
TELEGRAMA • 08 MAI 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Conferência de carne. 

Reservado 

 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 08 de maio de 1937. 

 

 

Referência ao telegrama de Vossa Excelência nº 31. Convém que Polzin conte 

reservadamente a Mac Eachen e a Arias como coisa dele que poderemos fornecer a 

quantidade total de carne desossada, mas que pretendemos ouvir os Governos da 

Argentina e do Uruguai a respeito da repartição baseada na média dos fornecimentos do 

último triênio. Rogo telegrafar as impressões que ele tiver das conversas com aqueles 

senhores. 

Exteriores 

  



TELEGRAMA •  MAI 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Conferência de carnes 

33-71830 

 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em de maio de 1937. 

 

 

Referência ao telegrama de Vossa Excelência nº 30. Brasil poderá fornecer 

qualquer quantidade de carne desossada até o limite das exportações totais da 

Argentina, Uruguai e Brasil no ano de 1936. Desejando, todavia, colaborar com a 

Argentina e Uruguai, de modo a harmonizar os interesses de produção pecuária dos três 

países, concorda em entregar, nas atas estipuladas pelo Board of Trade, quantidades de 

carne desossada proporcionais às medidas dos últimos três anos desde que seja esse o 

critério adotado para os fornecimentos da Argentina e do Uruguai. Caso não haja 

entendimento nessas bases, Vossa Excelência poderá declarar que o Brasil está 

habilitado a fornecer toda a quantidade, cuja importação, nesse país, lhe for permitida. 

Exteriores 

  



TELEGRAMA • 28 JUN 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Conferência Internacional de Carne. 

EC 

Reservado 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 28 de junho de 1937. 

 

 

Com referência ao ofício de Vossa Excelência nº 144. Rogo fazer sentir a essa 

governo que o governo brasileiro, havendo consultado os seus órgãos técnicos, lastima 

não poder concordar na troca de notas proposta; porquanto viria abrir mão, em matéria 

de contingenciamento, de direitos que lhe estão assegurados no acordo comercial, de 18 

de agosto de 1936. Peço comunicar-me, com urgência, por telegrama, o resultado dessa 

démarche. 

Exteriores 

  



TELEGRAMA • 30 JUN 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Espanha. Reconhecimento da beligerância. 

39-41630 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 30 de junho de 1937. 

 

 

Parecendo-nos próximo o momento de reconhecermos a beligerância do grupo 

que na Espanha segue a orientação do general Franco, muito agradeceria receber as 

impressões de Vossa Excelência sobre o assunto. 

Exteriores 

 

NOTA: Nos mesmos termos à [ilegível] Paris tel, nº 68 

  



TELEGRAMA • 02 JUL 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Conferência do açúcar. 

EC 

Reservado 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 02 de julho de 1937. 

 

 

Resposta ao telegrama de V. Exa. nº 50. Fui informado, pelo gerente do Instituto 

do Açúcar e do Álcool, estar esse organismo vivamente interessado na ratificação do 

acordo açucareiro, dependendo, porém, de uma resposta formal do Ministério da 

Agricultura o andamento do respectivo expediente. Quanto às instruções telegráficas, 

pedidas na alínea 3 do ofício de Vossa Excelência nº 242, aguardo que o Ministério 

competente me habilite a fornecê-las. 

Exteriores 

 

Nota: Recebido [pag]: 1724 

  



TELEGRAMA • 12 AGO 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Arrendamento destroyers americanos. 

Telegrama No. NP 

46 - 52030 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 12 de agosto de 1937. 

 

 

O ministro de Estado das Relações Exteriores convocou ontem à tarde os 

representantes da imprensa fazendo-lhes sobre o arrendamento dos destroyers 

americanos as declarações seguintes: A situação de real desarmamento em que se 

encontra a Marinha brasileira, que não é renovada há dezenas de anos, levou o Governo 

do Presidente Getúlio Vargas – empenhado, segundo declarações contidas em discursos 

vários, em refazer a nossa Armada, dotando-a do material de que necessita – a entrar, há 

vários meses, em entendimentos com o Governo americano no sentido de arrendar-lhe 

alguns navios de guerra, úteis para o treinamento do pessoal da nossa Armada. A 

renovação da Marinha de Guerra do Brasil tomará um tempo considerável, dadas a 

complexidade e a demora de construções dessa natureza. Para que os oficiais brasileiros 

possam desenvolver as suas atividades técnicas, virão dos Estados Unidos, sob o 

sistema de arrendamento temporário, esses destroyers, que oferecerão meios de 

habilitação ao manejo dos vasos de guerra, de acordo com o programa naval, 

estabelecido. Desse modo, em virtude da entrega próxima, mas não imediata, dos navios 

do plano de renovação da Esquadra, os oficiais brasileiros terão seu treinamento 

completo nos destroyers americanos. Assim sendo, tais destroyers virão apenas como 

instrumentos da habilitação para os futuros navios, não se lhes podendo atribuir, de 

forma alguma, qualquer outro destino. O ministro de Estado interino das Relações 

Exteriores teve ainda ensejo de declarar, interrogado a respeito, que em absoluto não 

recebera qualquer reclamação de país algum, a propósito do arrendamento dos 

destroyers. 

