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EXERCiCIO DE 1939
DfraleTiff da Imprensa Nacional, de acordo °UI ã legIslaçlo em
rigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de /2 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovaçío, nas repartições arrecadadoras federais — Deleg anlIke Fiscais, Alfândegas,
Mesas da Renda e Coletorias.
• los funoionárlos públicoS federais, estadoãis Ó nInhIcIpals 'é f g
desconto de-hir/tadopgcus inatr,ompudjá
RO 56, e que tém direito, em duas prestações semestrais de 28;000.
Paca facilidade • peatnalidade

•

reineosa iso huserienea de asei!

an te= ag ~Lao maltas quando, realisadaa até o
dia do mes anterior
M.el. *na que acalora a aerobratera, brio é, até Si de desenlbro ou até 30

ine Junho.
Pedd -dd ia rellaratenti anteendadoman que uno 'aceitem pedidos de ameiImaturao, ninai dentro decano anadiFoo, a alio lar para funcionarios.
Preceu de asialainimas aninalo de ~Arta da Justiça" ou de cada unia
flao "mediei do ~hirte Oficial".
7
~partici*. Fabiana na aoolnanteol Ne laterfor...~~c 700000
partleulareo .
.....
No exterior......-..r. Ror," 11041000
', r
prjandseinikoion publico. ••• n•,....~.•• ,{ No interior ****** a• • • • n n,
300000
No exterfor.,-.......,...
83$000
/`81 00;"
f'- Números avelam do dia 400 ano, até o llaalte de de. cadernos com que..I. :Nina folha, le abalo 100 réin pelo. seguintes cadernos de quatro folham (0l.
1
.4'.!' bre) ou /radio.
,
. .
P4
Par ame deeenado, mala Ne :Ca sabre • preço do dia.
. • pane de ~aro de boje cata lixado na *Rima página. .
no-

▪
rimeataon5q Imeeern gratuitamente ame naainantes admires
bernandeo, eirtiravfadea
aaterleresa b data da assinatura.
Convim, por hum, que em intereimadoo renovem ao mias asoinaturan
'
goma
a nateeedincia conveniente, afim de ano ficarem som a. Nana eoledies
Peat ealeadlao.

O. conhecimentos das ~instara. tomada, por intermédio dam cot. Mortais federal., meia. de renda. e alfandegem, P oderio nar leacamialeada•
Fretamento ti Tm,
Nacional rem- laterferencla da. delegacias lacaio.
▪ Ás armilautharan ano paga. doutra duo primeira. 13 dias do novo pe.
litedo alado cancelada. e procedida a cobrança do respectivo preço.
— Nem diaa 10 e 28 de cada mis ara publicada, em faseleules ***** oo no
albearto da ~Uca': a JunieeP radeacia tio Surrem* Tribunal Minar. e 40
spaillmmaal de Apela/Au ao Decente* Vocteweel.
.

X. dia X.
Para boa ordem doo aervical da 11•41,~4 no Int
is glibileor fica estabelecido que ao ~deo para reprodisello de matéria,
geei" verificada pelem int
doo a aviattarda de errai eu onslanéen. devem
IMO leites da. 18 a 111 hora, oo, n ~Mas% até 48 bera* sada a salda doe

irado. eficiabe.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decreto-lei n. 854, de 12 de novembro de 1938 (R.):,
Decreto-lei n. 910, de 30 de novembro de 1938,
Decreto-lei n. 912. de 1 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 913, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 914, de 1 de dezembro de 1938.,
Decreto-lei n. 915, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 916, de 1 de dezembro de 1938..
Decreto-lei n. 917, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 918, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 919, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 921, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.45; de 11 de outubro de 1938.
Decreto n. 3.297, de 24 de novembro de 1938 (R.):
Decreto n. 3.342, de 30 de novembro de 1938.
Decreto n. 3.343, de 30 de novembro de 1938.
Decreto n. 3.350, de 1 do dezembro de 1938.
Decreto n. 3.351, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.352, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.353, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.354, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.355, de i de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.356, de i de dezembro de 1938,
Decreto n. 3.357, de 4 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.358, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.359, de 4 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.360, de i de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.361, de 4 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.362, de 1 da dezembro de 1938.
Decreto n. 3.363, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.364, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.365, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.366, de 1 de dezembro de 1938,
Decreto n. 3.367, de 1 de dezembro de 1938,
Decreto n. 3.368, de 1 de dezembro de 1938,
• Decreto n. 3.369, de 1 de dezembro de 1938.
Decreto n. 3.370, de 1 de dezembro de 1938.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Deotetos de 12, 23,
•
e 29 do mos findo.
Ministério das Realaçõea Exteriores — Decretos de 30 do mós findo e
:
de 1 do corrente.
Ministério da Fazenda — Decretos de 24 e 29 de novembro ditimd.,
Ministério da Guerra — Decretos de 18 do mós findo.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Decretos de $0 de novendbro último.
• Ministério as Agricultura — Decretos de 24 do mês findo e
de I do
,
corrente.
Departamento Administrativo do Sendo Públicue
Conselho ederal de Comércio Exterior.
Conselho de Imigração e Colonização.
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Itecebodira do Dictrito Federal, do Segundo Conselho de Contribuintes, da Diretoria do Imposto de Renda e da Alfândega do Rio
de. Janeiro.
Ministério da Marinha — Expediente do Tribunal Marfrite Administrativo.
Ministério da Guerra — Despachos — Expediente do Sr. ministro.
da Diretoria de Intendência da Guerra e do Serviço do Pessoal
Civil.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Portarias — Expediente
do Sr. ministro, da Diretoria Geral de Contabilidade, do Servo
do Pessoal e do Departamento dos Correios o Telégrafos.
)dinistério da Agricultura — Portarias — Expediente do Sr. ministro,
do Dep artamento Nacional da Produção Animal, da Diretoria da
Contabilidade e dos Serviços do Pessoal e de Fruticultura.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Portarias — Expodiente-do Sr. ministro, do Serviço do Pessoal, do Departamento
Nacional do Trabalho, do Serviço de Identificação Profissional,
do Dep artamento Nacional da Propriedade Industrial, do Instituto
Nacional de Previdência e do Serviço de Comunicações.
frribunal de Contas — Termos de contrato — Noticiário — Parte comercial — Rendas públicas — Editais e avisos — Sociedades
,
anónimas — Anúncios.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N. 854 — nz 12

DE NOVEMBRO DE 1938
(Publicado no pidrio Oficial de 16-11-38)

arrmase.t.o.
Onde se lê: Art. 44. Compete ao diretor das Rendas Internas, no Distrito
Federal, e aos delegados fiscais, nos Estados, conceder cartas patontes para funcionamento de clubes de mercadorias mediante
sorteio.
' Parágrafo único. Sempre que houver deturpação dos fina
para
que foi concedida a carta patente será cancelada pelo
diretor das
Rondas Internas, no Distrito Federal, e nos Estados, quando
os reáloactivos delegados fiscais não tenham adotado essa providência.
•
Leia-se:
r
Art. 44. Compete ao Diretor Geral da Fazenda Nacional
0011..
,eeder cartas p atentes para o funcionamento
de clubes de mercado'irias mediante sorteio.
P arágrafo único. Sempre que houver deturpação dos fias
que foi concedida, a carta patente será cancelada pelo Diretor pare
Geral
da Fazenda Nacional.
DBCBLETO-LEI N. 910 — De 30 DE NOVEMBRO Dl 1938

DOO* sobre a duraçdo e condipke do trabalho
em empreso
jornalísticas
O Presidente de República:
Considerando que as medidas de proteção ao trabalhador, no que
dizem respeito ao horário e às condições de trabalho, já atingiram
Maioria dos empregados, por meio de legislação especial;
Considerando que, entretanto, 0.980 regime de proteção ainda
nat
ee catando de um modo geral aos que dedicam suas
atividades à%
empresas jornalisticas;
Considerando que esses trabalhadores intelectuais são merecedores do amparo do Estado, tanto mais quando este deve à Imprensa
va'Iosa colaboração na obra de progresso nacional e no
engrandecimento do Brasil; e, finalmente,
Usando da faculdade que Lhe confere o artigo 180 da condi..
faisão, deorata;.
CAPITULO j
•
DON ESTABELECIMENTO8 i PESSOAS

SECRETARIAS DE ESTADO:

• Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Portarias — liexpedientli
da Diretoria da Justiça e do Interior, do Serviço do Peseoal e da
Imprensa Nacional.
Ministério da Educação e Saúde — Portarias — Expediente dos Serviços do Pessoal e de Obras, dos De p artamentos Nacionais de Educação e de Saúde e da Inspetoria dos Centros de Saúde.
Ministério da Fazenda — Circulares -- Portarias — Expediente do
" Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, da Contadoria Central da República, das Diretorias das Rendas Internas e das Rendas Aduaneiras, do Conselho Superior de Tarifa, da Diretoria do
Onminio da Unitto, da Câmara de Rea j ustamento Econômico, da

Art. V Os dispositivos do presente decreto-lei se aplicam aod
que nas empresas jornallsticas, prestem serviços como jornalistas,
revisores, fotógrafos, ou na ilustração, com as exceçãss nele previstas.
§ 1' Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja
função 90 extende desde a busca de Informações até à redação de noticias e artigos e à organização, orientação e direção desse trabalho.
§ 2.° Consideram-se empresas jornalistici, para os fins deste
decreto-lei, aquelas que téni a seu cargo a edição de jornais, revistas,
bo n etins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, as de
radiodifusão em suas secções destinadas à transmissão do notieta$
comentários.
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no regime deete decreto-lei:
Art. 2." Não se compreend em
portaria aos quais se aplica,
os pregados de escritório e de
22.033,
a)
ese matéria de duração do trabalho, o disposto Do Decreto n.
4 dà
de 1932;
de 29 deosoutubro
gráficos sujeitos ao regime do Decreto n. 21.3O4. de
b)
maio de 1902;
estabelecimentos de natureza pública od
e) os empregados de
paraestatal.
CAPITULO II
DA opamao DO ~ALHO

Art. 3.° A duração normal do trabalho dos empregados comi não deverá exceder de cinco horas,
preendid os neste decreto-le
tanto de dia como à noite.
Art. 4` Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a sete
horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado, correspondente ao excesso do tempo de trabalho, e em que se
fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição.
Parâgrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá
o do que aquele permiprestar serviços por mas tem p
gado
o
empre
tido neste
decreto-lei. Em tais casos, porém, o excesso deve ser comunicado à Inspetoria do Departamento Nacional do Trabalho, ou
às Inspetorias Regionais, do Miniltório do Trabalho, Indústria e, Comorei°, dentro de cinco das, com a indicação expressa dos seus motivos.
, quer as prestadas
Art. 5' As horas de serviço extraordinári o
em virtude de acordo, quer as que derivem dos cansas previstas no
parágrafo único do artigo anterior. não poderão ser remuneradas
core quantia inferior à que resultar do quociente 'da divisão da imtfincia do salário mensal por 150 (cento e cincoenta), para os
s
ro
msrsalistas,
e do salário diário por 5 (cinco), para os diaristas,
acrescida de, pelo menos, 25 % (vinte e cinco por cento).
ves dos artigos 3°, 4°,- e 5° não se aplicam
Art. 6.° Os db.spositi
m as funeões de redator-chefe, secretário, sube
àquielcs
que
exerc
,:e,retário,
chefe
e sub-chefe de revisão, chefe de oficina de ilustração
e chefe de portaria.
Parágrafo único. Não se apli e arn. do mesmo modo. os artigos
aos que se ocuparem unicamente em serviços externos.
e 57' A cada seis dias de trabalho efetivo corresponderá tun
3•, 4°,
Art.
dia de descanso obrigatório. mie coincidirá com o domine s). salvo
acordo escrito em contrário, no miai será expressamente estipulado o
dia em que se deve ver:ficar o dsseanso.
Art. 8.° Dm seguida a cada período diário de trabalho' haverá
um intervalo mínimo de dez horas, destinado ao repouso.
Art. 9.° Será computado como de trabalho efetivo o tempo em
que o empregado estiver à diF e lg 0 do empregador.
CAPrITLO III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 10. Para os efeitos da fiscalização da execução do pre ;ente
decreto-lei, os empregador eszsilo e'— 'iss -l os ao seguinte:
manter afixado em lugar visivel de cada secção ating i da por
este a)
decreto-lei um quadro discriminativo do horário de cada empregado que nela trabalhe, devendo o mesmo conter a indicaçãó, quando
tei ocorra, de se tratar de empregado em serviço externo;
b) manter um livro, ou relógio. de ponto, em que se Consignem
as horas de entrada, descanso e salda do pessoal em serviço interno
ou a presença do de serviço externo quando a e'a obrigado:
c) manter um livro de registo em que sejam anotados os dados
referentes aos empregados relativamente à sua identidade,' registo e
carteira profissional, admissão, condições de trabalho, férias e obrigações das leis de acidentes, nacionalização e seguros sociais:
Parágrafo único. O Departamento Nacional do Trabalho expedirá os necessários modelos do quadro, livros de ponto e registo de
que trata este artigo.
Art. 11. A fiscalização dos dispositivos deste decreto-lei compete não só ao Departamento Nacional do Trabalho e Inspetorias
Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por seus
orgãos competentes, como ainda aos sindicatos profissionais, na forma
do decreto n. 22.300, de 4 de janeiro de 1933.
CAPITULO IV
DO =saciam DA PROFISSÃO .TO/INALiSTICIA

Art. 12. Somente poderão ser admitidos ao serviço das empresas
jornalleticas como jornalistas, locutores, revisores e fotógrafos os que
exibirem prova de sua inscrição no Registo da Profissão Jornalística, a cargo do Serviço de Identificação Profissional do Departajunto Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, e das Inspetorias
Regiona's do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e Território do Acre.

Art. 13. Para o registo de que trata o artigo anterior, deve d
requerente exibir os seguintes documentos:
a) prova de nacionalidade brasileira;
b) folha corrida;
c) prova de que não responde a processo ou não sofreu conde4
nação por crime contra a segurança nacional;
d) carteira profissional.
§ I.° Aos profissionais devidamente registados será feita a ne4'
ceasária declaração na carteira profissional.
§ 2.° Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 diad'
para a apresentação da carteira profissional, fazendo-se o regista}
condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado prail
visório para aquele período. •
§ 3.° Para os empregados das empresas jornalísticas que edite*
publicações ou mantenham noticiário em língua estrangeira, será dis-Gi
pensavel a prova da alínea a deste artigo, mantidos porém, com re1
'ação a essas empresas, as exigências da legislação vigente sobrei;
nacionalização do trabalho e atividade de estrangeiros.
§ 4.° Salvo em se tratando de empregado de empresas a que aludO
o parágrafo anterior, não se concederá registo àqueles que prestenX
serviços remunerados a poises estrangeiros ou a em presas consti.
tuidas com maioria de capital estrangeiro.
CAPITULO V
DAS

PENALIDADES

Art. 14. A infração de qualquer dispositivo deste decreto-ler
será punida com multa de 1003000 (cem mil réis) a 1:0003000 (unx
conto de réis), elevada ao dobro em caso de reincidência e aplicada,
no Distrito Federal, pelo diretor do Departamento Nacional do Tra-,
balho e, nos Estados e Território do Acre, pelos Inspetores Regia4
nais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Rarágrafo único. A penalidade será sempre aplicada no grau
máximo:
a) si se apurar o emprego de artifício, ou simulação, para frau.
dar a aplicação deste decreto;
b) si for admitido ao serviço jornalista não registado na forma,
do art. 12.
Art. 15. O recurso de decisão que impuser penalidade e a co.
branca das multas regulam-se pelo disposto no decreto n. 22.131,
de 23 de novembro de 1932, e a lavratura dos autos de infração pel6
decreto ri. 22.300, de 4, de janeiro de 1933.
•

e CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Continuam em vigor, para todos os empregados sol
empresas jornalísticas, sem embargo da distinção estabelecida no ca.
plinto I deste decreto-lei, os dispositivos referentes a férias, previ,
déncia social, acidentes de trabalho e moléstias profissionais, nadod
nalização, estabilidade e quantos mais, em matéria de proteção e
assistência ao trabalhador ou de previdência social, a eles se referem
de modo especial, ou de modo geral se aplicam ao comércio e à
dústria.
Art. 17. O Governo Federal, de acordo com os Governos Esta..
duais, promoverá a criação de esrplas de preparação ao jornalismo,
destinadas à formação dos profissionais da imprensa.
Parágrafo único. Criadas as escolas, de que trata este artigo, á
inscrição no Registo da Profissão Jornalística só se fará, para os
novos profissionais, em face dos diplomas do curso feito ou exames,
prestados em tais escolas.
Art. 18. Instalado o Registo -da Profissão Jornalística, será estabelecido o prazo de 120 dias para a inscrição daqueles que já se
encontrem no exercício da profissão.
Art. 19. Serão nulos de pleno direito quaisquer acordos destinados a burlar os dispositivos deste decreto-lei, sendo vedado aos.
empregadores rebaixar salários por motivo de sua vigência.
Art. 20. Não haverá incompatibilidade entre o exercício de
qualquer função remunerada. ainda que pública, e o de atividscle
jornalística, sendo permitida a acumulação de proventos de aposentadoria ou pensão decorrentes de contribuição paga para as instituições de previdência social a que estejam sujeitas tais profissões,
até ao máximo de 2:000$000, observadas as disposições do decretolei n. 819, de 17 de outubro de 1938.
Art. 21. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualm
mente, e na forma acordada, os salários devidos a seus empregados
terá suspenso o seu funcionamento, até que se efetue o pagamento
devido.
§ V Para os efeitos do cumprimento deste artigo, deverão
prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante-a autoridade competente, e, proferida a condenação, desde que a empresa
-'não a cumpra, ou, em caso de recurso, não deposite o yalor da inde,
nização, a autoridade que proferir a condenação oficiará à autorim
dade judiciária competente para a matricula.
§ 2.° Em igual pena de suspensão incorrerá a empresa que dei,
xar de recolher as contribuições devidas às instituiçOes de previdência social.
§ 3.• É considerado privilegiado, com precedência sobre os de.*
*Ias dee,
mais, o crédito das empregados resultante de ealárioe
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vidos, bem assim o de instituições de previdência poetai pelas conDECRETO-LEI N. 914 — DE 1 DE DEM/EURO DE 193$
tribuições que lhes couberem.
§ 4.° Considera-se como justa causa para a retirada do empre- Dispas sobre demissdo e aposentadoria dos funciondrios do Banc.
gado, dando-lhe direito a reclamar as indenizações legais, o atraso
do Brasil
po pagamento de salários devidos.
Art. 22. O presente decreto-lei entrará em vigor 60 dias depok
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe coa
de sua publicação, 8 dentro desse prazo expedirá o Departamento fere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Nacional do Trabalho os modelos de que trata o art. ta, parágrafo
Art. 1.° Os funcionários do Banco do Brasil poderão ser apotentados, independentemente de inspeção de saude, quando ocorra
Art. 23. Revogam-se as disposições em eontráriO.:
Interesse do serviço ou conveniência do regime.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de '1938, 117 da Independêncda
Parágrafo único. A decretação dessa aposentadoria dependerá
e 50' da República.
de prévia aprovação do Presidente da República.
errtneo Velame.
Art. 2.0 Os funcionários referidos no art. 1° são passiveis de
Waldetnar Mak.,
demissão, si condenados a qualquer pena em virtude de crime pra,
DECRETO-LEI N. 9(2 —

DE 1

na DMEMBRO DE 1938

Retifica o artigo único do Decreto-Lei n. 785, de 13 de outubro
de 1938

tloado contra a segurança do Estado e a estrutura das instituições.
Art. 3.0 Revogam-as as disposições em oontrOrio.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 58 da República.
(Immo VAROU

O Presidente da República, usando das atribuiçõea que Ilie ocaÁ. de Souza Costa
fere o art. 180 da Constituição Federai, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada a redação do artigo único do Decretai
Lei n. 785, de 13 de outubro de 1938, que passa a ser a seguinte:
DECRETO-LM Ti. 9415 — DG 1 De DEZEMBRO DE 1938
"Artigo único. Ficam feitas as seguintes alterações na suba
Consignação n. 24 — Aluguel de casas ou salas, terrenos, foros ti Dispõe sobre o imposto de vendas it 00114igaaçõeS , de fine a COMPen
onda dos Estadas paru sua cobrança. arrecadação e dá outra!
seguros da verba 2 — Material, III — Diversas Despesas, de atual

Orçamento do Ministério da Educação e Saude (Anato a. 8
Decreto-Lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937)1
1) — Secretaria de Estado:
De:
500:000$0
Para: 557:40030
2) — Reitoria da Universidade do Brasil1
De:
120:00030
Para :
(11:19230
081 — Instituto Osvaldo Cruz:
De:
10 :00060
Parar
7 :20030 •
:13) — Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal.*

providencias.

