacunas apontadas no registro de sociedades por
ações,

há de ce levar em consideração que, na época oa aprcco,

muitas empresas funcionavam sem a devida oficialização,como

o

jornal A TARDE, avolumando-se os exemplos quando se tratava de
casas comerciais do interior do Estado, o cue se veio processan
do até data recente, segundo informação de funcionário da Jun
ta Comercial.
4.4. Correspondência do Coronel Horacio de Matos (..rçuivo defa
milia, Lençóis, Bahia) (cópias)
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Carero, tolejram^^ 3 bilhetec enviadoo ao Coronel Hora
cio de Matas por fi^urao da política baicna, membroc da

Associ.

ação Comercial e elementos da sua "entourage".
Nao tivemos acecso direto ao material. Dispusemos

de có

pias dos origináis, realizadas pclt. Socióloga ZahiAc Maria

Tor

reo Machado Neto o pola Bacharel-Licenciada cm CiônciaE Sociais
Dora Leal Rosa,

cirt recento pesquisa sobr^ o Coronclisno, inte-

jr^ntc das tarefas de per^uisa do Mestrado em Ciencias

Humanas

da Universidade Fcde ral da Baliia. Por força do interesse

rué

norteou a coleta dos dados, os documentos foran fichados en re
yuno óe conteúdo o c^'ia de trecha, incluindo dat., autoría

e

det-tinatáric.
Utilizamos exemplares desta correspondência no III Capí
tulo,

cono ilustração d

relacionamento entre a ..soociação Co

mercial e a urndr.' do coronolisno, na conjuntura política baiana
de l^^O

a

192 .',.

4.5. Jornais
3LHI^ (1039 r
0 IMi'.JÍCI.JL (191^

1911), JOUNuL DE N0¿ICI..S (1917
a

a 1919);

1927) (colcçõcn do Arruivo Público do

Astado da Brhia.);
DIARIO D,. B,JiI.. (1C90
a

1926), ^ T^RDE (191*.

a

1927), DIARIO DE I0TICIAS ( 1919
a

1927) (coleçõec do Instituto

Geográfico e Histórico da Bahia).
Os jomaic editadas na epoca trasen farto material de ta
or político, senro, todoc, praticaHunta, ór^"oL partidarios.Co
me f<nta hiatori^jráfica, informativa de fatoo, port nto,

aua

credibilidade c problemática. Entretanto, senda os referidos acina, exceto o JORNAL DE N0TÍ0I*.3, predominantemente finane i?dan
por figuras da ^coociação Comercial, tomam-se de consulta oMri
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gatória, como meio de análise de um- de seus modos de agir.

4 .6 . Jradição Oral
Atualmente, são poucas as pessoas que ainda se podem ronç
tituir em fontes de tradição oral acerca da Bahia na. PrimeiraRe
pública. Sua importância evidencia-se pela inexistência de cer
tos dados históricos em documentos escritos.
Após o levantamento de possíveis informantes,levando

em

conta grsu de instrução, atividade exercida na época e as presen
tes condições físicas e mentais, selecionamos os seguintes:
a)

Jaime Baleeiro, Bacharel em Direito, Secretário da A

sociação Comercial de 1925
1526

a

a

1964- Foi deputado eetadu..l

de

1930. Conheceu de perto personagens da política bai-na

e do órgão onde trabalhou durante 39 anos, podendo ainda,

hoje,

graças a uma memória vivaz, identificar fatos e pessoas da épo
ca em apreço, nordial c dc fácil aborda&cm, mo 3 trou-se, durante
as entrevistas, às vezes, reticente
pareceram indiscretas.

b)
tadual

diante de questões que lhe

..ltamirando Reouião,Professor de História do Colégio Es
da Bahia, jornalista,

-aposentado de ambas as funções^*u

tor de romances históricos. Foi um dos grandes polemistas nosiíl
timos anos da Primeira República, quando dirigia o DI^JíIO DE NÇ
TÍCI..S. Na

empresa jornalística ligava-se a muitos

Diretorca

da ^ssociação Comercial, de cuja amizade privava, genro de

um

deles, Ezequiel Batista da Silva.
É hoje octogenário plenamente lúcido e inteligente,deruem
colhemos os seguinte3 dados sobre aqueles Diretores: laços

de

parentesco e grau de instrução, dificlmente localizados em cual
quer outra fonte.
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A pouca disponibilidade do informante não permitiu

a

continuação da entrevista çue teve de se limitar a uma sessão.
*
c)

Ubaldino Gonzagc., Bacharel em Direito, sócio da Asso

oiação Comercial, um dos "próceree" do partido de Severino Vi
eira, ainda hoje advogado em exercício, seria excelente infor
mante, sejundo Dr. Jaime Baleeiro. Não o conseguimos locrlizar,
porém, durante todas ae etapas da pesouisa.

NOTi. - Conforme os objetivos desta dissertação, dever—
-se-iam esclarecer a origem e os interesses de certas ligações
entre políticos e a ^ssociação* Comercial.

documentação exis

t^nte não satisfaz,plenamente, por constar, sobretudo, de

pa

péis oiiciíio, e, por isso, aind* permanecem de pé algumas indac&çÕes.^ara responder-lhes, teríamos de contar com

papéis

particulares, cuja existência é duvidosa, be confirmada, o

a

cesso seria talvez difícil por se tratar de assunto delicado^le
data relativamente recente que poderia envolver nomes de

famí

lias de projeção em situações, ouem sabe, vexatórias. Entret?n
to, uri posterior aprofundamento

du estudo rue ora ensaiamos ta

rá forçosamente dc incluir, no projeto da pesouisa, a possibi
lidade dc localizar, reunir e analisar a referida documentação.
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NOTAS
1. MEYNLUD, Jean. Les Groupes de Pression. Paris, Presses
versitaires de France, 1962.

Uni

2. Cf. VALVERDE, Manuel Severiano Lima. Subsidio para a histó
ria da Associação Comercial da Bahia. Bahia, Oficinas * das
Duas ^mericas, 1917;
M^.TTOS, Waldemar. Palácio ¿a ..ssociação Comercial da
Salvador, Tipografia Beneditina, 1950.

Bahia.

^mbas as publicações nãc são, a rigor, história da Associa—
cão Comercial da Bahia, mas, apenas, uma ordenação de dados
referentes ao toma. Têm, todrvia^o mérito de ser, até hoje,
as únicas tentativas neste sentido.

Capítulo I:
1.

0RGANI3ACÃ0 E COMPOSIÇÃO

A ^ssociação Comercial da Bahia; desde

18<;0, era regida

por Estatutos. Durante a Primeira República, esses

Estatutos EH

1856 , em

1929 *refor-

frer*m rciormrs, em

1904? em

1917 e cm

mr.s çue diziam respeito, apenas, a pormenores, alguna circuns
tanciais, por exemplo, a contribniçfo financeira de cada sócio.
A partir da definição est tutária^as finalidades ac enti
dade eram a defesa dos interesses "im lícitos e decorrentas

de

sua feição precipua de ór^ão de economia geral", além de expres
samentes declaradas, das ourás as mais importantes e caracteri
zantes se podem assim enumerar:
a) defee" dos interesses dos seus associados junto

aos

poderes públicos nas esferas federal, estadual e municipal;
b) reivindicando de uma representação do comércio,da indúst i* e da lavoura nos legislativos nunicipaio, estaduais

e

federais;
c) estudo e tentativa de noluç"o para problemas

gerais

concernentes à vida económica do Estado;
d) arbitragem de çuestões entre os sócios ou entre estes
e nao associados, quando solicitada;
e) orientação dos sócios a respeito de assuntoc de

in-

tercGse coletivo;
f) manutenção de serviços assistenciais aos seus assoria
dos: órgãoc de instrução técnica comercial, industrial e a^ríco
la, c um Fundo de Deneficiencia p.?jra auxílio financeiro aos só-
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cios neoe6Gita&03 o suas fr:nílits.
Seus continuantes, sem distinção de nacionalidade, recru
t^vrjwoe entre pessoae cujas atividades so vinculassem à a^rinul
tura, n mércio, industrie., bc.ncos, comp nhias de cc. uro,
trução náutica, lail"ce, "lfandonas

cono—

(decprch^ntee), arquitetu

ra e construção civil,a* título de diretores, proprietáios, co-propriet'r.ios ou interessados, inscritos, pessoal ou nominr'.leq
te, pela firna repreaentada

u, em .utos s nasos, sinultmeriien

te.
A\Tunrvnm-sc os aaonciadoc en cuatro categorias? efebi—
*
vos, beneméritos, hom<:*':rios c correspondentes.
Oo primeiros eram to-^oc i-. ru.e exercia cs profissoe- a.,
cima referidas e portadores de "bom nona do ponto de vist<.

da

noralidtde", nom residencie, fixa ni Estado da I&hir* Bafjpvan u
ma jóia de entrrda.
Oo

segundos crc;i os efetivos rue: de uma só vez, concor

ressem c*,.^ uma ^uantia em dinheiro i.,ual a d^ze mensalidades ou
cm bens eruiv'lentes . Já em

1929 os Estatutos estenderiam o tí

tu'.o de bcncnciit^ '=L.s pessoas físicas ou morais rue prestarem
\s cl-nccc comercial, aerícola e indust^L¿l ou a esta Institui
ção serviço de (prando relevancia ou excepcionais"
HonogÉ-.'ion eran os ruc, não estando ligados aos

quadrws

da agremiação, tivessem servido aos seus interesses.
Correspondentes era;i os residentes fora do Est&do,

mAs

lidados a ele profissionalmente.

A Associação Comercial or^anizava-cc mediante dois oorpos
representativos:

uma Assembléia Geral e uma Diretoria.

A Assembleia, "órgão soberano", composto de todos os só
cios efetivos, en din com as obrigações fixadas pelos Estatutos,
reuniLj- oe: ordinariaaente, todos os anos, p^rr eleger t. Direto
ria e seus suplentes, a mesa diretora dos seus trabalhoc e

a

Comissão de Contas; extraordinariamente, se convocada pela Dire
tori? ou por requerimento de trinta sócios, podendo ficar

cm

sessão pennrnente em face de situações críticas de calriid^depú
blica, inclusive proves generalizadas pue afetassen vitalmente n
comércio c c indústria, sessão rue se poderia prolon.ar "té çue
fogse solución* do o problema nr.c motivrra

.cua convocará.

Anur.ln-nte a Assembléia Geral :.eunia-rc para discutir

e

votar o Relatório e a prestação de contas da respectiva Direto—
ri , cujos couponentes podiam ser pela primeira de&itido&

se

não decemienhassem suas funções a contento, ouvida a Conissãocb
Cont s, r;om a aprovaç^a da, pelo men ti, 2/3 doo socios

presen

tas.
A Diretoria, composta de doze
ne membros, divididr cm ccmisoõec de

c, r partir delCo6,r.?inBcncfioiencia, Polícia

e

jh.dninictraç"o, Finfn^as, Arbitraren, Admissão de Sócios, e Ser
viços

de Guarda Noturn¿, tinha

nomo funções primordiais:

a) administrar 03 negócios da

Associação;

b) convocar Assembléias Gerais;
c) elaborar os regulamentos internos;
d) admitir, suspender e excluir sócios;
c) formar tribunais de arbitragem a pedido das partes ±1
tcressadas3

'

f) organizar os cuadros funcionais da entidade;
g) doliborar a concessão de auxílios

aos sócios que os

solicitassem, assi-n comc a suas fanílias.
Da Diretoria eram eleitos um Preaidente, um Vice-Pre&i-
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dente, um Secretário e um Tesoureiro. 0 primeiro era a

figura

maior, dentro*da Associação e fora dela, como seu representante
em todos os atoe da vida pública, podendo deliberar conforme seu
arbítrio em situe.ções urgentes e da alçada da Diretoria.
A Diretoria renov&va-se anualmente por eleição da Assem
bléia Geral Ordinária, mas podiam ocorrer reeleições,muito fre
quentes, aliás, na Primeira República.

Esses diretores eram o ^ue a entidade tinhe de mais sig
nificativo, o escol dos grupos nela representados, do ponto

de

vista dos interesses mais poderosos de alguns setores da econo
mia regional. Eram os condutores doa destinos da agremiaçr.o,to
mavam decisões, constituindo-se numa Minoria ativa por força da
soma das atribuições conferida pelos Estatutos e pela sua qup-li
ficação.
As atividades e os interesses a que est?.v?m ligados

es

ses diretores nos dao conta 'O que realmente significava a

As

sociação Comercial da Bahia, cual o objetivo concreto de '

seu

funcionamento, a sua meta.

2.

Em todo o período aqui estudado, situavam-se, nr.s

Dire

torias, indivíduos ligados aos seguintes setores economicos:alto comércio (exportação, importação e comércio em grosso), in
dústria, bancos, seguros, transportes, mineração, construção

e

imóveis, serviço de fornecimento de á .ua e energia elétrica,m i - tneração e, em menor número, agricultura.
Essa diversificação é muito mais aparente e numérica

do

(iue real. Em quase todos os setores citados há uma grande pulve
rização dos capitais empregados. De modo geral, o mesmo diretor
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investe em vários empreendimentos ao mesmo tempo, sendo çue,mui
tas vezes, a soma'aplicada em cada um é insignificante.

Observe-se que só no comércio de exportação e

importação

e no comércio em grosso há uma maior concentração de capithãs .
(V.

quadro I)
í, principalmente, pela atuação da Associação Comercial ,

pelas suas reivindicações economico-financeire.s, ouc se
a preponderancia do alto comércio.

define

NOTA

LAACB, 1928-1938, fis. 6-18.
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1
Capitulo II:

HEIVINDICACOE-,

^COMPLICAS

I
Conforme

os objetivos declarados om Estatutos, a Assoei

acão Comercial tinhr., primordialmente, dc atender aos

interos-

son econômicos çr.c nela se ro^*rcsontavm.
Já ressaltamos a preponderancia do alto comércio

dentro

dus seus cuadros frutificado neste capítulo pela descrição c aná
lise das reivindicações ao lon^o da Primeira República* . Oa Rela
torios das sucessivas Diretorias nos informam sobre o
daqr.ele &rupo, empenho rue

podia transformar-se em

empenho

verdadeiias

caHipt.nh...3 , confjrme um atendimento pronto ou mais difícil
suas pretensões
As

pelos órgãos

às

do Poder.

reivindicações registradas naqueles Relatórios

iiotivadun pelos ue^uintes aspectos econoicoB: impostos,

são
indús

t*'i. , exportação c inport-çro e transportes.

1.

Impostos
Constituiam-se os impostos em objeto de cuidados constrn

tes. Dava-lhes a Associação luta sem trégua, no que emprcf.ava o
melhor de suas energias. Isto se explica, em parte, poi ee

vi

ver uma fase em que a administração pública ainda não assumira
as formas burocráticas posteriores e em oue o -ederalismo
sagrado em 1391:

con

permitindo largas faculdades aos Es';ados, ge

rava confusão e, às vezes, coincidencia de taxas Bobrc as

mes-
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mas rendas e bens. No final de contas, variando quanto ao conteú
¿o específico e ocasional, isto é, forma de lançamento e cobran
ça, percentual ou o próprio imposto, a atitude da Associação era
uma só:

exigencia

de afrouxamento fiscal.

Narramos, a seguir, episódios desta luta continua

diante

das variadas formas de taxação, nas esferas federal, estadual

e

punicipal, das quais se nos apresentam amo mais significativos os
eeguintee:
1.1. Imposto de Industria e Profissões
Em 1901,

* conseguiu a Associação Comercial da Bahia uma re

comendação do Governador Severino
al, no

Vieira ao Legislativo

sentido dese observar a inconveniencia de aumentar

2 para1 % o imposto de industria e profissões.

^ sugestão

Bstadu
de 1 /
seria

acatada.

Em

1913,
"o Sr. Dr. Governador teve conhecimento previo da
representação da Diretoria da Associação (contra acréecimo de 20% sobre os impostos de industrias
e
profissões e de 100 ^ sobre o açúcar no projeto
de
Orçamento do Estado parr o seguinte exercício) e,pa.
ra evitar que esta lhe mandasse o seu protesto, pe
diu aos Srs . Coronel Manuel Duarte, Senador Estadu
al e Antonio Carlos Goveral,nosso consocio e ex-pre
eidente, cue declarassem à Diretoria da Associação
oue a Cámara dos Deputados, por ocasião da
última
¿iscussao do pro jeto de orçamento, eliminaria o au
mento dos impostos de indústrias e profissoee e do
açúcar, equiparj.ndo-os aos impostos do orçamento vi
gente. De fato, na terceira discunsão do projeto or
çamentário, na Cámara dos Deputados, foi apresenta
da. e aprovada uma emenda eliminando os argumentosim
pugnados pela Diretoria da Associação. Chegando ao
Senado 0 projeto orçamentário, o leader do governo
apresentou uma emenda ao projeto, restabelecendo 0
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aumento de 207' sobre os impostos &e indústrias e
profissões,A emenda do leador do Governo no Sena
* ¿0 obrigou n Diretoria a mandar umr. co^iseS/ pa 
ra so entender co:a o br. Dr. Governador, ¿xi^inrdo a eliminação dos 20'* sobre os impostofr de in*<
dústrina e .irofissaoe já eliai nados pela Câmara
dos De lutados. Em presença da comissão da Direto
ria^ o 3r. Dr. Governador pediu ao leader nue re
tirasse a sua emenda, o nue, efetivamente,
eo
realizou"
Ho ano seguinte, novaacnte a Associação lavou ceu protes
to perante o Governador Seabra contra a criação de novos impos
tos e o aumento de ^0 % eobre o de indústrias e profissões,
alegação de

sob

"estarem as claeres produtoras do Estado com capa

cidade tributária completamente exausta".

Convidada a uma

rcu

nião com açuela autoiidado e a Comissão de Finanças da Câmarade
Deputr.dos e Senado, a Associação impugnou também a percentagem
em ouro de 5

sobre o total do imposto destinado ao serviço

da

divida extern?, do Estado. Em uma Be^unda reuni..o, oa re^rBsentan
tes do Governo propuseram que a taxa em ouro fosse de 4 em

vez

de 5,^ e ordicional ¿e 10 en vez de 20^. 0 presidente da Asso
ciação combrtou a proposta, mas o orçamento foi mantido cr;m

as

Modificações indicadas.

Eu

1920, o Secretário da Fazenda do Estado fez uma expo

sição de notivos â Câmara dos Deputados, na rual se justifica—
vam os aumentor* de impostos no projeto de orçamento para

1921

pela necessidade de atender ao pedido de aumento de vencimentos
¡fo funcionalismo público. Imluiam-se ai 15% adicionais sobre o
de indústrias e profissões e supressão da bonificação de

25%

(para os comerciantes exportadores. Apesar de ter enviado uma re
presentação à "amara, a Associação nr da conseguiu.
Em 1921,

a uma proposta, no Orçamento Municipal, de

mg,

joração da taxa, aoucla refutou que "nenhum momento há mais im-
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próprio para a agravação de tributos do que este, quando a pra—
ça atravessa uma crise como outra ainda não viu" . 0
projeto
terminaria sendo rejeitado no Conselho Municipal.
Em

1922, convidada por este Conselho a colaborar nr. ela

boração do Orçamento para

1923, a Associação mostrou-se contra

ria ao aumento do imposto referido, principalmente na sua

inci

dência sobre o setor bancário, expondo-lhe, assim, os seus pon
tos de vista:
"É na Bahia onde as tributações em geral e, so
bretudo, as oue recaem sobre os bancos, são as BBis
pesadas. É prejudicialissimo esse critério. Porque
esses estabelecimentos, em natural reação, elevam
as taxas de juros, o pue cria sérios embaraços ao
desenvolvimento do comércio. Depois, sendo a nos
sa uma das praças de mais vulto no país, os bancos
aaui não têm a mesma elasticidade que apresentam ,
por exemplo, no Recife e no Rio Grande do Sul, e
videntemente, porque o fisco aqui os tributa vexatoriamente enquanto os deixa prosperar naqueles es
tados da República. Será, pois, medida de melhorpo
lítica a conservação da taxa em vi^or neste senti
do" 3.
Em

1923 seria a vez de se protestar contra a base tribu

tária de 75 centésimos sobre o giro das indústrias e profissões,
voltando-se, em

1925 , à carga contra esse percentual sobre

setor exportador.
Em

0
.

1926, criticando alguns itens do projeto de orçamento

municipal, a Associação Comercial pediria a eliminação de

qual

quer tributo pessoal a título ne indústrias e profissões.

1.2. Imposto de Consumo
Foi, talvez, a forma de taxação repelida com mais veemen
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cia.
Desde seu aparecimento, na esfera federal, a AssociaçãoCo
mercial da Baiiia mostrou-se-lhe contrária.
A 26 de outubro de

1899, em reunião extraordinária,

co

merciantes baianos discutiram a questão do impoBto de consumo so
bre fazendas e outras mercadorias, incluído no projeto de lei em
discussão na Camara Federal. 0 Relatório da Diretoria de
tratou a medida de

1899

"... impostos que devem ser classificados de

Iníquos e mesmo monstruosos porque eles poderão produzir o asfixiamento do comércio, dificultando-lhe as transações e até
lhe
4
.¡entorpecer a natural expansao", . Tranecrevendo a ata da aludi
da reunião, o Relatório reproduz a fala do comerciante José

de

Sá:

"Se todas as Associações Comerciais, desde Amazo
nas até Mato Grosso, se levantassem e protestassem
em tempo, mostrando a sua resolução, a sua pujançae
a sua energia, outra cousa seria".
Diversa foi a posição do Diretor-Presidente, o Comendador
Silvestre de Faria, conforme o mesmo Relatório:

"0 Sr. Comendador Augusto Silvestre de Faria en
tende que ainda havia tempo para tudo, visto
oue,
quando o Governo quer, tudo resolve.
^

Não via fundamento para a acusação que Be arabou
de levantar contra a Diretoria da Associação Comer
cial, que sempre soube cumprir o seu dever, rerpeitando os poderes legalmente constituídos, como lhe
cumpria fazer.
.
Outro não podia ser o procedimento da Associação
Comercial da Bahia, ordeira como sempre foi e será;
tendo, além, disto, o Governo moios de fazer supri
mir os elementos de turbulência.
Ha dois ou três anos, o Governo Português decretou,
a dissolução das Associações Comerciais de Lisboa e
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Porto, por amotinadoras; agora mesmo, o Governo Es
panhol mandou fechar as Câmaras Comerciais de Ma
drid e Barcelona como perturbadoras da ordem puRLL
ca e promotoras de rebeliões.
0 Sr. José de Sá disse aue, enquanto não foram
fechadas essas Associações quantos atos de hero
ísmo não praticaram em favor dos seus representan
tos...
... Um comerciante lembrou que contra o imposto
se lavrasse um pyotesto que seria assinado por to
doe.
0 &r* Presidente declara que só poderia concor
dar oom esse protesto se fosse redigido em
linguagehi persuasiva c moderada" 5.

"Lamenta (José Lopes Cardoso) o abandono que os
representantes da Bahia votam &o seu Estado, dei
xando que os intereEBes do.comércio corram à reve
lia* Ent&nde aue a Aa&ociação deve telegrafar às
suas congêneres do Ror^e, solicitando apoio e es
forço mútuo de todae para rejeição do projeto qMe
deve ser publicadd em avülsos e distribuídos por
todo 0 Estado a fim de que "bodos os comerciantes
grandes ou pequenos tenham pleno conhecimento das
provações e verdadeiras torturas que os aguardam
se não empregarem todos os meios de libertar-se da
aflitiva situação que os espera"

Finalmente, foram feitas gestões junto aos Senadores

Fe

derais Artur Rios, Virgílio Damásio e Rui Barboáa no sentido aue
,exercessem sua influência junto aos outros membros do Senado pa
ra obter

aprovação das reivindicações da ¿.CB. A lei, toda

via, foi aprovada pelo Senado.

Em 1904,

surgiram sérias desavenças entre 0 Governador

Severino Vieira e a Associação Comercial, motivadas pelo dispo
sitivo orçamentário estadual que estabelecia o imposto de
sumo sobre o álcool por meio de selo adesivo.

con
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Em 30 de novembro Re

1903* o Legislativo Estadual vota

ra um^ lei rue*criava um novo imposto de consumo. Dando execução
c. medida, c Governador do Estado m^ndou organizar um rerulamento vasado nos moldes do selo federal, "porém muito mais opiessi
^
7
.
vo, vexatório, inicuo e ilegal" . A medida foi mr.l
recebida
pelos comerciantes, principalmente os de bebidas

alcoólicas,

!'rue anteviam na execução de tão absurda lei uma fonte perene de
violencias c de espoliações preparadas a titulo de multas,

ás

ruáis redundariam imediatamente na ruína de eua propriedade par

.

8

ticular o no desrespeito a sua liberdade individual" .
#
Os negociantes do ramo mais interessado, convocarrm

urna

reunião na Associação, da rual recultou ^ formrB^scde um? comis
são que, juntamente com o Diretoria, foi a palrcio conferenciar
jeon o Governador.

de

Conforme descrição do DIARIO DE NOTÍCIAS de 31 de
marco
1904 falou nessa conferencia o Governador rué nao era
de

S)

jlpu- ?lçada suspender o regulamento, sendo ainda a taxação sobre
o ¿lcool

"urna medida de repressão contra o vicio, higiénica

jb^ralizadora".

e

Concluiu, fazendo apelo ao comercio para que a-

tentaose para o estado precario do tesouro.
0 Dirotor José de Sá, sm respoota, "dcscreveu o

estado

crítico do comercio de nossa praça, já oneradíssimo de impostos,
#
cercado de mil dificuldades, absolutamente incapaz de suportar
¡mais esse encardo con oue querem de vez asfixia-lo.
"Aludiu ao caso da Navegação Bahiana cue não pode
ser adquirida pelo comércio c disse acreditar
cue
para o desastre da pretensão do conércio muito con
correu a falta de recursos com cue, porventura, ele
pudesse enfrentar francamente os concorrentes.E a
prova disso c que precisou ño auxilie do Estado, Fi
lias baldadamente.
Se é assim, se o comércio já não pode fazer sacri

10
ficiOB para conseguir medidas salvadoras em
seu
próprio proveito, cono é ru.e ele pode ir ?m auxi
lio do govemo?
'quinto a S. Ex. ter dito que o imposto vai reca
ir sobre o povo, sente ter de observar-lhe ruo^em
tal caso, o governo do Estado nuer reservar ao co
mércio desta praça um papel muito triste: o de es
corchar o povo.
Lamenta rué o governo de S. Ex., recebido
por
todas ^B^elásses, sobretudo a comercial, sob tão
belos nusrícios, queira reduzir o nosso povo a u
ma agremiação de pobretees.
Lembra o procedimento do govemo federal,
rue
começou taxando um só .irtigo c, devido a proverbi
r.l tolerância dos brasileiios, acabou taxando to
dos os outros. .
Diante do exemplo, h.' muito a teme:. do governo
estadual ... Para concluir, t'isse o distinto neno
fiante rue a comissão nro ia ali prr? discutir o
imposto; m?.s, sim, para declarar, com franruoza e
lealdade, oue o comercio não pode absolutamente ig.
gá-lo".
"
^

0 Governador, todavia, nostrou-se irredutível:

"Repetiu que nao sabe valei-se do arbítrio
e
que gosta de ver respeitados os poderes constituí
dos.
0 Congresso foi ruem votou a lei e só ao
con
gresso cumpre revogá-la: o executivo confeccionou
o "regulamento" que foi publicado e vai ser pos
to em execução, não podendo mais ser suspenso.
.
Replicou-lhe*o Sr. Jo3 e de Sá, rue disse nãf a
creditar, infelizmente, nesse respeito do poder je
xecutivo ao legislativo.
í geralmente sabido que foi S. Ex. ruem, na úl
tima horr, quando ia ser votado de afogadilho our
çamento, mandou ¿ncartar nele a tal disposição de
imposto sobra o álcool.
S.
Ex., afirmou o orador, hoje encerra todos os
poderes. É quem tudo faz e quem tudo pode desman
char".
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A comissão de negociantes de bebidas, por interferencia de
"amibos ouc previamente ae haviam entendido espontáneamente oom
**
#
o Governador do Estado", conseguiu prorrogação do sesoenta diaa
para

aexecução do Regulamento, com o objetivo

de ganhar

tompo

para apelar ao Legislativo. Deste, nao lograram os comerciantes,
contudo, o rcaultado desejado.
A 20 de maio, reunida em Assembléia Geral, a associação
Comercial decidiu publicar em jornalo da cidade o seguinte edi
tal:

"Ao Comércio
_A diretoria da^Associação Comercial; dando crecu
cão às deliberações da grande assembleia reunida no
principal snlão deata Associação, cn 20 do corren
te, leva "o conhecimento de todos os
comerci
antes do Estado r¡ue ficou resolvido, como proterto
do mesmo coucrcic contra as medidas de coação rue
vão ser postas cm prática pela3 disposições regula
mentares do último decroto do governo do Estado so
bru os ruc fabricarem ou venderem bebidas alcoóli
cas, fiquem todas as casas comerciais fechadas,ate
r-uc, empossado o novo governador, possa
requerer
r.o executivo as medidas que julgarem necessárias à
liberdade do comercio.
Bahia, 21 de maio ¿e 1904*
A Direção" ^

Atingindo o imposto comerciantes grossistas c retalhis
tas, a recomendação foi seguida ^or todos:

"Mantendo o seu protesto, numa solene e completa
unidade dc vistas, o comercio desta capital, çuer
da cidade baixa, çuer da alta, não abriu hoje,como
dc cootune, à cxccção de padarias, algumas ouitandas, frrmácias e açougues"

Inúteis foram o. atuação do Ninistro de Interior e Justi?a, J.J.Scabra, junto ao Governador, í. mediação do Conselho Mu
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nicipal e a do Arcebispo Primaz* D. JerÔnimo Tomé da Silva.
A luta ganhou maiores proporções: de bão Felix, Nazaré,
Conceição da Feira e Alugoinhas e Canavi^iras chegaram protes
!
tos de solidariedade, comunicando os comorciantcs ter seguido
a Associação Comercial da Bahia no fechananto dos seus cstabclecimcntoo. Dc Canavieiras chegouo soguinte telegrama:
"Comércio fechado sua totalidade. Povo subleva
do percorre ruas protestanto imposto vexatório
álcool. Esperam-se graves acontecimentos. Auto
ridades locais impotentes dominar moviuento
Comissão Coméiíüo"
No dia 27 de maio, o romércio de Salvador fez publicar
um Manifesto

Ai, historiavr-se 0 desenrolar doo acontecimen

tos, com nítida intenção de manter uma imagem de respeito

o

prestigio ¿a comercio diante da opinião pública, oncluíndo com
um apelo deste teor:

"Nobre e benemérito

povo da Bahiai

Bem estais vendo cue não nos recusamos, de
forma alguma, a entrar para o Erário Público con
as somas indispensáveis ao equilíbrio do orça
mento estadual e à manutenção dos serviços de
caráter oficial, reclamados pelo progresso
e
pela civilização deste formoso País e
deste
grandioso Estado. Se a auestão é de dinhüiro,
nós nro o regateamos, desejando apenas que ele
receba a necessária aplicação c produza os fe
cundos resultados a rue de bom grado o destina
imos para bem do presente e do futuro desta Pá
tria idolatrada. Com 0 que não nos podemos con
formar,enruanto nos restar um pouco de ener
gia cívica, é com a implantação entre nós
do
tredo regimam tributário dos "impostos de con
sumo", onde, vede bem, 0 mais prejudicado não
é propriamente o Comércio, como classe social,
como aparelho econômico da sociedade, mas
o
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consumidor, mas o Povo, sobre o qual se vão a
plicar as mil bocas sugadoras do formidável pol
vo, que ora se quor agasalhrr no mecanismo tri
butário estadual sob a hipócrita feição do "hi
gienico e moralizador imposto eobrc o álcool c
betidas alcoólicas". Já a imprcnBa independen
te dosta heróica cidade tem dito, com franqueza
e lealdade, que o imposto de consumo, contra o
purl temos protestado, é o início do uma série
interminável de impostos semelhantes, lançados
sobra todos os gêneros, inclusive oc de primei
ra necessidade, como a carne, como o peixe,
o
pão, a farinha, os cereais e ato mesmo o pró
prio pano com que guardamos a decência e a coiapostura social.
*

Nobre e generoso Povo 6c. Bahiai
^qui tenòeo, em linguagem singela e verdadei
ra, as razoes justificativas do nosso procedjmai
to nesta aflitiva e dolorosíssima emergência.Náó
somos revolucionários, nem queremos o desprestí
r;io do princípio de Autoridade. 3m toda a par
te do Kiundo culto e civilizado, as oueixas
do
Povo e os legítimos interesses das classes labo
riosas e conservadoras são tomados em considera
çro. Neste protesto pacífico, a que fomos arras
tados pela teimosia dos poderes do Estado,
em
negar-nos o rue com tanta plausibilidade lhe pe
dimos, temos absoluta confiança no vosso apoio
indefectível e na vossa admirável serenidade de
animo em arrostar até o fim as dificuldades pro
venientes desta lamentável crise. 0 momento
et
grave e solene. A. Pátria Brasileira tem oo
o
lhos fitos em nós, em vós principalmente, gran-*
de e generoso Povo da Bahia.
Viva o Povo Bahianol
Vivam as Classes LaboriosasJ
Vivam a Paz

e a Ordem legaU

Cidade do Salvador, em 27 de maio de
,
14
A Comissão do Comércio"
*

1904
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Um projeto, apresentado no mesmo dia pelo deputado Adol
fo Valente à. Câmara Estadual, rue revogava todas as disposições
preferentes ao imposto, seria rejeitado.
Tudo isto repercutiu fora do Estado,chegando "0 PAIZ" ,
jomr.l do Rio de Janeiro a publicar, em sua edição de 27 de maio,
Um artigo alusivo à situação da Bahia, no qual se acusava o Go-
'i
vemador:

"Decaído na opinião, impopularizado inteiramn
te pela série de atoe violentos e desastradosrue
tem ass^nrlado.o seu rovemo, privando o povo da
instrução, desbaratando levianamente as rengas
do erário c reduzindo a lavoura e as
indus
trias à mais penosa ruina, só lhes restava fe
rir de morte, caao o último adeus do seu gover
no, o comércio da sua terra, única fonte ainda
cuja produtiva atividade não procurara também de
todo est;nc?.r até r.gora" 15.

A ooluçro do impasse resultaria, por fim, da ação parti
cular dos comerciantes Francisco

José Rodrigues Pedreira e Jo

sé da Nova Monteiro oue, em caráter privado, obtiveram do novo
Governador José Marcelino de Souna a promessa de ouvir peBsoal
mente as razões do comércio. Daí saiu um acordo, cujas

bases

foram as seguintes, conforme noticiou a Comissão do Comércio
aos interessados:

"Concessões
la. - Possibilidade de substituição do selo por
outra forma mais prática para cobrança do
imposto no futuro orçamento.
2a. - Garantias oferecidas pelo atual jgoverno
de não propor aumento dos impostos exis
tentes ou criar novos.
36-* —

Para garantia do equilíbrio do orçamento,
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seu programa é excluoivamentc de economi
as e desenvolvimento das forçao vitais do
Eotado, &em cogitar de sobrecarregar
o
Povo com o imposto de consumo ...
16
Bahir, 30 de naio de 1904"
*
Na mesma data, cumprindo suas promessas, o Governador
mandou publicar um decreto, nue isentava fabricantes e merca
dores de álcool e bebible alcoólicas do pa^.xnento de

imposto

de consumo *oelo fato de já estarem arrolados para pagamento do
.
17
de indu.3trir.s e profissoes"
.
#
A solução, conseguida mediante as concessocs do Govcy
nador recém-empossado e transigência do comércio em suas exi
gências "para evitar umr. conllagraçro em todo o Estado,a cual
ensanguentaria o solo beiano c plantaria a anarouia"
evitou,

porém,

não

nue houvesse manifestações de rua contra Se-

verino Vieira, uma vez que o clima de opinião pública lhe era
contrario, muito provavelmente criado pela atuação do comer
cio. lato obrigaria r própria ..ss-ciação Comercial a manter—
-se reunida permanentemente e fazer um apelo à população, di
zendo não poder "deixar de protestar contra quaisquer

motins

e desordens, oue a exaltação do ânimos possa trazer, deixando
resvltados tristes,

após uma

série de atoa brilhantes e al-

titos"

*
A questão do imposto de consumo ainda subsistiria

1909,

até

quando, secundo informe da ^.ssociação Comercial à Uni

ão ¡¿os Varejistas, o Governador do Estado deliberare fazê-lo
desaparecer*

aübstituindo-o por outro

Anos depois, tendo sido recolocado em vigor, contra elc, em 1921,

a Associação Comercial encaminhou ao Governador

J.J.Seabra uma representação dos comerciantes grossistas, ar-
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guucntando tratrr-se do mesmo imposto de indústrias e profis
sões com outro nome e nue não poderic ser calculado sobre
negócios de

1920 por não ter estado ainda em vigor a

que o criara. Não sendo atendidos, recorreram a defesa

os
lei

judi

cial, recebendo deferimento de um mandado proibitório. A luta
oontinu.ou nos anos de 23 e 2<; e, em

1925, pediu-se ao Gover-

Brdor Goès Calmon a isenção sobre os ,irossistas; alegando-se
inconstitucionalidade.

1.3. Imposto sobre lucros corferciais
Tornou-se "0 mais tomentoso problema com oue se
frontou a Diretoria de

1921" e assunto que

"intereccou

de
to

do 0 comércio nacional do norte ao sul do país, sem exceção ,
num movimento do generalizada uniformidade e resistência

cue

puseram à prova a vitalidade, ncerência e energir das classes
21

conservadoras nacionais"

*

Os inconvenientes alegados principalmente eram: a

de

vassa nos livros dos comerciantes c a apresentação de balan
ços, 0 oue,no entender dos interessados, poderia, com sua pu
blicidade, trazer o descrédito a firmas que, mesmo sólidas,ti
vessem, en um ^no mau, pequenos lucros. Conquanto as disposi+
çõcc legais previssem penalidades para os agentes que ronpossem o sijilo profissional, isto não foi considerado suficien
te.
i*. ..ssociação Comercial apelou para o Governador Seabra
e para 0 vice-govemaior, Cel. Frederico Costa, a fim de

que

influenciassem a bancada br.iana no Rio e, diretamente,para os
deputados federaiB Otávio Mangabeira e Miguel Calmon.
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Não tendo conseguido ganhar a questão judicialmente,

a

^ssociação, através de 0 IMPARCIAL, aconselhou a praça a não se
submeter à exigência de apresentarão de balanços.

A reação surtiu efeito porcue seria aprovado um

secundo

regulamento que dispunha; verificação dos balanços nos casos em
ue houvesse suspeita quanto a fidelidade da declaração de ren
das. E, tambem, tolerância para

o comércio

não so exibiria apresentação de

escrita.

do interior,do

oual

No ano seguinte o assunto seria retomado, protestando

a

^ssociação perante o Ministro d*. Fazenda a respeito da exccução
Ca lei, relatando ter recebido do comércio do interior

rueixas

contra agentes óo Fisco aue o ameaçavam com multas exorbitantes.
Sm dezembro, o deputado Otávio üan^abeira

era solicitado r. tra

)olhar* pela substituição do imposto sobre lucros comerciais peos "títulos.assinados". A 31 do

mesmo mên, um-r lei daReceitar-u.

orizou o Governo

t?jca.

suspender a

Foi, ainda, a defesa do sigilo comercial çue levou a Astociaç"o, em

1927, a pedir auxílio aos deputados federais Home

Pires, Ubalúino Gonzaga e Vital Soares contra o projeto

de

Eojulananto da escrita comercial e a profissão de guarda-livros.

0 protesto dizia respeito principalmente ao arti&o 16, nuc

em

§bis do seus pa^srafoc dispunha oue "os balanços das socieda—
dps anónimas e as respectivas contas de lucros e perdas deverão
ser examinados e visados por perito mercantil, nomeado cm

cada

cpso Dela Junta Comercial dentre os guarda-livros e contadores
j&la re istradoE e anter do parecer do Conoelho Fiscal, sob pe
ni de nulidade"
Sobre tais dispositivos manifestou-se o Centro Industri
al de Fiaçao e Tecelagem de Algodão:
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"Dessa forma nao existirá mais o sigilo comer
cial, cuja inviolabilidade é garantida pelas nos
sas leis, de nada mais valerá o conselho fiscal
das sociedades anônimas e tereutia então a incom
preensível consecuencia, o cúmulo dos absurdos/te
nao poder o acionista decidir soberanamente so
bre contas e negócios de sociedades OUE 5^0 ri!0l'RIED.JDES PARTICULARES 3UASÍ 23
*
i.lém destes há uma série de impostos contestados

pela

ssoriaç"o comercial e que dizem respeito, sobretuAo, ao

se

tor de exportação e importação, diretamente.
Em 1901

ii,jurou no projeto de Orçamento Municiprl para

exercício seguinte o "imposto de embarque e desembarque*'.Cen

D

o e ouinze firmas assinaram un protesto, requerendo sua
ensão ao ^ove nador, oue a fez deferir. Após unn.

conferência

ntre a Diretoria da Associação e o Conselho Hunicirc/,B.a
bccrctáuio

sus-

da primeira se referiu à "disposição em que

chava o comércio de n"o oujeitar-se a esse novo tributo,

rual
se
e

ue, nessas condições, a Diretoria da ^ssociacão Comercial não
adia ser responsável pelos desacatos que pudessem sofrei
.
24
^upre^ados municipais encarre^adoB da sua cobrança"
*

Ainda um

1901, comissários exportadoren da cidade

oo

de

anto .jrconio de Jesus representaram contra os direitos de ex^crtar"o do fumo em folha.

^
^3
J3m 1914,
I
jgires Huniz de

-

a *.ssociaç"o pediu apoio aos deputados

Joaquim

,

Carvalho e 0 6avio Hangabeir^. para combater

na

]H&n^ra Federal o aumento dos iiipostos sobro o fumo e a cria—
jgão de outro3 . Conse^uiu-oe apenas a eliminacro do oue incidia
áobre o friao em corda e em folha.

Um novo imposto federal criado em 1921, a taxa de sani
&..de sobre couros e peles provocou reação dos exportadores Oom
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oanhia Brasileira Exportadora; Neámnan & Cir.. Ltd; Rossbp.ch Bra
:il Comp^ny; Ommundsen & Frank Ltd.; L. Costa & Cia. e

Joaauim

F, Cruz. Miguel Calmon propôs,no Senado, umí*. enenda çue não lo
grou aprovaçao.

m

1926 a Associação dirigiu ;\s pretensões dos comerci

antes ao Governo Estadual no sentido c.e se modificar o

cílculo

3o tributo de exportação, reduzindo-se a taxa proporcional a u
na percentagem considerada míis razoável

pelos interessados ou

Lnstituindo-ne uma t^xa fixa, áivididos os contribuintes

por

:lasses, nos moldeo do orçamento municipal.
Em 1928

as firmas exportadoras Tude, Irrro & Cia.; Cor

rêa Ribeiro & Cie., Epifânio borxa & Cia^ IIujo Rrufo^nn & Cia.,
J.3. Oliveira, F. Stevenson & Cic..,Compnhhia Comercirl Oberbedh,
I
J. Studer & Cia., 17. Dehrmann, K.F. Grusberg, Scald-ferri IrrTÕs,
¡¡Conp?.nhia Brasileira Exportadora, R..rreto de .Jraújo & Cia., For
unato Saback, Bartilotti & Irm.*.os, Compa^nie Génár.le dec

Ta-

acs, Companhia Brasileira de Exploração Diamantina, ,.bbehusen
;& Mrrtfeld, Magalhães " Cia.,J. Brndeira & Cir., Geraldo DanneBii-nn e Alfredo H. de .zevedo a Cia. ^ pro^useran .-o Intendente e

2.0 Concelho Municipal, por intermédio de cua associação, modifi
Ear a base do cálculo do imposto.de exportação cue pj.asaria

a

êer o número de volumes exportados e não o giro comercial. 1 res
posta foi negativa, alegando o Intendente terem os volumes valo
Tes muito desiguais, não permitindo um? classificacão enuitati-

"

Sra.

*

3-*4. Impostoo inter-estfiRnais

Oa impostos inter-estaduais, pela dificuldades e onueque
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-carretavam às transações internas, provocaram cueixao freouen;es.
3n

1900 a Associação solicitou ao Governador oue nao

o

recolocasse am vigor por ser este um imposto de "represália"

,

'verdadeiro pnicuilador do roíaér.cio rue necessita importar

'
a
mtroa Estados".

dc

Dem recebida a idéia*foran oficiadas as ^sso-

-iacõcs Comerciais do Pernambu.no, Pará, Maceió e Aracaju

para

uc trabalhassem no mesmo Eentido junto aos reopoctivoc gover—
nos.

H

Ea

1901 o jjnjost^ inter-estadual de cabotagem foi obje-

¿0 xmitas críticas da ^scociação Cinercial da Baliia,cuja Dii-atoii.i j acusava dc

"om nr.da aproveitando ae rendas do

Esta

co, i;o*'Ue estas di^inuiriu^ non r. oua cobrrnra, yinhr- tolhnr a
Liberdade da expansão concrcial, animando desta forma o monopó
Lio c favorecendo a indústria estrangeira polo encarecimento do
jju^to da produção nacional, 0 ^uc decpertaiia a concorrência do
tcne-0 estrangeiro 0

assir. prejudicando largamente a

na.cio-

Rmbora se levantasse uma canpanha entra todas .-.a ^ssocia
ooos Comerciais do Brasil e,

'Pela Lahia, se pedisse apoio

&

itos Senadores e a çur.se todos os deputados federais, continu
oj^L a vigorar o imposto çue, na realidade, resultando daj&cütdade
livre taxação dc cada Estado, refletia a própria organização
descentralizada da Constituição do
.

IC9 1 .

Na Bahia, o movimento do comércio contou con 0 apoio

do

OcvemF.dor Seyerino Vieira cue, na Conferência Arucareira, rea
lizada na Bahia em
nr^ 3 il. Em 1903;

1902, aconselharia sua extinção em todo

o

no entanto, um projeto oue abolia este tribu-

41

4;o cm todo o Brasil não seria aprovado "pela maioria dos deputo.

?

*-

%os porque a surpresa de tal imposto traria diminuição do
Lrc nas receitas dos Estados", conforme comunicado do
!
26
federal Comendador Joao Augusto Nciva

ren-

deputado

'tí

2. Indústria
!

Neste setor as reivindicações diziam respeito,principal

mente aos interesses dos derivados do fumo e do açúcar.
EJEi 1396, a i.ssociação Comercial representou à Cunara Fe
dcral negociantes e fabricantes de bebidad alcoólicas dc Sr.lv?-.—
&or o Santo .jnaro contra a cobrmra dc impostos sobre sur. produ

gão.
Na Câmara dc Deputados Federais, Joaciuim Inácio To&tr. a
presentaria um projeto de suspender a execução do regulamentope.
Bf. a cobrançr daquelas taxas, assinado por cincuenta e cin^.o ou
tros deputados. Em novo decreto, ficariam isentas a a^unrdente
e o álcool.
tim

189 7 , protestaram comerciantes e industriais de fumo

e seus preparados contra medida fiscal do Governo da União..
Em

1^15 a associação patrocinou um movimento dos fabri

cantes de charutos de São Félix e Cachoeira,no Congresso Nacio
nal, contra aumento do inposto de solo, constante no projeto dc
orçamento, ^correu

em seu auxílio o debutado Otávio Mrngabei-

r&.

oue, todavia, nada conseguiu

por ter sido 0 assuntoresolvi

do

de acordo com fabricantes do

Rio de Janeiro.

*

i

Em

1917, alegando falta

HB-nn e Suerdieck

de numerário, as firmas

Dannc-

fecharam suas fábricas de charutos emMara^o*.i
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!pe, uma vez que, por ordem do governo, segundo informes c. ^osc
jciação* os bancos se negavam a prestar fornecimentos. Atendenfo
[a pedido desta, Seabra e Otávio Mangabeira providenciaram

a

transferência ro Banco do Brasil de todas as transações atô en;ão feitas pntre bancos alemães e empresas de Cachoeira., S"o Pé
Lix e Haragogipe.
Zm

1926 , a associação comunicou aoc interessados

oue,

¡"auxiliada eficazmente pela atuação do deputado Carlos Pedrei—
'a", conseguira que 0

G-overn^dor Goes Calmon concedesse 50^ de

abatimento de imposto sobre charutos e

cigarrilhos expoFtados

iara 0 estrangeiro, tendo-se ainda comprometido a convidar

seu

)residente e 0 deputado a darem sugestões para o próximo orramen
;o no qual aouele setor teria tratamento mais vantajoso.

Em

1911, ronsultada pela Secretaria de agricultura

do

jÍEstado da Bahia sobre a valorização do açúcar, tema de futura ie
&Anião na Sociedade Nacional de ..^ricultura, da uual participari
representantes de associações agrícolas dos vários estrdoc a
j çucareiros, desta forma pronunciou-se a associação:

t
j
.
í
1

No projeto atual, a segurança da sua pra
ticabilidade consiste justamente na sobretaxa pe
dida (base e garantia de todo u sistema)
para
formar 0 capital necessário às compras Ao açú
car que deve ser retirado óos mercados
nacio
nais (valorizando-se o restante destinado
ao
consumo interno) e ocorrer aos demais cncargoo
inerentes às operações de compra do genero
c
respectiva exportação; e daí naturalmente resul
ta a necessidade da co-participação dos gover
nos dos estados açucareiros, organização do pia
no, por meio da decretação da referida sobreta
xa.
Assim pensahdo, cumpre a esta Associação de
clarar que terão a sua máxima aquiescência to-

43

doa os esforços cue, por ventura se empreguem,
em favor da projetada valorização, cujos resul
tados considera muito favoráveis tanto aos in
teresses do Estado, como aos das indústrias,rue
se pretende beneficiai, dignas, sem dúvida, *de
todo o auxílio, pelas circunstancias da sua ex
ploração c doc elevadíssimos capitais nelas em
pregados" ^7.
^ 27 de fevereiro de

1313, an*.\nciou-se çue o Governa da

pública iria permitir entrada livre de r.rúcar estrangeiro
¡§rís.

associação Comercial de. Baliir levant^u-so em

protesto,

Ai. jn.Lndo - os neuí. interesses Hirjuel Calmon a o Conoelheiio
ís Vian^., na convicção de rue
n

no

Lu

"esta medida imnensada do Gover-

da República, acoberbando interesses ocultos, traria fatal^gi
a morte da indústria açucaroira & lavoura d.. cana da Bahi- a
is 3stad.jc produtores"
Durante or dias de ouase penico, a Associaeão Comerei.1
Bahia manteve corrcnpondência com suas con-.êneres de Alar ons,

Sergipe, Recifc.; Campos e Nitaiái
C^. '..)Lis. ,.l ,um tompo depois,

com o Sindicato ¿.¿rícola de

entretanto, foram desmentidas

as

notíci o nomo simples boatos.
ám
c^r n

1 9 1 7 , aparecendo um aumento de imposto sobre o

acú

projeto de Orçamento na Câmara Federal, a ^ssociação ob

teve, atreves doa debutados Moniz Sodré e Otávio Kangabeira

e

bfnador J.J.Seabra, ^arrntiao de oposição à medida.
En

1918, o Sindicato ^runarei^o da Bahia pediu interven

$ao da ..ssoci^cfo e da bancada federal, tendo sido indicado co
mo representante especial o deputad

c consocio Eugenio

Touri-

¡nh<- contra o projeto en tramit. cao na Cámara Federal de

rravar

l°^^?úcar con o imposto de consuno na razao de cincuenta réis p^quilo, baseado no fnto de estar o artigo muito valorizado,fato,

*
onforme o Relatório, "devido unicamente & escassez mrnifestaa em diversos centros produtores sem se levar em consideração
que a indústria açucareira viera por lon-os anos ntravossan-f.o
eérias dificuldades, daa nuais, apenr.o, começave, ontão a ron
„
29
Hfalescor"
.
¿Ri

I92O, em uma representação c. Oámnra Estadual,

Aropósito de um projeto que majorava 0 imposto sobr e 0

c

açúoar

ordem de 7%, comentava a Diretoria da Associação ser o

au-

imcnto muito pesado, comparando a situação do setor da Bcliia cna
0 do Rio, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, onde 0 produto dectina
ao estrangeiro beneficiava-se ?e ^ran^e redução txibut^ria.
^

Em 1922, a Associação repuereu do Presidente da Rcpúbli

oa aprovação de regulamento cue crirr^, no ^no ^n!<erior, c. CrtiNacional de Exportação dc Acúcar, çuc, aliJc, forr rct.ulta.do
do projeto do deputado Miguel Cal^on,

"como meio de melhorara

pituaçao eminentemente crítica da lavoura da cai-?J'.

i',

Os interesses das indústrias fum^geir^

tretanto, estavam ainda muito

e açucanira,en

ró:;imos do setor agrário,n&o

só

gtclo caráter primário da transformação fabril, co:io também pelo
fato de os capitais aí empregados não se dissociaram ncri do se
tor prinário - plantio c colheita da cana -, nem ^o terciário a exportação. Os casos mais ilustrativos são os das usines

cue

idealizavam um controle vertical da produçro, sendo os seus maio
Bcs acionistas os meamos grandes capitalistas ex^ortr^oroc de a.
gícar 30.
..
Fora da área do fumo c do arúcar, apareceu, cm

1926,pe

la primeira vez, uma outra reivindicação referente ao netor in'^strial, quando os produtores de tecidos Raul de Figueiredo Li
ma (pela Companhia Empório Industrial do Norte), ílvpj?o Martins

Catarino (pela Compr.nhia Progresso Industrial da Bahia), T.Al

meida (pela Companhia Valença Industrial da Bahia) e Bernardo
Martins Catarino (pela Companhia União Fabril da Bahia)pi'otes
taram 'perante o Senado baiano,por meio da
cial,contra o imposto de exportação de 5%

Associação Comer
sobre tecidos

fa

bricados cem matéria primn. do Estado. Utilizaram os interessa
dos argumentos de ordem jurídica (não inclusão do imponto

nc

)rçamento para o exercício corrente)e de ordem economica (cri
e da lavoura, comércio e indústria,sendo que esta,além de so
rer as consequências da alta*do câmbio e da escassez de nume
ário circulante,ainda se ressentia de perturbações no mercao interno,graças às "lutas extremas e demoradas da j.uerrr. ci
il nue flagela extensas zonas produtoras de seus sertões").

. Exportação e Importação
.1. Quando da primeira guerra mundial,multiplicaram-se oo es

orços da Associação em defesa dos interesses dos setor expor
ador:
A Diretoria a^iu com prévio conhecimen**
to do alto comércio e dos estabelecimentos ban
cários que prestaram inteiro apoio às medidas
que ela achou imprescindível reclamar para mi
norar os efeitos da crise: - pedir ao Governo
da República a moratória geral e emissão de pn
pel moeda para facilitar as transações comerciT
ais, à vista da escassez do meio circulante,prÕ
duzida pela retirado do ouro da.Caixa de Conver
são em volumosas somas" 31.
"*
As dificuldades de transportes internacionais passari
am a preocupar sobremaneira os homens do comércio baiano e a
Associação.
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Logo ao ano inicial do conflito,o comércio exportador pe
Lu-lhe que obtiveose do Governo Feder&l uma escala de pacuetes
L Lloyd Brr.sileiro con destino r^os Estadoo Unidos da A&crica
torte. Tomou-se,aí, necessário o concurso do Senador Luís Viaí o do deputado federal Otévio M^ngabeira.
A dependência dos exportadores baianoa dos navios

do

Llovd fazia com aue contra este se repetissem reclamações de to
dí ordar.
No fjio de

1917 a falta#de transporte para a Europa

e

Betados Unidos foi o assunto rue mric ocupou a Diretoria da

As

süciacão. Tarr resolve-lo nuitos telegramas trocaram-se com

o

ãN)L:.i3 tro

da Viaçao, c Miguel Caliion, Pire 3 de Cirvrlho, J.J.bea

br. e Otávio M ngabeira, solicitando-lhes a vinda de navio,prin
cí^almcnte parr carregamento dc cccau e fumo. Foi este 0 artigo
He prejudicado pornue snu comércio, até o início da guerra,et. f ito por c^.cas alcn"c, encaiAinhr.ndo-se a exportação grojidemêiíte para os portos de Brcmen c Hamburgo. Declarada a

guerra,

tcfáas elas tiveram de fa?er censar ouas transações e os adianta
-

m$-it03 rue fani-iii aos pequenos lavradores. Como resultado

ime

diato sobreveio una crise na lavoura do fumo, oue se agravou,so
bBif budo, coa c fachanento daruelee portos e com a interdição da
exportação para a Alemanha via Amsterdam e outros intermediári
os de países neutros.

"Foi preciso um grande e pertinaz esforço pa
ra se estabolarcm negociações diretas com ac ré
gies de fumo da França, da Itália e da Espanha
a fim de não desaparecer uma cultura tão impor
tante e tao antiga no país. E quando parecia oue
0 comercio do fum. se poderia estabelecer sobre
ba3ec mris estáveis, cis rue surgs a crise agu
da dos transportes em virtude da guerra submari
na sen restrições e novas dificuldades se
o—
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põem à satisfação dos comproDiisBos assumidos pe.
lo comércio da praça da Bahia com as régies da
queles países.
Idêntica situação se apresentou para o cacau,
o principal artigo da exportação baiana,o ouai
era também enormemente escoado para a Alemanha,
impondo-se então, por motivos da mesma ordem acima enumerados, a procura de novos mercados,la
boriosamente alcançados" 32 .
Interesses do cacau levaram a Associação Comercial
Rilo Peçanha, Ministro das Relações

até

Exteriores , para obtençÊb

abertura do mercado inglês e providencias contra as

preten

dos Estados Unidos de taxá-lo com novos impostos.
^

A Guerra, determinando retração dos mercados europeus ,

consumidores
cacau,

tradicionais dos produtos da Bahia, notadamente
fumo, couros e peles, fez com çue restasse ouase

exclusivamente o mercado norte— americano que, em junho, todaj^ria, começou

criar obstáculos à importação danucles gêneros.

Firmas exportadoras de couros e peles - Companhia Brasi
-leira

Exportcdora; Rossbach Brazil Company; Wassaw Newmann

&

C.; L. Costa & C. - comunicaram à Associação ter o governo nor
.%e-americano cassado todas as licenças concedidas

para a

en-

yrada daqueles artigos e pediam-lhe providências para que lhes
^ o s s e concedido por aquele país um certo prazo para o embaroue
de mercadorias

já estocadas aoui ou que estavam para

chegar

^.o interior da Bahia. Apesar das solicitações ao Presidente da
Republica, Ministros do Exterior, da Agricultura ^

Fuzonán,

io Senador J.J.Seabra e aos deputados Otávio Mangabeira, Arlin
io Fragoso e João Mrngabeira, obteve-se, apenas, assegurar

a

fapompra de cinco mil toneladas de couro para todo o Brasil,quo;a exígua diante da produção.
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Em todo 1 3 1 0 , nontinuou & luta contra os fretea

. impos

os pelo Lloyd para o embarcue de cacau c funo e contra a caren
cia de navios, Em 1020, a empresa foi transformada em sociedade
lonima de economia

mista,senò?) metade das açõepdo Governa

e

outra metade detida por capitais privados.

3 .2 .

No período de ^uerra sur^iran dificuldades para 0 setor

r.n<.rtador, ocorrendo, ainda, outros fatores que as acentur.ram.
Em* 1917,an nás coll eitas nr. Argentina determinaram

res

^rinõon na exportjção do tri-,o,cujo total alcançou,apenas

cem

mil toneladas, das ouais 45 ^iil ioram reservadas para 0 Brasil.
Tomando conhecimento de que,destas,apenas nuinr.e iiil seriam re
a^rvodas

0 Norte do país, firmas impuit^dorae (Adolpho B^lla-

Flamiano

¿a Costa; Tu^e Irmao & 1.; F. Steventon &

Ltd.; Machado, Irmão & C.; Hajialliã.ec & 3 .; Manoel Joaquim
*lho

C.) pediram 00 bons ofícios da Associação junto

Ministro das Relações Exteri.r

prrp. pue a n 033 a Legação

de
ao
tem

Bdrnos Air^s conseguisse par- a Dahi^, no nínime des mil tone^darj,prjra 0 connumo de dez mesen,lembrando a conveniência

de

umr*pelo ao deputado federal Otávio Han^abeira.
Até o .no ce',uinto, 0 nomércif de farinha, de trigo osta
ri^. na3 p:cocup coes da Associação, pois à cscassea do

artigo

ju&uL.va-ue a^ora a falta de n^vi03, tornando-se iminente a ctv
r^cia de pão. Norualizou-se o fornecimento, após a atuação do
SaAí-.dar beabr;., de., depv.tadoa Otávio M.*.ngabeira,

Monin ã^drá,

¡jndo Fragoso e de Miguel Calnan.

Em 191^,a^ravou-se a falta d

óleos combustíveis e Tnbri

fic^ntea,trazendo a ameaça de falta de luz e ^aralização de fá
biscas. Estes arti os eran vendidos,na Bahia,pela Vacuum

Oil

0oq^ my,de Rocheater,Estados Unidos &. América do Norte,tondo co
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ma acentes nesta praça F. Benn ã C. e, compradores, Samuel Varjao & C.;Drummond - &
y C.;

Horais; ' Arlindo '* Hunlz;

A.

3. Rios & C.; João Francisco da CoEta Pinto;

Soveral

Villasbo-

Machado & C.; Passos, Cardoso & Marnueo; Visconde de Olivei
ra; Carlos Viana Jr. & C.; Pinto & Ribeiro; Compagnie des

Che

mins de Fer Fédéraux de l'Est Brésilien; Rodolfo Tourinho; Com
panhia Valença Industrial; Companhia Usina Bom Jardim; Joao Ba
tista Machado; Magalhães & C.; Rocha Lima & C.; Machado & C.;GbS
Joaquim de Passos; R. Drujynond & C.; Bertolino Pinto de Al
meida Castro; Companhia Progresso Indvstrial da Bahia.

0 caso foi resolvido satisfatoriamente, vindo, no

mês

spguinte, do Deputado Pires do Carvalho, notícia de breve chega
df de pr.erosene, em vapores novaiorquinos.
J3m

1S20, Wilson Sons & C. e üory Brothers & C. Ltd. de

fendiam seus interesses de importadores e agentes do firmas es-

t^argeiras:

^
*

"... vem pedir a eficaz intervenção desta i
lustre Associação Comercial junto ao Exmo. Sr.
Dr. Governador deste Estado, no sentido de
S.
Exa. chamar a atenção do Exuo. Senador por es
te Estado, Dr. J'oniz Sodré para um ponto impor
tante das novao tarifas em discussão no Congres
so Nacional, já aprovadas pela Canara dos Depu
tados e, atualmente, em discussão no Senado Fe
deral, referentes às taxac aduaneiras oue
se
pretendem criar, com caráter definitivo, para a
importação de carvao de pedra e óleo combustível
de* .procedência estrargeira. Esta tributação foi
decididp. pela Canara dos Srs. Deputados para a
tender às reclamrções des empresas que exploram
o carvão dos estados dDBUl-e desejam o encareci—
mento dos combustíveis estrangeiros* para vender
o
carvão oue apenas conseguem extrair
níssima çuantidade, o que é profundamente iníquo e gravemente prejudica aos legítimos inte-
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roeses das claasen produtoras çue prccisa^
de
ooínhustível. Hes, o nuando o carvão nacional fos
se extraído e;-i rurntidad3 suficiente e em con
dições eatisfatlrins como pualidade, ainda asoin? o seu consumo forçado representaria
um
^r-nde ar.crifício imposto às classes produtoras
nue c x c r c c íi a &ur atividade fora doa cctadoe cm
nuo o carvão nrrional 6 oxtrr.idf perçue o frete
cor. cie nho3 a?ia oner.do roo portos Ao contro e
norte do p i s , e tom; por força dc sor multo al
to, victo o respectivo transport só poderá ser
feito pelas comp.uiliirs nacionais çue tem " privilé io Re c^butp^üm.
Dos portor J)rr.3 il3Í3 0 s fujlrüo os navios estrí.n^eiios ruci norm^LaentC; os procurariam pa
roi abístccer sues car*/oarias, o ru^ prejudicará
;,ranfo número de comerciantes ruc costumavjíifor
necer nao só ; carvco, mas trjnbcm mantimentos
e outros crti^o^, ciem das tr.'nsaçêe' cue deixa
rro dc ccr ícikac ^or: -s tri ul-c^of o paaa.?,\ci

--o-" 3 3 .

'

2i'i 1 [26 a ^asociaçco Comercial pedir, roa deputados

fc-

í.r;LÍs Vitr-1 boarcK a Homero Pires r. continuidade, no futuro or
.yunto da Lniro, da reduçro de ¿"iraitoe de importação de

ma-

c.iL.ic dectinrdos à indústria dc viação. ^ resposta, entretan< í;ii f-o

"dc acordo refonir constitucional leis orçamentáii-

.

-

& n-o podem mais conter dispositivos isenção impostos"

3A

. Traiis^ot_ec
Neste terrena ^vultoR ss oueixas contra a Companhia Cés
ionr 'ia das Dor-s do Porto da Bchia, desdo a inauguração
riueiro trecho do caio, em 1 3 dc maio de
Um mos depois da abertura *ao tr^ico

^do

_: .

1 12

já ac faziam

ou-

os protest.s dos usuArios contra i fat 3 de, não cc realizan
*< ^ atraeacão dos navioa e serviços de car"a e descarga,

por

51

cr poruonr r. extensão dc cais -m íuncion-monto, aorsm obriga—
oí, r.

t xas dc serviços inexistentes.

Não ten<*o c. Associação Comoicirl conseguido d' Conpanhip.
r.s Docas a isonnro das referidas taxrs, apol u para o Prcsiden
c dr Republica o Ministros d- Vircão 3 da Fazenda, prra o
.dor Lris Vi n-, prra ni. u^l CaL^on - delerrdo da

Se

Associação

unto & Fodcrrc".') d..s Assoei..çõoa Comerciais, e prrr. í, do utado
jfcdoj.jLl

Fil o:* Huniz do Crrvalho, tuc já preat^ra

seuí.

icrriçoc do advo,.ad-j r.j co^crcic cu-ndo dr r-uestão do imposto da
nnaww con Scvcr.ino Vieira.
sot^ibro dj

1 ;1 Z toruinr^i

a contondr, r^ós

Iíinií,tro dr Fazenda interpretado o vc^ulmcnto da
0 porto ao auiiLl n dc

&xpl'ração

í i c r ^ i í n ií^entrs das trxr.s de Tmbar—

ue ^ dcLj-abaifr.c as ucrcrd.,rias nacionr-lE p^l o 1. do do m r r

. t " - T d o s no cr.i.c - t a a b '.

^ Rodolfo dc

a

r e v i t -.. do ^jntrrt^ t''.! Po**to dr. Bahi^..