Exteriores 

 

NOTA: Nos mesmos termos à minuta de Washington nº 92, de 12 de agosto de 1937. 

 



TELEGRAMA • 25 AGO 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Destroyers. 

Telegrama No. NP 

Confidencial 

49 - 41350 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 25 de agosto de 1937. 

 

 

A nossa Embaixada em Washington diz-nos que a cooperação inglesa prestada à 

Argentina no caso dos destroyers foi talvez a causa das nossas maiores dificuldades, e, 

acrescenta que o governo inglês, embora obrigado a confessar que o projeto não viola o 

Tratado de Londres, pôs a ação do seu embaixador em Washington, da [sua] máquina de 

propaganda e até de elementos financeiros nos Estados Unidos, em favor da atitude 

argentina. Se assim é, rogo a V. Exa. a máxima vigilância a esse respeito, porquanto 

sabemos que as intrigas argentinas continuam sem arrefecimento no sentido de provocar 

a desaprovação do projeto ainda [ilegível] do Senado americano. 

Exteriores 

  



TELEGRAMA • 09 SET 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Rumores de conflagração europeia.  

Confidencial 

Urgente 

52 - 51830 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 9 de setembro de 1937. 

 

 

O Ministério da Fazenda foi informado de que havia rebentado a pressa entre a 

URSS e a Itália, ameaçando o conflito arrastar os demais países da Europa. Informações 

recebidas pelo [Bueo] do Brasil asseguram existir verdadeiro pânico nas bolsas de 

títulos e nos [mercados] de câmbio. Em vista do alarme provocado por estas notícias, 

agradeceria a V. Excelência dizer [com] [ilegível] o que há de verdadeiro nesses 

rumores. 

Exteriores 

 

Nos mesmos termos às Embaixadas em Paris, Roma, [Berlim] 

  



TELEGRAMA • 15 SET 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Revolução na Espanha  

Confidencial 

54 - 41640 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em15 de setembro de 1937. 

 

 

Atendemos ao reduzido número de asilados no nosso [ilegível] em Madri, antes 

de responder afirmativamente seu telegrama nº 73, rogo informar qual seria a despesa 

aproximada por cada refugiado ou se seria adotado outro critério na divisão das 

despesas. 

Exteriores 

 

[ilegível]: [ilegível] pág. 2591 

  



TELEGRAMA • 21 SET 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Conferência Internacional de Carnes.  

EC 

56 - 61800 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 21 de setembro de 1937. 

 

 

Rogo a V. Exa., comunicar ao Board of Trade que o Brasil poderá exportar até 

31 de dezembro deste ano todas as cotas das diferentes carnes que lhe foram atribuídas, 

assim como as cotas suplementares que lhe possam vir a ser concedidas nas próximas 

sessões da Conferência. 

Exteriores 

 

[ilegível]: [ilegível] pág. 2591 

  



TELEGRAMA • 16 OUT 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Conferência de Carnes  

Confidencial 

59 - 71400 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada do Brasil em Londres 

Em 16 de outubro de 1937. 

 

 

Com referência ao ofício dessa Embaixada nº 427 e à informação do secretário 

comercial anexa ao mesmo relativamente à troca de notas sobre a Conferência de 

Carnes, Vossa Excelência está autorizado a enviar nota ao governo britânico nos termos 

combinados entre os nossos delegados à referida Conferência e o senhor Carlill. 

Exteriores 

  



TELEGRAMA1 • 20 NOV 1937 •AHI 29/5/15 

[Índice:] Nova organização política. Dívida externa. 

62 - 71930 

 

 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

À Embaixada em Londres 

Em 20 de novembro de 1937. 

 

 

Queira pedir, com a máxima urgência, uma audiência ao ministro das Relações 

Exteriores e lhe comunique oficialmente que, considerando as necessidades imperiosas 

e inadiáveis da nossa situação econômica, o governo decidiu, esta tarde, em reunião dos 

ministros sob a presidência do chefe da Nação que, nos termos do manifesto do 

presidente Getúlio Vargas à nação, em data de 10 do corrente, fiquem suspensos, a 

partir de agora, as remessas para o exterior destinadas ao serviço da dívida externa, 

incumbindo-se o ministro da Fazenda de entrar em entendimentos com os 

representantes autorizados dos credores interessados no sentido de serem promovidos 

novos acordos dentro das possibilidades reais do país. Não estão compreendidos nessa 

medida os compromissos decorrentes dos acordos referentes à liquidação dos atrasados 

comerciais. 

Exteriores 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
1 Cópia conforme original do ministro de Estado, minuta 121 a Washington Pinheiro. 