(;) Presidente da República, usando da faculdade que lhe coa.
gere ç art. 180 da Constituição Federai, e tendo em vista a impem
riosa necessidade de dirimir dúvidas suscitadas na aplicação e co.
[treina do imposto de vendas 8 consignações, decreta:
•
Art. i` O imposto sobre vendas e consignações a que se reit).
re a tetra d, do n. 1, do art. 23 da Conetituição Federal, é devido
no lugar em que se efetuar a operação.

Parágrafo único. Para os efeitos fiscais considera-se lugar era
que se efetua a operação (venda ou consignação) o em que tem sede
o estabelecimento do veddedor ou consignante, seja matriz, Miai,
sucursal, agência ou representante, com depósito a seu cargo das
mercadorias vendidas ou consignadas, salvo quando se tratar de
venda efetuada diretamente pelo próprio fabricante ou produtor,
De:
96:00030
0880 6M que o lugar da operação será aquele onde foi fabricada ou
Para:
86:00080
produzida a ~madorna.
14y — Serviço de Sande Pública do Distrito Federaix
Art. 2.* Não estão sujeitas ao imposto as operações entre os vários estabelecimentos da mesma pessoa, bem como as realizadas eu.
a) — Centros de Saudei.
•tre esta e seus agentes ou representantes, observando-se, nos casos
De:
120:00030
de consignação, os arte. 8.* e 9.* da Lei n. 187, de 15 de janeiro
Para: 1(4:20830
de 1936.
:15) — Serviço de Puericultura do Distrito Federali
6 1.• Caiando as mercadorias destinadas a venda ou consignação'
De:
200:000$0
forem produzidas em um Estado e transferidas para outro pelo iaPara: 170:000$0.
brioante ou produtor, afim de formar estoque em filial, sucursal, depósito, agência ou representante, o imposto será pago adiantadamenArt. 2.0 Revogam-se as disposições em oontririri.
te. por ocasião da salda. ao Estado em cujo território foram produ,g ,
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117 0 da Inie-peudGaeln zidae.
8 500 da República.
§ 2.° Ao serem vendidas ou consignadas essas mercadorias no
trirrulao VAROU.,
Betado para que foram transferidas, não será devido novo imposto
por essa primeira operação feita pela 'mesma pessoa, natural ou
Gustavo Capanemã,
jurídica, que as transferiu, se o preço da venda ou o constante da
consignação for o mesmo que lhes houver sido atribuido no ato dá'
Â. de Sousa Costa.
transferência, conforme o disposto no parágrafo anterior. Se for,
maior o precb da venda ou consignação a diferença de imposto relativa ao excesso será devida ao Estado em que foram produzidad
DECRETO-LEI N. 913 -- MI 1 DW DEZEMBRO DE 1938
tais mercadorias.
Dispõe sobre a cessão de terrenos destinados a construção da iode
§ 3.• No caso previsto no parágrafo anterior, o vendedor ou
da Casa do Pequeno Jornaleiro, da cidade do Rio de Janeiro
oonsignante declarará nas duplicatas, faturas, notas e outros do.
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe em. ciumentos de venda ou consignação, haver sido o imposto pago ata
Estado de origem, com indicação do documento comprovante da defere o artigo 180 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 A titulo gratuito e perpétuo, são cedidos h Fundação claração.
Darei Vargas — Casa do Pequeno Jornaleiro, os terrenos dos loteei
Art. 3.• Para o efeito do disposto no artigo anterior e SCUs pa.it
de números 145 a 155 da Quadra 15 da zona portuária, situados h rágrafos, além doe livros da escrita especial, exigidos pelo art. 24
rua do Livramento, nesta Capital, com a área aproximada de da Lei n. 187, de 15 de janeiro de 1936, será obrigatório, tanto pari
4.030m 2,00, nos quais 80 construirão a sua sede e ambulatórios, o remetente como para o recebedor, o livro "Registro de Mercado-.
tudo isento de qualquer imposto ou taxa, quer federal, quer mu- rias Transferidas" em que será lançado o movimento de entrada e.
nicipal.
saide:, com a indicação das marcas, procedência, destino, qualidade,'
Art. 2P Da escritura constará a cláusula de reversão ao plano quantidade e preço das mercadorias transferidas.
domínio da União dos terrenos e de todas as bemfeitorias que nele
Parágrafo único. Quando o comerciante for agente ou reprevenham a ser feitas, no caso de se verificar o desvirtuamento dessa
sentante de várias firmas ou sociedades que lhe façam transferência
Obra de assistência social.
de mercadorias, deverá ter, em separado, para cada uma, o livro
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
de Mercadorias Transferidas", e evitar confusão entre os'
Rio do Janeiro, 1 de dezembro da 1938, 117° da IndependOneia "Registro
estoques dos diversos remetentes.
500 da República.
Art. 4.° Aos Estados é permitida adotar outras medidas, pari§
Gitsrurao YAROAE.
afeitos de fiscalização, inclusive estabelecer penalidades, sem come
trariar as disposições deste decreto-rei.
Z. de Solam Cod_e.
Art. V O simples erro do p agamento de
a um E.,-tucin,
(O. 7.882 — 1-(2-938 — 37$500). quando devido a outra, não dará lugar à imimposto
posição de qua?quer,
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Multa, sendo o contribuinte obrigado apenas à satisfação do tributo, assegurado o direito à restituição do que pagiu indevidamente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos
pendentes.
Art. 6.° Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo e será transmitido telegraficamente aos Governos dos Estados para a sua imediata divulgação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência e
10* da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI li. 918 — DE 1 DE DEZEMBRO DE 1938

n. 14.278, de 12 de agosto do corrente ano, e o que mais consta do

processo n. 19.474-1938 da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o n. 2 do art. 13 da lei n. 537, de 11 de
outubro de 1937, no tocante à aceitação do máximo do valor nos
objetos de correspondência postal, que passará a ter a seguinte redação:
"N. 2. O premio do seguro será cobrado do seguinte modo:
;200 por 201000 ou fração dessa importância até o máximo de
1:0008000, tanto para as cartas quanto para as encomendas, com
exceção dos objetos postados de tesouraria a tesouraria das Diretorias Regionais dos Correios e Telégrafos, que poderão ser aceitos
t.dé o limite máximo de 100:0005000".
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
e 500 da República.
GETULIO VAROAS

Dispõe sobre a aplicaçdo do crédito suplementar aberto pelo Decris
to-Lei n. 759, de 3 de outubro de 1938

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe contaartigo 180 da Constituição Federal, decreta:

.

.7bão de Mendonça Lima.

DECRETO-LEI N. 921 — DE 1 DE DEZEMBRO DE 1938

Q

Art. 1.° O crédito suplementar de setecentos contos de réis
(700:00010) aberto pelo Decreto-Lei n. 759 de 3 de outubro de
1938, será distribuído à Casa da Moeda e aplicado no pagamento de
despesas a que o mesmo se refere, já realizadas e a realizar no corrente exercício.
Art. 2' Revogam-se as diaposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117* da Independênd i 1.!
Ir da República.
Ourem) VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO-LEI N. 917 —

D1

1 Mi Mmerseao nu 1938

Abre, pelo Ministério da Viaedo, o crédito especial de 120.000:000000,
para aquisição de material rodante destinado à Estrada de Perro
Central do Brasil.
O Presidente da República, usando da .faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obrad
Públicas, o crédito especial de cento e vinte mil contos de reis
120.000:00010), afim de ocorrer à despesa com a aqui:O:AO
de material rodante destinado à Estrada de Ferro Central do Brasil,
feita a aplicação do crédito em quotas iguais, nos exercícios de
1939 a 1942.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 1 1 7. da IndePendánda
10* da República.

Ourou° VARChtli.

iodo de Mendoned uma.

a. de Souza Costa.»
41...1•n•n•n

DECRETO-LEI N. 918 —

De 1 Dá

DEZEMBRO Da

1938

Abre, pelo Ministério da Viaçdo, o crédito suplementar de réis
300:000;000 à verba que especifica
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituicão Federal, decreta:
Art. único. Fica aberto; pelo Ministério da Viação e, Obras

Públicas, o crédito suplementar de trezentos contos de réis
(300:0001000) à sub-consignação n. 13 — Construção de Estradas
de Rodagem, prosseguimento de obras e estudos, — item 05) -- "Para
prosseguimento dos trabalhos de construção da rodovia Porto Velho-Presidente Pena", da Verba 5a — Obras, Melhoramentos, Aparelhamentos e Equipamentos, do vigente orçamento do mesmo Ministério (Anexo n. 8 do decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de
1937).
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
o 500 da República.
Chrrumo VARGAS.
iodo de Mendonça Lima.
A. de Souza Costa.
DECRETO-LM N. 919 --

DE 1 DE DEZEMBRO DE

1938

'Altera o n. 2 do art. 13 da Lei n. 537, de 11 de outubro de 1937, no
tocante à aceitação do máximo do valor nos objetos de corresponddncia postal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição Federal; tendo em vista a sugestão
apresentada pelo Departamento dos Correios e Telégrafos em oficio

Cria tara de inspeção sanitária a que ficam sujeitos os estabelecimentos que abatem animais para os mercados interestadoal e
internacional e manipulam ou por qualquer forma, industrializam
produtos ou sub-produtos de origem animal..
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
artigo 180, da Constituição Federal e;
Considerando que a inspeção sanitária de carne, leite e seus
derivados, beneficia diretamente as empresas que manipulam esses
produtos, garantindo-lhes as boas condições sanitárias dos mesmos,
para a conquista de novos mercados no pais e no estrangeiro;
Considerando que a inspeção sanitária de produtos de origem
animal conduzida pelo Departamento Nacional da Produção Animal,
deve ser ampliada e aperfeiçoados os seus métodos, visando um perfeito e integral contróle sanitário de todos os produtos de origem
animal elaborados para consumo humano;
Considerando que a ampliação desse serviço exige recursos pecuniários que devem ser fornecidos pefas próprias empresas dedicadas
a esse ramo de atividade, na proporção da matança ou tonelagem do
produto elaborado por cada uma delas;
Decreta:
Art. 1.0 Fica criada a "Taxa de Inspeção Sanitária", a que estão
sujeitos todos os estabelecimentos que abatem animais para exportação ou para o comércio interestadoal e bem assim, todos os que
elaboram ou industrializam produtos de origem animal, para con-1
sumo externo ou interestadoal.
Art. 20 A taxa a que se refere o artigo anterior é de 11000 (um
mil reis) por cabeça, para bovinos e equideos; $500 (quinhentos reis)
por cabeça, para sumos; $300 (trezentos réis) por cabeça, por ovinos
e caprinos e $050 (eihcoenta réis) por cabeça, para aves e coelhos.
Art. 3.0 Para os estabelecimentos que manipulam o leite e seus
derivados, a taxa de inspeção sanitária é de $005 (cinco reis) por litro de leite; $010 (dez reis) por quilo de easeina, lactose e outros
derivados; $025 (vinte e cinco réis) por quilo de creme e $050 (eincoenta reis) por quilo de queijo, manteiga, leite condensado e leite
em pó.
Art. 4° Os produtos oriundos dos estabelecimentos de que tratam os artigos 107 e 112 do Regulamento aprovada pelo Decreto
n. 24.549, de 3 de julho de 1934 e artigo 193 do Regulamento aprovado pelo de n. 23.550, da mesma data, ficam igualmente sujeitos
a taxa de $050 (cincoenta réis) por quilo.
Parágrafo único. Os estabelecimentos registrados que adquiriram esses produtos para os beneficiar, industrializar ou armazenar,
devem manter um livro especial do registro de entrada e salda desses produtos, onde conste a sua natureza, peso e procedência.
Art. 5.° Os proprietários ou responsaveis pelos estabelecimentos a que se referem os artigos anteriores, recolherão à repartição
arrecadadora competente, até o quinto dia útil de cada mês, a taxa
de inspeção unitária correspondente, conforme seja o caso, ao número de animais abatidos, à produção verificada e aos produtos
recebidos, no mês anterior, mediante guia de recolhimento visada
pelo funcionário encarregado da inspeção sanitária animal.
Parágrafo único. Uma via do recibo de recolhimento deverá ser
entregue ao funcionário encarregado da inspeção que a encaminham
rtt a autoridade competente, do Ministério da Agricultura.
Art. 8.• O não cumprimento do disposto no artigo S.°, implicará na retirada da inspeção, sé voltando a funcionar o estabelecimento quando se houver este quitado .com a Fazenda Nacional.
Art. 7.° Qualquer sonegação verificada será punida com multa
correspondente ao décuplo da importância da taxa sonegada.
§ 1.* O proprietário ou responsavel terá o prazo de dez (10)i
dias úteis, para recalher a multa à Fazenda Nacional, sob pena de
lhe ser aplicado o que e.statue o artigo 6° da presente lei, sendo este
prazo contado a partir da data em que tiver Mo ciência da noti-

ficação.
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§ 2." O Dlilliadt) 6S poderá recorrer à autoridade superiorkapós
prévio depósito da multa que lhe houver sido imposta.
Art. 8.0 A.9 dotações orçamentárias de cada exercicio, do Departamento Nacional da Produção Animal, do Ministério da Agricultura, serão acrescidas, obrigatóriamente nas consignações devidas, da
importância da renda arrecadada pela taxa de inspeção sanitária,
ao exercício anterior, como determina o artigo 10 desta lei.
Art. 9.° Da renda produzida pela tive da-inspeção sanitária,:
90 % destinam-se ao custeio e melhor aparelhamento do Serviço de
Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Departamento Nacional da Produção Animal.
Art., 10. Essa importância será empregada no custeio da inspeoão sanitária de produtos de origem animal a cargo do Ministério da Agricultura, visando não só dar-lhe maior eficiência como
estimular o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das respectivas
indústrias.
§ 1.• A importância referida no presente artigo terá a seguinte
àplionão:

a) 90 % para o custeio dos serviços de inspeoão de produtos
de origem animal, contrato de pessoal que for necessário a esses serviços, melhor aparelhamento e instalações de seus laboratórios regionais de análises, inspetorias regionais e outras dependências do
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
b) 8 % outorgados aos próprios industriais, sob a forma de
prêmios às empresas nacionais que, elaborando produtos de origem
animal, mais se distinguirem no esmero de fabricação, aprimoramento de seus produtos, aperfeiçoamento de instalações para melhor
aproveitamento da matéria prima, ou sob a forma de auxilio te empresas que lançarem com êxito novos produtos de qrigem animal no
Comércio internacional;
c) 2 % para o custeio de despesa, inclusive ajuda de custo, com
viagem de especialização ao estrangeiro de técnicos do Serviço de
Inspeção de Produtos de Origem Animal que realizarem estudos
Científicos originais de reconhecido valor.
§ 2.° Os prêmios previstos na letra b, deste artigo constarão de
diplomas honoríficos, medalhas de ouro ou prata, aparelhos ou máquinas que melhorem as instalações industriais do estabelecimento
premiado ou serão adjudicados em moeda corrente.
Art. 11. Si as quotas previstas nas letras b e c do artigo anterior não tiverem a aplicação determinada, poderão ser utilizadas na
representação do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, em congressos internacionais, cujos trabalhos possam inferes*
'á-lo diretamente ou na concessão de prêmios de viagem, para apor-g
reiçoareento, a qualquer técnico de outro Serviço ou mesmo estranho
ao serviço público que realize trabalho original de real mérito e be-,
notioiar diretamente a indústria de carnes e derivados ou de leite e
produtos lacticfnios.
Art. 12. A concessão de prêmios a que se refere a presente lei
será regulada em Instruções especiais, baixadas pelo Ministério da:agricultura.
Art. 13. Ficam revogados o artigo 7° e seus *§§ do Decreto
n. 24.550, de 3 de julho de 1934 e os artigos 140 e seus §§ do Decreto n. 24.549, da mesma data, devendo os serviços extraordinários previstos nesses decretos ser executados pelo pessoal contratado por conta da dotação a que se refere a letra a do artigo 10.
Art. 14. O pessoal a ser admitido no Serviço de Inspeção de
Produtos de Origem Animal será pago por conta da dotação prevista
na letra a do artigo 10 da presente lei, sendo que os salários não poderão ser superiores :toe vencimentos de serventuários efetivos de
funções equivalentes, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 15. Revogam-se as dieposioties em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117* da Independência
5041 da República.
GETULIO VARGAS

Fernando' Cbstd.
de Souza Obsta.
ISECRHTO N. 3.145 —

DE

il

DE OUTUBRO

na 1938

Concede inspeção permanente ao Colégio Santo António, com sede
em Delem, Estado do Pará

O Presidente da República resolve, nos termos do art. 55, dó
Decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932, conceder inspeção permanente ao Colégio Santo António, com sede em Belem, capital dO
Estado do Pará.
Rio de Janeiro, em H de outubro de 1938, 117 0 da Independência
xi) 50° da República.
!2hrruido VARGAS .
Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 3.297 --

DE 21 DE NOVEMBRO ns 19341
'Concede è Companhia de Seguros "Minas Brasil" autorização Pare

funcionar e aprova os seus estatutos

(Publicado em 26-11-1938)
RETIPICAÇõEB

n

Nos *Estatutos* à página 23.753 — linha 64 (segunda coluna)
'
onde se lê: "Dr. Dirceu
de Andrade' — leia-se: "Dr. José Dirceu
de Andrade:.
Na "Lista de subscritores", h página 23.762 — linha 29 (quinta
coluna) (Número de ações subscritas) — onde se lá; "52"
leia-se: "25".