3m 1914, atundendo
1 ..torça d

cm

navio:- n"o r.trr-cadrs. Joa

i.d-üi FiiCL Luni3 dc Cr rvrlho c L u ic V irnr fora-*, s o l i c i t a d o r
r b*llY^ p^r- *m

ter

pudido <*o Ministro da Frzonda,

„Lsociaçro, Plíniu Hoecozo, Carlos Corroa
Mrrtinr. 3 r.b)i^tcr;-;í à apiovac^o da

os,

Ribeiro

Dirotoria

"* projuto dc ru"u.lrai^nuO d^s Doc^a da Bahi^.
Tendo ^idú reduzid.,3 , ¿u

1915; as taxas dc capatazia de

00 para ';0 róis ca todo o p^.is, as companhias
c serviços portuaxiof. tjntrram iMp<\gnar a

concessionárias

medida do

Proloto

.0 Orçamento. In.contiin.ntc, a Ass.-niacão entrou em contaco

com

deputado federal Otávio Han^abeira, graças ao purl seria

a

rop ct^ aprovada. Ainda para este voltou-se a priiicira cm 1917
. fim dc obt^r a concessão do çuatro dias de prazo para ce rcti
rren as mercadorias dc cabotaram, livres dc taxas dc arnnzena-

52

gem.

Nesse mesmo ano a associação enviou telegrama de agrade
cimento a J.J.Seabra pela

"ação solidária"

junto ao

Ministro

da Viação para que fossem atendidas as reclamações das
conservadoras

classes

da Bahia, cuando da renovação do contrato com

empresa, Zssas reclamações, apÓ3 estudos da Comissão de

a

Defesa

Contra as Jocas (Manoel Joaquim de Carvalho & Cia. - Presidente;
Rodrijues, Fernandes & Companhia - Secretário; Costa & Ribeiro Tesoureiro; Dr. Lino Meireles 3a Silva - pela Companhia Emporio

Industrial do Norte; Mota a Souza; Eduardo Fernr.ndes & Companhia;
L. Costa & Companl.ia; Morais & Companhia; José Antônio da

Sil

va Costa; F. Stevenson & C. Ltd.) forrm sintetizadas nas suges
tões finais para a revisto do contrato em um memorial enviado ao
Presidente da República:

"a) reduzir as taxas de modo a, romo comple
mentares do imposto de 2% em ouro, que
ficará
mantido,não exceder a tabela das taxas que co
brava a Alfândega sobre os navios e mercadoria
de procedência nacional ou estrangeira;
b) perfeito aparelhamento do porto por meio
de quaisquer obras complementares . necessárias
para facilitar c baratear os serviços, para
a
armazenaram a longos prazos e para a guarda
e
conservação de mercadorias que exijam depósitos
especiais ou outras condições peculiares, esta
belecendo, outrossim, o tráfego mútuo com a via
ção férrea, por meio do proloncamento.de
suas
linhas ate ao c^is, como lhe e obrigação desde
1912;
c) maior facilidade ou quaisquer vantagens
oferecidas à. importaçao de carvao de pedra e ó—
leo combustível e à exportação de frutas, café,
cacau, fumo, madeira, animais, minerais, gênercB
a granel e laticínios;
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d) guarda e armazenagem, independente
de
pagamento de direitos de importação, de mercado
rias que possam ser reexportadas;
e) em vez das mercadorias embarcadas ou de
sembarcadas pagarem 2,5 rs. por kilograma, to
dos os navios çue entrarem pela barra, pagarão,
a título de conservação do porto, a taxa de um
real por kilograma de mercadoria embarcada
ou
desembarcada, excetuadas as de produçlo nacional
o carvão de pedra e o óleo combustível, que fi
cam isentos"35.
*
Tm julho, formou-se uma comissão

oomposta de

Raimundo

Pereira de Magalhães, José Eduardo Coelho Hesseder e Eugênio da
Si*lvp Figueiredo a fim de representar a Associaçãc junto ao Pre
sijdente da Republica e I.-inistro da Viação, no empenho de oue
governo encampasse as Docas da Bahia.

o

"Essa Comissão foi sempte

assistida e acompanhada no Hio pelo Lr. Dr. Joapuim Pireo Muniz
de Carvalho, laborioso e solícito representante do nosso

Estado

na Cañara Federal, e a quen o comércio, bem como ao Gr. Dr. Gui
lherme Honiz Barreto de Aragão, deve a este respeito os mais me
ritórios e assinalados serviços que acui registramos nom os nos
.
^
36
soe inais efusivos agradecimentos"
.
*"

Nesse mesmo anotas firmas exportadoras Alberto Magalhães
&(cia.; J. V. Ribeiro & Cia.; Singer Sewing Machine C.; Costa

&

Fijlhos; Carvalho, Filhos & C., pediram providências contro a

o—

brigatoriedade de pagamento de taxa de armazenagem nas Docas por
dgNora da chegada dos navios.
Em

1910, mais uma vez,

"graças ao inestimável concurso"

do 'deputado Otávio Mangabeira, a Associação Comercial da Bahia,
protestou com êxito junto ao Ministro da Fazenda contra taxas de
qgP'zenagem nas Docas.
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No meamo ano c. encampação da Companhia seria tema óe dis
curro do deputado Joanuim

Pires Huniz de Carvalho na Câmara Fe

dé^al:

"... Nesta hora nao preciso cogitar e argumen
tar para fundamentar, quer sob o ponto de vista
econômico, tuer sob o ponto de vista nacional,a
necessida.de imprescindível, inadiável, urgente
e patriótica do Governo Brasileiro tretar çuanto antes, procurar imediatamente os meios prá
ticos de encampar, de chamar para o patrimônio
nr.cional todos esses portos que estão entregues
à direção, à propriedade ou à posse de estran
geiros, ou de empresas particulares nacionais.
Sr. Presidente, nue acima das necessidades de
ordem financeira perfeitamente demonstradas pel^ò estatísticas das rendas desses portos, aci
ma do ponto de vistr- económico, dados reclamos
naturais e legítimos da rioueza np.cimal contra
as espoliações constantes praticadas por essas
empresas que exploram os portos nacionais, ouero chamar a atenção neste momento de responsabi
lidade superior para a significação ultrapatrió
tica dc encampação dos portos como ponto de de
fesa nacional.
É preciso compreender, é preciso estudar a na
tureza destes Institutos par; bem se poder al
cançar a medida çue reclamo da encampação do par
to da Bahia, como penso da encampação de todos
os portos entrejues a empresas particulares por
que não podem absolutamente, ser alienadas
do
património nacional" 37.

Tendo disto tomado conhecimento, a A 3 sociação "consideróu ser momento azado de conjurar todos os elementos de

pres-

t^gio cm volta desse discurso, no intuito de se conseguir
tjj^rtar a Bahia das garras da nefasta empresa, que em
o ¡Governo Federal nos impos"

má

lihora

Assim, passaram-se telegramas
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a3§ários deputados da bancada baiana no Congresso Nacionais Al
gum tempo depois,uma mensagem telegráfica do deputado Iloniz Sodré traria desapontamento, informando ser inviável a emenda Piree de Carvalho porque obrigaria o governo,

¡inconstitucionaUmcn

te, a rescindir o contrato com r Companhia do Porto da Bahia,além ãc acarretar pesado ônus paru o tesouro do pais.

#

ám 1919, diante da dificuldade crescente de atracação de

nayios no Porto da Bahia, a Associação Comercial fez um levanta
mento dos motivos dc tal procedimento por parte das companhias
detvt?pores através de seus agentes. Como resultado dessas

inda

gaçoes, enviou, cm seguida, os seguintes informes ao llnistroda
Vi&rTo 9 Obras Públicas:

"... De sorte aue possuímos um porto com
o
aual se tem gasto fortunas conuiderávúis,
mas
não desfrutamos dc nenhum* dao vantagens
delo
nrtural e forzosamente decorrentes, c inso por
deficiencias de pouca mont-i, c oue verificamos
sei;
Fí-lt? de lugar para a atracação;
Insuficiência de pontões para a
garantia
dos costrdjs dos navioe;
Carencia de abrigo durante os temporais;
istoncia de uma^pl^nta deu.onstpa.tiva da
profundiãade dos canais da baia e do
proprio
cais;
Obtivemos o mais difícil e o mais custoso oue
foi a construção do porto; mas a sua construoão,
nem por isso, veio beneficiar o comércio ruecon
tinua a carregar e descarregar as surs mercado
rias so largo para bordo das alvarengas, sujei
tando-se a prejuízos cotidianos e ascás conside
ráveis'- 39.
*"

Estando iminente a revisão ¿0 contrato das Docas, a

As-
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sociação telegrafou ao Ministro da Viação, Afrânio

de

Mello

^ c n c o , expondo-lhe suas reivindicações o justificativas, jocan
do habilmente com o argumento da incon^titucionalidade da
l&rção em que se achava o porto da Bahia, ten^o os seus

siservi

ros explorados por empresa privada, ençuanto os do Rio e Recife
- órgão oficial:
"Todos os Estados de uma federação têm dentro
dela os mesmos direitos e as mesmas regalias.Os
benefícios literalizados a uns se transformamem
prejuízos dos outros que, assin, neb entram na
concorrência da vida nacional a intemacionalccm
as Biesnas vantagens, mas, antes, dcsijualncntea
parelhados e beneficiados pelg União".
"Estamos, pois, os da Bahia, fora da federa—
ção e fora da Conetituição. Existe, destarte, a
distinção, como, outrossim, a preferência.Daí,o
desequilíbrio comercial entre a Bahia e o
Rio
e o Recife. 0 nosso Estado não conta, em maté
ria de taxas de portos, com os mesmos elementos
desses dois para a porfia mercantil. J3,ncm mais
nen menos, uma descompensacao que acarreta a a?trofia das nossas transações comerciais, ao nes
mo tempo rue estas, no Rio e Recife, se operam
ampla e desafogadamente. Áo passo, pois, que a
Bahia decresce, o Rio e o Recife prosperam. E a
causa daruele retrocesso e deste engrandecimen
to é o re&imem desigual dos portos, cue a Cons
tituição quis equivalentes e semelhantes
nas
suas taxas" 40.

Após esses ar^um^ntos, seguemr-se os itens de uma

fórmu

la para por em prática as suas pretensões: redução das taxas em
vjj^ur, melhorias no cais, necessárias a longas armazenagens;trá
foj^o mútuo entre o porto e a viação férrea; maiores facilidadea
e Vantagens a importação de carvão

de pedra e óleo combustível

e a exportação de cacau, funo, café, frutas, madeiras, animais.
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minerais, manganês, gêneros a granel, laticínios, etc.

isençro

de taxas de importação para mercadorias do reexportação; pagamen
to de taxa de um real por auilograma de mercadoria embarcada ou
desembarcada, menos os de produção nacional e mais o carvão- de
pe§ha e o óleo combustível; isenção de taxas sobre as mercadori
as despachadas sobre água; exclusão do qualeuer duplicidade
t^as;

de

construção da Avenida da Jequitaia com prazo Ce sessen

ta !dias para início e dezoito meses para conclusão das obras.
0 cue

se pretende aí é.um desafogo fiscal, mediante

racionalização dos tributos, evitando-se a duplicidade e,

sem

dúvida, visando à proteção dos interesu.es dos exportadores,
travób de isenções e facilidades

e azinazenomento; auc é

a

a-

. uma

predeupação constanta para os ouo operam com artigos facilmente
pe&ccíveis, ameaçados de perder seus estoques com a carência

e

irregularidade do atvacamento de navios em nosso porto.
0 deputado federal Arlindo Leone prontificou-se a traba
lhar junto ao Ministro Mello Franco para revisão do contrato de
acordo com os intcrcoses do comércio baiano, e, já no - período
presidencial de Epitácio Pessoa, seria ela efetivada, um termos
favoráveis a todas as pretensões, exceto a tocante à isenção de
taá&r de armazenagem para mercadorias de reexportação e ao perceü^ual da redução das taxas em vigor.

^

A circulação interna, também, esteve constantemente

na

P&ájjk doa cuidados da Associação Comercial da Bahia.
-

Os serviços da Viação do São Francisco eram alvo de fre

quentes criticas. Promessas sucessivas do Governador J.J. Seabra
lest^ sentido não se cumpriram, continuando os descontentamen
tos.

1918, contudo, a situação parecia ser satisfatória,pois,

58

q^pndo se anunciou a demissão do

seu administrador, o Cel.

Pe

dro Borges, firmas como Magalhães & C. c Rodolfo Martins & C.,e;iando sua gestão, tendo recebido solicitações escritas

dc

sHus clieptes na zona do São Francisco, pediram à Associação in

terferência junto ao governador para que o funcionário fosse man
n
tibo no cargo, nada conseguindo, porem: "Infelizmente os inte.—
ressec políticos tiveram m¿is força do oue os dc comunidade,pois
qp,C; apesar da boa vontade a que acima aludimos, o Sr. Cel.

Pe

dro Borges foi afastado da gerência da Empresa que, desde então,
,
*
41
voltou a andar à matroca, cono andava antes da sua gerência" *
Com efeito, nos anos seguintes, as reclamações não se fiz&r\m esperar. j;m

1919t comerciantes da 3arra acusevam a geren-

da Viação de desrespeitar as tarifas e dar preferência

do

transporte a alguns artigos cono o sal e o querosene ¿m detrimen
to de outros.
Em

1920,

"43 das mais importantes firmas da praça"

-

S&lles & C.; Costa, Ribeiro & C.; Augusto de Carvalho & C.;

Lo-

p$c Cardoso ¿ C.; albino Ruas & C.; ^lves, Irmãos & C.;Magalhaes,
Rezende & C.; Luis Lobo & C.; M. Conde; Viana, Ramos & C.; Libe
rato Pinheiro de Louza; Fernandes Mota & C.; F. do bant'Ana; No
va Monteiro & C.; Ballalai & Jatobá; Souza Teixeira & C.;

Araú

jo Castro & C.; Joaquim dc Almeida Sampaio; Lindolfo Lellis & C.;
Teixeira & C.; Teixeira & Filho; Lachado, Soares & C.; João Carv^lno & C.; Brandão, Coeta & C.; p.p. Rossbach Brazil Company,J.
C. Wysard; C. Neeser & C.; pela Companhia Aliança da Bahia,Frânci^Eco José Rodrigues Pedreira; Palmeira, Beltrão, Faria & C.; E
dgardo Fernandes & C.; Tude, Irmão & C.; Genésio Santos & C.;Sil
va Moreira Porto & C.; Samuel Varjão & C.; Otacílio Nunes de Sou
za; Rodolfo Martins & C.; Rodrigues, Fernandes & C.;Guilherme de
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N

ò

a

r

v

a

l

h

o

&

c.;

-

exigiram providências contra o estado

prc-

fcgrio dos oerviços daquela companhia contra a qual enumeravam :
id&nora em Joazeiro dos volumes daqui expedidos ; falta de

rantias às mercadorias embarcadas, pelas

ga

péssimas condições dos

valores e lanchas; preferência, nos transportes, para amigos
protegidos; incompetência profissional dos comandantes dos

e
na

vios.
Exposto o problema ao governador, este prometeu revolve
-lo e, finalmente,abriu-se concQrrência para arrendamento da Vi
aç&o do São Francisco, que,até entãó^tivera o 3stado da
como maior acionista (10 500 ações), sendo os outros

Bahia

Diretores

da^'.ssociação Comercial da Bahia (v. quadro 11-1).

A Companhia de

Navegação Bahiana é outro exemplo da te

nacidade da Associação Comercial na defesa dos interesses

dos

ocuE filiados.
Aind? em

1904, o comerciante José de Sá lamentava dian

te do Governador não ter podido o comércio adquirir a Navegação
Bacana
Em

1920,sofreu a praça pela falta de vapores das linhas

de Nazare, Santo Amaro e Cachoeira, zona de comércio intenso com
a (j^pital.
No ano seguinte, após se discutir, em uma comissão,

com

pos§a d03 comerciantes José Antônio da Silva Costa, Pedro Bace
lar (de Sá (sócio de Magalhães & Cia.) e Emil Wildbcrger, um -ro
jeto de reorganizaçao da referida companhia, foi apresentada ao
gMj^jrno estadual a proposta de transformá-la em sociedade anôni
*3.-jjf.ceita a sugestão, reuniu-se o capital de Rs. 1 000:0003000
{mil contos), passando o Estado a associado da empreaa, conse—
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ndo ainda a Associação Comercial que fosse revogado o dispoivo legal que dava àquele o privilégio de voto decisivo

na

inistração em caeo de transformação da companhia em socieda
de privada. Ainda se obteve do governador a promessa dc isenção
de impostos estaduais e municipais.
Passou, assim, a Companhia de Navegação Baliiana a ser u
ma sociedade Ae economia mista, com capital social de dois
co&tos em quatro mil açõee de quinhentos mil réis, sendo

mil
duas

mil ações do Estado da Bahia, g as duas mil restantes divididas
entre capitais particulares, detidos, ert nais'.da neta&e^ por figgar .s vinculadas aos quadros diretores da Associação Comercial,
(v. çuadro 11 - 2 )
No mesmo ano de

1921, emeçaram a regularizar-se os ser

vidos da Companhia, em Santo Amaro e Caravelas, atendendo a so
licitação dc negociantes.
3m 30 de março dc

1925, em Assembléia Geral dos Acionis

tas, o representante do Governo declarou que

"pelo Governo

do

Estado e por si pessoalmente se congratulava com os Srs. acionis
tas pela prosperidade crescente dp. Companhia de Navegação

Bahia,

na"

Assim como os transportes fluviais e marítimos, as

vias

f&rreas deixavam, muito a desejar em matéria de eficiência.
Em

1911, o Ministro da Viação o Obras Públicas J.J.Sca-

brà, diante das reiteradas reclamações que lhe checavam da

^.s—

sojBiaçao Comercial da Bahia, nomeou uma comissão de comerciantes
desta praça para estudar o problema, tendo, a seguir, aprovado
aa sugestões que daí resultaram.
Não cessaram, porém, os descontentamentos.
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A Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux de l'Est

Bresili

en eru uma daa que mais embaraços causavam ao comércio de

Sal-

ypulort fosse poios serviços, tarifas ou horários.
Tm

1917; a ..ssociação Comercial conseguiu que o

Governo

Federal enviasse um engenheiro para examinar as condições

de

funcionamento da estrada, qxte, conforme informaçoes dadas

pela

ppi^cira, eram: extravio o perda de volumes; falta de cumprimen
to de horários dos trens, rctardmd.-se

alguns até em

quatro

horas; supressão dc carros aoS domingos; falta de espaço

nas

estacões, o rua ocasionava amontoamento das mercadorias c

sua

^
,
44
QBJiificação; estado precário da ponte dc Plataforma
Em

1918, a Inspetoria Federal das Estradas, cm resposta

a ofício da ^.ssociação, deu-lhe razao pela.3 queixas apresenta—
df s.

"A reclamação do que fostes portador nada mais
e que a confirmarão do estado desesperador
para
eue, de há nuito, vem marchando, com 0 conhecimon
to de todos, mas com o protesto dc poucos, a viaçao fúrrea federal do Ustado".

.J.nda cm 191C

a ¿.ssociação rccebou os seguintes

protes

tos: da Companhia Brasileira Exportadora, contra o extravio fre
qbente de volumes de pele de carneiro e carnaúba; de vinte
qürtro comerciantes de Pojuca
mercadorias

e

e Catu contra perdas e danos

de

transportadas de Salvador para lá; das firmas

Tla-

noel Joaquim de Carvalho & c.; Costa & Filho; Costa & Ribeiro;
Npva Monteiro & C.'; Alberto Magalhães & C.; Magalhães & C.;

i.-

driano Fernandes} ..raújo Castro & C.; F. Stevenson & C.,Ltd.;Au
g^into de Carvalho & C.; José Fernandes da Costa; Tude, Irmãos &
C.;Antônio de Seixas Sales & Filhos; Rodrigues, Fernandes & C.;
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Morais & C., contra demora de tráfego e expedição de Herrradorira; 6o Coronel Otacílio Nuner- do Souza, contra o serviço dc dec
je';aaen!;(' de mercadorias na estação de Joazeiro. ,3n face

de

tut o iotc, a Associacao apelou p^ra Hiiuel Oalmon, para 5 aenado^ Seabrr. o para oa depurados ^rlindo Frr/joso , Pires de

Car-

vq^ho o Joao LLi,nbaf;eira, sendo, en. parte, san^d^s alrmnas defi
ciencias, continuando, entretanto, a insatisfecho dos usuarios.

ám 111';, após --ublicagao dao novpc tarifas decretadas pe
lo n-ovemo Federal, Alvaro Soare& Baliia e Francisco Amado daÜuL
#
va BrJiia, on )ir.iorcs negociantes de carnc verde da Cidade
do
3sá.vadu-' env'.rra^ urna rcpr:senta$ao ao aou ór^ao de olasse:

A-

po^¡ r^cl^mar contra o nao cumpririento por parte da Cheiiinr * dei
Fc)r L.o^ fretec estipulados en contrata, concluían:

"... Diente disto, ou ce íixa:r¿ um frete aceita
vel, eouitativo, cue permita a continurção
do
transporte, e, portento, do ne',óiií< ou eu
sor
forçado a fechar nesta cidade, de ninha parte, o
mercado dao carnes verdes por una intimação indi
reta da "Compagnic ^ea Cheming de Fcr", frus^en—
dendo o abatimento do "ado"

A eotas se^uiram-sc

utras vozes doc ^eioL. comexciais,re
46
piycutindo todas na imprensa local
.
^ Associação representou ao Hinistro da Viação nos

se-

gn.;tuus termos:

"Ora a Compagnie em apreço c um dos Maiores es
torvos ao desenvolvimento ror.ular do nosao co
mércio, o rue parece paradoxal, em se tratando
de un cadinho de ferro, rue devia, não *?oder ja
nais desempenhar esse papel assim atrofiador e
compressor. Mas, das razõe& e causas dela decor
rantes para a determinação dessa influência de-
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pressiva, isto c, db peosimo estado dr. vir. per
nmonte; da insuficiencia c imprestabilida&e do
material rodante; da desor^anizanro do serviço
telegráfico; ¿a insuficiencia dos barracõcc do
ser iço; da faltr. absoluta de horários; da ine
xatidão de balanças não sujeitas à aferição; da
deaora de mercadorias nos depósitos e do eetra"
¡jo, ro^bo e extravio de meamrs; da complicação
do processo para o pagamento de indenizacões;da
supres33.o clandeatin^ 'oe trens; dos desastres,
cur.se inumeráveis, de tão contínuos çuc são; do
prazo para se retirarem as mercidorias e da aríiazena^cm; da balbúrdia do tráfego; da falta de
bilhetes nas estações; da contagem do prazo pa
r a validez doa bilhetes de retorno e de
ou
tras v/rias irregularidades falará perante
V.
Exa. a representação elo-uento, abundante, ve
raz, esmaltadora, nue & V. Exa. dirigem as popu
lações servidas pela Che *ins. de Per, .s de San!;'
..na do Catu; SerrinJ.a, Queimadas, Joazniro, Petrolinu, FindJbassú, Caupo Formoso, Bonfim, Iti
uba; ,-laioinlias, Pcjuca, as ruáis mandan a V.Exi
un representante especial, numa missão* da
na inportancia e relevo para as classes conser
vadoras do Estado, representante pue, de
viva
voz, expora a V. Jx^.. a intolerável e
abeurda
condição em rue se encontra a Bahia intaira
à
face dessa Com?a,nie dee Chemins de Far" 47.

¿.te

19^7, repe!;cm--;c, nos Relatórios,reclannções contra

rovia* sem solucionrr.ento,

Em

l$l)?era grande a insatisfação com 03 serviços

da

_Naxa^í , principalmente pelos interssaeEjgM

Procurado pela Associação Comercial, 0 Governador Anto

64
tnio Moniz atribuiu a deficiência*de transportes

dificuldades

' de¡importação de material ferroviário, impostas pelo conflito.
'
continuaram precários os serviços da Estrada até 1925 ,
rq^ndo o Governador Goes Calmon recebeu da Associação Conerci,al pedido de providências para sanar as irregularidades.Em res
íposta, foi. ela convidada a mandar um representante para ir com
oj^hefe do Executivo, em viagem de inspeção, . verificar
as
co^díçSes. Os resultados foram satisfatórios, pois tomaram-oe
medidas de emergência e solucionou-se definitivamente o proble
ma com a transferência dr Estrada de Ferro a outroc arrendatá^
crij$)3 sob o neme de Companhia Viação Sudoeste da Bahia. Por este¡ato, foram bem aquinhoados elementos de inflr.encia da Asso
ciação, com uma grande parte das ações da nova sociedade
se formou com o capital social ds 2 000 contoc, CK. 2 0^0
çSea

rue
a—

(v.quadro 11 - 3 ).

II
Do exame de todos esses dados,encontramos o

seguinte

conteúdo nas atividades reivindicatorías da Associação Comer
cial da Bahia,ao longo da Primeira República:
1. Predominância do alto comércio
Confirma-se o que já dissemos sobre uma grande predoni
nância dos interesses do alto comércio,seja na batalha J

dos

impostos, seja no setor de transportes ou em outro qu^lçuer.A
força de tais interesses explica-se em função de duas circuns
tancias: o papel fundamental que o setor exportador-importccbr
desempenhava na economia do país, economia periférica, sempre
dependente dos mercados internacionais, situação que se exem
plifica, perfeitamente, na Bahia; aa posições que representan
tes daquele setor ocupavan dentro da entidade de classe. Era
asqim que, por exemplo, todas ou ruase todas as firmas signa-
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t ^ a s de representações contra ecta ou aquela medida fiscal ,
cd^uia eotado *e estradas ou companhias de navegação, etc. pro
do alto comércio.
Mu to cio uente era o silencio cm torno da indúst-ia, a
ta^trdo da sur. inci^nificuacia na cscala dc prioridades dos in
vo#iLncntos dc capitais doa dirigentes da Associação, e n?. pró
A"

prjjí. economia re. ional

.

#
2. Ausência de ¿roryam^s
Jm nenhum nouanto Ao fe- ío^o balizado nara njsso cot. do,
nodé ioi: disco*, nr.i, *m meio às irJuniras e frcoucntcs solicita —
nõee e exigências da Associação Comercial da Bsüiia, al^-.o

<-ue

se^jpo3 sa conciderar um programa. Jamais apresentou ela, de ini
ciáütiva própria ou r.onsrltada, uma vicão ger^l do úodo da eco
nomia onde atuavam seus interesses. Suas soluções eram imediatist?s e, ^aralbicntn, não passavan de paliativos. Isto deveria
decorrer

da falta dc um '.nrpo coerente dc idéias cue

"eras-

semfun plano do ac"o, ou, talvan muito mais, do próprio desní
vel'dc nctores da economia, Ealicntando-ee sobremodo o alto co
méigpio, no o jurcificmdo os reeta^tos una prcocupaç"o com

o

todo.
hc^mo r:m tejApo de c* isc,

quajido, geralmente, as

ções em cadeia abalam om pouno tcupo todos oe setorec da
social, pondo a nu oa aspectos vulneráveis do sistema,

reac
vida
enbora

o oijpao do comercio ílargasae, ou suas propostas e soluções,seu.
raio dc açt.o, nom assim, deixavau estas de ser de efeito a cur
t<o ij^azo c de pequeno alcance. 0 básico, o essencial deveria per
BBaikor inalterado.
jHL

H

Deste modo, em

'
1920, estando a economia baiana sob

os
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5 efeitos da crise internacional de reconversão, inquietas as casaajcomorciaiB ¿a praç^ dir.nte da rueda do crmbio, _^ediu o dcpu
t tado Otávio M-ngabeir^ que a Asaeciação Comercial lhe

envirsee

t o a pontos de vistt., da Bchip. Estes não foiíjá alóm da

sugestão

pLde^r:jisform,-r o Bc-nco do Brasil em aparelho emissor, expedien-

*te cláccico ¿o inílacionanento nurjido so rotraiem as importações
internación,lis, o do recomendar-lhe apoio a emenda Cincinptol&a
ga

5o

.
3stao meemas pro osiçõis estaiian presentes rm tele,Trama

envirdo no m o se;uint . ao Presidenta da República, 3\itácioT&s
soa:

*

;
;
3

"... p-otoção liberalizad?, lrvoura e ayicultu
ra muit: 'oncorrerism nro só diretamente
seu
fomento, coso, outroesim, corn^ ação reflexa,in
^luiri^ Lobrc dolaros:, conjuntura se debato co
mernio cuc deljs em ^r^nde parte deponde. Perrit -n^u. voeoencia nuc, dostarto, solicitamos
extensão efeitos carteira reáCGContoe bensfído
agricultura e lavoura, nituação se debate Bc.hi:"51.
*

-i

No dia 11 de abril, o câmbio oobre Londres baixou da ma
nhã para a tardo, e o mesmo aconteceu com o dólar. No dia

se

guinte, reuniu-sc a Diretoria da Àasociaçro Comercial. 0 presic&i
to Rodolfo Martins, expondo o problena, aludiu ao excesso da im
portjaçro eobre a exportação, responsabilizou a Superintendencia
do A^aotecimjnto (órgao criado pelo Governo Federal para contro
larg):.jços e nu^nti^ade& da mercadorias exportáveis), acusou a
improvidencia do Poder.
Ainda aqui a Associação nao foi alúm do medidas imedia&s
tas:
A Liga do Comercio 6o Rio de Janeiro promoveu reunião,pa
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ra '& qual o ór^ão dt; comércio briíno nomoou, nono representrn—
tes, Edu^^do Mecseder (delegado junto à Federação das ^accia—
çõee Comerciais), Otávio Mum^beira e Hijuel C?-lmon, recomendan
do a este últim^:

"... apoiar-se a redução á.lio ouro Alfândega
a 23250, como oeu laáxirio limite; Governo Fede
ral suspender todas suas obras adiáveis dentro
país e encomendas tem feito estrangeiro; res
tringir, t^nto puanto possível, transferência
fundos estranr?eiros;tentar operação financeira
sob bace cafc adouiride próprio Governo,de sor
te rue lhe permita maior fornecimento
letras
mercado; proibir importação artigos luxo c mer
c^dorias inteiramente di&pensávni ; arse^urar
porton nacionais redimem completa igualdade a
cordo preceito constitucional, *;arrntirdo per
feita execução todo país suspensão armazenr^ens
docas, presentenente só em vi^or portos, mão su
jeitos contratos; autorizar Banco Brasil anui
reforçar créditos já concedidos praça Bahia
com m; is seis mil contos, a juízo cun gerência,
com lifuidanao ouatro meseo"

Quando de passaram pela Bahia, em missão do Governo Fede
ral, cm abril do

1923, o Dr. José Gabriel de Lemos Brito soli

citou da Associação umr declaração do comércio da Bahia

acerca

de suas necessidades. Tal declaração nãoiultrapassaria a preten
são de uma maior liberdade ro Banco do Broiil para distribuição
de crédito, e faculdade de enisaão de letras de câmbio sobre pta
cas estrangeiras.
Em

1926, em discurso de saudação ao Presidente Washing

ton Luis, o presidente da associação mencionou o potencial eco
nômico da B^hia, çuc, a seu ver, não ee desenvolvia pela

falta

de "ihbtituto de crédito". 0 financiamento bancário livre e fá^il, mediante "taxas razoáveis", parecia-lhe a panacóia para to
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dos OE males, mormente em épocas de crise.
já cm

1930, em sessão extraordinária da Assembléia

Ge

ral ¡¿e 21 do novembro, algumas pessoas chegarrm a abordar,

de

uma vez, todo o conjmtc de pretenjõet nao satisfeitas. Sugeri
ram tos sócios João do Vele Gomcc e João Silva Almeida çue
fonoi- ssen comissões para estudo das bases da reforma do

se
siste

ma tributário, de modo rue s.e reduzissem todas as taxas em

uma

só, ^em todo o País, e que fosse cobrado diretamente nas mercado
riaa 0 impooto dc indústrias d* profissões, assim cano o inter.-es
ta.dUi-.l; além de modificação no imposto de renda, propunham

oue

fosse o comércio senpre consultado antes do lançamento de tribu
tossnovor, da majoração dc tarifas das estradas dc ferro e, me

lhor ainda, que estas tarifas f-iscu
unificação

uma só para todo o

país;

das t-.xac portuárias para todos os Estados onde

o

serviço estivesse regularizado c do prazo para a permanência de
mercadorias de cabotagem en todos os ^ortoo do Brasil,

redução

dos)frctcL das companhias de navegação marítima e fluvial; rodi
ficaçõcc nac atribuições do corpo dc fiscalização fodcral, esta
dual a municipal; extinção da maioria dos feriados, restando a
penas os domingos e as principais datas nacionais; regulaiizaçcb
das¿heras de trabalho para todo 0 paia e estabelecimento

das.

horas de abertura e fechameutc das casas comerciais, nuc

deve

riam ser as mesmas para as repartições públicas; autorização ao
K n c o do Brasil para estimular, ao máximo, as operações

comer

ciais; mediante a dilatação do prazo de quatro parr. seis meses,
em {g&ução para transações da Capital com as firmas idóneas

do

interior de cada Estado, e redução dao taxas de juro; represen
tação do comércio nos órgãos legislativos municipais, estaduais
e federais e nas corporações técnicas, na proporção dc um
ço, feitas através de pessoas conprovadamente do comércio,

ter
"de

valor reconhecido, nunca C3tranhas à clasne"
Tal proposta parece sintetizar todas as reivindicações cc
pareas e particulares (salvo a referente à representação

clas-

aista, que nunca tivera muitos entusiastas), embora ainda

não

perdesse o pragmatismo imediatista das posições tradicionais da
Associação Comercial da Bahir. Houve nucm a achasse precipitadas
a, j&pós algumas discussões, foi rejeiurda. Apareceu cia num mo
mento de mudanças políticas çue se iniciaram no fim do ano
I32O,

o, talvez, por

icto, a prudencia tenha ditado

de

atitude

de retraimento 3 expectativa diante do rue estava por vir.

3- Àlternr-ncií liberalismo - protecionismo;re*ionalismo
As rcivindicanoes e campanhas da Associação Comercial :1
tcm^.vrgi proclrmaçÕt.^ de liberalismo com exigências de protecio
niSKio, nunca pcrdemlo 0 caráter regionalista.
3sta ambiguidade era típica do comportamento dos
dominantes durante

3.

r.rupos

Primeira República. Tendo o Br: sil, no

só

culo XIX, in^roesad3 na órbita do capitalismo internacional, en
controu-o revestido de una capa ideológica liberal. Assim, o ajustaMcnto do país, nas relações cam o núcleo do sistema,

isto

é, as n; ções industrializadas, necessitava da aplicação, inter
na dos princípios daauela filosofia, não só no terreno econômi
co, como trmbcn nas fo^mrs políticas. Destas, as adotadas

fo

ram, principalmente, a descentralização e a ampliação do rejime
representativo,inovações da Constituição de
do,

1891.

Istó, contu

mascarava outra raalidade; controle oligárquico do

por grupos vinculados.ao setor a¿ro-exportador, um dos
do redime e çue,

poder
pilares

episodicamente, utilizavam esse me^mo

para impor medidas do mais franco protecionismo, a exemplo

poder
da

política de valorização do café. Esta, consubstanciada no Convê
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nio de

Tau^ató, em

1906, e nas valorizações de

1917;

na criação do Instituto do Café, impós oc interesses

1921 e

regionais

do centro-sul a todo o Brasil, mas nno eliminou, evidentemente,
as disputas çue outras regiões poderiam desenvolver, no

senti

do de colocar o aparelho governamental a seu dispor. Daí, o pe
so das exigências dos exportadores locais baianos, que ora pretehdian liberdade de ação diante do Poder, ora exibiam sua pro
teção.
Nas solicitações do Presidente da República e nas suges
tões à Liga do Comércio do Rio de Janeiiu, em

1921, citadas an

teriormente, está expressu n chamamento do Poder em beneficiado
setor exportador baiano, contra oi cfcitoa mais danosos da cri
se. Do mesmo teor era a cópia do telegrama recebido pela Assoei
ação Comercial da R.hia da óua congênere de aão Prulo, *3 enviarda ao governador Ser.bra para ser reaetida à bancada baiana

no

Congresso Nacional:

"Associação Comercial são Paulo, após
ampla
discussão sobre crise fin^nceiia resolveu diri
gir-se poderes federais, pedindo-lhe adoçao se
guintes medidas - p.imeira - mobilização ouro
metálico amoedado ou em barras existente cofre
Caixa Conversão ou Tesouro c de propriedade des
te, bem como dívidas Governo Italiano; saxundacriação tarifas de emergência, duplas ou
tri
plas das atuais, recaindo sobre todas mercadori
as que aportarem nossas Alfandegas trinta dias
depois postas execução tarifas, çue teriam dura
ção suficiente para permitirem escoamento merca
dorias em stoclc nos portos República, delas tien
do somente isentados artigos indispensveis
ao
desenvolvimento das indústrias ou oue digam res
peito saúde pública; terceira - suspensão da e
xecução todas e quaisquer obras.públicas ou for
necimentos que dependam importação;- quarta
suspensão projetados festejos centenário, cujo

,
'

^

. "meio-m-lg patriótico comemoração ocrin reptabclecimcnto nosso crédito; cuinta- fonento valo
' '
risação proAuçzD ''à3ricolr e* industrial naçaò pe
la criação trrifas beneficiárias de estrada de
ferre e navegação em favor artigoc produção na
cional, pela exclusão provisórias produtos simi
leres estrnnreiros; sexta*- providências
oficiaic acoroçoamento nossa exportag&o pela isen
ção ou redução direitos de exportado, ou, ain
'
da, prêmios produtos exportáveis" ^4.

Deste. maneira, tentava-oe a protecao para o setor exporta
dbr. A "exclusão provicóriò de produtos similares estrangeiroe'j
entretanto,* praticamente/ nadei tsigniiicava para a Bahia* dada
a'pequenez ¿0 setor industrial local,'resumindo— se, portanto,a
aplicabilidade ¿o conjunto dàs providencias ao primeiro. Os itênc referentes à restrição de importação nada mais eram

do

que uma tentativa de sustar a evasão de moeda^ mas oue, inversm.Gntc ao pue se pretendia,

poderia acentuar a crise

pelos

'mecanismos internacionais de corte de conpras que, já em ação,
-e&durecerirM, como represália, anulmdo, de certa forma,as me
didas requeridas para incremento da exportação.

-

Observemos que, ennuanto apoiava tais medidas, a

Asso

ciação não deixava <"e ouvir e patrocinar o interesse particular
de firmas como Wilson, Sons & C. e Cory Brothers & C. Ltd.que,
em

1920 lhe haviam pedido rue interviesse contra novas

tari

fas aduaneiras sobro carvão de podra e óleo combustível de pro
cedcncia estrangeira (v. item referente à importação).
Ánti-intervencionista foi, igualmente, sua atitude
face do Comissariado de Alimentação Pública, criado pelo

em
Go

verno Federal, em 12 de junho de 1918, com o objetivo de impe
dir a queda do nível de abastecimento da população, pela procu
ra internacional anormal em tempo de guerra
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Opondo-se ao órgão que oualificava de "um dos grandes es
torvos à expansão comercial", a Associação não se movimentou,inicialmente, por aguardar cumprimento da promessa do Vice-Presi
dente da República de moderação nas exigências.
No ano seguinte, entretanto, tendo sido inúmeras e inin
terruptas as reclamações dos negociantes de gêneros atingidos pe
lo tabelamento oficial, ela protestou ao Delegado do Comissária,
do¿na Bahia contra os preços, do que resultou ser convidada a u
ma reunião, na qual, se elaboraria nova tabela. AÍ se fez ouvir
a opinião dos grossistas aos preçoa.máximos, alegando

estarem

suas operações sujeitas às oscilações de câmbio, de frete e eto,
pedindo, para a tabela a vigência de oito dias. A Associação tem
bén opinou contra o artigo que vedava, a exportação de açúcar pa
ra outros Estados,

pelo temor de que, em consequência, medidas

similares fossem tomadas pelos prejudicados,

"as quais

seriam

de consecuencias ainda muito mris graves para a nossa praça que,
por exemplo, poderia, assic, ficar inteiramente desprovida
56
xarque"
*

de

A tabela impugnada, entretanto, passou a vigorar e a As
sociação teve de valer-se de Rui Barbosa e do Senador Seabra pa
ra conseguir ordem superior a fim de que o Delegado atendesse
'
*
suas exigências.
0 Comissariado, por um Rejulamento de 12 de janeiro
1920,

de

seria transformado em Superintendência do Abastecimento.

A opinião do comercio foi-lhe igualmente desfavorável:

"Não cremos que a Superintendência do Abastcçi
mento, dando nova feição ao antigo Comissariado,
venha desempenhar no nosso meio econômico fun
ção mais proveitosa e útil que a do seu prede
cessor.
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Hutatie mutandis, a Superintendencia atual é,
apesar de tudo, o mesmo velho e revelha Comissa
riado, instituto já condenado irreiaessivelmcnte
pela opinião nublica e pola sua própria prática,
infeliz e desastrado.
Ja se não podem mais produzir argumentos que
mostrem a improficuidade dessas criacões,
que
produzem efeiton diametralmente contrários aos
que.são visados com as suas respectivas insti—
tuições.
Esse última esforço do Governo nadional,pois,
resulta em purr. perda e só tem uma consequcncia:
criar obstáculos à economia do nnís, aue c&racg.
de ser desenvolvida livre c s
desembaraçada-.
mente" ^7^

Esta defesa do liberalismo, portanto, coexistia com
reivindicação de atos de paternalismo, na medida e ao
dos interesses em jogo.

a

sabor
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NOT^S

1 . Hcste capítulo fanemoo uno iutenoivo dc citações,corrcnão o
xieco de tcriiar cruisativr.
leitura. Todavia proferimos dsi
xar "f.ilcjron os documentou" do çue fazer paráfrases doo tex
tns oririnris, umr. ves <rc r. la. p?-tc tem, forçosamente,de
ser descritiva.

li.. Í ^ .C B ,
t
)
.ÍD..CB,

1^1 T *n. 30

3 . j IDi.CD;

1922, n. 5C

4 . ¡X11.C3,

ic - ;j, p. 51

25',

19H ,

5. ^Idem, p . 53-5 4
6 . jlURt; y<. 57

7. LJACU,

6

i;0 4 ,

8 . Idom
9. C tta d a corio

10. ¡HDACD,

oat ie fa

1904, P. L9

11. JCKIL.L DE FOI' ÍC I <-S,
1^. RD..CD,

1304, p. 36

13. Id e-i, p . 3ü

14 . Itlcn, p. 43-4'!
15. Idc;L, p. 46-47
16. Ideai, p. 55
17. Idcn, p. 56
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10. RRJ2B, JL904, 3 . 50
lf. Idem, p. 54
20. RDACD,

1909, p.20

21. RJ..CB,

1921, p.59

22. RDi-CD,

1927, p. 119

23 . Idem, p. líio
2/. Idcn, p. y
25. Iden, p. 27-2C

26 . Idcm, p. 1 C
27. RD.-CB, 1^11,

i).

22*

20. RD..CD, 1.13,

p.

<5

k9. iPACB, 191-3,

p.

310

30 . Os dois exemplos urlc ci^nifinativon são oc de RnlMundo

Pc
.rcira de Magalhães c Bernardo Martina Crtaiino. 0 primeiro,
chcfa da c^sa üa^alhacs & Ci"., exportadora o iuport dora,
possuía a inrloria. d&s r.çõoc (030 , equivalentes a 415
con
tos) de C. Rioc & Ci^. - Usin^ Terra Nova (CDJCB, 1911, doc.
135); aci.nist; do Hachado & Cia. - Usina Capimirim( CDJCB,
1912, doc. 121); membro do Conselho Fiscal Ac ... Sovcral &
Co. - Usina Colônia (CDJCB, 1918, doc.115); sócio de
R.
Maylliães & Co. - Usina S"o Bento, fue, ao lado de
M&&alh"es'& Cia., ^onsui.m a maioria das açõcc (535 c 533, res
pectivamente) da Cooperativa de Armazenagem e
Transporto
(CDJCB, 1920, din. 43); associado, juntamente com R. Haga
Ihães & Co. e Hagalhãeo & Cia., doSindicato..çucarciro
da
T3ahia (CDJCB,
1020, doc. 276). BernardoMartinc Catarino ,
sócio principal da firma exportadora e importadora Morais &
Cia., possuía a maioria das ações (360)da Uaina Bom Jardim
(CDJCB, 1912, doc. 150)

31. §RDACB,

1914,

32. $RDACB,

1917, p.

p. 22
250-257
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3 3 .ÍRL.-.CB,
34 .

192Ó, p. 7P-80

iRD..CB,

35. RD..CB,

1926 , p . 268

1917, p. 240-^51

36 . Idem, p. 252
37. j^DACB,

p. 300-301

38 . Idcx, p. 299
39. ÍRD,'.CD, 1919, p. 268
40. Idem, p* ^70

4l;^RR.CB,

151 C,

24C

42 . Ida.í, p. 10
43* fCDJOB,

1925, don. 113

4*4* ¡6^*^ Gjitf

1 ,1 ?

45.^63^03, 1,19, p. 323, 327

46 . V. rofcrbncias à atuc.n?.o da imprensa no ^ariuulo IV
47. ,XD,.CB,

1919, p. 328-3^9

43. ÜL.TjJOSO, Katia M. do cueiros. Os procon na Bahia, d e _1750
.^.l^Os (drtilo,-rafado), 1572.
*

49 - tEr.' 1912 , os cstabclecimentoc industriais reputados

-^ran
dos" (unicamontc, ao que parece, os sujeitos ao imposto de
consumn) eran 83 na Bahia (12 S no Brasil), mas comum cípido nerea de 28.000 contos (72 lu^ar) c uma produção dc
25 000 contos (3 s lugar) 0 com 10 009 operárias (3 s lu-jar).

i. indústria baiana também se aproveitou da Primeira Guár
ra -mundial, mas numa escala menor, pelo ostado do desanimo
em que estava anteriormente. A porcentagem da BrJiia no to
tal da indústria nacional, apurada no censo do l920 ,on ca
pital aplicado (3*5), força motriz (4 ,0 ), operários (5,7) e
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produção (2,0) caiu no Censo do
1*9! 2,3; 3 o 1,3.

1940 para rcspcctivcnjnto

0 desenvolvimento da indústria nc Sul não encontra para
leio nr. Bahia.. Às razões principais parccc-nos terem eido:
ritmo fraco dc capitalização, a decadência política da Ba
hia na República, efeito e novamente causa, as dificulànd^s de transporte, e a carencia de energia, rue, para ven
ce-las, nao encontravam recursos na economia colonial b ia
na,
as quais terão eido também causa de outra carencia,a
cuo.se nula inifração" (^LHEIDA, Rômulo. "Traços da Histó
ria Econômica no ¡lltimo século e meio" in Revista de JUconoini.. c Finanças da BaJiia, 1S52, vol. IV, n$ 4, Bahia, p.
....
72).
"
Mario Ferreira Barbos;. n03 dá o a3 .7 u.inte quadro:
Em 1^30 o tot.nl de indústrias sujeitas ao imposto do
consuno feder:! e dc 2 204, sondo rue destas 1 325 são ditu.s "dc fabrico
gratuito", isto c, não empregam assala
riadas, tendi o caráter d^ l-.bor frjailial. ..penas 079 cmpru^am operários, sendo 61 com mais le 12 operários,
158
do 7 a 1? c 660 di 1 3. 6.
"Não c cstranhóvol, como dc um' feita já afirmamos, ouc
a Bahi ainda não apresente um grande desenvolvimento in
dust i-.l.
Num Estada em ouc as facilidades da agricultura propor
cionam resultados assás compensadores, sendo de fácil
aeuioicão ac terras , n"o só para a lavoura, como para a
criaç.u, : natural quu, na sua fase dc formação económica,
¡apresente ULi surto progressista como fator da rinueza
do
produção do seu desonvolvim-nte agrícola.
Dcasr prosperidade surgirá como conaeruencia. m^ior or
ganização e atividade da vida industrial, uc, na sur. fun
ção transformadora tem rue receber da tprodução da. terra* o
indispensável fornecimento de matéria prima.
^

Ocnti.do, em ^ljumps indústrias ruc possuimos, já poderi
ter melhores resultados.

Por alyuna tr;balhos or^aniz&âos pela Inspetorio. de Es
tatística cobr^ o comércio dí Bahia com oa outros Estados,
verifica-se çue importamos grande quantidade de tecidos e
outrí-E indústrias de fácil produção baiana.
^ Parece-nos, em relação aos tecidos, cue a produção
de
aljumas de nossas fábricas - de fazenda já fora de
uso
- fica estagnada, enquanto procura a Bahia nos mercados
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nacionais os árticos de maior consumo desse natureza.
Já. tivemos ensejo de demonstrar? em puMicacoen anteri
ores, que importados das outras unidades federativas mer
endarías num valor conciderával.
! Por isso, enrunnto o comercio exterior deixn
prendes
¡Baldos na sua balança comercial, verifica-se rué ñas permu
íb¿*s entre a Bahia e os demais Estados, esses saldos ficam
^completamente absorvidos porque é conoiderávcl a nossa im
portação de mercadorias nacionais, em relação a nossr pe
queña exportação para ao outras unidades da Federação".
(B^JRBOSJ., Mário Ferreira. Aspectoor Econominos o Financei
ros do Estado dn Bahic, Bahi^, Imprensa Oficial do Estado,
IS'31; p.16 c-1 5 , respectivamente.
#
50. A emenda proposta por Cincinato Br¿.ga, senador federal pe
lo Estado de São Paulo, dizia respeito ao projeto de
emisnáo de noedr. rue passara a tramitar no Con'resao Nació
nal, e a autorizava cm até duzentos mil contos a eerem em
prestados aoo bancos nacionaia ou aos govemoe estaduaisin
ra auxílio à agricultura; em até duzentos e cincuenta mil
contus,para finr comerciais. ^ posição do governador Sea
. br.., &e-pindo informou à Associação Comercial da Bahia, foi
a ¿e recomendar à bancada baiana pugnar no sentido de rue
seu Esta'..o recebesce* oc mesmos favores cue os mais contem
pladoa pela medida. (REL.CB, 1920).
51. RD..CB, I92O, p. 147
52. Idem, p. 156
53. Diário Oficial do Estado da Bahia, ed. de 10 de dezembro &
1930.
54. RD.CD, 1920 , p.161.
55. 0 Comissariado de Alimentação Pública tinha como funções:
"a) verificar semanalmente 0 estoque de generos alimonti—
cãose de primeira necessidade;
b) inquirir do custo de produção desses gêneros, dos preçoo do aquisição nos centros produtores ou à entrada
dos mercados, e dos preços pelos ruais são vendidos &TS
consumidores;
c) adquirir por compra os gêneros referidos quando for ne
cecsário, reruisitá-los ou desapropriá-los por ncceasi
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dade publica, como medida excepcional do estado
de
guerra cm rue nos c.chamos, para dar-lhes o destina non
venientc;
d) convencionar com oe í*.rmazéns e outros estabelecimentos
ou cacas idôneas para a venda de gêneros alimentícios
ou de primeira necessidade nas ouantidades c liuitesdc
preços estipulados ou estabelecer armazéns destinados
ao mesmo fin,
c) atender às cooperativas opcráriac em tudo o ruc
for
possível para que elas r-.lcr-ncon o objotivo a nuo
se
propõem;
f) tomar quaisquer outras medidas atinentes ao justo
enuilíbrio entre as necessidades da o:rportação e
as
do consunidor interno ^o puís".
N^.o se 'Podiam despr.char para o estrangeiro, sem ^utori
-Reação do Comissariado, oe seguintes rrti,*os: açúcar, al^o
ydfo, folhas de Flandres, sacaria da algodão, banha,
fat-^finh' de mandioca, arroz e xarme. Lo",o depoir, fic?±itmï
^ vrce o rlgodf-o e a sacaria da mesma fibra'para portos
do
inações aliddr.s (RD/J3D.. 15 "'0 , p. 52-53)
56. RD^CB, 1920 , p. 226
57. Idem, p. 240

ao.

Capítulo III:

A'fU^cZO POLITICA

associação Comercial dr. Bihia mantinha, em seus Esta
tutos, durante toda & Primeira Rapública, a proibição de

se

envolver em ruestões políticas.
Em 1890 ,

tendo o Intendente Municipal.de Salvador ¿a#
signado 0 salão do seu edificio-seáe como seção eleitoral;, negour-se a Diretoria a poruiti-lo, invocando o Artir.o 62 doe Es
tatutos, que vedrvr "toda e cw.lruer reunião p^ra fins
cos'".

Na reforma estatutária Ae

rlo a proibição:

"Art. 31.

polfti

1904, o .*rtigo 81 confirma

absolutamente 'vedad?, a

reunido

de comerciantes ou do rr.en cuer ^uc se ja, cujo fim seja diver
so cu estranhe ao da convocação. Serão interditas as

reuniões

de car'-ter político e serão, ñor ordem do presidente ou

dire

tor do mês, ouspemsaa aquel&s que se tornarem tumultuarias

ou

desrespeitosas" **. Do mesmo teor ó o Artico 85 3a reforma

de

1929 :

"Serão interditas* as reuniões de caráter politicó-par-

tidário ..."
EaquivandO"3 e ou assumindo, abertamente, suas pooiçõgs,
não podia, entretanto, a entid:de, n^ prática, isentar-se

de

uma participação na política do 'Sstado. Isto por dois motivos:
o¡primeiro - e 0 níis forte - é oue ela representava
ses concretos de grupos

interes

económicos, e, já o podemos afirmes* ,

do crupo exportador, por excelencia, e, assim, não

.se podia a

lheiar doe destinos da região onde atuavam tais interesEes,que
estavam cob controle de grupos políticos; 0 oegundoté cua
era vista por estes cono uma força e, por isto, tentavam

ela
a-

81
trai-la para our.6 respectivas órbitas, como al.^uno

episódios

da história da Bahia, durante a Primeira República, o

confir—

Liam.
0 golpe de estado de Deodoro da Fonseca, em 3 de novem
bro de

I89 I, teve a adesão de José Gonçalves, governador

da

Bahia, eleito pelo voto indireto da Constituinte. No Senado Fe
deral, a maioria dos representantes votou a favor dc uma

mo

ção de Manoel Vitorino e Luís Viana, que pretendia a manuten
ção da ordem e oue fossem "reepeitadas as constituições da U
- e do Estado"
* 4 . Quando se começou a organizar um movimen
.
niao
to de contra-golpe, a Bahia foi trabalhada neste sentido

por

políticos, entre 00 qu&is o deputado césar Zama, "encarregado
por Floriano Peixoto e Custódio de

Melo de entender-se

Tenente-Coronel Horeira César, comandante de um dos

com o

batalhões

da guarnição da Bahia^ a fia de que, a 27 de novembro, quando,
no Rio de Janeiro, rompesse o movimento, foese deposto o
vernador do Estado, solidário nom o ditador"

go

A partir de en

tão, em meio à campanha que se desencadeou contra José Gonçal
ves, violenta en 0 PEQUJNO JORNAL, de César Zama, e mais mode
rada. poi parte de Severino Vieira, que, chefe do mesmo partido
do qual era o governador filiado, concitou-o à renúncia, s As
sociação Comercial sofreu tentativas de aliciamento, mas recusour-se a ser envolvida, publicando nota a respeito no

DiZRIO

DA BAEL.:

"í necessário esmagar a calúnia
A clasce comercial não teve parte alguma nos
tristas acontecimentos dq que foi teatro
eeta
cidade no dia 24 do corrente,
Ela não concorreu para a deposição

,r

do Sr.Da,
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José Gonçalves do cargo de governo, nem con
correra jcmais pari*, depor rual^uer ?utoridade
cue exerça com critério e dijnidade o seu nar
go.
Depor jovornAdores ou desacata-loe compoto,
neste estado, unicamente a rertos medn.lli3es
políticos, cujo patriotismo se há revelado pe
la perfilhação de projetos de lei par?, aumen
to de subsídio dos representantes da reação ou.
pelo abnso da boa fé do povo ignorante, poneja
-o- ao cerviço de seus inconfessáveis inte—
resseG.

0 que a clrsse comercial pretende é - ru:n
do 3ubir ^ s*nçRo do Sr. Governador o *orçarmento prectes a eer rprov-do pelo
Congresso
Estadual, ir toda, impondo-se, não pela forç .! mas pelo númeio a pela justiça, da
sua
causa, pcdii providênciac sobre os pesadíssi
mos impostos, impossíveis de parar, ruc
no
referido orçrmcnto fhrrm lnnc^dós sobra 0 co
mércio.
Qurn^o, porém, a classc comercial tiver Ae
fraer isto, fa-lõ-á sem prruaças, nem distúr
bios o cem precisar levar r. sua frente nenhum
desses saltimbancos nue ai andam praticandocb
cacatos cm nome da soberania popular"
Desta fem, , a Associação declarava-se contrária a par
ticipai de movimentos Políticos

diretos, não se interesaando

por auestõec de consti^ucionrlidade ou inccnstitucionalidado.
Mostro.v..*-ce'independente de facções políticas, com autonomia
para defender seus próprios interesses, i-parentr-va preferir 0
re cure o do nu^cr^ dos seuc membros e da força d^s seus

argu

mentos, sendo esta a posição que ela pretendia.'fosse a tipica
do seu

comportamento, em todo 0 período

acui tratado.

.nos mais trrde, todavia; a precariedade de tal atitu
de estari? patente no 13 de novembro de IO95 .
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No dia 12 de novembro de 1899* realizaram- se r& elei*
çõcE para o car^o de Intendente Municipal, sendo candidatos:
pelo G 'vemo, o Dr. José Eduardo Frciro do Carvalho Filho,

rué

já fora deputado provincial durante o Secundo Imperio; pela o
posição, o D-.. Doni^os Rodrigues

Guimarães ouo, tambem

na

HOB&rcvia, exercera a chefia de polícia na Bahia c era, então,
proprietário e redator-chcfe do DIARIO IL. BAHIA e "abastado ca
C
pitalista" . Era este o candidato do conercio e do
Partido
,

Constitucional, facção oposicionista cm cujo diretório figura
va o nome do Barao de Geremoab*, elemento da ^jjsociação

Co

mercial.
0 Partido

Constitucional, cm Manifosto, indicara Domin*

os(Chr.)-iarães con' seu candidato "pela atitude oposicionista
rué, na cua importante gazeta n m tinha com sobranceria

contra

a nefasta administração o desastrosa política do Dr. Luis Via7
na" . ..inda apresentava prjr- concorrer ao Con3 elho Municipal
os seguintes nemes:

Dr. ^ntonio Alvar, Pereira da .Rocha, Capi

tão^Hanuel Gomes Ribeiro, Desembargador José Lustosa de Souza,
Dr. Jone Amâncio C meiro da Mota, e dois elementos das "cl-sses conservadoras", o capitalista
industrial Francisco Luís

^n^onio José Machado

e

o

¿.zevedo.

..o se iniciar a campanha da oposição, houve uma manifes
tação por

Prrte dos caixciroc, rué contou com a presença

pessopa do alto comercio

de

.

0 jornal A B.JHA, que, no sub-título, se dizir

"órrjãn

do comércio", ombora registrado cono "órgão de interesses

co

merciais, industriais e da lavoura" e "complejamente neutro
o
em Btatéria política"
às vésperas do pleito, criticava o go
vernador Luis Vir-na:
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"O viciJ-mento ¿os processos eleitorais,o des
virtuamento da vontade popular, bullada,
con
culcad" , ridicularizada, até, eis a çue ee re
duzem perante os espíritos justiceiros
todoE
'tu ru^'.se todos oc simulacros de eleições
com
nue as situações poderosas rjfrontnm impunemente
o -patriotismo dos bonn cidadãos c a indimanao
impotente das oposiçõee cada vez mris reducidas
o desaninrdao" 10 .
0 Clube Caixeiral, en manifestó, faria acu3açõee simila
res:
#
*
"Desrespeito à lei, corrupção nas mais altao
esferas político-administrativas, depredação do
erário público, não paramento dc funcionários,
ci*<Juaçro calrnitoca õ: seca do sestão,poder le
gislativo sub^isao"
.

Surdir ., rcr.irt, Domingos Guimarães, oposicionista,
candidato do comércio, lir-do por l.'ços de parcnteoco ao

como
nego

ciante Jo&é Joaouim Fernandes Dias , sócio Je Rodrigues,Fernan
des & Cia., casa une muita se envolveria nos acontecimentos

do

dia 1 3 *
Ou incidentes

tue abririam as lutas entre o comércio

e

o Governador Luís Viana começaram . quando, nesse dia, um funcio
nário do Estado tentava afixar, nc. parede do prédio da Livraria
Catilinr, no Bairro Comercial, o boletim rue dava a vitória'aoa
candidatos governiotas, antes quo se concluíssem os trabalhos3e
?puração dc votos. Um ^rupo que se encontrava nas imediaçõeaccaas
tituído

Principalmente de caixeiros, tentou tipedir a publica

ção. Por causa disso, hOuvc desentimentos entro oficiais de cavelarit. e populares, sendo um destes pisado por um cav'lo,

re

vidando com uma pedrada. Se'uirari-so perseguições, correrias c
12
^ .
.
tiros, morrendo duas peEso;s
. No dia sejuinte, xoi o bairro
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comercial b^pçueado pela força

policial e interditado.

Casas comerciais como Pereira, Monteiro & Cir*. e

Rodri

gues, Fernandes & Cia. tiveram seus prédios cercados, onde

se

achcv*-in. refugiados os caixeiros envolvidos nos tumultos. Dentre
estes, foi preso Mário Gomes dos Santos, empregado dr. primeira
e que ¡mais tarde seria Diretor da Associação Coperci^l, entregue
pelo comerciante Jocé da Nova Monteiro, cm atendimento à condi
ção imposta pelo governador para suspender o cerco. Também

fo

ram presos João dc Souza Neves, Lruro Dourado e ¿jmaldo Trajano
de ^r^olo, empregados de Rodrigues Fernandes & Cia.
A tarde do mcBmo dia, a partir daB quinze horas, o comer
cio, e::ceto a casr Conde & Filho, cerrou suas portas em

sinal

de protesto. No dia seguinte; una comissão da ^soociação

Coner

ciai foi a Palácio, do rue resultou a sugestão de retorno àe atividadeu regulares. A proposta foi recebida com manifestações
de desagrado e repelida.
Reuniu-se a Associação no àir 16, quando se fizeram
vir críticas

ao 'Ovem< e ir. 'tuação do rir^ão. Noticiou a

ou
im

prensa:

"... sr. lír.noel Guimarães Pinheiro, sócio
da
iaportante casa Guilherme de Carvalho & C.,o curJ*
depois Re lastimar o que se havia passado, termi
nou dinendo que, enquanto houvesa? um
caixeiro
pr&so, a casa de Guilherme de Carvalho & C.
se
conservaria fechada. Foi muito apluudido.
En sejuida, o sr. Alfredo Hota, sócio da con
ceituada firma Nota c Silva & Cia., pronunciou
um JiBnurso enérjico, censurando a diretoria
da
Associação, por não se haver reunido o ruanto an
tes c perguntando quais as providencias que a di
retoria tomara diante dos escandalosos aconteciman
tos do que foi alvo uma das praças comerciais mais
conceituadas no estrangeiro.
Falou também o sr. Silvino Marques e lamen-

06

tou o modo por que foi recebido cm Palácio
o
honrado, criterioso- e talcntooo chefo da
im
portante e conceituada firma comercial dc
Ro
drigues, Fernandes, ruando aí foi a chamado do
covemador.
0 Sr. Joaquim Massorra Pediu afinrl a pela—
vra e cm resoluta alocução dicsc- que o comer
cio não podo contar absolutamente com a Ascocia
ção Comercial, porquanto a mosma é *política o
não perece confiança dos negociantes.
Dirirlndo-se ao Dr, Assis Souza que presidia
a cessão e que trmbém faz parte da dirctorin.cH.js
se o ar. Hasao*ra oue reconhecia no mesmo drjRDi
cavalheiro, m--s que o comercio n^o dopooitavaiB
le a mínima confiança.
Disse m?LÍs o sr. Mí.ssorra ':uc a pn.ça comer
cial da Bahia não precisa absolutamente de for
ca policial, porquanto esta ò que tem sido eega
pr? promotor^ dc desordeno.
Depois disso,o sr. Bernardino Francisco
de
Almeidr defendeu a diretoria da ..ooociação, di
zendo q<.e o presidente e 4 membros da
direção
já ac haviam entendido no dia 14 com o governa
dor do Estado o que este nandara no dia sc%ãin
te retirrr a força que coagia c perturbavr o no
mercio.
Ainda u30u da palavra o sr. Alfredo Mota
e
diseo rue a obrigação da dirotori... ,era dar sua
demissão" 13.

L 030 se demitiu 0 diretor Bernardo Antonio Lopes.No

dia

16 fez 0 mesmo Jose Lopes Cardoco e, cm seguida, João Coelho dc
^Lima Viana.
Em rcunição do dia 13, mais uma vez^foi atacada a Direto
ria da Associação Comercial por Alfredo da Nota e Sily^:

"... Lamenta que esteja à fronte da nlasoc u
mr diretoria que de há muito devia se ter exo-
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ncrado, porquanto não moroco a confiança
Ra
classc; e a prova acaba de dar, abandonando o
eeu poeto de honra cue era ali, onde devia es
ter incorporada a fim de, à frente dos seuc ¿s
sociados e do comércio em geral, de que é re
presentante, ter resolvido já sobre os gravís
simos acontecimentos de nue as ruao do comérdLo
foram ' teatro...
... Aos três membros cue se achrn presente^
e um dos quais preside a sessão, pede o orador
rue ce demitam já e cue digrm aos demais nue o
comércio da Bahia, ali reunido na sua maioria
ou puase totalmente, aceita com a maior satis
fação a demisá&o parcial ou coletiva da atual
diretoria da Associação e ajuardr nue os cava
lheiros cue a compõem não voltarão jamais àpue
lr casa como dirctoreo da clasoe...
... Tcvc a palavra o er. Joaquim líassorra,
que proflijou as correrias fatais de cue
foi
teatro o bairro do comércio e apreciou 3m lar
gar considerações o procedimento da atual Bire
toria da Associação, que ele jul&a incorreto e
criminoso.
Hão é lícito que presida aos destinos
da
oua clas3 c ruem se deixa apaixonar pela políti
ca e honra-se c^n as relações oficiáis.

0 comércio não deve ter política, cono nãqa
*ne7R e por isso e nue ele aesiv^ ee expande"

Francisco Jocé Rodrigues
ra, foi figura de
a casa de que

.

Pedreira, o comendador Pedrei

proa no movimento do comércio, tendo

sido

era sócio, Rodrigues, Fernandes & Cia.,a

mais

visada pela repressão, devido a

"única e exclusivamente o pa

rentesco entre o nosso sócio José Joanvim Fernandes Dias e o
.
.
15
Dr. Dominjos Rodrigues Guimarães"
, Suas tentativas junto
ao Governador para suspensão 6o cerco do prédio dr. suf firmaie
sultaram inúteis.
No dia 20, o comércio voltou à normalidade, mas os

a—
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contecimentoc do 13 de novembro repercutiriam nas relações

ex-

tçáça o da Associação, no plano político e, internamente, na próprit compoeiçao dos sous qu^-dros diretores.
A partir de então, o governador Luís Viana* cujo mandato
expiraria no ano eeguíntê,*pasoou a ser figura "non grata" à, Ao
^
.
n
16
sociaçao Comercial
. Na sala de sessões da Diretoria foi co
locado um quadro alusivo

ro episódio, onde

cavalaria policial atacando

se representa

pessoas, oferecido em

a

1905

pelo

presidente da Diretoria, José Alves Ferreira.
Durante doze anos consecutivos, de 1900

a ^912,

aquela

data seria comemorada nediante préstito rue ia ao br.irro comer
cial ao cemitério das Quintas dos

Lázaros em visita aoe túmu—

los dos que haviam morrido no tiroteio.
Em 1900, elegeram-se novos elementos paro. a Diretoria da
Associação, sendo daí deslocados os dirigentes oue haviam ocupa
do postos durante nuitoo anos (v. quadro 1-B ). Dentre os

novos

nomes indicados, estariam: na Presidência, Francisco Josó Rodri
gues Pedreira; n* Secretaria, Dcmin^oo Silvino Mrrcues; Alfredo
Cardoco da Hota e Silva.

Todos heviam sido intransigentes

criticr à Diretoria anterior e firmes n& reação ao governo.
dois primeiros seriam reeleitos no ano seguinte.

na
Os
*

No fim do mandato governamental de Severino VieirB,{JL900 -I9O 4 ),

sucessor de Luís Viana, surgiu a já iludida rue3 tão da

imposto de concuao (v

capítulo II), quando a Associação Comer

ciai demonstrou firmeza na resistencia à medida fiscal.

Jose

Marcnlino, embora candidato de Severino, eleito para ,0 poríodo
de I9O 4

a

1908 , coupraaetera-se, perante 0 comércio, a

criar novos impostos nem a majorar os existentes, atitude
pôs 3Tin à contenda.

não
rue

Com efeito, José Marcelino iniciou seu mandato condenan
do novoa lançamentos tributários e a obtenção de empréstiiios pa
rat.B despesas ordinárias. Procurou sanear as finançaB do Esta
do mediante um progrrma de corte de gastos:

suspendeu as

sub

venções a instituições privr.dao, reduziu o peseoal das Secreta

rias do Governo, reduziu, em 20%, as deepesas com o riaterial do
serviço público; criou o imposto de 20% sobre oc vencimentos do
funcionnliauLO público e de 30% sobre os dos aposentados, jubila
dos e pensionistas. De todas as

medidas dr. gestão de José Mar-

celin^, as mais simpáticas às "classes conservadoras" devem ter
sido: í- supressão do imposto de exportação, nubstituido pelos de
renda 2 venal; a encampação da Estrada de Ferro de Nazaré;
^
17
compya d<-< acervo da Companhia de Navegação Bahianf
.
0 governador Araújo Pinho (I9OC-1 9 11 )

seguiu a

a

mesma

política -dministrativ.'. do antecessor. Coincidentemente,

nos

Relatórios das Diretorias da Associação Comercial da Bahia, de
I9O 4 - 1912 , ruaoe não há registros do reclamações cu protes
tos.Araújo Pinho, ao desistir de suas funções /governamentais,
em visita ao grenio do comércio, declarou "vir agradecer 0
.
„ 13
poio que encontrou no seu governo desta instituição"
.
rcnúncir. do governador, a 22 de dezembro de

a—

l9 ll,ruan

do falt.vam apenas trèc meses para conclusão de seu mandato, a
briu caminho . conturbações políticas na Br.hia, que culminariam
na intervenção federal e bombardeio da cidade, a 10 de

janeiro

do áno seguinte.

Foge aos propósitosedeste trabalho narrar os eventos

dr<.

hictória política da Bahia, mas tão somente ençuadrar e car^.ctç
rizar'a ^ssociação naqueles em que se foz presente. Daí, roferg*

10
mo-nos apenas aos resultados dr. renúncia de Araújo Pinho, justi
ficada oficialmente por problemas pessoais de

saúde;

poloo adversários como res-ultado dc desontimentos
seu partido; como manobra tática, segundo seus

apontada

entre ele

e

correligionári

os, a fim de sc adi rem as eleições, do janoiro p a r . mPio,quanv
do o ¡Congresso Nacional já teria reiniciado

-auo

atividades,e

poderia garantir* cm parte, resistência a uma provável intorfe*
réneia do presidente Hermes da Fonsoc' om favor do Jos<$ Joaauim
lc
Scabr'., candidato da oposiçro ^.
-

Tudo isto,

"

portanto, l^gava-se

pretensões do Minis

tro da Vian"o, Soabra, ao Executivo Estadual, que, para tanto ,
fundar"., nT Br..hia, em maio dc 1910, o Partido Democrata.
Dr.tRv w dn algum tempo,

relações amistosas entre cio

a .Associação Ooncrci -1 da Bahia, pelo que sabemos, desde
quando, Senador Federal, for

e

1'02,

solicitado a trabalhar peloe

in

teresses das "classes conservadoras". Ministro da Justiça,

nc,

presidência Rodrigues ^Iveu, influíra na execução das obras

do

porto da Br.hia.
A forç" política da A.suOciação

Comercial foi levada

em

conta quando ao fundou o Partido Democrata, não consentindo ccu
chefe na inclusão do Conselheiro Luís Viana na Comissão

Execu

tiva:

"A muita rente causou 03tranhcza não figurar
o Cons. Luis Viana na Comissão Executiva,
não
faltando ouem atribuisse o fato a um lanentável
equívoca de ocasião, que logo seria reparado.
A verdade, porém, e que não houve eaçucniiien
to algum, nem também a idéia de diminuí-lo.
-

0 nome do ex-Governador foi lembrado nas con
fabulanões, principalmente pelo ^r. Freire
de
Carvalho, que insistiu até a última hora.
Mas

fl
surgirem objeçÕes que calaram no espírito do Sr.
Soabrr..
0 Sr. Luís Viana ainda erc. muito mrl
vieto
no comercio. Os dez anos transcorridos não basta
rPn para extinguir os ressentimentos produzidos
pelo 13 de novembro.
Do forma cue a inclusão do aeu nome n.. Execu
tiva '.0 Democrata descontentaria r. classe comer
ciai, onde o novo partido gozava de não pequenas
siupatirs"
Ao eleições municipais de I9 II tsmbém ftestrm uma rpro
^
#
xim--çr=o entre Serbra e a Associação* e os seus cuidados em re
lação ao comercio baieno. 0 Pcrtido Deiiorrata apresentou
sus- chap , como candidato r, Intendendência Municipal;

cm
Júlio

Brandão,

"candidatura nu^erida pelo comércio em documentos pú

blicoo"

.
Nro houve, todavia., unrninidade entre os

"democratas",

ireferindo mui¿os deles a indicação de Otávio Mrngabeira. Seabr

daria - palavr& final cm telegrama a Antônio Hcniz:

"Receio recusa candidatura, comércio
traça
"complicações. Entretanto omigos estão teatro a
contecimentos poderão a^jir c^m mnis acerto.
rui produziu boa impressão notícir havíanoa aceitudo candidato comércio, á mister muito cui
dado cccolha conselheiros mnnicipris-'

Júlõ Brandão terminou por oe eleger Intendente após uma
série de dificuldades, entre as quais, o fato de a maioric

da

junt:, apuradorj. ser partidária do candidato situacionista,João
Pedro dos U?ntos, apoiado, ao mesmo tempo, pelos

eeverinistas

'uo se opunham ao governo.
Nao dispomos de outros elementos para esclarecei as li-

92

gações entre Seabra e as "classes conservadoras". Nos Relatório
dao'

diretorias, da Associação Comercial não há menções

neote

bentido, calvo aa que dizem respeito aos seus préstimos

ruindo

^I'i.nistro da Viação, em

1911, nue lhe valeriim o título de Sn-.
*
cio ^Honorário, e nuc constaram de providências p^ra 'reforma des

obrae do porto, construção da Aveni<-a Jequitaia, inau^ur^da
nãSpu.E. gestão como governador (1912 -

já

1916), e melhoramcntosno

bairro comercial.
Juntos a üeabrr. estavam, desde a fundação do jornal
NORTi,, cn 1905, 00

seguintes elenantos da Associação:

0

Coronel

Genésio de Seixas Sales, Coronel Deraldo Djao, João Antuneo

do

Castro Menezes, Coronel João Lopes Carvalho e Coronel Francisco
.jnado Bahi^. A idéia dc publicar um? folha diári.*. resultara

de

entendimentos entre Joaouim Pires Moniz de Carv-lho c Seabr?- pa
ra Aar combate ao governador José Marcelino. 0 primeiro já osta
v& vinculado à Associação não sé pelas suas atividades de advo
gado, gozando

"de grande influencia no comércio, onde oe havia
23
imposto pelo seu valor intelectual"
, como também por ser a,

cionist. dr Companhia Aliança da Bahia c do Banco Auxiliar
ClassoD

das

Err sue. a direção intelectual do jornal.
Ernborr não se poasa induzir diretamente daí um epoio ofi

ciai da Associaçco a Scabra, nesmo porauo ela manteve bom rola- *
cioãancnto com José Harcclino o Araújo Pinho, do começo ao

fim

dos dois governos, isto pode ser indicativo dc ura aliciamento
que se deve ter ampliado nos neios comerciais c lho g^rantiBia
uma bc.oe para 0 acesso ao Executivo, em 1912.
Renunciando, Araújo Pinho foi aubstituído pelo Vice-Gogr
nador Aurclio Viana, cuja atuação veio agravar o clima do efervesr.ôncir política do Ectado. Aproximavam-sc as eleições,

nas
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ouais concorreria Seabrc. çue, Ministro da Viação, conserva^r-se
noijprrjo até çuaee as vésperas ¿o pleito. Os meios 3itur-.cionistas ^baianos, com o apoio de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro,^ovi
montaram-se, inutilmente, pela decretação de

incompatibilidade.

Dai, sob a justificativa de que o Legislativo seria ameaçado 9 a
auajputonomia pelo governo federal noc trabalhos de apure.não dos
votoe, Aurelio Viana convocou a. Assembléia a rcunir-se extraor
dinariamente em JenuieJ Em sejuida, impediu 0 ceu funcionamento
no edifício sede de Salvador, uedimte força: policial.Icto deu
aos "democratas" 0 ensejo de r^porrer ã intervenção federal.
É 0 próprio Antônio Moniz, aeabrista, .iove?.nador da Ba
hia dc 1916

a

1920, ruem^.este nodo, se refere aos acontecí—

mentos:

"Mas este (o Governador) facilitou a
açao
don seus adversarios, colocmdo— is na pocição
de oprimidos, por consecuencia, na defensiva.
De forma nue eles é que tiveram &e recorrer
à intervenção do governo da União, reclaman/o
contra r.s violencias continuadas de rue esta
vam sendo vítimas" '*^*

Os deputados seabri3tas

impetraram habeas-corpus e obti

veram decisão favorável na Justiça

Federal. 0 Governador*,

en

tretanto, denorou-se em acatá-la, no tocante 3. retirada

Aas

forças do prédio da Assembléia, prometendo que 0 C'<n.*renso

po

deria reunir-se sen coação.
0 General Sotero de Menezes, Inspetor da Região, autori
zado pelo Ministro da Gu-rra, General Lena Barreto, a ob^er com
pleta^rendição do governador, diante da decisão; do Judici^uãoFe
deral; fez publicar um boletim à população da Cidade:

^
'1^
?
'
_

^

"7a. Região Militar - 0 General Sotero dc Me
nezes, inopetor da 7a. Ro^l"o Militrjr, faz SRrber que, tendo o Governador da Estado se recusa
do a obedecer ao "habaas corpus", concedido pe
lo ExmS Sr. Dr. Juiz Seccional parp. c-ue possam
funcionar livremente, no odifício dr. Cfaiara Aos
Doputadoo, oo congressistas convocr.doa, pelo Sr.
Barco do São Francisco, presidente en exercício
do Senado, - cunpre-lhe, em obediencia à requisição do mesmo juiz federal aos pot.eres competan
tes da República, fazer.respeitar e executar es
aa ordem, pela intervenção da forca sob seu nomando, Intervenção & cue dará início ¿entra
de
uma hora - InSD^tori. da 7f. Re;:ião Militar, .10
de janeirc de 1 Ç1 L"
Decorrido o ¡.razo fixado, o Forte dc Sao Harcelo

dispa

rou idois tiros de canhã.o.
ror decioão dc seu partido, o governador em exercício ,
Aurélio Vipjia, renunciou e passou o cargo ao seu substituto le
gal, o Conselheiro Bráulio Xavier da Silva Pereira, presidente
do Tribunal dc ^pclação e Revista.
A Associação Comercial teve participação ativa n-s

mo

mentos finais da crise. No dia seguinte a.o bombardeio, uma co
missão daDiretoria, composta do Presidente Antônio Crrlos

do

Soveral, do diretor-secretário Antônio Ribeiro do Barros o

do

diretor José Maria Ferreira Frasco, foi conferenciar com o Ge
neral Sotcro de Menezes e com o Governador. No primeiro

encon

tro pediram os representantes Ao comércio garantias armadas doe
seus interesses, para o ouc conseguiram do Inspetor da Repiãou
ma forç^. dc 60 praças com ordom dc policiar o bairro comerci
al. Obtiveram tamben do General o compromisso de impedir

uma

manifestação projetada pelus partidários de Seabrr com o

fito

de exigir a renúncia do Rovexnador. Esta entrevista c rc^iatra.
da

no Relatório da Diretoria:
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"RxpoBto o motivo da conferencia e narrada a
conversação que vínhamos de ter con S.Exn. o on
¿,ener¿! comandante ¿a 7a. Região Militar,
Aeclrrou-nos logo S. Exa. çue estava disposto
a
todos os sacrificios para que cessassem de urna
vez as cenas sangrentas que se estavam desenro
lando nesta Capital e, depois de varios
alvi
tres e trocas Ae idéias, resolveu S. Exa. volun
tarirmente renunciar ao cargo de vice-govema—
Cor deste Estado, passando o govemo ao seu sur
bstituto legal o Exmo. Sr. Cons. Braulio Xavier
Aa Silva Pereira, dando desde logo ordens
ao
lino. 3r. Dr. Secretário Geral do Estado
para
lavrar o respectivo oficio.
Ficando em palacio o secretario desta ^ssocia
ção, dr. Antonio Ribeiro de Barros, seguirem o
presidente Antonio Carlos Covaral e o dir^tor
Sr. José Maiia Ferreira Fresco para a residen
cia do Exmo. Sr. Conselheiro Braulio Xavier
a
fim de saberem se S. Exa. aceitava, como um ejni
r;o que é Ao povo e das classes conservadoras e
ocm compromissos ou prevenções de qualquer natu
rezn.
Ls 6 l/2 horas da tarde acompanhou a
comis
são o exraS sr. Dr. Aurélio Viana até a caáa do
ilns sr. Dr. Lidio de Mesquita, onde S. Exa.per
iurneceu; e às 7 horas conduziu de sua residen
cia para o palacio das Mercês a S. 3xa. o Sr.
Conselheiro Braulio Xavier da Silv , cue tornou
posse do governo do Estado, com todas as honras
devidas, providenciando desde logo no sentido de
garantir a pan e tranquiliAaAe da população, pa*
ra o çue S.
o Sr. General Sotero de Mene
zes pôs a disposição toda a forç? federal
de
<-.ue dispõe" ^7.

Sendo, porén, ,.urélio Viana reempossado no cargo de Go
vernador e retirando-se do bairro do comercio o

destacamento

policial, mais uma comissão da Associação Comercial,
do seu 'presidente e Aos

formada

diretores Georg Bauer e Reglnald

Ae

Crecy Steel, foi a palacio solicitar guarnecimento de força pú
blica, rccebendo promessas de atendimento. Mais umr vez o

go-
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vemador deixou o cargo para outra vez ser este preenchido

por

Bráulio Xavier.
A 27 de janeiro de

1912, em Assembléia Geral convocada

pela Diretoria, decidiu a ^ssociação telegrafar ao

preBidente

da República, Mal. Hermes da Fonseca:

"Desde o dia dez do corrente, em que as forças
do exércitc, em cumprimento de ume. ordem de ha
beas corpus bombardearam alguns edificiOB da ci
dade alta onde êstavam concentradas forças de po
lícia, acha-se esta cidade tomada Ae pânico e a
sua tranquilidade e vida comercial completamente
perturbadas,
Durante oito dias restabeleceu-se relativa cal
ma, parecendo que havia cessado o sobressalto *3Ú
blico, ouando a 21, com a reposição do Ilm2
Sr.
Dr. Aurclio Viana no cargo de governador do Esta
do, recrudesceram os conflitos e
manifestações
hostis àquele governador, aumentando a 25,quando
entfio &.S. renunciou ao cargo que ocupava, pas
sando-o ao 3 xmS Sr. Cons. Bráulio Xavier.
Ontem o dia correu calmo; porém, hoje, com
a
noticia Ae cue V. Exa., apesar daquela renúncia,
r!era ordens para que o &r. Dr. Aurélio Viana fos
se reposto no cargo de governador do Estado,sur
gem os boatos alarmantes e boletins, pelos quais
se convida o povo a reagir.
^ cidade está completamente alarmada com
tas noticias e todo o comércio fechado.

es

Toda a policia abandonou o antigo governador ,
dispondo o atual de insignificante número de pra
ças que declara desertará caso se dê a reposi
ção.
jtssim, sem elementos de segurança que lhe ga
rantam a propriedade, a vida e os seus haveres,o
comércio apela para V. Exa. a fim de oue ordehs
terminantes dc V. Exa. aqui cheguem,.antes
de
se produzirem as desgraças que ameaçam esta po
pulação.
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Sobe a avultado o número do mortos e feridos
depois de 10 Co corronte; e o comércio,que n"..'
teva partidarismo político, reunido agora
no
edifício da Associação Comercial, apela
para
os sentimentos de humanidade de V.Exa.pura que
evite rue oa caprichos e as paixões partidári
as aumentem o número das vítimrs fue já fize
raa" 23.

;.c

referências do Relatório são todao muito sóbrias,i-

j^oeiitas de conotações políticas. Nelas, a instituição aparece a
^ pexK. s voltadí para a segurança material dos seus

associados,

tentando manter a ordem pública. Percebe-se a preocupação

de

conservar intacta ume imagem apolítica c imparcial em
carta
dôfjPresidente Antônio Carloc de Soveral ao Gcncr*l Sotero
de
Hohenes:

"... Dessas informações cc-nsta çue a comisoão da associação Comercial, de que soa presi
dente, fez ver ao sr. Dr. Aurclio Viana que a
sua permanência no governo trazia inquietação
para a ordem pública e que, uma vez que o subs
tituto era o presidente do Tribunal de Justiça.,
cidadão de toda a respeitabilidade o mereceáor
da confiança das classes conservadoras como da
população, seria um serviço à ordem
pública
transmitir-lhe o poder governamental, fazendo
assim cessar a agitação rue se notava no espí--^
rito d; população, dizendo rinda mais adiante
"haverdes sabido mais tarde, por comunicaçãoôo
presidente do Tribunal de Justiça, que o
sr.
dr. Aurélio Viana lhe havia passado o governo
do Estado em satisfação àe instâncias do precidentc e mais membros dr Associação Comercial
desta cidade".
^s informações que foram prestadas a V. Exa.
e, pelas quais, certamente, moldou V. Exa.
o
telegrama acima referido, sobre os acontecimen
too ocorridos a 11 do corrente mês, não expri
mem precisamente a realidade do que se passou
entro a comissão da Associação Comercial e
&

Sr. Dr. Aurélio Viana, no que.diz respeito aos
intuitos com que esta Associação agiu e,
por
isto, confiado na benevolência de V. Exa. e no
espírito reto e justo, sempre afirmado em to
dos os atos públicos por V, Exa.
praticados,
peço vênia para retificar aquelas informações
nos pontos citados.
0 presidente da Associação Comercial não fez
ver ao Sr. Dr. ..urélio Viana que a sua permanát
cia no governo trazia inouietação para a ordém
pública, nau pediu e ainda menos insistiu com
S.S. p ara cuo renunciasse ao cargo de governa
dor do Estaco.
*"
*
0 preEiderte da ¿.3Sociação Comercial apenae
disse ao Sr. Dr. Aurélio Viana que vinha
do
Quartel General, onde encontrara da parte de V.
Exa. toda a boa vontade en cooperar para
a
tranquilidade pública e que ia fazer ao Sr.Dr.
Governador idêntico pedido a fim de que o co
mércio pudesse funcionar livremente" 29.
Se a Associação Comercial, à vista da documentação,não
pode ser apontada como mentora do ato de renúncia do

Governa

dor, não se elimina, entretanto, seu envolvimento na

questão

sucessória, desde suas já referidas ligações com Seabra, figu
ra que, em primeira instância, é a causa da conturbaçãó do mo
mento.

*
Interessada em aparentar neutralidade, a Associação/xn

tudo, em face dos acontecimentos, tove sua Diretoria dividida.
No dia 12 de janeiro foi posto em circulação o seguin
te Boletim:
*
/
"¿.ssociação Comercial da Bahia
Tendo cessado os motivos aue por estes dois
diás perturbaram a ordem constitucional, esta
Associação, por sua diretoria, congratula-se
com a população desta cidade e cientifica ao
corpo comercial desta praça que, assim tão fe

99
lizmente restabelecida a ordem legal, pode ele
livremente exercer a sua atividade, garantido
como ae acha pelas autoridades
constituídas
aob a égide da lei.
Diretoria da Associação Comercial da Bahia,
12 de janeiro de 1912 - 0 secretário, Dr. An
tônio Ribeiro de Barros" 30.

..lguns de seus diretores não concordaram com o teor
Boletim, que expressava um aplauso à intervenção e, por

do

isso,

renunciaram aos seus mandatos, Foram eles: Afonso Machado, Sa<muel Varjão, liberto Morais Martins Catr.rino, Eudoro Tude

de

Souna, Viriato Bitbencourt Leite, Reginald de Orocy Steel, Ge
org Bauer, Harold Meyer e Eduardo Duder. Os quatro últimos, mtendendo a instâncias do presidente Antônio Carloe Soveral,vol
tarariam atrás na decisão.
Poucos dias depois, o DI.lRIO DL BAHIA, anti-seabrista ,
orientado pelo senador Severino Vieira e que já criticara,
sua edição do dia 17 de janeiro, não ter o órgão do

em

comércio

protestado "contra os fatos:que alarmaram esta cidade e enver
gonham o Estado... e, entretanto, deixando transparecer repro
vável aplauso às aludidas tropelias", publicou notas aos diretoros demissionários, provocadas por declaração do

presidente

ao JORNAL DE N0TlCI*.S. Tais declarações atestam* na entidade,u
ma comoção interna, causada por fenômenos externos:
*

Alberto Morais Lartins Catarino negou ter

influenciado

os colegas de Diretoria no ato de renúncia, acrescentando:

"Sem comentários, devo declarar publicamente
,
s conrpGJT
oue S.S. bem sabe que, so por es
„
clas
se, tanto eu como muitos dos meuH°^3ompsAheir08
demos nosso apoio a alguns atos seus" 31.
^

.

.

,

.

Afonso Ferreira Machado declarou-se arrependido de

ter

feito parte da Diretoria naquele período.
A m a i s dura das contestações, entretanto, foi feita

por

Samuel Varjão:
"Melhor seria que o sr. Antônio Carlos Soveral se deixasse ficar a contemplar os novos lou
ros de sua ação na política do Estado, interfe
rindo eficazmente para montar a situação políti
ca que mais digna lhe parecia, do que vir a pú
blico analisar*a rcnúncia que fizeram diversos
membros da diretoria da Associação Comercial,en
tre os quais o humilde sijnatário destas linhas,
a propósito doe últimos acontecimentos.
3 melhor seria porque evitaria o dissabor de
ouvir e ler o çue, certamcnto, não será de seu
agrado. Saiba o sr. Soveral nue, de minha parto,
renunciei o cargo de diretor da meema Associa
ção poraue não estava mais disposto a que, sem
ser: ouvido, sem ter conhecimento dos fatos,se
não depois de trazidos a lume, me fosse dada a
responsabilidade quantos golpes de
verdadeira
política partidária ia b S. vibrando, a pretex
to do car&o nue ocupa.
Do órgão oficial do partido do exmS sr. dr.Se
verino Vieira já teve o sr. Soveral as assevera
ções que se faziam mister sobre a minha, suposta
condição de partidário da sua agremiação políti*
ca. De mim, direi nue toda a praça ó sabedorade
cue vivo exclusivamente de minha atividade co
mercial, estranho completamente às correntes po
líticas nue se têm debatido nesta terra. 0 meamo não poderá dizer S.S., pois tom sido políti
co em todos os tempos e com todos os chefes,fa*
zendo impostos, fazendo intendentes, fazendo go
vorno, fazendo avenidas, fazendo visitas presi
denciais, fazendo tudo.
Quanto ao motivo imediato do minha renúncia,
bem devo saber S.S. que eu não podia pactuarcom
o que anda a fazer cm nome da diretoria.Por cer
to, tudo merece quem esforços empenha pelo res-

tabclecimcnto da ordem; mas ae a Associara?- ti
vocoe dc oe mover neste sentido, nao sei como
resolveria o problema, dirigindo-se ao sitiado^
ao agredido, *para isso conseguir, quando o agrcsaor é nue aí catava a alarmar famílias
e
a destruir a nossa rinueza, jm.doudo canhonaio
contra uma capital indefeer.
Ate aí não sei ruc serviçoo prestou s.s., a
menos çue, no sou afã de fazer tudo, se tives
se resolvido a ir fazer medo.
Compenetrado fosse o ar. Soveral da posição
oue ocupa, dqp suas responsabilidades c do man
dato çue lhe: foi confiado, c a sua primeira pro
vidência seria convocar a diretoria para
re
solver sobre a atitude a assumir cm face doe a
contecimcntos, tão graves e tão ameaçadores pa
ra a vida da população c sogurrn-^a do comercio.
Reunida ruc fosoe essa diretori?, estamos corhos dc cue, asain nomo houve almas capazos de
ae confr.-nger;.m fora daçui, no ocio do próprio
governo federal, diante .da crueldade com nue
sc ensanjuentav? o solo baiano, a
associação
C-mcrcial, representando a principal
classe
conservadora, ao invés de aludir a restabeleci
mento dc ordem logal c a garantias dc autorida
deo constituidas sob a oci.de da lei, taria le
vado ao governa da República, na impossibilida
de de prevenir e conter a onda de destruiçoes,
o seu protesto solene contra a barbaridade do
bombardeio da nossa capital.
Isso ó nue seria exprimir o pensamento cole
tivo, dando conta do mandato que foi conferido
a cada.um dos aeus membros. Como, porem, a in
tervenção do sr. Sovcral f:i de verdadeira so
lidariedade con o que so passava, cm contrário
ao nou modo de penáar, tendo ou a folicidadofb
ver que, com*) eu, pensavam outros companheiros
o cole,as, não me fiz demorar na renúncia, sem
solicitação do ninguém, evitando, assim,
oue
novas responsabilidades mo advenham da atitude
do atual presidenta. E seja muito feliz
nas
suas futuras interferências.
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Bahia, 10 de janeiro de 1912.
32
Samuel Varjao"
.

Daí, pode-se concluir oue a Associação seria contraria à
^intervenção, o oue não elimina absolutamente as simpatias
Scabrr. Note-se
à suapessoa,

rue nas declarações não ha referencias
a favor nem contra. 0 pue parece haver é

por
diretas

um?

re

pulsaao processo de intervenção federal e militar e muito mais
à atitude

arbitrária do Presidente oue agira sem consultar

a

Diretoria. Antônio Carlos Soveral terminou por vir, de público,
denunciar

o Boletim como de responsabilidade exclusiva do

cretário Antônio Ribeiro dc Barros, conformo oxplicações
ao DIijRIO DA BAHI*. c ao senador Sovcrino Vieirc, comentadas

se
suas
no

mesmo órgão:
"A propósito das explicações dirigidas
pelo
ilustre sr. Antônio Carlos boveral a este Diá
rio c ao nueso eminente chefe senador
Scvcrino Vieira, publicadas no Jomr.l de Notícias, dc
onJjm, julgrmos dc nosso dever retirar a infor
mação que publicamos do havor c.s. prestado "a
poio concomitante o posterior aos atos de 10 do
corrcntc", folgando muito c muito am
recolher
a rupulsa do sr. Antônio Carlos Soveral aos mes.
mos atoe, reprovação esta que exprime, nuando a
firma nuc "e requinte ¿e uma perversidade 3em
nono" afirmar-se nue s.s. prestou o apoio
a
ruo acima nos referimos.
Verdade ó, bom o pode verificar s.s. na notíria rue ontem publicamos sobre os últimos acon
tecimentos, oue de-quanto aprouve praticar a di
retoria da ^ssociação Comercial, um virtude dos
atoe supramencionados, apenas destacamos para u
ma fomal impugnação e severa censura o boletim
dc 12 do corronto, ouo tomos o prazer de vcr,pe
lo testomunho do Sr. Soveral, reduzido à triste
autoria e inepta responsabilidade do dr. Antono
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Ribeiro de Barroc, devendo-se, felizmente, por
eata providencial circunstancia, considerar sam
nenhum efeito, cancelado, inexistente
aruole
boletim, para honra da mesma diretoria, à qual
resta apenas lamentar haver om oeu seio de más
a mais investido no car;;o do secretário, quem
é c-pa? de t^m\nhos dislates" 33.

Durante a primeira gesteo

Seabr-

(lf)12 - 1916),

gún:- interesses da Associação, ficar.im bam colocados, sendo

al
a-

tandidps muitas de suas reivindicações. É o caso, por exemplo,
d&fÉiainuiç?o de inpostos nos projetas do orçamento estadual o
municipal para o exercício de 1 H 4 ;

da obrigatoriedade de re

gistro de títulos e documentos particulares cm projeto de

lei

no Con-yjsco Eatadual en 131 ^o<P5 conformc os interessados, ter
mina por nro ser sancionado; do diminuição de impostos no orea
mentó de l'Jíl5. Realizaram-sa obras públicas como a inauguração
da Avenida Juquitaia, cuja construção fora iniciadr. quando ain
da era Seabra üinistro da Viação, e melhoramentos no Bairro Co
mercial com a finalidade de facilitar o serviço do novo cai3 .
.Apareceu, entretanto, entre a Associação e Scabra
motivo de séria divergência com a transformação do Banco

um *
de

Crédito da Lavoura em Bancíi de Crédito Hipotecário e Agrícola do
Estado da Br.hia, transação realizada ñas se^uintos bases, con
forme nota da GáZETA DO POTO:

"Resolvendo promover a fundação do Banco Hi
potocário e Arrícela do Estado da Bahia, dis
se o Governador, nj decreto de 21 de outubro,
que, de todos os planos que foram sugeridosao
seu estudo, apás refletido exame, aceitou
o
do contrato firmado con o industrial e capita
lista Eduardo Guinle:
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a) que o Banco se estabeleceria secundo
moldes dos institutos congéneres do
Paulo e Minas;

os
3ao

b) que o seu capital, en ações e obrigações*
seria de 100 milhões de francos;
c) que a garantia do Estado, autorizada nalei
até o máximo de 6% não excederia de 5 1 /2
%, sendo 5% de juros e 1 /2 Ae rmortizaçãc;
d) nue, sendo o prazo do contrato de 50 anos,
não iria além dos 35 o da garantia;
e) nue o novo Banco encamparia o atual Banco
Ja Lavoura, as&umindo todas as responsabi
lidades do seu ativo e passivo, inclusive
o resgate das ações en vigor, com a bonifi
cação de 10 % sobre a importancia das
en
tradas realizadas" 34.

Assin, como uaa dr.s cláusulas do contrato, as ações

do

Estado seriam resgatadas imediatamente e con a referida bonifi
cação. Todavia, após a instalação do novo Banco, no dia 7

de

abril, de 1Ç13, logo no dia 11 realizou-se entre ele e o Esta
do um acordo cujr copia do seu termo só sairia publicada

no

expediente da Cámara, dos Deputados no día 15 e pelo cual se isontav^ de pagar, oupelo menos, praticamente, porque não
estipulava prazo, ao Tesauro do Estado a importancia de

se
Rs.

3 200 : 000 Ü000 e maic a bonificação de 10 %.
A este respeito comenta o Relatório da Diretoria da As
sociação Comercial:

.

"... Neste ponto, foi procurada, insistemente, - Associação Comercial, na sede do seu edi
iício, por inúmeras peesoas interessadas, que
median inforpaçõen e se enunciavam contra o Y.xsi
cionado "acordo", por todos, sen discrepancia
de urna voz, considerado sobremodo prejudicial
aoe interesses do Estado, oue, por ele, abriu
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mão prodigamente de três mil quinhentos e vinte
contoe de réis (3 520:0009000), importância das
entradas realizadas no Banco de Crédito da La
voura, relativas a quarenta mil (40 000 ) ações
que subscrevera, aplicando para esse fin, única
e exclusivamente, o "produto do imposto de
1%
sobre o valor oficial da exportação de todos os
produtos agrícolas", -conforme o disposto no art
3 da lei-n. 474 de 5 de setembro de* 1902 e
a
bonificação de 10 % sobre o capital entrado
de
três mil e duzentos contos de réis . .........
(3 200:0008000) 35. Atendendo, pois, às recla
mações que lhe eram feitas, os prepostos
da
Associação Comercial entraram I030 no estudo dn
matéria, verificando que, realmente, o
acordo
de 11 de abril, efetuado entre o Dr.Eduardo Guin
le e 0 Estado, cuatro dias depois de instalado
e constituido oficialmente o novo Banco,não en
contrava o mínimo apoio nos contratos filmados
entre aqueles, em virtude dos decretos de 21 e
24 de outubro de 1912, da lei n. 391; de 19 de
junho do mesmo ano, e do decrete de 23 de feve
reito de 1913 ***
... Lastima é que semelhante "acordo",
tão
fora de qualquer previsão e avesso a todas
as
normas, ponha por terra um tão grande capital,
arrancado à exangue Lavoura da Bahia, "durante
dez anos de sucessivas crises agrícolas, indo a
gora beneficiar, filantrópicamente, ao incorporador do Banco, com aquiescência do Estado
e
prejuízo flagrante e manifesto da -oróprin. Lavou*
ra, que foi contribuinte por meio ' .de iñpostosi" 36

Revoltada contra a negociata que malbaratava as

ren

das dos exportadores, a Associação fez ver ao Governador

a

sua indignação contra 0 acordo, recebendo deste a promessa de
que Eduardo Guinle, o novo incorporador, seria obrigado a

fa

zcr entrar para 0 Tesouro a importância devida.

A convite de Seabra, a Associação ainda participou de
Uma reunião fechada, em palácio, da qual faz uma descrição cEr_
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cástica:

"A curiosa assembleia de pessoas Kmij.as e
de
correligionários ¿o governe nõo co ocu*i va, por
tanto, do "acordo" acu \-.dc em espécie, Lias, sim
pleomente, da mé-fama que o mesmo acsrretariasr;
bre o namú do Dr.Govein^for e sua honorabilida
de pessoal" 3 ?.
Nesta rouniao, o órg"o do comércio "demonstrou que seme
lhantes contratos er^m, evidentemente, onerosos, e que o Comér
cio os receberc mal porouo nTf podia ver a intromissão de capi
tais estr j^.^iros (o BL.nco Hipútec^r.io tinhí. capit .is fr. nceses)
na praça para concorreien de ^.neirr. rue perturbassem a situ.—
ção económica e financeira do jistrdo, desde rue o novo 3r.nco co
meçavã

o ceu funcionamento f rt nd -se ao cumprimento de cláu-

sulac contratuais que, pele sua organização, expressamente acei
trra. Oisae nue, com*) er
lir.via os dois líCos:

de uso em t is negociações, no

caso

o ^uc ac vir, <*ue era para os olhos de to

do o mund.3 , e o cr.e se nao vi*, <*ue er-. apenas para os olhos dos
interessados"
Anui não &e tr t,, apenac, de r^^udio ao secundo contra
to, mas à opersção de transferência em si mesma, para um

&ru*?o

de fora doa meios , economicoc baianos, o *ue feria interesses de
39
figuras da Associação Comercial, acionistí-e do antigo banco
.
-

São estes elementos cus iam

.

-

-

. .

"auferindo lucro3 rascáveis e cer

tos", no diser do Relatório dr Associacão, o cue a faz não acei
tar a alegação do governo de rue "nao eram prosperas as

condi

ções do extinto Banco dc Lavoura", em responto ao protesto

das

"clasaes conservadoras".
0 caso do Hipotecário

rpassou a ocupar p o r v á r i o s . d i a s a
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p r e n s a oposicionista, como o DIÍÍ.IO DA BAHIA que o teve como as
sunto de editorial de 19 de ab*.il a 8 de maio de

1913. José

de

homen de prestigio na Associação Cu^crcial, sócio de Rodri^es,
Fernandes & Cia., numa série de arti&os jomrlísticos atacou o a-

40
to do governo

'
*

Os cfeitoc políticos nF*o cessaripjm aí. Quando da
c-ndidat^a Seabra p.o governo do 3stado, cm
trária, trrri? à ton..

se. unda

1 '19 , a imprensa con

ruestão do Hipotecário, como o DI^tRIO

DE

I<0TÍ0I¿tS!
A praça d^. jJnhia vive sen vapores e não existe
nu ástado bancos arrícoLs e o Banco Hipotecário,
entre ue a um protegido do sr. Seabra, pa^ou ao
Estrdo tresentos congos cu?Jido devia 3 000 ".
Em odiçr.c de 4 de fevereiro "e

1920, ^ TARDE explicaria o

afastamento entre a Associação c Seabra a partir do caso do IlipotacArio:
"... E recordemos a origem dessa cisao.Foi pe
la fprossa falcatrua do Hipotecário".

JÉ, no fim do sou *) rimeiro cuatrienio o prestigio eolítico
Ae Seabra estava des^-st^do per nte aa "classes conservadoras".Foà.
o mesmo Jocé de Sá <*uem, então, o criticava violentt. monte, desmo
ralizando todos os setis erpreendimentoa, desde o Bombardeio até o
conteúdo da "Exposição", con c. qual b Governador tr-.nsmitiu o c?r
go L-0 seu sucessor, Antônio Honix. Vale a pena dest^erjr a:r refe?—
rcncias í atuação do c^ofe dos "democratas* n^s obras do porto:

"Lembrr. a reunião* dos representantes baianos
no Rio de Janeiro, cm casa do eminente oenadnr
Rui Baibosa, por motivo da caita do honrado o
vomador deste Estado; e relata a conferência
havida entre o presidente dr. República e a co-
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missão baiana, que demonstrou a s. ex. cua
a
mf.is importante das questões pelas quais se em
penhava era a de.s obras do porto da capital, a
qual, se resolvidp em breve prazo, deri- satis—
façao plena
antigas aspirações do povo da Ba
hia ...
... Como se ve, neste discurso, nem nos
ou
tros, afiançamos nos, aparecem - gar única vez
rue seja - referencias ao concurso.Ao sr. Sea—
bra prra a colucac do caso em aprcco.
3 é mesmo para notar que s. ex. - contrariando
por exceção os seus pendores incoercíveis dc fitoiro-mór, ho^yesce .gurrdado completo silencio
té o dia 3 de junho de 1905 , euando passou à ^saociação Comercial um telegrama con^ratulatório!
todo caso, sempre veio c telegrama; mr.s,co330 sempre, depois dao iniciativas alheias...
... Fiiv.lmonte, a 6 de junho de 1905 foi
la
vrada o contrato p. rr. as obras do porto e lo^o
0 sr. Soabr^. chanuu a si as jlórias exclusivasdo
fr.tc.
^

Não havia dc falhar o recurso do sabido.
Foi
1 vrado o contrato? Hão so tinha de
poriuntar
mr-ís nad^I
õó a 3eabra Ge devia o resultado. Na glória to
:l.o o espaco era para ele.
Os outroc, os obreiros nodestoe, oue trabalha
ram eficazmente e sem ruído, esses desapareceram
pelos iroces^os máaicoE do saltimbanco" 41.

Ernb -ra tais a usações não partissem da ^ssociaçao

Comcr-

cirl, mas apenas de um sócio, em seu própria nome, nao j.oi

ele

contestí do por cia, ^uc calaria uma possível defssa do &oveina<—
dor, caso considerasse infundadas as acusações ou aind^ lhe in
teressasse manter— &e em boas relações com Seabra. E, ainda mais,
prestou solidariedade ao comerciante quando foi atacado por

0

DELOCRuTA, jornal seabrista, na edição de 5 de maio de 1916. No
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gia 13

mesmo mec, o DI^IO D^

Dirotoria contra

publicou proteste oficial

"as inoolitas injuri.?e assacadas pela

rede,

não d' 0 Denocrata ao impoluto cidcdãc José dc Sá, seu di^.no con
sócio bonemerito, Lao rudemente ofendido em sua di. nidade,

so

bremodo e incontestavelmente evidenciada nos tributos de amizade,
respeito e consideraçao dc que merocidamcntc ¿.oza, honrejido
cl^cse a oue ton dedicado a sur. ati\*idaC3 e a sociedade em
- „ 42 .
convive"

a
oue

No mesmo dia a DiTetorij comprjreceu & residência de José
#
Ac b/. a fim dc, pessoalmente, pr^st^jr-lhc homenagem, durante
a
ourl fs.l'^u o Presidente atonia da Costa Lim,

"apreciando

com

justiert os valiosiaaims serviços "i'.e v. cx. lhe prestara e avalir^o

devidamente ail*".straçro,r compctêncit e os preclaros do

tes do honestidade ^rirís.10 d?
- p-ovr.s . . . ' „ ¿3 *
;j3.s;

cue v. ex. sempre dera tão

sobs

'

S o l i d a r i e d a d e de c l? 3 a c , p r c 3 t í ^ i ^ peoooal da c a p i t a l i s t a ,
c o n c o rd a n e ia com su/rs o p in iõ e s <u a p a t i a ocasiona*! ar f a c e -*o 30
veT.no r u e f i n d a v a e das p re x in a o e le iç õ e s ?
A primeira hipóthse pode 6er contestada ucu. vez que
soupre o e^pítito do corporação era tãe forte a ponto de

nem
isr^e

-ir que, de público, membros dc. mesma Diretoria se desentendcsaaii
*- se acusassem mutusjnente oomo ocorrera our.tro anos antes em

ra

zão do bombardeio.
0 prestígio de José de

e ine^rvel. Sócio aposentado de

firiií importante, fora presidente d& Diretoria d& A&socioçao, ^
onde rucebcu 0 título de Sócio Benemérito. Depois, presidente da
Juntr. Comercial e :inda lidado a empreendr^entos de imito como a
Companhia iJ.iança da Bahia de cuja Diretoria participou em 1916,
como suplente, e 0 Banco Economico da Bahia do rual era.,

entao,
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Diretor.
Quanto

ulvimas, o feto o nue a ^.ssociação não

tomou

*o,.rte ativo. n?. sucsssr.o. Estf. ocorreu aen ).^aicres disputps por—
cue o cf^idid-to ei*JV;aci -nista, i.nt nio Moniz, não teve concorreu
te, sendo apoiado ato pola oposição Aos seve^inistas e marceli—
pistão.
Já em li^l7, a Associação dava impressão, pela voz do spu;
presidente, ^jitonio da Costa Lino, de que se afastava da políti
ca do Estado, mostrrjido-se interescadr. numa representação corpo
rativa por moio dc elcnentoc 3L.idon de sauc próprios our.dros.In
ditado pobre r. representaçã; das "clr.ssec conservadoras", decla
roi', o Pr-.-eoidentc ào J0RN..L DE F0TÍCIJ5:

.

"lenso a reepeito cue o comércio, assim norno
r. indúotrií; e a lavoura, cue, reunidas, consti
tuem c trilo,ia representativa das classes con
servadoras da nação, precisa o deve fortemente
empenhai-oe pela eleição de representantes seus
junto a bodo& 3 E departamentos da pública ¿¡over
nac"o, noa Municípios, nos Estados ou no Congres
so Fedc-ral, :'.e yrdo çue os seus le-ítimos inte^resse 3 ejaa assim defendidos por pessoas que de
perto Hicc conhecam as necessidades, ao.
mesmo
tempo rue comb^t^m todas as medidas vexatóriesçiB
oc pretendeu tornai vitoriosas, e nue lhes acar
retem en^ecilhos à livro expansão. Esses repre—
ccntrntcE se ecforçpriam ao nesmo passo em pron
nnver o fomento de to&.s as fontec produtoras do
prís, as nuais, desenvolvidas e beneficiadas,vi
riam, direta ou indiretamente, atingir vantrjoea
mente as já referidas classes ...
Sou do oninião a este roepeito (alistamento
eleitorrl) "ue, aconsclh;n.do-se ao3 comerciantes'
assim ooíio aos industriais o lavradores, o alis^
trmento puro e simples, se--, a correlata ou
cor
rospondente formrção de corpos organizados, rue
lhes guie e oriente o poder e influenoia eletiva,
esse conselho, tomando-se re. lidade, ficaria Ur-
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*

ma providência inútil* porque os novos eleitores,
na sua fTan.de mri yic., inexperientes nesta ordem
de coisas, se encontrariam entreiuoc, expostos a
o:rploração dos candidatos encrjrtadoc, inteiramen
te vaos, senão nocivos ao fim colimado ...; se
ria de grande alcance rue, ne3te sentido,do ceio
das classes conservadoras, constituindo um todo
homogêneo, porque idênticos são os seus ínteres
oes, cur'jissen Diretórios capazeo e idôneos, nue
se constituiriam, em cada Estrdo, com sub-Dirotó
rios em cada Município, inscrevendo no seu prorrama estes tres 'nict S lemas:
IB Promover por todos os meioc o engrandecimento
da nação;
,
23 Defender por to-j.ob os modos a& classes conoer
vador.c dr país;
3 a abster-se de modo abéoluto de concorrer e re
ceita:.' cargos públicos de n^ialruer natureza ,
excetc 00 eletivir"

Tais proposiçõer não terina mai res consecuencias 3
r'á!, n* verdade, umr renosta de nálida adesáo ' c^<ip?nha

fo
de

sencadeada pelo Centro 6.3 Comerei' 3 Indústria do Rio de Janei-

0 ,rue n"o

^erc-u jrande cntucicsmo na Bahia. A idéia seria re

toñada com mais iirmezr, cm
da, conseguir, auui,

1924, pelo Centro, sem tamben,ain

rcvocar naior comoção.

^puel<L apatia de superfície desapareceria diante da no
va conjuntura politice do Estado, en 191', ano cm oue se agitav m os ;,rupos 'políticos .-ela sucessão ao ¿¿owrnador ^ntônlo M()
niz. A associação Comercial levantaria 0 véu da neutralidade po
lític-, desmentiria as insistentes declarações do apartidairisno
r sc empenharia en campanha dan riais encarniçadas de cuantas co
nhocen ^ Bahia na Primeira República.
Desde o romoço daruclo ano, ruando do lançamento da candi
datura do Rui Barbosa, à presidência da República, a

Associação

viu- se envolvida, diretamente, HE.s ocorrências políticas do Es
tado o na rede de artimanhas das facç"en rivais.
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No dia c. de janeiro, rec.lisou—se um nomícin no Bairro Co
mercial^ n.o qual faiaram o Dr. Lemos Brito, diretor do
jornal
0 I^^J-RCIAL, ccJididauo a deiuta.do, e Simoes Filho, diretor

do

jom^l A TARDE, anhos dr. oposição.
No dia 4 do meano mor, publicou eate vespertino um "onvi
te diri^iáo ao Couercio e à-!Clasee C^ixeiral, assinado por Plí
nio ijude de Souza, ^genor Gordillio, José Canuto doa Pasao8 , Ál
varo ¡Martins doe Santos, Antonio Ferrcir... Bastos, Plínio Moacozo, Criatovão de Cíurvalho Reia, Genésio Coelho doa S?ntos,Fran
cisco José ¡Rodritjuep Pedreira,Jr., Ricardo NLchado e Manoel J.
Harrues Queiroz, integrantes de uma Comissão do Comércio, para
-uma reunião, no dia 8,na ^ssocipçr.o dos 3mpre^.dos do Comércio '
com a finalidade de

"resolver a atitude rv.e deve assumir

nova faae política aue ofercce a ecperanca de T-iia futuro

na

melhor

para a Bahia, cob o alto patrocínio do glorioso chefe da

demo

cracia brasileira, o excelentíssimo sr. conselheiro Rui

Barbo

OU. #

Nessa reunião, falou Ricardo Machado, indicado orador

o

ficiol do comércio. Seu discurso invectiva o Governo, re?ponaarbilizando—o por deficiências de toda ordem, no Eat<..do. Concita
o conércio, patrõea e empregados, a assumir um papel político .
3onclue

com referências do esperanças em Rui Barbosa, tomadcco
45
n- Modelo e patrono
.
Na comissão de recepção ao cMidida.to, constem os se^?uin—
:ec nomea da A88ociação Comercial: na Comiaaao Executiva,

Fran

!iaco Joaé Rodrir.ue^' Pedx- ira, Hhidoro Tuda de Souza e A n t ô m o F ^
'eira Bastoc; na Sub—Comissac de Contas, Plínio Moscozo, EzequiiRl.
Ltiata da Silva, Américo Sales, Agenor Gordilho, Francisco Jo
c Rodrigues Pedreira J*'. e Mario Gorteo dos Santos; e ainda Ro
t
"
dolfo Martinn, ,jntónio Manso, Antônio Fernandes Diaa, Homero Pi
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res, Agenor GortÜlho, liberto
Costa Lino, Austr.icliajio

Morais Hartin3 Catarino, Raul da

Ilonório de Carvalho, Bento Berilo

.

de

A6

Oliveira c Joaquim Roiz Gamboa ' .
A 3 de fevereiro, resolveu a Associação Comercial,en As
sembleia. Geral Extraordimoria,

"protestar toda 3. solidariedade

o.o movij^onto en prol da eleiça.o", "deliberando-se, outrossim<
nuoperar p^3*a a vitoria desse patriótico tentamen".

Nos

,

dias

10, 11 e 12 fechou-se o romércio pira assistir â conferência do
Teatro Politean^., proferida polo candidato R\.ü. Barbosa. No
ino nobr^

sal

¿a ^snociação foi-lhe oferecido ui banquete durante

o çu?.l, em n me da corporação, discursos IMi juel Calmon.Este dis
cureo confirm

a candidatura como sendo a d-ns "clacseo conserva

doras", mas

volt- nuito aais para atacar o

situacionismo

b-.iano, taxmdo a. "entoura^e" do governador /jitônio Honiz

de

"malta parasitária. <iue explorr a política da nossa terra e suga
ate j último vintóm os recursos do Tesour

do Estado sem

nada

devolver ao i?ovo e ao nor\ércio". Fazem- se referências acusató—
ri..s a.o déficit orcajj*entáa.'io, à prscariedi.de do estado sanitário
-ue afastava do porto navios de outras partes, e a deficiência
dos serviços de navegação e estradas de ferro da Bahia*
A. candidatui*

de Rui era uma <-uest?o política, e

políti

camostrour-oe a Associação. lata, entretanto, nao impediria fUB;
vitorioso o outro concorrento, Bpitacio Pessoa nue, na Bahia,fo
ra apoiado pelos "democratas", se fizesse ela representar

na

sua cerimonia de ponse peloo ne^ociantcc Raimundo Pereira. de Ma
/jr.lhn.ee, Carlon ^o^rêa Ribeiro c Heleodoro da Nova Monteiro*

Assim, do lançamento da camjanha ruista até a posse

do

sucessor de Antônio Moniz no governo do Estado, no ano seguinte,
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a Associação Comerei? 1 da Bahia, em 1919, esteve ligada a nues
tSes çue abalarrj.1 a vida do Esta do: as greves de junho, a su

cessão aos ^ovemo

municipal e estadual e o levanto dos

ser—

tnos* Vale, aqui, um" an^.lisc c^e cada \.*ma dertas para se

con—

clrir eobre o comportamento da r/rrn:.<iiação.

0 ano de 1919 ,tempo dc aoós—guerra, em todo o mundo oci
dental ou ocidentalizado, assinalou-se por ume. séiie de conturbaçoes sociais cue se j^anifoct^r^m, principalmente, nas

grevec

operrjrias, voltadas de um nodo ^err.l para a reivindicação

de

melhorias dc condiçõec de trabalho: redução da jornada, aumento
salarial e repouso remunerado. No Brasil, o movimento

apareceu

em vários pontos (.-.o país, e a Bahia, apesar do ccu baixo

nível

de industrialização, nTo escapou às influencias da onda. De
2
a 10 dc junho, cn Salvador, eclodiu uma .*yreve çue, progrcssivrmert
te, se ampliou para r-uar:e todos os setores da produção, atin^in
do,

.inda, com men^r intensidade, cidades outras como São

Fc-

lix, om fábricas de chxrutúc, e Nazaré,no serviço do navegação.
Victac cOj.tü LJ.1 uovimento de trr-.balhadoren, as greves

de

junho poderiam ter, apenas, o conteúdo usual naepoca, em movi
mentos desta ordem, condensado pelo &ovemador, em reunião

com

a ,.ssociação Concrcial: oito horas de trabalho; direito de asso
ci^.ção aos sublevados; inaplicação de ponrs motivadas pelo

le

vante; i^üaldrdc do sal&rios entre h mens c mulheres; aumento de
ealcjrios de 30 pcjra 50%. Todavia^tiveren as jreves alcance poli
tico e grande .-influência no relacionamento entre a associação
c o Poder Estadur.l. Em Manifesto publicado na imprensa e om follietoa,assim caracterizou o -yusii^ do comcrcio os aconteoimon—
tos:
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"Não precian a Asáociação Comercial da Bahia
afirmar que, do dia 2 a 10 do corrente, o movi
mento popular cue preencheu esse tcmi/O não foi
absolutamente umo. parede de operarios, mas, ao
revée, o campear desenvolto e licencioso da anrTquia rué pode fazer tudo cuanto quis, liberdL
memento, desembaraçadamente, deBacaimadamente .
Não houvc, ao demais, nesoe arremedo de levante,
prudencia nem reflexão, sendo antes determinado
pela propaganda anarquista, maximalista, de ele
mantos adrede introduzidos em nosso meio, para
a sua pertrjrbc.ção e o aeu desafinado abalo. ...
É rué al^uma coiBa misteriosa e secreta se a
gitava por detrás do pi'0iiunciaR.cnt3 anárquico,
rué forr. ¿o plano provocado e deflagrado cor o
intuito de separar o operario do patrio; e, as
sin, as duas prrtes interessados se chocavam e
separavam instantáneamente e sem ruaisnuer ent?ndimentos previos c, ner.t.. atitüde, ¿eviamlqi
jámente permanecer até m e se lograssem
todos
OL ^aléficoo projetos planeados" .

Referind^-se à atuacro de m

jornal ¿overnista, cujo no

me não cita, o u^nifeato comenta:
"... ¿La ecsa me^ma gazeta çue anunciava as vi
sitas dos ac.is influentes deputados da situação
à sede do Sindicato organizador, mantenedor
e
insuflador do tumulto e lheo publicava os resu
moa dwc discursos ai proferidos, os ruáis mais
acendiam a voia das reivindicações"

A Associação terminou por responsabilizar o governo pe
lo levante grevista, como una especie de "complot" contra o co
,
AO
mercio, para puni-lo pelo apoio çue dera a Rui Barbosa
.
contrapartida, o governo culpou a oposição, regresen
tada por Simões Filho, redator de A TARDE e Homero Pires, de 0
H¿rp..jRCI^_L, de ter instigado os operarios a promover desordens
com oobjotivo de desacreditar o governo e lançar contra

ele

classes conservadoras":
*+

*
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"... Tanto o sr. dr. governador Ao Estado co
imo o sr. dr. secretario Ae Segurança tiveram en
sejo de dizer mais de urna vez ao presidente da
Associação Comercial, sr. Rodolfo Martins,e com
amaior franqueza, declinando-lhc o nome com to
das as letras, que Simões Filho não só tentava
impedir o restabelecimento do tráfego da Linha
Circular, aconselhando atentados contra o fun
cionamento d^ sun usin- como andava pelas rúas,
induzindo operarios a desorden ...
... Alias náo foi o seu nome o único declina
do. Foi também o da lesma do 0 Imparcial n cuem
a polícia se viu forçada a chamar & ordem
no
que foi prontamente .obedecida., quando trepado
em um automóvel na freguesia da Se, aconaelhando o operariado pacífico nue promovesse a
de
sordem.
Aliás, não admiro a atitude do gato-mestre e
do seu protegido, porquanto hr multo que
eles
vem pregando a deoordem e a anarquia, torpemen
te especulando com o nome des clrsaea conserva
doras" ^9.

Antonio Moniz também aponta a exploração política cm tor
da greve:

"A política, porém, a política adversa à si
tuação, ainda curtindo dores com o insucesso da
candidatura Rui Barbosa oue atribuía aos respon
sáveis pela governação da Bahia, tentou tirar par
tido dos acontecimentos, procurando indispor os
operários e o comércio con o governo do Estado.
Seu jogo, aliás, complicado, porque lhe nao e_
ra fácil agrrdar, ao mesmo tempo, os operáriose
os patrões, cujos interesses eram antinómicos ,
não produziu o efeito que esperava. Nas, em to
do o caso, influiu com eficiência *<para oue
o
comércio, atemorizado con os boatos alarmantes,
perversamente postos em circulação, por diferen
tes veículos, entre os quais a imprensa, cerras
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se as suas portas, de acordo nnm o rue lhe a
conselhou a diretoria da AGOociação Comarcial,
cv.jo presidente o ür. Rodolfo Martins,foi, por.
co a pouco, indo no arrastão da política par
tidária, oue acabou por lhe empolgar por com
pleto o espírito" 50.

Palavras suspeitas, talvez, pelo envolvimento peseoal
de quem as profere. Além disso, há indícios de aproximaçõecen
tre o seabrismo e o rarefeito operariado local, utilizado co51
mo base eleitoral
.
Entretanto, não há com. ne&ar a interferência da oposi
ção no movimento grevista. Sinõer Filho, redator de ^ T.JRDE e
um dos líderes dessa oposição, está presente en toda a

<2ues,

tão operária.
Os próprios jornais Fnti-^overniotrs, como o DllHIO R.
ILHI^ e *. TARDE, testemunham eete jo^o:

"Is 14 horas (dia 5 de junho) os grevistas
fizeram passeata pelas ruas da cidade, voltem
do à sede do Sindicato, quando chegou o jorna
lista Simões Filho. 0 operariado festeja-o <*tTd
estrepitosas aclamações, exibindo oue o deste
mido jornalista l^es dirija a palavra.
0 dr. Simões Filho assoma uma das janelas do
Sindicato. Os op erários vibram de entusiasmo.
Feito o silêncio, começa o diretor de A TAR
DE o seu vibrante improviso, dizendo rue
era
conhecida a sua atitude em face do novi:.iento ^re
vista.
Jamais negou o seu apoio incondicional
operários, aos humildes, puganando pelos
interesses e pelos serjs direitos.

aos
seus

Diase mais, que tinha os seuo empregados co
mo seus ami(;os e por isso atendia com muita sa

11C

tisfação ao iPedidQ de aumento de salário como
ele fora feito, não nos 30i% como lhe fora recla
mado, mas em 50% "

,

"De passagem pelos jornais 0 Imparcial e
Diário da. Bahia os operários pediria apoio
sua causa, trocando-se entusiásticos vivas.

0
à

Das janelaB do Diário da Bahia falou o acadê
mico ^rchibaldo Baleeiro, congratulando-ce com
o seu próximo triunfo" ^3.
"... no donL.njjo o operariado solicita a inter
venção do diretor d';. Tarde ...
... 0 dr. Simoea Filho não aceitou o sencargo
sem fazer, ant^s, uma exposição franca e
leal
de suas opiniõee sobre o assunto, depois do m e
prontificou-se a, velh; e constmte rdvogedo dns
operários, mais uma. vez, servi-los con desinte
resse e lealdade ...
... Falando onten ro sindicato dos operários
o diretor d'
Tarde disse-lhes:
Há dentre vós, operários, um e m p o íiil
vezes
mais desgraçado: é o dos operários ¿esse r,ovor
no cue agora se mascara de V03C0 defensor.
bão os operáries de suas obras, da Linha Funi
cipal, da Seç"o de ¿í,gu^.s. VÓ 3 sois 3ial pagos non
pagos em dia. Elec vivam a mendigar na praça pú
blica, porque o governo honiz, a muitoc desses,
tem matado a fome' ^4.

alguns dias depois, ^ T^RDE noticiou aue, tendo
fundada a União dos Artífices Metalúrgicos, em sua sessão

sido
de

[instalação, dirigiram-se pplavrr.s de agradecinento a Simões Fi
lho

"pelas inúmeras vezes que tom defendido condignrnente as
Cc
classes trabalhadoras"
.
Não se pode aceitar de Simõe9 Filho essa atitude purae
iesin.tere8 sada de campeão das reivindicações operárias.

Com

Bstas, na verdade,nada tinha ele a ver: nem por our a origens^S.

119

Lho
iem

do Coronel Ernesto Simõer da

Silví; Freitas, de Cachoeira;

pelas sutto atividades, ligado a empreendimentos capitalis

tas, tais como A T^RDE,

"çv.e veio a tornar-sc oada vez

rn^is

)róspera, permitindo-lhe fjrmr.r, pela cuidadosa a licaçao

de

[seus lucros', considerável fortuna, aumentada naturalmente

pe56
Las valorizações provenientes da desvalorização da moeda"
.
com ^nhias Nacional Piscicultura Sento -jnaro do Catu, Mellio

ramentoe de Feira de Santun; e de Laticínios da Bahia são ou
, ouas vinculaçoec
T ^ aos
' 57 .
kros exemplos de
ao mvndo
ne- ocios

0 redator de A T^RDE era político hábil, cujas experien
:ias remontavam à adoleccência. De seabrista exaltado,

nest,.

:ondição eleito deputado estadual e nomeado administrador

dos

3orreios, passou, l e o depois, a m^ver violenta campanha

aoo

^'democratas".
Fazendo-se presente durrjito a greve, os seus objetivos
ran de estratégia política: desacreditar .0 foverno pela perurbação âa urdem, principalmente, diante das "classes conser¿doras"

para, desta forma, at^ai-las mais rapidamente

para

U3 órbita e, ainda solapar uma possível base rue o seabrismo
ivesse nc operariado baiano. Usava ele um elemento ainda pou-

0 significativo como força social para seun fins políticos,asefim como. em seguida, usaria a grande reserva, çue eram os co
ronéis dos sertões.

—JL

partir de ueados de 191?$ a Associação Comercial

íH&hta já estava firmemente decidida a interferir príi-a

da

derrubar

0 situacionismo seabrista. A primeira oportunidade apareceu crjai
do das eleições municipais.
3m 22 de outubro, c DIÁRIO D... BAHIi. apresentor. a candida
-a. Simões Filho ò. Intendência Municipal, rolhendo e^te,assim,
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o primeiro fruto Re seus trabalhes om direção das "classee con

servidoras". L^nnaram-se aínda, como candidato a<*; Conselho Mr.
nicipal, homens fo comercio:

tacarias ¿a Nova Monteiro,

Ranl

da Costa Lino e Antonio Ferreira Bastos.
Derrotados todos, nas eleições de 9 ¿e novembro, icspon
eabilinaratn o governo, atribuind-lhe toda a sorte de fraudes,
desde a não abertura de sesaSea eloitoraio até o roubo

de ur-

nr.3.
*
,.s grandes esperanças das "classes conservadoras"

se

rian depositabas no pleito para a suceasão ao governo do

Bs—

.

tado.
No dia 17 de outubro, reuniu-se a Associarão Comercial
Tiara decidirrué atitude tomar diante da ouestão. Nao
ve de

se trair*

umaassembléia ¿/.eral, ^as uma reunião entre "numerosos ne

^ociantes da nossa praça, da maior significação o destaque""^,
nr-. Mual falou o presidente Rodolfo de Souza Martina:

"... As classes conservadoras n&o podem fi
c^r indiferentes ante a efetividade desee no
tável comício e, para assentarmos a nossa a
titude a respeito, foi çue tomei a liberdade
de vos convocar neste recinto, a firn de vos cu
vir o conselho experimentado e prudente.
Nao se trata, absolutamente, de uma daquelas
reuniSes capituladas no art. 89 des nossos E s 
tatutos, e nuc, por serem de "caráter político
PARTIDARIO, nos sao interditas. Nao é esta u
na reunião partidaria; porcuanto, nem individu
almente somos adeptos de nenhuma facção políti
ca, nem coletivamonto as cíaseos conservadoras
s"o um gremio partidario. E, ai&da, por outro
lado, não vanos assentar num?. deliberação.ni-rtHaria, mes, ao contr^rij, numa deliberaçãosu
perior, acima da órbita dos partidos, inaceosí
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vel a eles, sem contacto, compromissos ou so
lidariedade com qualquer dele3. — atitude ^ue
assumimos é nossa, puramente nossa, com meccla
de interferências externas ôe ordem facciosa.

0 comércio está cansado dc sofrimentos, ve
xames, perseguições, contra ele movidos da for
ma mais acentuada e direta. 0 descontentamento
é geral até porçuc o descalabro ó geral, atinr,ic a todas as classes, principalmente as con
servadoras...
Não pode haver situação mais acabrunhadora ,
mais tdepriãi^hte, de maior abandono, iíaurcvi—
dencia e descr.&o pelo intcrjocc do Est^ão
Ao
que ora atraveaeumos. E o comérci", represen
tado pelas suas várias claoccc, 6 o primeiro e
o mais fundamente lesado e, portmto, o
mais
interessado n^ma solução digna, suieiior e con
veniente, do problema, da sucessão do governo do
Estado.