DECRETO N. 3.342 —

DE

30 DE Novais:mo DE 1938

Promulga a Convenção sobre a idade minivan para admissão do menores no trabalho marítimo (revista em 1936), firmada eta Ga.
nebra, por ocasião da 22' sessão da Conferdncia internacional dg
Trabalho.

O Presidente da República-:
Havendo ratificado a 18 de agosto de 1938, a Convenção sobre
Idade mínima para a admissão de menores no trabalho marítimo (revista em 1936), firmada em Genebra por ocasião da 22' sessão da Conferisnoia Internacional do Trabalho, reunida na mesma cidade de 28
a 24 de outubro de 1938; e,
Tendo sido o respectivo instrumento de ratificação depositada
no Secretariado da Liga das Nações, a 11 de outubro do 1938:
Decreta que a referida Convenção, apensa por cópia ao presente
decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela 90

contém.
Rio de Jarreiro, 30 de novembro de 1938, 117° da Independência a
50° da República.
GEnvuo VAROA9.
Ostoaldo Aranha..
~mimem.,

GETULIO DORNELLEIS VARGAS

Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil
le aQ0 saber, aos que a presente Carta de Ratificação virem, isick
Sai adotado pela Conferência Geral da Organização Internacional dO
Trabalho, em sua 224 Sessão (Marítima), reunida em Genebra, do
22 a 24 de outubro de 1936, uni projeto de convenção, que o Governa
do Brasil resolveu aprovar, relativamente h admissão de menores siS
trabalho marítimo, e do toOr seguinte:
Projeto de Convenção (n. 58), fi- Convention fixant
714111911911
xando a idade mínima para
d'admission des enfeais acl
admissão das crianças, no tratravail Maritime (reei* eg#.
balão marítimo. (Revista em
1936).
1936).

A Conferência Geral da Organi-

La Conference générate OQ
l'Organisation internationale
Travail,
Convocada em Genebra pelt: ConConvoquée à Genève par te
selho de Administração da Repar- Consell d'administration dia Be.
tição Internacional do Trabalho e reau international du Trava& et
ali reunida, em 22 de outubro de s'y étant réunie le oatobre
1936 eu sa vingt-deuxième 094.,
036, em sua 22' sessão,
zação Internacional do Trabalho,

•

Após haver decidido adotar diversas Proposições relativas à revisão parcial da Convenção fixando a
Mede mínima de admissão das
crianças no trabalho marítimo
adotada pela Conferência em sua

22" sessão, questão inscrita na ordem do dia da presente sessão.
Considerando que estas proposições devem tomar a forma de um
projeto de convenção internacional,
adota no dia • de outubro de
4936, o projeto de convenção abaixo
que será denominado Convenção
((revista) sobre a idade mínima
~lho marítimo), .1930 :

Aprês avoir decide d'ado9ter
diversos propositions relativo h
ia revieion partielle de la coam
vention fixant l'âge mini:num
d'admission dos entanto au trfri
vali maritime, adoptee par kr
Conference à sa deuxième aes.,
sion, question inscrito h l'ordre
du Jour de la présente session,
Considérant que oes
doivent prendre Ia o.:ne
d'un projet de convention internationale, adopte ce vingt-qua'
trième jour d'octobre
mil neuf.
cent trente-eix, le projet de con-d
vention cl-après qui sera denommé Convention (revisée) sus.
l'Age minimum (traveii maritiw
me), 1996:
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Artigo

1°

Para a aplicação da presente convenção o termo "navio" deve compreender todos os barcos, navios ou
quaisquer outras embarcações, de
propriedade pública ou privada,
empregados em navegação marítiina. com exclusão dos navios de
Artigo 2°
1. As crianças de menos de 15
anos não podem ser empregadas a
bordo dos navios, com exceção .dos
navios em que são empregados, somente, os membros de uma mesma
família.
2. Entretanto a legislação na, cional pode autorizar a entrega de
certificados permitindo serem empregadas crianças de menos de 14
anos de idade, nos casos em que
unia autoridade escolar ou uma
outra competente, designadas pela
legislação nacional, depois de ter
tomado em consideração a sande e
as condições físicas da criança bem
como as vantagens futuras ou imediatas do emprego em questAo,
t tenha se certificado de que este
emprego corresponde aos interesses
, da criança.

Adiete P rem ler
Pour l'appi leation de la présente convention, le terme "navire" doit être entendu de tons
les bãteaux, navires ou biáimento, gueto qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime,
à l'exclusion des navires de
gume.
•
Article 2.
1. Les enfants de moina' de
quinze ans ne peuvent être employés au travail à bord cies navires, entres que ceux sur boqueio sont seul employés ' les
membros d'une même famille.
2. Toutefois, la législation nationale peut autoriser la délivrance de certificats permettant
aux enfants agés de quatorze ans
au moins d'être employés dane
les cais oú une autorité sedlaire
ou une antro autorité appropriée désignées par Ia législation
nationale s'est assurée, après
avoir dúment pris en consideration la santé et l'état phYsique
de l'enfant, &Mai que les avantages futurs aussi bien qu'immédiats que l'emploi envisagé peut
comporter pour,fui, ‘aue cet emploi est dans l'intérêt de l'enfant.

Artigo 3°

Articlo 3.

As disposições do artigo 2° nao
se aplicam ao trabalho das crisnças
nos "navio-escola" com a ct,ndição de ser este trabalho aprovado e
fiscalizado pela autoridade pública.

Les dispositions de l'article
no s'appliqueront pas au travail
des enfants sur les bateaux-écoles, à la condition que ce ,travail
soit approuvé et surveillé par
l'autorité publique.

Artigo 4°

Adiete 4.

Cum o fim de permitir a fiscalização dos dispositivos da presente
convenção, o capitão ou patrão deverá ter um registo de inscrição
ou uma lista de equipagem mencionando todas as pessoas, de menos de 16 anos, empregadas a bordo, com a indicação da data do nascimento.

Artigo á°
A presente convenção só entrará em vigor após a adoção pela
Conferência Internacional do Trabalho de um projeto de convenção
revista da convenção fixando a
idade mínima de admissão das
:crianças nos trabalhos industriais,
(1919) e de um projeto de con* vença() revista da convenção concernente à idade de admissão das
crianças no trabalho não industrieEmulo. (1932).
Artigo 6°
As retificações oficiais da presente convenção serão comunicadas
I ao Secretariado Geral da Sociedade
das Nações e por ele registadas.
Artigo 7'
1. A presente convenção ligará
apenas os membros da Organização
Internacional do Trabalho, cuja ratificação houver sido registada
pelo Secretário Geral.
2. Sob reserva das disposições
do artigo 5° acima, kconvenção eu-

Dans le but de permettre le
controle de l'application des dispositions de la présente convention, tout capitaine ou patroa
devra tenir un registre d'inscription ou un rede d'équipage
mentionnant toutes les personnee
de moins de seize ans employées
bord, avec l'indication de :..
date de leur naissance.

entrera en vigueur douze moio
après que les ratification de
deux Membros auront été enregistrées par lo Secrétaire général.
3. Par la suite, cotio conven-t
3. A seguir, esta convenção entrará em vigor para cada membro tion entrera eu vigueur pour
12 meses após a data em que a ra- cheque Membre douze moia après
la date oú sa ratIfication aura
tificação tenha sido registada.
été enregistrée.
trará em vigor 12 meses após terem sido registadas as ratificações
de doi; membros pelo Secretário
Geral.

a

Artigo 8°

Article 8.

Logo que as ratificações de dois
membros da Organização Internacional do Trabalho, houverem sido
registadas, o Secretário Geral da
Sociedade das Nações notificará o
fato a todos os membros da Organização Internacional do Trabalho.
Notificará, igualmente, o registo
das ratificações que lhe foram ulteriormente comunicadas por todos
os membros da Organização.

Aussitôt que les ratilicatious
de deux Membres de l'Organisation internationale du Travall
auront été enregistrées, le Secrétaire général do la Société dez
Nations notifiera ce fait à teus
les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. 11 leur
notifiera également l'enregistrement des ratifications qui mi se.
ront ultérieurement communiquées par tons autres Membres
de l'Organisation.

Artigo 9° ,
Todo membro que houver ratificado a presente convenção, POdera denunciá-la, expirado o prazo
de dez anos computado da data da
entrada em vigor inicial da convenção, por um ato comunicado ao
Secretário Geral da Sociedade das
Nações e por ele registado.

2. Todo membro que, havendo
ratificado a presente convenção, no
prazo de um ano após a expiração
do período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não
fizer uso da faculdade d3 denúncia
prevista pelo presente artigo, ficará
obrigado por um novo período de
dez anos, e, a seguir, poderá denunciar a presente convenção à expiração de cada período de dez anos
nas eondições previstas no presente
artigh.
Artigo .10

À expiração de cada período de
dez anos computado da data da entrada em vigor da presente convenLa présente convention n'en- ção, o Conselho de Administração
trera eu vigueur qu'après l'ado- da Repartição Internacional do
ption, par Ia Confénnce inter- Trabalho deverá apresentar à Connationale da Travail, dun projet ferência Geral um relatório sobre
de convention portant revisior. de a aplicação da presente convenção,
la convention fixant l'Age mini- e decidirá, se houver lugar, inscremem d'admission des enfants ver na ordem do dia da Conferência
aux travaux industrieis (1919) et a questão da sua revisão "total ou
d'un projet de convention por- parcial.
tant revision de la convention
concernant Page d'adruission dez
Artigo 11
entanto' aux travaux non' industrieis (1932).
1. No caso em que a conferência
adotasse uma nova convenção para
- Article 6.
revisão total ou parcial da presente
Les ratifications officielles de convenção e a menos que a nova
la présente convention seront convenção disponha de outro modo:
communiquées au Sec_flaire général de la Société des .Nations
et par lui enregistrées.
a) a ratificação por um membro da nova convenção reAdido 7.
vista determinaria, de pkno
direito, não obstante o ar1. La présente convention na
tigo O acima, denúncia imeHera que les Membres de l'Ordiata da presente convenganisation internationale du Tração sob reserva de que a
vai dont Ia ratifica tion aura été
nova convenção revista teenregistrée par le Per: Staire génha entrado em vigor;
néral.
2. Seus réseiwe des dispositions de l'artiele 5 di-dessxm elle
Article 5.

Article 9.
1. Tout Membre ayant ratifié
la présente convention peta la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date
de la mise en vigueur initiale de
la convention, par un ac communiqué au Secrétaire général
de la Société dos Nations, et par
mi enregistré. La dénoneiation
no prendra effet qu'un3 année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membro ayant ratifié
la présente convention qui, dans
un délai d'une année après l'expiration de la '(riode de Cia
années mentionnée au paragraphe
préeédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de (iir
années, et, par la suite, pourra
dénoncer la -:, résente convention
à l'expiratiori de cheque période
de dix années dans les conditions
prévues au present article.
Article 10.
l'expiration de chague période de dix années à compter
de l'entrée en vijueur de la presente convention, le Conseil
d'administration da Bureau • internatioLal da Travail devra présenter à la Conférence générale
un rapport sur l'application de
Ia présente convention et décidera s'il y a lieu **medre à l'ord'e
du jour de la Conférence Ia question de sa revision tolete ou partielle.
&Mele .11.
1. Au cas ofi la Conférence
adopterait 1- ne nouvelle convention portant revision totale ou
partielle de la présente convention, et á moino que la nouvelle
convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un
ide nbre de h. nouvelle
convention portant revision entratnerait de plain
droit, nonobstant raniele IX ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous
réserve que la nouvelle
convention p,rtant reviaba soit entre n vigueur;

r
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b) a partir da data da entrada

b) h partir de la date de
l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant revision, la presente
convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. A presente convenção perma2. La presente convention deneceria, em todo o caso, em vigor meurerait en tout nas en viem sua forma e teer para os Mem- gueur dans sa forme et teneur
bros que a tivessem ratificado e pour les Membres qui l'auraient
que não tivessem ratificado a con- ratifiée et qui ne ratifieraient
venção revista.
pas Ia convention portant reem vigor da nova convenção revista, a presente convenção deixará de estar
aberta à ratificação dos
Membros.

Artigo 12

Adiete 12.

Os textos francas e inglês da
presente convenção farão igualmente fé.
O texto precedente é o texto autêntico do projeto de convenção. devidamente adotado pela Conferência Geral da Organização International do Trabalho, em sua 22' sessão, realizada em junho e declarada encerrada em 24 de outubro de
1936.
Para a firmeza do que, apuzeram
buas assinaturas, em 5 de dezembro de 1936.

Les textes français et anglais
de la presente convention feront
foi l'un et l'autre.
Le texto qui precbde est le
texte authentique du projet de
Convention, dêment adopte par
la Conference generale de l'Organisation internationale du Travail, en sa vingt-deuxième session, realisée eu juin et qui a été
declarée close le 24 octobre 1938
Eu foi de quoi, ont apposé
/eurs signatures, le 5 décembre
1936.

11) Presidente da Conferência:
Paal Berg.

Le Président de la Conference,
Peat Berg.

p Diretor da Repartição Internai cional do Trabalho;
Harold Butler.

Le Directeur du Bureau international de Travail,
Harold Butler.

E, havendo o Governo do Brasil aprovado o mesmo projeto
!como convenção internacional, nos termos acima transcritos — pela
presente, dou a dita convenção por firme e valiosa, para produzir
os seus devidos efeitos, prometendo que será cumprida inviolavelMente.
1 Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assino e é
selada com o selo das armas da República e subscrita pelo Ministre
ízle Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos dezesseis
'aias do mes de agosto de mil novecentos e trinta e oito, 117 0 da InLidenendância e 50' da República.
GEMA° VARGAS.

Ostcaldo Aranha.
DECRETO N. 3.343 —

DE 30 DE NovEmeao DE 1938
tremuloa a Convenção relativa ao mínimo de capacidade profissional
dos capitães e oficiais da marinha mercante, firmada em Genebra
a 24 de outubro de 1938, por ocasião da 21' sessão da ConferIncia
Internacional do Trabalho.

O Presidente da República:
Havendo ratificado, a 18 de agosto de 1938, a Convenção relativa
fao mínimo de capacidade profissional dos capitães e oficiais da marinha mercante, firmada em Genebra a 24 de outubro de 1936, por
ocasião da 21' sessão da Conferência Internacional
do Trabalho, reunida na mesma cidade de 6 a 24 de outubro de 1936; e,
Tendo sido o respectivo instrumento de ratificação depositado no
FIecretarlado da Liga das Nações, a 12 de outubro de 1938:
Decreta que a referida Convenção apensa por cópia ao presente
Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se
pontórn.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938, 117 . da Independência
F. 50° da República.
• GEMIA° VARGAS.

(Invado Aranha.
GETULIO DORNELLE8 VARGAS
Preaidente da República dos Estados Unidos do Brasil
Facc saber, aos que a presente Carta de Ratificaçãà virem, que
roi adotado pela Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho, em Sua 21' sessão, reunida em Genebra de 6 a 24 de outubro de 1938, um projeto de convenção, que o Governo do Brasil resolyeu aprovar, relativamente ao mínimo de capacidade. or)nssional dos
Opilam. e oficiais da Marinha Mercante e do tosar 'seguinte:
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Projeto de Convenção (a. 53) re- Convention concernant ¡e esfmlativo ao mínimo de capacidade
mim de capacité profession-,
profissional dos canCtães e ofinelle des capitaines et officier!
ciais da marinha mercante
de /a Marina Marchand.?.
A Conferencia Gral da OrgaLa Conférence générale do l'Oraiização Internacional do rraba- ganisation internationate du Tralho,
yail,
Convocada em Genebra 'pelo
Convoquée k Genèvo par le
Conselho de Administração da Re- Conseil d'administration du Bu.
partição Internacional do Traba- reau international du Travail, et
lho e ali reunida, na 21' sessão, s'y étant réunie le 6 ectobre 1936
em 6 de outubro de 1936,
en sa vingt et uniène; session,
Após haver decidido adotar diAprès avoir déculó d'adopter
versas proposições relativas à diverses propositions re l ativos à
instituição, por cada um dos paí- l'institution par chactin dos pays
ses marítimos de um mínimo de maritimes d'un minimum da cacapacidade profissional exigível pacite professionnelle exigible
, dos capitães oficiafs do convés e capitaines, officiers de pontdes
et
oficiais mecânicos preenchendo as officiers mécaniciens remplissant
funções de chefe de quarto a Dor- les fonctions de chef de quart à
- do dos navios mercantes, questão bord des navires marJhands, quesque constitue o quarto ponto na tion qui constitue Is quatrième
ordem do dia da sessão;
point à l'ordre du jour de la session,
Após haver decidtdu que estas
kprès avoir decide qu3 ees
proposições tomassem a forma de prupositions prendraieet la forum projeto de convenção inter- me d'un projet de convention Innacional,
ternationale, adopte ce vingtAdota, em 21 de outubro de quatrième jour d'octobri,
1936, o projeto de convenção neuf cent trente-six, le projet de
abaixo que será denominado Con- convention ci-après qui sera dévenção sobre os certificados de nommé Convention sur les brerapacidade dos oficiais, 1936;
vets de capacité fies officters.
1938:
Artigo Primeiro

Article Prender

1. A presente corvenção ap1:.ca-se a todos os. navios matriculados em uni território em relação ao qual a dita Convenção esteja em vigor e levando a efeito
uma navegação marítima, com
exceção:
a) dos navios de guerra;
b) dos navios do Estado e dos
navios ao serviço de uma administração pública que não tenham
efeitos comerciais;
c) dos navios de madeira de
construção primitiva tais como os
dhows e os barcos.
2. A legislação nacional podo
conceder derrogações totais ou
parciais para os navios de urna
capacidade bruta inferior a 200
toneladas.