0 comércio, nunca, entre nós, se viu numacoi
juntura como ^ de agora, por todos os ledos ei
tiado e peado. Não há vias de comunicação, nem
da parte marítima, representada pela Navegação
Bahiana, nem da parte ferroviária, contra
a
oual clamact inutilmente todí.s as opiniões, com
fatos da mais esmagador.. el09uência;pa0 há ne(surança da ordem útlica, com a indústria de
tecidos a cada instante paralisada pelas cons
tantes paredes adrede sugestionadas e declara
das, as quais se comunicam à cidade inteira,co
mo ocorreu entre 2 e 10 de junho deste pjrio;nao
há ainda segurança i:ara as nossas . transações
com o sertão conflagrado, incendiado, encan^uen
tado, vendo-re, assim, perturbado e paralizado
o nosso trato mercantil com largo trecho da zo
na do interior do Estado, onde as fortunas oue
aí ponsue a praça da Bahia ascendem r milharee
de contos, para o pagamento dos quais esses atentados
injustos e clamoroeos contra a independência dos
nossos sertões concorrem ou como mutivo para a
procrastinação e a demora, ou para a impossibi
lidade de sua satisfação total, o que c um pre
juízo de proporções incalculáveis talvez; não
há, ainda, para o escorchadíoaimo contribuinte
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nenhum deasee sc^viçoo elementares rue estao nr.
competência conum do poder público, pots r. n o s 
sa capital, n metrópole 3o Estado, p mais anti
ga de todo o pais, não tom ájua, nao tem
luz,
não tem esgoto, não tem viação, não tem
cal
çamento, nada, enfim, Ao rr.e constitue esso ¿,o&o parco e barato çue todo o nacional ncrece do
poder público, que, ppjra a prestação do meemo,
percebe tributos, mé.is do nue em nualquer par
te, aqui, elevadíssimos.
Por isso, senhores, por isso é que eu voc di
go e repito que o comércio, sendo o principal 3e
sado, é o priiSciro interessado.
Devemoo permanecer indiferentes ante o sacri
fício dos nossos direitoF e a consumação das nos
aas p r e m . ativas? Ou devems, inspirados todoc
num só pensament , assuaii urm atitude <^ue pos
sa dar lu^ar a rm .íovimento de ei?\patir. eãi tor
no dc um nome superior rue, acreditados, encon
tre uma acolhida entusiástica no seio do
povo
em geral e um respeito e.admiração dos homensde
maior relevo e significação de todas as claspca
sociais?
Para a resposta a esta pergunta é rue aqui oa
tais, e, per isso, é cue grandes são as nossas
responsabilidades. Nas vossas mãos, posso
di
zer sem exagero, está a sorte da Bahia, que é a
sorte comum de todos nós. A vossa palavra será
a palavra que o comércio inteiro, todau as cias
sec conservadoras, receberão coj<io a voz indiscu
tível de mando ...
ISunão vos convido, portanto, senhores, para
um gesto de luta, de combate, de guerra a este
ou àquele grupo. Eu vos convido pare. um gesto de
paz, de confraternização, de conciliação.Eu vos
convido, enfim, para dizer tudo numa só palavra,
eu vos convido para um gesto conservador...
Mais.alheio à política nao pode ser semelhan
te movimento, uma vez cue ele parte do seio das
claLsee conservadoras, independentes não só dos
partidos, cono, outrossixt, con a maior autorida
de no seio da opinião geral do Estado e do País,
pelo seu crédito, pela 3ua respeitabilidafln,pe
la sua moderação, pela sua imunidade às palxÕcc.
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Tal movimento, porém, deve fazer-se. em tor
no de um nome, ,gue, na verdade, possa represen
tar a conciliaçao; de um nome que náo seja o
de um político atuante nas deliberações parti
dárias; de um nome compatível f!om as duas cor
rentes opostas, com simpatia e confiança
no
aeio de ambas; de um nome, enfim, que estejaa
cima dar facções e ainda nr.o contaminado por
elac.
De redor desse m-eso pronunciamento deve,po
rém, haver a maior solidariedade, não só
do
comércio da n ssa praça c^mo (?a interior, sem
a qual ficará como uma inutilidade todo e qual
quer esforço. ..." 59

Lançando-se abertamente a uma dis*uta política, ainda jn
niáti:j. a Associação Comercial no seu decantado apartidarisno.
0 Juiz Federal Paulo Fontec, embora apresentado co:no cnn
didato expontâneo das "classes conservadoras" e de conciliarão,
uor não ser, oficialmente, filiado a nenhum partido, surgiu de
umaoordo prévio entre aruelas e políticos da oposição,cujos no
üicc mais ai nificatívos errja: Otávio Manjrbeira, Pedro Laio, Pi
rcr. dc C^rvalh'; Jofo Man/Rabeira, Leao Veloso, Aurélio

Viana,

Lrís Viana, Sijiijer. Filho e Rui Barbosa, "o maior dos brasilei
ros'', na lin^uarjen de seus jornais.
C,mo "cnndidatj das classes conservadoras", porém,o Juiz
concorreria as eleiçõec, c toda a imprensa a elas ligada (v.CaP.
^V)

'dariaenfase a esta vinculação,

justificando como

classis

ta o interesse do comércio, sem cor partidária.
0 DIÁRIO DA BAHIA expressava-se desta forma:

"... Já de sobejo, nos havíamos pronunciadoso
bre a nobre atitude das classes
conservadoras:
nf.o se deixando cuedar indiferentes ^3
me.gnrs
ouestoes do Estado e nue, por isso meemo,
in
teressam à comunhão, aos ?ue só têm motivos Da—
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ra ambicionar a paz, a tranquilidade e o futu
ro da Bahia.
*
Efetiv monte não vemos por onde querer arre
dar o comércio da política na sua mais alta a
cepção, cousa muito diversa daa guerrilhas im
profícuas de campanário e daB rixas dos coirilhos.
AS classec conservadoras, portanto, interfe
rindo no assunto, dão apenas demonstraçao
de
zelo e anor a esta terra entregue & onda
de
vastadora e a toda serte de infortúnios.
í de notar o escrúpulo com que adiram
os
seus legítimos representantes, escolhendo
o
dr. Paulo Fontes couo ceu candidato,
cidadão
fiue tem vivido ^riedij das lutas e transações
politirueiris, entrcj&a dedicamente a ssu ofíci -" 60.

0

DIAKIu DE NOTÍCIAS

já reivindicara para a

Associa-

çra o direito de interferir nr. política municipal:
"... 2 não há classe que ^ais direito tenha
de eleger os seus representantes no ssio da edilidade do que o COM^UCIO, rue é quem nais pa
<^a e por isso mais direito tem de escolher.
... 0 Comércio deve trabalhar por ter repre
sentantes seus no Conselho Municipal,porque,só
assim, poderá evitar rue seja espoliado a to
do ntomenta, sob qualcuer pretexto, contanto que
o dinheiro dos impoetos satisfaça às necessi
dades indecorosas, às siabiçoeíi desmedidas e às
irregularidades pasmosas de administradores inescrupulonos" 61.

3m nancheto, o mesmo jornal destacava:

"A Bahia desperta. As classes conservadoras
sempre avesoas às lutas políticas, acabam fi
nalmente de compreender rue intervir na esco-
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lha dos dirigentes do Estado é dever de puer
tos anam a s a terra ..."

De igual teor er^ c. editori 1 de 0 ILPARCIAL!

"P''rti^ai'isyio,nao..

^ causa da Bahia.

11o nomcnto de t?manhas ansiedades çuc

es
tamos atravessando, as classes conservadoras
Aa Bahia representam un papel ^ prte,
supe
rior e Eiiapatic.,.
Elas estãa no seu. lug^.r, sem ee abastardar
n&m decair do seu prestígio.
Intervindo na colução do tomentoso pro
blema da sucessão governamental do Estado,não
coabinarsm con r.s fr.cçoes, mas, ao revés, bus
caTMi drr à atu^lidrde um eycjaplJ magnifico cb
harmonia, de solidariedade, de todo o ponto
di^no de ser iaitado pelos partidos que
en
tre nóc se disputam o poder.
Interesses nenhuns inconfessáveis tem es
ses. elementos conservadores òr. nossa socieda
de na luta rue or;\ se desdobra veenente atra
vés de toda r inensa vrntidro do nosso Esta
do .
SÓ um pensamento, digno e levantado,insPÍ
ra essas classes: o da restauração da legali
dade, o do bom e honesto empre.o da riqueza
pública.
Não há çuem, a esta luz, possa disputar à
indústria, á lavoura, ...o comércio, essa gran
de idéia generosa.
Notadamentc essas classes é rue são as man
tenedoras do Orçamento, as quem em assinala
da proporção, fornecem ao tesouro os seuc mais
vultuosos recursos.
E quando estes são dilapidados, dissipa—
dos, louca e criminosamente, ao comércio, à
lavoura, a indústria cabe a função salvadora
e reparadora de que não podem absolutamente a

brir mão, scb pena de firmarem a sua culposa i
dentidade com a oprobiosa conjuntura oue atra
vessamos e da oual.urge saiamos a todo o
po
der do nosso esforço tenacíssimo.
Resoluta c desenganadamente, pois, pode-se
afirmar que cosas classes laboriosas, honestas
e pacíficas não prestam o seu apoio a
ouaisquer facções, com as ouais nenhuns compromissos
assumiram ..." 63

Paulo Fontes, filho dejchefe político da cidade de San
ta Luzia, Sergipe, já se vira indiretamente envolvido cu ques
tões da política baiaha.

Como juiz federal, concedera

0

ha

beas corpus em favor de senrdoree e deputados baianos pura oue
pudesse funcionar o Legislativo contrr. a ordem proibitivo

do

governador substituto Aurélio Viana, após a renúncia dc Araújo
Pinho, ¿m 1915, seu nome seria sugerido por Otávio Mangr.beira,
ainda seabrista, ao chefe democrcta para nuccdc-lo no

governo

do Estado. Tal indicação foi fortemente apoiada por Rui Barbo
sa e chegou, inicialmente a ter a anucncia de Seabra, cuo mu<?.a
ria de parecer diahte da insistência do seu partido em

lançar

um correligionário e baiano.

*

Em novembro de 1\19, tendo recebido dc tuaa Comissão, oflcialmente, sua candidatura, prometeu restabelecimento das fi
nanças, independência para 0 Legislativo e respeito à oposição.
Não ia mais além
. Com 0 respaldo da Associação Comernial, coH o apoio

da

Associação União dos Varejistas, da Associação dos Empregados
no Comércio, do Clube Caixeiral e do Centro Industrial do

Al

godão, com a atuação da imprensa oposicionista- DIÁ1I0 DA BA
HIA, DIÁRIO DE NOTÍCIAS, A TARDE e 0 IMPARCIAL, foriu-se
campanha pró Paulo Fontes, oue atingiu 0 auge em novembro

a
com

a chegada de Rui Barbosa.
Sob sus. prosidcncia realizou-se, no Teatro Politeama, a
Convenção do Partido Republicano, secretariada pelo

senador

Luís Viana, pelos deputadoe Pedro La^o, UbaHino Gonzaga,

Le

mos Brito e Pedro Seixas, por Plinio Moscozo, representante r?aa
"classes conseivadoras"e por Manoel Querino reprcoento.nte
proletariado (sic). Lançou-se oficialmente a candidatura

do
Pau

lo Fontcd, e leu-se o Manifesto das classes conservadoras".Rui
Barbosa proferiu um discurso? cujo conteúdo é rma série de
cusaçoes ao governo de Antônio Moniz: corrupção, r r.b^,

a-

falta

dc cocolas e dc higiene pública.
A 3 dc dezembro, "o maior dos.brasileiros": a fia de

In

zer a cawp^Hhr, partir para o interior baiano, contando,

no

3cu embarnue, c.im as presenças de Rodolio de Souza Martins,pre
sidente da Associação Comercial e Alberto líorais Martins latarí
no, representante do Centro Industrial do Al^odáo. Euruanto e
le viajava con ou- comitiva,
onde falaram:

realizaram-se comícios na Capital

Pr. Porto da Silveira, do DIÁRIO

DA BAHIA; An

tônio Marcucs doíj Reis, do DIÁRIO DE NOTÍCIAS; Agenor Clu-.vesde
0 IMPARCIAL; Dr. Pedro no^*i*-.ucr, f.or; Santos ^ o professor Cincinpto Franç".
Dcpoie de ter passado por Camaç^ri, líatr. de Sro João,Alarjoinhas, Aramari,

Serrinha, Sr.nta Lunia, Itiúba, Vi

la Novr*. e Joazeiro, Rui retornou, indo em seguida a Nazarc,San
bo Amaro, Mara^o^ipe,

Cachoeira e Feira de Santana- Na

volta

foi recebido con discursos no Clube Caixeiral, ae^uinóo,

pou

co depois, para o Rio de Janeiro.
Eu dezembro, porem, as urnas dariam, *rnris uma vez,
Seabra o posto governamental da Bahia.

&

A partir de então;o& derrotados apoiariam para uma for
ça oue reservavam

para a batalba finrl: os coronéis do interi

or.
Realizou-se o levante dos sertões imediatamente após
pleito, encabeçado pelos
Aníilófio
Os
cono

chefes sertanejos Horácio de

o

Matos,

Castelo Branco e Karcionílio dc Souza.
jornais oposicionistas p?.esaraxi a noticiar o

resultado expontâneo doe descontentamentos entre

fato
rlguns

chefes políticos do interior cJntra as arbitrL.ricdn.dc3 c

des-

numãos do governo Moniz, apresf;ntcnóo-os nor.i heróis.
Havia, realmente,

desentendimentos ontre o governo

e

rlguns coronéis, ruando das composições políticas h;bituris. E
ra o caso de Horácio de Matos um luta cim u Cjronol Rilitão Ro
drijues Coelho, senúor de Barra do Mcndeo, nr.3 Lavras Diamanti
nas, oue,

fazendo a política do acr.brisr^o e com proteção

al, tentara estender

seus domínios até a vilr. dc Brotas

ofici
dc Ha

caúbas, conseguindo sua nomearão para o cc.rgo dc Intendente dos
ti localidade. Essas lutas se haviam iniciado cm 1916 e cobri
ram nuase toda a gestão Antônio Honiz, chegando ao fim em a.-*
f;osto de 1319,com a vitória dc Horácio de Matos, apesar
das
duas expedições enviadas pelo governo

cm socorro dc Militão.

Isto, entretanto, nao significou um- disposição

por

parto do novo senhor dps Lavras dc nrmar-se contra 0 governo .
Primeiro, porque era 0 vitorioso; rc/.undo, porque o poder cons
tituido teve de ceder diante de sua força.
Quando Horácio dc Matos assumiu uma posição definida di
ante da sucessão governamental, fe-lo após um trabalhe do

ali

ciamento por parte da oposição:
"Horácio, vitorioso no campo do batalha,pas
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sou a ser disputado'pala opooição e polo pró
prio Governo para a próxima camnanhi. eleito—
ral" 65.
*
Foi a "reação sertanoja" umc. trama urdida por

Simões

FilhOtcue levou s Horacio de Hatos o movimento dos políticos:
#
*
"Ernesto Siaõos Filho, diretor-propriotárk)
de A Tarde, chegou à conclusão de que,para en
frentrr um governo obstinado que dispõe, en
tre outras coisas, da força e das-burras ¿o
Tesouro, para.,derrotá-lo numa oleição desso
porte, não vale, tão somente, o verbo do numo
tutelar, á preciso muito m is. R preciso valnr-se a oposição da bravura dos scrcanejosdcB
contentes, espoliados, injustiçados, alicianáo-os, conquistrjido-os. Pense, na coragcm dos
chefes políticos, dos coronéis que n*'o
pro
fessam o cijã situacionista. Todavia, o seu
penEamento se fixa, sobretudo, n.- capacidade
guerreira de Horacio de Hrtos, cujo nome,
a
esta altura, depois das lutas de lam-estre e
da conflagrr.çro de Brrra do Mendes, c mánche
te em toda a imprensa do País"
"... Os pralos do seu vespertino forjaram
mobilizaram, desfecharam o levante doo ser
tões ..." °7.

A finalidade do movimento era provocar um:-

intervenção

federal e impedir a posse de Seabra, conforme testemunho

de

Olimpio Barbosa, íntimo de Horácio de Matos, çue viveu oc

a-

conteeimentos.
"No caso da sucessão da Bahia, no fim
de
1919; o Presidente Epitácio Pessoa teria si
do abordado poios grandes líderes da oposiç&oy
alguns dos quais lhe teriam afirmado que o in
tento Muniz-Seabra era tão repelida que esta
va provocando uma extraordinária repulsa po
pular. Os povos dos sertões, cansadoa'das des
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garantias, absurdos de violências de toda
a
sorte, sofridas sob a dominação que se
que
ria prolongar no novo período para o que o Go
verno ainda vigente contava com a máquina de
fazer governador à sua vontade, estavam a pon
to de explodirem numa revolta desesperada.

,
.

o Presidente, certo de que a asserção era
estritamente a verdade (e em grande parte e
ra), teria adiantado oee se se chegasse
a
constatar por fatoc rue a revolta popular con
tra o plano Muniz-Seabra era efetivamente
a
que lhe estava sendo pintada, seria iTi
caso
de intervcnçã$ po^rue patenteava un. desvirtua
mento do redime democrático. E a intervenção
seria para restabelecer a normalidade lejjal.
... Foi o rue teria sido comunicado
aos
chefes sertanejos, quando estes foram convoca
d03? para nobilizarem 3ua $entc, a fim de uma
grande reação armada a explodir, ..o mesmo tem
po, em diversas rc. ioee do interior do
Esta
do-...
... A isto íiorácio raspondou mu'.to simples
mente: Fora solicitado para promover um le
vante armado do povo contra a candidatura im
popular do Dr. J.J. Seabra a* car^o de Gover
nador a fim de favorecer a^do Dr. Pnulo Fon
tes j nome oposto àquele" 5^.

0

Coronel Manoel Alcântara de Carvalho, chefe da

ção oposicionista de Lençóis,

.nti&o companheiro de Simões Fi

lho, foi por este incumbido de convencer Iiorádio de

Hr.tos

e,

após conse^ui-lo, tratou de ampliar o movimento, chamando

pa

ra suas fileiras os coronéis liarcionílio de Siuza, chefe

de

iiaracás, Abílio Araújo, de Santa Rita e Anfilófio Castelo Brrn
co. Intendente de Remanso.
Em 29 de dezembro, dia das eleições estaduais, a agita
çao do interior^do São Francisco à Chapada Diamantina, estava
ac andamento.

fac
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*
Os jornais oposicionistas, principalmente A TARDE, noti
ciavam com estardalhaço aa vitórias dos coronéis coligados

e

as adesões. A 15 de fevereiro dc 1920, A TARDE, em manchete,cia
mava:

"0 coronel Ilorácio de Matos, à frente de 3 000
homens marcha sobre a capital".

No dia 24 do mesmo uês* foi decretada a intervenção
.
* fede
ral, a^ora, porem, não maio do interesse da oposição, uma
vez
oue o Governo dr União pe mostrava inclinado a aceitar o resul
tado das eleições e çarantir a pesse de Scabra.
1

Associação Comercial uiantcvc--sc em atitude de expecta

tiva, apesar de correrem boatos dc que o comércio fornecia ar
65
mas, munições e dinheiro aos revoltosos
. Fez publicar em
0
IMPARCIAL, edição dc 26 de feveroiro, tele^pramas em que solici
tava ao presidente da República, não ocular a B-hic com o Exerci
to, alegando temer pelas vidac c bons dos seus filiados ou agen
tes no interior.
No dia imediato às eleições, Rodolfo Hrrtinn convocou u^ma reunião extraordinária, informando aos presenteo ter o ^over
no tramado perturbações da ort.em com o intuito de amedrontar

o

comércio. Sugeriu que se firmasse um protesto de reação enérgi
ca, declarando que "o óaminho dc poltrão não o oc&uirá

nunca

porque é incompatível com a sua própria honra e a honra do co
'
70
,
mércio"
. Resolveu-se telegrafar ao Presidente da República ,
informando-o da vitória do candidato Paulo Fontes.

' *

Chegando Seabra à cidade no dia 2 de fevereiro, com
sua presença,

a

entusiasmou os adeptos e irritou os adversarios.
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jornais contrarios passaram c explorar incidentas entre unm

o

outros, apresentando—os cono manifestações de desordeno plane—
71
^
jadas pelo Governo
. A Associação telegrafou ao presidente da
República) acusando o governo de ter instigado os estivadores
a obrigar o comercio a fechar our.3 casas ru.ando dj. chegada do
õeãbra. Júm seguide dirigiu-sc ro Comandante Militar

do Distri

to, General lardoso de Aguiar, pediu^o-lho garrnti^s, o

rup.l,

em resposta, afirmou nao ter cor*.p<tcnci^. para interferir.

Em

outro telegrama a 3pitácio Pco&p?., a Associ.-.ção conta ter sido
"bi-irro comercial cenas violencias a agrcesÕcr, hrvonfo

forte

tiroteio de que resultaram ferimento- o jortu. Monbr^a comer
cio, casas negócios agredidas vinl^nt'mentj, determinando

si

tuação geral completa inse^irí.n'*? c imediato cerramento

suas

orta3 . Início noite repetirrjn-se rr,r¿n:ScK mil. armada,

sendo

atacadas casas negócios, cujic portas cunservam irrecusáveis sã
nais"

Solicitou interferencia dc sue co-irmã do Ri

de Ja

rxdro, junto .LO Presidente da República. A Un To Cí ixeiral,

o

"lubc Caixeiral, a Associação UniTo dos Vnrcji&t^s c a Associa
cao dos Empregados ño Comeici

fizeram c n^smo, rto reforçado

?el;. comunicação de Bráuli* Xavier da Silva Pereira, Prcridcnte do Tribunal Superior de Juatiça. L.o Ministro respectivo.
Do dia 2 ao dia 7 ,pcrmancceu fechado todo o coner':io,stii
atender aos protestos de garanti..3 -o governador e de unr-. emb3i_
xrda particular de Seabra na pcscoi do Cornncl Crrloc Pinto, a<2gando não merecerem confiança as pr omesera de ambes. No dia 7t

ua telegrama de Epitácio Pessoa recoiicndrva r reabertura do coaórcio,e este voltou à normalidade

'

A Associação Comercial, sm correspondencia com c presi
dencia da República, tentou demonstrar a "inauspoirão" dos seus
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*
atos pelos prejuízos das operações

regulares, advindos da

in

terrupção forçada. Contudo, isuu nos aparece como mr.iG uma for
m& dc pressão política para consejuir da União aruilo tuc ain
da ac pretendia: a intervenção.
i4uito significativo e o telegrama expedido '?o:.' Ruí Bí'.r—
bosa a Rodolfo Ilartins no dia imediato à recomendação de Epitá
cio Pessoa:

"Rio - '3/2/92G - Rodolfo Mpj-tinr - B?r
ra - Bahia - Cumprirai ordena Entretanto,a
nunciada reabertura, produz anvi inpressão coz&r
cio ja está garantido Bahi^ só vencerá mantendo
inflexível atiJude assumida Q^alruor frr^ueza
poderá perder tudj Publi'uai hoja manifesto Rui Bcrbosa'* 73.

0 testemunho do General C rdoso de Aguiar, enviado

pelo

Governo Federal como comandante da 3a. Região Militar, observa
dor e informante dos acontecimentos, confirma o caráter de expluração política das notícias exageradas dos tuiiultou dc

rua

e da atitude da Associação Comcrcirl:

"... 0 dia 29 checou c com ele as primeiras
escaramuças rue iam descobrindo rs baterias dos
interessados. Dias antec, recebera a visita do
Dr. Otávio Man^^bcira, rue me viera esclarecer
o modo por rue astavan sendo organizadas as me
sas eleitorais e alistamento, nco. havondo de
signação das seçõus em çuc deviam votar os a
listados. Moço inteli^ento o dc fácil alocução;
tive o prazer de ouvi-lo, medindo a influencia
tiue pode ter a palavra bom manejada sobro
um
espírito fraco c oa males ciue ela pode acarre
tar cuando empregada com mr.us intuitos.
Aprazia-mc estudá-lo e descobrir-lhe os ver
dadeiros intuitos, cuc, naturalmente, eram os
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c mc conhecer do perto o de condar a minha. o
pinião porçuo ele devia saber ouc eu náo
po
dia intervir na política do Estado.
"
Até o dia 2Ç, p. política da Bahia cra
calma.

do

Nesse dia, porém, depois de realizadas
as
eleições, comecei receber pelo telefone nodidos
de garanti-s. 0 primeiro partiu do "Diário da
Bahia'' do Dr. Pedro La^o - Reproduzo-o textu
almente: "General, o "Dirrio da Bahia"- está
sendo assaltado pela polícia. Eu lhe peco ga
rantias; esto^ acui debaixo do bale, o Sr.com
preendo oue isso e um horror". Realmente cra
^ravíssi^u o 'uo ac dizia o Dr. Fe^ro L"^o,
e,
a ser verdade oast fato, nenhumr desculpa te
ria o Govcm; do Estado. __
... Incdif.tamcntu telefonei ac Governador ,
narrando-lho o ocorrido c pedindu-lhe provi—
dcncias p?rr. impedir tão grande atentado ...
Fervia cm mim ainda a indignação contra açuelc
ato inqualificável, suando o Governador osclarcceu-me pelo t-lofone cu^ n. ^ era verdadeira
a acusação feita c que já dera ordene terminan
tes para se. uir um picuotu de polícia a fim dc
garantir o "Di/rio da Bahia" . ...
... 0 assalto era um mito, existia acenas na
imaginação do Dr. Pcõro L-^o.

0 que dc fato ocorria cra o sejuintc:Oo tra
balhadores da estiva, partidários do Dr. Soarbra, convencidos da vitoria do Bicsno, tinham a
lugado alguns bondes c percorriam a Cidade em
manifestação de re;;ozijo e nesta passeata de
ram muitos tiros para o ar.
Oa chauff^uro, partidários do Dr.Paulo Fon
tes, por ccu turno, c cm represália,também de
ram tiros para o ar.
Na passagem da manifestação pelo "Diário da
Bahia" o panico sc estabeleceu e o Dr.Pedro La
go, ou convencido, compelido pola super-oxeita
çSo norvoea, ou para armar efeito, comunicou?—
- me o assalto dado pela policia.
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Contaram-me 03 oficiais que assistiram ao
fato teren visto alguns indivíduos em frente
ao "Diario da Bahia", atirando para o ar, in
divíduos esaeo que 3e refugiaram no
edifício
daquele jornal à aproximação do piquete.
Este e o incidente do Ponto Central dão a
justa medida do estado geral dos espíritos nes
sa luta de partidos e paixões que agitavam a.
Capital da Bahia. Nesse mesmo dia 29 e
logo
apos ao primeiro pedido de garantias o Presi
dente da Associação Comercial, pelo telefone,
me comunicou que um grupo de rapazes do
co
mércio estav& assediado no "Ponto Central"por
estivadores e r<ue viam suas vidas
ameaçadas
pelo assalto rue ia ser dado a ec3 u ponto, pe
lo que me solicitava garantias para os rapa?zes.
*
Mandei o Capitão Moyséc Alves ànuele
lo
cal, Gue era café, não encontrando o mesmo o
ficial nada de anormal ali.
Apenas um grupo de rapazeo exaltados, cue
ruiseram fazer crer ao Capitão tloysés
terem
sido realmente assaltados, havendo renhidoti
roteio contra o edifício.
No dia imedato, pelas 6 horas da
manhã,
fui pessoalmente examinar a fachada do cáfé,
não encontrando um único vestígio de bala.Es
te incidente ocasionou trocas de cartcs entre
mim e o Presidente da Associação Comercial,em
que esse senhor ne assegurava ter sofrido
o
café as consequencias do assalto, "coau
se
poderia verificar pelos numerosos vestígios de
balas que se viam em sua parede".
Ao mesmo tempo, os jornais da oposição le
vantaram terrível grita e passavam telegramas
alarmantes para o Rio de Janeiro. 0 efeito lá
fora devia scr extraordinário. A Capital, se
gundo essas comunicações, encontrava-se
em
completa anarquia, com a polícia desenfreada
nas ruas, nadava em sangue a Cidade. Não ha
via nenhuma segurança e faltavam por comple
to as garantias. Havia, portanto, um
plano
assentado de perturbação da ordem para um fim
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determinado rué eu ainda ignorava.
Perdi a confiança nos homens oue assim pro
cediam porque julgava na minha
ingenuidade!
completamente avesso à política, tais procesv
sos condenáveis" *4.

Em resultado doo inj:orucF do Gal. Cardoso de Ajfuiarr.se,
des3 a forma, via as manobras

da oposição, o Pre&idcnte Bpitá—

cio Pessoa ordenou a Associaçao Comercial, a reabertura do co
mércio no dia 7 de fevereiro.
Com a intervenção federal, foi solucionada a

r-ueatão

mediante um acordo com Horacio dc Hatoa e ig-r-ntia. da

posse

de Seabra.
Interessa verifica, r-uris os resultados concrotoe

de

tudo isso para a Associação Comeicial da Br.hi...
Empenhada num movimenta eesencialmentc político, travadc entre facções rivais, sem programas nun objetivos nun

não

fo3 sem o acesso ao poder, o órgão náxiuo ¿as "classes conserva
doras", embora tivesse participado do l^do doo vencidos,

nem

por isso, deixou de manter boas relações com o vencedor, conti
nuí.ndo, com este, a desenvolver a 3ua ação habitual de

defe

sa dos interesses em si representados.
No Relatório de 1920 lc-ec.nuo a Associação fora duran
te todo esse ano "atendida por S. Exa. com prontidão e gentile
za".

Nesse mesmo ano, anunciada a transferencia do Col. Manu

el Duarte de Oliveira do cargo de Intendente Municipal para

o

de Secretário do Tesouro do Estado, a Associação Comercial foi
solicitada por funcionários n*'nici**<ais e interferiu perante
Governador, conseguindo a aianutancao da autoridade no
ro posto.

Foram

o

primei

atendidas antigaa reivindicações do concrcio ,

tiis COMO r. transforuação da Conpcmhia do '"Navegação

Bahionn

cm sociedade dc economia aista c a abertura do ooncorrênciaia.
ra novo contrato dc arrendamento da Viação do São Francisco.
Não obstante, quando das eleições para o Con&rcsno
cional,

Na

Associação aindr. continuava muitoi lidada à opooição,

intoreEsando-se abertamente por candidaturas desta,

publican

-Àj a 30^uinte nota eu 29 do janeiro dc 1 ?P4 :

"A Assoeiacão Comercial
*
Ao Comércio do Estadt;
Um", vez rue já se achr publicada a chapa
dos erndidato^ s. reprcaentação federal
da
Bahia no Con
Nacionrl, entende a Asso
ciação Comercial ser do seu dever recomendar
às clj.sse; conoeivr.dorac oo nomes
darueles
rue por olas se hão eficaz e lrboricrancnte
esforçado, prestando-lheb serviços r*ais
e
benenér.itos, no exercício, já depcin'icnhado,"u
não, <'o mndato popular.
Ho priri iio distrito, rcs^altr. o nnie do
Sr. Dr. Otávio Han-abeira, nosso consócio be
nenérito, rdvor^do expontâneo e desinteressa
do doe no^^os i".,.is vitais interessee,
aos
nuais oo Iiá devotado constante e ininterrup
tamente, aemprj con ^r\nde proveito dos nosu 3 n maio inrrbtntas e justoe recla^iE. Dc to
d. a equidade é, pois, que o comercio da Brhir, na circuncerição eleitoral desta cidade,
sufrague cc.io aua tão dijna candidatura.
No secundo distrito, sobreleva o nome do
Sr. Dr. Joáj Kan^abeira, cuja candidatura1&
riamos a liberdade de recomendar a3 Acsocia—
cõc" Comerciáis e a todo o comércio do nesBn distrito, a rue particularmente há servi
do, com as providencias e benefícios mais li
téis e.prectahtes, o brilhante parlamentar ,
cuja ação fecunda não esmorece em prol
das
necessidades das classes que, na circunscri-
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çao em apreço, carecem do amparo e da proteção

de nedidas de toda a orden n'.ie lhes
.) fomento o o progreE^o.

assegure

No terceiro distrito dcátacc-nc, ruanto
a
nús, ; crndidrtur; do Sr. Dr. Si^CoF Filho ouc,
nP. inpransc diário., ae constituiu um
ardente
defoh.-"Ã' dao clanse; C'inservad-*?rn.s, combatendo
o exceccivo re ine tributário que ac vexa
e
pugnando pelr estabilidade da ordem pública,tâó
indispensável aos que li^am*no conércio.
No ruarto distrito, eníim, a candidatura, do
ar. D r. Home*o Fires muito nos m e rece, iuponcLo
-se iàs nossas simpatice* tratando-ce como
se
trat^, de ruem está de perto li^do a nós Ou
tros, servindo de lon^a data as
mecesaidadec
das classes c.nL.crvador c, cujas aspirar-õas in
timamente r-onhece.
bão est. s ar cr-ndidaturas çue r. Associação
Conercirl recomenda com o maií. vivo interesse
ros rcriectivos dictiitoa, certa de rr.e sai
rão triunfantes das urnas no pleito de 17 de
fevereiro.
Br.hi', <9 de janeiro de 1924"

Já não eram novoc os laços entre a ¿cü^cit-ção e os ir
uão3 Mm','abeira, oempre solicit.doc a trabalhar cm prol

dos

interesret da entidade (v. Quadro Yll).
Siiiõec, como já referimoe, mais do óurlçuer outro,pelr força do sou vespertino, soube manipular a potencialidade
políticr da associação, recebendo cm troca n^in erta dem*nctração

de clc.iosa confiança, nue vai ao ponto de declará-^

"pugnando pela estabilidade da crd^m lública", o 've, apóc -s
'.reves de

1 $ 1 ^ c o levanto dos sertõer, nâo é & exprescãoda

verdade.
Homero Pirco era figura de grande influencia dentro
Associação, onde exercia, dc3 de 1919y as funções de

Dirctor

de uccrctaria, continuando ate 1925 ; quando ec exonerou por ter
de seguir p.?T;-. c Rio de Janeiro cm desc;ipenho de mandato de de
putado federal. Ti^o como **im* d s ;.randeo inteli ancias
bais

ver

de eu? épo<-;a, lont- da Faculdade de Direito, notabiliKou-

-se por sua atuação no 0 Il-IP^..-.niAL, jornal dos aiaia ferinon
ataoue

oeabrísno e dc- rurl pasaou a redator-chef;, a

de :.';nsto de

no

partir

1315; cm substituição a Lemos R-;ito.

Homero Pires uranef^rmeu 0 IKPARCIAL no arauco da
centração Republicana, movimento conbra o resultado do

Con

pleito

*iara oe legislativa? eac'.c.r.<'ir;*ei.t I923 , riiando oa candidatos &a
oposição, inconformados, resolveram, <2 deputadee c 7 nenrdorec,
^ao^or. r, 3 ?r

declarr^r-oo ascc;iblcia eleita, a ^hi!uura--í-i?:'im
f-cniiccidc. Drí redigiu

repr tentaçeo ao Presidente da

pública, Artu^ leni'.rde:., solicitando-lhe inteii*3nç^-*'
c "r inte^rreão

fcdsrrl

Drlii. n;. órbit; das *;uar? funroes noraris
/6

"on.ftitucioná.i&"
tal

Re

e

"

*

oportunidade convenceu Homero Pires a Acsocia—

rr.o a lançar-"e contra o Governo, aconrelhando-a r. diccutir c
'
'
77 . 0 resultado, cono oe
projeto orçanentário na lamarr-l-irim
ria de caperar, f' i íavorrvel àtj preten-Õcc da AMco^iacão,
^uc a levou a oficiar as duaa "anarae, nanifest-,ndo ..
r.eun aplau-oc ac paracer
rieioo ¿0 G^v.^ n. pelas

0

aabr3

"^xprriao sobro a p;..opoatc. da loi de
Coiiissõcc da Fanendr. e Conctituição da

Ciukra doe Deputados cuo funciona no c^ifíci; da Praçr .Ooio de
J-^ho'=
Po*.* isao. estremeceram as rel-. ç5e: entre a Associação

e

0 governador. Hais uma vezsoe via este afrentade polo ^remiodn
comércio? decidido a prestigiar e favorecer seus tponitorcc.
Homero crosccu cada vex mris no canceitc da Associacão.

144)

Além de ccr indicado como candidato do Comércio 2.3 eleições fc
deraic de 1924; em sessão d" Diretoria de 22 de março desae
no, recebeu em atu un voto de louvor

"pelo nodo preciso

a
com

que inteligentemente tem exercido eeu car^o, dando, sempre, ex
tr^.ordiiiíjfic brilha ..oL ^.sountos em rue se hr empenhado 0 nocso Instituto Conr.orrvrdor, tom. ndo-se, po*.* isso, cred-r <.'0 noa
Y'*<
no reconhecimento"
.
licito

os der-utados, terir. r Ascocir.cão, ';ar&,ntidc.,du-

r.mta m ie rur.tio rjion, c. p escuna de seus "patroa- s" n* esfe
ra federal.

Hcsno irr.e, porén,

n-.beriá. política, ru^s ¿-.tençõef i^

r trinm, princip^.licnte, ou Lorno do n ;.'e de Frrnc Lsco

M.rruec

dn Goes Cu.l ..n, candidato .0 Goveino dr Bahi**, prra 0 período
,1r* 1^^
Un.. ver. mrJLs, tentav -se un "erndidato de conciliação",
húnou afo.str.do d -0 lic.ee
-ac Gocc

políuicr^. Desta forma, apresentou—

C Ir-eu, -poir.do pur-

itu^cro c a "con^ent ift "

as facções: r. seabrista da
oposição.

Desde aj,octo de 19: j<<h"vi*ia começado as ^núancas para a
^uces^ã<, Rendj Gueí C. lúnn sondado pelos dois '.rup^n.
0 jornal

A TARDE frisou cue o candidato só

aceitaria

sua indicação caso contasse com todas as forças políticas

do

Estado. Para desacreditrr o< Governo, entretanto, passou a

di

vulgar boatos, se.^undo 00 mais, terir o primeiro declarado ser
candidato com a conciliação

or. sem ela. Neste mesmo diapasão

noticiou .ter ele daüo cicncia a Serbr? oue recebera de seu ir
mão I i^ncl Calmon, Ministro da Agricultura, a informarão
de
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rué o Presidente da República manifestara .'referencias '

pela

peoooa. D va ainda o vespertino a oejuinte verseo a reepei
to, que se baseavM no nuo ocorria no Rio:

"Acroscont^.-sc .-.uc o Ministro l i;,'.T.cl CaLnon to
;a.ra eomproniisoc cap.
presidente de fazer vf1er os direitos don rallos político de S. Exa.
no Estado, estabelecendo ua acorde 'jaral nr. po
litic:-. local"

*,ÍA.tuos l'i.lht* n A, rccitíví plenamente o candidato por nr.
,
#
3C trrtar do político militante, said' das fileiras concentris
tí-.s,

<por n**o c.or- un "r¿dic 1".
^ <d*vi. foi

t

o

oicn^rt') n.-utro, ap*rtid,'**i'-', r.j-renen-

oel' Instituto 'fu

.
* < i^do por bcr-bra,pula o-

po:<ic"o c pelas'hl^r^ses r,:u!c:.v<do.''.^'' <ao (-Jo. 1* 1 on úisu?—
'\ t.B ^Iciçocf (Te L^l.
Con cfoiu^, at¿ su... indieaca-.

L'^2', C-oos Calmen

jr

;.ula ocuy. ra <*u..lt uc:; ccr^o político. Sur*, carreira vinculava—
--^e í

tividf d.j- jcnn-lrlco-finrmceirrs, jurídicas e

intelec

to ic.
i3r?. 23 dc abril de l0^7?fora nomoado fiscal

do Banco da

R.hit.. R-a i''ll,"rosidente C'* Conselho Fiscal da

Caixa Econo

nica

Fcdor.'l. En 191'\ dirctor-prcsidentc do Banco

^cono^icü(&

ü'id.

,cun ro..r;r\nizou cm moldos

mais atu-.lizados.

'! t^drático de historia Universal do Ginásio da Bahía

Profcm^r
desdo

111C, Presidente do Instituto dos Advo;;adost era ho;¿om culto c
Víjrsadr.,
não r;

principalmente, em assuntos de Rcon<Hia c Finanças ,
pela prática profissional, nas, também, interossado om

seu- aspectos teóricos.
Seu Lirocínio neste cetf.r já deu. nstrara, pondo-o a ser
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viço da Associação Comercial

e& aljunas oportunidades, cor\o a

de 190C, ouando esta lho pedira uma exposição de motivoc

ao

Iraoidcntc da República, referente a falta de numerário

na

praia dr Bah-.a. ¿0 Estado prestara Borvicos da mesma orden rixn
do da roalizaçao do empréstimo para unificação da dívida inter
na? ¿m 1^22.
Capitalist , tinha in/ertinentcj cm vari^e setorec

da

vidP cccno.iica d;. Bahir.: indúctria, conérci., brancos, ne.,urros,
trrneportco, iaó-.-jir, íiinci.rçro* p;aa, rinda, nror.urad^r de fir
nas e s t r . n^oir;_s

I*ombro a f e t i v o dr A tïso ciaçro C o m e rc ia l, p a r a o c t a ,
r i . . 0 c r n d id a tw , po

c rrn e lá n o i" , dr.3 " n i a s s e

ne

co*i^erv*f*'.yF.c'',.

- n e le - u c , p^l& ^ m u r id jd e do i n t e ? s s e ^ , p e l a r u r " i e r n de d i
u ;.iinc

dc :^c ó c i c , L a b e r ia i r ip r i m i r uiir f a i r .f p novr

à

n d n i ^ i e t r . cão ^ ú b l i ^ a do E s ta d o , to m a n d o .-c c ap as de c ^ i a r con
dicÕ9s p a r a o

c r e s c i n c n t ^ d&s a t i v i d a d e s p r o d u t i v a s , a j u n t a v a

-c e o s e u a p a r t i d r r i u . LO; o nuc D o n c i b i l i t a r i a . a t r a n c u i l i d a d e
c o c ia l n e c c c c 'r i a p a ra trn e o .
Hossa e x n ^ c t a t i v ; ! ^ As&úciacão o f i c i o u - l h e nos s c ^ u i n -

"A n c o c irc ro Comei c i a i da B rliia , cm 19 d e o u
tu b r o de l ' ^ l *
N. 415
^xn. S r . Dr. F r a n c is c o Marnuoc de G-oes C a lr^on. E ntendo - A o so ciacão Come**cial da B ahia
s e r do neu d e v e r c o n ^ r a t u l a r - ; . c com V. ilxa.pç:
l a e o lu ç " o a c e r t d a r u e , ¿^praças ò. i n t e r v e n 
ção b e n é f i c a do Exm. ^ r . P r e s i d e n t e da RepúbR
te v e o DrobloiJa da sueesr-ão g o v e rn a m e n ta l
do E s ta d o , deirbro dr. o r d e n a da h a rm u n ia
de
to d o e os e * p í r i t o ^ .
S j n t c - c e bem a A s s o c ia c ã o com e t e s e u ^ e s
t o , uma ven r u e , s e n p r e c o n c e i t a c de rualr-uar
e s p c c i e , a cu a p o l í t i c a é a dc fom ento de to
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das ao nossas riruesas, a da restauração
da
vida administrativa baiana, a dr. ac*uj.'Bn.ça de
todos
direitos, a do respeito a.todas as o
piniões c cia confia e espera cue V. E::a.,.ja
indicado p.,ra futuro Governador do Estado, m
oxercícic J.c tão ^lto posto, corror.pondcrá
ooniiançt. ^eral -sei-vindo a csr^c
projrawa
construtor c reparador.
Com 03 no3 c^s parabéns, pois, nandamos
a V. Exa. os n^neos voto& pelo feliz desempe
nho do espinhoso carro, 33a ouc, dentro cm bre
, ^póc o "';;ommcia:'.cnt < ccr.to das urnas, oe
cnpoosará V. jra. a ruem, a^ mcumo tenpo, apresent.?:'o<: <
6 c nossoe pr rbscuos do nais subi
do apreco e fr consídcr'ç") nais distinta
Ro^olfn .'*c ^"una Ikj tino, Piosidjnto; Jor.c da
Coetp l a— J. " - < ^ec:.3 Ji'i "
unani:iida^3 d.*"; forrai políti ,

do Estado desapare

ceu cu-ndo nu.tro elementnr importantes do Partido Republicano
Dcnocrata,

.a senadtr^' ..uni- Sodré ü ¿¿rconic Heñir-. ,e 03 de;u--

tú^oE Arlindo L.uni . Raul Alvis, cn nota publicada pela

in-

^ cns. do Rio, nc ara^. sea apoio ã "candidatura da conciliarão'!
D:cl. .K'U-co ^jr'.indo Lconi "contrário, por principie, à escolha
.**
.
,
. políticas"n ^ 3 .
¡o u¡*4 n "u poluído para posiçoes
e^nnenccnence
0 result. Ào f'eeta dissidência foi Seabra publicar,
Diário Oficial de 27 óe novembro, o seu rompimento con a
di

em
can

tura de ^-00 ,. Ca Lion, aprerentand) a de Arrlindo Leoni,

a

13 ¿o mee ne'uintc.
Apepar de

perder o apoio da política situacionista en

cadual; G 03 & Cal: on, entretanto, nanteve sua.s bases n? Presi't.ncia da República, nos represent ntcs da oposiçro *o

oea-

briamo no C'.n^r'iceo Federal c en al'uns seabri^tas dissidentes
cono Leoncio Galrão, Pacheco Mendos, Iiáric Hermes, Alvar

Co-

vr c Panfilo de Carvalho, 09 ruáis, juntamente con elementos
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do: primcirc. jrujo. a l,

Lif.-u.cl Callón, Pedro Lrv;o, Aurolino Lo

Joro T^n.iaboira, ¿lirado Rui e Otávio Man^abeira - envi;.-

r&M) m

dia 14, tcle^r^¿^. -o Presidente da Aosociaçao Comcrci-

..1, Rodolfo HrJ'tinc, n- ru^.l fazir^-llie p:.oteot-j:: de firmeza.
fimo dnruele, pedmdo-lhc a "proficua contribuição"

No dia 26 a A^cociaçao Comercial, publin:¿tentc, recome^
davr o nome do C-oer. Calmon :.o eleitorado.

No dia oe^uinte

ncsmo fez o Centro Político C ixeiral,ór^ão í'nnd:^'o om

o

ajoato

àquele ano para promover cotí.* candidatura, o eujo presidenta
dc llonr*.. indicado na ocasi^o -^i Aurclino Lcrl, ruc cxc-*cÍR.,on
tro, c interventoria do E^tr.do ("*' Rio. Al"unn di"n rntco, r- Ls
'ociaçjo Uni"o des Var-ji^trn da Bahia i^ualnentu üc arnifocta
r a , recomendando o nnnc 'o oeu

bcnencrito por lhc

-eco

"todos: os requisito- ncicscá^ioc para dirigir ',c

nos

sos dj.t,in.j3 nL. íiais p.jríjita compleição de abaliy* do ^dj Anis-trrdor"

.
Vencedoi, (.'-oes Callón foi homenajeado nuit banruet^ ofe

regido p^las "classes cmnervadorae" c promovido pelo
A*]*!Ír , unde leí. o sua plr.taforma dc

Diario

¿jovcr.no, rujo conteúcb

pode r^^umir-se noc ee'juintec itens: fortificarão da

federa-

çf"3; prévia fixação da receita nomo previsro *as deepesas; pu
biicação diá'ia dos p^¿;amentor feiúoo p;;lo Tesi^ro; nevera Se
Cfilização nr cxocução dc contrrtf-^ dc obrac pr.blicr.s, "trecedi
das de concorrência; moralização. Tr.do rob o lera;

"Ord^m

o

l'royrocso apée a restaurição".
A A s s o c ia ç ã o C om ercial a p la u d iu e c s a s promoea s ,
vando p a r tic u la r m e n te a s
.
06
paz ...os saibOC':
.

lo u 

rue d iz ia m r e r -p e ito à m anutenção da

Esta paz não seria conseguida senão a duras penas-.

No

l<!-5

torr^no da "ordem pública" rua & Associação tanto

afirm&va

querer preservar, o eaao Iloráci) de Hatos foi o de m:*is

difí

cil solução.
A pacificando don sertler, en 1020 , fipsera-se com ^r^n^
de;. v^ntagena p¿Lr;.. Horacio de Hato.; c na coronéis ^ue a ele se
?liaram no levante, tornm^o-sc donoe da situaran en seun
/
<*
*7
/
nicipior e adjacências
. 0 poder e o prestigio do rr-vo
nhor ¿as Lavrac Diai*.antin=.n cr^Lccram

nuse

ponto de ser ele nonca

,*o pe- beabra Delegado Ra^ionraL-e .) Coronel Kanuel Alcántara de
Córvala), cue fora reLponaável pelr articul.n"o do levante, In
tendente Lunici ial de Lcn^^ic.
Isto provocou a reacio da frnílir

nue exercia, tradi

rionrla'jntc, posições de aando narucla área, Lcndo, n. época ,
um ?OE - JU3 nombros, Cesar C/, cenador estadual.
novembro de 1**¡22, Artur Bernárdez, recén-onmocsadona
trocidencia da República, nomcou Francisco Sá, tio do

Senador

l'!-:.rr Sá, para - Pa:-ta da Viação. J?cl meóida poderia oi'nificar
' r.. Horacio de Hatos urna ameaca

rs cuas pesiçõj- .

Apoiando,

norcm, a candidatura Goes Oaln^n, r-ue contiva con endoooo
sidencial, res.-.uardar-cG-ia contra una reinvestida

pre

doc 5ás,ro-

bri urna broe de troca de favores e apoioo nútuo^, conun ao fun-rlonnmento político da Republic.. Velha.
E asoin o fez. Las, voltando de Salvador, onde

exorcia

urndato de Senador Estadurl, ao sertão, no fin do período

le-

'.i'lativo de 1924 ; deparou com a anulação de todas ao n.-noaçoes
feitas por Seabrr ":omo último ato oficial do seu joverno.Ogeato

-2 Goes Calmon atingir, .^ente do Coronel, em aua área do influ
encia. Teria eido tonada ecta medida sob prcosco.corradr. do Hi
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niatro da Viação, cm nome Ae Artiiy Betardes, acreditando

nos

boatos de cue Horácio daiia cobertura á Colun*. Prestec. Tudo ,
porém, nao passaria dc uma trama para devolver aos ^áo
roes perdidas

. Após as demissões, subiu à Chcpada

v)cdiç"o comandada por um ¿elevado comissionado, o ic

posi
uma extenente

Cláudio Corroia da Silva, -com corta branca para r ^ r centra

a

renistomia.
Nada conseguindo pelas amas, o Governo enviou, em

se

-rida, o Secretário da Justiça, Conselheiro Bráulio Xavier

da

Silva Pcrcir , para conferenciar com Horácio de Hatos, cue,por
turno, jí. pedira po- c.rtr r. int&rforáncia da ^anociacãoCo
aBicir.l. Em outra carta seria r iter dr a solicitação, rosiaon*cnd3--..hc esta

.

ue ja hrvi.

conaáo p*rovi<.. ;ncias a rospoito

Após essas najuciarõei

^...-ociação enviou ao

Coronal

iiorácio um emissário na pcsco; do seu cccretr.* i- , Artur
junt"montc com Bráulio X. vicr, a

.

Fra^a,

u- r--ultou um .corda

ruc

pós fim ao conflito ^ .

0 papel da Associação no episódio tem duplo significado:
' forca

de suas ligações con. o mundo do coionclicmo e sua proe

rnnenria no Roverno dc Gocr- Cal^on*

0 primeiro ó atestado pela oxistcncia dj um sistema
iLntoc cm várias cidades

interior e de filiais de

de

firmas

''Oi.arciais n ,s mesmas ou em outras localidades. Os a*,cnte^

da

.Yisociação c os responsáveis pelas filiais, cn decorrência

do

"istena coronelístico, tinham dc ficar na esfera de inflrcncia
Ictcntor lo poder local, o dc

recorrer, ás veze^, à

sua

.-3tcc"o, para desenvolver, rcjularmentc, suar atividades. Daí
n-o acr dc sc estranhar o fato dc nuc, nos Relatórios das Dire
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torias, aparecem, frequentemente, referências à vida política
do interior, sendo elas chamadas em socorro do comércio, às ve
zes perseguido por este ou aquele grupo, ou, simplesmente,in
seguro em face das constantes perturbações da ordem pública.
No caso particular de Horácio de Matos, alguns exempla
res da correspondência entre ele e comerciantes membros da As
sociação confirmam a regra geral e ainda servem para ilustrar
una ligação que se deve ter cimentado após o levante de 1920 :

a)

"Bahia, 05/12/1921

Te dirijo hoje so meu amigo num assunto o
i
* pode resolver, pois, tratr—
qual so' o senhor
-se de um frer-ruêa meu que me nuer dn.r um gran
de prejuízo, alegando sempre roubos colossais
aue sofreu,auando sabemos que nao foi tanto.
Como não é justo nuc me sujeite ao pouco es
crúpulo e à má vontade de meu fre^ues,recor—
ro à sua pessoa para Me livrar deste
prejui
30".

b) "sem oboénuio alburn a que devamos resposta,
vimos confirmar o pedido feite aí pelo
seu
representante Sr. Silvino Franco, no sentido
do anii.'.o nos auxiliar no recebimento da conta
do nosso devedor remisso Jorge Joâo"arcoflan".
c) "Com a presente, permitimo-nos p liberdade
de passar às mão3 de V.S. a conta inclusa; no
importe de Rs.24: 430!$400, de nue nnc e deve
dor o Sr. Isaías Gomes de Lemos, aue foi negocirnte em Estiva de Lençóis ...
... 0 Sr. Isaías se recusa a cumprir
a sua,
palavra, pelo que tomamos a deliberação de nos
dirigir a V.5.como a única pessoa capaz ' de^
pelo seu reconhecido prestígio e benéfica in
fluência, promover a licuidação desse
negócio, amparando com o seu valor moral os- nos
sos direitos que, estamos certos, V. S. não
consentirá esbulhados por um devedor nue não
quer nos pagar, alegando ter sido roubado na

*
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revolução.

*

Conhecedor como é V.S. da longa zona rue,
cm boa hora, fora confiada. a oua criteriosa
jurisdição, único portanto am condiçSes do po
der a^ir con
precisa imparcialidade e a de
vida justiça oue caracterizan o nomo de V.S.,
esperamou ruc V.S. não se negará a nos prer—
t a r o o baépuin m e lh e pedim-C*.

d) "A nd-rahy 2 3 .0 1 .9 2 5 - P l i n i o s c n z o - 5.
F é lix
Levo ao vosso conhecimento bandidos chefia
(?os Horacio Hatos esta noite arroabiram uinha
casa conc;.*ci^.l e naauearan-na Saudarõcc Aliai
ro P;iva de .Souza".
c) S. Fclix

20.0^.925 -

Horacio - Lençóis.

A;,r^.decido- - üncarre anis Frankiin
quidar Alnir - S.*uc!n. Plini^ccmó" " *

li

No ¿jovemo de Goos CaLion, pelr primeira vez na Repúbli
ca, a Associação C-^er^ial con^e^uiu situar-se com re^urançaixí
esforn. do Poder Estadual, cm consetucncio de ser ele um consó
cio, de ter nido eleito como o candidato das "clrssea conservj_
f'orac" e,

ntea dc uais nada, intimidado c identificado c^i os

interco^ec e rspiraçõer. De um para a outra não havia ras5oc de tju.jixac nnn atritos.
Ela foi atendida em nuaee todas as solicit,.çScc feitas
..o ^overnador: acerca da diminuição de taxas; a solução

para

or, problemas da Estrada de Feiro de Nazaré; dar lamaras

Esta

dual c Municipal, isenção fiscal parrt seu edifício-sode,

3m

1927. Foi convidada a represcntar-se oficialment: nr elaboracao de projetos orçamentários.
.'3m lí?26, a Associação aplaudia Goes Calmon "pela

sue.

fecunda administração" e o ho*'.ena^eou, em 1928 , ruando,

já

findo seu ¿jovemo, re%r0SE0U ele da Europa.
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Noticiando o bançuetc oferecido pelo órgão máximo

das

"claoces conoervadoras" a Vital Soeres, candidato de Goos

Cal-

Rion ao governo estaduais A TARDE ressaltou catas relarõcs

a-

riict"faa:

"... Er^ueu-se, então, o
Costa Lino,
presidente em exercício da Associação Comer
cial la brindar ao sr. Goes Calmon e fe-lo
aalient.jido-lhe ^s qualidades de ho: .em. de ^
v e m " infrui¿,á.v9l nr obrr de resaur^imentoth
Bahi^ e oo grandes serviçoc às classes con
servadoras, em cujo contato lhe transcorreu
grande parte*da sua atividade na vida públi
ca.
0 agradecimento do sr. Gocs Calzion
foi
dos m"i& eloquentes. Hostrando-ce sensibili
zado diante dar nela manifcstac-o, explicou as
&u c preocupações em prestigiar as forças yi
v.'.s do comercio nue tantp lhe vem auxiliando
a rrãc dijinidtrativa"

0 DlAlIO DE NOTICIAS, m e dera apoi-'/ ' candidatura

de

Gnes Crliiton, nas nuc, no fim de seu governo, já atccava, expio
ron as lijjacõüb entre a As^ociaçã* União dos Varejistas dc não
¿ofenderem os interessei doc seus representados por

injunções

políticas :
"Considerações oportunas e necessárias
Necsa vertiginosa marcha em rue vai sen
do votada a lei orçamentária do Estado para
o ano vindouro, divisamos, claramente,os pre
juíxor advindos ros interesses dos ars.comer
ciantes rue, chamados como sempre foram por
intermédio da Associação Comercial e Associa
ção dos Varejistas para colaborarem nas leis
de meios, este ano oe viram em plano inferi
or^omonãolb^ser facultado apresentarem su
^ostoes. ...
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... Esse. diferença, tanto da Associação Co
mercial como da Associação.dos Varojiotrs,
c
explicável pela representação política de cue
cBtão investidos os seus dirigentes, rue, nn^turalmente, jr não podemt com decascombro, ad
vogar a causa das dances conservadoras porr-ue
lhen recta a tposição política oue os inibo de
tonar r.titude de independência, não obstante o
fiset.t,em em benefício das claasea m n
reprs—
sent yi" ^3.

Nj. verdade, h^via ..í exploração política em torno
ca^
#
30. A associação continuou a desempenhar a defesa doo interesses
do:, ocuo filiado¡L, senCo, miis do çuo nunca, bom sucedida

nes-

6c niste*'. Tinh", c claro, por seu turno, de faner certas

con-

r-cnuõ-r;'*, or. pelo menos

rceit. r negativ- s rurnde, or sionj.lm&i

tü, f' Governo rcapondia não poder atender o colicit^do.
De
C:lmon,

r^lruor sorte, o ór^fo do comércio, nu Governo Goes
passou ' fruir a segurança de uma administração, a seu

ver, empreendedora o cue, rcalmenti, o fni, pelo mcnOT dn. compa
r^.ção com a de seus untecerscros.
/
o/
Embora reconhecendo o tom laudatórir ãe seus biõr-i-j.fos',
nãj se pode deixar de atribuir a Goec Calmon uma sc-io do

rea-

lizr.çõeL que, e int-; ó o cue n<.io importa paru o no-rso onfcue,
calavam fundo no espírito doa homens de negócio.
Perito cm finanças, reorganizou-as, reduzindo us compro
missos do Tesouro de modo -ua o passivo foi t"mbón rodusido,sen
dc auíientado o ativo; baixou a dívida interna do Eatado.
Voltou-se para os problemas do interior, aumentando
(uilometrarom de rodovias, instalando caixas rurais de

a

crédito

cidades de Itabuna, Santo Amaro, São Goucalo dos Campos,Fei
ratde Santana, Cachoeira, São Felix, Huritiba, Santo António de
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Jesus, Amargosa, Ala^oinh^c, Bonfim, Serrinha, Can^vieiras
A^ua Preta.

e

*

Favoreceu %rupoc ligados c. Todução. rural, reduzindo i^
pontoe Eobro o cacau; fumo, cafe, cera dc camarba e icchtando
de taxas a exportação dc borracha dc manicobc. o m^n^beira, co
95
**
cos, corrilhos, papel e tecidos dc fibr.s " .
Reorganizou o ensino, unificando a inctruçró primária .
Criou Escolas Normais 033 Foirr dc bantan". e C. etité. Fc% exeeu
tar r^forn. s nos serviços do i^aúde Publica, remodelação o

am—

-li. c o do gerviço dc abaatecinuntocb á^uu e es^otm.
0 IliPARCIAL, ruu,

1?25. já lhe movi. franca oposição,

.o rritic.r-llie oa proccs3oa políticos de "cci'rici:io republierno^, ron.jnhcai ..-lhe "tci feito 'íuito n-. cadeir^ ^ovcrnaacntaL
da Bahi'"

-

Dele disse Juraci Na^alh^u:'. , interventor da Revolução
dc 3 0 , o

ue vinlu. contr . a vclh

or* 3n doc "carcomidos",

on

"A Drhia teve bona e n^us ^ovemos.Infeliz
nente o núncro destoa últimos foi muito sencí
vel e as suas conseoucnci^E ainda hoje oc rc
flet^m om vários acpcctos dr vid- do Estaco .
Entretanto, a justiça manda salientar a admi
nistração Goes Calmon como a ruo maiores ser
viços prestou á<-ucle grande Estado nac épocas
mais rproxinadas da Revolução. Esse ;,ovemo íüL
o único fue teve o sentidu do intciioi. FoiiL
governo Goos Calmon rue a Bahia começou - ter
estradas, caixac ruraia, benefícios para
a
população rural, cm suma. Outros ficau adstri
tos á zonr litorânea. E osso erro (de csçuc—
cjr o hintcrland) foi dos mais graves oue so
poderiam cometcr contra os verdadeiros inte—
ressee do Estado" ^7.
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Em 5 do abril dc 1927; c.B "clr.soos conservadoras" presta
*
ram publica adosão ao nomo indicado por Goes Calaon pare. succdje
-lo no Governo do Estado - Vital Henrique Batista Soarcc, líder
da bancada baiana na Captar- dc Deputados Federais.
Ao contrário de Gocs C Imon* Vital Soares já tinha um pas
sado político.

Em 1910; participara da Campanha Civiliata

ao

lado do Rui cue, cm 1915) cogitaria do seu nome como um dos pos
civois candidatos ao governo da Bahia, o rue seria novamente lan
br*do fuatro anoB depois. Em 1925* situacionista, elegeu-se pad
rão Senado Estadual do oual passou a lidorar a maioria. Nesta
condição, seria apresentada sua candidatura.
Do mesmo modo que Goes Calnon, porem, ora ligaio

ao smn

o dos negócios c sócio da Associação Comercial da Bahia

.

Ao chegar do Rio dc Janeiio, cm 18 de novembro de 1927 ,
p^ra dar inicio aos trabalhos dc lançamento de sua candidatura,
Vital Soares foi homenageado por uma ComisEao Central <?o Recepçr.o, da fual era membro Plínio Tudo do Sousa, presidente da. As
sociação Comercial, cue a 3 c novembro lhe ofereceu um bançuct<3) ondj foi saudado pelo Comendador Pedreira, respondendo com
sua plataforma.
Precedendo todos os itens do programa com clocios ro

rp.

7-mo rue findava, Vital Soaros prometia continuar-lhe a obra :
x3st setores de &aúdo o Instrução B&blícas;
ciai;

na Asoistcnoia

So

na Justiça; nos transportes rodoviários; nas lavouras de

ercau o fumo, cm primeiro plano, e ainda, cana do açúoar, café.
ealfpdão; na indústria; na política, cm obediência aos princí.
99
Roa do liberalismo ruísta.
.
No dia 29 dc março dc 1928, n. Associação convidou o coaarcio a fechar para as homenagens pela posso dc Vital Soaros
aoExacutivo baiano. Aoui a .-posição da primeira permaneceu es
tável, conseguindo, sempre, atendimento às suas reivindicações,
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tais oomo: congelamento c redução ¿o impostos cm orç^muntoo, a
diamento do prazo parr. liraidação dc dívidas fiscais ^ 0 .
A 27 de março do 1929, a Associação Comercial oficiouao
Govem ador ouí.c congratulações pelr:

"solução benfazeja oue, por iniciativa
c
realização de V. Exr..tnonoenuiu o Esto.do
da
Babia, nr, memorável nuestão doo neróci's
de
dívidas municipais atinentes re
Corpanhias
Lifjht and Power c Éclairr^e dc Bahia, no to
cante principalmente ã solubilidado doo cré
ditos nunicipais", ,<o nui responderia o ¿lo.la
c!o:
"... ato. conu croe f-ue, ecpontrnc^y-icnte ,
¿cuba de praticar o órjão autorizado das elas
oes conservadora da Bahir, é m e recebo, deo
v^n-icido, cr.u o lidiuo dignificado r*a;j s* lhe
deve dar: uma demonctração inetuívora dc çuc
o rjnórcio, a indústria u a lavoura do Eatado
ainda não ^ctão desiludidos das C3perançasque
dcpo&itarna no Sun ovemo, enbora eatc, por
fatalidades irremovíveie, ainde não tenha po
dido, num ano apcnac, exenutrr a melhor parte
101
do 3¿u prorrem.' "
"*

Em ofício dc 2 7 de julhe do nes.^o anu a Associação
pi^m.rri

ao Governador í..u cont^ntanento

ex-

.n sabS-lo indicado

cono Yic¿--president¿ na chap* de Júlio Prestes para as

elci-

*5^s federáis
Na política baiana, permanecen ela fiel ao irupo calmolista. Apesar do seu presidente; Alnii dc Azevedo GordilhO;nel r rualtuui propósito de manifestação política da entidade,aCando

-proibição estatutária

fez-ae representar

numa

aiesa oni regpzijo pela indicação do Senador Pedro La^o ao futu

governo

do Estado

103

.
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A Revolução do I93O, deslocando imediatamente do poder
o ¿¡Tupo político do Estado, obri^ou-a a retrair-se. Prremida ,
entretanto, pela própria natureza doo negócios a seu car;o,te
rir de reencetar, cm oejuido, um- ap-oximacão com a cúpulr di
ridente.

.

Já cm 21 de novembro, seu entusiasmo pelo novo

regime

poderia desmentir perante os menos avisados suar: ll^acões com
n. velha ordem*

Enviou

ao Presidente Getúli - Vargas

moção

ron^ratalatori^ pelo exito <0 novimonuo revoluci nário,
-nntando-lhR

apre

"juntamente calorosao felicitaçoos por cose

no acontecimento nacional, au^ur*n^o tod;- as felicidades na-ra o rc:j3ur^im;nto do "Novo Braril'Ii.to, cjntudo, parecc não p.ssar de rcoijn<ção
dr* frto consumado c o reconhecimento de

fiante

que r hjra era do ce

frr.cren contactos par^ mentor posições (ue lhe

possibilitas-

en a continuidade lo açáo.
No plano estadual? a associação passaria, a prestar

ao

imvu j.ovcmc un- colaboração ru.e, con/uanto puramente oficial,
f.e início, evoluiria, po^teriormente, para um estreitamento,a
¡.'.esismo, até. Dois dos elementos mais importantes dos

seus

quadros, a Casa Magalhães e a Companhia Aliança; da Bahia,<**ariam apoio ao interventor Juraci Ha.galhàes rue, por sua

vez,

j'. estava interessado em captar ac siapati s das forcas

mais

poderosas d<. sociedade baiana

A repercussão das
Yolução de

30

mudanças políticas inpostas pela Re

sobre a Associação Comercial, entretanto, ex

cedem os objetivos deate trabalho, cujo universo temporal es-
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tc balizado na Prineira Repúbli^h.
Durante estr, a Associação, pelo seu comportamento nos
episódios trr-tados neste ccpítulo nos dá prov-s dc oer politj^
ca. Dncto ¡comportamento ránda nos interessam al;unE
?ue merecem ser discutidos.

aspectos,
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NOTAS
1. RDACB, 1C90
2. LAACB, I9O 4
l. LAACB, 192C c. I93 O, flc. 6 E 20. Houve reiormas,ainda, nos
anos do 1 O98 e 1917, conforme referências nos respectivos
Relatórios. Não dicponos, entretanto, dos textos correspon
denteo porqueatas das reuniões em rue ne aprovavam on
projetoa dê reforma re^ictravam-^c em Livros especiais.rue
oe extraviaram* Tudo indica, porém, rue r interdição
não
foi cuspensa.

4 . ARAGÃO, Antônio Ferrão Noni* de.

^ . ^ h i f - ^ o s eeuc gover
nadores na República^ Bahia, Imprensa Viciai do Estaco,
19^3, p. 48.
*

5. DlíRIO DA BAlHAt ed. de novimbro de IO9 I, citado cm
TOU
CINHO, João Gonçalves. História da Sedição n* D -lui
om 2A
R hi:., litu-tipof^rafi. í'c João G-mr lvc3 Tuurrinhú, ÍG9 3 *
G. ARAGÂO, Antonio Ferrão Honiz ^e. Op. cit.
7. 0_ _13 _dc__ novembro de 1899 na^ Capitrl da D \hia - ^ub^ídioc
ra a história. Salvador,Tip.do "Diário da Bahia"; 1900
. 1'l.on

.. CDJCB, L. 1C9C, do". 7
10. .. BAHIA, ed:- de 10 de novembro de 13$^

11. I*cai, 14 de dezembro
lí'. Liguei dos Anjoo Pereira de Azevedo, profcsr.or público jubil. do, 3 libertino, estivador (0 1J_JLc Jiov ün*j_r0 ... ^.123)
ij. 0 1 3 de novembro... p. 120-121
' . Idem, p. 183
15* Kanifestc de Rodrigues, Fernandea & Cia., publicado em
B^HlA, ed. do 21 de novembro de 189 '

1-6* "0 fato é rue estes acontecimentos fizeram muito nal

A

ao
prcotí;_,io de Viana rue ficou sendo oriadissimo paio comér
cio, ódio este rue c perseguiu por muitoc anos, sendo para
ele causa de rrandes desgostos, decepções c de embaraços nt.
vida política" (ARAGÃO, Antônio Ferrão Moniz de. Op. cit.,
P. 126)
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17

. Joee Pereira

13.

de Almoida, rue, cm 190?! fora Diretor-Tosoureiro da associação Conercial da Brhia, escreveu, sob
o
pseudonimo de Luic Eprjuincnãas: "... depois, o Dr. Jooc
Har
celino, rue, como adninistrador teve um ato nue salva o seu
governo da politicalha o politicagem canalha desenfreada ,
ja ent o dominante en todo o Estado. S. Exa. manda vir um
dir<ue para a Bahiana, seis ou oito unidades novas, vapores
bons (? decentes, mas não soube ou não ruis completar esse
a^o, remodelando por completo a célebre Companhia Bahiana"
(LUIZ HP.^.INüIfDAS. A 3'hir desleixada ou ?????. Bahir , Libro-íipo._,rafÍJ. Alueif-, Í 93 I )

HD..C3, l p l l , p . 39

19.

.JL.GãO, A n tô n io F errão H oniz d c. Op. c i t . ,
*
20. Idem, o. 31^

1.

¿00

.J. If'n*i, p. 3?3* Esta versão é negadi? por Jcsc de 3^: "Farrter
ua certo cunho de aspiração popular a candidfüur' -*'0
sr.
Júlio Jrandro, voio r "enc^nenda** de un "nós abr.i:;r< r.ssinad-ic" entro os comerciantes, 0 rual logrou u;.,i núncio regular
<ie assinaturas, embora houvesse fr uder rn^cti^a^ nosce do
cumenjo, co^r eote.; ascinav* umr fiiin. dc í:, 3 ou 4
só
cios e dep-.'is, logo cn seguida, assin.va tmbóí. individual
mente cada sócio novamente"
Jocc de. 0 Boubrr^eiP._ da
Cidade e seus efeitos. Bahia, Oficinas do Diáric da Bahia,
1?13, p .li 6 ). Entretanto Jooé Pereira de ,.l^.r;i^c elo._;ia
a
administração de Júlio Brandão:
"Perdão ... neste meio
toripo teve na Gestão hunieipal Júlio Brandão c Chico bouza
- o prin.eiro edninistrador na verdadeira acepção da palavr^., oompetantj comprovado, mesmo para os lei,os e ignoran
tes como eu, pois S.S. na Linha Circular já havia dado pro
vas a Bahia da sua ciência, da sua técnica, do C3u
gosto
- Intendente n Capital - esta deve ; euf- gestão bencfícjps
imensoc de çue ainda goza .. Mãe C-rinhosa (h.'je canão),Cor
po de Bogtbeiros, Cidade Btixa completamente rc^odel^da, as
faltada, perdendo-se a tradirão dos bocoe do ^ijo e da sorAice em nue vivia o comércio, se nãoHe engano, aAvenida
0
ceanina e muitoa e muitos outros nue seria fastidioso enune
rar (LUIZ EP^hlNONDAS. Op. cit., p. 4)
22. ^RAGãO, Antônio Ferrão Honiz de. Op. cit., n. 394
23. Idem, p. 185
CDJCB, L. 1502,doc. 53 c L 1909,

doc. 64

25. — ÍLtGã.0, Antônio Ferrão Moniz de. Op. cit., p. 118
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26. JORNAL DE NOTÍ'iI,.S, ed. de 12 de janeiro de 1912
C7. RD^CB, 1 *112 , p. 49— 50

28 . Idem, !t* 54-55
2Q. Idem, p. 55-36
30 . &A, José de.

39 /

31. Dli'JH'j D.. ILJíI^.. od. de 1'. de j^nciro de 1512, cit-.do
SA, José de. Op. cit.

en

Idem
""

Iden

3¡. Cit-.do en RDi.CB, 191^
35. José do Sn nencion cifras diferentes: Re 3 200:000^000 no
v lor dn3 ações e 3^0:0003000 como bonificação de 10^ (S^.,
Joro de. Op. cit., p. 2P<;
36. RD..CB, 1 9 13 , ?. 120-137
jV. Idcn, p. 140
3'. Iden, r- 1!!3-* Li^uel Calmon: 100 r.çõcc; Cel. Eudoro Tudc -fe SouH*.: 40 açõec; Plínio Pude de Sour:-..: 40 açõc3 ; Cel. Jo^é Alveo Fer
rcir-.: 10 r.cScs ; C03ta
Ribeiro: 100 aç^es; Honrioue de
placida Co::ta: 10 açoes; Gonçalves, Cesar & Cw.p.: 20
&çoes; Jcrc Batista dr.s Neve^: 50 çoes; Kanonl Francisco
Gonç^-lvea Æ Cir.; 20 ações; ^n^usto Silvestre de Bari.:30
rções ; Bernardo Hcrtinc Cr.t.'jrino: 50 j.ções; José de
bá:
25 aç^cs; Jocé Pcrcirr. boares: 30 ^.çõcT; Joí.e ^bruao
Cohin: 30 ações; JeLcnino Teixeira de ^lencar; 100 ações;Joa
ruin Jo jé Ribairo de Oliveira: 10 ações. (CDJCB, lQ05,doe.
123)
-'0. SJÍ, José do. Op. cit., p. 15 ^ 2A1
'1. Idcn
Iacrn

3 . IdeaL
J&iN.JL DE NOTÍCIAS, ed. de 2 de setembro de 1917. citr.do cm
RD-CB, 1 9 1 7 , p. 206— 207

-'5. A TARDE, 3d. de

9

de janciro de 1919

'6. Iden, 31 de nar^o
<!7. RDACB,

1919, p . 91
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<i.C. Era entrevista ao jornal carioca A NOITE ^pronunciou-sc Ro
dolfo Martins, 'preaidente da Associação Comercial da Ba
hia: "0 comércio foi forçado a tomar pela primeira vez ea
ta atitude, arrastado pela rbsoluta falta de garantias prr
parte do jove ni ruc paooou a odiar o comércio deode nue o
mesmo oferecou um banruete ao senador Rui Barbosa por oca
sião dr sucessão.
Uma vez, nrrrou-me o sr. Ilartinc, fui a palácio reclamar
garantias contrr os ataruea e depredações dos desordeiroa,
assalariados pelo próprio sr. Antônio Moniz. Este, em res
posta declarou nadr poder fazer portue o aonércio amparava
e -prestigiava o sr. Rui Barbosr, advercário do sr.
Seabr^" (reproduzido e^ 0 BT.-í:CI.,L, ^d. de 23 de novembro do
1919). Esta explicacao ó contestada pelo próprio ,_ntonioMç)
niz como absurda (^JL-G^O, *ntonio Ferrão I*onis f.c.O.i. cit.;
p. 650-61*9
49* JOjíN.JL BE NOTICIAS, ed. àe 14 do junhi de 1919
50. iJL.GZ.0, ^ntônio Ferrão Iloniz de. Op. cit., p. 636
51. Em discursoc, Seabra cita nonos de operírioa <-ue lhe assi
naram moção de solidariedade, roprosentantjc da "Sociedade
auxiliadora 4 <Ic maio c da Uniao don Operári^r: e Estivado
res" (Pola J^rjb.i.^ e f s e u
_J i p c . p.rc^lto^ d^is
ci.trros proferidos j^^j^nado ^^enúbljíj:a^ jielo R:.. JoLÓ J/.a-^
Seabra e nr^ Camarr. dos ^cj^ut^o.s _?pderaic^jl,cloc ^ Rrs..
,jrlindo Fragoso, Hpnis Sodré e Raul ,-lvec. Bahia, Iriprcnna
uiicial do Estado, í.lu, p. 103-113
32. DlAniO D,.
'

ud. de 6 do junho dc 1919

^ T.iRDE, ed.de 3 de junho de 191'*'

54. Iàem, 10 de junho
55. Idem,27 dc junho
5^. Opinião de Otávio Man^abeir^. Sinõos Filho - in memo-iam.
Rio, 1951, p. 11
.........
....
j7. CDJCB, L. 1911; 1925 e 191-7, respectivamente
50. RD..CB, 1919 , p.143
59. Idem
60. DI.'j;I0 DA BAHIA, ed. de 19 de outubro de IjlÇ;
61. DLáRIC DE NOTÍCIAS, od. dc 16 dc outubro dc 1919
62. Idem, 10 dc outubro
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63* 0 IMPARCIAL, ed. de 29 de novembro de 1919

64 . Entrevista de Paulo Fontes ao jornal ^ NOITE (reproduzida
no DIÁRIO DE NOTÍCI..S^ ed. <*c 25 de novembro de 1919)
65. CH.G..S, ijné;.ico. 0 chefe Horácio de M atos, ^ãb Paulo,1961,
p. 01
*
*
'
66. I10BLJÍS., Walfrido do. Jagunços e Heróis. Rio, Ed. Civiliza
ç"o Brasileira, 1963, p. 79 -ÕO
67. C^RjON, Podro. "&ii.iões Filho, político", in Simões Filho
Rio, 1951, p. 23
60. B^RBOS^., Olíripio. horácio ój Matos, sua vida e suas lutas.
Brhia, Ed. Era I*ova, 1956, p. 37-39

69 . Entrevista do General Ccr^pso de Ã^uiar ac jornal 0

PAIZ,

(citado on 3LRB0S^, Olímpio. Op. uit., p. 123)
70. RD..CB, 1919, p. 165
71. 0 IMP^íCI^L, (cd&. ¿c 11 c 1;- de fevereiro do 1920)
não
poupa esforços neste contido, afirmando insuflar o Gover
no 0 operariado a uma ^rreve ^ue excede. 1? ^ de junho
do
"no ^ntorinr. Aljuns dias depois, divulga ter deecoborto
Un p l m o para a pcrpetração, na segunda-feira do Carnaval,
ele assassínios de jornrli&tas e comcrciantcs, por um esti
vador do nonc "Pcrnanbuco". ^conselha, por isso, 0 fecha
mento -Ae naaas com,rciain
72. RD..CB, 1?19, p. 170
71. Idem, p. lCl
7!. Entrevista do General Cardoso Ce ..guiar a 0 P^IZ (BLRBOS^
Olímpio 0p. cit., p. 123-127
75. RDACB, 1923, p. 267-269
76. Politiça Baiana (artigos _e^
ur 3 os_).^o^,rte_ à intitu
lada Concentração Republicana na Imprensa e no Senado da
Bahia). Bahia, Imprensa Oficial do Estado, lf23
77. Informação oral de Dr. Jainn Baleeiro, rue sucedeu,em 192S
a Homero Pires no car^o de Diretor do Sccretari? da Asso
ciação Comercial da Bah-.a e oue vivou, como expcctador, o
episódio
78. RD^CB, 1923, p. 99* A Câmara-Hirim funcionava no
. Grande, Praça. Dois de Julho
79. RD^CB, 1924, p. 10
u0. A ¿ARDE, sd. de 11 do outubro de 1923

Campo
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SI. - 35 contos en Calmon & Irmão (comercio de madeiras, lenha
e acessórioc, con instalando de uma sorrari.. a vapor
e
depósito para venda a grosso e retalho) (CDJCD, L. 1901,
duc. 22 )
- Acionista da Compc^ihir Norte-Mineira (CDJCB, L.1902,doc.
95)
- 23 acoes no total de Rs. 2:3000000 da Companhia de Man
ganês da Bahía (CDJCB, L. 1906, doc. 30), número que cm
1917 já está elevado a 100 (CDJCB, L. 1917, doc. 43)
- 100 ações, no total de 10 contos, da Piscicultura
Ànarc do Cr.Hu (CDJCB, L. 1911, doc. 179)
- Acionista da Cia. Linha Circular de Carris da Bahir
(CDJCB, L. 1915, doc. 120)

SE.nto
-

- Diretor-Secretário da Cfa. Melhoramentos da Bahia (CDJCB,
1515, doc. 12 ',;)
- Acioniata ¿a Cia. Valenca Industrial (CDJCB, L. 1915,doc.
76)
^
- Capital de 32 contos na Cir. de Administração Garantida
Drianr ("compra e venda de títulos, de bens de raíz esua
adninistração; empreño de capital en hipotecas, nenhorasc
etc.; contrato de inóvois, compra e vanda, aluiuéis") (CDJCB, L. 1915, doc. 3°)
-- Acionista da Socicdadc en Comandita por Açoes Sá Ribei
ro & Ci^. (Usina Aliança) (industrialização de anúuav)
(CD:JCJ, L.1915, doc. 1Ó 3 )
"
"
- Hombro da Comissão Fiscal do Banco Económico dr. Brhia (CDJCB, L. 1916, d.ic, 23), do nual seria dirotor-presiden
te en 1919, car¿p rué ainda cstari*- a dcser'Dcnhar
en
1930 (CDJCB, L. 1930)
*
- Acionista da Cia. Aliança da Bahia (CDJCB, L. l'.'lC, doc.
34)
"
- Presidente da Assembleia da Cia. Interesse . ublico
de
Seguros Marítimos e Terrestres (CD^CB, L. 1916, doc. 70)
- Procurador da firma Stowell, Kup & Cia. (CDJCB, L. 1920,
doc. 125) e da sucessora Stowell, Newconb & Co., repre
sentando os socios ingleses Joscph Stowell, Thonas Brown
btowell e Ernest Redmon^ Stowell (CDJCB, L. 1920, doc.
127)
- Capital de 100 contos em Gonçalves Peres & Ci*. (explo
ração de citricultura) CDJCB, L. 1929)
82. RDACB, 1923, p. 21-22

'
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03*

Citado em A TARDE, eõ. de 17 de outubro de 1923

0].

RDACB, 1923 ,

85*

R TARDE, cd. de 15 de dezembro de

86.

RDACB, 1923, P* 293-294

p. 23- 21
1923

8 7 . Cf. KOJA^S, Walfrido. Op.cit., p. 101-103
C8. Esta é a versão apresentada em MORíEô, Walfrido. Op. cit.,
p. 147. Co3Eie do Farias, seabrista exaltado e candidato a
deputado estadual pelo 12 Di&trito, responsabiliza direta
mente Goes Calmon: "O Br.charel Goes Calmon, alem de tudo,
precisava c con 0 n á x i m interesse derrubar o coronel
Horácio de Mitos, a fim de entregar Lençóisao coronelCcsar
Sá e, deooe medo, conquistar as graças do dr. Francisco Sc,
Ministro da Viação, a fip*dc fortalecer con 0 auxílio de&te distinto brasileiro a c^ndidatur- do ueu imKo, o Sr.Mi
guel Calnon, à vice-presidência da República (FARIAS, Cos
mo de. La-j,a c Sm^-iue. Bahia, 1^26, p.36)
09. RD,.CB, 192!, p. 00.-07
90. Horácio de Matos perdeu a Delegacia Regional por força da
lei de Organização Judiciária cue exigia para o c.r^o fos
se 0 seu titular diplouado em Direito, mas não perdeu
0
controle sobre os municípiis de Brotas de Hacaúb-s, Guara
ni, Bom Jecus do Rio de Contas, Oliveira doc Brejinhos
e
Remédio, nem cm Lençóis, onde, .conforme oa termos do acor
do o "Governo r.tenderá. ¡p. maioria do conco conercial
que
indicará rs primeirac autoridades,até que este, de acordo
com .rtjuelc, decline dest<.. função noliLica cm um Diretório"
(RD^CB, 1924, p. *9)
91. Exemplarcc da correspondência de Horácio de Matos, Arqui
vo de familia, levantados pela Sociólo ,a Zahidé Machado Ne
co e pela Bacharel Licenciada em Ciências Sociais Dora Le
al Rosa. A correspondência foi fichada en resumo de conter
do e copia de trechos, constando das fichas datas,autoria
e destinatário, conforma 0 nue acrescentamos: a primeira
errta é de autoria de George Tanner, de Salvador, encarrc
gando Ilorácio de Natos de fazer uma cobrança para a firma
Westphnlen^ Br.ch e C.; a secunda, datr de 11.01.1922, c
assinada por Magalhães, Rezende & Cia.; a terceira, data
de 31-03*2L, da firma BrJ.alai, Jntobá, & C.. Ainda cons
tam do material levantado: resumo de carta de Plinio Moscozo & C. (São Félix, 2 7 .0 8 .1921 ) em <ue agradecem a Horá
cio ter pago débito do Ui^ami;p; resumo de carta de Olím
pio Barbosa (17.04.22), onde se menciona promessa do co
merciante Manoel Pedreira, da firma Rodrirues, Fernandes
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& Cia., do rcneosa "dr.ruilo" (armrs?), & estima do primei,
ro -por Horacio ¿o Matos e a sugestão: "como demonstração
do emizade e reconhecimento. Por exemplo, se V. tiver um&
su- fotografía ben tirado., nande para ele".
92. RDACB, 1926 3 1923; A TARDE, cd. de 22 de julho de 1927

93 . DIARIO DE NOTÍCIAS, ed. de 22 do julho de 1927
9 -* Goes Calmon, _in memoriam. Rio, Irr r.OE PonRetti, 1933;BAR
BOZA, Llário Ferreira.
torno da personalidade de um estaáist.^.. Bahia, Imprensa Oficial do Estado, 1928; BARBOZJ-,
Hário Ferreira. P.*. Goes Calnon, a sua vida c o seu ^over
no na Bahia. Bahia, lindado imprimir pelo Banco Econôiiico'
da Bahia, Oficinas da Livraria Duas Américas, 1933
^5 . 3ARB0ZA, nári-j Ferreira.
seu ^oyurno^ n:¿ Bahi^., p. 46

Gpcs ^cJjno.n,. o^_&u^yida e __ 0

l6.tOlHP,Jl:CI.JL, cd. f*a 5 de abril de 1925
^7*

Citado cm LLRBOZA, hrrii Ferreira, Op. cit., p.

(,<1. -Procurador<' Socioté dc Construction du Port
(CDJCB, L. I9O 9 ,lor.. 28)

88
de ..Bahia

- Dintor do Banco Econánico da Bahia(CDJCB, L. l9l6,doc.
23)
- Secrct'rio da Hcsa da Assembleia Geral da Conpanhia Alianca d*. Babi¡. (CLTCB, L. 1916, doe. 34 e L. 1919* doc.
59)
- Acionista d-. Companhia Interesse Público (CDJCB, L. 1910,
doc. 70)
- Membro da Comissão Fiscal da Empresa Industrial Hidro-Ev
letrica E. fude & Companhia (CDJCB, L. 191C; doc. 108)
- Sócio do Sindicato de A^ricultorcc dc Cacau (CDJCB,
I92O, doc. 208)

L.

- Sócio (30 cuotas) da Saranri Industrial Limitada (CD.JCB,
L. 1921, doc. 109)
99. Plataforma dc candidatura Vital Soares (.. TARDE, cd. de
dc dezembro de 1927)

6

100. RDACB, 1928 e 1929
101. RD..CB, I929 , p. 31-32
102. Entrevista ao DIÁRIO DE H0TÍCI/.S, cd. dc 14 de junho

1930
103. L.-.CB, I929v 1930, p. 134

de

RD..CB,

1930, p. 165

Opinino do Dr. Jç.jrie Baleeiro
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Capítulo IV:

GRUPO.DE PRESSÃO

I: Definição

Tonando ccrtos critérios de análise para o estudo da As
sooiação Conercial da Bahia, durante a Primeira República, so
nos lovadoc a defini-la como grupo de pressão. Tais

critérios

são os propüatos pura a categoria paio politólogo francês Jean
Hcynr.ud:

"Lee groupes d'interct .insi carr.cteriaés nc
sc transforment en organisme de pression
qu'à
partir du moment où les responsables utilisent
l'action sur l'appareil gouvernemental
pour
faire triompher leurs aspirations ou revendica
tions"

A Associação Comercial da Bahia já sc define, portanto,
nono um grupo de pressão nr) momento en rue, nos seus
toc, propÕc-ce à "defesa dos interesses dos seus

Estatuassociados

junto .,os podoroe públicos n.-.s esferas federal, estadual o mu
nicipal". Tais interesses são de ordem material, estando,

as-

Lin, enquadrada no tipo de organização profissional. Nao
3e
******
—
;
2
trata, portanto, de um grupo de vocação idcolprp-ca - Entretan
to, o fato de pertencer.* ao primeiro tipo não eliminaria,
cessariamente, ac características

ne

do segundo. Examinomos,pois,

-s possibilidades:
Já verificamos a ausência de uma definição

ideológica

*o examinarmos suas reivindicações econômicas. 0 neeno ocorria
Ao plano político. Como fator concorrente, pode ser

apontado
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o perueno contato da naioria dos seus filiados con o

universo -

dao idóie.s, talvcs, pelo insuficiente grau dc instrução e

por

sorem absorvidos por una atividade esscncialnento pragmática .
Dc todoL os Diretores durante a Primeira República, num

total

dc 2'32, apenao una pecuena percentagem poderia ser considerada
br.stanto ilustrada para ter rejoso a un plano de teorização **.
ToncnoE, cono cxcnplo, duas figuras incluídas nesta
noria c, desta, ..dois dos up.ie nualificados:

mi

o Comendador Fran

niHco José Rodrigues Pedreira e Jocc dc 5a. 0 priaeiro, "líder
ci colônia portuguesa", participava do sessões do Gabinete Por
dc Leitura, rccebir., em ocu palacete, personalidades co
no o escritor Júlio Dantas, fazia frcauentcs via*,cns à Europa,
nuia das our.ib, representou sou órjjão dc classe no 68
LO Internacional das Caçaras dc Conercio, on Paris

Con^res

* Nao

c-

::ÍLte ... anu respeito nenhun rj^istro c.ue indiruu ter ele abra('- 'o cct^ ou acuclr ideia. Jonc dc Sá publicou una serie de ar
ti ca jornalísticos no fin do primeiro governo dc Scabra,
'? analisava esta adninistração, focalisando vários * dc
..spactos, at eando
-

on
seus

todos, indistintamente. Entrotnnto são npe
. ' .
- 5

n*'S criticas u um& sitúaçaotsem princípios gerais

.

j.oui c ali, oparccen, nos Relatórios dao sucessivas Di
retorias, roferôncia3 ..o liberalismo, o que nos leva a acreditrr ocr a doutrina ouc ainda estava presente noc

osrpíritog.

ria csclarecidoc da instituição. Cono exemplo, tónos citações
Adan Smith o do Marques de Mirabeau, a

-propósito dc impos

tas, nuria representação de industriais de tecelagem ao

Senado

B".ir.no e assinada por Raul de Fijueirodo Liiaa, representante ch.
Cor.panhia Empório Industrial do Norte; T. Alucida, da

Conpa-

niÁa Valença Industrial; Bernardo Hartins Catarina, da

lonipa-

União Fftbril da Bahia; Álvaro Martins Catarino, da Conpa-

nhia Progresso Industrial do Norte
Foran tcnbcn industriáis dc tecidos que, diante das
vos dc junho dc 1919, "ublicnran un nanifesto, ondo se declara
vnn adeptos
no", dc

"d.*.s idéias progressistas do verdadeiro

socialis

"refornas nuc tenden a nelhorar a sorto do povo

c

a

sistematizar as relações sociaiÉ de mido a torná-las couitativas". Citando o oue afirnavan ser "sunidados socialistas"
Bcrnstein, Merlino, Vanderweido e o português J. J.

-

Rodricuos

de Freitas, rdotavan u¡:r. linha conciliatória e paternalista em
f;cc ¿as reivindicações dos Revistas. Acsinavan o docunento :
Alborto Morris Martins Catarino, Presidente do Centro

Indus—

trial do Algodão; João Pedreira dc Carvalho, Dr. Au usto

Har-

cues Valuntc, Haul dc Figueiredo Linr, Alvrro lírtins Catarino
,
y
c Joj¿ Petitinga .
Ecta foi, entretanto, uma nanifestanão de ua pepuenogu
po de uaa firma,

o que, no fundo, não passava de tentativa pa

ra compor una posição

perante o publico. Não se pode daí

de

preender que houvesse uma linha de pensamento seguida por

es

ses industriais nac relações trabalhistas nen, nuito

menos,

<*ue fosse ela adotada ou, ao nenos, conhecida por outros.
A carência de un ideário entre os elementos da
ção Conercial se,

Associa

.por um lado, refletia sua impotencia

inte

lectual, por outro, expressava essa nesna falta no seio

dos

grupos políticos com os quais se relacionava e cue, se

fosse

diversa a realidade, poderian fane- la assimilar couo dela

as

suas linhas.

Alén de não se pautar por um corpo de idéias, a Associa
ção Comercial, nem ao nenos, chejou a fomular programas

de
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ação.

*
Típica de um comportamentC oportunista é a fala de um _e

lemento seu, candidato ao Conselho Municipal, em 1919:

*

"... 0 Sr. Zacarias da Nova Monteiro,
bém comerciante, falou-nos às pressas:

tan

- Confio na vitória
- E seu programa, une

vez eleito?

- Inda não cuidei do programa. Depende
resultado dr.s eleições..."

do

*
Que tal indefinição nao é privilégio da Associação
mercial

Co

prova-nos a idêntica atitude de Dr. Fernando São Pau

lo, candidato lançado pelo mesmo grupo oposicionista, reprecen
tando a Faculdade de Ilcdicina e cujas palavras tpmbém
8
a falta de um objetivo a ser atingido .

revelar*

jánfiti, esse comportamento se inscreve nume linha políti
co-partidária comum a todos os Estados da federação, onde,
cada qual, o Partido Republicano tutelava uii si&tema çue

en
pro

curava manter intacta a estrutura económica ar,rário-cxportadora e uma forma de liberal-denocracia oue os currais eleitorais,
as eleições "a bico de pena" e a verificação de poderco

des—

nentiam na prática. Os partidos da oposição nada mais eram

do

que agremiações de dissidentes do partido dominante, desconten
tes com as oportunidades e privilégios auferidos desigualmente
entre correligionários e que, em seus princípios e fins últi—
nos, do original nada diferiam.

A partir da gestão Goes Calmon, a Associação Comercial
da Bahia deu-se como plenamente identificada com'o Governo. A-
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cuele, entretanto, em oua plataforma não checou a programar na
da de novo a nao ser; a publicação prévia da receita e da

des

pesa.
Na plataforma de Vital Soarcs, a

única, alias, na

Bar-

antes das eleições, havia promessas

de

proteção a setores específicos da economia e que falariari

de

hia, dada*a conhecer

perto aos intereooes da entidade: redução do imposto de expor^taç-ío (continuando a política do antecessor) e proteção à
duotria, .íantendo, porém, o preconceito
dústriaa artificiais", cue

in-

contra as chanadas "jn

operavrm con materia prima

n^l. Não;inovava, porém, e a prove são as expressões do

lopró-

p:.io Vital Soares;

"Cono estáis a ver, neuc senhuros, o
pro
grame. administrativo do vosoo Candidato, ñas
suas linhas gerain, toma como paradigma o pro
tji'"ji.a ^c_uido pelo governo progressista
do
Si.. G-oes Cr.lmon".

No terreno político, declarava-se ruíota, fervoroso

a

depto da liberal-democracia, ti*. Liberdade de expressão, da li
berdade de voto. Apesar disso, incoerentemente, deixava trans
parecer uma certa admirando pelo fascismo italiano, cue parece
n.-o ter tido repulsa dc tão ardentes defensores do sistema re
presentativo democrático, a julgar pelas notícias e

comentá

rios a respeito do rc imo do Hussolini, en jornais da cpoca.
Eote é mais um exemplo de posições políticas dúbias,de
rue foi extremamente fértil a Primeira República:
constitucional e verbal do sufrágio universal e sua

consagração
restrição

n. prática, o que institucionalizava o domínio das oligarquias.
Arui temos o louvor ao mesmo liberalismo, paralelo a demonstra
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çoes de apreço ao ''paradi^ia italiano"

A nesna

Comercial, da quul, fi¿urao exponenciais, cono o

Associação
Comendador

pedreira, confessavan-ae adiiradoros do Rui Barbosa liberal,¿
dentificavar-se, ijualiento, coa o Goes Calnon, honen de
presa e apolítico de antes

en-

de 1924 e o Goes Calnon fazedor de

deputados, ucuãrio Aos nesnos processos condonados pela
sição até 1923, criador do "cali-ionisno", réplica, en
'i
t
^ .. 10 .
analo&ob,
ao <
"coabnsno"

opo

uoldes

Pudo ioto, portanto, nega un conteúdo ideológico

ao

¡^rupo en cotudo, ñas, ...o nesno tenpo, confirna-lhe una das ca
racterísticas conunc r ^rupo3 uc pressão:

o uso

arbitrario

das ideolo^ire ao sabor d;* suao conveniencias

II: Eloriarrijoc d_c F^rça

Definida a Associarão Conereial da Bahia, cono una or
ganização profissional, ectudeuoa os clcnentos da sua força;

os elenentos de baso,

1* Elencntos

0 fator

de Base:

organização e o status social.

núnero de filiados e capacidade finan

ceira.

1.1. De 1C90 a 1929, houve tendência para o crescimento

do

número de socios da agremiação, com pequenas oscilações (v.Qua
dro III). Isto impressionaria a opinião pública e daria

força

às atitudes do órgão.
A este número talvez se devesse ajuntar o fato de

que,

em torno da Associação Comercial, gravitavam, como

satélites,

outras entidades: Associação União dos Varejistas,

Associação

dos Empregados no Comercio, União Caixeiral, Clube Caixeiral e
Centro Político Caixeiral. Tinham estas, alguns interesses
nálogos à primeira e ainda outros motivos de identidade,

arcomo

se pode depreender doc .seguintes fatos:
A Associação União dos Varejistas, como seu próprio no
me indica, congregava sócios do comércio varejista ou retalhis
ta, cujas transações se vinculavam às dos homens

da

ção Comercial, pelos atos de compra e venda. Assim,

Assooiadetermina

da3 reivindidaçõeo; como a de desafogo fiscal, beneficiariam,!
^ualmente, Qmbas. Além do mais, e, talvez, seja o mais signifi
cativo, havia coincidencia de sócios entre uma e outra

porque

muitos comerciantes grossistas eram também retalhistas: Frede
rico Diniz Gonçalves, presidente da Associação dos Varejistas,
em 1917, era, também, sócio da Comercial; em 1919, lüzequial Ba
tista da ailva era o presidente da primeira e Diretor da
gunda.

0 próprio Goes Calnon era "sócio benemérito" da

se
União

d03 Varejistas.
A Associação dos Empregados no Comércio e a Uniao Caixei
ral poderiam parecer:,- em princípio, órgãos de defesa dos

in-

teiesses dos trabalhadoras de estabelecimentos comerciais. Deparamo-noe,todavia, com uma realidade diversa. Seus sócios

e

ram, muitas vezes, os herdeiros e sócios menores, comumentecha
nados "interessados", das firmas comerciais, e que, pelas
pectativas de ascensão, deveriam identificar-se muito

ex
mais
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com o &ru.po patronal do oue con <o assalariado. Também

neste

caso havia concoiiitâncir entre seus elementos de mando e os da
Associação Comeicial: Alberto Morais Martins Catprino, por

e

xemplo, fora seu presidente na diretoria anterior a 1920, só
cio benemérito, recebendo homenagem em sessão presidida por An
tonio Mrnco c sccretr.ria.da por Augusto Guilherme Pereira
de
12
*

Carvalho, todos dos rua^ros diretores da secunda

.

A transitoriedade do status dos empregados do

comércio

é exaltada pela Associacão Comercial. Pedindo-lhe a União Caixeiral da Dahia providências junto aos patrões no sentido

de

se lhe ¡majorarem os vencimentos, respondeu-lhe não ecr o

as

sunto de sua alçada, acresccnt&ndo;

"... Depois, entre os auxiliares
cor.ércio,
ha distinções e desigualdades inevitáveis e fa
tais, resultantes das diversificações da inte
ligência, do preparo, do desejo dc bem servir
e acertar. A bem fizer, são estas, de par con
a evolunão crescente das casas mercantiP,
as
determinantes dr melhoria da situarão do
c?i
xcirc. Na posse dcnaas nuulidadcs, o enprpgaP
do, por si :tcsno, chegará uo extreno na
sua
classe, ocupando o lu^ar de patrão. Não há empccilhos a esta ccnr-uista, preenchendo açueles
r.;criaitoo. Ha sua maioria, os chefcs de escri
tórios na praça foran,primeiramente, auxilia
res do comércio" ^3.

Era assim rue, constituindo uma clicntcla, estas

agre

miações cnvolvian-se nas m&smas çue3tões políticas da Associa
ção Comercial, adotando como suas as atitudes da irmã nais po
derosa:
0 Clube Caixciral esteve presente no movimento contra o
Governador Luís Viana, cm novembro de 1899* A Associação União
dos ^Varejistas e a dos Empregados no Comércio estiveram
cena em 1919, nuando da questão sucessória do Estado, ao

em
lado
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da Associação Comercial, opareccndo a primeira e o Clube

Cai

xeira! desde o lançamento da campanha pró Rui à presidência da
República. Quando do levante dos sertões, nanuele mesmo

ano,

embora a Asaoci<..çao Comercial não fizesse pronunciamento públi
co a respeito, a "Classe Caixeiral" assinou uma mensagem

de

saudação a.IIoracio de Matoc

de

e participou, no inicio

1920, de "meetinr.s" contrn Seabra

Em 15 dc acosto,A

noticiou a fundação do Centro Político Caixeiral, cuja

TARDE
presi

dência de honra foi entre ,ue a J^urelino Leal, político
seabrista. 0 Centro se*ia una das instituições que

anti-

recomenda

riam o nome de Goes Calmon, juntamente com a Associação Comer
cial e a dos Varejistas.
Devidanontc infiltrada nosoas organisrções ancilares, a
Aasociaçao Comercial as lavav-'. para suas campanhas, aumentando,
assin^ indiretamente, o número de seus aderentes, e apresentan
do uma unidade de atitude das "clasoes conservadoras",das nuab?
ela era a líder inconteste.

1.2.

A capacidadc financeira da Aasociaçao Cor.nrcial

decor

ria, principalmente, das fortunas dc seus consócios, as

maio

res do setor de bens de capital, uma vez cue nela se represen
tavam os ramos

da exportação e inportaç&j. Além disto,os pró

prios fundos da entidade apresentavam, nas prestações de
tas de suas Diretorias, una situação de constante

con

regularida

de, capaz de custear serviços como o da Guarda Noturna dc
aércio e um Fundo de Beneficiência para pagamento de

Co-

pensões

a sócios caídos em desgraça ou a suas viúvas e filhos.
0 dinheiro nue impressionava, porem, era o de seus mem
bros, individualmente
e não o seu intelecto -

Era a riqueza dos

seus dirigentes -

que os qualificava e permitia à enti
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dade criar e manter uma ampla teia de relações com o Poder,com
os políticos e, ainda, custear determinados empreendimentos,tads
como o levante dos sertões em 1919, segundo se propalou.

Este

fornecimento de subsídios aos coronéis, se ocorreu, realmente,
deve ter s$.do feito, em caráter privado, por capitalistas,
não em noue do órgão de classe. Eram, também, as fortunas

e
dos

Diretores çue lhes possibilitavam dispor do Liais poderoso veí
culo de influência sobre a
sa escrita diária

.opinião pública da época: a impren

(v. Modoo

Agir)

$

2. Fator Organização
No primeiro capítulo, descrevemos, em linhas gerais,

a

organização da Associação Comercial da Bahia.
Sob o aspecto formal da organização, poderíamos qualifi
cá-la como democrático, uma vez que seuo çundros

dirigentes,

cono de muitos outros organismos similares, constituiam-se por
meio do voto de todos os sócios em dia con auas obrigações,

e

era a Assembléia Geral o "órgão soberano". Na prática, no

en

tanto, temos configurado um caso típico de papel dominante

de

ninorias ativas, integradas pelos Diretores, oue traçavam

os

rumos do comportamento coletivo e não eram meros executores de
decisões oriundas da base; Isto pode ser comprovado a
das seguintes

partir

verificações:

is) A Assembléia Geral Ordinária reunia-se, apenas,u
ma vez por ano, para aprovar o Relatório,e pres
tação de contas da Diretoria, cujo mandato expi
rava, e eleger seus substitutos ; foram raríssi-
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mos os casos em que.a Assembléia Geral se

reuniu

extraordinariamente, a exemplo do ocorrido em fa
ce do 13 de novembro de 1899 ; ainda assim,

neste

caso, as pessoas que chegaram a emitir opiniões e
influir sobre o curso dos acontecimentos foram as
mesmas oue, em seguida e algum tempo depois, esta
riam nas Diretorias subsequentes, integrantes,por
tanto daquelas "minorias" (v. Capítulo III).

23) A própria soma de atribuições conferidas aos

Di

retores e, sobrofudo, ao Presidente, dotava a cú
pula dirigente de urna grande dose de poder,

de

que, ocasionalmente, exorbitava, haja vi3 ta s se
rie de acusações feitas po Presidente Antonio Car
los Soveral

por outros membros da Diretoria,quag

do do bombardeio da cidade, em 1912 ; igualmente i
lustrativo ó o fato de que, em 1919 , a candidatu
ra Faulo Fontes foi ventilada não cm Assembléia Ge
ral, mas numa reunião de "negociantes de maiorsig
nificação e destaque" (v. Capítulo III).
39) De 1890 a I93O, houve tendencia ao dontinuismo mas
sucessivas Diretorias, com a seguinte distribui—
ção:
a) de 1090 a 1899 - correspondendo a 10

anos

sociais, a Associação foi presidida,initerruptamente, por Augusto Silvestre de Faria;
de um modo geral, os mandatos prolongaram—
-se durante vários anos, compondo as várias
Diretorias anuais apenas 26 nomes;
b) de 1900 a 1918 - cobrindo l8 anos-sociais ,

/
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foram oa mandatos exercidos por 147 Direto
res; aqui as reeleições são menos frequen
tes do que na situação anterior, mas há u
ma média de 2 anes de gestão para cada

e

lemento;
c) de 1919 a 1923 - período da presidencia de
Rodolfo de Souza Martins, 5 anos-sociais ,
com 33 Diretores;
d) de 1924 a 1929 - 8, de um total de 42 Dire
tores, vêm de gestões anteriores (v.

nua-

dro IV).

0 controle "oligárquico" da entidade decorria, em

pri

meiro lu^ar, da própria saliência econômico-financeira e, pro
vavelmente, intelectual, às vezes,de tais Diretores, o que
qualificava para posições de comando; em segundo lu&ar,

os

deve

-se levar em conta a possibilidade de apatia ou relativa inca
pacidade dos demais filiados.
A Associação Comercial da Bahia, em conjunto, à

vista

dos dados disponíveis, no seu funcionamento interno, parece "bar
acreditado muito mais na eficiência do governo de uma elite do
'
,
17
que no valor dos princípios democráticos
.

3* Status Social
Sendo este um dos critérios para se avaliar a força

do

Srupo de pressão, notamos que, também aqui, a Associação Comer
ciai da Bahia, responde positivamente.
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á indiscutível a reputação de que gozava, sendo a anti
guidade,

-provavelmente, um dos fatores contribuintes para

a

estabilidade do seu prestígio e para sua autoridade.0 "venerá
vel instituto das classes

conservadoras", consoante a lingua

gem dos jornais aliados, era tido como um grêmio de homens pro
bos e íntegros.
Não possuímos dados específicos oue possam compor
imagem,

-nos

sua

3etores vários da opinião pública. Toda

via, pela indiscutível influência sobre outras entidades do co
mércio, que congregavam patrõe? uma e empregados outras, imngi
ncmos, com uma relativa doaa de certeza, que easa imagem

lhe

seria favorável em certa faixa e que, pelos mecanismos de

in

fluência social de grupos sobre outros, tenderia a se ampliar.
Embora forse, ocasionalmente, alvo de alguns ataques,co
ao os de O IMPARCIAL e do DIÁRIO DE NOTÍCIAS, durante o gover
no de Goes Calmon, teve como neutralizante a atuação de A TAR
DE (v. Hodos de ¿^ir).
á de

notar-se a estina du. Associação Comercial quando,

nesno um político como Cosme de Farias,

detrator incansávelde

Goes Calmon, "governo das classes conservadoras", poupava-a de
qualquer: crítica e, ainda, a apontava como vítima
Medida desse

-prestígio diante do grande público deve

ria ser sua presença constante em certos festejos e homenagens
que polarizavam as atenções da cidade. Marcaram época, pelo bxi
lho e suntuosidade, as recepções ao Imperador Pedro II,em 185 9;
ao recém eleito Presidente da República ^fonso Pena, em 1906;ao
Presidente Mal. Hermes da Fonseca, oue veio para as

concnora-

çoes do primeiro centenário da entidade, en 1911, e que
mereceu

o título de Presidente de Honra; t

ao

lhe

Presidente
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Waohington Luís, eu 1526, untes da ser empossado.

III: Modos do Agir

Dotada, assim, dc uj.tn força potencial, a Associação Co
mercial úa Bahia usava modos dc agir que se enouadrcn noa alu
didos por Heynaud:

1. Neutralidade Política

.

Dcj.ionotrcjnoo, no C-pítr.lo III, c inconsistência da

pr^

tensa neutralidade política. Eot.' nada i^is era do ouo ume. imo.
gí-m que sc tcntr.va urntcr, precariamente, aliás, uraa

t^áscara

que não e3condir, dc todo, as ocasionais oprõjs, atitude,

en

fim, típica de grupos dc prenrjãc.
Sabemos, concrutamonte, <*uo a entidade, ao lon^o da P:ri
meira República, desenvolveu u^ couportamento político rue pas
sou pelas -seguintes fase;=:

a) neutralidade declarada o proclanada,de 1890 al"99)
interrompida pelo 13 de n.venbro de 1099,

b) retorno aparente à situação anterior,

de 1900 a

1912; mantendo-se bom relacionamento con as fac—
coes doMinrntes, até a aliança con a oposição

da

Seabra; aqui, ainda, hão sc define um partidaris
mo poroue ate o fim do sou governo,Araújo

Pinho

não sofreu restrições do gremio do comercio, enbo

r<. este apoiasse o candidato oposicionista;
c) relaçõea anistosas cjr*. o ^rupo scabrista,de 1912
n 1913, ano cm rué surge a contendí a
*

respeito

¿o Banco Hipotecário, apontada cono fator de rom
pinento entre o nonórcio o o governador; a

ci

são, no entanto, rnveste-se de un aspecto de dos
contentamento rurjito a una nodida oficial cspecí
fica c n:lo ?. política ^cral;
d) aparente apc.tia, de 1916 a 1919, mando foi sacu
didn pelas ocorrências do último p.no ^o

governo

do Antonio Moniz;
e) claro abandono da neutralidade, envolvimento con
o ¿jrupo de
dro La^o:

Sinoco Filiio, Otávio Mangabeira e Pe
n.. opocic"o, de 1919 a 1923; no

tuacionisnf cali-onista, de 1924

si-

a 1929.

0 abandono do subterfúgio u a entrada franca ñas
putas eleitorais de 1919 derm-lhc nova dinámica. Ate

dis

então,

professava o apartidarisno o, na verdade, albora n?.o su

pos

sa considerar-la apolítica* gur^'dara, sempre, urna equidistan—
cía das varias f- ccoes do Estado, utilizando-oc dos

serviços

que lhe pudessen '^restar os clcncnboE de cualnucr una
(v. Quadro VII

délas

).

Cono explicar essa nudança?

En situações análogas de deccontentanento con o gover
no, cono a do

13

de novenbro de 1099, jaaais ola reivindicara

papel político, cono o fez en 1919* 0 "candidato de concilia
ção" que apresentava para suceder a Antonio Moniz, o Juiz Pau
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lo Fontes, por si só, nada significava: nem como pereonalidadc, nem cono un programa dc governo,que nao exiotia, cono
hábito. Assim, nun o desgosto con o Chefe do Executivo,

de
des

gosto dc intensidade discutível n& nassa dos filiados da

en

tidade, nen o candidato nue esta lannava

una

justificariam

reviravolta, noo tradicionais noc.os dc agir.
Esta, a nosso ver, entende-se, a partir dc dois

fato

res: a influência externa do grupo oposicionista; o papel de
sempenhado po- Rodolfo Hartins, co<io elo entre os políticos e
a Associanão.

*

0 pri^jiro fator pode atuar pela relativa fraqueza
eonércio -

do

decorrência de sua própria indefinição ideológica

ou partidári- - cr. resistir às manobras do agiuir-nento rue,mo
mentaneanente, apresentava-se cono o mais forte, o <iais orga^nizado c o n,.iu dotado de capacidade de estrrtégia política ,
Homens de tal categoria

s^aberam explorar í.lguns motivos

de

queixa contra o Governador e passarar. a utilizar a Associação
cono escada parr galgar o poder no Estado, o f-ue, indiscuti—
veluente era a meta deles.
Fator ponderável deve ter sido a pressão exercida

in

ternamente por Rodolfo Martins no sentido de conduzir o ór^ão
à arena política

dc 1919* Apesar das veer.entop

declarações,

num setor da inprensa, da unidade de vistas e objetivos entre
Rodolfo Martins e a Associação, da çual seria ele, 3onente,um
porta-voz, ressalta o fato dc que, sem a tutela dos políticos
e o uso do prestígio do Presidente para convencer os

consó

cios, ela não se teria comportado cono o fez, naouele ano.
Atestado do mecanismo de utilização do gru*o pelo3
liticos são as críticas de alguns de seus nembros mais
portantes a Rodolfo Martins por ter ele lançado a

<o
im

sociedade
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num embute partidário rué nao lhe dizia respeito:
0 jom,*'! carioca A RUA afinoc.va terem as firmas

Morais

& Cia., Magr-lhaas & Cia., Pinto Ferreira, Cunha Mat')o &

Cia.,

Carvalho & Iri.if.o, e os nejociantc^ Batista Uarques e Amado Ba
hia condenado, abertamente: a A&sociação

"por se meter na po

lítica

partidária, tonando parte nas maoornas e revolucionan
l'*'
do os sertões"
As tres primeiras err;.j. firmas chefiadas pelos

portu^ue

see Bernardo Martins Crtcrino, Manoel do Cunhr. Hatos 3

Rri^un

do Pereira ce Ha.*.alhr.es, respectivamente, Estrangeiros, n?o *no_
dian, às claras, assuii? si-r.c preferências políticas,

apesar

de compatricios con.- 0 Co ^endad-r Pedreira c José Joaouim Fer
nandes Dias rxictraren-ce admiradores dc Rui Barbosa. Todos
les tinhan canit .ia investidos cr. jorn:.ic oposicionistas
Qundro

e
(v.

VI) ,0 nue desmente a neutralidade. Entretanto, a conde

nação da interferência direta, r.e verídica, pode significar

r

escolha de nodos de a_,ir nenos nc-ipronctc-ores: reivindicações
e críticas colocadas sn terror específicos de interesses
fissionais e classi^tas. Estaria, acsii\, resguardada

pro

a autono

nia e cruidistcncic d s correntes partidâries, mantendo-se

a

tãó cara inalem do "apolitisno".
A atitude da firna Carvalho & Irmão, connosta de

Fábio

e Henrique Carvaiho,filhos de João Lopes Carvalha, todos Dire
tores da Associacão Comercial, explica-se pelo fato de exercer

0 primeiro a presidência dr. Junta Comercial, carr^ dc

confian

ça do Governo.
Batista Marrues eira elenento ligado ao oeabrismo, acio
nista do JORNAL DE NOTÍCIAS, órjao da inprensa
+

ta

20

.

situacionis-

"

Francisco Aaado Bahia era o maior comerciante de

car-
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nef; verdes, cn Salvador, c, secundo a i?posiç?o, cn regime
^

monopólio, o rue o f&.-ii^ "aui^o incondicion.nl do governo"
A imprensa contrária procurava desmoralizar rs relaçõet

de
21

.

entre

Anado Br.hia e ot. ¿ovemr.dores Honiz e Seabr^, publicando

ma.té

ria extrenamente a^res&iva a reepnito.
Essas crítin^.c indicam une. dissidência no seio do r,ru*iu, fator concorrente p^ra um relativo enfraquecimento,
torn..ndo--o presa uris fácil p^ra oc desígnios dos políticos
íi^cionris '-no

unaraa o prcatí;,io o a influencia do

pro-

Fresiden

tc Rot*.olfo Martin- como iicio d$ infiltração *nara checar

até

' maioria apática.

Funcionou, portanto, r Associação Comercial <f.a Bahia,
n... conjuntura política do 1.^19, riuito mais, coito

c*.cij3_

do

<*ue cono ui.'. .iTupo de _ ^ .cssão, ou, pelo men^s, perdeu um¿. par
ecía de sua. forç^ e de sua autonomia.
As consecutivas jestões do G-occ Calnon e Vital
ücran continuidade

Soares

o processo, embora, a partir daí, as

van-

t %cna o benefícios visados encontrassem melhores oportunidades
ô.c ne concrecizar, talvez, por
"clr.sses

o^rom

ambos oriundos

das

conservadoras".

Os sucessos de 191f , poiem, geraram um comprometimento
¿e rue não pode a Associação desvencilhar-se até
¿ias dr República

últimos

Volha, nao conce *iin^o, po*- isto, recuperar

c "apolitismo" anterior.

Representação Corporativa
A Associação Comercial da Bahia não sc deixou

seduzir

pela possibilidade do una representação corporativa no

Poder.

Bmborr. elementos isolados optassem por esta forma dc

acesso

aos Legislativos das tres esferas, o j^rupo nunca tonou

provi

dencias

para

concretizá-las e, nem ao renos, conoveu

-oe pela Idéia.
Desde 1316, o Centro de Comércio c Indústria do Rio
Janeiro vinliij. lut-.ndo para obter representação claoeista.

de
Em

1924, oficiou à Associação C;mercial da Bahia, tentando

atraí

-1.'. para o noviaento e encarecendo r. necessidade de se

fazer

o

listamento eleitor*! do comércio. Tratava- se de eleier para.
#
os Legislativos elementos saídos dc suas fileiras, independen
tes da

olítica partidária. No mesmo ano, r Associarão do

Rio

dc Jrneiro couunicaria à da B.Jiir ruc cuidara do assunto.

A

ncema czirência foi íomul. da, cm âmbito n .cional, cuando

do

Congresso de A^' ciarõ^M Co;erci is do Brasil, en 1926, cujo*&e
ma central foram

i-ipostoo excessivos. AÍ, o Presidente

da

Associarão Co^erci^l de Belo Horinunte mencionou a necessidade
de se prepararam as "classer. conservadoras" para obter

melhor

situação, por nei; do vito, fazendo-se presencr, diretamente ,
nos Legislativos das três esferas, criandc una i;prensa
iria que discutisse
/ t<ais
.

<e assuntas econS.ncos e financeiros

pró—
do

0 r.ovimento não encontrou, na Bahia, campo propício. Em
1917, o Presidente da Associação, António da Costa Lino,

che

gou a manifestar-se favoravelmente, mas, loo, veio o esoueciaento. Em 1926, com vma grande abertura no Poder

estadual,"as

classes conservadoras" baianas, cm resposta, crestaram apenas,
um- solidariedade formal.

Daí, conclue-se cue a Associarão Cmercial da Bahia, na
Primeira República, conquanto não abdicasse de seu papel poli-
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tico, recusava transformar-ae em "partido das classes conserva
doras".
Sm I93O, a questão voltaria à tona: em propostas de dois
sócios, em Assembléia Geral Extraordinária, de 21 de
em entrevista concedida

novembro;

pelo Presidente Almir de Azevedo

Gor-

dilho ao DIÁRIO DE NOTÍCIAS:

"... Adianto mais que só veria
conveniên
cia na reforma dos Estatutos neste particular,
se, porventura, às classes conservadoras fosse
reservado certo número de representações polí
ticas, ruer po deliberativo do Município, quer
na Assembléia do Estado e até na Bancada Fede
ral, dando-se, deste modo, uma expressão mais
diretr e real às classes conservadoras na co
laboração da t?refa política pue, se observa ,
àeverir ser adotado nos diversos Estados da Fc
deraçro, todos interessados em se representa
rem. nas -3corporações
deliberativas
3o
seu
'
^
neio" ^*-3.

Isto pode indicar novas expectativas diante das

trans

formações políticas pue se opeririam com a Revolução de

1930,

entre as quais, o ireóiato desmantelamento do jogo dos

velhos

políticos çue eraü-, para a Associação, una das mais importantes
vias de acesso ao Poder.

Vale mencionar que, ao lon^o do período aqui

estudado,

membros das "classes conservadoras" deseiipenharam mandatos po
líticos (v. quadro V), som oue isto significasse uma represen
tação nos moldes acima referidos. Tratava-se de atividade poli
tica pessoal, v.nculada, obviamente, aB facções

partidárias

locais, que, ocasionalmente, poderia oncontrar-se com os

in

teresses predominantes da entidade. Ajuntemos que, para a elei
ção de tais pessoas, ela, oficialmente, não fazia o menor
penho, a

em

julgar pelo absoluto silencio nos Relatórios daa Di-

retoria8.

3* Utilização

da Imprensa

A imprensa escrita diária era, na época, o meio de conn
ninc.ção mais eficiente e persuasivo na tarefa de convencer
opinião pública da validade das causas defendidas.

a

Não é, pois, de estranhar que os homens ¿o coy.ercio es
tipendiassem publicações que lhes servissem os interesses.

0

grupo não 'irocurou, é bem verc^de, criar uma imprensa especia
lizada, preferindo, sempre, os jornais ordinários. Optando por
estes, ficaria nais ou menos a salvo de sef acusado do parcia
lidade nas críticas e nns reivindicações, estas aparecendo di
ante dos olhos dos leitores como serena defesa saída dan
lias inspiradas

re

os redatorcr..

Evidentemente, não se t'ava publicidade aos laços estabe
lccidos entre os inflamados editorialistas e os membros da As
sociação Comercial, embora urr

desses jornais, 0 B.TARCIAL, u

sasse como sub-titulo a expressão "órgão das classes conserva
doras". Registros na Junta Comercial da Bahia, entretanto, nos
inforu^m sobre os inveBtinentos de Diretores da Associação Co
mercial nos seguintes jornais*:
A BAHI^, 0 DIÁRIO DA BAHIA, 0 DIÁRIO DE NO-.ÍCIAS e 0 IR
PARCIAL (v. Quadro VI).

Un I89C, fundou-se A BAHIA, "órgão de interesses conerciais industriais e da lavoura" e "completamente neutro em ma
téria

política", do qual os naiores acionistas eram

influentes *da

figuras

Associação Comercial*

Apesar de

declarar-se politicamente neutro,durante qua

+

se todo o tempo en que circulou, de 1898 a 1 9 11 , jamais, deixou
de participar direta ou indiretamente das questões políticas raie
importantes do Estado.
Em ediçao de 10 de novembro de 1899, às vésperas das

e-

leicoes que serian o motivo inediato das lutas do "13 de novem
bro", bradava contra o governador Lr.ís Viana pelos seus proces
sos eleitorais que violentavam o direito de voto livre.
Dcixou de circular de 13 a 16 de novembro, continuando ,
até o fia do neo, a criticar varios aspectos administrativos es^
taduais do roverno rué findavr.: .higiene, processos policiais

e

o sistema penal. Publicou os manifestos do Comercio e da Classe
Caixciral 'acerca do "13 de novembro".
JAi 1910, ^ 3AIIIA apoiou a candidatura de Rui Barbosa
presidencia da República e, no ano secuinte, en ediçao de 6

à
de

setembro, declarou-se abertamente favorável a Domingos Rodrigues
Cuimarães, adversario de Seabra na disputa pelo Ixccutivo esta
dual. Era seu diretor Bernardo Josc Jambeiro, membro da Comissõ)
Executiva do Partido Republicano, cujo chefe era 0 ex-governador
2/
José Marcelino

Numa das fases críticas do seabrisno, cuando contra Anto
nio Honiz já coneçava a delinear-se a oposição que, em 1919 , as
sumiría formas bem veementes, as figuras mais representativas da
í'<sociaçã.o Comercial passaram a controlar financeiramente

tres

das mais importantes publicações diarias naquele movimento:

o

BlAitIO DA BAHIA, o DIÁRIO DE NOTICIAS e 0 IMPARCIAL.

0 primeiro não escondia suas finalidades no registro ofi
?ial:
"... para continuar a editar 0 jornal

Diário

187

*

da Bahia, fundado nesta Capital cn 18 dc jnnci.
ro de 1856 ... , o qual manterá as suas glorio
sas tradições dc mais dc meio: século n<.. impren
sa do Estado e do Pais, dc ór&ão político,dou
trinário, comercial,critico, noticioco c lite
rário"

Em 1918, começou a circular 0 IMPARCIAL:

"tendo por fim manter uma folhs independente rgt
imprensa.que defenda os reais interesses
do
país, especialmente advogando o respeito aos
direitos e a satisfação às necessidades
F.r.i6
prementes da indústria, do comércio o da lav^u
ra baianos, podendo explorar nuaisruor uutras
publicações" 2o,

No Capítulo III já mencionarmos a matéiia veiculada
esses jornais na c<njuntura politica dc 1919 - 1923 .

por

Basicaaente

atuavam cm três frontes: divulgavam e justificavam as reivindi
cações de ordem econômica da Associação Comercial; rritieavam ,
cn linguagemdesabusada, a
vam

administração governamental; exalta

ospolíticos aliados & teciam loas à Associação e aos

seus

dirigentes.
Típico da tarefa de criar uma imagem favorávál das "cias
sos conservadoras" diante do público é um editorial do

DIARIO

IE NOTICIAS:

"0 homem do momento
A impressão que cu tive do 5r. Rodolgo Mar
tins, agindo na presidência da Associação Co
mercial, como representante legítiuo e autori
zado das classes conservadoras da Bahia, para
solucionar o gravíssimo e triste momento hieto
rico que acabamos de atravessar, foi p de uma
surpresa real, verdadeira, ¡?olpcante, que
me
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deixou reanimado com as possibilidades de res¡
tauração dos nossos foros de 30 ciedade cons—
ciento e capaz, perdida no caos de um desbara
tisno administrativo simplesmente esmagador.
Aquele homem foi bem a figura dominante, em
todo o movimento de desordem que empolgou
a
nossa capital, destacando-se no meio da anar
quia sitiante como um orientador calmo, ponde
rado, criteriosíssiii'0 , da ordem perturbada e
vandalicaj-ente suspensa.
todac as reuniões da Associação estive a
observar-lhe a linha de conduta, refletida,una, sen s.)lurr.o de continuidade, contendo as
exaltações, desviando as inconveniências, que
só os grandes administradores sabem evitar.

0 ¿r. Rodolfo Martins foi o honem do momen
to ^revistr. Governador, Chefe de Polícia, ad
volado dc operários, dema^o'or. ocasionais,to
dos ^assaran para segundo plane, cnqunàito ele
agia, cono o vulto para que sa voltavam
to
das as vistas ansiosas, todas as oponioes es
perançadas, toc*as as expectativas de restabe
lecimento da paz pública desta terra.
Z nro foi um vão que a sua enorgia, que
a
sua serenidade, oue a sua consciencia de res
ponsável se empregaram ao lado da Razão e do
Direito, açaimando os ensaios 3e maxinalismo
embrutecido que pairou com um espectro desmo¡
ralizante, sobre os nossos ideais de civiliz^
cão.
.3u não lhe teço aqui uma janegiria lamecha
para consolidar una cortezia. Deixo, apenas,
consignada, uma-verdade que está no
domínio
da nossa população
- 27
Altanirando Reauião ** .

Esses jornais contavam cor- 0 verbo de Pedro Lago, dire
tor de redação do DIÁRIO DA BAHIA 0 político

profissional; de

Homero Pires, secretário da Associação Comercial e eleito dire
tor de

0 IMPARCIAL

pela assembleia dos acionistas! em agosto
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.

de 1919 c, de 1923 em diante, tamben político profissional; de
Altanirando Requião, redator do DIÁRIO DE NOTÍCIAS; todos con
siderados na época, grandes inteligencias baianas e

ardentes

polemistas.

Em 1923, entretanto, a Associação Comercial perdeu 0 IM
PARCIAL, quando passou ^este a ser explorado por outra socieda
de, Pinheiro &. Companhia, tendo como Diretores Molo Barroto Fi
lho (Redator Principal) e Manoel Vaz dos Santos (Superintenden
te). Ate 8 de fevereiro de 1924, sua linha lhc foi simpática,
pugnando pela

sua representação autônoma no Congresso

nal. Tondo, porom, o jornal dado cobertura
prestes a expirar seu mandato, nos

a Seabra

Nacio
auando

meses iniciais de 1 <)24-, no

ticiando c comentando elogiosamente una manifestação popular,A
TARDE, en edição do nesno dia, 6 ¿u março, publicou a sojuinte
nota:

"A Associação üonercial pede-nos para tor
nar público a declaração que fez
de
quo
nenhum órgão do inprensa está autorizado a
representar o pensamento das classes conser
vadoras, inclusive 0 IHPARCIAL, oue, depois*
de sua aquisição por novos proprietários e,
de ter nudado de orientação na su?, fase a- *
tual, não pode mr.is ser considerado como ór
gao das referidas classes"
0 IMPARCIAL contestou, ridicularizando o presidente Ro
dolfo Martins, acusando-o de doninar a Associação, que deixa
va de representar os interesses de classe:

"A Associação Comercial, já so cabe, é o
scu ilustre presidente. Denos, porcm,
cue
seja nesno a coletividade.
Com que poder a mesma se arroga em repre
sentante das classes conservadoras?
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- Poder do direito, tr.lvez, se essa Associa
ção, por seu presidente, já se não
houvesse
mostrado, en circunstâncias diversas, alheia
aos interesses daquelas classes" ^9.

A partir daí, seria 0 IMPARCIAL órgão contrário à Asso
ciação Comercial c a Goes Calnon.
0 DIÁRIO DA BAHIA, de 3 de* fevereiro dc 1926 em diante,
foi dirigido pelo Dr. Américo Barreto. Sob o novo proprietário,
o jornal, inicialmente, apoiou c elogiou Goes Calnon.
a criticá-lo a partir do caso (!on a Viação do São

Começou

Francisco,

quando o governo alienou a parte do Estado da Bahia na socieda
Ae, sen prévio conhecimento de todas as condições pré-cstabcle
cidas na lei que autorizava o .ato, cm 12 de novembro

daquele

ano.
Al^o do parecido ocorreu com o DIÁRIO DE NOTÍCIAS:
lisonja? a Rodolfo Martins, en 191C, passou a acuáações,

1927 .

Fora um <los arautos da candidatura Goes Calnon,

das
cm

mas re

tirou-lhe todo 0 apoio no coreço de 1927. Isto se deveu, prin
cipalmente, a ter Altamirando Rcquiao concorrido às eleições %
ra deputado federal,

pelo terceiro distrito. Dando como cer^
*
*
ta sua vitória, o jornal declarou-o esbulhado, na apuração p<;-*
las fraudes do Governo. 0 fato foi narco inicial de una

tenaz

campanha contra Goes Calnon. En 1927 fazia críticas nordazeaao
"fim

de um governo econômico", desmentindo o empreendimento 0

ficial na construção de estradas, atribuindo-a à iniciativa pd.
Yc.da. Chegou a endossar r acusação de Scabra, em entrevista ao
CORREIO DA MANH^,

de

rué o Governador usava fundos do . Tesou

ro para beneficiar 0 Banco Econômico da Bahia
As "claosco conservadoras" não foram poupadas:acusou as
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Associações Comercial e dos Varejistas de se calarem diante do
orçamento estadual por outros interesses oue náo os
i classe
i
3l .
de

le&ítimos

"

Ao se apresentar a candidatura Vital Soares, reproduziu
nota do jornal carioca A NOITE:

"A defesa da candidatura Vital Soares
Rio, 4 Ar^os - "A Noite" diz; "No
último
relatório do Banco Econômico da Bchia aparece
o nome do sr. Simões Filho como possuidor <3*?
651 açÕes daqpele estabelecimento, ações ca
ras e rendosas.
Nao admira, assim, que a defesa oue
esse
representante baiano vem fazendo à candidatu
ra Vital repreaenta a continuação da meoma pj3
lítica de enfeudamepto do Eotado dentro
do
Banco. Quanto mais íntimi-s as relnçõec, maiotres os lucros.