1. La présente conventiou s'applique à tout navire immatriculé
dans un territoire à. i égard (Iuque' ladite conventi ia est en vigueur et effectuant una navigation maritime, à Pexeeption:
a) dos navires de guerre;
b) des navires •'Eta: et des
navires au service d'une administration publique, qui n'ont pas
une affectation commereitVe:
c) des navires en bois de conetruction primitive tais que elhows
et jonques.
2. La législation nationale peut
accorder des derogations totalea
ou partielles pour les navires
d'une junge bruta 1nferieure h
200 tonneaux.

Artigo 2.°

Artiele 2.

Para a aplicação da presente
Pour l'application do la préConvenção os seguintes termos sente convention, les termes suldevem ser assim entendidos:
vante doivent être ente mais comme suit:
a) "capitão ou patrão" — toda
a) "capitaine ou patrou l :-ignia pessoa encarregada do comando fie toute personne charges du
de um navio;
commandement d'un navire;
b) "oficial de convés — chefe
b) "officier de pont chef de
de quarto" — toda a pessoa, com quart" signifie tome personne, à
exceção dos pilotos, afetivamente l'exception dos pilotes, qui est
encarregada da navegação ou da effectivement chargéa de ia navimanobra de um navio;
gation ou de la manoeuvre d'une
navire;
c) "chefe mecânico" — toda a
c) "chef mécanicien" signifie
pessoa tendo a direção perma- tonto personne ayaat la dIrection
nente do serviço e assegurando a permanente du servce assurant'
'Impulsão mecânica de um navio; la propulsron mécaalque d'un navire;
(i; "o e • ?ia] mecânico — chefe de
"officier mecanicien ehef do
qua rio • — toda a pessoa que a quart" Rignifie tonto personne
efetivamente encarregada de
est effeetivement chlrgee de ia
rigir as máquinas de propulsão eunduit.,machines de O rode um navio.
pulsin (fim ravire.
Artigo 3"

Ai'tiete

Nitiguein pode exer.e ou sei1. Nul no peut ext . ..cei. ou AtXe
contratado para exercer a bord<, engagé pour exerc,tr
tord d'un
de um navio ao qual se aplique a navire atuiu&
la prépresente Convenção as funções de sente convention les fouctiona de
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em que as disposições da presente les ca„s oh les dispositions de là
Convenção não sejam respeitadas. présente convention no Bont pai
respeotdes.
2. Coe sanotions pénalea ou dise
3. Estas sanções penais ou disciplinares devem ser prevista* eiplinaires doivent Atte prévues
notamment centre:
principalmente contra:
a) l'armateur ou soa agua, leo
a) o armador ou seu agente, o
opimo ou patrão contratando eapitaine ou le patran engageant
uma pessoa sem o diploma exigi- une pereonne non titulaire dU
brevet exige par la presente condo pela presente convenção;
vention;
b) le capitaine ou le patroa
b) o capitão ou patrão permitindo o exercício de uma das fim- laissant exercer l'une dee; fonc.
çõee definidas no artigo 2° da bons définies à l'artiole 2 de ia
presente Convenção por uma pes- presente convention par une per1. Nul no doit recevoir un- soa sem um diploma correspon- sonne nau titulaire d'un brevet
1. Xinguem pode receber cer- dente pelo menos a esta função; correspondant au moina à cette
brevet
de capacite:
ti ficado de capacidade:
fonction;
a)
811
n'a
atteint
l'áge
minia) sem ter atingido à idade mlc) les personnez3 obtenant par
c) as pessoas que obtiverem
Mina exigida para a entrega do muni exige pour la délivrance 'de
Por fraude ou documentos falsos fraude ou faueses pièces un ene
co brevet;
diploma;
um contrato para exercer unia gagement pour exercer l'une dos
tr) si sun experience prof esG) sem experiência profissional
das funções mencionadas peio fonctions définies à l'article 2 de
de duração mínima exigida para a sionnelle n'a eu la durée
artigo 20 da presente Convenção, la presente convention sana être
mum
exigée
pour
la
délivrance
entrega do diploma;
sem possuirem títulos requisita- titulaires du brevet requis à cet
de ce brevet;
effet.
dos para este efeito.
c) se não se tiver submetido c) s'il n'a subi avec succès ies
com éxito aos exames organiza- examens organisés et centre-les
Article '7
Artigo 7°
dos e liscalizados pala .iutoridade par l'autorité compétente eu 'vue
competente com o fim de verifi- de conetater s'il possède
1. Eu co qui concerne les ter-e
1. No que se relaciona com os
car a aptidão necessária para o tudo nécessaire polir exercer les
territórios mencionados pelo ar- ritoirea mentionnée par l'artiele
exercício das funções correspon- fonctions correspondant au bretigo 35 da Constituição da Orga- 35 de la Censtitution de l'Organidentes ao diploma ao qual é can- vet auquel il est candidat.
nização Internacional do Traba- sation internationale du Travei!,
lho, todo Membro da Organização tout Membro de l'Organisation
2. La législation nationale deite
2. A legislação nacional deve:
que ratifica a presente Convenção qui ratifie la presente convena) fixer l'âge minimum et l'exe) fixar a idade mínima e a
deve acompanhar a ratificação de tion doit aecompagner sa ratifiexperiência profissional exigidaá périence professionnelle à exige?
uma declaração fazendo conhecer: cation d'une déclaration faisant
dos
candidate
à
cheque
categoria
doa candidatos em cada categoria
connaltre:
de brevets de capacite;
do.s certificados de capacidade;
a) les territoires pour lesquels
a) os territórios para os quais
b) prévoir l'orgartisation et te
b) prever a organização e a fisse compromete a aplicar sem mo- ii s'engage à appliquer sana mocalização por autoridade compe• contrede par l'autorité competente
dificação os dispositivos da Con- difications les dispositions de la
en
tente de um ou vários exames com d'un ou de plusieurs examens
convention;
•
venção;
o fim de verificar se os candida- vue de constater si l e s candidate
b) les territoiree pour lesquels
os
territórios
para
os
quais
posseb)
,
aux
brevets
de
capacite
tos aos certificados passuom
ii
s'engage
à appliquer les dispose
compromete
a
aplicar
as
disdent
l'aptitude
exigée
pour
lea
aptidão exigida pelas funções corposições da Convenção com as sitions do la convention, avos dos
respondentes aos certificados aos fouctions correspondant aux iiremodificações, e em que consis- modifications, et en quoi consis-e,
vets auxquels lis sort candidats.
quais são candidatos.
tent les dites modifications;
tem as ditas modificações;
3. Tont Membro do l'Orrnisa-*
3. Todo membro de Organizac) les territoires pour lesquele
c) os territórios para os quais
ção pode, durante um período de tion peut, pendant uno nértode de
convention est inapplicable et,
la
a
Convenção
é
inaplicavel
e,
nestrois
ans,
à
partir
de
fa
date
de
3 anos a partir da data da sua raé dans me coe, les raisons pour
tes
casos,
as
razões
pelas
quais
sa
ratification,
délivrer
des
bretificação, conceder certificados de
lesquelee elle est inapplicable;
inaplicavel;
capacidade às pessoas que não se vef: de capacité aux personnes
d) les territoires pour lesque/a
d) os territórioe para os quais
submeteram aos exames organi- qui n'ont pas passe les examens
il reserve sa décision.
reserva sua decisão.
za(los em virtude do parágrafo 2 organieés en vertu du paragra2. Lea engagements mention2. As obrigações mencionadas
b) do presente artigo, contento: phe 2 b) du présent adida,
nas alíneas a e b do primeiro pa- nés aux alinéas a et b du premier
potirvtl:
rágrafo do presente artigo serão paligraphe du présent adiete
a) que ces personnes bus-a:UM,
a) que estas pessoas possuam,
reputadas parte integrante da seront reputes partie integrante
de fato, uma experiência prática en fait une expérience pratique
ratificação e terão efeitos idên- de la ratification et porteront des
suficiente da funçã3 correspon- suffisante de la fonction correseffets identiqués.
ticos.
dente aos certificados em questão. pondant aux brevets dont il
s'agit;
3. Tout Membro pourra re,
3. Todo Membro poderá renunb) qu'aucune lauto technique
ciar por uma nova declaração do noncer par une nouvelle declab) que nenhum erro grave de
técnica tenha sido observado con- grave n'ait été relevéo eontre ees
todo ou parte das reservas conti- ration à tont ou partie des reserpersonnes.
das na sua declaração anterior ves contenuea dans sa déclaration
tra essas pessoas.
em virtude das alíneas b e c do antérieure en vertu des alinena
Article 5°
Artigo 5.'
parágrafo primeiro do presente b, c ou d du paragraphe premier
dii présent article.
artigo.
Tout Membro ratifiant
1. Todo Membro ratificando a
presente
convontion
doit
eu
assupreeente Convenção deve asseguArticle 8
Artigo 8°
rar, por um sistema de inspeção rer, par um système d'inspeetion
efficace, l'application effective.
eficaz, a sua aplicação efetiva.
As ratificações oficiais da preLes ratifications officiellea de
2. La législation nationale doit
la présente convention seront
2. A legislação nacional deve prevoir
sente
Convenção
serão
comunica/es cas dano jesquels les
prever os casos em que as autodas ao Secretário Geral da Socie- communiquées au Secrétaire geridades de um Membro podem autoritee d'un Membro peuvent
dade das Nações e por ele regis- neral de ia Société des Nations et
prender todo navio matriculado arrêter tont navire immatriculé
par 'ui enregistréee.
tradas.
em seu território, em razão de dans sou territoire en raison
d'une
infraction
aux
dispositione
Article 9
uma infração às dispo3iç8es da
Artigo 9°
de la presente convention.
presente Convenção.
Loreque
les
enterites
d'un
3.
1. La préeente convention na
1. A presente Convenção ligará
3. Quando as autoridades de
um Membro, tendo ratificado a Membro ayant ratifié la presente
somente os Membros da Organi- liera que les Membros de l'Orgapresente Convenção, verificarem convention constatent une infrazação Internacional do Trabalho nisation internationale du Trauma infração aos seus dispositi- ction à soe dispositions sur un
cuja ratificação tenha sido regis- vei( dont la ratification aura éld
enregistrée par le Secrétaire g&.
vos sobre um navio matriculado navire immatriculé dano le territrada pelo Secretário Geral.
néral.
no território de um outro mem- toiro d'une a tre Membro, ayant
bro tendo igualmente ratificado a également ratifié la conyention,
2: Entrará em vigor doze me- - 2. Elle entrera en vigueur
ces
autoritee
devront
en
referer
Convenção, deverão recorrer ao
ses depois que as ratificações doe douze mois apree que les ratift n
Consul do Membro no território au comi du Membre dans le terdoei Membros houverem sido re- cations de deux Membres auront
do qual o navio esta matriculado. ritoire duquel le navire eat Inigistradas pelo Secretário Geral. été enregistrées par le Seerétaire
tuatrieulé.
general.
3. Par la suite, eette °cevou.
3. Posteriormente, esta ConArticle 6
Artigo G.
venção entrará em vigor para tion entrara eu vigneur pour °ha.
cada Membro doze meses depois que Membro douze 1n018 après ld
1. A legislação nacional deve 1. La legisiation nationde doit
da data do registro da ratifi- date oü as ratifieatioca aura "
determinar as sanções penais eu determiner lel sanetione, pénalee
•nregiatrée.
cação.
a aplica? nos casos ou disolplinaires, à eppliquer dane

capitão ou patrão, de oficial de -capitaine ou patren, d'officier de
convés chefe de quarto ou chefe pont ceie/ d quart, de cher mé-mecânico e oficial mecânico chefe canicien d'oeficeer mécaniciell,
de quarto, sem possuir um certi- cher de quart sana etre titulaire
ficado como prova de capacidade d'un brevet, constatant sa capapara o exercício dessas funções, cite d'exercer ces fonctions,
concedido ou aprovado pela auto- Here ou approuve par l'autorite
ridade pública do território onde publique du territoire oti le nae
vire est immatriculé.
o navio estiver matriculado,
2. II ne peut être dérogé met
As disposições do presente arLigo ri5o são dispensadas senão em dispositione du présent article
qu'en cas de force majeure.,
caso d'! força maior.
Article 4.
4.°

disciplinares

Sábado

3
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Artigo 10

Artiole

Logo que as ratificações dos
dois Membros da Organização Internacional do Trabalho tenham
sido registradas, o Secretário Geral da Sociedade das Nações notificará o fato a todos os Membros
da Organização Internacional do
Trabalho. Notificará, igualmente, o registro das ratificações que
lhe serão ulteriormente comunicadas por todos os Membros da
Organização.

Aussitót, que les ratifications
de deux Membros de l'Organisation internationale du Traveil
auront été enregistrées, le Secrétaire general de la Société dos
Nations notifiera ce fait à Laus
les Membros de l'Organisation
internationale du Travail. II leur
notifiera également l'enregistrement des ratifications que lui seront ultérieurement communie
quées par tous autres Membres
ie l'Organisation.

Artigo 11

Adiete. 11

1. Todo Membro tendo ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la à expiração de um
período de dez anos depois da
data da entrada em vigor inicial
da Convenção, por um ato comunicado ao Secretário Geral da
Sociedade e Por ele registrado.
A denúncia não terá efeito senão.
una ano depois de ter sido registrada.
2. Todo Membro tendo ratificado a presente Convenção que,
no prazo de um ano depois de
expirado o período de dez anos
mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso da faculdade
de denúncia prevista pelo presente artigo, ficará ligado por um
novo período de .dez anos, e, por
conseguinte, poderá denunciar a
presente Convenção expirado cada
período de dez anos nas condições previstas no presente artlgo.

1. Tout Membro ayant ratifié
Ia presente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une pé-e
mode de dix années après la date
de Ia mise en vigueur initialo de
la convention, par un acte communiqué au Secrétaire general do
la Société des Nations, et par lui
enregistré. La dénonciation no
prcndra effet qu'une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié
la presente convention qui, dane
le délai d'une année aprés l'expiration de la période de dix
années mentionnée au paragraphe
précédent, na fera pas usage de la
faculte de dénonciation prévue
par le présent article, cera lié
pour une nouvelle période de da
einem et, par la solte, pourra
dénoncer la presente convention
à l'expiration de chague période
de dix annéea dans les conditione
prévues au présent article.

Artigo 12

Article 12

A expiração de cada período de
dez anos a contar da entrada em
vigor da presente Convenção, o
Conselho da Administração da Informação Internacional do Trabalho deverá apresentar à Conferencia Geral um relatório sobre a
aplicação da presente Convenção
e decidirá, se houver oportunidade. inscrever na ordem do dia da
Canferência a questão da sua revisão total ou parcial.

rexpiration de cheque pi:.riode de clix années à compter de
l 'entrée en vigueur de la préserte
convention, le Colleen d'administration du Bureau international
du Travail devra présenter à le
Conference generale un rapport
sur l'application de la présenlAi
eonvention et decidera s'il y a
lieu d'inscrire à l'ordre du jour
de ia Conference la question de
se revision totale ou partielle.

Artigo 13

Article 13

1. No caso da Conferência adotar uma nova Convenção revista
total ou parcial da presente Convenção e a menos que a nova Convenção disponha de outro modo:

1. Au ces oü la Conféreece
adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou
partielle de la pr4sente conveetion, et à moine que la nouvelle
oonvention ne dispose nutrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant revision entrainerait de
plein droit, nonobstant l'article 11
ci-dessas, dénonciation immédiate de la préeente convention, sous
reserve que la nouvelle convenMon portant revision sou t entrée
en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant revision, la
presente convention cesserait
d'étre ouverte à lá ratification
des Membres.
2. La presente convention demeurerait en tout oas on vigueur
dans sa forme et teneur pour les
Membros gast l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas Ia coavention ptnt revisinn.
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Artigo 14

Adicto

14

Os textos em francês a inglês
da presente Convenção farão
igualmente fé.
O texto precedente é o texto
autêntico do projeto de Convenção devidamente adotado pela
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na
21° sessão, reunida em Genebra
e encerrada em 24 de outubro de
1936.

Les textes français et anglais
de la présente convention feront
foi l'un et l'autre.
Le texto qui precede est te
texto authentique de Ia Convention dúment adoptée par la Conference generale de l'Organisation internationale du Travail
dans sa vingt-et-unième session
qui s'est tenue à Genève et qui a
éte declarée close le 24 Octobre
1936.
Em firmeza do que apuseram
EN FOI De QUOI ont appocé kora
suas assinaturas, em 5 de dezem- signaturee le 5 Decémbre 1936.
bro de 1938.
O Presidente da Conferência,

I,e Président de la Conference,

PAAL BEM.

PAAL BEEIG

O Diretor da Repartição
Internacional do
Trabalho,

Le Directeur do Bureau
International do
Trava II.
•
IlAnoi.o BuTudi,

ITAROLD BUTLER

E, havendo o Governo do Brasil aproado o mesmo projeto corno
Convenção internacional, nos termos acima transcritos — pela presente, dou a dita Convenção por firme e valiosa, para produzir os
seus devidos efeitos, prometendo que será cumprida inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que usino e á
selada com o selo das armas da República e subscrita pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palácio da PresidAncia. rio Rio de Jeneiro. aos dezesseis
dias do mês de agosto de mil novecentot, e trinta e oito, 117° da Independência e 50° da Repeibliea.
G ET11.1 o V Mu s .
Csit,oldo Arouhu.

a) a ratificação, por um Membro da nova Convenção revista
importa, de pleno direito, não
obstante o artigo ii acima, denúncia imediata da presente Convenção sob reserva de que a nova
Convenção revista tenha entrado
em vigor;
b) a partir da data da entrada
em vigor da nova Convenção revista, a presente Convenção ces;miá de estar aberta à ratificação
,dos Membros.