0 sr. SimÕes Filho é conhecido sobejamente
na Bahia como "homem oue nunca prejou um pre
go sem estopa" ^2 ,
Justamente; com o jornal de Simões Filho - A TARDE Associação Comercial da Bahia continuaria a contar até o

a
fim

da Primeira República, tendo sido ele o magno promotor
das
Grandes campanhas em oue ela se envolveu, desde os sucessos de
1919 até' a eleição de Vital Loares
Da verve jornalística do fundador de A TARDE e da

sua

força sobre 0 público diriam Otávio Hangabeira:

"Somaram-se nele duas competências: mestre
na apte de interessar, de.atrair, de agitar a
opimao, popularizando o jornal, cuja leitura
acabou constituindo-se um hábito dos próprios
adversários";

e Pedro Calmon:
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"0 proprio Rui Barbosa jamaia desfrutou, na
Bahia, de popularidade tão compacta quanto a
que oonheceu nas duas vezes em cue visitou a
terra natal, em 1919, com A TARDE a realçar
-lhe a gloria enquanto soprava o orgulho dos
baianos, tão sensíveis às coisas do espíri
to" 34.
^

^Pode—se formular a hipótese de que o desinteresse
Associaçao

da

em manter c oontrole daauelea jornaio fosse decor

rente da posição vantajosa de que passou a desfrutar

a

par

tir da vitoria de Goes Calmon. Acrescente-se a circunstanciado
rompimento político de jornalistas, como Altamirando Requião,
que, tornando-se contrário ao Governo, tambem se apartaria das
"classeo conservadoras",
Verificando a coincidência entre a maior presença

de

nembros d.i Diretoria da Associação Comercial da Bahia na

im

prensa e fases de relacionamento político mais difícil - A BA
HIA, nas proximidades do 13 de novembro de 1399? 0

IMPARCIAL,

o DIÁRIO DA BAHIA e o DIÁ7.I0 DIJ NOTÍCIAS, de 1918 a 1923

-

,

concluímos cue a intensidade e freauência deste recurso de pies

3aj era inversamente proporcional às facilidades de acesso

ao

Po3er.

4. Formas de Pressão:
Vimos tratando dos modos de agir da Associação Comercial
(Ia Bahia que definem o todo de um comportamento de grupo

de

pressão. Mencionemos as formas específicas de tal comportamen
to na dinâmica da entidade:
4.1.

A forma usualmente empregada eram as tentativas de

per

suadir o Poder, por meio de expedientes burocráticos às autori
dades, a decidir favoravelmente às solicitações. Estas eram -a
presentadas em ternos aparentemente imparciais e baseados numa
argumentação "técnica".
*

No C&pitulo II, citamos frequentes exemplos de tais ex

pedientes, diretamente assinados pela sociedade, ou aiie,
nas, encaminhavam "abaixo-assinados", memoriais,

ape

reouerimen—

tos, etc., dos próprios interessados, individualmente, ou

pe

las empresas que representassem.
A.2.

Nao surtindo efeito o procedimento racionalizante,mui

tas vezes, o yrupo passava à ameaça. Esta podia ser velada

ou

menos sutil, como a frecuente recusa de pagar impostos "iní—
quos e vexatórios : campanhas contra 03 direitos em ouro
so
bre a exportação, contra 0 selo adesivo, no governo de Severino Vieira e contra o imposto sobre lucros comerciais.

Diante

dos fretes cobrados pela Chemins de Fer Federaux de 1'Est Brésilicn, os negociantes de carnes verdes, Álvaro Soares Bahia e
Francisco Amado da Silva Bahia, ameaçaram de paralizar 0
'
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necimento da mercadoria à cidade
.

4 .3 .

for

Seria paradoxal falar-se em preves de capitalistas.

En

tretanto, de ameaças frequentes, passou o alto comércio à prá
tica de tal procedimento, qualificado por Meynaud como

prova

dc força

0 bloqueio, dias consecutivos, de estabelecimentos
merciáis, que contribuíam majoritariamente p^ra as rendas

co
do

Tesouro, traria dificuldades financeiras pela baixa da arreca
dação oue se seguiria ao corto das atividades regulares.
ta forma de pressão temos tres exenplos significativos: 0
"13 de novembro", o do episodio do "selo adesivo' em 1904;

0 do início do ano de 1920 .

Todos ocorreram

cm meio a

Des
do
e
per
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turbações da ordem, quando os interessados exageravam, princi
palmente no secundo caso, as faltas de garantias. Tanto

foi o

fechamento do comercio, cm 1920, uma prova Re força r¡ue

Rui

Barbosa aconselhou-o a nao ceder, mantendo as portas cerradas,
prevendo, com isto, a vitória (v. Capítulo III).

4 .4 .

Outra forma - a corrupção dc partidos ou políticos, in
_PÇAo

dinheiro — não pode ser acui apontad<a

falta de documentação, pois a utilizada é quase toda de
ter publico e oficial, Seria preciso o exame de papciP

à

cará
priva

dos das pessoas envolvidas:para se testar a hipótese.

0 emprejo de cada uma densas formas dependia de

dois

fatores:
a) 0 tema da reivindicação, pelo seu valor e alcance;
b) o relacionamento ocaaional entre a Associação
Poder.

e

0

Já demonstramos serem os interesses do setor exportador
-importador os preponderantes nas atividades primordiais

do

órgão e terem a nais significativa representação na cúpula de
cisória. Assim, tudo oue lhe dizia respeito era sustentado com
vigor pela cntidat.e de classe. Também, e claro, as medidas que
atingiam toda a massa dos filiados tinham sempre resposta fir
me, alicerçada na "lei do número".
Nos momentos em aun a Associaçao se achava bem colocada
diante do Poder, atendida na maioria das suas pretensões
culadas por acucia forma oficiosa; mantinha—se 0

vei

mesmo proce

der. Se, porém, pelas recusas ou por áreas de atrito quaisquer,
tornava-se tenso o relacionamento, apelava o grupo para recur
sos menos .sutis, chegando ao extremo da "greve".
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III: Accsso ao Poder

Recusando constituir-se em partido classista, confirman
do-se, ainda por este aBpacto, vocacionado para o papel
grupo de pressão, para

de

desempenhá-lo, precisava o "órgão

ximo das classes conservadoras" de

chegar até às esferas

má
do

Poder. Para tanto, a via mais comumente utilizada foi a cons
truída através dos Legislativos pelo trabalho de deputados

e

senadores (v. Quadro VII).
*
Não se tratava de ligações partidárias, mc.s individuali
zadas,e,5.s vezes, com elementos de grupos rivais, simultâneamen
te. 3o depoio das lutas de 111S-1920, a Àssociacao ap-urtou-se
dos "seabristas" numa atitude de fidelidade à facção

contrá

ria.
Os nomes citados nos Relatórios das Diretorias são,

em

maioria, de representantes no Congresso Nacional, sendo os mais
frequentes, na ordem seguinte: Otávio Mangabeira, J.J. Seabra e
Higuel Calmon, todos sempre lembrados nos agradecimentos

das

Diretorias:
Higuel Calmon, Ministro da Viação e Obras Publicas,

em

1909* foi indicado Sócio Honorário e, em 1919t Sócio Benemérito,
dirigindo-lhe Homero Pires, Diretor de Secretaria, as seguintes
palavras:

"... E agora que partis daçui, saindo como
benemérito desta casa, que o mesmo é que
ser
benemérito da terra baiana, em nome das clas
ses de que sois advogado incansável, eu vos pe
ço que não nas deslembreis jamais e continueis
sempre a lhes servir com o mesmo proveito,
a
mesma abnegação, o mesmo empenho com que ten
des ¿colhido e esposado os altos interesses sal
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vadores da Bahia" 37.

Um sessão extraordinária de 27 de dezembro de 1919 propos-se a diplomação de José Joaquim Seabra e Otávio Mangabeira,
como Socios Beneméritos com as seguintes justificativas:

"0 primeiro ja e nosso consócio honorário
(desde 1$11 ou^ndo Ministro da Viação), caben
do-lhe agora de direito essa maior
distin
ção, em virtude dos seus constantes serviços,
todos de grande relevância à classe comercial
en ger .1 c, eJ particular, à nossa Associação.
Notáveis, de fato, têm sido os serviçoe do Dr.
J.J.Seabra ao comércio, ao qual não tem falta
do com o concurso do aeu incontestável* pres
tígio de toda vez cue, em nome dele, esta Di
retoria se dirige a R. Exa. para lhe solici
tar o valioso apoio em prol das suas causas
mais vitais. Assim, em verdade, sucedeu,
em
se tratrjido da tributação do açúcar pretendi
da pelo Congresso Nacional; da falta de tro
cos en que temos vivido ultimamente, numa situoçro angustiosa para minorar a qual
multo
oe tem esforçado esse nosoo compatrício;
da
prorrogação do praze de recolhimento de
no
tas, em cue S. 3xa. foi "magna pars"; da defe
sa do comércio no seu litígio contra as
Do
cas do nosso porto; da reabertura das fábri
cas de charutoo de Maragogipe; do reconheci
mento, enfim, desta Associação como de utili
dade pública, para obtenção de cujo benefício
exclusivamente confiamos na arão do digno baia
no, e que exclusivamente a S. Exa. devemos.
quanto ao segundo, o Dr. Otávio Hangabeiia,
esta Associação não se cansa, em cuase todos
os dias, sobre quase todas as questões que es!
posa e defende, se dirigir ao prestimoso depu
tado baiano, cue delas cuida, por seu
lado,
com o máximo interesse. Destarte é que S.Exa.
há colaborado igualmente com o Dr.Seabra nas
auestões acima aludidas, feita a ressalva da
decretação da utilidade pública da nossa Assc<
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ciaçao, acrescentando a esaee serviços o que
diependeu relativamente à importação da fa
rinha de trigo da Argentina, à utilização doe
terrenos dc extinto Arsenal da. Marinha e
à
regulamentação do recolhimento de notas en
tre nos por uma lei geral, cue nos falta.Aos
serviços até aqui enumerados, porém, um so
breleva a todos os demaic que esta Associaçao ha recebido nestes últimos anos: é o da
concessão gratuita, a título definitivo, de
uma faixa dos terrenos concuistados ao
mar
pelas obrao do nosso porto, para sobre a mej3
ma. ser construído o nosso novo edifício 30cial. Semelhante benefício, só por si,
era
bastante a justificar o título de sócio be
nemérito a esse di^no e esforçado parlamen
tar ao qual a Diretoria confiou essa sua pre
tensno nue ele, rápida e prontamente, com a
aua notável influencia peasoal, obteve
da
melhor bor. vontade.
Os abaixo assinados têm assim justifica
das as suas propostas que falam pelos
elo
quentes fatos que deixam apontados.
Bahia, 27 de dezembro de 1917 - Antônio
da COFta Lino, Presidente; Manoel Lopes de A
zcvedo Castro, Secretário Interino" 3o.

Otávio Mangabeira, em 1926, Ministro das

Relações Ex

teriores , teve seu retrato a óleo inaugurado no salão

nobre

da entidade, cujo presidente, om diBcurso de homenagem, refe
riu-se ao fato como "resgate de uma dívida de honra contraída
com o consócio insigne, a rtue fez jus por serviços constantes
e valiosíssimos a esta casa, se nos afigurando
citá-los ou enumerá-los, pela sua freouencia,

desnecessário
nual mais sig

nificativo" e cualificando o político cono "um dos
39
paladinos das nossas aspirações"
.
Igualmente, de Sócio

maiores

Benemérito foi 0 título conferi

do ao deputado federal Joaquim Pires Moniz de Carvalho,

em

1919. Ainda nos Relatórios aparecem constantes agradecimentos

pela sua atuação em favor do comércio baiano,assim como ao Se
nador Luís Viana, de 1913 em diante.
Os dois únicos, deputados estaduais citados são

Carlos

Pedreira em 1926, e Jaime Baleeiro, em 1927. A proximidade fí
sica e a possibilidade de tma influência mais direta da

Asso

ciação nas esferas municipal e estadual, por via, geralmente ,
do Executivo, talvez expliçuem a menor necessidade de

recur

sos aos parlamentares municipais e estaduais. No âmbito
ral, tal influencia disputava-se entre as bancadas

fede

dos

vá^-

rion Estados, principalmente os grandes e os médios, dada

a

diversificação dos interesses regionais lá representados.
Ja aludinos às dificuldades de estabelecer com

clareza

as bases cm ruc se relacionr.i/FLi r. Associação Comercial da

Ba

hia e os políticos profissionais, pelo desconhecimento de fon
tes iníonnativca. A este respeito, entretanto, po3em--ae levan
tar algumas hipóteses:
la.) Identificacão classista e ideológicr;
2a.) Uso do dinheiro como subvenção ao partido ou subor
no individual;
3a.) Troca de favores: 0 comércio

garantia o voto,

e

os políticos prestavam os serviços requeridos.
Recorramos aos subsídios de oue dispomos para testá-las.
la.) Não temos dados biográficos suficientes sobre cada um dos
"patronos" da Associação. Sabemos nue alguns deles, como

Vi

tal Soares e Simões Filho, eram de recente origem rural,

fi

lhos de coronéis do interior do Estado, Eram ambos

bacharéis

em Direito e ligados a atividades urbanas. Joaquim Pires
niz de Carvalho era advogado do comércio, desde o episódio

Modo

imposto do selo adesivo no governo de Seveiino Vieira.

Miguel

Calmon descendia de tradicional familia bpiana, irmão do

Coro

nel Antônio Calmon e de Francisco Marcues de Goes Calmon,

Go

vernador da B^hia, de 1924 a 1Ç2C. Como este, era Higu.el
bém homem de empresa.

tam

Esses dados escassos podem indicar a comunhão de

mem

bros doe mesmos setores dominantes da sociedade, cuanto aos ou
tros, aplicando--lhes um criterio gene^lizador, poderíamce

su

por, a partir da existencia de formas oligárquicas de distribui
ção do poder, que também se cn^h^drariam na mesma categoría

so

cial ¿os primeiros c dos mcmbros mris significativos da Associa
ção Comercial.

Difícilmente encontraríamos uma definição

ideológica

nos agrupamentos políticos vinculados à Associação, salvo, taivez, . liberal Rui Barbosa. A historia dos "partidos" da

Bahic

r.indr, está por fazer, mac, secundo informações de algumas

fon

tes secundárias, como a imprensa, acham-se indicadas ñas

agre-

niacoes politicao baianas da época as mesmas coordenadas

co

muns a todo o Brasil: ali?nças em torno de pessoas, de

fami

lias, e não em torno de izólas o^. programas.
Já fizemos notar a inexistencia de um conteudo ideológi
co na Associação Comercial. Assim, despojados uns e outros

de

tal requisito, não seria pela ideologia que descobriríamos

as

origens dos laços rué os uniam.

-a.) A corrupção individual de políticos ou financiamentos

de

certas campanhas ou dos próprios partidos e, repetimos, a hipotese de mais difícil verificaçao porcue atos desta ordem
realizam clandestinamente e, via

de regra, sem documentos

se
es—

critos. Às vezes, cscandalos podem trazer à luz dados preciosos
para a analise. Isto, porem, não ocorreu com o objeto do

nosso

estudo. Houve uma vaga indicação no episódio do levante

dos

sertões, em 191^: boatos de que o comércio baiano teria forneci
do armas, mrniçoes e dinheiro aos coronéis sublevados.

Comenta

mos tratar—se de comportamento individual e não grupai (v. Capi
tulo III). Estendamos a ressalva a este aspecto ora em análise:
no terreno da

hipótese,

podemos admitir a prptica do

suborno

ic políticos profissionais, realizada, porém, inter—individual
mente e n m c a en nome da instituição.
*
la.) 0 empre&o do voto como ^arantic. do patrocínio das

causas

do comércio e, vice-versa, per prrte dos representantes nos

Le

¿¡islativos, é uma hipótese extremamente atraente.
Até 1924, contudo, nos Relatórios das Diretorias,não

há

referências a respeito. Naquele ano, a Associação recomendou os
nomes de João. e (Jtpvio Hangabeira, Simões Filho e Homero Pires.
I^to aconteceu numa fase em que a entidade já estava comprometi
d? politicamente com 0 grupo do qual os ouatro são elementos dos
aais destacados.
Claramente, define-se o apoio eleitoral, no caso dos dojs
primeiros, como uma gratidão por benefícios prestados, no exer
cício de mandatos anteriores. Todavia, permanecem obscuras

as

motivações que 00 teriam aproximado inicialmente.
Quanto a Simões Filho e Homero Pires, os elos

tornam-se

m^.is compreensíveis: o primeiro, pelo trabalho, no seu jornal A
TARDá, "ardente defensor das classes conservadoras"; 0

segundo

sra funcionário do órgão c dele serviu-se como base de ascensao,
recompcnsan.do-o na Oamara de Deputados Federais.
Até 1924, portanto, é provável oue, também, o apoio

por

meio do voto .aos políticos profissionais se fizesse em

termos

pessoais, não em ncmc coletivo da classe, que ainda estava

na

fase do jogo da neutralidade política.

0 acesso ao Poder por meio dos "patronos" nos Legislati
vos Federais mostrou-se eficiente, a julgar pelo saldo positivo
dao vitórias da Associaçao Comercial da Bahia e pelos agradeci
mentos registrados nos Relrtórios das Diretorias.
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NOTAS

1 . MEYNAUD, Jean. Les Groupes de Pression. Paris, Presses Uni
versitaires de France, 1962, p.10.
2. Idem, p. 13 e 14. Utilizados, neste capítulo, allumas
ex
pressões do autor, duplamente grifadas, e rue tomamos a li
berdade de traduzir do original por encontrarem
correspon
dencia satisfatória na língua portujuesa
Para obtenção destes dados rocorronos a uma fonte viva
de
tradição oral, o Professor Altamirando Ruçuião, ue, na áé
cada de 20 c fins da antorior, foi fi.^ura destacada do jor
nalismo baiano^ redator do DIÁRIO BE NOTÍCIAS. Ligado
pgr
interesses políticos c empresariais a memb r o s da Associagao
Comercial da Bahia, com aljuns dos quais, mantinha relações
de amizade, c o n Geruiu ele identificar o ^rau de
instrução
de 50 dos 232 Diretores. Dentuc 50, no máximo, 12 teriam o
rue o 'entrevistado denominou "boa cultura": diplom?eão acadêsaica, hábitos de leituras literárias e "boa cultura humanÍ3tica". Dentre todos os Diretores, destacou os seguin
tes: o Comendador Pedreira, "o papa do comercio"; José
de
Sá; . Comendador José Alves Ferreira, "um dos expoentes da
Associação"; José Antônio da Silva Costa, "nível aproxima
do co do Comendador Pedreira".
Faz-se-necessária uma melhor exploração deste ângulo do
tema a partir do exame do universo de leituras e escritos
do punho dos Diretores, ee os houver. Esta, entretanto,
é
documentação de acesso problemático por constar de herança
e reminiscências familiares dispersas.
4. DIÁRIO DE NOTÍCIAS, ed. de 31 de julho de1923; 0 IMPARCIAL
ed. de 6 de novembro de 1919*
5. SÁ, José de. 0 Bombardeio da Cidade e seus efeitos, Bahia,0
ficinas do Diario da Bahia, 19Í31
6. RDACB, 1926, p.
7. DIÁRIODA BAHIA,

122-

123

ed. de 9 de setembro de 1919

0 IMPARCIAL, ed. de 8 de novembro do 1919
9. A TARDE, ed. de 6 de dezembro de 1927
10. Jornais contrários a Goes Calmonacusaram-no de intervir nas
eleições para garantir seus candidatos. 0 IMPARCIAL, ed. de
5 de abril de 1925, refere-se ao seu "caciouismo republica-

*
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no"; o DIÁRIO DE NOTÍCIAS, ed. de 2 de fevereiro de 1925,co^
montando as eleições estaduais do dia anterior, acusa-a de
"inominável, a grosseira, a torpíssima vergonha eleitoral de
ontem".

11. "... On est don porte a conclure, qu'en bien des occasions,
-leg groupes se livrent à une manipulation systématique des
idéologies dans un sens favorable à leurs avantages
maté
riels" (MEYNAUD, Jean, op. cit., p. 21)
12

. A TARDE,

ed de 2 de janeiro de 1920

13. RDACB, 1923, p.

74 - 75

14. 0 IHPARCIAL, ed. de 19 de fevereiro de 1920
15. Idem, ed. de 27 de fevereiro de 1920

16 . A- i*iqueza

de alguns de sòus sócios tornou-se proverbial,
como a do Comendador Bernardo Martins Catr-rino. Km
Salva
dor, até alguns anos atrás, as expressões "um Catarino","ri
co como os Catarinos' mediam a riqueza de alguém

Meynaud:
17. Esta circunstância encusdra-se na verificação de
"... le role des minorités actives dans la gestion de ces
organismes. C'est là un pjenomene observe dans tous
les
groupements humains de ouelque importance: l'apathie
de
la masse des adhérents permet généralement à cuelaues - uns
de saisir e de conserver, éventuellement durant une longue
période, les leviers de commande. 3n lisant les statuts des
groupes de pression, on s'aperçoit qu'ils respectent
le
schéma démocratique: les dirigeants tiennent leurs pouvoirs
de lr. base et se soumettent à son contrôle. Mais le fonc
tionnement effectif ne ratifie pas cette vu idéale:
la
plupart des groupes - patronaux, agricoles, ouvriers ... déterminent leur action ruotidicnne et la politique à lonç
terme selon des mécanismer oligarchiques dont la
sérénité
n'est oue rareaent troubloo par des impulsions extérieures
au cercle dirigeant ..." (MEYNAUD, Jean, op. cit., p. 25 *
26)
18. FARIAS, Cosme de. Lama e Sangue. Bahia, 1926, p. 122
19. Nota reproduzida e de veracidade contestada pelo DIÁRIO
NOTÍCIAS, ed. de 3 de dezembro de 1919
20 . 0 IluPARCIAL, ed de 6 de dezembro de 191S
21 . Idem
22 , RDACB, 1924, p. 373 - 331; RDACB, 1926, p. 58

23 . RDACB, 1930, p. 142

DE
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24* A
a 1911

cd. de novembro a dezembro de 1899 e ed. de

1910

25* CDJCB, L. 19lC) doc. 156

26 . Idem, doc. 86
27* DI.^110 DE NOTÍCIAS) cd. de 11 de junhodc 1919
28. Citado em 0 IMPARCIAL, ed. de 8de marco de

1924

29. Idem
30. Entrevista reproduzida no DIÁRIO DE NOTÍCIAS, ed. dc 21 dc
setembro dc 1927 .
As acusações causariam algumas dificuldades a Goes Cal
mon, que delas teve de se defender, prestando
depoimento
perante 0 Delegado Militar'da Bah.a, lo^o depois da
vitó
ria da Revolução de 1930 (BARBOZA, L.ário Ferreira, Dr.
Goce Caluon, a sur. vióa c 0 seu ¡lovemo na Bahia. Bahia^zm
dado imprimir pelo Banco Econômico da Bahia, Oficinas
dã
Livraria Duas Américas, 1933)
31. DIÁRIO DH NOTÍCIAS, od.de 22 de julho
32. Idem,

ed. de 5 de setembro

33* A TARDE começou a circular cm 1912. Nao há, nos Livros do
Contratos 0 Distratos da Junta Comercial da Bahia, regis
tro da sociudada comercial, não se podendo, por isoo,
a
pontar outros invostidorcu na empresa alem dc SimÕes
Fi
lho. Todavia, em 1919? já eram estreitos os laços ouc 0 unian à Associação Comercial, da nual seria filiado a par
tir de 1920

34 . SimÕes Filho, inm^mpriam. Rio, 1951, p. 11- 22
15. RDACB, 1919, p. 322 - 327
36. ÍLJYN,.UD, Jean, op. cit., p. 61
37. RDACB, 1919, p. 8 r-9
30. Idem, p. 9 - 10
39. Idem, p. 347 - 340

-
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CONCLUSO

^-ssociaçao Comercial da Bahia, durante a Primeira

Re

pública, foi urna entidade de finalidades económicas, cuja

fun-

cao precipua era obter beneficios e vantagens materiais

para

seus filiados. Não podia, contudo, dissociar— se da dinámica po
lítica regional porrue as decisoes pertinentes tomavrjn-se em ni
vel oficial, nos órgãos do Poder.
0 comportamento rdotado para a promoção dos

interesses

nclj. predominantes - o do comerr.io importador-exportador
tífico de
ferido,

—

é

irupo de pressão em f.'Ur.eo todo o período histórico re

coji os seguintes elementos definidores;

1. Objetivos
1.1

Impor, perante as autoridades, os intereoses do alto

co

mercio;
1.2

Pleitear medidas paliativas e ocasionais, no máximo refor
mistas, cm aspectos particulares da administração pública,
principalmente no sistema tributario.

2 . Procedimentos
2.1

Indireto, através dos políticos estranhos aos cuadros

da

entidade, nos órgãos legislativas;
2.2

Direto, pelo recurro a argumentos, ameaças e "greves".

Apesar de permanecerem obscuros alguns an^uloa do tema principalmente, o universo das ideias dos Diretores e suas vin—

206
culações com os agrupamentos políticos - está definido o papel
dc grupo de pressão da associação Comercial da Bahia.
E3te papel, cm última análise, tem um sentido conserva
dor-) por atender, primordialmente, aos reclamos do setor
grario-exportador, base material sobre nue se montou e
tou a Primeira República.

a—
susten

t

A

N

E

X

O

S

QUADRO 1-A

PERCENTUAIS DOS INVESTIMENTOS DOS DIRETORAS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA
(1890-1929)

Alto Co
mércio

Comér
cio Re
talhis
ta

Indús
tria

72,15%

8,7%

6,8%

Trans
porte

5,39%

Segu
ros

1,99%

Constru
ção
e
Imóveis

1,9%

*

Dancos

1,47%

Eletrifi
cação e
Forneci
mento de
ãgua

Minera
ção

1,16%

C,32%

HOTA - Os percentuais foram calculados a partir dos lados constantes 3o Quadro 1-B,

entró

os quais há muitas lacunas decorrentes dos registros na fonte (CDJCB). Assim, lida
mos com uma grande margem de aproximação, uma vez que, em muitos dos setores, prin
cipalmente seguros e bancos, quase não hã referências aos capitais.

E o caso,

excelência,da Cia. Aliança da Bahia (seguros) e do Banco Econônico da Bahia
eram das empresas mais poderosas da Bahia na época.

por
que

Todavia, ainda assim, calcula

mos que os investimentos dos Diretores nos dois setores não ultrapassariam, em cada
um,o índice de 6%.

QUADRO 1-B:
'-

DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA HAHIA E SEUS INVESTIMENTOS DE
CAPITAL (1890 - 1929)
FONTES:

1. RDACB, 1390 - 1929
2. CDSCB, L 1890 - 1929

A B R E V I A T U R A S

agr................... agricultura
ind................... indústria
com................... comércio
com ger .............. comércio e^i
geral
com gr ............... comércio grossista
com ret ..."........... comércio retalhista
^
exp .................. exportação
imp .................. importação
tra .................. transporte
min .................. mineração
ct ................... construção
i m ................... inoveis
bc ................. . banco
seg .................. seguros
el ...........'........ eletrificação
ag ................... fornecimento
de água
cos .................. comissões
jor .................. jornal
pro .................. procuradoria perante repartições públicas

N 0 H n s

C a r g o (3)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Pcrío
do(s)
de ges^
tão

C A P 1 T A 1 S
Valores
(contos
Ações
de
reis)

1. Auqusto Silvestre Presiden 1890/
de Faria
te
1399
5

50

50

250

2:500

50

-

15

30

-

100

2. Manoel de Assis
Ó)uza

Secretá
rio

1890/
1895

-

-

-

-

-

-

3

80

—

15
-

7295

1459

-

-

SE
SOCIEDADES

TOR

Cia.Ferro Carril de
Transo. Urbanos
Cia.Industrial e Agrí
cola da Bahia
. Cia. EnnÕrio Industri
al do Mcrte
Cia Ferro Esnaltado

tra

.

FOIT3C

L.1890.doc.36,
fl. 202.
agr/ L. 1891.doc.6,
ind fl. 37
inJ L. 1891,doc.25,
fl. 159
inJ L. 1891,doc.1,
fl. 249

Cii. do Serruros Maríti
mos e Terrostr.T Alian- *3eg
ça
Pinto, Faria & Cia
. ct
Cia.União Fabril dn 3a- inü
hii
Panco Mercantil da B a  bc
hia
Cia. linas da Jacobina nin
^ Cia. Empório Industrial ind
do Morte
Banco da Bahia
bc
n m e o de Crédito da L a  bc
voura

^anco da Bahia

bc

Cia.Minas da Jacobina

nin

/ Cia. Empório Industrial inl
3o Norte
Cia. Salinas das Marga nin
ridas

L. 1892,doc. 56 *
fls. 261-265
L. 1834, Joc. 11
fls. 149-152
L.1895, doc. 41
fls. 264
L.1395, doc. 45.
fls. 282-2C7.
L.1895, doc. 17,
*ls. 64 a 66
L.1895, d'c. 23
fls. 34-89
L.1893, doc. 59
L.1905, doc. 123

L.1390, doc.
fl. 60
L.1890, doc.
fl. 74
L.1891, doc.
fl. 160
L.1391, doc.
fls.276-309

4
5
25,
58,

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial

Perio
do (s)
de gcs
tão

da Bahia
3. Antonio José
lodrigues

Vice-Pre
sidente

1890/
1895

C A P I T A
Valores
(contas
de

IS

Açoes

SOCIEDADES

3,100

31

Sociedade Comércio

6:203

31

Banco Emissor da Bahia
Cia. Salinas das íargaridas
Antônio José Rodrigues
& Cia
Cia. Comercial de Se
guros

37:489

4. João Soares Cha- Diretor
ves
Vice-Pre
sidente

SE

400

1390/
1896

Sociedade Comércio
Ci* Ferro-C^rril 3c
Transportes Urbanos

1896/
1397
20

100

Banco da Bahia

100

Cia Ennório Industri
al do Norte
Banco Popular da Bahi

50
40

100
10

3:95Q

79

40
500

Cia Chapelaria Norte
Industrial
Cia de Seguros Jlariti
mos c Terrestres Ali^
ança
Banco Econômico da Ba
hia
Pinto, Faria & Cia.
Cia União Fabril da
Bahia
j3^nco 'tercantil la 3a

TOR

FONTES

L.lC90,doc. 2,
fl. 13
bc L.1890,doc. 38,
fl. 229
min L.1891,doc. 5<3
fls. 276-309
com L. 1392
ret
se<^ L.1394. doc.95.
fls. 464-472
bc

L.lC90.doc. 2,
fl. 27
tra L.1389,doc.36,
fl. 202
bc

L.13S0,doc. 4,
fl. 59
ind L.1391,doc< 25,
fl. 16C
bc L.lC91,doc. 27,
fl. 200
ind L.1391,doc. 41,
fl. 107
se? L.1892.doc. 56,
fls. 261-265
bc

L.1393,doc. 67,
fls. 277-293
ct L.1894,doe. 41,
fls. 149-152
ind L.1895,doc. 41,
fls. 264
bc L.1395.doc. 45,
fls. 232-287.
bc

Cargo(s) ]Perío
CAí'1 T A 1 S
na Asso do (s)
Valores
ciação
de ges
(contos
Ações
Comercial tão
da Bahia
de
reis)

H 0 n E s

Tesourei 1890/
1894
ro

5. Augusto Francis
co de Lacerda

3

14

!

SOCIEDADES

TOR

-

Cia. Minas li Jacobina

***

Cia. Forro-Carril ÍJ
Transportes Urbanoi
Cia. Loiteria B a i a m

140

Cia Salinas das Marga
ridas
1190/
1890
1399

Diretor

6. Aristides Kovis

Vice-Prc
sidente

1,200

5

12

Banco da Bahia

bc

50

Panco Popular da Bolsa

bc

3anco Auxiliar das Cias
ses
Cia Chanelarla Norte
Industrial
Cia.Progresso Indu*3tri_
al da Bahia
Cia. Alcoólica da lahi*

bc

5

50

10

100

15

2
,

-

'

L. 1890,doc. 5,
fl.7;
tra L. 1350,doc. 36,
fl. 202
ind/ L. 1391, doc. 4,
con/ fl. 14
ret
min L. 1891. doc.53,
fls. 276 303

Sociedade Comercio

250

-

50

FONTES

min

12

100

40

!
SE

' bc

ind
ind
ind

Cia Salinas das Marga
ridas
Cia de Seguros Maríti
mos e Terrest. Aliança
Pinto, Faria & Cia

nin

Cia Tanoaria Mecânica

ind

Cia União Materiais do

ct

seg
ct

L.1399,fl. 13
L.1390.doc. 2.
fl. 12*
L.1391,doc. 27.
fl. 19J
L.1891,doc. 40,
fl. 10
L.1891, fl.106
L.1891, doc.47,
fl. 157
L.1891, doc.52,
fl.222
L.1391, doc.53,
fls. 276-309
L.1392, doc.56,
fls. 261-265
L.1894, doc. 41,
fls. 149-152
L.1394, doc. 32.
fls. 343-360
L.1894,doc. 33,
fls. 361-'

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercia
da Bahia

H 0 H E S

Perlo-!
C A P I T A I
do(s) de gesJValorcs
tão
'(contos
-iC O e s
t
de
------ t-rcisJ__
17:100
20

!
SE
SOCIEDADES

TOR

37

Cia. Esmalte da 3ahia jind

100

Cia. Estrada de ferro ¡tra
¡Centro-Oeste
j
Cia. de Seguros Mian-.seg

___________________ :
7. João Antunes de
Castro lenezes

tDiretorTusoureijro
tDir^tor
¡
t

1896/
1997

.

¡

?
^

3. Bernardino Fran ¡Diretor
1896/ !
cisco de Almeida '
1898 ;
¡Diretor/
¡T^soureirò
!ro
!

1 '

;

'

10

Sociedade Comercio

10

Danco Emissor da Bahia)bc

20

Banco da Bolsa

jbc

A Hahia

iioi

L. lC90.doc. 2,
fl. 23
L. 1890.3oc.33,
fl. 250
L. 1331, doc. 13,
fl. 91
L. 1397. doc. 7

tra

L. 1H99, doc. 184

!be

!

2

i
i

9. José Jacinto Ro
drigues Teixeira Diretor

1

!

i

í L. 1399, doc. 93

I

*

i

L.1896.doc.6^.
fis. 3-:0-370
L. 1395

i

i

1891/
±399 <

FOHT.HS

!
i
t
)
!

!

8:500 !

170

0:500 [
!

50

Cia. Tram Road
Itaooã

50

Cia Metropolitana da
Bahia de Construções
Técnicas e Obras Pú
blicas da Bahia
Banco Ponular da Bolsa! bc

;i390/
¡1899
!

50

-

-

—

10

ic

! Cia. Salinas das -arga nin
ridas
Cia. União de Materi
ct
ais de Construção
Cia Uniao Fabril da I
hia

L. 1390, doc. 1
fl. 12
L. 1391, doc.27,
fl.199
L. 1331, doc.51
fis. 276-309
L. 1894, doc.43,
fis. 178-181
L. Í895, doc.41,
fl. 264

¡Cargo (s) ! Perío
do (s)
C A P 1 T A,I S
na Asso
N C il E S
ciação
óe ges Valores i
Comercial tão
(contos !
j Ações
da Bahia
de
reis)
)
!
10.'j3tônio Francis Diretor
1890/ ) 1
i
io
i
co Brandao
1895
317
' 1535
100
50:500

.

'
{
)

-

t

-

505
!
-

¡
l
..............

11. Miguel Francis Diretor
co Rodrigues <-i.e
ilorais

1890/
1394

500
2

4
***

12. José Gonçalves
Belchior

Diretor

1890/
1894

!
SOCIEDADES

SE"
TOI.

Sociedade Comércio

bc

Banco Emissor da Bahir bc
Cia. de Carruagens la
Bahia
Cia. Chapelaria NorteIndustrial
¡Banco Mercantil di Ba
hia
Cia Veículos Económi
cos
*
Cia.Progresso Induítri^
al da Bahia
"

tra
ind
bc
tra
ind

20

Rodrigues de Morai?
1 Cia.
Sociedade Comercio

bc

70

Banco da Bahia

ind

20

Banco Emissor da Bahia bc

1000

3

30

20

20

15

150

1

10

imp

Cia.Empório Industrial ind
do Norte
Cia.Alcoólica da Bnhia inJ
Cia.Industrial de Pro ind
dutos Nacionais
Empresa Beneficiadora ind
de Arroz
Sociedade Comercio

bc

FONTES

L.1890,doc. 2,
fl. 26
L.lC90,doc. 33,
fl. 223
L.1891,doc. 34,
fl. 39
L.1391,doc. 41,
fl. 106
L.1895.doc. 45,
fl. 2C2-2S7
L.1135,doc. 95,
jcls. 46^—47¿.
L. 1900, doc.Ü7
L.1390, doc.ll,
fl. 105
L.1890, doc. 2,
fl. 32
L.1890, doc. 4,
fl. 60
L.1890, doc.38,
fl. 264
L.1891, doc.25,
fl. 160
L.1391, doc.52,
fl. 222
L.1391, doc.59,
fl. 325
L.1C94, doc. 34,
fls. 368-377
L.1890, doc.
fl. 28

2,

H 0 M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
3a Bahia

Perío
C A P 1 T A 1 S
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de
reis)

DiretorTesoureiro 1895

8

10

-

-

422:415
13. Frederick Benn

Diretor

1890/
1899

5

50

50
100
14. Edward de Hase

Diretor

1890

15. Henrique de Al
meida Costa

Diretor

1891
a 1897

170

11
10

55

SE

Ranco Emissor da Bahia

bc

Cia Industrial de Pro
dutos Nacionais
Edward Benn & Son

ind

L.1890,doc. 33,
fl. 256
Cia União Materiais de ct
L.1894,doc. 48,
Construção
fls. 178-184
José Gonçalves Belchioi exp L.1895,doc. 65,
& Cia.
c imp fls. 282-284

bc

Banco da Bahia
Cia Minas da Jacobina

bc
min
tra

200

Cia Ferro-Carril de
Transportes Urbanos
Banco Emissor da Bahia

^0

Empresa Valença Indus
trial de Silva Moreira
& Cia.
Banco Popular da Bolsa

50

L.1891,doc. 59,
fl. 324
L.1905, doc. 15

imo
o exp
imp L.1914, doc. 10
e exp

Sociedade Comércio

1

FONTES

TOR

Frederick Benn & Cia.

17

40

SOCIEDADES

bc
ind
bc

L.1890, doc.
fls. 4 a 39
L.1890, doc.
L.1890, doc.
fl. 74
L.1890, doc.
fl. 202
L.1890, doc.
fl. 248
L.1894, doc.
fls. 98-102

2,
5,
36,
38,
29,

L.1891, doc. 27,
fl. 199
Cia Metropolitana da Ba ind. L.1891, doc. 1,
hia de Construções Téc imp fl. 12
nicas e Obras Públicas e ct
da Bahia

N 0 M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

1

"

'

PeríoT A 1 S .
-do-fs^— ! C _A P__J,
i
de ges [ Valores
tão
(contos
Ações
de
rnis)
5

250

15

150

10

SE
SOCIEDADES

Danco Auxiliar das Cl*,
ses
Cia.Chapelaria Norte
Industrial
Cia. Transportes Hiritinos
Cia. de Seguros Ilariti
mos e Terrestres Alian

-

FONTES

bc

L.1891,doc. 40,
fl. 1 1
L.1891,doc. 59,
fl. 325
L.1892,doc. 50,
fls. 212-214
L.1392,doc. 56,
fls. 261-265

ind
tra
seg

2

10

2

20

10

16. Cari Domschke

Diretor

L7. Fernando Antune:
Diretor
da Luz

1893/
1899

—

—

50

—

1895/
1899

16,300
1
10

163
!

10
100

Cia.Uniao d^ Materiais ct
de Construção
Cia ninas da Jacobinn ' min
Cia.Empório Industrial
do Norte
Cia.Plano Inclinado Fu
nicular Pilar da Bahia
Cia.Ferro-Carril de On
dina

.

TOR

-

-

t

ind
tra

L.1394,doc. 48,
fls. 178-134
L.1895,doc. 17,
fls. 64-66
L.1895,doc. 23,
fls. 84-89
L.1895, doc. 36,
fls. 141-154

traj

Banco Mercantil da Dahia
Cia. de Seguros Alian
ça

bc

L.1895, doc. 73,
fls. 311-324
L.1899, doc. 59

seg

L.1899, doc. 93

Schramm Stade & Co.
Domschke s Co.

exp
exp

L.1899, doc. 122
L.1904, doc. 30

bc
agr
ind
bc

L.1390,fl. 24
L.1891, doc. 6 ,
fl. 37
L.1891, doc. 13,
fl. 91.

Sociedade Comcrcio
Cia.Industrial e Agrí
cola da Pahia
j Banco da Bahia

r

3 0 H E S

Cargo(s!
na Asso
ciação
Comercial
da Hahia

Perío
do (s)
de ges
tão

Valores
(contos
de
reis)

SE-Ações

-

-

5

50

8

80
30

C

50

*"*

**

**
30
—

Diretor

1895/
1896

-

C A P 1 T A 1 S

200

18. Jose da Nova
'íonteiro

i

—

—

-

-

2:500

25

10

50
30

SOCIEDADES

Cia.Dahiana de Navagaçãn a Vapor
Lanco Popular da D)lS 2
Cii. 'ictrcoilitana
Lahia du Construções
TÜcnicas e Obras PÍrlicac la '..ahia
Cii. Chinelaria l^*rt<..Industrial
Cii. dc Carruagens di.
Dahii
^ia Progresso Indu;tri
il da \ahia
rüa. Calinis das '!irgaridas
-ia. Transportes M a r í 
timos
Pinto, Faria s Cia

TOl

POETES

tra

L. 1C91

bc

L. 1 J?1 , Joc . 27,
fl. 139
L. 1391. doc * 1 ;
fl. 1 2

ín.I
i-r
ct
ia-'.

L.1331. doc. 41,
fl^. 106-107
tra L.1C31. i.oc. 34,
fl. 39.
in.i L.1Ü91. doc. 47,
fl. 157
r.iin L.13S1. Icc. nr
fl. 276 3C9
tra L.13Ç2, doc. 50,
fls. 242-244
L.1394, doc. il.
ct
fls. 149-152
2ii. Conercial dc leju- ser* L.1094,doc. 77,
fls. 321-324
ros
üia. Veículos Econ^ni- tra L.1S95, doc. S5,
fls. 461-472
20 S
min L. 1902, doc. 95.
-ia. Norte Hineira
tra
Jia.de Carruagens da
3ahia
./ lia. Empório Industrial ind
3.0 Norte
-anco P^nular da Poisa bc

L.1890. doc. 34,
fl. 39
L.18S1, doc. 25,
fl. 160
L.1891, doc. 27,
fl. 199.

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da 3ahia

H 0 !1 E S

P^río
dc(sT
C A P 1 T A 1 S
de ges
' Valores
tão
Ações
(contos
do
5

50

5

50

200
-

10

1

-

-

)

2

10

-

-

t

-19. João Coelho de
Lima Viana

Diretor
!

i
-

1396/
1899

-

)
t
20. Joacruin Vidal
7
Gama

Diretor

10

1896/
1897

1

*

-

-1 ---SE-

SOCIEDADHC

Cii.Progresso Indu?trial da Bahia
Cia Mineralógica Diinantina
Pereiri, Monteiro S
Ci^
_
Cia Uni^o Fabril da ii*
hi3
'

5
-

-

100

TOr.

Leite Borges Jr. Via
na & Cia
Cia Plano Inclinado
Funicular Pilar da *3ahia
! Banco Mercantil da 3a! hia

Panco Emissor da 3ahia
50
i Serraria a Vapor 3 ;!a
' terial de ConstrupEo
30
^ Cia. Empório Industri
al do Norte
100
Gama & Cia
!
0,250) A Bahia

FONTES

ind

L.lC91,doc. 47.
fl. 157
rtin L.1331,doc. 57,
fl3. 257-275
inp L.1391,doc.
6,
fl. 17
ind. L.1895,doe. 11,
fl. 264

7ianco Mercantil da ja bc
hia
Cia.Estrada de Fcrr)
tra
Ccntro-Ooste da BahiaDanc? da Bahia
bc
Cia.d^ Seguros Alian se<?
ça

Sociedade Comérci)
10

!

-

r
!

L.1895.doc. 45.
flc. 282-287
L. 1895
L. 1393,dcc. J 6
L. 1399,doc. 93

con
rj;t
tra

L. 1894,doc. 53,
fls. 217-220
L. 1894, doc. 36,
fls. 141-154

bc

L.1898, doc. 59

bc

L.1890,doc. 2,
fl. 28
L. 1890, doc.33,
fl. 254
L. 1891, doc.11,
fl. 68
L.1991, doc.25,
fl. 160
L.1895, doc.49,
fl. 297-299
L.1902, doc. 53

bc
ind
com
ind
com
gr
3 or

N 0 M E S
------- -

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P 1 T A 1 S
do s
'
i
de ges Valores
tão
Ações
(contos
de

ss-'

1

TOR
SOCIEDADES

FONTES

- ------- ----- 1

21. José Lopes Car Diretor
doso

1896/
1899
3

'

50

Banco Popular da Bahia

bc

30

Chapelaria Norte In
dustrial
Pinto, Faria & Cia.

inl

30
240

'
50

—

22. Antônio de AraúDiretor
jo Porto

1896

23. Joaouim de Des Diretor
sa Ribeiro

1897

'

-

110

-

-

-

17:100
0,500^

87
10
—

-

24. Antônio Alexan Diretor
dre Borges dos
Reis

1899

5

50

30
1

100

0,50<r
80
;
"

Oliveira,Cardoso &
Cia.
_
Cia.União Fabril dn
Bahia
Cia.Emporio Industrial
do Norte
*

Dessa Ribeiro & Cia
Cia.União de 'latariais
do Construção
Cia. Esmalte da Bahia
A 3ahia
Cia Fabril dos Fiais
Cia.Farro-Carril de
Ondina
Wilke, Picard & Cia
Cia. Tram Road de Itapoa
A Bahia
Reis & Cia

ct
com
gr
ind
ind

L.1891,doc. 27,
fl. 199
L.1891,doc. 41,
fl. 107
L.1895.doc. 57,
fl. 324-325
L.1895,doc. 59.
fls. 332,335
L.1895,doc. 41,
fl. 264
L.1895,doc.23,
fls. 34-89

imp L.1894,doe. 22,
fl. 73
ct L.lC94,doc. 83,
fls. 361-367
ind L.1896,doc. 6 8 ,
fls. 340-370
jor L.1097, doc. 7
ind L.1897, doc. 35
tra L.1895, doc. 73,
fls. 311-324.
tip L.1895, doc. 38,
fls. 227-231
tra L.1899, doc. 184
jor L.1897, doc. 7
tip [j.1902, doc. 96

N 0 M E S

Cargo(s)
Perío
C A P 1
na Asso do (s)
ciação
de ges Valores
Comercial tão
(contos
da Dahia
dç
; reis)
.
1

25. Bernardo Domin- Diretor
gues Lopes

1899

1899

-

15

FONTES

Costa Pinto R Lopes

imp

Bernardo Lopes & Cia

imp

L.1891, doc. 1
fl. 23
L.1895, doc. 12,
fls. 14-47

0,500

10

6,100

61

Sociedade Comerei)

100
20
20

5

25
20

1899

TOR

Manoel Francisco Gon- ind
L.1899, doc.158
çalves & Cia
Manoel Francisco Gon
çalves & Cia
.ind
L.1905, doc.120
Linha Circular
tra ; L.1890
Danco Auxiliar das Cia; :
ses
* bc
L.1891, doc. 40,
fl. 13
Cia.União dos Lavrado agr
L.1891, dcc. 48,
res
fl. 175
Banco de Crédito da La bc
L.1905, doc.123
voura
Bahiana & Cia
tra
L.1902, doc. 55
ct
Cia de Seguros Aliança seg
L.1899, doc. 93
Cia Comercial de Segu seg
L.1894, doc. 77,
ros
fls. 321-324
Cia Estrada de Ferro
tra
Centro Oeste da Bahia
L.1895
Cia.Locomoção e moveis tra
L.1892, doc. 49,
fl. 235
Cia. Salinas das Marga min
L.1891, doc. 58,
ridas
fls. 276 a 304
A Bahia
jor
L.1897, doc. 7

300

Diretor

SOCIEDADES
.

50

26. Antônio Alberto
Gama

.SE

Açoes

25
100

25A. Manoel Francis Diretor
co Gonçalves

^T,

-

5
<

Banco da Bahia

bc
;3C

L.1890, doc. 2,
fl. 28
L.1890, doc. 4,
fl.55

.. ... .

N 0 H E S

CirgotS.'
Perío
na Asso do (s) - c ^ P 1 T A 1 S
ciação
áe ges
Valores
Conurcia* . tão
r.çõcs
'contos
da Cahia
de
L reis)
50
10

100

4

zoo

2

2C
20
10

27. João LOT3GS Car Diretor
Presiden
valho
te (inte
rino)

1900/
1901

2

10

30

150

25

-

100

—

-

-

"T— ---------------- SESOCIEDADES

TOK

!
^anco Popular da Bolsa

bc

Cia.de Carruagens la
Dahia
Banco Auxiliar da;
Classes
Cia.Progresso Indus
trial da Bahia
Cia.Industrial de P r o dutos Nacionais
Cia. de Seguros 'lariti^
mos e Terrestres ^liar?
ca
Cia Comercial de Segu
ros
Banco lercantil da Ba 
hia
Cia Plano Inclinado Fu
nicular Pilar di Dahii
Cia.Estrada dc F:rro
Centro-Oeste da 3ahia
Cia de Seguros Aliança
Antônio Gana & Cia

tra
bc
in-.l
ind
seg
sea
bc
tra
tra
seg
COM

Cia. Linha Circular

gr
tra
el

Rosa & Carvalho

imp

Cia. Loconoção c ?!ô-

tra

V3ÍS

1

5

FONTES

Cia.Plano Inclinado
Funicular Pilar da Ba
hia

tra

L.1391,doc. 27,
fl. 193
L.1891,doe. 34,
fl. 33
L.1891,doc. 40.
fl. 1 0
L.1891.doc. <17,
fl. 157
L.1391.doc. 59,
fl. 324
L.lQ92,doc. 56.
fls. 261-265
'
L.1394,Joc. 77,
fls. 321-324
L.1395,doc. 45,
fls. 282-237
L.1895, doc. 36,
fls. 141-154
L. 1395
L. 1399,doc. 93
L. 1901,doc. 116
L. 1902,doc. 109
L.13S3, doc. 3,
fls. 13 a 17
L.1894, doc. 70,
fls. 231-302
L.1395, doc. 36.
fls. 141-154

N O M E S

C-.rgo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da 3ahia

Perío
C A P I T A I 8
do (s)
de ges
Valores
tão
(contos
ACOCS
de

250
250
5.'00
2
15
15

SE
SOCIEDADES

Rosa & Carvalho
Carvalho,Filhos & Cia
Cia.Aliança da Dahia
Autran & Cia (A Balia)
O Morte
Cia. Valença Industri
al
O Imparcial
Banco da Bahia
Diário de Noticias
Cia Olaria e Serraria

TOR

FONTES

imp

L. 1300, Joc. 1

im
seg

L. 190^, doc. 104

jor
jor
inü
jor
bc
jor
jor

L. 1902, doc.
L. 1903, doc.
L. 1906, doc.
L. 1913- 1914,
doc. 65
L. 1918, doc.
L. 1313, doc.
L. 1319. doc.
L. 1309. doc.

53
106
35
36
31
107
-30

Ticaré
Ci^.União Fabril ái la ind
hia
28. Domingos Silvi- Diretorno
trques
Secreta
rio
Diretor
Presilen
te
29. Mathias Ulmann

Diretor
Tesourei
ro

1900/
1301

120
20 0

Diretor

Silvino Marques & Cia
Silvino Marquas & Cia
Cia. Aliança da Bahia

imp
imp
sog

L. 1302, doc. 3
!L. 1903, doc. 7
L. 1304, doc. 43

Cia.Ferro Esnaltado

ind

L.1831, doc.
fl. 250
L.1336, doc.
fis. 335-337
L.1302, doc.
L.1637, doc.
L.1S09. doc.

1914/
1915
1900

5
90

10
30. João Antônio
Gomes da Costa

L. 1 3 1 i, doc. 53

1000/
1901

30

100

con
ret
11. Ulmann & Cia.
exp
Cia. Fabril dos Fiais ind
Cia. Olaria e Serraria ind
Jacaré
C. Kahn & Cia

Costa Neves & Cia

imp
exp

1,

77,
120

35
40

L.1333, doc. 32

N O M E S

31. Francisco José
Rodrigues Pe
dreira

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da rahia
DiretorPrcsiden
te

C A P I T A I S
Valores
(contos
de
reis)__ 1900/
1901

100
300
33
400
3
10

37:500

SE
SOCIEDADES

Rodrigues de Morais a
Cia
Rodrigues,Fernandes a
Cia
Cunha Matos a Cia

TOR

imp
imp
com
ret
imp

Rodrigues,Fernandes 3
Cia.
Cia.Industrial de Pro ind
dutos Nacionais
Cia. Progresso Indus ind
trial da Bahia
.
Banco Popular da Bahii be
Cia de Veículos Ecoiô- t n
micos
Cia.de Seguros Mariti- se j
mos e Terrestres Alian
ça
Cia de Seguros Aliança seg
Banco di Bahia
be
Banco Econômico di 3a- be
hia
Cia.Comercial de Segu seg
ros
;Cia.Valcnça Industrial ind
Empresa Deneficiadora ind
de Arroz
Cia. União Fabril di
ind
Bahia
Cia. Emporio Industri ind
al do Norte

F017TES

L.1890,doc. 1 1 7
fl. 105
L.1895,doc. 55,
fis. 316-31^
L. 1393,doc. 43
L.1906, doc. 59
L.1891, doc. 59
fis. 310-336
L.1891, doc. ^7,
fl. 150
L. 1391
L. 1391, doc. 62
L. 1992, doc. 56,
fis. 2Ó1-265
L. 1399, doc. 93
L. 1?16, doc. 47
L. 1920, doc. 2 0 0
L. 1894, doc. 77,
fis. 321-324
L. 1913-194, doc.
65
L. 1894,doc. 34,
fis. 368-377
L. 1915, doc. 36
L. 1895, doc. 23,
fis. 84-89

H 0 H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Hahia

Perío
do (s)
de ges
tão

1----

1 T A 1 S

C A P
Valores
(contos
de
rsic)

0,800

Ações

20

10
—
-

2

5
3
-

gues da Silva
Handln

Diretor

1900/
1901

FONTES

TOR

10
-

-

Cia Chapelaria Horte
Industrial
Cia Tanoaria Mecânica
Cia de Esnalte da Ba
hia
A Bahia
Autran c Cia (A Batia)
Empresa das Aguas Mi
nerais le Cipó
Emnresa Jornal de No-*
ticias
Diário de Noticias
Cia. Cervejaria P)lár
tica
Bahia Cocoa Comnaiy

ind
ind
ind
jor
jor

L.1396, doc. 80,
434-406
L.1394, doc. 32,
fis. 343-360
L.1396, doc. 63,
fis. 340-370
L.1897, doc. 7
L. 1904, doc.106
L. 1915, doc. 55

jor

L. 1917, doc. 9

jor

L. 1219, doc.107

ind
exp

L.1919, doc. 210
L.1921, doc. 3C4

10

20

Cia Navegação Bai m a

tra

L.1921, doc. 240

15

75

cl

L.1925

250

250

Cia. de Helhorameitos
de Feira de Santaaa
Cia. Viação Sudoe 3 te
da Bahia
Caixa de Registro Mer
cantil da Bahia
Cia. Mercantil Iniiustrial
_
Cia. Luz e Força de
Santo Antonio de Jesus

tra

L.1926, doc. 13

—

32. Joaciuim Rodri

SOCIEDADES

*

—

0,500
3

SE

-

120

600

5

25

exp
ind

L.1926, doc. 193
L.1926, doc. 63

el

L. 1928

N O M B S

33. Manoel Joaquim
de Carvalho

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia
Diretor

Perío
do (s)
de gc !5
tão

1900/
1901

T
C A P I T A I S
Valores
(contos
de
reis)_

Açocs

7

70

64

320

54,084

900
1200

5

20

20

25

SE
SOCIEDADES

Sociedade Comercio

TOR

bc

Panco Emissor da Bahia bc
Cia. Industrial de Fos ind
foros de Segurança da
Bahia
Carisso e Cia.
com
gr
Manoel Joaquim do Car- imp
valho e Cii.
- exp
Manoel Joaquim de C^r- inp
valho e Cia.
exp
Cia.Industrial de Pro- ind
dutos Hacionais
Cia. Progresso InduT- ind
trial da Bahia
Empresa Valença Indus- ind
trial de Silva Moreira
e Cia.

FONTES

L. 1889,doc. 2,
fl. 31.
L. 1390, áoc. 38,
fl.263
L. 1390. doc. 52,
fl. 337
L. 1909
L. 1913-1914,
doc. 4
L. 1916, doc . 6
L. 1891, doc.59,
fis. 310-336
L. 1919, doc. 8 6 .
L. 1894, doc.29,
fis. 98-102

Cia. União Fabril
da ind
Bahia
Cia Empório Industrial ind
do Norte

L.1894, doc. 59,
fis. 240-249
L. 1895, doc.23,
fis. 84-89

Cia. Cervejaria Polartica
Banco Mercantil da Bahia
Banco da Bahia
Cia. de Navegação
Baiana

ind

L. 1919, doc.210

bc

L. 1893, doc. 86

bc
tra

L. 1898, doc. 36
L. 1921, doc.240

N O H E S

Perlo
Cargo(s)
do(s)
na A s s o 
ciação
do ges^
Comercial tão
da Bahia !

C A P I T A I f
Valoras
(contos
dc
reis)

SESOCIEDADES

Acoes

Cia Comercial d* Segu
ros
Cia. de Seguros Alian

T01

FONTES

sei

jLt. lt#9^,(^OC. 77y

seg

fis. 321-32;
L. 1899, d o c . 93

ça
Cii.dc Interessas P u 
blico da Seguros Mari
timos e Terrestres
Ci3. Salinis das ;lnrgaridas
Cia. Minas do Jacobina

34. ülanoel Josa Pe
dro s a Junior

Diretor

1900

25

250

10

50

100

CO'*T L. 1913-1314,doc,
23

lin
min

L. 1.191,doc. 53.
fis. 276-309
L,1195, doc. 17,
fis. 64 a 66.
L.1891, doc. 57,
fis. 257-275
.1394, doc. 13

Cia.Mineralógica D i a  min
mantina
Cii.Uniáo de Materiais ct
de Construção
Cia.Comercial c C o n s  ct
L.1314, doc. 142
trutora
ct
Sociedade Construtora
¡L.1916, doc. 33
Brasileira
¡L.
1892, d o c . 36,
a gr
Cia Industrial e Agri
;fls.
141-154
ind
cola da Bahia
Plano Inclinado F u n i  tra
cular da Bahia
Cia. Industrial da Es ind
tância
inJ.
Centro Industrial
3o
Algodão
jo r
O imparcial
Pedrosa Junior c Cin.

¡L. 1395, doc. 36
;fls. 141-154
jL. 13S1- d o c . 45
¡L. 1917, d o c . 95
L. 1913, doc.

írp ^L. 1390 doc.
flp. 172-76
rr

COT'

36
30,

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N 0 M E S

Perío
C A P 1 T A 1 S
do(s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de
reis)
325

-

SE-

................. ...............................
*

SOCIEDADES

Pedrosa Junior e Cia.

Ton

imp
com

FOPTES

L.1398,doc. 73

gr.

25,500

250

Sociedade Com*rcio

bc

100

Banco da Bahia

bc

100
50
10

100
20

!
—

9
0,250

35. Eduardo
Fernandes

José

Diretor
Diretor
Tesourei
ro

"

45
5

. Cia. Emporio Industri
al do Norte
Cia Chapelaria Nort^
Industrial
Cia. Industrial de 2stância
Cia. de Seguros Hartti
mos e Terrestres Alian
ça
_
Cia.Empório
Industrial
A
do Norte
Cia. Fsmalte da Bahia

ind
ind

seg
ind
ind

Jornal a Bahia
jor
Cia. de Seguros Alian seg
ça

1900

5

50

Sociedade Comercio

bc

1901

8

80

Cia.de Carruagens da

tra

40
265

Barbosa e Eduardo
Eduardo Fernandes e
Cia

L.lCG9,doc. 2,
fl. 31
L.1390,doc. 4.
fl. 60
L.1891,doc. 25,
fl. 160
L.1391, doc.41,
fl. 107
L.1Ü31, doc. 45,
fl. 134
L.1892, doc. 56.
fls. 261-265
'
L.13S5, doc.
fls. 84-39
L.1396, doc.
fls. 340-370
L.1897, doc.
L.1399, doc.

23,
63.
*
7
93

L.1890, fl. 22

L.1891, doc.34,
fl. 39
imp e L.1893, doc.17,
com
fls. 64-71
?r
imp
L.1896, doc. 19,
fls. 137-141

H O

E S

Cargo(s) Períona Asso- do(s)
ciação
tde ges
Comercial tão
da Bahia

CAP 1T A 1 S
Valores
Ações
(contos
de
reis)
200

-

150

-

300

-

5

50

5

50

1

20

9

45

0,250
—

5
***

-

-

-

-

-

-

-

14

20
1

5

—

—

-

10
*

SE
SOCIEDADES

" TOR
"i

Eduardo Fernandes e
Cia
Eduardo Fernandes e
Cia.
Eduardo Fernandes e
Cia.
Cia. Chapelaria Norte
Industrial
Cia.Proçresso Industri
al da Bahia
Cia Nacional de Biscoi
tos e Bolachas
Cia. Esmalte da Bahia
A Hahia
Cia de Carruagens ía
Bahia
Cia. de Seguros Alian
ça
Banco Auxiliar das Cia:
ses
Cia. Interesse Pú)lico de Seguros
Aliança da Bahia
Aliança da Bahia
Cia.de Seguros da Ba
hia
Diário de Notícias
0 Imparcial
Saraoui Industrial
Ltda

FOr^TUS

.

imp

L.1901,doc.49

imp

L.1907,doc.58

imp

L.1917.doc.104

ind.

jor
tra

L.lP91,doc.41,
flc. 101
L.lS91,doc.47f
fi. 15'J
L.lC91,doc.51,
fl.200
L.1896,doc .65,
fls. 3 20-370
1.1ÜP7, doc. 7
L.18?7, doc.39

seg

L.1C99, doc.93

ind.
jfnd

ind

L.1909, doc.64
bc
seg :
L.1916, doc.70
}
seg Í 1,.1913-1914 doc.
*
L.1924
seg
L.1929
seg
jor 1 L.1919,doc.107
jor ! T..1919,do;,241.
L.1921,doc.103
ind
*

r

*

-----

-'

K 0 M E S

-

Cargo(s)

Perio

na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

C A P r T A 1 s
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

36. João Inocencio
Teixeira

Diretor

1900

37. Bernardo Martins
Catarino

Diretor

1900

10

20

1

5

1

5

100

—

SOCIEDADES

FONTES*

Cia.3e Navegação Bahia tra
na
el
Cia.Lua Elétrica de
Amargosa
Sociedade Anônima In el
dustrial São Felix

Morais & Cia.

200

Horais & Cia.

80

Martins,Guerra & Cia.

500

Morais & Cia.

700

Morais & Cia.

100

Pais Vieira & Cia

1400

Morais a Cia.

1500

Morais & Cia.

2000

Morais & Cia.

2

17,40(

TOR

exp
imp
exp
imp
exp
imp
exp
imp
exp
imp
com
gr
exp
imp
exp
imp
exp
imp

Cia.Industrial de Pro
dutos Nacionais
ind
87

-

Cia.de Esmalte da
hia

Ba ind

Cia. União Fabril
Bahia

da

ind

- - -

L.1921,doc.240
L.1925
L.1927,doc.78

e L.1892,doc.11,
fl. 43
e L.1895rdoc.l2,
fls. 43-46
e L.1892,doc.12,
fl. 47
e L.1897,doc.6
e L.1902,doc.95
L.1902,doc.64
e
L.1913/14,doc.18
e
L.1923,doc.94
e

L.1928
L.1891,doc.59
fls.310-336
L. 1896,doc.68,
fls. 340-370
L.1894,doc.59,
fls. 240 - 249

r
Perío
do (s)
de ges
tão

C A P I T A I S
SE
Valores
(contos

Açoes

de
re;
ils)

SOCIEDADES

TOR

Cia.Valença Industrial ind
10

125,400

Cia.Cervejaria Polãsti ind
ca
Cia.Calçados Trocadsro ind
Cia.Progresso Industri
al da Bahia
ind
Cia. Interesse Público
do Seguros
seg

150

50

250

20

100

11,500
70
0,700

230

i;o
14

23,100
5

50

Sociedade de Ceguroi
Mútuos Sobre a Vid:
Vi..ra Cruz
Cia.de Seguros da Bihia
Sociedade Construtora
Brasileira
Cia.Comércio, Imóveis
e Construção
Cia.de Melhoramentos
de Feira de Santana
Cia. Aquãria Santamarense
Cia.de Navegação Bahia
na
Banco Econômico da Ba
hia

FONTES

L.1913/1914,doc.
65
L.1919,doc. 210
L.1919/1920.doc.
5b
L.1919,doc. 36
L.1913/1914,doc.
29

sog

L.1919,doc. 50

seg

L.1929

ct
ct e
im
el

L.1916.doc, 83
L.1324.doc. 96
L.1925
L.1918,d o c . H 9

ft

H O H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

L.1921,doc.240

!)c

] L.1893,doc.67,
; fis. 277-293

lanco Econômico da B 3 - bc
hia
Banco de Crédito da La bc
voura

L.1920,doc.200
L.1905,doc.123

T
N O M B S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
do (s)
de ges
tão

C A P I T
Valores
(contos
de
reis)

I S

Ações

110
10

50

10
10
38. Alfredo Cardoso Diretor

SE
SOCIEDADES

TOR

be

FONTES

L.1909,doc. 64

Banco Auxiliar das
Classes
Banco da Bahia
Usina Bom Jardim
Empresa Jornal de No
ticias
Diário da Bahia
O Imparcial

Jor ¡L.1918,doc.156
jor ¡L.1918,doc. 86

Leonardo de Azevedo G
Cia

imp
cgm

bc jL.1916,doc. 47
ind )L.1912,doc. 150
jor jL.1917,doc. 9

1900

da Mota e Silva
39. Leonardo Henri- Diretor

1900

300

ques de Azevedo

L.1895,doc. 4,
fis. 15-18

João Moutinho & Cia

50
250
300

34

com
ret
Magalhães, Rezende 3
com
Cia
_
ret
Magalhães, Rezende &
com
ret
Cia
Cia. Fabril dos Fiais ind
Cia. Empório Industrij ind
al do Norte
Cervejaria Polártica
ind
ind
Cia.Progresso Indus
trial da Bahia
ind
Sarapuí Industrial
Ltda
Banco Mercantil da
bc
Bahia
seg
Cia.Aliança da Bahia

L.1909, doc. 51
L.1919/1920, doc,
64
L.1923, doc. 278
L.1897, doc. 35
L.1900, doc. 49
L.1919,doc. 210
L.1919,doc. 86
L.1921, doc.109
L.1898, doc.59
L.1913/1914,doc.
34

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N O M E S

Perlo
C A P
do(s)
Valores
de
ges
(contos
tão
de
reis)

1 T A 1 S

Ações

5

10

0,250

10

2

40 . Sigismundo Pa

Diretor

raíso
41 . Mathias

1

!

SE
SOCIEDADES

TOR

Cia de Navegação Bahiana
A.Bahia
Diário da Bahia

tra

L.1921,doc. 240

jor
jor

L.1897,doc. 7
L.191G,doc. 156

FONTES

1900/
1901

H.

Diretor

Schroeder
42 . Deraldo Dias

1900/

**

—

Cia.de Seguros contra
fogo Aachen & Munich

seg

L.1900,doc. 9

-

Manoel Gomos Costa S
Cia.
Dias & Pestana

com
ger
com
ger
tra

L.1898,doc. 26

1901
Diretor

1900/
1901
100

*

Í3 . Raimundo Perei Diretor
ra de Magalhães

1

1901/

10

Empresa Viação do São
Francisco

L.1912,doc.126
L.1904,doc. 22

Cia.Minas da Jacobina

min

8,100

Autran & Cia(A Bahia)

jor

L.lC95,doc. 17
fis. 64-66
L.1904,doc. 106

0,500

0 Norte

jor

L.1906,doc. 95

15

Sã Ferreira a Maga
lhães

exp
imp

L.1893, doc.10,
fis. 36-39

100

Sã Ferreira 3 Maga
lhães
Magalhães a Cia.

exp
imp
exp
imp

L.1897,doc. 21

1904
200

L.1900, doc. 11

N 0 H E S

C argo(s)
na Asso
ciação
Comercia!
da Bahia

Perío
do(s)
C A P I
de ges
Valores
tão
(contos
de
r^is)

T A 1 S
Ações

600

SOCIEDADES

TOR

Magalhães ^ Cia

1500
4500
-

-

0,50()

5

10
2 -:

233

105

210

50

100

6

SE

30

exp
imp
Magalhães 5 Ciri
uxp
inp
Magalhães 3 Cia
exp
imp
Ciixi dc Registro Mer oxp
cantil 3a Bahia
Cia. Nicional Piscicul ind
tura Santo Amaro do Ca
tu
Centro Industrial
lo ind
Algodão
..
Cia. Cervejaria Polá.T—
tica
Sarapui Industrial
Ltda
Banco da Bihia
Sociedade de Seguros
Mútuos sobre a vida
Vera Cruz
Cia de Seguros da Ba
hia
Cia Comercial e Cons
trutora
Cia Arrendatãrii da 2s
trada de Ferro de Sa^ito Anaro
Cia.de Navegação Bahia

FONTES

L.1905, doc.45
L.1315, doc.35
L,1925, doc.346
L.1926, doc.193
L.1911, doc.173
L.1917, doc.95

ind

L.1919, doc.21C

ind

L.1921, doc.lOS

bc

L.1916, doc. 47

seg

L.1919, doc.150

seg

L.1925

ct

L.1914, doc.142

tra

L.1913, doc. 1

tra

L.1921, doc.290

Cia Salinas das Marga min
ridas
Empresa Jornal 3e Noti jor
cias

L.1091.doc. 58,
fis. 275-309
L.1917, doc. 9

N O M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P 1 T A I S
do (s)
de ges /alores
tão
Ações
(contos
de
reis)
10
10

83,500
415

Diretor

1901

ra

45. Francis Steven
son

6

Diretor

1901/

200

1902
10

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

Diário da Bahia

jor

L.1918,doc.156

-

0 Imparcial

jor

L.1918,doc. 86

1

Machado & Cia(Usina Ca ind
pimirim)
A Soveral & C i a . (Usina) ind

835
830

400

44. Joaquim Hassor-

i

Cooperativa de Armaze
nagem e Transporte
C.Rios & Cia (Usina
Terra Nova)
Austricliano de Carva
lho & Cia

L.1918,doc.115

tra

L.1920,doc.243

ind
ct

L.1911,doc.135
L.1909,doc.421

50

Banco Popular da Bolsa

bc

60

Cia.Mineralógica Dia
mantina
Cia. Transportes Marí
timos
Banco Auxiliar das
Classes

min

Francis Stevenson &
Cia
Cia. Comercial da Ba
hia
Caixa de Registro Mer
cantil da Bahia
Cia. de Transportes Ma
ritimos

exp
imp
exp
imp

Centro Industrial do
Algodão

L.1912,doc. 121

tra
bc

L.1891,doc.27,
fl . 2 0 0
L.1891,doc.57,
fls. 257-275
L.1895,doc.46,
fls. 188-193.
L.1891,doc.40,
fl. 1 1
L.1899,doc. 87
L.1918,doc. 15

exp

L.1926,doc. 193

tra

L.1892,doc. 50,
fls. 242-244
L.1917,doc. 95

ind

H 0 H E S

46. George Hoyer

-argo(s)
na Asso
ciação
-onercial
3a Bahia

Diretor

Perío
do (s)
de ges
tão

1901/
1902

T A I S
'
*
Valores r
(contos
Ações
de
rais)

65
25
-

-

47. Lourenço Costa

Diretor
1901/
DiretorSecrctãrii;'1902
Vice-Pre
sidente

1911

75

TOR

Overbeck & Hoyer

exp

L.1898,doc. 33

Wilhelm Overbeck & Cia
Cia. Salinas das '-larga
ridas

exp

L.1304,doc. 27

min

L.1891,doc. 53,
fls. 276-309

exp
imp
exp
imp
exp
imp
ind

L.1894, doc. 47.
fls. 175-177
L.1918, doc. 143

125

L.Costa & Cia
Cia Cervejaria Polãrti
ca
Sociedade de Seguros
Mútuos sobre a vida
Vera Cruz
Diário 3e Notícias

75
100
10

50

FORTES

L.1891, doc. 58

L.Costa & Cia.

1901/
1902

+

sog

300

1

¡

The Royal Insurance
Company Limited

*

2

Diretor

SOCIEDADES

L.Costa & Cia

2

48. Jacquas Studer

}
!
SE

C A P I

L.1922, doc. 12
L.1919, doc. 210

seg
jor

L.1919, doc. 150
L.1919, doc. 107

Machado & Cia (Usina
Capixiirim)

ind, L.1912, doc. 121

Stumpe & Studer

exp

L.1897, doc. 26

exp
exp

L.1909, doc. 1
L.1920, doc. 255

ind

L.1922, doc. 321

exp

E.1926, doc. 193

Stumpe & Meyer
J. Studer & Cia
Sociedade Anônima Cia.
de Charutos Dannenann
Caixa de Registro Mer
(cantil da Bahia

N 0 H E S

49. João Umbclino

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia
Diretor

Gonçalves
50. Antônio Fernan Diretordes de Mesquita Tesourei
ro

Perío
do (s)
de ges
tão

1902/
1903

1902/
1903

C A P I T A I S
Valores
(contos
de
reis)

SE

Ações

SOCIEDADES

100

Leonardo Azevedo í Ci i com
gr

40

Fernandes de Mesquita
& Cia.
Fernandes de Mesquita
& Cia.

70

51. José Antônio
Soares

Diretor
Vicc-Pre
sidente

1902

50

1903

100

28Â
1

9,400
20

100

20

100

50
10

TOR

100

^

L. 1902,doc. 85

com

L.1894, doc. 60,

ger

fl. 338

com
ger

L.1894, doc. 2 e
3, fls. 4-7

*
Machado, Soares & Cia com
g*
Machado, Soares & Cia com
gr
Machado, soares & Cia com
gr
Cia. Cervejaria Polár ind
tica
Cia de Calçados Troca ind
dero
Cia.Empório Industri ind
al do Norte
Cia.Comercial de Segu seg
ros
Banco Emissor da Ba bc
hia
Banco da Bahia
bc
Cia. Aliança da Bahii
Cia. de Carruagens da
Bahia
Cia. Salinas das Mar
garidas

FONTES

seg
seg
min

L.1891, doc. 32,
fls. 28-29
L.1905, doc. 10
L.1909, doc. 16
L.1919, doc.210
L.1919/1920,doc.
55
L.1891,doc. 25,
fl. 160
L.1894,doc. 77,
fls. 321-324
L.1890,doc. 38,
fl. 254
L.1890, doc. 4,
fl. 58
L.1902, doc. 53
L.1891, doc. 34,
fl. 39
L.1891, doc. 58,
fl3. 376-309

N 0 M E S

52. José Joaquim
Fernandes Dias

Cargo(s) ! Perlo
C A P 3 T A I S
na Asso
do(s)
ciação
de ges
Valores
Comercial tão
(contos
Ações
da Bahir
de rois)
Diretor

1902/
1903

200

400
80
10

50

1

40

-

.

50

3
1
2

SOCIEDADES

Rodrigues de Morais
Cia
Rodrigues, Fernandes a
Cia
Rodrigues, Fernandes &
Cia.
Pedreira Lap^ & Ci;.

300

-

SE

z Cia.Empôriolndustrial
do Horte
Empresa Donoficiad)r*i
do Arroz
Cia. Valença Industrie
al
_
Cia União Fabril da 3a
hia
Banco Popular da & 3 lsa
Banco Mercantil da Ba
hia
Cia Comercial de f^guros
Cia Aliança da Bahia
Sociedade de Seguros
'tutuos sobre a vida
Vera Cruz
Cia. Interesse Público
de Seguros
Cia.Comcrcial e Cons
trutora
Diário da Bahia
0 Imparcial
Diário de Noticias

TOR

i;np
com
imp

FONTES

L,1390,doc. 11,
fl. 105
L.1891, doc. 55.
fis. 316-319
L,1906, doc. 59

imp
exp
com L.Í906, doc. 73-79
ret
in^. L.1891, d3c. 25,
fl. 160
ind L.1894, doc. 34,
fis. 338-377
ind L.1913/1914,doc.
65
ind L.1913/1914,doc.
53
bc
L.1891, doc. 27,
fl. 199
bc
1.1898, doc. 59

sog

L.1894, doc. 77
fl. 321-324
L.1913/1914,doc.34

seg

L.1919,doc. 150

seg

L.l913/1914ydoc.28

ct
jor
jor
jor

L.1914,
L.1913,
L.1918,
L.1919,

seg

doc.
doc.
doc.
doc.

142
15
86

107

N 0 M E S

53. Jose Maria de

¡Cargo(s)
(na Assoíciação
¡Comercial
ida Bahia

Perío
C A P I T A I S
do(sT
de geSi Valores
tão
(contos
Ações
de reís)

Diretor

1902/

Souza Teixeira

SESOCIEDADES

Pedrosa Junior & Cia

1903

TOR

imp
com

FONTES

L.1890,doc. 30,
fls. 172-176

gr
60

Pedroáa Junior & Cia

200

Souza Teixeira & Cia

500

Souza Teixeira a Cia

inn
com

L. 1898, doc. 73

gr

Cia, Cervejaria Polãs—
tica
Cia Calçados Trocadero

41,200
50

15

30

50

50

5
54. Emil Wildberger Diretor

1902/
1903
1913

250

75
100

18p

Cia.Mercantil Industri
al
Banco Econômico da Ba
hia
Banco da Bahia
C^a. Aliança da Bahia

imp L.1901, doc. 46
com
gr
imp L.1924, dóc^ 273
com
gr
ind. L.1919, doc. 210
ind
ind
bc

L.1919/1320,doc.55
L.1926, doc. 68

bc
seg

L.1893, doc. 67,
fls. 277 - 293
L.19J.8, doc. 31
LJ.913/I914,doc.34

Cia. de Navegação Bahlana
Cia.Viação Sudoeste da
Bahia
Diário de Noticias

tra

I*.1921,doc. 240

tra

L.1926,doc. 13

jor

L.1-19,doc. 107

Braen, Wildberger a
Cia
Wildberger a Cia
Wildberger & Cia

exp

L.1901,doc. 21

axp
exn

L.1902,doc. 76
L.1910,doc. 129

....

- . -

.

N 0 H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

!

Perlo
C A P I
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
de
reis)

Ações

SE
SOCIEDADES

Wildberger à Cia.

100

Wildberger & Cia.
Hugo Kaufmann & Cia.

1

50
20

40

1

1902/
1903

--

400

200
10

Diretor

'

T A I S

30

55. Adolpho Baílala:
-

""

Müller a Cia.
Caixa de Registro íer
cantil da Bahia
Cia.Cervejaria Polártica
Banco Hipotecário a
Agrícola do Estado da
Bahia
'
Cia. de Seguros da Ba
hia
Cia.de Navegação
Ba
hi^na
0 Imparcial

TOR

FONTES

exp

L.1919/1920,doc.
34
L.1928
L.1900,doc. 80

exp
exp
eimp
exp

L.1927,doc. 146

exp

L.1926,doc. 193

ind

L.1919,doc. 210

bc
seg

L.1913/1914,doc.
185.
L.1929

tra

L.1921,doc. 240

jor

L.191S,doc. 36

100

F.A.Hasselmann a Cia

tra

L.1902,doc. 94

200

F.A.Hasselmann a Cia
tra
Adolpho Ballalai a
exp
Cia.
etra
Adolpho Ballalai & Cia ext)
Sociedade Anônima Moi ind
nho da Bahia
Trapicheiros da Bahia
tra
Ltda.
Caixa de Registro Mer
exp
cantil da Bahia
Centro Industrial 3o
ind
Algodão
Cia. dc Seguros da Ba
seg
hia

L.1911,doc.106
L.1918,doc.193

500
200

350

350
100

50

75

!

L.1913,doc.203
L.1923,doc.207
L.1928
L.1926,3oc.193
L.1917,doc. 95
L.1929

N 0 M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

)
Perio
C A P 1 T A 1 S
do(s)
de ges Valores
tão " (contos
Ações
de
reis)
40
4

20

3
56. Adolpho'Hirsch

Diretor

1902

25
50
10
12,200

175

122

1

175
5

20

400

5

10

20

57. Estevão Podestã

Diretor

1902/
1903

50

SOCIEDADES

100

TOR

Cia de Navegação Batra
hiana
Empresa Jornal de Not; jor
cias
'
jor
0 Imparcial
Hirsch & Hess
Hirsch & Hess
Hirsch a Hess
Cia Brasileira Expor
tadora
^
Bahia Cocoa Company
Empresa Jornal de No
ticias
Cia.Comercial de Joazeiro

FONTES

L.1921,doc.240
L.1917,doc. 9
L.1918,doc.86

exp
exp
exp
^xp

L.1899,doc.80
L.1902,doc. 8
L.1907,doc. 12
L.1915,doc. 60

exp
jor

L.1921,doc.304
L.1917,áoc. 9

com
ger
exp

L.1917,doc.37

Sociedade Anônima Gras
si
" ind
Cia.de Navegação B^- tra
hiana
Cia. de Seguros da Ba seg
hia
Podestã, Irmão

63,175
10

SE

imp
com
ger
Podestã, Irmão
imp
com
ger
Cia. Artefatos de Seda ind
com
gr

L.1923,doc. 73
L.1921, doc.240
L.1929

L.1898,doc. 23
L.1925,doc.245
L.1891

r......
Perío
Cargo(s)
C A P 1 T A I S
na Asso
do(s)
ciação
Comercial de ges Valores
(contos
Ações
da Bahia
tão
de reis)

N 0 M E S

58. Antônio

10

4

2C

SOCIEDADES

Sociedade Comércio
Banco Emissor da B a 
hia

TOR

bc
bc

FOHTES

L.1890,fls. 23
L.1890,doc. 38,
fl. 242

Dias

Alves
59. Antônio da Cos
ta Lino

1

SE
1

Diretor

1902

DiretorSccretãrio

1903

194,417

Costa & Ribeiro

265,148

Costa & Ribeiro

20

Antônio Ferreira a
Cia
Costa & Ribeiro

405,126

Lucindo Botto a Cii

3
25

A.Ramos á Cia.

59

A.Ramos a Cia.

30

G.Vasconcellos a Cia

1300

Costa,Ribeiro a Ci^.

30
-

20

-

Costa Lino a Cia
Centro Industrial de
Cia Calçados Trocaile
ro

com
gar
com
ger
exp
imp
exp
imp
com
gr e
rct
câm
bio
câm
bio
exp
imp
exp
imp
cos
ind
ind

L.1900, doc.80
L.1905, doc.47
L.1907, doc. 86
L.1909, doc. 64
L.1911, doc. 46
L.1915, doc.138
L.1921, doc.169
L.1911, doc.35
L.1919, doc.136
L.1921
L.1917, doc.95
L.1919/1920,doc.55

N O M E S

Darg o (s)
na Asso
ciação
-omercial
ia Bahia

Perio
C A P I T A I S
do(s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis]

10

100

60

30
0,500

5
15

10
5
60. José Alves Fer

Diretor

1903

Presiden
te

1904

20

200

reira

Vice-Pre
sidente

1910

1
2,600
10

10
13
10

SE-SOCIEDADES

TOR

FONTES

Banco Auxiliar das
bc
Classes
Banco de Crédito di
bc
Lavoura da Bahia
Banco da Bahia
bc
Cia. de Seguros Alian seg
ça
Cia. Aliança da Baiia seg
Cia. Aliança da Ba.iia seg
Cia. Interesse PúbLi
co de Seguros Maríti
mos e Terrestres
seg
Sociedade de Seguros
Mútuos sobre a vila
Vera Cruz
seg
Cia. Seguros da Bahia seg
Cia.Locomoção e Moveis tra
imp
Empresa Jornal de Uo- jor
ticias
0 Imparcial
jor
Diário de Notícias
jor

L.183L, doc.40

Cia.Progresso Indus
ind
trial da Bahia
Cia União de Materiais
de Construção
ct
Sociedade Comércio
Banco Emissor da Bihia
Banco de Crédito da
Lavoura do E.da Bahia

bc
bc
bc

L.19Í5, doc.123
L.1318, doc.81
L.lEí!9, doc.93
L.lfl2/1914,doc.34
L.1119, doc. 59
L.U13/lS14,doc.28
L.13l9.doc. 150
L.1929
L.1392,doc. 49,
fl. 227
L.1917,doc. 9
L.1918,doc. 36
L.1919,doc. 107
L.1891,doc. 37,
fl. 157
L.1894,doc. 43,
fls. 178-184
L.1890,fl. 22
L.1390,doc.33,
fl. 255
L.1905,doc.123

N O M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

^
r
Perío
C A P 1 T A 1 S
do(sT
de ges
Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

Diretor

1904

des da Costa

62. Joaouim Domin-

1903/

Diretor

gues da Silva

1903/
1904

15

L.1913/1914,doc.23

ind

L.1906, doc.80

Lisboa & Fernandes

imp

60

Fernandes, Mota & Cia*

imp

75

Fernandes, Mota & Cia

imp

L.1893- doc.50,
fls. 165-163
L.1895,doc. 36,
fls. 371-375
L.1899,doc. 17

60

Bessa Ribeiro & Cia
J. Doningues & Cia
Silva, Barbosa ô Cia
Banco Emissor da Bahia

imp
cos
ct
bc

Cia de Seguros da Ba
hia
_
Cia. de Navegação Bahi
ana

seg

L.1894,doc.22,fl . 7 3
L.1917,doc.156
L.1904,doc.10
L.1890,doc. 38,fl.
253
L. 1929

tra

L.1921, doc. 240

min
ind

L.1395,
L.1895,
fl. 276
L.1896,
fl. 532
L.1899,
L.1900,
L.1900,

10

1903/
1904

FONTES

seg

1

3

5

Oliveira Reis

TOR

L.1909,doc. 64

40
0,600

Diretor

SOCIEDADES

bc

100

63. Josê Gonçalves

t
SE

Banco Auxiliar das
Classes
Cia.Interesse Público
de Seguros Marítimos e
Terrestres
Sã Ribeiro (Usina Ali
ança)

0,500

61. Antônio Fernan

1

100

78,122
100

51
25

20

Cardoso, Reis & Cia
Francisco Cardoso &
Cia
Cardoso & Reis

nin

Cardoso & Cia
Cardoso, Pinto a Cia
Cardoso, Reis a Cia

ind
min
ind

doc.3,fl.7
doc. 63 ,
doc. 105,
doc. 200
doc. 40
doc. 44

H 0 H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Pcrio
C A P :[ T A I S
do(s)
de ges
Valores
tão
Ações
(contos
de reis)

Diretor
Vice-Pre
sidente

1903
1904

65. José Maria Fer DiretorSecretári* tl904
reira Fresco

FONTES

TOR

100

Milhazes & Reis
Lopes,Miranda & Cia.
Argolo, Cardoso & Cia
Cia Fabril dos Fiais
Sociedade Comércio

ind
ind
tra
ind
bc

100

Banco Emissor da Bahia

bc

Cia dc Seguros Aliança
Cia Aliança da Bahia
Cia de Carruagens
da
Bahia
_
*
Cia Viação Geral da Da
hia
_
'
Cia de Manganês da Ba
hia
^
Cia Aquãria do Currali
nho
Usina Colônia
Sã Ribeiro & Cia (Usi
na Aliança)

seg
seg
tra

L.1901,
L.1902,
L.1905,
L.1897,
L.1890,
fl. 29
L.1890,
fl. 39
L.1859,
L.1902,
L.1897,

tra

L.1909, doc. 92

min

L.1917, doc. 43

ag
ind

L.1895, doc. 20,
fls. 80-95
L.1907, doc. 44

ind

L.1906, doc. 80

João Cunha a Cia

imp

L.1895, doc. 8 8 ,
fls. 440-443
L.1890, doc. 2.
fl. 26
L.1890, doc. 38,
fl. 251.

319,400

1597

45,500

455

20

200

0,500

64. João Cunha

SE
SOCIEDADES

50
30

20

'
<

125
0,300

3

Sociedade Comércio

bc

1,800

3

Banco Emissor da Ba
hia

bc

45,342

Ferreira Frcsco a Cia

80

Ferreira Fresco a Cii

COS

com
ger
com
gr

doc. 6
doc.143
doc. 28
doc. 35
doc. 2,
doc. 34,
doc. $3
doc. 53
doc. 39

L.1891,doc. 35.
fls. 46-47
L.1896,doc. 10,
fl. 1 0 2

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N 0 M E S

Diretor

ÍPeríotdo(s)
de ges
tão

1905
1910
1911

!

C A P I T A I S
Valores
(contos
de reis)

120

Ferreira, Costa a
Mello
Ferreira Fresco a 2ia

150

Ferreira Fresco & Cia

10

lhães Costa

1903/

100

15
1

Banco Auxiliar das
Classes
Banco Mercantil da Bi
hia
Estrada de Ferro Cen
tro Oeste da BahiT
Cia Industrial de Pro
dutos Nacionais

de Lima

Tesourei^
ro

bc

L.1900, doc.104
¡L.1900
!
¡L.1907, doe. 57
jL.1512, doc. 1 0
¡L.1891, doc. 40
L.1395, doc. 15,
,fls. 232-287
1

tra }L.1835, doc.s/n.
ind ¡L.1891, doc. 53,
[fls. 310-336
exp
imp

L.1390, doc. 15,
fls. 126-132

60

Magalhães Costa a Ir
mão
J.J, Costa & Cia

GXp
imp
com
ret
ct

L.1892, doc. 27,
fl. 113
L.1929

Cia.União de Materi
als de Construção
1904

co.i
gr
c<)m
gr
com
cr
oon
gr
bc

Ferreira Santos a 2os
ta

1904

Diretor-

FONTES

20

50

67. Benedito Auto

TOR <

í
Ferreira Fresco a 2ia

3

Maga Diretor

SOCIEDADES

60

2

6 6 . Domingos

AçÕes

<

SE

150
100

3enedito A. de Lima
a Cia
Benedito A. de Lims
a Cia.

imp
imp

L.1834, doc. 48,
fls. 178-184
L. 1896, doc. 27,
fls. 167-163
L. 1907, doc. 38

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N 0 M E S

Perío
C A P 1 T A I S
do(sT
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

)
i
(
t
j SESOCIEDADES

i
) TOR l

.

+

FONTES

i
6 8 . José de Sá

Diretor

1904

100

Presiden
te

1905

300
400
6

30

30

300

-

-

0,500

10

2,500

25

Rodrigues de Morais
R Cia
Rodrigues, Fernandes
& Cia.
Rodrigues, Fernandes
& Cia
Cia. Empório Industri
cl do Norte
Empresa Beneficiadora
de Arroz
Cia Brasileira Expor
tadora
Cia.Comercial dc Joazeiro

-

10

69. Antônio Bernar
do Alves

dos

Diretor

1904/

100

Banco de Crédito
la
Lavoura da Bahia
Banco Econômico
da
Bahia
Cia Aliança da Bahia
Cia Ferro-Carril de
ondina

'

com
gr
Santos & Cia
com
gr
Cia. de Esmalte da Ba ind
hia

L.1896, doc. 63,
fls. 324-326
L.1904, doc. 120

Santos a Cia

i

exp e L.1917, doc. 37
com
ger
bc
L.1905, doc. 123

L.1891, doc. 19,
fl. 114

200

45

*^*xp

com
gr

Santos & Cia

9

ind

L.1891, doc. 25,
fl. 160
L.1894, doc. 34,
fl. 368-377
L.1916, doc. 61

L.1916, doc. 23
L.1916, doc. 34
L.1895, doc. 73,
fls. 311-324

125

100

exp
imp
exp
imp
ind

L.1890, doc. 11,
fl. 105
L.1895, doc. 55,
fls. 316-319
L.1906, doc. 59

bc
seg
tra

1905

Santos

)imp

L.1896, doc. 6 8 ,
fls. 340-370

T
N O M E S

70. Manoel da Cunha
Matos

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Diretor
DiretorTesourei
ro

Perío
C A P I T A I S
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
Açoes
de reis)

SE
SOCIEDADES

TOR

L.1890,doc. 2
fl. 26
L.1890,doc.38,
fl. 251

20

Sociedade Comércio

bc

2C

Banco Emissor da Ba
hia

bc

com
ger
ret
com
ger
ret
com
ger
ret
com
ger
ret
seg

L.1904, doc. 48

O Imparcial
Diário de Noticias
Banco da Bahia

jor
jor
bc

L.1918, doc. 36
L.1919, doc. 107
L.1920, doc. 136

Cia Empório Industri
al do Norte
Banco Econômico da
Bahia
Banco Emissor da Ba
hia
Cia. Aquária Santamarense
Cia de Seguros da Ba
hia

ind

L.1891, doc. 25,
fl. 159
L.1916, doc. 28

1904

40

Cunha Matos

&Cia

1905

80

Cunha Matos

&Cia

80

Cunha Matos

&Ci 3

3

a
a
178,274

Antônio Franco & Cia
a
Cia. de Seguros M i a n
ça

71. Henrique Ferrei- Diretor
ra Pontes

FONTES

L.1908, doc. 92
L.1911, doc.75
L.1317,doc. 160
L.1919, doc. 112

1904/
30

1905

0,800

4

0,600

12

25

bc

ag

L.1890, doc. 38,
fl. 248
L.1918, doc. 149

seg

L.1929

bc

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N 0 M E S

72. Hanoel Barroso

Diretor

Perio [
C A P 1 T A 1 S
do(s) L
de ges, Valores
Ações
tão
j (contos
de reis)
1904

15

73. Vittôrio Marche- Diretor

1904/

12,500

sini

1905

74. José Antonio da

Vice-Pre

Silva Costa

sidente

1905

Diretor

1906

5

25

3
75. Francisco

José

20

Diretor-

da Silva Fortuna Secretá
rio

Diretor

Centro Industrial do*
Algodão
Cia. Progresso Indus
trial da Bahia
Banco da Bahia
Cia. Interesse Públi
co de Seguros
Empresa Jornal de No
tícias
0 Imparcial

1906
5
2

10

L.1892, doc. 69,
fl. 315

L.1901,doc. 147
L.1907,doc. 23

ind

L.1917, doc. 95

ind
bc
seg

L.1918, doc. 142
L.1916, doc. 47
L.1913/1914, doc.
28

jor
jor

L.1917, doc. 9
L.1918, doc. 86

Fortuna a Cia

com
gr c
ret

L. 1908, doc. 133

Cia. Industrial do
Produtos Nacionais
Banco da Bahia
Cia.de Seguros da Ba
hia
Diário de Notícias

inri
bc
seg

L.1891, doc. 59,
fis. 310-336
L.1916, doc. 47
L.1929

jor

L.1909, doc. 107

1905
1

!
com
ret

Vittõrio Harchesini
ind
a Cia.
Marchesini & Raimondi ind

200

FONTES

1

Costa a Barroso

!
!

de Melo

SOCIEDADES

SE
t
jTOR

H 0 H E s

76. Bernardino

de

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P 1 T A 1 S
do(s)
de ges Valores
f.ções
tão " (contos
de reis)

Diretor

1905/

Souza Cappell

77. Aloisio

1906

Looes

Diretor

Pereira de Car
valho

1905/
1906

15

4

Alberto Diretor

Corrêa Ribeiro

SOCIEDADES

20

FONTES

com
rct

L.1895, doc. 40,
fls. 240-251.

Empresa das Aguas Mi
nerais do Cipo

ind

L.1915, doc. 55

Aloisio de Carvalho 3
Irmao 3
Aloísio de Carvalho a
Irmãos
*
Cia. Empório Industri
al do Norte
Cia. Valença Industri
al
3inco Auxiliar das
Classes

jor

L.1395,doc. 43,
fls. 175-179.
L.1902,doc. 142

jer
ind
in<!
bc

L.1891,doc. 25,
fl. 159
L.1913/1914,doc.
65
L.1909,doc. 64

1905/

34,351

Costa & Ribeiro

L.1905,doc. 47

1906
1914/

exp
imp

94,873

Costa & Ribeiro

exp
imp
exp
imp
exp
imp
exp
ind

L.1909,doc. 64

L.1926
L.1926, doc. 103

exp
seg

L.1926, doc. 193
L.1929

1915

1300

Costa, Ribeiro & Cia
Magalhães a Cia

500
100

25
130
:

)
SE )
i
TOR

Ulisses Barata a Cia.
14

30

78. Carlos

!

Corrêa Ribeiro a Cia
Fábrica Veritas
Caixa de Registro Iler
cantil da Bahia
Cia.de Seguros da Ba
hia

L.1919, doc. 136
L.1921, doc. 290

*1'
Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N O M E S

Perío
C A P I T A I S
do(sY
de ges Valores
tão
Açõos
(contos
de reis
4

79. Henrique dos San Diretor
tos Silva

Diretor Tesourei
ro

1905
1906/
1911
1916/
1918

20

'*

' 'T' '**

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

Sociedade Anônima Ro
doviária Itabunense

tra

L.1928

20

Santos a Lisboa

com
ret

L.1900,doc. 17

66

Henrique dos Santos
Silva a Cia.
Banco Mercantil da
Bahia

com
ret
* bc

L.1929
L.1898,doc. 59

80. Manoel Antônio
Diretor
Correia de Araú
jo

1905

81. Olímpio da Costã Diretor
Neves
DiretorSecretãrio

1905

20

Costa Neves a Cia

exp
j imp

L.1898,doc. 32

1906

34

Costa Neves & Cia

L.1904,doc. 99

50

Costa Neves a Cia

100

Costa Neves a Cia

exp
ü imp
exp
^ imp
exp
: imp
exp

L.1926, doc.193

ind

L.1919, doc.210

bc

L.1916, doc. 47

.

1

'

Caixa de Registre Mer
cantil da Bahia
Cia.Cervejaria Polártica
Banco da Bahia

L.1909,doc. 56
L.1920, doc.117

"

N O M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perio
C A P ]E T A 1 S
do (st
de ges Valores
Ações
tão
(contos
de reis)

10

5

82. Josê

Abrahão

Diretor

53,325

1905

Cohim

3
1

83. Trajano Cândido
Rodrigues

Diretor
Presidcn
te

84. João de Azevedo

Vice-Pre

Fernandes

sidente

10

30
10

1906 < 1 2 0
150

TOR

Cia Interesse Público seg
de Seguros Marítimos e
Terrestres
Cia.de Seguros da Ba seg
hia
Cia.de Navegação
Ba tra
hiana

Banco de Crédito da
Lavoura da Bahia
0 Denocrata

4

20

1

10

com
gr
,

FONTES

L.1913/1914,doc.
28
L.1929
L.1921,doc.240

L.1906,doc. 36
L.1905,doc.123

bc
jor

L.1923,doc. 10

Rodrigues & Cia

cos

L.1913,1914,doc.
52

Azevedo Fernandes a
Cia.

com
gr e
COS
com
gr e
cos
com
ret
ind.

L.1901, doc. 41

Azevedo Fernandes &
Cia.

12

!
f

SOCIEDADES

Cohin 3 C.

10

1906

SE

Pedro de Alcântara a
Cia
Cia. Empório Industri
al 3o Norte
Cia.Industrial de Pro
dutos Nacionais
Empresa das Aguas Mi
nerais do Cipó

ind
ind

L.1910, doc. 18
L.1921,doc. 113
L.1891,doc. 25
fl. 160
L.1891,doc. 59,
fls. 310-316.
L.1915,doc. 55

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N O M E S

85. Luis Zagalo

Ro

Diretor

Perlo
do(s)
C A P I T A I S
de ges
Valores
tão
Ações
(contos
de reis)
1906
300

Diretor

xas Sales

1906

50

Oliveira G Sales

150

Oliviira a Sales

10

1
87. João Ribeiro de
Lacerda

Diretor

SOCIEDADES

60

100
150
2

20
50
100

50

15

TOR

Rodrigues,Cardoso 3
Cia.
Rodrigues,Cardoso 6
Cia.

drigues Cardoso

8 6 . Genêsio de Sei

SE

30

FONTES

L.1905,doc.132
L.1928

Temístocles Rocha a

com
ret
com
ret
proc

O Norte

jor

João Ribeiro de Lacer
da & Cia.
João Ribeiro de Lacer
da & Cia.
João Ribeiro dc Lacer
da & Cia.
Cia.Industrial de Pro
dutos Nacionais
Banco Popular da Bol
sa
Banco Auxiliar das
Clas 3 es
Banco da Bahia
Cia. Aliança da Bahia
Empresa Viação do São
Francisco
Cia.Linha Circular de
Carris da Bahia
Cia.ie Navegação Bahiana

exp
imp
exp
imp
exp
imp
ind

L.1890,doc. 2,
fis. 3-6L.1909, doc. 95
L.1913Z1914.doc.
61.
L.1906,doc. 95

bc
seg

L.1892,doc. 16,
fl. 62
L.1895,doc. 30,
fis. 117-119
L. 1900, doc.
111
L.1891,doc. 59,
fl. 310-336
L.1891,doc. 27,
fl. 199
L.1891, doc.40,
fl. 1 2
L.1918,doc. 81
L.1916,doc. 34

tra

L.1904,doc. 22

tra
tra

L.1915, doc.120
L.1921, doc.240

bc
bc

..
Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N O M E S

38. José de Fiais

Perio

aots)

de ges Valores
(contos
tão
de reis)

Ações

1914/
1915

da

1906

Diretor

Silva

Aurélio Sampaio & Cia

55,776

Aurélio Sampaio & Cia
Fiais Almeida & Cia

50
75

120
120
2

2
1

Barreto

Reqo
¡Diretor

TOR

FONTES

t

1906

com L.1895,doc. 71,
ger € fls. 371-376
ret
com L.1899
ger í
ret
com L.1911, doc.
ret 115

Centro Industrial do
Algodão
*
Cia. Aliança da Bahia

ind
seg

L.1917,doc.95
L.1913/1914,
doc. 34

Dias a Companhia

com

L.1896,doc.55,
fls. 295-298.
L.1907,doc.48

gr
66,666

9 f). Elisio do

SOCIEDADES

2,111

250

89. Manoel Dias

SE

T A I S

1906

Diretor
DiretorTesourei
ro

Elbe

C A P I

100

5

imp

Manoel Dias da Silva
& Cia.
Manoel Dias da Silva
& Cia.
Manoel Dias da Silva
a Cia.
Macedo, Costa & Cia
Cia.Cervejaria Polâstica
^
Cia.Interesse Público
de Seguros Marítimos e
Terrestres
Diário da Bahia
Diário de Notícias

imp

L.1913/1914,doc.
38
L.1919,doc. 210

imp
imp

L.1920,doc. 106
L.1919,doc. 210

seg
jor
jor

L.1913/1914,doc.
28
L.1918, doc.156
L.1919, doc.107

Magaliães & Cia

exp

L.1905, doc.45

imp

N O M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
do(s)
de ges
tão

C A P 1 T A 1 S
Valores
(contos
de reis)

Ações

500

nio Hasselmann

Presiden
te

1907

30

24

2

ct
ind

L.1914, doc.142
L.1918, doc.115

Pinto, Faria a Cia

tra

L.1894,doc. 41,
fl. 149-152
L.1892, doc.16

seg. L.1916, doc.70

tra
ecos
ind

17
20

Banco da Bolsa

bc

50

Banco Popular da Bolsa

bc

51
120

FONTES

exp L.1911,doc. 55
imp
ind. L.1910,doc.152
L.1918,doc. 81
bc

Cia.Chapelaria Norte
Industrial
Cia.Euporio Industrial
do Norte
Empresa Valença de Sil
va Moreira & Cia
Cia. ie Esmalte da Ba
hia
Banco Emissor da
Ba
hia
Banco da Bahia

150

2,500
10,200

TOR

J.L.Dias & Cia
Banco da Bahia
Cia. Interesse Público
de Seguros Marítimos e
e Terrestres
Cia Comercial e Cons
trutora
A. Soveral & Cia.

F.A.Hasselmann & Cia

380,261
15

SOCIEDADES

Magalhães & Cia

2,500

91. Frederico Antô

SE

ind
ind
ind
bc
bc

L.1891,doc. 41,
fl. 1 0 1
L.1891,doc. 25,
fl. 149
L.1894, doc. 29,
fis. 98-102
L.1896, doc. 6 8 ,
fis. 340-370
L.1890, doc. 3.
fis. 245
'
L.1830, doc. 4,
fl. 57
L.1891, doc.13,
fl. 91.
L.1891, doc.27,
fl. 198

----------------

N O M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P 1 T A 1 S
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis)
8

400

300

)2. Franz Wagner

Vice-Pre
sidente

1907

93. Bernardino Fran
cisco de Almeida

Diretor
Secretá
rio

1907

94. José Mello

Diretor
Tesourei
ro

1907

95. Antônio Carlos de
Soveral

Diretor

1907

Presiden
te

1911

6

SOCIEDADES
Banco Auxiliar das Classes
Banco Mercantil da
Bahia
Cia de Seguros Alian<23
Cia Metropolitana da
Bahia de Construções
Técnicas e Obras Pu
blicas da Bahia
Cia. de Transportes

TOR
bc
bc
seg
ind
imp
e ct
tra

Wagner d Cia

500
50
10,800

SE

5.

FONTES
L. 1891,doc.
40, fl. 11
L.1895,doc.45
fls. 282-287
L.1899, doc.
93
L.1891,doc.1
fl . 1 2
L.1895,doc.46
fls. 188-193

com
ret
Cia.Salinas das ílarga min
ridas

L.1916, doc.
71
L.1891, doc.
58,fls.276309

Cia Tram Road de
Itapoã

tra

L.1899,doc.
184

Magalhães a Cia

exp
imp

L.1915,doc.85

Cicero Dias ti Cia

cos
L,1924,doc.
exp e 289
imp
ind
L.1929

Fábrica Moderna

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

N 0 M E S

Perío
C A P I T A I S
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

10

5

50

1

5

3

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

Banco da Bahia
Cia Interesse Público
de Seguros Marítimos
e Terrestres

bc

L.1918,doc.81

seg

L.1913/1914,
doc. 28

Cia de Segures da Ba
hia

seg

L.1929

Cia Comercial e Cons
trutora
Diário da Bahia

ct

Empresa Jornal de Noti
cia?
0 Imparcial

jor

L.1914,doc.
142
L.1918, doc.
156
L.1917, doc.
9
L.1918, doc.

jor

jor

86

16 630

22,200

Silva

Diretor

1907

1

97. Jerônimo Teixeira

Diretor

1907

50

96. Joaquim da
Cunha

de Alencar Lima

222

10

Cia.Distribuidora
Luz e Força do Estado
da 3ahia
Cia de Manganês da
Dahia
A,Soveral a Cia (Usi
na Colônia)
Cooperativa de Armaze
nagim e Transporte

el

L.1918, doc.
243

min

L.1917, doc.
43
L.1918, doc.
115
L.1920, doc.
243.

ind
tra

Cia Progresso Industri
al ^ Bahia

ind

L.1891,doc.
47,fl. 150

Alencar a Barbosa

tra

L.1906,doc.

Sã ?ereira & Cia

cos
com
ger

L.1911,doc.
73

110
100

Cargo(s)

N O M E S

Perío
na Asso do (s)
de ges
ciação
Comercial tão
da Bahia

C A P
Valores
(contos
de reis)
10

272

98'Elisiario da Silvei- Diretor

1907

1 T A 1 S
Ações

100

1 360

SE
SOCIEDADES

Baico de Crédito da La
voura da Bahia
Cia Viação Geral da Ba
hia

50

Ernesto de Andrade &
Cia
'

80

Bahiana 6 Cia

50

Medeiros Chaves & Cia.

40

Andrade Filho & Cia.

*

ra Andrade

1

6 ,40C

10

Cia.Industrial de Pro
dutos Nacionais

50

Binco Popular da Bolsa

300

Binco Auxiliar das
Classes
Binco da Bahia
Cia Comercial de Segu
ros
Cia.Aliança da Bahia
Cia.Interesse Público
da Seguros Marítimos e
Tarrestres
Cia União de Materiais
de Construção

TOR

bc
tra

FONTES

L.1905,doc.
123
L.1909,doc.
92

com
gr e
ret
et

L.1895,doc.
76, fis.339391
L.1895,doe.85
fis.367-371
com L.1902,doc.
gr e 119
ret
com L.1914,doc.
gr e 154
ret
ind L.1891,doc.
59,fis. 310
336
bc
L.1891,doc.
27,fl.l98
bc
L.1891,doc.
40
bc
L.1918,doc.81
seg L.1894,doc.77
fis.321-324
seg L.1913/1914,
doc. 34
seg L.1913/1914,
doc. 28
ct

L.1894,doc.
48,fis.178184

Cargo(s)
Perío
fl R P 1 T A 1 S
na Asso
do(s)
ciação
de ges Valores
Comercial tão
(contos
Ações
da Bahia
de reis)

N O M E S

99. Gervase
Green

Nottcut

Diretor

1907

1

10

20

120

s/capita!

SOCIEDADES

TOR

Cia.Locomoção e Jlôveis tra
'Jia.Estrada dc Ferro
'entro-Oeste da Bahia

FONTES

L.1892,doc
49, fis.227

tra

L.1395

lia.Salinas das ^arga
ridas

min

L.1891ydoc.
58,fis. 276
309.

-Jathan 5 Cia

COS

L.1905,doc.

The Lafayette Rubber
Estates.Limited

agr,
com
ger,
min
tra

L.1911,doc.
P7

tra

L.1909,doc.
23

20

Cia.Transportes Haritimos
100. Fábio Carvalho

*

SE

Diretor

1907

15

50

200

1

Üarvalho, Filhos & Cia COS,
imp
com
gr.
Carvalho, Filhos & Cia COS,
imp
com
Carvalho & Irmão

COS,

Cia.Aliança da Bahia

imp
com
gr
seg

ni*rio de Notícias

jor

L.1904,doc.
104
L.1907,doc.
134

L.1919,doc
14

L.1916,doc
34
T. 1 --

N O M E S

101. Alfredo Cêsar
Cabussu

Cargo(s) ! Perio
na Asso
do(sT
ciação
de ges
Comercial tão
da Bahia
Diretor

1907

Presiden
te

1912/
1913

r A.p

Valores
(contos
de reis)

Ações

16,720
319
1

5

371
0,500

102. Arlindo Muniz

Diretor

1907

de Pinho

103. Francisco Pais

Diretor

1907

Vieira

3,274

SE

T A T S

1

SOCIEDADES

TOR

FONTES

Banco Comercial da Ba
hia

bc

L.1902,doc. 82

Autran a Cia

jor

L.1909,doc.106

(A Bahia)

Cooperativa Alcoólica
ind
da Bahia
e com
gr
Cia.Viação Geral
da
tra
Bahia
ind
Sá libeiro & Cia (Usi
na Aliança)
Freitas, Rios & Comp.
ind
(Usina Colônia)

L.1907,doc.44
L. 1909,doc.92
L.1915,doc.103
L.1908,doc.106

De^vald, Drummond a

tra

L.1902,doc.87

25

Pilho & Irmão

L.1907,doc.15

31

Pilho a Irmão

com
gr.
com
gr

70

Carvalho a Vieira

100

País Vieira a Cia

L.1895,doc.70,
fls. 367-370
L.1902,3oc.64

170

Pais Vieira & Cia

com
gr
com
gr.
com

L.1907,doc.84

L.1909,doc.52

gr

104.. Bento Berilo de
Oliveira

Diretor

1907

Cia.Locomoção e M&vei:

tra

L.1894,doc.70,
fls. 291-302

20

Branlão & Oliveira

20

Veloso & Comp
Oliveira,Carvalho 6
Cia.

com
gr
ind
tra

L.1896,doc.56,
fls. 299-302
L.1900,doc.155
L.1908,doc.20

60

N O M E S

Cargo(s)
Perio
na Asso
do(sT
ciação
de gcs
Comercial tão
da Bahia

C A P
Valores
(contos
de reis)

1 T A 1 S
Ações

SOCIEDADES

TOR

1

5

jor

L.1917,doc. 9

1
20

jor
el
ag

L.1313,doc.156

100

L.1929

500

2 500

tra

L.1918,doc. 224

10

100

Emnresa Jornal de No
ticias
Diário da Bahia
Cia. Hidro-Elétrica Fa
bril de Nazaré S/A
Cia Industrial de
Ilhéus
Ermresa de Viação do
São Francisco
Cia.3c Seguros da Ba
hia

tra
seg

L.1904,doc. 22
L.1929

com
gr
tra
com
gr
tra
ind

L.1398,doc.57

20

105. Manoel Ribeiro

Diretor

1907

Presiden

1909/

te

1910

,

SE
FOHTES

Pinto

106. Manoel José do
Conde Júnior

250

Conde Filho 3 Cia

500

Conde Filho a Cia

5

25

34

170

Cia.Empório Industrial
do Horte
Banco Emissor da Bahia

bc

Cia.Transportes Maríti tra
mos
Cia.Veículos Econômico? tra

107. Joseph Dória Ne-

Vice-Pre
sidente

1909

3

30

Empresa Beneficiadora
de Arroz

inô

L.1902,doc.31
L.1895,doc.23,
fls. 84-89
L.1890,doc.3S,
fl.262
L.1892,doc.50,
fl. 242-244
L.1892,doc.95,
fls. 464-472
L.1894,doc.34,
fls. 368 a 377

N O M E S

Cargo(s)
Perío
do(sT
na Asso
ciação
de ges
Comercia! tão
da Bahia

Valores
(contos
de reis)

DiretorSecretâri
o

109. Benigno Batista d< DiretorSilva
Tesourei
ro

110. Wenceslau Pires

11'. Hugo Schiek

Diretor

Diretor

1909
1917/
1918

1909/

Ações

*

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

20

Bincc Popular da Bolsa

bc

30

Cia.Aliança da Bahia
Cia.Aliança da Bahia

saç
seg

15

Almeida & Irmão

75

Almeida & Irmão

tip
com
ret
tip
com
ret

30

Ezcguiel B.da Silva &
Irmao

com
ret

L.1893,doc.35

15

F.Ãvila & Cia.

L.1918,doc.220

20

3enigno Silva a Cia.

com
ret
com
gr.
ind

L.1902,doc.91

bc

L.1909,doc.64

seg

L.1913/1914,
doc. 28

min

L.1891,doc.57
fls.257-275
.

com
ger

L.1911,doc.155

-

108. Josê Pereira de
Almeida

j

C A P I T A I S

L.1391,doc.27,
fl.20G
L.1919,doc.59
L.1924,doc. 8
L.1902,doc. 71
L.1922,doc.253

1910

Empresa Valença Indus
trial de Silva Morei
ra 3 Cia.
Banco Auxiliar das
Classes
Cia Interesse Público
de Seguros Maritimos
e Terrestres
Cia.Mineralógica Dia
mantina

1909/
1910

1909/
19i C '

50

Hugo Schiek & Cia

L.1325,doc.129

-

H 0 M E S

Cargo(s)
na asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
do (s)
de gcs
tão

C A P 1 T A 1 S
Valores
(contos
de reis!

Ações

10

112. Antônio Ribeiro
Guimaraes

Diretor

1909

10

SOCIEDADES

TOR

Usina Bom Jardim

ind

Ribeiro ò Lopes

imp L.1892,doc.9,
com fl. 34
gr e
ret
L.1914,doc.119

Guimarães Silva l Cia
113. Antônio Rosa Bri
to

Diretor

1909/

100

Magalhães 3 Cia

exp
inp
bc

Banco da Bahia
Banco Econômico da Ba
hia
bc
Cia.Aliança da Bahia
seg
Cia. Interesse Publicc
da Seguros
Cia.de Saguros da Ba
hia
Cia.Comercial e Cons
trutora
C. Rios & Cia.

30

67,500
114. Genésio Coelho
dos Santos

Diretor

1909/

135

200

Manoel S.Carneiro G
Cia
Manoel S.Carneiro a

500

Gonésio Santos a Cia

25

0,300

.

SE

30

t

Cia.Tram Road de Ita
poã
Cia.Comercio 1^'veis
**-"*
T} -

FONTES

L.1912,doc. 15C

L.1905,doc.45
L.1913,doc.3
L.1920,doc.200
L.1913/1914,doc.
34

scg

L.1916,doc.70

seg

L.1929

ct
ind

L.1914,doc.142
L.1911,doc.135

com
ret
com
ret
com
ret
tra

L.1904,doc.112
L.1309,doc.70
L.1921,doc.390
L.1899,doc.184

ct e L.1924.doc. 96

im

N 0 M E S

115. Alfredo de Quei

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia
Diretor

Perío

d o (s T

C A P 1 T A 1 S

de ges
Valores
tão "
(contos
de reis)
1909

roz Monteiro

Ações

Lima Valverde

117. Domingos Valente

1909

DiretorSccretário

1910

Diretor

1901

80

Alfredo Monteiro sCia

118. Wiehelm Overbeck

10

50

Diretor

1909
1914/
1915

Empresa Amado Bahia
Limitada
0 Democrata
Cia.Melhoramentos de
Feira de Santana

com
gr
com
gr
com
gr
jor

FONTES
L.1902,doc.80
L.1902,doc.102
L.1924.doc.335
L.1923,doc.10

el

L.1925

exp

L.1907,doc.79

Aguiar <n Costa
Alfredo Dotzaner

exp
tra

L.1900,doc.108
L.1906,doc. 89

140

Aguiar, Santos a Cia.

L.1907,doc. 30

250

Aguiar, Santos 3 Cia

com
ret
ind
com
ret
ind
exp

L.1904.

Valverle 3 Cia

30
10

de Aguiar

TOR

Isidro Monteiro & Cia

1
10

Diretor

SOCIEDADES

15

100

116. Manoel Sevcriano

SE

Wilhelm Overbeck á Cia

20
100
200

433
380
25

*

433

Wilhelm Overbeck a Cia exp
Barbosa, Overbeck & Cia com
gr
Cia.Comercial Overbeck exp
tra
Wilhelm Overbeck a Cia exp
Caixa de Registro Mcr- exp
**itil da Bahi^

L.1910,doc.175

L.1911,doc.13
L.1912
L.1921,doc.402
L.1929
L.1926,doc.193

N O M E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perlo
C A P
do(sT
de ges
Valeres
tão
(contos

1 T A 1 S
Ações

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

3e reis)

119. Antônio Ribeiro

Diretor

de Barros

3

16

2

10

1910/

seg

L. 1920,doc.192

^1

L.1928

seg

L.1913/1914,doc.
2C

F.Stevenson 3 Cia.

exp
imp

L.1902,doc.146

F.Stevenson & Co.
Limited

exp L.1909,doc.49
imp,
tra,
seg
exp L.1918,doc.15

Cia.Interesse Públi
co de Seguros Hariti
mos e Terrestres

1911

120. Teodoro Teixeira Diretor

Cia.Internacional de
Seguros
Cia.Luz e Força de
Santo Antônio da Je
sus

1910

*

Gomes
121. Reginald de Cre- Diretor
cy Steel

1910/
1911

2,500

122. Mário Gomes dos
Santos

Diretor

1910

Cia.Comercial da Ba
hia
A. Frôt a Cia. Limi
tada

25

Souza Teixeira a Cia

50

Souza Teixeira & Cia

35

lanco Econômico da
Bahia
*
Sociedade de Seguros
Mútuos sobre a vida
V<=-a Cruz

min

L.1923,doc.290

com
ger
com
ger
bc

L.1906,doc.50

L.1920,doc.200

seg

L.1919,doc.150

L.1910,doc.131

- N 0 H E S

Cargo(s)
na A s s o 
ciação
Comercial
da 3ahia

Perío
C A P I
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
de reis)

T A I S
Ações

20

3
n

123. Fudoro Tude de

Diretor

Souza

1910/
1911

20

80
40

-

SOCIEDADE,3

Cia.Aliança da Bahia
0 Inparcial
Piârio da Pahii
Ennresa das águas tiine
rais 'le Cipõ

TOR

4

40

2

5
142

360

400

FOÎ7TES

seg
jor
jor

L.1924 ,doc.2
L.1913,doc.06
L.1918,doc.156

ind

L.1915,doc.55

com
ger
com
ger
Tule ^ Irmão
agr
r.'lude 3 Cia.
QXD
e imp
ind
Pa iço de Crédito da La bc
vo ira da Bahia
Cii de Seguros da Baseg
hi i
Diírio 3a Bahia
jor
Empresa Industrial Ki- el
dro-ElétricaíL.üuds & e ag
Cia)
Cii Hidroelétrica F a  el
bril de Nazaré C/A
e ind
Tude a Irnao
Tude,Irmão 5 Cia.

5
500

L21. Conrado Francis Diretor

SE

L.1900,doc.129
L.1905,doc.7Ü
L.1905,doc.123
L.191$,doc.140
L.1905,doc.123
L.1929
L.1913.doc.156
L.1917,doc.73
L.1929

1910

co Lages
.

.25. Sinfrônio Antô

Diretor-

nio de Oliveira

Secreta
rio

1911
1

0,400

20

-

-

Kanco Auxiliar das
Classes
Cia.Plano Inclinado Fu
nicular Pilar da Bahia

bc
tra

L.lS91,doc.4G.
fl.13
L.1895,doc.36
fis. 141-154

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahía

Perío
C A P I T A I S
do(s)
de ges Valores
tão
{contos
^coes
de reis)

126. Afonso Ferreira
Hachado

Diretor

1911

127. Harold 1leyer

Diretor

1911/
1912

Doischke & Cia

exp L.1909,3oc. 3!
e irv3

123. Alberto "orais

Diretor

íoil

liorais a Cia

exp

0 H E S

íartins Catarino

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

L.1907

irrnr
300

lorais & Cia

exp
imp
exp
exp

Batia Cocoa Company
Ci=t 3rasileira Expor
talora
Centro Industrial do
ind
Algodão
Cia Calçados Trocadero ind

54

Cia,Cervejaria Polârti ind
ca
Cia.Progresso Industri ind
al da Bahia
Cia União Fabril da Ba ind

L.1913/1914,doc
13.
L.1321,doc.30'
L.1919,doc.85
L.1917,doc.55
L.1919/1920,doc.
55.
.1919.doc.
210
.1919,doc.36
L.1915,doc.96

hi&

1093

1
5

6
30
5 468

Banco da Bahia
bc
Cia Aliança da Bahia
seg
Cia S^^uros da Bahia
seg
Cia. Comércio,Imóveis ct
e Construções
3 im
Empresa Jornal de No- jor
ticia^
Diário da Bahia
jor

L.192C,doc.l36
.1924,doc.3
.1929
.1921,doc.350
.1917,doc.9
.1918,doc.156

N 0 H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da 3ahia

Perlo
C A P I T A I S
do (si*
de ges Valores
Acoes
(contos
tão
de reis)
5

25

25

5P
50

129.José Pereira

Diretor

1911

SESOCIEDADE?

rop.

Cia.iolhoramcntos de
Feira de ^antana
Cia.di *!avegação Pahia
na
Usina 3om Jardin.

el

L.1925

tra

L.1921,doc.^40

in.l

L.1912,doc.150

com
gr
con
gr
imp
*con
ger
exp
e inp
exp
e ino
exp
e irr^

L.1906.doc. 93

50

Soares a Hahia

35

Soared & Bahia

Soares
100
35

Soare 3 & Cia
Souza,Amaral 6 Cia

600

ilagaliães T Cia.

750

'iagalhães a Cia

^ 235

Magalnães 5 Cia

3

5

130. Ccorg Bauer

Diretor

1911/
1912

25
250

30

Canco de Crédito da
Lavoura da Bahia
Barco da Bahia
Sociedade de Seguros
Mútuos sobre a vida
Vera Cruz
Passos, Soares,Fernan
des & Pinto
t?estphalen,Bach a
Cia
WestDhalen,3ach 3
Cia '

FOUTES

L.1907,doe.109
L.1907.doc.117
L.1911.doc.22
L.1915;doc.95
L.1922,íoc.151
L.1924.doc.92

bc
bc

L.1^05,doc.123
L.1913,doc. Cl

seg

L.1919,doc.150

tra

L.1905.doc. 92
bis.

exp

L.1904,doc.78

exr) L.1921,doc.5$

N 0 H E S

131. viriato de

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Dahia

Perío
C A P 1h T A 1 S
do(s)
de ges
Valores
tão
AçÕes
(contos
de reis)

Diretor

1911

15
3C
23

Bittencourt

-OCIEOAD^S
J.<i. Goes a Cia.
J.'). Goes & Cia.
Ba-ico Iconômicc da Ba
hia
Cia. Aliança da Bahia
Cia.Interesse Público
de Seguros
Cie.de Administração
Garantida Bahiana

Leite

1

132. Lino

SE
TOR

FOrTES

ind
ind

L.1907,doc.35
L.1912,doc.144

bc
ser

L.1920,doc.200
L.1916.doc. 34

seg

L.1916,doc<70

in)

L. 1915,doc.39

ind

L.1891,doc.41,
fl. 106

ind

L.1851,doc. 4.
fl.153
L.1900,doc. 67

ieireles

da Silva
133. Antônio Fran
cisco Brandao

Vice-Pre
sidente

1912/
1913

20

200

30,50( '

305

Cia.Chapelaria .Jorte
Industrial
Cia. Progresso Indus
trial da Bahia

ind

2,50C

50

Cia.Progresso Indus
trial da Bahia
Cia.Ferro Esmaltado

1

10

Sociedade Comãrcio

bc

317

1 535

lanco Emissor da Ba
hia
B a m o da Bahia

bc

20

.

200

19

10

100

Banco lercantil da Ba
hia
Cia.de Carruagens da
Bahia

ind

hc
bc
tra

L.1391,doc. 1,
fl.249
L.189C,doc. 2.
fl. 27
L.1390,doc.3S,
fl. 223
-.1390.doc.4,
fl.55 '
L.1395,doc.45?
fl. 282-237
L.1891,doc.34,
fl. 39

C argo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

K O *1

Perío
C A P I T A I
de (s)
de ges
Valores
tão
(contos
Acoes
de reis)

SESOCIEDADES
Cia. /eículos Econcriicos
The B^hia Piassava Fi
bre Fictorv

L34. José Eduardo
Coelho

136. Eduardo Duder

tra

FONTE;

L.1895,doc.95
fis. 464-472
L.13S5,doCt
fl. 20-32

Diretor-

lessec.e! Secretã*
rio
Diretor

135. Isnael Fortuna
to de fueiroz

TOR

1912
1913

Diretor Tesourei
i9i:
ro
Diretor

1912

L.1393,doc. 97

**lachalo 3 Queiroz
100

O.H.D-ider T Cia

exp

L.190C,doc.l00

imp
40

Duder ó Brother

25
359,434

Demmert í Cia
Duder, Brother ò Cia.

330

Duder & Cia. Linitada

5
5

1

Caixa de Registro lercantil da Bahia
Cia.de Seguros Jla Ba
hia
Empresa Jcrnal de Uoti^
cias

L.1907,doc.l0

exp
inp
min
exp
imn
ind
exp
imp
exp

L.1926,doc.193

seg

L.1929

jor

L.lS17,doc.9

L.1509,doc.2G
L.1919,doc.33
L.1921,doc.263

N C '1 E í*

L37, Bernardo Castro

Cargo(s)
Perío
C A P I
na A s s o  doísT
ciação
de ges Valores
Comercial tão
(contos
da Tahia
de reis)
Diretor

da Gilva Lina
138. Bernardino V i c e n 
te de Araújo

1912/

T A I
^coes

lj

1912/
1913

TOR

agr

FO'TEC

L . 1922,d o c . 136

com
ger

120
140

1

10

250

2,900

50

L39. A l b e r t o Pinto de
Itagalhaes

SOCIEDADES
Sociedade Acrrícola de
Una
"

1313
Dintor

SE

Diretor

1912

50

DiretorSecretãrio

1513

30

100

Azevedo Fernandes 3
Cia.
Araújo Castro ^ Cia.
Ci?.Industrial de Pro
dutos ilacionais

iri^i

L.

inn

^

ind

IL.
fi
L,

29

Cia. ercantil Industri
al
Cia,Empório Industrial
do !crte
Sociedade Conércio

bc

29

Panco Enissor dn 3ahia

bc

Cia.Interesse PúJlicc
de leguro3 'laritinos e
Terrestres
Cia. \liança da Bahia

secr

Cia. ^Aiança da Taliia
Cia. Viação Sudoeste
da lahia

seg
tr.i

102
50

con
i;.d
ind

seg,

L,
L,130C,Joc.49
L.
fl
L.
fl
L.
doc.

28

L . 1913/1914,doc.
34.
L. 1924,d o c . 3
L . 1926,doc. 13

Viúva .'agalhães. Filhos
3 Cia.
Silvino Ilareues 3 Cia.

imp

iri*o

L . 1398,doc.
L . 1902,doc.

3G
9

Silvino liarauss 2 Cia.

inn

L. 1903,doc.

7

M

M
^- ^
<**
lí *

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Hahia

Perío
do (s)
de ges
tão

C A PI T A 1 S
Valores
(contos
de reis)

Acõcs

150
200

5

140. Luis Lucas da

Diretor

1912

Costa
141. Olír.nio 3aldoi-

Diretor

no da Costa

142. Theodore
Oedekoven

Diretor

1912/
1913

1912/
1S13
1919

10

SES)CIEDADL?

TOP

FONTES

L.1913/1914,doc.
51
L.1922,doc. 143

Alberto <agalhã&j &
imp
Cia.
Albe rto iagalhães 3
inp
Cia.
Cia. Interesse Públicc
seg
de Siguroc
Cent:ro Industrial do
Algo ião
ind
Cia.ie Navegação 3ahiam
tra

L.1921,doc.240

L.1917.doc. 60
L.1917-doc. 95

20

Carvalho,Filhos n Cia

Imn

L.1904,doc.104

50

CarvT.lio,Filho3 2 Cia. inn

L.1207,doc.134

40

Costa s 3rito

20

Cia.ie Seguros da Ba
hia

10

€.::n
Simõos da Tcnseca 3
Oedekoven
Cia.íacional de Arte- ind
eexn
fatoi 3e Borracha
Banco Iconômico da 3a bc
hia
^
Cia.Cervejaria Polãr- ind
tica
exp
Rossbach Brazil
im
Company
ind
Cia Construtora e Im ct,
portadora de Ferragens imp
Cia. Costa Santos
ir.i

365,400

0,500

2 754

5

10
0,100

1

con
ger
seg

L.1900.doc.¿3
L.1929
L.1917,doc. 32
L.1311,doc.65
L.1914
L.1913,doe.21C
L.1905,doc. 93
L.1911,doc. 11
L.1916,doc.100

N 0 1* E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

r-** Perío
C A P I T A I S
do(s)
de gen
Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

143. Ilârio Leão

Diretor

1912/
1913

144. Hugo Benn

Diretor

1913

145. Heleodoro da Nova

Diretor

1913

llonteiro

Diretor

Mova

lonteiro & Cia

150

Hova

lonteiro & Cia

500

Magalhães u Cia

1913
170
160
25
8

L47. Plínio iioscozo

Vice-Pre 1914/
1915
sidente

SOCIHDADPS

100

30
146. Wilhelm Behrmann

SE

16

L. l^ll.doc,45
L.1922,Joc.161
L.1929

3ehrrnann & Cia
H. tf. Meyer & Cia
Carlos behrmann 5 Cia
Caixa de legistro .ier
cantil da Bahia
Cia. Internacional de
Seguros

exp
exp
exp

L.1902,doe.96
L.1909,doc.53
L.1910,dcc.109

exp

L,1923,doc.192

seg

L.1920,íoc.152

exp
ir.p
exp
inp
exp
ir.p
exp
imp
exp

L.1393,doc.15

350

Plínio Hoscozo & Cia.

5

L.1907,doc.80

seg

100

100

exp
imp
exp
inp
-exp

FONTES

Cia.de ^eguros Ja Ba
hia

Antônio ''uinarães a
Cia.
Antôiio luimarães &
Cia.
Plínio Hoscozo á Cia.

50

TOR

Thoruz Costa & Cia

L.1901.doc.75
L.1902,doc.12 7
L.1911,doc.59
L.1906,doc.72

' n o *í r s

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
do(s)
C A P 1 T A 1 s
de gcs
**alores
tão "
^contos
Ações
de reis)
200

120

2,500

2

25

10

40
2S
25
90

149. Joaiuim da Silv< . DíretcrSecretáRibeiro
rio

1914/

30

1915
200

10CIEDADES

TOR

exp
corn
gr.
ex;;
Plínio loscczo 3 üia.
imp.
Pereira, Guerra T Cia. exp
ir.p
Caixa de Registro Jer exp
cantil "a Bahia
Centro Inlustrial do inJ.
Algodão
Cia. Cervejaria Polâr ind.
tica
bc
Banco da Bahia
Cia.Interesse Público
seg
dc Seguros
Cia. de Seguros da "aseg
hia
Bmnresa Jornal de N o 
jor
ticias
jor
Diário da Bahia
Cia.Melhoramentos de
el
Feira 3e lantana
Sociedade Anôniia In
el
dustrial São Felix
Cia.In^ujtrial da
tra
Ilhéus
Ballalaí & Cia

200

-

SL-

450

Joaquia Ribeiro & Cir. exp
inp
tip
Joaquii Ribeiro 3 Cia. exp
inp
tip.