2. A presente Convenção ficaria em todo o caso em vigor
em sua forma e teor para os
Membros que a tivessem ratifi;
eado e não tivessem ratificado a
Convenção revista

PECRET0 N. 3.350 —

De 1 DE Mn ..mino

ri

1938

Suprime cargos extintos

O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem n agos, quatro rugem
da classe "A". da carreira do "Trabalhador', do Quadro Pç, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado para admissão
de extranumerários, conforme dispõem as tabelas anexa?, à Lei oo...
mero 284. de 28 de outubro de 195'0.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independeneut
e 50° da República.
1..1 MIA° V ARO.4,8

1. de Souza tfolio
DECRETO N. 3.351 -- na 1

De onzEmono DE Me

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, um (1) cargo
excedente da classe "G" e ires (3) cargos excedentes da classe "E",
da carreira de "Escriturário", do Quadro IX, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da veras global do,
respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na nies-1
ma carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 281, da
28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Intlependencia
e 50° da República.
GETULIO VAISNAN.

A.

DECRETO N. 3.352 —

de Souza Costa.

De 1 Da DEZEMI3en DE 1938

Declara extintos careeç excedentes

O Presidente da República:
Iltsolve declarar extintos, por se acharem vagos, quatro (4) cargos exec 'ates da classe "C", da carreira de "Guarda Fiscal", do
Que.
dre IX. r . Ministério da Fazenda, ap rerseitandosse
o al:dJ azurado,

fPi
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dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, i de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.
DEChETO N 3.353 —

DE 1 DE DEZEMBRO DE "elb

Declara extinto cargo excedente

A. de Souza Cot,ta
1 DE

nemteno

DE

193

Suprime corgo extinto

e; ETIM.] O VARE
A. de Souza

DECRETO N. 3..355 — PE 1 DE DEZEMBP.0 lW

(938

prinle cargos extintos

O Pres idenle da República:
R,!solve declarar extintos, por se acharem vagos, Jazessete ki7)
cargos Ca classe "A". da carreira de "Marinheiro", do Quadro IX. do
Ministério da Fazenda. aproveitando-se o saldo apurado para omiselo de extranumerárias. conforme dispõem as tabelas anexas A.Lei
n 281, dr, 28 da outubro de 1936.
Rio ot: Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117" da Independência
50' da República.
G ETULT O VARGAS.

A. de Souza Costa.
1 DE DEZEMBRO DE

Declara extinto cargo

1938

excedente

O Presidente da República:
Resolve declarar eitinto um (1) cargo excedente da classe "A",
da carreira de "Continuo", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda,
em consequência de promoção do respectivo titular.
Ri i de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência
g 50° da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 3.357 — DE 1 DE

1938

Suprime cargo extinto
ri Presidente da República:

Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo da
classe "G", da carreira de "Mectinico", do quadro VIII, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado para admissão de
extranumerários, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284,
de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República.
A. de Souza Costa.
DECRETO N. 3.359 —

DE

1 ou DEZEMBRO

DE

1938

Suprime cargos extintos
O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, dois (2) cargos
da classe "A", da carreira de "Trabalhador", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado para admissão
de extranumerários, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei número 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, i de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
e 50° da República.
GETULIo VARGAS.

O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago. uni (1) cargo da
classe "A', da carreira de "Foguista", do Quadro IX. do .3,1inistéric; da
Fazenda, áproveitando-se o saldo apurado para admissão de extranumerários, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28
de en:naro de 1936.
Tile de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117" da Irdependência
e 50" da República.

DECRETO N. 3.356 — DE

1 DE DEZEMBRO DE

GETULIO VARGAS.

O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo excedente da classe "D", da carreira de "Marinheiro", do Quadro IX, do
Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da
verba glol.al do respectivo orçamento, para o preenchimento de cangos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as tabelas anexa.s
Lei a. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da Renública.
GirrutIo VARGAS.

1...bECRETO N. 3.354 — DE

DECRETO N. 3.358 — DE

DEZEMBRO

DE

1938

Suprime cargo extinto
O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1)' cargo de
"Ckefe de Portaria", padrão "G", do Quadro VIU, do Ministério da
Fazenda.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência
le 50' da República.
Girruldo VARGAS
de Souza Coita.

A.. de Souza Costa.
DECRETO N. 3.360 —

DE

1

DE DEZEMBRO Da

1938

Declara extintos cargos excedentes
3 Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, um cargo excedentes da classe "G" e seis (6) cargos excedentes da classe "D", da
carreira de "Patrão" do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo
orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na mesma carreira,
conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro
de 1936.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de 1938, 117° da Independênci•
e 50° da República.
GETULIO VARGAS.

_4. de Souza Costa.
DECRETO N. 3.361 —

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1938

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo excedente da classe "D", da carreira de "Marinheiro", do Quadro VIII,
do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro
da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento de
cargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência
e 50° da República.
Orando VARGAS.
de Souza Costa.
DECRETO N.

3.362 —

DE 1 DE DEZEMBRO DE

1938

Declara extintos cargos excedentes
O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, dois (2) cargos excedentes da classe "F", da carreira de "Foguista", do Quadro
VIII, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado,
dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento
de cargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro„ 1 de dezembro de 1938, 117' da Independência
e 50° da República.
GETuLIo VAROAII.

A. de Souza Coda..
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DE DEZEMBRO DE 1938

Declara extintos cargos excedentes

Dezembro de 1938 24345
•

DECRETO N. 3.368 — De i DE DEZEMBRO De 1938
Suprime corgo extinto

O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, trés (3) cargos

O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo da
xeedentes da classe "E" da carreira de "Administrador de Capata"B", da carreira de "flarpinteiro", do Quadro VIII, do
gim", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o classe
tério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado para admissão de
aaldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para extranumerários,
dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284,
o preenchimento de cargos vagos na mesma carreira, conforme dis- de 28 de outubro conforme
de 1936.
põem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência e
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117' da Independéncia 50' da
República.
50° da República.
•

DECRETO N. 3.364 — nz

1 DE

GirruLio Vaaoas.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

A. de Souza Costa.

mamam

DE 1938

DECRETO N. 3.369 —

DE 1 DE DEZEMBRO De

1938

Suprime cargo extinto

Declara extintos cargos excedentes

O Presidente da República:
O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um (1) cargo da
,. Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, um (1) cargo classe
"E", da carreira de "Auxiliar de Escrita", do Quadro VIII, do
lixcedente da classe "D" e cinco (5) cargos excedentes da classe "C", Ministério da
Fazenda.
da carreira de "Servente", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda,
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência e
'aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do itapu- 50' da
República.
Livo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na mesma carGirrumo VARGAS.
eira, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de
*putubro de 1936.
A. de Souza Costa.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117° da Independência
50' da República.
DECRETO N. 3.370 — DE 1 DE DEZEMBRO DE 1938
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

Suprime cargos extinto,

O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, trinta e seis
Declara extintos cargos excedentes
'(36) cargos da classe "A", da carreira de "Marinheiro", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, a p roveitando-se o saldo apurado
O Presidente da República:
para admissão de extranumerários, conforme dispõem as tabelas
r Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, trés (3) cargos anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
bxcedentes da classe "E" quatro (4) cargos excedentes da classe "J",
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, 117* da Independência e
itiNS9 (3) cargos excedentes da classe "1" e seis (6) cargos excedentes
50° da República.
da classe "H", da carreira de "Oficial Administrativo", do Quadro
GaTurAo VARGAS.
Y111, do Ministério da Fazenda, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para - preenchimento
A. de Souza Costa.
de cargos vagos em outras carreiras do mesmo quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938, iir da Independéncia
113 50 da República.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
DECRETO N. 3.365 — D 1

DE DEZEMBRO DE 1938

Grruue VARGAS.

A. de Souza Costa

DECRETO N. 3.366 — De 1 DE DEZEMBRO DE 1938
Declara extintos cargos excedentes

Por decreto de 22 de novembro de 1938, foi conoediaa a posentadoria a Julião de Albuquerque Melo, no cargo de escrivão do extinto
Juizo Federal na Secção de Pernambuco, classe H, do Quadro IV, deste
Ministério, nos termos da legislação em vigor.
— Por decreto de 26 de novembro de 1938, foi concedida aposentadoria, nos termos da Lei Constitucional n. 2, de 16 de maio do cor-

O Presidente da República:
rente ano, a Alexandre da Cunha Caetano, no cargo da classe G, da
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, quatro (4) carreira de guarda do tráfego, do quadro II do mesmo Ministério.
largos excedentes da classe "G", da carreira de "Maquinista Mariti— Por outro de 23 de novembro de 1938, foi tornado sem efeito o
pao", do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, a proveitando-se o decreto datado de 14 de outubro último, pelo qual foi concedida anosaldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para • sentadoria, nos termos da lei constitucional n. 2, de 16 de maio do
io preenchimento de cargos vagos na , mesma carreira, conforme dis- corrente ano, ao comissário classe 1, do quadro II deste Ministério,
Põem as tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
José Jorge Brandão, visto não a haver requerido e se encontrar ainda
Rio de Janeiro, 1 de dezembro da 1938, 1178 da Independência e • em condições de exercer as respectivas funções.
O' da República.
— Por decreto de 29 de novembro findo, foi reformado, no Corpo
Grromo VARGAS.
de Bombeiros do Distrito Federal, nos termos do art. 1 9, letra "a"„
do decreto n. 21.206; tle 28 de março de 1932, o bombeiro de terceira .
A. de Souza Costa,
classe José Benvindo.
DECRETO N. 3.367 --

D2 1 DE DEUMBI10 DE

1938

Declara extintos cargos excedenteg
, O Presidente da República
.
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, três (3) cargo.
adentas da classe "G", da carreira de "Escriturário", do Quetiro iyolndadover
Mil)arlistésral d1(1.10FaZepnedtivaiproveita
ntio;:sepaorasalodoparreinc
rae
ente de sargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as
elas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, modificadas
IMO Decreto n. 2.206, de 14 de dezembro de 1937.
Rio de Janeiro, 1 de dezerabrq ds 1938, ter da Indepeadénoia e
illr da ilapkblioa.
,
Osruzso :gasoso.
A. de Souza Coda.

Ministério das Relações Exteriores
Por decretos de 30 de novembro findo:
Foi removido Francisco de Borja Batista de MagalhAes, funcionário da classe K, da carreira de "Diplomata", do Quadro único do
Ministério das Relações Exteriores, da Secretaria de Estado para o

Consulado em Rosário de Santa Fé, onde exercerá as funções de
cônsul;
Foi nomeado o Dr. Manei Antunes Maciel para exercer as funQ885 de cônsul privativo em Salto, cargo do Padrão AI, do Quadro

'único do Ministério das Relações Exteriores; e
Por apostila de :30 de no ,-embro último, foi retificado o nome de
Jaime de Barros, nomeado cônsul de tereP'ra classe, por decreto de
6 de outubro do corrente ano, para Jaime de Barros <..4onies.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO

— Por decretos de 1 de dezembro corrente:
Foram nomeados. conselheiros comerciais, nos termos do artigo
45 do decreto-lei n. 791, de 14 de outubro último, cargos do Padrão
do Quadro único do Ministério das Relações Exteriores'
Orlando Leite Ribeiro, para exercer suas funçdes junto às Embaixadas no Chile e Pelei, e às Legações no Equador e Bolívia, com
sede em Santiago;
EXPOSICOES DE MOTIVOS
Valder Lima Sarmanho, para exercer as suas funções junto á
Embaixada na Colórnbia e às Legações em Cuba, Haiti, República
DF/404 — Em 21 de novembro de 1938. — Exmo. Sr. PreDominicana e Venezuela, com sede em Havana;
sidente da República. — Tenho a honra de passar às mãos de Vossa
Júlio Vieira Diogo, para exercer as suas funções junto à Em- Excelência o requerimento em que o escriturário, classe G, do Quadro
— D. R. dos Correios e Telégrafos da Baía — do Ministério da
baixada em Londres, com sede em Pretoria, União Sul Africana;, e XIX
Viação e Obras Públicas — João Aires de Cerqueira Lima, pede transFoi nomeado Armando Morais Barbosa de Amorim, para exercer ferência para igual clase e carreira do Quadro IV — D. R. dos Coras funções de cônsul privativo em Leticia, cargo do Padrão M, do reios e Telégrafos do Distrito Federal — do mesmo Ministério.
Quadro único do Ministério das Relações Exteriores.
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo 35 da lei n. 284,
de 1936, pelo que nada ha a °pôr à transferência solieitada, desde que
a mesma fique condicionada à existência de vaga a ser preenchida
por merecimento e que o interessado passe a ocupar o último lugar
da classe em que pretende ingressar.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
▪
O Presidente da República resolveu, por decretos de 24 e ee meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 24-11-38. — G. VARGAS.
do mês findo:

Ministério da Fazenda

NOMEAR:

De acôrdo com os arte. 41 e 40, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936:
Mauro Monteiro, para exercer o cargo da classe "E". da carreira
de Guarda-livros, do Quadro I, do Ministério da Fazenda, vago conformo consta das tabelas anexas á referida lei, modificadas pelo
decreto-lei n. 349, de 23 de março dèste ano;
Nos termos da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, o diretor
do Pretório, Padrão L, do Quadro VI do Ministério da Justiça, doutor
Agripino Gomes Veado, para exercer, em comissão. o cargo de
Procurador da Diretoria do Domínio da União, padrão L, do Quadro
1, do Ministério da Fazenda, criado pelo decreto-lei u. 710, de 17
de setembro de 1938.

Ministério da Guerra
RETIFICAÇÃO

DF/409 — Em 21 de novembro de 1938. — Exmo. Sr. Presidente
da República. — Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex. o requerimento em que o marinheiro, classe D, do Quadro VIII — Alfândegas.— do Ministério da Fazenda — Alberto Feliciano de Melo, pede
transferência para igual classe da carreira de guarda aduaneiro do
mesmo Quadro.
2. O requerente prestou concurso para o cargo que pleiteia e,
conforme doutrina adotada por este Departamento e aprovada por
V. Ex., esse concurso é considerado como prova de habilitação sufidente à transferência para a carreira de guarda aduaneiro e satisfaz
a exigência do artigo 35 da lei n. 284, de 1936.
3. Assim, ao transmitir a V. Ex o aludido requerimento, tenho a honra de opinar no sentido de que nada ha a °pôr à transferência solicitada, que deve ficar, apenas, condicionada à existência
de vaga e à colocação do interessado no último lugar aa classe em
que pretende ingressar.
Aprocveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestem
do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 24-11-1038. — G. VARGAS.

O Presidente da República resolveu, por Decreto de 18 de noDF/431 — Em 24 de novembro de 1938. — Exmo. Sr. Presidente
vembro de 1938, mandar contar, em resarcim e nto de preterição, a da República. — Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex., o reantiguidade do capitão médico Dr. Benjamin Gonçalves, graduado querimento em que o escriturário, classe F, do Quadro VII — Deleganeste posto em 28 de maio de 1924, e efetivo PTI1 10 dr, getlmbrn do
de Araújo,
mesmo ano — e não como publicou o "Mario Oficial" de 23 do mês cias Fiscais — do Ministério da Fazenda, Airton Marques
pede transferência para igual classe e carreira do Quadro VI1I —
acima citado, à página 23.351, 1. a coluna.
Alfândegas — do mesmo Ministério.
2. O pedido encontra apoio no § 2° do artigo 35 da lei n. 284,
de 1936. pelo que nada ha a opôr à transferência solicitada, desde
que a mesma fique condicionada à existência de vaga a ser preenchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar o último
lugar da classe em que pretende ingressar, ficando ,outrossim, entenque o peticionário continue a p e rceber os seus vencimentos
Por decreto de 24 do mês findo foi demitido por ter adeito outro dido
do padrão F, isto é. 7000 mensais.
corgo, de acórdo com o art. 1° do decreto-lei n. 24, de 29 de novem- atuais,
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos
bro de 1937, Mário Nunes da Silva, do cargo da classe E da carreira dc meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
de prático rural do Quadro Único do Ministério da Agricultura.
Aprovado. Em. 25-11-38. — G. VARGAS.
— Por decreto de 1 do corrente, foi nomeado, nos termos da lei
n. 281, de 28 de outubro de 1935, Joaquim Barros Alcântara, para
exercer. em comissão o cargo de diretor do Serviço Técnico do Café,
DF/448 — Em 25 de novembro de 1938. — Exmo. Sr. Presidente
padrão N, do Quadre Único do Ministério da Agricultura, vago em da República. — tenho a honra de passar às mãos de V. Ex. o requerimento em que o foguista, classe E. do Quadro 1, do Ministério
virtude de exoneração do respectivo titular, Rogério de Camargo.
da Marinha, Carivaldo Vieira Dantas, pede transferência para igual
classe da carreira de maquinista marítimo, do mesma Quadro.
— Por decretos de 30 do mês findo, forán nomeadqs:
2. O requerente possue carta de condutor-maquinista e, conDe acórdo com os artigos 40 e 53, da lei n. 284, de 28 de outu- forme doutrina dotada por este Departamento em casos análogos e
bro de 1936, Luiz Borba de Medeiros, para exercer interinamente, o aprovada por V. Ex., essa carta é considerada como prova de habicargo da classe G, da carreira de Classificador de Algodão, do Qua- litação suficiente à transferência para a carreira de maquinista madro Único do Ministério da Agricultura, vago em virtude da demis- rítimo e stisfaz a exigência doi artigo 35 da lei n. 284, de 1936.
são de Pisistrato de Amorim e Silva;
3. Assim, ao transmitir a V. Ex. o aludido requerimento, te-,
oho
a honra de opinar no sentido de que nada ha a °pôr à transfeAzor de Arruda Melo, para exercer, interinauente, o cargo da rência
solicitada, que deve ficar, apenas, condicionada à existência
do
Ministério
classe E, da carr P ira de Almoxarife, do Quadro Único ,
de vaga e à colocação do interessado no último lugar da classe em
da Agricultura, conforme consta das tabelas anexas à refeque pretende ingressar.
rida lei;
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos
Antenor Alves 1 c.irosa, para exercer, interinamente, o cargo da do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes, presidente.
classe G, da carreira de Agrônomo D. N. P. V. do Quadro Único do
Aprovado. Em 2741-38. —.G. VARGAS.
Ministério da Agricultura, cargo conforme consta das tabelas anexas
li referida lei;
PORTARIA N. 51
Frederico Bafa Tourinho, para exercer interinamente o cargo da
O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Púclasse G, da carreira de Agrônomo D. N. P. V., do Quadro Único blico, atendendo ao acúmulo de trabalho a cargo do Serviço de Meca.
do Ministério da Agricultura, vago conforme consta das tabelas ane- nografia e ao reduzido número de funcionários do mesmo Servia°.
xas à referida lei.

Ministério da Agricultura
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resolve prorrogar por três horas, nos dias úteis, •a partir desta data e
até 31 do mês corrente, o expediente das auxiliares de escrita de 5'
*lasse Maria Luiza Stallard Danemann e Isabel Navarro de Andrade,
que têm exercício no Serviço mencionado, na forma do disposto no
artigo 399 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, correndo á
despesa pela Verba 1 — Título III — Gratificações e Auxílios — 5 -a
Serviços extraordinários, do orçamento vigente, do extinto Conselho
Federal do Serviço Público Civil, que passou para o Departamento
Velo artigo 26 do de -ereto-lei n. 579, de 30 de julho último.
Rio de Janeiro, em 1° de dezembro de 1938. — Luiz Simões
Lopes.

Divisão do Funcionário Público
Processo n. 1.314 — Cedida Imperial Amaral Pelei, ex-funcioWide do Gabinete do ministro- da Justiça, pedindo seu aproveitamento. — Despacho: A requerente foi nomeada para o cargo de escriturário, classe E, do quadro VI, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, por decreto de 22 de novembro do corrente ano,
publicado no Diário Oficial do dia 26 do mesmo mês.
Assim sendo, restitua-se o presente requerimento ao referido
Ministério, para arquivamento. — Luiz Simões Lopes.
Processo n. 1.ki02 — Inácio Xavier da Silva ;escrivão, em disponibilidade, da extinta Justiça Federal na . Secção de Gniaz, pede
seu ap roveitamento. — Despache: O requerente
foi nomeado para
o cargo de escriturário, classe C, do quadro XIII, do Ministérira da
Viação e Obras Públicas, por decreto de 8 de novembro do corrente
ano, publicado no Diário Oficial do dia 16 do mesmo mês, nada havendo portanto a providenciar. Restitua-se ao Ministério da Justiça, para arquivamento. — Luiz Simões Lopes.
Processo n. 1.653-38 — Sidnei Américo Paca, ex-oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, pede seja
mantido o ato que o aproveitou corno oficial administrativo, classe
J. do. Ministério da Viação. — Despacho: Tendo sido aprovado pelo
Sr. Presidente da República, por despacho de 11
de novembro de
1938, a exposição de motivos n. 359, de 12 do mesmo mas, deste Departamento, propondo seja tornada sem efeito a nomeação do requerente, arquive-se o presente, por nada haver a diferir. — Paulo
Lura, diretor de Divisão.
PARECER

Proresso n. 1.332 — DF/586 — O Sr. Presidente da República
subirettai ao exame do D. A. S. P. a exposição de motivos que lhe
dirigiu o Sr. ministro da Fazenda, fazendo algumas ponderações sobre o pagamento dos vencimentos dos funcionários das repartagies
arrecada(loras, nomeados ou transferidos, para as mesmas, após vigência da lei n. 284, de 1936.
2. O D. A. S. P., tendo em vista as informações dadas para a
execução da Lei do Reajustamento, em relaçaq ao sistema de remuneração, composto de ordenado e quotas, ressalvadas as restrições leiais, sugeriu ao Sr. Presidente da República que ficasse
"estabelecido, definitivamente, para evitar mterpretaçõos errôneas e resolver as dúvidas suscitadas, que os cidadãos e fundou:Idos, nomeados ou transferidos, depois da vigência da Lei
do lteajuistamente, para cargos cujos vencimentos se deadobrana
em ordenados e quotas, não podem ser pagos por esse sistema de remuneração, que está abolido, competindo-lhes, apenas, o vencimento, ordenado e gratificação, do padrão da classe
a que pertence o cargo".
g . E, concluiu a exposição do D. A. S. P.:
• "se V. Ex. houver por bem aprovar a sugestão, deverão ser
revogadas, pare todos os efeitos, as ordens e instruções que'
tenham sido baixadas e colidirem com a lei, suspendendo-se,
imediatamente, todo e qualquer pagamento que se venha efetuando de modo indevido, para que se o faça na conformidade
da sugestão, isto é, de acordo com a lei".
4. A sugestão do D. A. S. P. foi, no mesmo dia, aprovada pelo
Sr. Presidente da República.
5. O Sr. ministro da Fazenda, antes de mandar cumprir a de•isão presidencial, fez, sobre o assunto, algumas ponderações.
8. O intuito da Lei do Reajustamento, diz o Sr. Ministro da Fazenda, 6 o seguinte:
10 ) de acordo com o art. 23, fica suprimido o regime de quntas e
20) de acordo com o art 40 das Disposições Transitórias, e:aborar-se-á um plano de regularizaçãe do regime de quotas, de IMMO
a que delas só se beneficiem os funcionários de repartições arrecadadoras.
7. Continuando, diz, ainda, o digno Sr. ministro da Fazenda:
"Se o artigo 23 suprime o sistema de remuneração e o
artigo 4° das Disposições Transitórias admite-o, com um plano de regularização, para os funcionários das repartições arrecadadoras, deve-se entender, forçosamente, que o regime de
quotas está extinto para os funcionários de repartições rrito
arrecadadoras, respeitado o direito dos atuais funcionários
que odes e os de repartições arrecadadoras continuarão a ter
quotas na conformidade do plano de regularização que fõr
aprovado". -
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8. O que está, porém, no espirito e na letra da Lei do Reajustamento é o seguinte:
a) supressão do sistema de remuneração composto de ordenado e quotas, ressalvadas as restrições feitas — art. 23 —;
I)) organização de um plano de regularização do regime
de quotas, ficando entendido que só se beneficiarão desse regime os funcionários que influirem diretamentè na arrecadação de rendas orçamentárias — o grifo é meu — artigo 4 0 das
Disposições Transitórias.
a. O plano não beneficiará, portanto,
"03 funcionários de repartições arrecadadoras".
mas aqueles,- aos funcionários
"que influirem diretamente na arrecadação de rendas orça-,
mentárias"
, e, como é sabido, nem todos os funcionários de uma repartição arrecadadora "influem diretamente na arrecadação".
10. Não permite a lei que
"respeitado o direito dos atuais funcionários",
como diz a expos:ção,
estes e os de repartições arrecadadoras continuarão a ter quotas na conformidade do plano de regularização que fõr aprovado" — u grifo é meu.
11. "Continuarão a ter quotas",
não, porque não as têm eles; tê-las-tio, sim, porém,
"na éonforniidade do plano de regularização que fôr aprovado" — o grifo é meu —,
porque, enquanto o plano não se organizar e não fór aprovado, eles
"os cidadãos e funcionários, nomeados ou transferidos, depois
da adaônein da lei do reajustamento"
não poderão ser beneficiados pelo regime de quotas, que está suprimido.
12. A exposição ministerial transcreve, a certa altura, trecho de •
parecer que emii,i, quando dirigia o S. P. F., o qual, no juizo ministerial,
"apreciando lOcideniente a questão, colocou-a nos devidos ter.
mos"
e ao qual
"não seria pane so acrescentar outros argumentos".
13. Manten:.0 esse pareeer e os pontos de vista nele sustentados;
o qi.e não me é po:sivel é impar aos que os têm diferentes os meus
p.m!o3 de vista; sugiro, apenas, não resolvo, opino, porém, não decido.
14. No Meti referido parecer SUpd:
.‘
a) que se chvein negar quotas aos ocupantes de cargos vagos das
novos classes das carreiras;
é) gen nas classes intermediárias em que há antigos e novos funcieoáries, para todos devem ser iguais os vencimentos;
e) que assim penso, porque, sendo princípio fundamental o da
formação de carreiras, essas identificam o funcionário e caracterisam a toava°, indicando a classe, apenas, o vencimento;
da que, sendo assim, nu mesma classe de uma carreira iguais
devor ser os vencimentos dos titulares dos cargos que a integram;
e) que, à vista disso, ou se altere,a lei ou se•iguale a remuneração, porque, ao contrário, os novos funcionários terão, apenas, as
vantagens que a lei marca, isto é, as do ordenado, desde que está
abolido o regime de quotas o
f) que, para evitar essa desigualdade, a solução considerar Pxtintas, como se fez com a carreira de contabilista do quadro I — Tesouro Nacional --, do. Ministério da Fazenda, as carreiras em que os
cargos integrantes de suas classes estão sujeitos ao regime de quotas.
15. Quanto à, parte referente aos vencimentos dos funcionários
nomeados ou transferidos para cargos sujeitos ao regime de quotas, depois da lei do reajustamento, e a que se refere a letra e do
item 14 deste parecer, a exposição do D. A. S. P. sugeriu e o senhor Presidente da República aprovou
"que lhes compete, apenas, o vencimento, ordenado e gratificação, do padrão da classe a que pertence o cargo."
e es demais pontos do parecer aludido valerão, estou certo, corno
subsidio para a organização do plano de regularização.
16. Concluindo, propõe o digno Sr. ministro da Fazenda
a) que o regime de quotas se considere suprimido para
as repartições não arrecadadoras, respeitado o direito dos funfionários atuais;
Essa sugestão não pode ser aceita, por que contraria expressa deter-,
minação da lei n. 284, desde que o artigo 40 de suas DisposiçOes
Transitórias, estabelecendo os principies que orientarão a organização do plano de regularização do regime de quotas, declara que
"fica entendido que só se beneficiarão desse regime os funcionários que influirem diretamente na arrecadação de rendas
orçamentárias" — o grifo é meu —,
isto é, beneficia aos funcionários que influem na arrecadação e não
aos que servem em repartições arrecadadoras em que, nem todos,
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interferem na arrecadação, não . podendo, portanto, ser contempla-

dos pelo resultado de um trabalho de que não participaram.

b) que as quotas a funcionários de repartições arrecadadoras, assim como aos atuais de repartições não arrecadadoras sejam abonadas com as restrições, previstas no parágrafo único do artigo 23 da lei n. 284 e dd acordo com o plano
de regularização previsto no artigo 4 0 das Disposições Transitórias da mesma lei;
Esse é o critério consagrado pelo art. 23 invocado, sendo, porém,
o objetivo visado remunerar do mesmo modo e pela mesma forma os
funcionários aos quais se pretende estender o regime de quotas, porque do contrário não se justificaria a Jaroposta.
Não pode merecer aprovação essa proposta, porque o impede a
lei do reajustamento, que no seu artigo 23, parágrafo único, declara
que as vantagens do regime de quotas cabem, apenas, aos antigos
funcionários que, na data de sua vigência, eram titulares de cargos
cujos vencimentos nas tabelas anexas estão desdobrados em ordenado e quotas.
c) que as nomeações e transferências efetuadas já na vigência da lei n. 284, ditadas pela conveniência do serviço e
para as quais não tenha havido restrição, quanto à percepção
de quotas, se beneficiem com esse regime.
Não houve nomeação ou transferência, depois da vigência da
lei do reajustamento, sem restrição quanto à percepção de quotas,
porque, sendo legal essa restrição, suprimido, como estk o regime
de quotas, respeitadas, apenas, as restrições legais, não será posá,vel admitir-se que, contra expressa determinação legal, se tenham
feito nomeações ou transferências ou pago aos cidadãos nomeadas
e funcionários transferidos vencimentos de ordenado e quotas.
17. Diante do exposto, deve o processo ser restituido ao senhor
Presidente da República, manifestando-se o D. A. S. P. pelos motivos e razões apresentados, contrariamente à aceitação da proposta
do digno Sr. ministro da Fazenda, dando-se, assim, integral e imediato cumprimento ao respeitavel despacho presidencial, exarado na
exposição de motivos n. 105, deste Departamento. — Paulo Lura,
diretor de Divisão.
Despacho: Aprovado. — Luiz Simões Lopes.

concurso para o cargo de Conferente daquela repartição, pede sua
transferência. — À C. E. F.
Processo n. 2.309-38 — José Ferreira da Silva, Servente, classe
C, do Quadro I, do Ministério da Educação, pede retificação de classificação. — À C. E. E.
Processo n. 2.333-38 — José Belizandro Meireles, dactilógrafo,
classe G, do ,Quadro I, do Ministério da Educação, pede transferência
de careira. — À C. E. F.
EXPOSIÇõES DE MOTIVOS
Ao Senhor Pesidente da República:
D. F. 462 — Sobre telegrama em que os escriturários, classe
G, do Quadro XIV, do Ministério da Viação, pedem lhes seja assegurado o direito de aproveitamento na classe inicial da carreira de
Oficial Administrativo, independente da prestação de provas, por
possuirem concurso de 2' entrância.
D. F. 463 — Sobre pagamento de quantia, relativa à gratificação de função pretendida por Júlio Barbosa de Matos Correia, na
qualidade de Secretário da Presidência do extinto Senado Federal.
D. F. 465 — Sobre cumprimento da circular n. 16127, da Secretaria da Presidêndia da República.

Ofícios: .
D. F. 804 — Aos senhores membros da Comissão de Eficiência
do Ministério da Viação e Obras Públicas — Sobre classificação definitiva, por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram a
classe E, da carreira de Escriturário, do Quadro XIV, desse Ministério.
D. F. 805 — Aos senhores membros da Comissão de Eficiência
do Ministério da Viação e Obras Públicas — Sobre classificação, por
ordem de antiguidade, dos funcionários que integram a carreira de
Mestre de linha, do Quadro VIII, desse Ministério.
D. F. 806 — Aos senhores membros da Comissão de Eficiência
do Ministério da Viação e Obras Públicas — Sobre classificação, por
ordem de antiguidade, dos funcionários que integram as carreiras de
Carteiro, Escriturário e. Servente, do Quadro XVIII, desse Ministério.
D. F. 807 — Aos senhores membros da Comissão de Eficiência
do Ministério da Educação e Saúde — Sobre classificação, por ordem.
de antiguidade, dos funcionários que integram a carreira de ArquiPARECER
vista Bibliotecário e Inspetor de alunos, do Quadro VIII, desse MiProcesso n. 1.648:
nistério.
DF/587 — Francisco Mera Barreto de. Freitas e outros, escrituD. F. 808 — Aos senhores membros da Comissão de Effciência
rários classe C, do Quadro VIII — Alfândegas — do Ministério da do Ministério da Educação e Saúde — Sobre classificação definitiva,
Fazenda, em requerimento dirigido ao antigo C. .F. S. P. C., pedem por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram a carreira
melhoria de classificação, em face • da colocação que obtiveram nas • de Maquinista Marítimo, do Quadro VII, desse Ministério.
tabelas anexas ao' decreto n. 2.200, de 24 de dezembro do ano
D. F. 809 — Aos senhores membros da Comissão de Eficiência
do Ministério da Educação e Saúde — Sobre classificação definitiva,
lindo.
2. A C. E. F. diz obedecer a reclamação dos requerentes' ao por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram a carreira
mesmo plano de outras apresentadas por grande número de escritu- de Patrão, do Quadro V, desse Ministério.
D. F. 825 — Ao senhor delegado fiscal do Tesouro Nacional no
rários do Quadro VIII — Alfândegas — daquele. Minis t ário, que se
sentiram prejudicados com a expedição do decreto n. 2.206, de 24 Estado de Goiaz — Sobre relação do pessoal em disponibilidade, recom o oficio n. 259, de 9 de novembro último.
f lo dezembro de 1937, as quais foram reunidas e apreciadas, em metida
D. F. 826 — Ao diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
conjunto, por aquela C. E., que fez, sobre o assunto, um estudo minucioso, encaminhando-as a este Departamento com a remessa nú- Justiça e Negócios Interiores — Responda consulta relativa ao armero 115, de 5 de julho de 1938, constituindo o processo número 114, tigo 40 do Regulamento de Promoções dos Funcionários Públicos
Civis.
de 1938.
D. F. 828 — Aos senhores membros da Comissão de Eficiência
Sugere,
assim,
a
C.
E.
F.
a
conveniência
de
ser
o
processo
3.
do Ministério da Educação e Saúde — Sobre classificação definitiva,
anexado àquele, afim de participar da solução de caráter geral que por ordem de antiguidade, dos funcionários que integram as carreideverá ter o assunto.
ras de Cocheiro, Farmacêutico, Escriturário e Servente, do Quadro
A. Encaminho, à vista disso, o processo à DC., desde que se I, desse Ministério.
trata de pedido de retificação de classificação de cargo. Pauto
Lyra, diretor de Divisão.
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem
de autiguidade, em 1 de janeiro de 1937, ez-vi do art. 5*, parágrafo
Encaminhamentos:
das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro
Processo n. 1.914-38 — Franxavier de Valadares Porto, conti- único,
de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República, por despacho de
nua da Diretoria dos Serviços Sanitários Terrestres, pede retificação 25 de novembro. (Processo n. 2.011.)
de classificação. — À C. E. E.
MINISTÉRIO: EDUCAÇÃO E SAODE
Processo n. 2.194-38 — Francisco do Paula Gomes, candidato
aprovado em concurso para auxiliar de 3' classe • (hoje escriturário,
QUADRO: 1
classe C), da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Juiz
de Fora, pede nomeação. — Ao S. P. V.
Carreira: Guarda sanitdrio
Processo n. 2.214-38 —'Jaime Leite Silva, candidato classificado
Classes: H, G, F, E, IX C
em concurso para Engenheiro Ajudante da antiga Inspetoria de
Classe H
Aguas e Esgotos, pede sua nomeação. — À C. E. E.
Adolpho
da
Silva
Guedes
1.
Dr.
Januário
Cimo,
médico
Sanitarista,
Processo n. 2.274-38 —'
2. José Gomes da Costa. do Quadro I, do Ministério da Educação, pede retificação de classiClasse O
ficação. — C. E. E.
1. Alberto Pereira.
Processo n. 2.275-38 — Aurora Dá Guimarães Costa, candidata
2. José Eneris.
aprovada no concurso para auxiliar de 2' classe da extinta Adminisf Thomaz Gomes dos Samoa.
dos
Correios
de
Tetifilo
Otoni
(Minas
Gerais),
pede
sua
no-.
tração
1 Rubens Monteiro da Silva.
meação. — Ao S. P. V.
3.1 José Romeiro Valle.
1 Euzebio da Costa.
Processo n. 2.279-38 — Homero de Azevedo Machado, Escritulloinnaldo Ladeira.
rário, classe F, Quadro IX, do Ministério da Fazenda, pede transfe8. Octavio Ribas Cadaval.
rência de Quadro. — A C. E. P.
Processo n. 2.289 — Manuel Inácio Alves, Servente, classe C, 9. Sebastião Rieciardi.
do Quadro ?7,, do Ministério da Fazenda, tendo sido aprovado em 10. Castão Moreira Braga.