FOHTE5

L.1313,doc. 2C3
L.192C.
L.1523
L.1926,doe.193
L.1317,doc. 95
L.1919,doc.210
L.1916,doe.47
L.1913/1914
L.1929
L.Í"17,doc.9
L.1913,doc. 156
L.1925
L,1927,doc.73
L.1913,doCi224

L.1908.doc.64
L,1925ydoc.7

r c r: E s

149. Augusto Pinho

Cargo(s)
na Asso
ciarão
Comorcial
da Tahia

Diretor

Pcrío
do(sT
C A P r T A 1 s
de ges
tão " Valores
(cont03
Ações
de reis)

1914/
1915

Diretor

co Froelich

1S1'/
1915

Ribeiro

80

D

Reis ¿ Cia

tip

L.12S3,doc.l93

5

Carioso ¿ Cia
Piscicultura Santo Ana
ro 3o Catu

tra
ind

L.1310,doc.24
L.1911,doc.179

-

Oli/eira

tra

L.1307,doc.50

tra
ind
exp

L.1303,doc.63
L.191S.doc.24
L.191C,¿oc.61

ind

L.1911,dcc.35

be

L.1C14

ct
inp
in
tra

L.1^11,doc.11

1C

2
10

10

6

30

1915

50
50

FOIITES.

L.192Ü

2

191^/

. Filhe

TOR

exp
com
qer

50
10
1

151. Antonio Leonar- < Diretor
¿o Pereira Pilho

30CIELADES

29

100
0,500

159. Augusto Frederi

SE

Froelich

lassora ¿ Cia.
Bech.rath & Froelich
Cia.brasileira Expor
tadora
Cia.^ac.do Artefatos
de Borracha
Banco üconcníco Ja ?ahia
Cía.Ccistrutora e In
jertadora de Ferragens
Cia. Costa Sa.'.tos
Cía. Transportas íaritinoc

Cia.Enpório Industrial
do ^orte
ftanco Popular da Fahia
Cia.'&tropolitana da
Uahia de Construções
Técnicas
Obras Públi
cas

ind
be
ind
ct
impj

L.1913-doc.i:0
L.1909,doc.29

L.1391,doc.25,
fls. 153,
L.lS91,doc. 27
fls. 193
L.1391,doc. 3C
fls. 3-4

N 0 M E C

Cargo(s)
na Asso
ciação
Coin-rcial
da 3ahia

Perío
C A P ]E T A I S
do(s)
de ges
Valores
tão "
Açõen
(contos
de reis)
5

152. Francisco 1.

Diretor

Ferraro
1
Diretor
153. Francisco José
Rodrigues Pedrej .
ra Jr.

154. Germano Fran

Diretor

1915/
1918

80

cisco de Assis

1914

TOR

Cia.Alcoólica da Bahia ind

FONTES

L.1391,doc. 52p
fis.222

Ferraro i Irnãos

ind

L.1905;doc.ll3

Ferraro ü Irmãos

ind

L.1315,doe.155

50

-

Linhares 3 Pedreira

cpm
ret

L.1911,doc.130

2 600

13

**

13
60

Cia.Luz e Força 3e San el
to Antônio de Jesur "
Cia.Prasileira de Ex min.
ploração Diamantina
Assis a Clivieri

2 500
10

Diretor

^OCIEDAtrüS

-

Jr.

155. Joaquim Lopes
Branáào

SE

100
1914/
1915/
1921/
1922/
1925

1914

50

!

-

Archias luinarães 3
Cia.
(lemano Francisco de
Assis Jr. & Cia.
Emprara das Aguas M i 
nerais de Cioo
i-lartins Fernandes a
Cia.
artins Fernandes a
Cia.

com
ger

L.1923
L.1927

L.1899,doc.214

O

L.1915,doe.109

P

L.1513,doc.139

inf.

L.1915,doc.55

ind.

L.190S

ind.

L.1920,doe.101

H 0 H H S

Cargo(s<
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

^erio
C A P * t T A 1 s
do(s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis)
1

-

-

2

0,400

2

-

-

ec
10

-

1
156. Domingos Candi

Diretor

do de Oliveira

157. Henrique Carva

1915/
1916

Diretor

llo

1915/

20
161.923%C<
-

-

-

-

15

SOCIEDADES

TOR

FONTES

ind

L.1919.doc.210

bc

bc
seg
seg

L.1390,doc. 2,
fls. 28
L.1891,doc. 33,
fls. 253.
L.1916,doc.47
L.1924,doc. 3
L.1929

jor

L.1919,doc.107

Joaquim ^ones d'Oli^veira & Cia

imp

L.1904,doc.64

Joaquim Gomes ¿'Oli
veira & Cia.
Cia. Fabril dos Fiais
Cia. Aliança da Bahia

imp

L.1909,doc.33

ind
seg

L.1917,doc.34
L.1913/1914,
doc. 34

Cia.Cervejaria Polãrtica
Sociedade Comercio
3anco Enissor da Ba
hia
Banco da 3ahi&
Aliança da Bahia
Cia.de Seguros da Ba
hia
Diário de 1'oticias

bc

Carvalho, Filhos 3 Cit imp

L.1904,doc.104

Carvalho, Filhos & Cií imp
Carvalho, Filhos & Cií imp
Carvalho á Irmão
imp

L.1907,doc.134
L.1911,doc.181
L.1922,doc. 2

Cia.Industrial de Pro
dutos Nacionais
Cia.Empório Industri
al do Norte

L.1891,doc.59.
fls.310-336
L.1895,doc.23,
fls. 84-89

1916
50
100
200

153. José Batista
Neves

-

SE

Diretor

1915/
1916

2
-

-

20
-

ind
ind

N O H E S

Cargo(s)

Perío

na Asso

do (s) -

C A P I T A I S

Valores
ciação
de ges
(contos
Comercial
de reis)
tão
da.Rahln

Açoes

FONTES

Banco Emissor da Bahia

bc

5

50

Banco de Crédito da La
voura da Bahia
Banco Economico da Ba
hia
Cia.de Interesse Públi
co de Seguros Maríti
mos e Terrestres
Cia.Estrada de Ferro
Centro-Oeste da Bahia
Cia.Ferro-Carril de ^
Ondina
Empresa Viação do São
Francisco
Administração Garanti
da Bahiana

bc

L.1890,doc.38
fis.255
L.1905,doc.123

bc

L. 1920,doc.200

seg

L.1913/1914,
doc. 28

tra
tra
tra

L.1895
L.1895,doc.73,
fis. 311-324
L.1904,doc.22

im

L.1915,doc.89

6

30

2

20

5

50

1915

DiretorTesourei- 1916/
1918
ro
1919/
Diretor
1920
1925/
1926

1 200

Freitas & Mendonça

com
ret

L.1902,doc.140

35

Correia & Mendonça

com
ret

L.1908,doc.23

Correia,Mendonça &
Cia
_
Cervejaria Polãrtica

com
ret
ind

L.1924,doc.144

120

Tude i Irmao

L.1900,doc.129

50

Tude ^ Irmão

com
ger
com
ger

100

1
160. Plínio Tude de Vice-Pre
sidente
Souza

TOR

50

1
Diretor

SOCIEDADES

10

50

159. João Mendonça
Pereira Jr.

SE

1916/
1918

L.1919,doc.210

L.1902,doc.21

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
áa Bahia
Presiden
te

Perío
C A P I T A I S
do(s)
de ges
Valores
tão
Acoes
(contos
de reis)
1926/
1927

5
90C
75
2,500
4

Leal

DiretorSecretá
rio

1916

40

5
3
2
10

50

1

5

20

40

94
161. João da Costa

25

50

-

—

SE-

SOCIEDADE!

Tude a Ir não
Tude, Irmio a Cia
Júlio Rodrigues & Cia
Cia.Cervejaria Polãrtica
Panco de Crédito da La
voura da 3ahia
Diário da Bahia
O Imparciil
Diário de lloticias
Empresa Iidustrial Hidro Elétrica
Sociedade Anônima São
Felix
_
Cia de Navegação Bahia
na
Cia. Industrial de
Ilhéus.
Samuel Varjão & Cia

TOP.

FONTES

agr
exp
inJ
ind

L.1905,doc.
L.1918,doc.
L.1918,doc.
L.1919,doc.

bc

L.1905,doc. 123

jor
jor
jcr
el

L.1918,doc. 156
L.1918,doc.
86
L.1919,doc. 107
L.1917,doc.
73

el

L.1927,doc.

tra

L.1921,doc.240

tra

L.1913,doc. 224

com

L.1915,doc. 43

128
177
140
210

73

gr
105.300,

Samuel Varjão & Cia

com

L.1917,doc. 46

gr
162. José Canuto dos Diretor

1916

100

'lartins & Passos

130

Passos & Cia

140

Passos 6 Cia.

Passos

com L.1906.doc. 109
gr e
ret
com L.1911,doc. 153
gr e
ret
com L.1915,doc. 16

gr

N 0 H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P ] ET A 1 S
do (s)
de ges
Valores
tão
(contos
Acões
de reis
300

—

SE
SOCIEDADES

Passos & Cia.

TOR

FONTES

com

L.1913,doc. 36

gr e

163. Antônio flanso

Diretor

1916/
1918

ret
com
gr
com
gr

-

Fernandes, Pato 5 Cia

31523,590

-

Passos & Cia

20
LE5,1H.,500

-

Passos, Filho a Cia.
José Passos 3 Cia.

COS

-

-

incl

L.1917,doc.95

10

-

bc

L.1920,doc. 200

-

-

seg

L.1919,doc. 150

2
3
1

-

Centro Industrial de
Algodão
Panco Econômico da Ba
hia
Sociedade de Seguros
Hutuos sobre a Vida
Vera Cruz
Diário de Notícias
0 Imparcial
Diário da Noticias

jor
jor
jor

L.1918,doc. 156
L.1913,doc. 36
L.1919,doc. 107

-

-

Joaquim

L.1893,doc. 64

150

-

'!anso & 3ia

25

-

Valentin Benevides &
Cia.
Valentin Benevides &
Cia.
Oscar Rio da Silva e
Cia
Oscar Rio da Silva

com
ger
com
gcr
com
ger
com
ger
com
ger
com
ger

100

35.947,405
15
20476,280

-

-

lanso & Cia.

com
gr

L,1927,doc. 12
L.192C
L.192S
L.1929

L.1900,doc.163
L.1902,doc. 74
L.1905,doc. 49
L.1904.doc. 92
L.1908,doc.127

ï* O ti E

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Hahia

Perío
do(sT
do ges

tão

C A P I T A I P
Valores
(contos
de reis'

Acoes
Manso

ír'o

Augusto 3e Carvalho 6
Cia.
J. 'iamo 6 Cia.
Manso .< Cia.

20

Diretor

165. Antônio Fer

Diretor

reira Ba3tos

1316/

2.500

25

5
2

10

150

Cia.

5

TOR
com
ger
com
ger
anr
com
ger
nc

Banco lercantil 'a
Bahia
bc
Banco la Bahia
bc
Banco Economico da 3a
hia
Banco 'orurcial da Ba bc
hia
seg
Sociedade de Seguros
Mutuos sobre a vida
Vera Cruz
seg
Cia.de Seguros aa Ba
hia
ct,
Cia.Comercio,Inoveis
im
e Construçóen
jor
O Imparcial
Jor
Diário de iloticia j
Nova*Monteiro 2 Cia
Centro Industrial do
algodão

1918
1916/

1CIEDADES

140

30
200

1^4. Zacarias da
Nova Monteiro

SE

Sá Per:ira & Dastos

FOUTES
L.19C6.doc. 96
L.191C,doc. 47
L.1913,doc.207
L.1925.doc. 39
L.1398 doe. 59
L.1913,doc. 31
L.191C doc. 25
L.1902,3oc. 32
L.1919,doc.150
L.1929
L.1924,¿oc.26
L.1313,doc.36
L.1919,doc.1C7

exp
inp
ind

L.1911,doc.45

exp

L.19C4,doc.82

L.l;17,doc.95

inp
1918

20

Pinto S Cia.

com
ret

L.1907.doc.120

20

Antônio Ferreira a^Ttos & 'ia.

cos

L.1911,doc. 23

N0 n

E

s

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
CAP r T A 1 s
do (s)
de ges Valores
tão
Ações
(contos
de reis)
-

166. Augusto Guilhe: Diretor
me Pereira de

1916/
1918

Carvalho

-

15

-

1

5

50
75

-

50

-

120

-

250

-

300

-

10

167. rianoel Lopes

Diretor

1916/

de Azevedo

Vice-Pre 1918

Castro

sidente

1919/
1923

3

15

60

-

100
190
320
1
1
10

—

5
20

S I

SOCIEDADES

Sociedade de Seguros
Mutuos sobre a vida
Vera Cruz
Cia. dc Seguros da Ba
hia
Diário de ''otícias

TOr.

FONTES

seg

L.1919,doc. 150

seg

L.1929, doc.

jor

L.1919,doc.107

Guilherme de Carvalho
R Cia.
Guilherme de Carvalho
Cia.
.
Augusto le Carvalho ò
Cia.
Augusto le Carvalho 3
Cia
Augusto le Carvalho a
Cia.
Augusto le Carvalho a
Cia.
Cia.Cervejaria, Polãrtica
0 Imparcial

com
ger
com
ger
com
ger
com
ger
com
ger
com
ger
ind

L.1904.doc.84

L.1919,doc.210

jor

L.1918,doc.86

Azevedo Fernandes &
Cia.
Azevedo Ternandes &
Cia.
Araújo Castro a Cia
Araujo Castro & Cia
0 Imparcial
Diário de Notícias
Cia.de Navegação Bahiana

inp

L.1901,doc.41

imp

L.1910,doc.180

imp
imp
jor
jor
tra

L.1923,doc.328
L.1925,doc.316
L.1912,doc. S6
L.1319,doc.107
L.1921,doc.243

L.1911,doc.52
L.1913/1914,doc.
54
L.1916,doc. 56
L.1913 doc.47
L.1925,doc.96

N 0 H E S

163. Joseph Lyon

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P I T A I S
do (s)
de ges Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

Diretor

1917/

Fell Junior
169. José Maria

Pe Diretor

1918

—

1918

-

-

-

-

-

100

reira Pimenta

16

1
170. Podrigo de Al

Diretor

1918

178

SE
SOCIEDADES

TOR

Cia. Aliança da Bahia

seg

Rodrigues,Fernandes & exp
Cia.
Cia.Valença Industrial ind
Cia.Cervejaria Polárti ind
ca
Diário ds Noticias
jor
Fiães,Alnei3a & Cia.

meida Sampaio

-

-

-

—

5

-

5
171. Epífânio José
QQ SOUZc^

Diretor

1918

Centro Industrial de
Algodão
Almeida & Cia

com
ret
ind

com
ret
Cia.Cervejaria Polárti ind
ca
Cia.Seguros da Bahia
seg

20
16
50

-

25
100

-

Souza & Cia.
Lopes Miranda * Cia
Agostinho Frôes da
Mota & Cia
Mota & Souza
Mota 3 Souza

50

-

Pimentel a Cia

50

-

Lopes & Touza

exp
ind
exp

FONTES

L.1924.doc,3
L,1921,doc.125
L.1913/1514,doc.
(SC
L.1919,doc.210
L.1919,doc. 107
L.1911,doc.115
L.1917,doc.95
L.1918,doc.162
L.1919,doc.210
L.1929
L.1902, doc.133
L.1902,doc.143
L.1906,doc.134

exp
L.1911,doc. 17
com
L.1915,doc.19
ger
com
L.1911,doc.53
ger
ind e L.1925,doc.14
com
or

N 0 H E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Tahia

Perîo
c A p :r T A 1 s
do(s)
de ges Valores
tão
Ações
(contos
de reis)
600
50

1914
19191923

-

500
60

-

75

-

300

-

2.b00,000

172. Rodolfo de Sou Diretor
Presiden
za Martins
te

—

-

100

500

-

-

50

100

-

-

100
200
200

SE
SOCIEDADES

TOR

Epifânio Souza & Conp. exp
Souza, Iliranda 3 Comp. ind
exp
E'iiiânio Souza 3 Cciáp. exp
Pereira, Souza ò Cia
ind
Ltda
com
gr
Souza, Üranda & Comp.
ind
exp
Caixa de Pegistro
exp
Jercantil da Bahia
Cia Jervejaria Polãr- ind
tica
ind
Cia.ie Charutos
Dannanann
Cia.le "eguros da 3a- see
hia
Cia.lc avegaçãc Ea- tra
Benelito A.de Lina a
Cia
Benedito A.de Lima G
Cia.
Rodolfo de Souza Hartinc a Cia.
Rodolfo Martins a Cia

FOI'TES

L.1925,doc.153
L.1927,doc.167
L.1928
L.1929
L.1929
L.1923,doc.193
L.1919,doc.210
L.1922,doc.321
L.1929
L.1921,doc.24Û

imp

L.1900,doc. 36

imp

L 1307,doc.33

irrrp
exp
imp

L.1915.doc.112
L.1913,dcc.35

3Xp

lodolfo Hartins & Cia

604,846

2

20

Centro Industrial ao
Algodão
Cia.Cervejaria Polártica

imp
exp
ind

L.1923

ind

L.1919,doc.210

L.1917,doc.95

1'.' 0 H E s

Cargo(s)
na Associaçao
Comercial
da Bahir.

Perío
C A P f T A 1 s
do(s)
de ges
tão
Valores
Ações
(contos
de reis)

3
10

173. Raul da Costa
Lino

DiretorSecretário
Vice-Pre
sidente

20

Coelho

DiretorTesourei
ro

Hanro da Lahia
Diãric de "ctícias
Cia. de navegação Ba
hia ia

Cos-á,Ribeiro ^ Cia

200

Epifânio Sousa

400

Epifânio Souza & Cia

1919/
1920
1921

260

1923

150

20
-

3

30

—

30

-

Cia.

Cai ta de Registro :ercan-il áa Bahia
Cia.de Icguros da 3ahia
-

-

ior
tra

ilTtp
exp

200

10

174, Adelino Fernandes Diretor

TOR

SOCIEDADFÜ

Cos:a 5 Ribeiro

1919/
1920
1926/
1927

C.a-

Adelino Fer^anüas 3
Cia.
Car ieiro 3 Cia
Adelino Fernandes &
Cal las
Cia.Industrial de Pro
dutos Nacionais
Banco Popular da !*olsa

Cia.Interesse Público
de leguros

i:ir
exp
. ii*p
exp
inp
exp

FOHTES

L.1920,doc<136
í.1919,doc.107
L.1921,doe.240

L.1915,doc.130
L.1313
L.1925,doc.153
L.132Ü

exp
seg

Aj.1926,doc.193
L.1329

com
ret
con
gr

L.1397,doc.40
L.183C,doc.l00

com L.1913,doc.5
gr {
re^
ind L.lJ91,doc.59
fls. 310-336
L.1391,doc.27,
bc

seg

fls.198
L.1915,doc.70

: 0 H E s

Cargo(s)
na A s s o 
ciação
Comercial
da Bahia

175. Carlos de Lacer- Diretor

Diretor

Magalhães
DiretorSecreta
rio
DiretorTesourei
ro

177. Fzenuiel Patista
da Silva

1919/
1920

ilÊ.

17^. José í?a Costa

Perío
do (s)
de ges
tão

Diretor

CAP
Valores
(contos
reis)

Açoes

1
5

10

e
i

1319/

40

1920
1921/
1922

51

1922

1 T A 1 S

100

^iário de Noticias
Cia-de navegação 3ahiana

TOP.

FONTES

L.1 9 1 9 , .'.oc.107
L.1 9 2 1 , doc.2^0

-

Lacerda,Carvalho & Cia inl

L.1909,doc.133

10

Ci^.Cervejaria Jolárti ind
ca
"*

L.1919.doc.210

'^agalhães Resende 3
Cii.

L.1912,-3.0C.131

-

—

1

-

30

-

43589,835
15
2500,"00

SOCIEDADLS

jor
tra

90

1919/
1922

SE-

-

Magalhães, Rezende &
Cii

com
gr
eom
gr

Magalhães, Rezende ò
Cii.

com
ger

L.1919/1920,doc.
64

Brandão,Costa
Comoaihia
Cii.Cervejaria Polãrtiia

com
gr
ind

L.1924,doc.57

Ez:ruiel batista da
Silva a Irmão
Ezifuiel Batista 3a
Silva a Irmão
Silva a Dória

com
çr
cor*
gr
com
ret
seç

L.1893,doc.72

Cii.de Seguros da Ba
hia
_
Sociedade Anônima
Grissi

inJ.

L.1916,doc. 5^

L.19ir,doc.210

L.1902,doc.35
L.1919,doc.225
L.1929
L.1923,doc.173

11 0 M E S

173. Alfredo .laltez

179.

"anoel Joaauin

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia
Diretor

Diretor

Carvalho Jr.

130. Aurélio da Silva
Beltrão

Perio
C A P I
do(s7
de ges Valoree
tão
(coitos
du reis)
1915/
1920

1919/

A 1 S
A^ões

1919/

SOCIEDADES

TO?

FOi?TZC

50

—

75

-

100

-

150

-

—

-

ianoel Joaquim de Car exp
valho u Cia.
inimp

L,1916,doc.6

400

-

1

10

'anoel Joaruin de Car
valho a Cia,
Cia.Cervejaria Pclârtica
Cia.Jc üeguros da Ba
hia

exp
imp
ind

L.1923,doc.
172
L.1919,doc.210

se("

L.1929

1920

Diretor

SE

G u i l n e m e Carvalho a
Cit.
Guilherme Carvalho 3
Cii.
Guilherme
Carvalho
s Cia.
Guilherme d^ Carvalho
& Cia.

com
ger
con
ger
cor.i
ger
con
ger

L,1903,doc.132
L.1911,doc. 52
L.1913/1514,
doc. 4t3
L.1923,doc.317

100

-

100

-

Paineira, Beltrão
Feriandc3 - Cia.

com
ger

L.1911,3oc.93,

140

-

3elurão, Faria & Cia.

L.1925,doc.137

200

-

Beltrão, Faria .* Cia.

450

-

Beltrão, Faria a Cia.

-

-

L.l?23,doc.l73

15

-

Sociedado Anonina
Grassi
Cia.de Ceguros da Ba
hia
Sociadade 'nô^ina In
dustrial ífão Felix

con
ger
con
ger
con
ger
ind
se^

L.1929

el

L.1327,doc.73

1320

1

5

L.1927
L.1929

*

1! 0 *; E s

131. Pomneu Pinto

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perlo
C A P 1 T A 1 S
do(s)
de ges
Valores
tão "
Açôes
(contos
de reis)

Diretor

1919/
1920

Basto

20
59.418 ^ 3 í
20

132. Antônio

Fer

Diretor

nandes Dias

-

-

191$/
1922

ia Cunha

1921/
1922

L.1915,doc,49

COS

L.1915,doc.143

COS

L.1926,doc.16

ind

L.1913/1914,
doc. 35.
L.1913/1514,
doc. 65
L.1913/1914,doc.
53
L . 1 3 H.doc.107
L.1915,doc.94

com

L.1902,doc.2^

60

João Carvalho a Cia.

L.1909,doc.51

112

João 2arvalho & Cia.

com
ret
com
ret
seg

10

-

-

Cia.ds Seguros ¿a Ba
hia

25

-

Correia & íendonça

7

-

2.500,

114. Manoel Correia Diretor

COS

Regis & Cia.

1919/ 3.500,
1922

Cia.Fabril áos Fiais

FONTES

agr e L.1923
min

5

Coutinho

üenezas, Pinto 3asto
6 Cia.
lenezss, Pinto Dasto
a Cia.
Pinto Basto 5 Filho

TOR

Cia.União Fabril da
Bahia
diário
lloticias
Ci? Salinar das Marga
ridas
Cia.lineira e Agríco
la da Bahia

215

Diretor

SDCIEDADEC

Cia.Valença Industrial ind

1

133. Abilio Pinto

.

SE

ind
jor
min

com
ret
Correia da Cunha & Cia com
ger

L.1924.doc.79
L.1929
L.19C2,doc.28
L.1911,doc.21

P 0 H E S

Cargo(s)
na Asso*
ciação
Comercial
da Bahia

Perlo

C A P 1 T A I S

do(sT
de ges Valores
tão

(contos
de réis)

SOCIEDADES

Corroia,'lendonça G Cia com
ger
Correia,iendonça & Cia com
ger

100

136.

anoel Cintra

Diretor

Diretor

Monteiro

Presiden
te

L.1911,doc.39
L.1924,¿oc.144

10

-

tyysard & Cia

cos

L.1909,doc.79

1922 ^

25
35

-

J.K.'lenner a Comp.
J.II.Ienner & Comp.

cos
cos

L.1917,doc.36
L.1920,doc.203

Eduardo Fernandes a
Cia.
Eduardo Fernandes &
Cia.
Cia.le Seguros da Ba
hia
Cia.te Charutos da 3a
hia

iyp

L.1922,doc.220

imp

L.1927

seg

L.1S29

ind

L.1919,doc.261

1921/
1922
1323/
1929

1921/
1922

lordilho

FORTES

1321/

150
300
10

187. ^lmir de Azevedo Diretor

TOR

Ações

35

185. Júlio C. Hysard

SE-

2

20

200

-

500

gr e
ret
Azevido Gordilho & Cia com
Passos ' Cia.

L.1213,doc.3õ
L.1928

gr.
1930

1
5
10

-

Cia.Jnião Fabril da
Bahii
Cia.^rogresso Inlustri
al da ^ahia
Cia.Cervejaria Polãrti
ca
Cia.Calçados Trocadero

ind.

L.1919,doc.84

ind

L.1919,doc.36

ind

L.1919,doc.210

ind

L.1919/1920 doc.
55
L.192C.doc.230

Banco Economico da Ba bc
hia

:i 0 ri E s

133. Otacilio Hunes

Cargo(s'
na Asso 
ciação
Comercial
da Bahia

Perio i
do(s)
C A P 1 T A I S
de ges
Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

Diretor

1921/

de Couza

1922

80
600

—

Pereira

121. Joaauira Ruiz de Diretor
Gamboa

1921/

40

-

Alv:s Irnãos 3 Cia

60

-

Alv:s Irmãos 3 Cia

5

-

Cia.de Seguros da Ea
hia

-

50

-

-

-

-

25

-

1

5

2
2

10

2

20

10

20

2,500
Diretor

SOCIEDADE?

Sou:a e "ilva
Otacilio Tunes de Sou
za < üia.
Cia. lervejaria Polãr
tici
Sociedade Anônima
Gra;si
Soc.de ü-2 guros iútuos
sobre a vida Vera Cru:
Cia.de Seguros da Ba
hia
Emiresa do Jcrnal dc
Noticias
Diário de 1'oticias
Cia.de lelhoramentos
de ?eira de 3antana
Cia.Luz e Força de Ja
cobina
Cia.de Navegação Ba
hia ia
A.Frôt j Comp. Ltda

c

185. Alberto Alves

SE-

1922

1921/
1923

TOF

FONTES

tra
exp
ind
ind

L.1909,doc.130
L.1925,doc.1S5
L.1919,doc.213

ind

L.1923,doc.173

seg

L.1919.doc.150

seg

L.1929

j"or

L.1917,doc.9

jor
el

L.1919,doc.107
L.1923

el

L.1923

tra

L.1921,doc.240

min

L.1923,doc.290

com L.1911,doc.44
gr e
ret
com L.1917,doc. C3
gr e
ret

seg

L.1325

N O 1 E S

191. Higuel Bartilotti

Cargo(='
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
do(s)
de çres
Valores
tão
(contos
de reis)

Diretor
Presirl ^ri
te

1323
1524/
1925

A I
Açoes

SESOCIEDADES

TOU

FONTES

Tude,Irnão a Cia
Barttlotti a Comp.

exp
com
gr

L.1913,doc.177
L.1919,doc.129

40

Cheniud T Conpanhia

cox
gr

L.1919,doc.172

26

Cheniud & Companhia

con

L.1921,doc.393

500

gr
500
210

100

192. Raul de Figue-

Diretor

10

200

1

5

2

10

1

10

1

5

2

20

Tude,Irmão & Cia
Tude,?ouza 3 Cia.
Caixi de Registro
cantil da Bahia
Cia.le Laticínios
Bahii
Cia.^uz Elétrica
Anariosa
rnnrosa Industrial
dro-llétrica
Cia.Luz e Força de
cobina
^ia.Inlustrial de
Ilhéu?
Diário de noticia?

ler

exp
exp
exp

da

tnd

de

el

;*j

e l c L,1917,doc.73
ag

Ja

el

L.1923

tra

L.1913,doc.224

jor

L.1919,doc.155

exD

L.1924,doc.97

L.1928
L.1928
L.1926.doc.193
,1927
L.1925

1923/
1924

redo Lima

1929
133. Joaquim Barre
to de Araujo

Diretor

1323/
1924

600

Barreto de Araújo &
Cia.

H 0

B S

104. Luiz Darreto

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da 3ahia

Perío
C A P 1 T A IS
do (s'
de ges^ Valores
Jcontos
tão
Rçôes
de reis)

Diretor

1923/

Filho

1^5. r.cáolfo Sinões

17.763,20C

-

1926

Diretor

1923/
1924

da Fonseca

100

-

1

5

10
200

-

*

0,500
195. James Rowseel

Diretor

1J7. Alfredo Henrique Diretor
de Azevedo

SE
T-OCIEDADES

Luiz Barreto Filho ã
Cia.
Caixi 3e legistro M e r 
cantil da Eahia
Cia.le Seguros da B a 
hia
Ci^.^uz & Força
San
to Aitonio de J^sus

TOR

FO^TZf

exp

L.1929

exp

L.1929

seg

L.1929

el

L.192S

Simões da Fonseca &
exp
O^dekoven
Sinces .¡a Fonseca &
êxp
Cia.Lt^a.
Cia Cervejaria Polãrti- ind
ca

L.1917,doe. 32
L.1921,doc.133
L.lS19,doc.21C

1923

—

-

1323/

2,678

-

De^aH,jrummond & Comp,

tra

L.1902,doc.37

40

-

Amaro

L.1916,doc.17

45

-

Amaro a Cia.

100

-

200

-

com
ger
com
ger
cor.
gr
com
gr
ind

L.1919,doc.210

seg
jor

L.1929
L.1313,doc.86

1325

2

-

30
3

-

-

Cia

Alfreio H.de Azevado a
Cia
Alfreto F. de Azevedo
a Cia.
Cia.Cervejaria Polãrtica
Cia.de Seguros da Bahi<
0 Imnarcial

-

-

L.1921,doc.292
L,1923,doc.14
L.1925,doc.78

r o

:E s

193. Louis Trucbner

153, Arthur Fraga

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
-la Hahia

Perío
C A P 1 T A I S
do (s)
de ges^
Valores
tão
(contos
Açõc?
de reis)

Diretor

1923/

200

-

1924

300
800
30

-

Dir.tor
DiretorSecretãrio

290. Fernando
Scaldaferri

Diretor

1923
1924/

130

-

-

-

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

'?ilób:rger & Cia

exp

L.1919/1920CGC.34

i'ildb:rger ^ Cia
"ildbírger 3 Cia
Cia.d 3 Ccfíuros -.a Da
bi?.
*

exp
exp
seg

L.1923?doc.239
L.1923
L.1329

Fernaules,

com
gr

L.1926,doc.245

Icaldiferri-Irmão &
Cia

com
ger

L.1910.doc.113

Scaldaferri, c. Irmãos
Almir) lossi á Comp.

exp
com
gr
com
exr
cxp
exp

L.1917,doc.91
L.1919,doc.201

seg

L.1929

jor

L. 1917,doc.9

¿1

L.1925

tra

L.1921,doc.240

min

L.1923,doc. 290

lota & Ciê

1925
1923/

27,500

-

50
50

-

1924

50
200
—

-

10

-

30

-

1

5

1

5

5

10

2,50(

Almiro Rossi & Cia.
Scaldaferri & Irmãos
Cia.C)m*!rcial da Bahia
Caixa do Registro lercantil la Bahia
Cia.da Seguros da Ba
hia
Tmpresa Jornal de Hoticias
Cia. ^U3 Elétrica de
Anargosa
Cia.de íavegação Bahiana
A. Frôt 6 Cia. Ltda

L.1921,doc.234
L.1919,doc.36
L.1918,doc.15
L.1926.doc.193

K 0 H E S

201.

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

-anoel Rodri- Diretor
ques Filho

202t Ulisses Car

Perío
do (s)
de ges
tão

C A P ] [ T A I S

SE

Valores
(contos
de reis)

Ações

STCIEDAL^C

TOR

FORTES

1924/
1926

Diretor/
Secretá
rio
Diretor

1927
1924/
1927

neiro de Oli
veira
203, Eduardo Wil

Diretor

1924/

L927

son William

300

-

L.Costa & Cia

225

-

L.Costa 3 Cia.

exn
inr

L.1922,doc.12

320

-

E. "ílson & Cia.

GXT3
m o

L.1923,doc.226

10

-

faixa 'te Registro er
cantil ¿a 3ahia
Banco Econômico óa Ba
hia
Cia.Transnortas ¡aritinos
Cia.União Fabril da
Bahia

^xr.

L.13?6,doc.l93

kc
tra

L.1393.doc.67,
fls. 277-293
L.1913/1914 doc.
57
L.1913/1914,
doc. 53

"anocl Joacuin de Car
valho ^ Cia.
^anoel Joaauin de Car
valho & Cia.
Sociedade A Pérola Li
mitada

exp
ímf
Gxr
imn
com
ret

6,370

cruin de Car

Diretor

1924/
1925

L.1918.doc.193

ir*D

son

204. Armando Joa-

exp

126

—

-

—

..

—

-

400

-

419

-

valho

ini

L.1913,doc.2
L.1923.doc.172
L.1925,doc.65

*? o H E s

Cargo(s)
Perío
na Asso do(s)
ciação
de ges
Conercia tão
da Bahia

C A P

1 T A 1 S

Valores
(contos
de reis)

SOCIEDADES

Diretor

co de Carvalho

1924/
1925

10

-

-

-

-

—

**

Cia.Cervejaria Polárt;
ca
Sociedade Construtora
Brasileira
Cia.de Seguros da Ba
hia
-*

Salles
206. Manoel da Cos
ta

TOR

FOHTBS

ind

, L.1919,doc.210
!
L.1916,doc.33

Ações

1

205. Carlos Frederi

SE

ct
seg

—

L.1929

—

Diretor

lacedo

207. Augusto Marques Vice-Pre
sidente
Valente
Presiden
te

—

1924/ 33. 333,334
1925
80

1925

30

-

Manoel Dias da Silva
a Cia.
lanoel Dias da Silva
& Cia.
Macedo,Costa a Cia.

90

-

Macedo,Costa & Cia.

50

-

Souza Heis a Cia

30

-

Pereira a Cia
A.Rio & Cia.
Cia.de Seguros da Ba
hia
Cia. Energia Elétrica
Cia. de -elhoramentos
de Feira de Santana

-

1920
-

-

20

-

-

-

25

5
*

imn
exi3
imo
exp
imp
exo
imp
exp

L.1913/1914 doc.
38.
L.1919,doc.98
L.1920,doc.106
L.1921,doc.295
L.1928

ind
com
gr
ind
cos
seg

L.1929
L.1929
L.1929

el
el

L.1929
L.1925

-1------------ *---------------------------------------------

Cargo(s)
na Asso
N 0 H E S

ciação
de ges
Comercial tão
da Bahia

208. João Germano Ba Diretor
celar

205. Severo de

Augusto

Vilar

1925/
1927

C A P 1 _T A 1 S

Valores
(contos
de reis)

50
1

10

Peixoto 3 Cia.
Cia.Cervejaria Pclártica
Cia.Interesse Publico
de Secnros llaritinos
e Terrestres
Cia.de Seguros da Ba
hia

TOR

FONTES

ind
ind

L.1920,doc.242
L.1919,doc.21C

seg

L.1916,doc.70

seg

L.1929

1

-

1926

125

-

E.Tude & Companhia

el

L.1919,doc.140

DiretorSecretário

1927

60

-

Alburrusraue 3 Co.

L.1923

T

10

Ennresa Industrial
Hidrc Elétrica

ct
tra
el
ag

Diretor<Cesoureiro

1926

-

-

João tateus dos San
tos & Cia.

com
ger

L.1909,doc.25

1927

50455,275

-

João Iateus dos San
tos & Cia
Vilar & Leão

com
ger
com
ger
com
ger
seg

L.1913/1914,
doc.24
L.1919,doc.123

Diretor

1926

Ribeiro

Diretor

1926/
1927

L.1917,doc.73

100

-

200

-

Vilar & Cia.

—

Cia.Seguros da Bahia

20

-

?

L.1921,doc.372

100

-

Albino Alves Ribeiro
& Cia
Albino Alves Ribeiro
& Cia.

?

L.1924,doc.267

Stewell,Hewcomb
Co.

exp

L.1920,doc.127

5

212. Eric Je Burgh
Newcomb

SOCIEDADES

-

Diretor

211. Oscar Cláudio

Ações

SE

-

Albu Diretor

querque

210. José

Perío
.
do (s)

5

-

*

&

L.1927,doc.27
L.1929

.

N 0 !1 E S

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
3a Bahia

FeríoGOtS;

de qes
tão

C A P 1 1P A I S
SE
Valores
(contos
de reis'

AçÔes

30

213. Alfredo Domschke Diretor

214. Antônio Benedito Diretor
Dultra
215. Henrique Conde

DiretorPescureiro
DiretorSecretãrio

1926/
1927

1926/
1927

1927/
1923
1929

Ha tos
217. Oscar Luz

Diretor

Diretor 218. Carlos Kiappe
Pereira da silva Secreta rio
Vice-Pre
sidente

1927/
1928

TOR

FONTES

Hewcomb & Companhia

imp
exp
Inp
exp

L.1922,doc.275

L.1920,doc.192

L.lS25,doc.46

120

-

Hewcomb & Companhia

-

-

Domschko & Cia.

25

-

Domschke 2 Cia.

imp
exp
i;ip
exp

100

-

Leôncio de Menezes &
Comp.
*

com
ret

L.1925,doc.283

-

-

3anco da 3ahia

bc

L.1916.doc.47

2

-

F.^ateuT T Cia.

cos

L.1923,doc.180

F.Mateus

cos

L.1925,doc.112

cos

L.1929

5.741,690
24

216. Luiz Liberato de Diretor

SOCíTDADES

-

1927/
1928
1926
1929
-

***
-

< Cia.

Henriqur: Conde & Com
panhia
-

L.1925,doc.199

-

N 0 11 E S

219. Eduardo

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercial
da Bahia

Perío
C A P 1 T A I S
do (s)
de ges
Valores
tãc
(contos
Acões
de reisj

Diretor

1928/

Friedmann
220. Artur Hota

1929
Diretor

221. Agnelo de Carva Diretor

-

100

SE
SOCIEDADES

TOR

FONTES

Souza Teixeira & Ci-..

-

L.1924,doc.273

1928/
1929
1928

t

-*
-

F.Araújo & Cc.

-

F.Araújo : Co.

-

-

50

-

Magalhães,Rezende &
Cia.
Tude,Irmão & Cia

110

—

80

-

20
35

-

20

—

cos

L.1916,doc.27

cos

Lt 1927,doc.149

lho 3rito
130.475J5C
222. Silio Machado
Pedreira

223. Francisco

Diretor

Diretor

1923/
1929

-

1923/
1929

Caracciolo Fer
reira Jr.
22^. Augusto José da
Cruz

Diretor

1928/
1929
-

_

imr
exo
imr:
exp
Tude,Souza 3 Cia.
inD
exp
Tude,Irmão s Cia.
inp
exn
Cia.de Segures da Bahi; i seg
Cia.Hidro-Elétrica Fa
bril de IJazaré S/A
el

L.1916,doc.58
L.1920,doc.245
L.1928
L.1928
L.1929
L.1929

Cargo(s)
na Asso
ciação
Comercia!
da Bahia

N 0 H E S

Perío
C A P : [ T A I S
do (s)
de ges^ Valores
tão
(contos
Ações
de reis)

SE
10CIEDADES

TOR

FONTES
t__

225. H. Hoffmeister

1928/
1929

Diretor

-

-

-

-

L

226. Leo Strand

Diretor

1928

45

-

75
-

20
*
227. Júlio

Diretor

1929

5

-

-

-

Lamatabois
223. Rodolfo Costa

Diretor

j---- . _
1929

Newman & Cia. Ltda

imp
exp

L.1919.doc.

Newman & Cia. Ltda

imp
exp
ind

L.1923,doc.295

Centro Industrial do
Algodio

L.1917,doc.95

Cia.
hia

le Seguros da Ba

seg

L.1929

Cia.
hia

le Seguros da Ba

seg

L.1929

-

-

Pimentel

229. Manoel de
aueira

Cer- Diretor

Conde

1929

30

Matos Souza, Conde

cos

L.1904,doc.74

40
50

Matos Souza, Conde
Barro3 & Conde

cos
com
gr
ret
com
gr
ret

L.1907,doc.81
L.1912,doc.135

(referência a
Manoel Conde)

500

-

M.Con3e & Cia

L.1925,doc.15

QUADRO II :

INVESTIMENTOS DE DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
DA BAHIA NO SETOR DE TRANSPORTES

1.

21PKESA VIAÇÃO DO 3ÃO FRANCISCO

C
A C I O N I S T A S

A

P

1

1

A

1

S

EM VALORES
(CONTOS DE RÜIS)

EM

AÇÕES

1. João Ribeiro do Laccrda

5

50

2. Deraldo Dias

1

10

19

100

5

50

21

210

3. Bento Berilo de Oliveira
4. José Batista das Noves

T 0 T A L

FONTE:

CDJCB, L.1904, doc. 22.

2. CIA. DE NAVEGAÇÃO BAHIAHA

C

A C I O N I S T A S

A

P

1

E" VALORES
(CONTOS DF RÉIS)

'r

A

i

s

EM AÇÕES

1. Bernardo Martins Catarino

70

140

2.

50

100

20

40

10

20

5. João Ribeiro de Lacerda

15

30

6. Eduardo Fernandes & Cia

10

20

7. Araújo Castro & Cia.

10

20

8. Otacilio Nunes ''c fouza

10

20

9. Tudo, Irmão & Cia.

20

40

10.Rodrigues, Furmndcs ü Cia

10

20

5

10

25

50

5
5

10

15.¿alies & Cia

10

20

16.Adolpho Ballalai a Cia

10

20

17.Ballalai & Cia.

10

13.Epifânio José de Souza

50

100

19.F.Stevenson & C. Ltd.

20

40

20.Alberto '!.?!.Catarino

25

50

21.Alberto Magalhães & Cia.

5

10

22.Leonardo Henriques de
Azevedo

5

10

23.Anísio Massorra

2,500

lagalhães & Cia

3. Wildberger a Cia
4. Rodolfo .lartins & Cia

'

11.Adelino Fernandes Coelho
12.?!anoel Joaquin de Carvalho
a Cia.
13.Costa Heves & Cia
14.3allalai & Jatobá

10

-

20

5

24.J. Domingues a Cia

10

20

25.Scaldaferri Irmãos

5

10

26.Agenor Gordilho

15

30

27.Souza Teixeira a Cia

15

30

28.E.Tude a Cia

15

10

T O T A L
FONTE: CDJCB, L. 1921, doc. 240.

527,500

1 045

3. CIA. VIAÇÃO SUDOESTE DA BAHIA

!
C
1 C 1 0 U 1 S T A 3

L

A

P

1

T

V^LOREH

(CGHTOC Z-Ll U?IS)

C m . Aliança J?. tiaJ.ia

A I S
E" AQPr?

700

700

250

25C

lernardino Vicente de Araüio

50

50

José

53

50

1 OSO

1 050

Francisco Jor^ lo^riguos
Pedreira

Sour^ Ycixeira

T

0

T

FOí'TE : CDTCn

A

1.

L. 192^, doc. 13.

QUADRO III - HOrBHO PZ SÓCIOS 31 ASSOCIARÃO CO rnRCIAL D.\ BAHIA

------------------------------ {------- *------------------------------------------------------

i; * n

cücios

}

ANor

;i? DE sOcics
T

1 330

123

i ^ ii

J3P

1 C91

i<:s

i 912

4.12

1 892

115

i

913

¿r<!

1 333

131

i

914

442

1 3^4

13C

915

481

1 395
J*)L s : c

201

^1**

52 7

173

:i7

59^

1 397

17-;

í 918

P39

1 2^9

l?ü

919

735

1 900
1 901

4. 1

i
i

920

CJí

^ 9J

i 921

9?3

517

i

922

937

51^1

i

923

977

i

92^,

Oü.''

i 925
j_

1 130

i 927
i 9*3
í 923

999

1 902
i 903
1 (0 1
1 935
:'<s

157

1 907
T_ 90G

:i5

1 909

ilü

910

456

i

i

999
1 041
1 065

rorTE : 3DACB, 13:^, 1?29
(A 3ibli3t^ca dT Associação Conc-rcial da Bahia
não possui ex^nrl^rcs

'c 1 3 9 0

QUADRO

IV: INCIDÊNCIA DE REELEIÇÕES NAS DIRETORIAS DA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA 3AHIA

PERÍODOS

TOTAL

DE

TOTAL

AHOS-SOCIAIS

189G 1893

10

DE

TOTAL

MANDATOS

DIRETORES

132

26

$
1900-1918

19

285

147

1^19-1923

5

75

29

1924-1929

6

90

30

FONTE:

RDACB, 1390 a 1929.

DE

QUADRO V

SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA OUE

EXERCERAI!

HAIIDA'i-OS DL COMÙELHEIROS MUNICIPAIS (1890-1933)

H

0

E

PERIODO(S) DOS
MANDATOS

3

1.

Dr. José Joaquí' Ribeiro *'.os Saatos

1890

2.

João de Tcive e Arçollo

1192 - 1903
$

191G

—

-

1391
1923

3.

Salvador Pires <13 Carvalho € Albuquerque

1892 - 1899

<1.

1'oliJoro Bittencourt

1336

-

1399

5.

Franz Uacnex

ltl;C

-

1339

6.

'ir.

7.

LonondaJor Jonc Alver. Ferreira

1396

S.

Dr. Joar-ui::: dob 7^cis lagalliHes

1900 - 1903

' '

!anuel Angis ^ouza

1396 - 1C99
-

1399

^ - '-oronei João o*rí<*;U'?s Icmu.mc
1L. Jcnto lerilo 2a Oliveira

1904

11. 'Joro'el João Lones Carvalho

1598

12. .',lfrodo óc fiuciro2

1912 - 1915

'*nceiro

luni*' narrate

1911

1904 - 1907

1920
13. Dr. O-aviano

-

-

-

1911
1927

131? - 1915

14. Coronel João do Azevedo Fernandes

1912

15. Tertuliano Soares la Coos

1?12 - 1515

ie.

lanuel lonçaivcs da Josta ürumnond

1912

-

-

1915
1915

17. Henrique Carvalho

1916 - 1923

13. C e m a n o Francisco de Assis

1916 - 1919

19. Dr. José Bsoinheira da Costa Tinto

1920 - 1923

20. Antônio Ferreira Rastos

1924 - 1930

30. Raul da Costa Lino

1924

31. Frederico Diniz Gonçalves

1924 - 1930

-

1327

FONTES: 1. RDAC!., 1390 - 1930
2. SOUKA, Afonso Rui óe - História da Câmara Municipal
da Cidade ^.o Salvador, Salvador, Câmara 'luni
cipal do Salvaáor, 1953.
(*) Os nomes grifados pertencera a rôcios-Diratoree.

QUADRO VI

INVESTIMENTOS DE DIRETORES DA
DA BAHIA NA IMPRENSA

I. JORNAL

A

DIRETORES

PAHIA

E

.

.

SOCIEDADES
EM VALORSS
}
(CO.íTCS DE P.tlC;

*v

t
1.

João Antunos d^ Castro M e m r e s

*'..500

.7?

2.

Associação Comercial da P^hia

2,500

50

3.

lodrigues, Fernandes s Cia.

0,500

10

4.

Joaquim

de 3e3sa Ribeiro

5.

Antônio Alexandre Borges dos

0,500

'

n.ST'

Reis
6.

Pilva Moreira a Soux'i

f, r'.n,

7.

Uilke, Picard a Cia.

8.

Manoel Francisco Gonçalves

n.s^o
0,^00

9.

Cia. Chaoelaria Norte Indus

10. Pcdrosa Júnior a Cia.

",250

10
5

11. Eduardo F^rn^ndan & Cia.

0,250

t.

12. F. Stevenson & Cia.

0,250

13. Gama & Cia.

0,250

14. Manoel José 3astc

0,250

5

15. Cia. Aliança do Seguros

0,251

5

16. Cia. Comercial dc Seguros

0,250

5

0.250

5

0,511

trial

17. Eduardo Bcnn & Son

-

2.

JORNAL

DIRETORES

A

E

LAHIA

(AUTRAU s CIA)

C

r

*

1. Alfredo César Cabuasu

E'1

VALORFS

t

(COUTOI DE nfis)

16,720

2. Deraldo nias

5,160

3. João Lones C.irval'io

5,400

1, lodrigucs.. Fernandes 6 Cia.

3,000

FONTE.

i

a

i

s

SOCIEDADES

.^7CB, L. 13J4, doc. 106

EM
AÇOES

3.

JORNAL

niAniO

P

DA

BAHI"

^

1

**

^,-^Tjrn—.r; t^T?

1.

Piinio Moscozo

/]'*

2.

Magalhães d Cí?..

r.f'

^.

BernarJc lartln:-' Crt^rino

10

'* Plínio Tudc d.* Souz^
r^

*.ib&Tto *.

S.

r^doro \tde <^ *"ou'?:t

7.

1.. 1ovcr?l J CJa.

<1.

Josc Joaquin

9.

Leonardo ;'*nrirru<j^ Pe

'

artínrj C^crrino

10. Joc^ Canuto dor P-ssos
tário

12.

:i^u&l nartílotti

-

-í i***

11.

r

-

2

**.^ntos
o

*

13. "enoel Ji^s ia Silvri
14. Hento

FOMTS;

Herili-

CDJCB, L.1913, áoc. 156.

1

4.

JORNAL

O

DIRETORES

IMPARCIAL

E

SOCIEDADES

C A P I T A I S
(CONTOS DE RÍIS)

1.

Costa & Ribeiro

10

2.

Morais & Cia.

10

3.
*

Magalhães a Cia.

10

Antônio Manso

10

5.

Jose Antônio da Silva Costá*

6.

Agenor Gordilhc

3
^

7.

Tude a Cia

3

S.

João Lopes Carvalho

3

9.

José Canuto dos Pacsos

3

11. 'lãrio Goras dos Santos

3
3

12. Alfredo Henrique de Azevedo

3

10. Cunha Matos ^ Cia

13. Augusto Guilherme Pereira de
3

Carvalho
14. A. Soveral

< Cia.

3

15. Nova üontoiro & Cia.

3

16. Adolpho Bnllalai a Cia .

3

17. Jose Joaquim Fernandes Dias

1

00

Wildbergcr a Cia.

1

19. Manoel Joaquim de Carvalho

1

20. Araújo Castro & Cia.

1

FONTE:

CDJCB, L. 1918, doc. 86

5.

JORNAL

DIARIO* DE

DIRETORES

E

NOTICIAS

C A P I T A I S

SOCIEDADES

(COUTOS DE RJ3IS)
i.

Francisco José Rodrigues
Pedreira

5

2.

João Lopes Carvalho

3

3.

Costa & Ribeiro

3

4.

Rodolfo de Souza Martins

.

3

5.

José Joaquim Fernandes Dias

2

6.

Tuda Irmão & Cia.

2

7.

Antônio da Costa Lino

2

8.

Otacílio Nunes da Souza

2

9.

Francisco José áa Silva Fortuna

2

10. Souza Teixeira & Cia.

2

11. L. Costa 6 Cia.

2

12. Antônio Manso

2

13. Jose Canuto dos Passos

1

14. Antônio Fernandes Dias

1

15. Agenor Gordílho

1

16. Antônio Ferreira Basto & Cia.

1

17. Eudoro Tude de Souza

1

18. Manoel da Cunha Matos

1

19. João Carvalho & Cia

1

20. Mnnoel Dias 3a Silva

1

21. José Maria Pereira Pimenta

1

22. Domingos Cândido de Oliveira

1

23. Carvalho & Irmão

1

24. Joaquim Lopes Brandão

1

25. Adelino Fernandes Coelho
26. Manoel Lopes de Azevedo Castro
FOUTE: CDJCB

L.1919, doc. 107

1

QUADRO

ANOS

VII - ATUAÇÃO DE POLÍTICOS PROFUSIOUAIS EM PROL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL íJA BAHIA

M

0

H

E

S

MANDATOS

E

CARGOS

1895

João Augusto Neiva

Deputado Federal

1896

João Augusto Neiva

Deputado Federal

1896

Francisco de Paula Olivair*
Guimarães

Deputado Federal

1899

Artur César Rios

Senador Federal

1899

Virgílio Damásio

Senador Federal

1899

Rui Barbosa

Senador Federal

1902

Artur César Rios
Rui Barbosa
Virgílio Damásio
J.J. Seabra
Francisco de Paula Oliveira
Guimarães
João Augusto Neiva

Senador Federal
Senador Federal
Senador Federal
Senador Federal
Deputado Federal

R E I V I N D I C A Ç Õ E S
Melhoria do serviço de descargas da
Capatazia da Alfândega

Rejeição do imposto de consumo

Aprovação de projeto referente â
selagem de transações de valor su
perior a Rs.l00$000 (cem mil réis)
e a prazo maior de 30 dias.

Deputado Federal
Deputado Federal

Remessa de cédulas de pequenos vale

1903

Francisco de Paula Oliveira
Guimarães
João Augusto Neiva

Deputado Federal

Abolição do impostos in€èr-estactuais

1911

J.J. Seabra

Ministro da Viação

Revisão de tarifas de estradas
ferro da Bahia

1903

de

Doação de terrenos de marinhas, con
quistados ao mar pela Cia. Cessiona
ria das Obras do Porto, Ã Associação
Comercial da Bahia
FONTE:

RDACB

N

ANOS

O

M

E

S

MANDATOS E CARGOS
, Delegado da Associação
Comercial da Bahia junto
â Federação das Associa
ções Comerciais

R

E

1

V

1

N

D I C A Ç Õ E S

Impedimento da livre entrada de açú
car estrangeiro no Brasil

1913

Miguel Calmon

1913

Luis

1913

Luis Viana

Senador Federal

Revisão do contrato das Docas

1913

Miguel Calmon

Delegado da A.C.B. junto
â Fed. das A.C.

Cessão de terrenos das Docas em cara
ter definitivo

1913

Joaquim Pires Moniz de Carva
lho

Deputado Federal

Isenção de taxas de embarque e desem
barque nas Docas e fundamentação da
revisão do contrato da Cessionária.

Viana

Senador Federal

1914

Joaquim Pires Moniz de Carva
lho

Deputado Federal

Aprovação de vearba, no orçamento de
1915, para dragagem do rio Paraguaçu

1914

Deputado Federal

Combate do imposto sobre o fumo

1914

Joaquim Pires Moniz de Carva
lho
Otávio Mangabeira

1914

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Luis

Senador Federal

1915

*

Viana

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Deputado Federal

+

Escala na Bahia, de paquetes
dc
Lloyd Brasileirb com destino aos
Estados Unidos da América do Nor
te .
Franquia telegráfica â Associação
Comercial da Bahia. Cessão dos ter
ronos das Docas â Associação Comer
ciai da Bahia.
Emenda, no projeto de Orçamento pa
ra 1916, reduzindo taxa de capatazia de 300 para 90 réis em todo o
país.

ANOS

N 0 M E S

MANDATOS

E

CARGOS

R E I V I N D I C A Ç Õ E S
Combate do aumento do imposto de se
lo sobre o fumo

1916

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Apoio ao projeto no Senado Federal
de estabelecimento do monopólio de
exportação de fumo

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Cessão dos terrenos das Docas

1917

J.J. Seabra

Deputado Federal

Reconhecimento da Associação Comer
cial da Bahia como órgão de utilida
de pública

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

1917

J.J. Seabra

Deputado Federal

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Reserva de 10 000 toneladas de fa
rinha de trigo da Argentina para a
Bahia, diante da limitação das ex
portações daquele país

1917

Otávio Mangabeira
J.J. Seabra
Moniz Sodré

Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal

Combate ao aumento de imposto sobre
o a ç ú c a r n o projeto de orçamento em
tramitação na Camara de Deputados Fe
derais.

1917

J.J. Seabra
Miguel Calmon
Otávio Mangabeira
Eugênio Tourinho

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Prorrogação de prazo para recolhimen
to de notas miúdas pela Delegacia
Fiscal.

*

Federal
Federal
Federal
Federal

Autorização para transações bancá
rias entre fábricas de Charutos de
Cachoeira, São Felix e Maragogipe
e o Banco do Brasil

'NOS

N O M E S

MANDATOS

E

CARGOS

Federal
Federal
Federal
Federal

R E I V I N D I C A Ç Õ E S
Remessa de numerário para a Bahia

1P17

J.J. Seabra
Moniz Sodré
Otávio Mangabeira
Joaquim Pires Moniz de Carvalhc

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Combate aos processos adotados pe
la Delegacia Fiscal para recolhimen
to de notas

1917

Otávio Mangabeira
Moniz Sodre
J.J. Seabra
Miguel Calmon
Joaquim Pires Moniz de Carva
lho

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Diminuição de frete em navios
do
Lloyd Brasileiro para transporte de
fumo para Santandcr (Espanha)

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Combate ao imposto de 1% cobrado pe
las Docas, sobre mercadorias de ca
botagem, antes de decorridos os qua
tro dias regulamentares para perma
nência no porto

1917

Miguel Calmon

Deputado Federal

Combato aos fretes, de um modo ge
ral, cobrados pelo Lloyd Brasilei
ro para transportar mercadorias da
Bahia

1917

Miguel Calmon
Otávio Mangabeira
J.J. Seabra '
Joaquim Pires Moniz de Carva
lho

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Vinda de navios ao porto da Bahia,
com destino a Europa e Estados Uni
dos da América do Norte

1917

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Federal
Federal
Federal
Federal

Deputado Federal

Federal
Federal
Federal
Federal

Autorização do Ministre da Marinha
para abertura de uma nova rua atra
vés dos terrenos do antigo Arse
nal, ligando o bairro comercial ao
Cais da Preguiça.

ANOS

N 0 M E S

MANDATOS E CARGOS

R E I V I N D I C A Ç Õ E S

João Mangabeira
Miguel Calmon

Deputado Federal

1918

J.J. Seabra
Otávio Ilangabeira
Arlindo Fragoso
Joaquim Pires Moniz de Carvalho

Senador Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal

Gestões junto
em Washington
seguir espaço
ção de óleo e
ra a Bahia.

1918

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

J.J. Seabra
Rui Barbosa
Pacheco Mendes
Otávio Mangabeira
Joaquim Pires Moniz de Carvalho
Pedro Lago
Mário Hermes
Lauro Vilas Boas
Arlindo Fragoso
João Mangabeira
Alfredo Rui
Ubaldino Assis
Leôncio Galvão
José Maria Tourinho
Raul Alves
Arlindo Leme
Torcfuato Moreira
Eugênio Tourinho
Moniz Sodré
Rodrigues Lima
L^ão Veloso
Seabra Filho
Eloidio Mesquita
Miguel Calmon

Senador Federal
Senador Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal

Combate ás taxas de armazenagem
Docas
Apoio ao projeto de encampação
Docas
*

â Embaixada brasileira
(E.U.A.) a fim de con
em vapores para condu
graxa lubrificante pa

nas
das

MANDATOS E CARGOS

N O M E S

ANOS
-r* „---

Otávio Mangãbeira
2Y M o

1918

* "

Otávio Mangabeira
Arlindo Fragoso
Joaquim Pires Moniz de
Yhõ
—
Moni z 3odre^'* * .c d.to
João MaRgábeira
- -J.J; SeaRrá

1918

*^

. ..

Miguel Calmon

* t1918

,

1'-^

i
Carva—
j
'
}
t
!

Deputado Federal
! '

Deputado
Deputado
t
"Deputado
Deputado
Deputado
Senador

Federal
Federal

J.J.^Sèábrá- '
' " '
Otávio Mangabeira
Moniz Sodre
Ãrlindó Leone
***
Miguel. Calmon

1918

Presidente da Sociedade
Nacional de Agricultura
Senador Federal
Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal

"¡Secador Federal
Debutado Federal
, Deputado Federal
Deputado Federal
--Pres. da Soc. Nac.de Ag.
>12/

Sepador Federal
J.J. Seabra
. ^ ,
Deputado Federal
Arlindo Fragoso
L?j'
^Joaquim Pifes Moniz de C a r v a - ,

1918

lho
1*

"
*

' r""
... * **.' í

" *1*
..

Execução do decreto de desapropria
ção do edificio e terrenos cedidos
à Associação Comercial da Bahia.
Remessa de moeda divisionária

Federal
Federal
Federal
Federal

J.J. Seabrá"*''
- " '
Otávio Hãngãbeira
—
João MangaBéira-3^PArlindo Fragoso
i
.. ..
...L
Senador Federal
j.j.^sèabfà'
!
Deputado Federal
Arlindó^frágoso
1 j
Deputado Federal
João MaÀg&béíra
j
Otávio Mangabeira
4-------- -;D^putado Federal
^Presidente da Sociedade
Miguel Cal&&& ;
'
Nacional de Agricultura

1918

R E I V I N D I C A Ç Õ E S

Deputado Federal

Obtenção do governo norte-americano
o recebimento de estoques de couros
e peles

Combate aos fretes cobrados
Lloyd Brasileiro

pelo

Vinda ao porto da Bahia de navios
do Lloyd Brasileiro com carregamen
to de farinha de trigo da Argenti
na.
Protestos contra os serviços
da
"Chemins de Fer Fédéraux de 1'Est
brésilien".
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ANOS
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1919

Rui Barbosa
J.J. Seabra

Senador Federal
Senador Federal

Impugnação da tabela dc Comissariado
óc Alimentação Pública.

1919

Arlindo

Deputado Federal

Revisão do contrato das Docas

1919

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Combate à fiscalização das notas com
probatórias de pagamento dc selo de
consumo

Leone

R E I V I N D I C A Ç Õ E S

Remessa de moedas de pequeno valor

1920

Joaquim Pires Moniz de Carvalho
Otávio Mangabeira
J.J. Seabra
Miguel Calmon

Deputado Federal
Deputado Federal
Governador da Bahia
Deputado Federal

Aprovação do projeto de desapropria
ção dc adificic cedido â Associação
Comercial da Bahia

1920

Otávio Mangabeira
João Mangabeira

Deputado Federal
Deputado Federal

Isenção do imposto de consumo
o fumo a ser exportado.

1920

Joaquim Pires Moniz de Carvalho

Deputado Federal

Reformas de tarifas aduaneiras

1920

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Emissão de moeda

Jcão Mangabeira

Deputado Federal

Criaçáo de carteira de redesconto no
Panco do Brasil

Miguel Calmon

Deputado Federal

Combate â "Taxa de sanidade"
couros e peles

1921

sobre

.

sobre

ANOS
1921
)

N

O

M

E

S

MANDATOS E CARGOS

Miguel Calmon

Deputado Pederal

Otávio Mangabeira
Frederico Costa

Deputado Federal
Vice-Governador da Ba
hia

R E I V I N D I C A Ç Õ E S
Combate ao "imposto sobre lucros co
merciais" e pela sua substituição poi
"contas assinadas".
Apelo â bancada federal da Bahia
mesmo sentido.

no

Miguel Calmon

Deputado Federal

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

1922

Otávio

Mangabeira

Deputado Federal

Combate ao "imposto sobre lucros co
merciais".
.

1924

Otávio

Mangabeira

Deputado Federal

Anulação de cobrança do "imposto so
bre lucros comerciais" referente ao
ano de 1923

, 1921

Retorno da fiscalização de gêneros dt
exportação â Associação Comercial dt
Bahia

Homero Pires

Deputado Federal

1924

Otávio Mangabeira
João Mangabeira
Miguel Calmon

Deputado Federal
Deputado Federal
Ministro da Agriculture

Prorrogação de prazo para selagem de
estoques de mercadorias.

1925

Homero Pires

Deputado Federal

Suspensão provisória da redução
do
meio circulante e reinicio das opera
ções de redesconto do Banco do Bra
sil

1925

Homero Pires
Otávio Mangabeira
Miguel Calmon

Deputado Federal
Deputado Federal
Ministro da Agricultu
ra

Criação, na Bahia, de uma repartição
dc "registro de marcas".

1925

Homero Pires
Otávio Mangabeira

Deputado Federal
Deputado Federal

Combate ao aumento do imposto
álcool, fumo e drogas.

+

sobre

s
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Pedro Lago

Scnadcr Feder&l

Homero Pires

deputado Federal

R F 1 V 1 i- D 1 C A Ç Õ F S
Piorrogação de prazo para apresentaçâc de relação de mercadorias eir e s 
toque
Combate aos embaraços à retirada ^e
de c a b o t a g e m das Docas.

norcadoriaE

1925

Pedro Lago

Senador Federal

Gestõec junte ao '.inistro da Viação
para construção de uma ^stação fer
roviária junte às Docas

1925

Miguel Calmon
Otávio Mangabeira

linistro da Agriculhura
Deputado Fedeial

Reparos ^nt trechos da Esto Brasil^i
ro (Estrada dc Ferro Alagoinhas- Es
planada)

Homero Pires

Deputado Federal

1925

Pedro Lago

Senador Federai

Reclamações contra irregularidades
de horários dos trens da linhi Ba
hia-Propriá

19^6

Otávio Mangabeira

Deputado Federal

Campanha contra selagem de estoques
de mercadorias
Atendimento das modificações no sis
tema tributario, sugeridas no Con
gresso das Associaçoes Comerciais

1926

Miguel Calmon

Ministro da Agricultu
ra

El-vação de crédito do Banco do Bra
3il, em 5 mil contos, para o comér
cio baiano

1926

Vital Soares
Homero Pires

Deputado Federal
Deputado Federal

Manutenção nc Orçamente de 1327, da
redução de direitos do importação
de materiais destinados à industria
da via-pão.
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R E I V I N D I C A Ç Õ E S

1926

Carlos Pedreira

Deputado Estadual

Abatimento, em 50%, da taxação so
bre charutos e cigarrilhos exporta
dos para o exterior.

1927

Jaime Baleeiro

Deputado Estadual

Isenção de imposto para o prédio que
a Associação Comercial da Bahia vi
esse a adcyuirir para sua séde ou pa
ra patrimonio do Fundo de Beneficiên
cia.

1927

Vital Soares
Miguel Calmon
Otávio Mangabeira

Deputado Federal
Senador Federal
_
Ministro das Relações
Exteriores

Junto ao Presidente do Supremo Tribu
nal, atendimento a solicitação
de
isenção de imposto municipal de "in
dústrias e profissões" sobre mercado
rias de comerciantes grossistas e im
portadores

1927

Homero Pires
Vital Soares
Ubaldino Gonzaga

Deputado Federal
Deputado Federal
Deputado Federal

Auxilio contra o projeto que regula
ria a escrita comercial e a profis
são de guarda-livros

1928

Simões Filho
Sá Filho

Deputado Federal
Deputado Federal

Redução das tarifas da Este Brasilei
ro

1929

Simões Filho

Deputado Federal

Gestões junto â Delegacia Fiscal pa
ra que fosse efetuado o pagamento de
cédulas recolhidas, em todos os dias
úteis

it
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