R:1-ri 3. c. 3
_
11. .N1fredo Pipos.
12. carlos Vima de Lima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Classe R
João Cardo,:o Be.sa.
Jorge Peres Nogueira.
Hilario José dos Santos Silva.
Serriphim Carlos Vianna.
Braz Antonio de Oliveira.
Henrique 13raz.
Antonio Americo do Vaie
Leonidio Fonseca.
Luiz Loreto do Nascimente
Alpheu Telles de Menezes.
Antonio de Oliveira e Souza.
Eugenio Basilio da Matta.
Alipio José do Nascimento.'

13.1 José Manoel Travassos
15. Oscar Ribeiro da Silva.
16. Mathias dos Santos Mendanha
17. Hermes de Paula Pinto.
r Demetrio Ribeiro de Menezes.
18.1
1 José Marques Valente.
20. Homero Pereira de Azevedo.
21. Benedicto Jose' Esteves.
22. Condido Braga de Abreu.
23. Luiz Vieira da Silva.
24. Adolpho Manoel da Silva Pituba,
25. Antonio Martins da Silva.
26. Samuel Augusto de Lacerda.
27. Euclides Carlos Ribeiro.
28. Demetrio Esteves Pinto de Almeida.
29. Luiz Telles de Noronha.
30. Antonio Maria de Queiroz.
31. Sebastião dos Santos LiebOa.
32. João Antonio de Souza Vianna,
33. Alberto Ribeiro Guimarães.
34. Octavio José de Azevedo.
35. Chrispim Julio do Nascimento.
36. Oscar Adauto de Faria.
37. Pedro Celestino da Silva.
Classe Z
[Marciano dC Siqueira Cavalcante.
1Carlos Antonio Monteiro.
.
Porphyrio de Souza Vidal.
Joaquim José de Abreu Filho
Francisco do Paula Mendes. •
Mario de Lima Pessoa.
.•
Manoel Faria dos Santos.
j
I.Fraucisco Maia.
9. Waldemiro Nunes.
10. Eurico Custodio de Oliveira.
11. Gontran Machado Braga.
12. Albertino Francisco de Oliveira
13. Carlos Zenaide Vaz Pinto.
14. Augusto Manoel da Silva.
15. Adriano Marcondes Lesta..
16. Antonio Felix de Lima.
17. Alvaro Pinto dos Santos.
18. Antonio Barbieri.
19. João Ponciano dos Santos
20. Waldemar Labat Lacerda.
21. Daniel Augusto de Carvalho.
22. Antônio José Dias de Carvalha.
23. Manoel José de Assis Junior.
24. Arthur Martins Junior.
25. Juvenal Coaracy, Beraba.
26. Francisco Gomes.
27. Olympio Soares de Azevedo
28. Ismael Corrêa.
29. Sebastião Leão Soares.
50. José Vieira Mendes.
31. Horacio Rodrigues de Faria.
32. Pedro Bueno Pamplona.
j23. Isolino Ferreira Fortes.
34. João de Figueiredo Pedroso
115. Antonio Paes do Nascimento.
00. Benjamin Antonio Carneiro de Campos.
137. Manoel Martins Ribeiro Jr.
38. Arthur Gonçalves Corrêa.
j119. Corintho Pereira.
40. Maximiano José Bittencourt,
41. Alvaro dos Santos Lisbóa.
2. Patricio José Rodrigues.
43. Benjamin Luiz da Silva
441. Raul da Silva Aleira.
45. Felippe Santiago Avelino.
416. Olavo Andrade.
3.
4.
5.
6.
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47. Hygino José da Rosa.
48. Alfredo Rocha.
49. Dermeval Monteiro da Silva.
50. Viterbo Manoel Antonio.
51. Pedro Martins de Barros.
32. José Rodrigues Ferreira.
53. Americo Cyrillo do Carmo.
54. Raul do Prado Borges.
55. Braz Victorino Teixeira.
56. Manoel Augusto da Silva.
57. Joaquim Osorio do Amaral.
58. Ernani Pereira da Costa.
59. Humberto Alves Merlino.
(Alberto da Cunha Brandão.
Americo de Mello Mattos
401 João José da Costa.
iJoão Baptista Fortes.
1Eutropio Hugo de Andrade.
63. Vicente de Padua GiangiarulhO,
66. Firmino Nazaré de Campos,
67. Benjamin Pereira Braga.
48. Annibal da Costa Miranda.
69. Adelino Figueira 'Gaivão.
Classe D
i José Gregorio da Costa.
2 João Baptista Alves.
3 José de Andrade e Silva.
4 Cicero Guedes.
5 Luiz Gonzaga dos Santos.
6 André de Souza Soares.
Arthur de Souza Guimarães.
. 71
Manoel Antonio Gonçalves.
9. Joaquim Manoel de. Oliveira.
10. Henrique Rocha Camargo.
11. Domingos de Oliveira.
12. Manoel Gomes Teixeira.
13. José Alves do Nascimento
14. João Coelho Teixeira.
15. Moysés Felisberto da Fonseca.
16. Mauricio dos Santos Andrade.
17. Manoel José da Cunha.
18. Frederico Marinho Lizardo,
19. José Carlos Camara.
(Avelino Joaquim Soares.
204
[Mario Maggioli do Nascimento.
22. Anthero Ferreira Machado. 2. Leonidas Feital.
24. José Alves Corrêa.
25. Pedro Pinto de Faria Costa.
26. Oswaldn Mala.
27. Antonio Monteiro de Freitae
28. Edgard Pacheco Vianna.
1. Octavio José Macedo Jun16*.
291
1 Deoclecio Avila Bittencourt
31. João Luiz Teixeira.
32. João Paes Ferreira.
33. Francisco Costa.
34. José Joaquim Alves dos Reis.
35. Adamastor Alves Coutinho.
36. Ernesto Dias dos Santos.
37. Alexandrino Coutinho.
38. Sebastião de Miranda.
39. Eugenio Cabral de Mello.
40. Alberto Soares.
41. Alvaro Antonio da Fonseca.
42. Waldemar da Silva Santos.
43. João Cavalcanti da Silva.
44. Joaquim Ferreira Diniz.
45. Francisco Rito.
46. Roldão dos Santos Marques.
47. João da Silva Mala.
48. Manoel Rodrigues Loureiro.
49. Octavio Raro.
50. Theophilo da Silva Kuerques.
Si. Melciades Portelta Alves.
52. Arthur Gonçalves dos Santos.
33. José Machado Braga.
54. Paulino José Alves..
55. Alipio de Andrade. (Angenor de Almeida.
56.4
.
(Jorge Pereira Barroso.
58. Alvaro de Assis Corrêa.
59. Chrispim Aluniz de Oliveira
Francisco Pedro de Assis.
José Torres Estrue.
[ José Ribeiro Av.tllar.
60.4
José Ferreira de Almeida.
Manoel Dias de Miranda.
1. Teohaldo 'Pai roei n io .
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Octavio de Castro Pinto.
.,
88. Pedro Costa.
69. Alfredo Rodrigues de Brita
70. Pedro Pereira Cardoso Thompsol
71. Antonio Geraldo Ferreira.
72. Alfredo Gonçalves dos Santos.
73. Antonio Baptista de Barros.
74. Thomaz Pedro de Alcantara.
Julin Victor Soares Martins.
75. { .To J Pereira da Silva.
.1, ruotuoso dos Santos.
78. José Lyrio.
19. Arthur Arnaldo de Oliveira.
80. Octavio Brasileiro da Costa.
81. Pedro João de Alcantara.
82. Albertino dos Santos Craveira.
83. Alexandre José Dias de carvalho.
84. Alvaro de Souza Torres.
85. Abilio Augusto.
86. Antonio Sanches José da Matta.
---- 87. Candido Delam are Filho.
88. Donario José de Moura.
89. Manoel da Silva Amaral.
CO. Candido Dias Monteiro.
01. Felismino Gomes dos Anjos.
92. José Luiz Monteiro de Barro?
93. Ladislau do Nascimento.
94. José Lopes Soller.
95. Manoel Henrique de Oliveira.
96. Alvaro Clemente Cunha.
97. Alvaro Gonçalves da Cunha.
98. Antonio Francisco de Oliveira.
99. Augusto Estrella de Oliveira.
100. Aristoteles Goulart.
101. Deolindo Pinto Ribeiro.
102. José Tavares Junior.
103. José Soares de Araujo.
104. Virgilio Augusto Barroso.
Franscisco Voz de Carvalho.
Waldemar Rodrigues Chavea.
105. f,
1Sylvio Duarte de Moraes.
1Theotonio Fernandes da Costa,
... 109. Mario José Pinto.
110. Cesar Augusto Rodrigues.
411. Ladislau Costa.
112. João Placido de Souza.
-113. Antonio Gabriel Longo.
114. José Jacintho da Cruz.
115. Octaviano Agnello Calazans.
116. Antonio Augusto Soler.
117. Alipio de Carvalho Camara.
118. José Servo.
119. Manoel Andrade Silva.
120. Benedicto Vianna da Silva.
421. Francisco de Souza Mattos.
122. João de Castro Leal.
123. Alarico de Oliveira Souto.
124. Victor Armand Vau Deu EM&
425. Gustavo de Souza.
426. Benedicto Dias.
127. Olegario Joaquim Ferreira,
128. Damasceno de Oliveira.
129. Francisco da Luz Pontes.
430. Amintas Ribeiro de Algareng‘
131. Decio Pinheiro de Carvalho.
1432. Augusto José dos Santos.,
103. Pedro Pelismino Pereira.
f Amorico dos Santos.
134
1. João Reis.
436. Antonio José Caldas.
137. José Martins de Araujo.'
1438. Manoel Affonso de Mello.
1439. Salvador José Guarino.
1140. Edgard José Marius.
11/1. Dorival Lopes Braga.
2. Bertholdo Bodrigues da Costa,
a 3. Washington Jorge Leite.
a44. Alvaro José Barbosa.
1145. Mario Tavares.
146. ()atavio Alves dos Santos,
(147. Amaro Guimarães.
448. Oetavio Klingner.
449. Antonio de Oliveira (r)..
1150. Antonio Pereira da Silva.
[151. Edmundo Barbosa.
152. Rodolpho da Gama Palma.
153. Antonio de Oliveira.
151. Arlindo José Sampaid.
155. João Dias.
• 1'56 . Guaracy Felix da Silva.
Ir)7. Emanuel 4e Gusm5o Caste%
_
Bram&
07.

14
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158. José Alves de Freitas.
159. Manoel Francisco de Mattos
160. Ignacio Pereira Leal.
161. Onofre Rodrigues da Costa.
162. Henrique Constancio Cordeiro.
• 163. Antonio José Marques Junior,
164. Deodoro Ferreira.
165. Antenor da Silva.
166. José Sores.
167. João Ponciano da Silva.
Casemiro do Nascimento.
168 -{ Fernando Motta.
t. Silvio° Pinto.'
171. Luiz Jorge da Silva.
172. Ezequiel Marianno de Aguiar.
173. Cantidio Francisco Spinola.
174. Manoel Pereira da Silva (2°).
475. Anarolino Domingos.
176. Hildebrando Rollim da Silva.
177. Airton Ribeiro.
178. João Alves Gomes de Araujo..
179. Antonio de Oliveira (2°).
180. Antonio Ferreira das Virgem,
181. Manoel Christovão de Pinho.
182. Moysés da Fonseca Luiz.
183. Godofredo Belisario da Costa.
184. Anaxagoras da Camara Chagas.,
185. Tobias Quarti.
186. Narciso Alves Pinto Guedes.,
187. Rufino José da Silva.
188. Luiz Henrique Simonin.
189. Antonio Cardoso da Cruz.
190. Casemiro Francisco Lède.
491. Antonio Gonçalvee.
192. Roberto Muritiha Salles.
193. Bento Pereira da Cruz.
194. João Chagas.
195. Ernani de Souza Soares.
196. Adolpho do Nascimento.
197. Felippe Mario de Souza.
198. Epiphanio Ramos Carollo.
199. Oscar Baptista.
200. Alexandre Martins de Barros..
204. Martinho de Oliveira.
202. Benedicto Ribeiro da Silvaj
203. Manoel Gomes Marques.
204. Ari de Oliveira Teles.
205. Antonio Braga Machado.
206. Mayron Vieira Montenegro.
207. Thomé da Silva.
208. João de Costa Miranda.
209. Etelvino José Sant'Anna.
210. José Nunes da Cruz.
211. Armando Fernandes.
212. Ildefonso de Abreu Pimenta.
213. João Rolemberg de Albuquerque.
214. Alfredo dos Santos Jorge.
215. Felici ano Jordão.
216. Theophilo Ribeiro Lima.
Classe: - G
1. Manoel Gonçalves de Almeida.
2. Luis Ribeiro.
3. Juvenal Mellis.
4. Lealdino Alves de Oliveira.
5.Jeronymo de Souza Vieira.
6. José Luiz dos Santos.
7. Ganimedes Francisco de Souza 1.012108
8. Argemiro Francisco de Paula.
9. Belisario Soares de Pinho.
10. Tancredo Gonçalves.
11. Paulo Ferreira de Souza.
12. João de Araujo Costa.
13. Antonio Cipriano Barbosa.
14. Venancio José Lopes.
15. Adelino dos • Santos Baptista.
16. Norval Patrocinio dos Santos.
17. Germano Carlos Gomes.
18. Gabriel Pinheiro de Souza.
19. Eurico Martins.
20. Alvaro Fernandes Povoas.
21. Roberto José Ferreira.
22. José Gonçalves Machado.
23. Alvaro Cruz.
f Josh Benvindo de Faria.
24. 1 Luis Theophilo da Costa.
1 Salomão Antonio da Costa.
27. Arlindo da Silva Guimariled,
28. Frederico Antonio Murta.
29. Amandio Augusto Borgea.
30. Antonio de Lima Ruas.
31. Manoel Ferreira Borges.
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32. Vicente Estavas.

, Jeronymo José Baptista.
I Antonio da Fonseca Jordiks.
n Antonio Ferreira.
, Caio José da Costa.
João Azéra Leal.
g3. Joaquim Pereira de Azevedo.
João Julião de Mello.
Luiz José de Faria.
Manoel José Saldanha.
Newton Gomes Ferreira.
Waldemar Moreira.
44. Oscar Luiz Gomes.
45. Alfredo Monteiro.
46. Ivo Braga da Silveira.
47. Americo Justino.
48. Manoel Pedro Gonçalves.
49. Antonio da Silva Leal.
50. Heitor Monteiro do Castro.
51. José Porcellos.
Ludgero Severiano do Nascimento.
52.
1 José Pereira.
54. Manoel Francisco Peixoto.
55. Juvenal Gomes Mendes.
56. Bibiano João Rodrigues.
57. Adolpho Beauclair de Castro Junior.
58. Eduardo Lopes de Souza.
59. Arthur Francisco Goulart.
GO. Teotonio Raymundo Barbosa.
61. Armando Costa.
62. Antonio Gervazzoni.
63. Manoel Ferreira da Silva.
64. Armando Manoel Lobo Botelho.
65. Oswaldo de Souza Carvalho.
66. José Manoel de Aguiar.
67. Apolinaric Euzebio de Andrade.
68. Pedro José Basilio.
69. Volantim Simplicio dos Santos.
70. Manoel Telles de Noronha.
71. Honorio Couto de Souza.
72. Claudio João da Rocha.
73. João Francisco Nunes.
74. Sylvestre Paulo da Silva Filha.
75. Alexandre Felismino de Azevedo.
76. Domingos Alves.
77. Francisco Pascucio.
78. João Costa da Silva.
79. Elias Paulo Pereira de Campos.
80. Armando Rodr:gues Alves.
81. Tharcilio Soares Quaresma.
82. Antenor de Freitas.
83. Ernani Reis.
84. Hermancio Pedro Vidal.
C5. Melchiades Pereira Barbosa.
88. Joaquim Dias dos Santos.
•
87 Nicolau Tolentino
88. Nelson José do Castro.
89. Carlos Anonio Monteiro JuniOr.
90. José de Oliveira Guimarães.
91. Aldemar Fonseca. .
92. Deolindo Alves Moreira.
93. Manoel de Freitas Lourenço,
94. Francisco Leal Pinto.
Manoel Antonio Gonçalves.
95.
[ José Justiniano de Freitas.
97. Ramiro de Souza Braga.
98. Francisco Henrique Lopes.
99. Claudionor do Oliveira Costa.
100. Augusto Lucio Andrade e Souza.
101. José Manoel de Sá.
102. Guilherme Gomes de Abreu.
103. Theotonio de Alvarenga.
104. Olindo Gomes Monteiro.
105. Oscar da Silva Amaral.
106. Raymundo Nonato Tintai.
107. Victor Octaviano da Silveira.
108. Manoel Reis de Carvalho.
109. Messias Antonio de Oliveira.
110. Luiz Salvador.
111. João Antonio Ferreira.
112. Oscar Delohino da Costa.
113. José Corrèa do Amorim.
114. Augusto Bran ião Pina.
115. Jorge "avier Simoni.
116. Olavo Mariano da Silva.
117. Maroel di Silva Guedes.
118. Manoel Natalino dos Santog.
119. Ame% Joaquim dos Santos.;
120. Antonio Teixeira de Manos.
121. Nelson Alves.
122. Joaquim Leite.
123. Manoel de Souza Ramos.
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.124. Affonso Pereira dos Santos.
125. Aloysio Baptista dos Anjos.
426, José Ferreira da Silva.
127. Messias Machado Alves.
128. Theophilo Coaracy Beraba.
129. Aristides Corrêa da Silva.
130. José Augusto Casario de Oliveira,
131. João Severino.
132. Manoel Felix Barbosa.
133. Isaac Pituba.
134. Octavio de Souza Trindade.
f Norival de Oliveira.
135.
1 Agostinho Palermo.
137. Ulysses da Cunha Medeiros.
138. Oscar Fredericks.
09. Paulo Fontoura.
140. Carmo Rocha.
141. José de Oliveira.
142. Izidro de Lima Machado.
143. Manoel de Almeida.
144. Francisco Rodrigues da Silva.
145. Carlos Rodrigues Guimarães.
146. Anacleto José dos Santos.
147. Waldemar Gonçalves.
148. Manoel Gonçalves de Andrade.
149. Nestor Marinho.
150. Casemiro Machado da Silva.
151. Rubens do Nascimento Telles.
152. Francisco Henrique Silva.
153. Mario Petiva.
ia
154. Antonio Miranda Conceição.
155. Raul Saturnino Pimenta'.
156. José Cardoso de Assumpção.
157. José Lopes de Araujo.
158. Alvaro Francisco Barton.
159. Antonio de Campos Gonçalveg.
(Gabriel Archanjo de Oliveira.
$60.¡
1 Alfredo Magno de Carvalho Wandeor;
162. Jair de Oliveira Pinto.
163. Esmeraldino Pereira.
164. Gentil Mines Christiano.
165. Annibal Fontoura.
166. Oscar de Morais.
187. Francisco Alberto de 'Araujo Braid.
168. Manoel Ponciano de Almeida.
169. Alberto Pereira Filho.
170. Adasmator Menezes Marinho.
171. Gustavo Pope.
172. Euclydes de Almeida Poeira.
*173. Nelson Teixeira Chouvet.
174. Francisco Ferreira Alves.
Estacio Vianna.
.
i Carlos Magno da Cunha.
, Bernardo Nascimento Pinheiro.
Avelino Dona de Moraes.
I Benjamim José LisbOa.
i Bernardino Pereira Duarte.
Dyonisio Cargueira da Gama..
'Antonio de Souza Guimarães,
Alfredo Coelho de Araujo
.475.1 Agostinho Teixeira Pinto.
Virgillo José de Oliveira.
Victorino Silva.
1
Manoel Bellarmino do Nascimen/0.
José Luiz dos Santos (2').
João Francisco Vianna.
Jacintho Saint-Just.
Graciliano Monteiro dos Santos.
Manoel Pombo de Araujo.
Tasso Pontes.
Joaquim Temeroso Osorio Ferreirk,':
194.

José Nascimento Xavier.
)1

Nova classificação de funcionários públicos civis da Uni&1:1, por
ordcm de antiguidade. em 1' de janeiro de 1937. "ex-vi" do an . ,
parágrafo único, das Disposições-Transitórias Is lei n. 284, , e 29
ie outubro de 1936, referente à classe "F" da carreira de EsquisPerlo, do Quadro III (Recebedorias Federais) do M. F. alterada eml
virtude da Resolução n. 2.840. de 8 de julho de 1938, do C. g. S.
P. C. e aprovada pelo Senhor Presidente da República porAesoacho
de 25 de novembro de 1938, (Processo n. 13.63).
MINISTÉRIO DA FAZENDA
QUADRO: RECEBEDORIAS FEDERAM

Carreira: Escriturário
Classe: F
t. Ariosto Ribeiro da Costa.
2. Aniceto Theodoro.
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ca3. Adonal de Souza Medeiros.
4. Sebastião de Mello Ribeiro,

5.
6.
7.
8.

CONSELHO FEDER AL DE COMER3I0
EXTERIOR

Farid Helucy.
Demetrio Gaivão Romasanta.
Alcindo Barbosa.
Carlos Francisco.

9. José Caldeira Ferreira.

10. José Gomes Fortes.
I Raymundo Gomes Valente.
ti . Luiz Valentim.
Maria José de Oliveira Maciel,

O diretor Executivo do Conselho Federal de Comércio Exteriot
torna público que Sua Excelência o Senhor Presidente da República
aprovou a seguinte resolução deste Conselho, constante do parecer
relativo ao processo sobre Indústria de mármore no Brasil:
"O Conselho Federal de Comércio Exterior tendo examinado a
situação da indústria de mármores no Brasil, resolve, para a proteção conveniente da mesma, que seja determinada a preferência obri.‘
gatória do emprègo do produto nacional nas obras públicas federail
que necessitem de sua utilização".
Publique-se. Em 1-12-1938. — 1. A. Barboza Carneiro, diretor
Executivo do Conselho Federal de Comércio Exterior.

Edwuino Antunes Story.
[15. Frederico Martins de Meneses.
16. Francisco Leonel Chaves.
17. Pedro Rodrigues de Jesus.
18. Heitor Manai.
19. Mauricio de Barros Nunes.
O. Anna Borba de VasconcelloS.

(Reproduz-se por ter sido publicado Okiln inebrrbOtiee h0 Mario
de i de dezembro de 1938).

Dticiál

Classificação de funcionários públicos avia da União, por ordem
lie antiguidade, em 1.• de janeiro de 1937, "ex-vi" do art. 5. paragrafe unieç dai Disposiçõea Transitórias da lei n. 284, de 28 de
Oitubro de 1936, aprovada pelo Senhor Presidente da República por
daspaebo de 25 de novembro. (Processo a. 1.900).

CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONISAÇÃO
ATA DA 1' SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1938

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SA.UDE

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e trinta e oito, às onze horas, presentes em uma sala do Ministério das Relações Exteriores, servindo como sala das sessões do
Conselho, os senhores Conselheiros Cônsul geral João Carlos Munia,
Carreira: Paira*
major Aristóteles Lima Câmara, Artur Hehl Neiva, capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Dulfe Pinheiro Machado, Luiz Botim Pais
Classes: g
Leme e José de Oliveira Marques, respectivamente presidente e
membros do Conselho, foi, pelo senhor presidente, declarado instaClasse F
lado o Conselho de Imigração e Colonização e aberta a primeira sessão.
J. Deigldlo Antonio Dutra.
O senhor presidente, depois de endereçar palavras de saudações
aos membros do Conselho, leu o seguinte discurso:
"Na qualidade de seu presidente, tenho a honra de inaugurar
(Reproduz-se por ter sido publicado com Ineorree8es nó Didffe
os trabalhos do Conselho de Imigração e Colonização, criado pelo deIr Maca de i de dezembro de 1938).
creto-lei n. 406, de 4 de maio de 1938, como o órgão destinado a oriNova classificação de funcionários públicos abris da União,i por entar e superintender os serviços de colonização, entrada, fixação e
4birdem de antiguidade, em i de janeiro de 1937, "ex-vi" do art. 8°, distribuição do estrangeiro no território nacional,
parágrafo único, das Disposições Transitórias, da lei a. 284, de 28
Nenhum problema ultrapassa em importância para o Brasil, o
QUADRO: VII —

r

RSORÃO

0e outubro de 1936, referente a classe F, da carreira de Escriturário, do Quadro VII (Delegacias Fiscais), do M. F., alterada em vir.
tudo do despacho da D. 1'. do D. A. S. P., de 12 de agosto de
2932 e aprovada pelo Senhor Presidente da República por despacho
fikp 27 de novembro de 1938. (Processo n. 1.964).

QUADRO VII -- DRLROACIAS FISCAIS

Carreira: Escriturdria

Classe F
25.. Adalberto de Amorim Garcia.
Laise Martins Ferreira.
Esmeraldino Reis.
1 1 Decio Martins de Almeida,
, i Humberto da Silveira Espirito Santo.
I Eduardo Pinto Pessoa Sobrinho.

Ernesto A. de Vasconcellos Chaves NULO.
Fabio de Carvalho Nunes.
r
Manoel José do Nascimento.
Marina Lelia Velasques.
:, I Mauricio Forjaz de Araujo CoutinhO.

Ernesto Frederico Roller,
c'0,. Mario Camargo.
j Walter Camargo.
José Lopes Filho.
ti José Pompeu de Campos.
t i Sylvio Taurino de Rezende.
i Maria da Conceição Lima de Macedo.

1 Joaquim Pereira.
) Francisco Menezes Varg3s.
Wilson Miguel Ibanez.
i 1. Walfredo de Almeida ;leira Lopes.
ií Nelson Silva Job.
1 Leon Strucg.
.
Artur Oscar Laugsch.
IrriglOr, Cícero de Carvalho Silva.
V.itor Wortmann.
r .Démor Lido Albuquerque.
e1, Maria Coll.

gráficos.

Pais de vasto território, dotado dos recursos naturais, essénciais
para desenvolver uma grande civilização no sentido moderno, isto á,
industrial, falta ao Brasil uma populaça.% suficientemente densa.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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problema do povoamento.
A geografia nos ensina que toda civilização é a resultante da iaterreação de duas ordens de fatores: fatores humanos e fatores geo-

* • allkN'r

• condição essencial de toda civilização a existência de uma certa
pressão de população sôbre os meios de subsistência, sem a qual o
homem, por mais dotado que seja, não exercita a sua capacidade máxima de progresso. No Brasil, essa pressão ainda não se faz sentir,
a não ser em cortas regiões. Desta fórma, a frontetira econômica do
Brasil não conicide com a sua fronteira política. Dai, a importância
que assume o problema do povoamento para o nosso pais.
Coube ao govèrno do Presidente Getúlio Vargas encarar de frente
èsse problema vital, elaborando uma lei que, pela primeira vez, delire com clareza a questão da imigração colonizadora tal qual ela se
apresenta para o Brasil. Essa lei, moldada nas conclusões mais modernas a que tem chegado a citada demográfica, constitue um Instrumento valioso para solução satisfatória do problema do povoamento
pela imigração.

Tal problema consiste em atrair para o pais e nèle fixar trabalhadores estrangeiros que correspondam, em quantidade e qualidade,
tts necessidades econômicas e étnicas do Brasil.
Hoje, ninguem mais põe em dúvida a necessidade em que estão
os pa'ses novos de recorrer à inmigraço afilm de aumentarem o ritmo

do seu crescimento demográfico. A conclusão que se impõe, tallase
particular, é que se o& países novos quizerem aumentar suas popa.
'ações de pelo menos 2 % anualmente, mistér se faz recorrer à imigração, e esta será mais necessária ainda no futuro do que foi no passado, em vista do fato de declinar com o tempo o crescimento natural

dos países.
A imigração de hoje, porém, não é mais a imigração livre que
prevaleceu no século XIX, mas a Imigração dosada, dirigida pelo Ee.
iado, de fórma a corresponder ita suas necessidades étnicas e eco-

nómicas.
Graças ao melhor denheeimento que se tem hoje dos problemas
.de população, a execução da política imigratória de um país com o
'Brasil poderá alcançar um grau de perfição inatingível em época!
passadas.
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Os Estados dispõem atualmente de um notável instrumento de
propulsão da imigração, na fôrma de acôrdos bilaterais concluidos
entre os países de imigração e emigração. Por ésses actirdos, um país
de imigração poderá satisfazer a sua necessidade de trabalhadores
estrangeiros, tendo em vista, não só a sua expansão económica, mas
também a sua formação étnica.
Em nenhum outro domínio, a intervenção do Estado se faz mais
sentir do que neste. Em nenhum outro domínio, ha mais necessidade
de organização técnica.
O que dá à imigração colonizadora sua fisionomia própria não
é sbmente o fim particular que procura atingir, mas o gráu de erganização que pressupõe e sem o qual se torna praticamente impossivel.
Um contingente de colonos só poder a partir se, no país de imigração,
houver um organismo, oficial mu particular, preparado para recehôlo e fixá-lo na terra, e que tome a si o preparo do terreno e a e lab oração de um projeto de colonização com todos os seus elementos
indispensáveis: eseôlha da terra: programa de produção, plano de
financiamento e condições oferecidas aos colonos. Além disso, torna-se
preciso facilitar a obtenção de informações exatas aos meios capazes
d a fornecer contingentes de colonos. É preciso que ali se organizem
o recrutamento e a seleção dos candidatos que preencham as condições, exigidas, e, quando todas essas medidas tenham sido tornadas,
terna-se ainda necessário o financiamento das despesas de colonização,
transporte, preparo das colônias, equipamento e manutenção dos colonos, etc. É toda uma vasta rêde de oreanizaeão técnica que se impõe
Dai a importância do órgão que acaba de se fundar no Brasil:
Não é função deste órgão definir a política imigratória do Brasil, poit essa já se acha 'definida pelo . decreto-lei n. 406. de de,
maio de 1938. Cabe ao Cnnselho executar fielmente essa poltiea,
interpretando-a à luz da formação histórica do nosso povo.
•
Tenho a certeza de que o Conselho de Imigração e Colonização
ee nroetrará digno da cenfiknça que nele depositam o Chefe da Nação
e e Povo brasileiro."
Os Conselheiros Dulfe Pinheiro Machado e Artur Hehl Neiva
chamam a atenção do Conselho setbre a necessidade de ser organizado,
fiRm demora, o seu regimento interno, sendo, então, designado o Conselheiro José de Oliveira Marques para apresentar um projeta relativo ao assunto.
O Conselheiro Dulfe Pinheiro Machado, por proposta do senhor
presidente, foi designado para apresentar um projeto referente ao orçamento para as despesas de instalação e custeio do Conselho, bem
como convidado a nomear o secretário do Conselho.
:Não havendo outros assuntos a tratar, o senhor presidente propôs
ai Conselho para "ia corpore", ir apresentar a expressão do seu profindo respeito ao Senhor Presidente da República, proposta que foi
aprovada por unanimidade.
O Conselho resolveu comunicar a sua instalação a todas as autoridades, bem como marcar a próxima reunião para segunda-feira,
3 de outubro de 1938, às 9 horas da manhã, no Ministério das Relações Exteriores.

1T
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que o conselheiro Dulfe Pinheiro Machado, havia deixado em suai
mãos a escolha do secretário. O conselheiro Dulfe Pinheiro Machadq
declarou, então, que, não tendo sido ainda organizado o Departa-t
mento de Imigração, haveria dificuldade em que a nomeação se de.*
tuasse em perfeita observância do que prescreve a lei. Propõe, porl
esse motivo, que seja aprovada a nomeação do consul João Emílio'
Ribeiro para o cargo, em comissão.
O senhor presidente leu um ofício do Departamento Nacional da
Povoamento, pelo qual era consultado o Conselho sobre a Interpreer
tação a ser dada aos artigos 274 e 275 do decreto n. 3.00-38, em referência à nacionalidade dos professores. Designou para esse fim
conselheiro José de Oliveira Marques. Leu, em seguida, um outro'
ofício, esse da parte da Legação da Noruega, que solicitava a elevaçãot'
da quota anual imigratória para 3.000. Essa solicitação foi aprovada
por unanimidade, depois de considerações expendidas pelo oonse-a
iheiro Luiz Betim Pais Leme, acerca da referida imigração.
O conselheiro Artur Hehl Neiva submeteu ao Conselho um pro-o
jeto relativo ao "Serviço de Registro de Estrangeiros", o qual tendd
sido objeto de atenção, foi encaminhado pelo senhor presidente a uma Comissão composta dos conselheiros Luiz Botim Pais Leme, , Artur,
liehl Neiva e major Aristóteles Lima Câmara.
O conselheiro Dulfe Pinheiro Machado, referindo-0e ao artigq
73 do decreto n. 406, de 1938, sugere que os membros substitutos doj
presidente sejam os conselheiros representantes das ciasses arreadda.
Foi aprovado.
Foi aprovada a proposta do conselheiro Dulfe Pinheiro
chada no sentido de que as decisões do Conselho tenham a forme da
resolucões.
Depois de ter o conselheiro Luiz Betim Pais Leme, aludindo dl.
versos aspecto sdo problema imigratório, o senhor presidente afirmai
a sua esperança na obra realizadora e eficaz do Conselho, e marca
a próxima sessão para segunda-feira, 10 de outubro de 1938, às fa
horas da manhã, no Ministério das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1938. — João Carlos
presidente.— João Emílio Ribeiro, secretário.

Nuntl,

ATA DA 3.a SESSÃO; EM 10 DE OUTUBRO DE 1938.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e trila. •
ta e oito, às 9 horas, presentes em uma sala do Ministério das Re.
lações Exteriores, servindo como Gala das Sessões do Gonselho, os sewnhores conselheiros consul geral João Carlos MUIllz, major Aristói
tolos Lima Câmara, Artur Bebi Noiva, capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Dulfe Pinheiro Machado, Luiz Botim Pais Leme e José da
Oliveira Marques, respectivamente, presidente e membros do Con-41
selbo, foi, pelo senhor presidente, declarada aberta a terceira sestiliq
ordinária.
Lida a ata da sessão anterior pelo secretário, foi a mesma apro.4
vada.
Rio de Janeiro, em 26 de setembro de 1938. — João Carlos Munia,
O secretário passou à leitura do expediente. O senhor presl.
presidente. — João Emilio Ribeiro, servindo camo secretário do Con- dente designou os conselheiros José de Oliveira Marques e Artur Bebi;
selho.
Neiva para relatar, respectivamente, os processos referents à Inter.,
pretação do art. 274, do decreto n. 3.010, de 20 de agosto de 1938,
ATA DA 2' SESSAO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1938
e uma solicitação de agências de turismo, desta capital, bem como a
_ios três dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e um pedido de informação sobre o Serviço de Registro de Estrangeiros*
trinta e oito, às 9 horas, presentes em uma sala do Ministério das formulado pela Policia do Estado do Ceará.
Re.ações Exteriores, servindo como sala das sessões do Conselho, os
O Conselho, em seguida, votou - o projeto do orçamento para ar
senhores Conselheiros Cônsul Geral João Carlos Muniz, major despesas de sua instalação e custeio no período de setembro a de-i
Aristóteles Lima Câmara, Artur Hehl Neiva, capitão de fragata Atila zembro de 1938, apresentado na sessão anterior pelo oonselheird
Monteiro Aché, Dulfe Pinheiro Machado, Luiz Betim Pais Leme e José Dulfe Pinheiro Machado, depois de ter resolvido acrescentar urna
de Oliveira Marques, respectivamente, presidente e membros do verba de 5:000/000 para gratificação de função ao secretário!
Conselho, foi, pelo senhor presidente, declarada aberta a segunda (800$000 mensais) e demais funcionários requisitados.
sessão ordinária.
O conselheiro Artur Hehl Noiva leu o projeto do regimento insi
Lida a ata da sessão anterior pelo consul João Emílio Ribeiro, terno do Conselho apresentado pela comissão, designada pelo senhor
servindo como secretário, foi a mesma aprovada.
presidente, para estudar o assunto, tendo sido o mesmo aprovado.
O secretário passou ti leitura da correspondência.
Afim de ser votado o projeto relativo ao "Serviço de Registro chr' -O conselheiro José de Oliveira Marques apresentou o projeto de Estrangeiros" e ouvir uma comunicação do conselheiro major Aris,
regimento interno do Conselho. O senhor presidente designou uma tóteles Lima Câmara, bem como tratar de outros assuntos de oa,
comissão, composta dos conselheiros Artur Hehl Noiva, Dulfe Pi- rater urgente, o Conselho resolveu reunir-se, em s e Rio extraordinheiro Machado e José de Oliveira Marques, para estudá-lo e dar pa- nária, na próxima quinta-feira, 13 do corrente, às 9 horas da manhã.
recer.
no Palácio Itamaratf.
O conselheiro DuIfe Pinheiro Machado deu conhecimento do proO conselheiro José de Oliveira Marques leu o seu parecer acerSt
jeto de orçamento para as despesas de instalação e custeio do Con- da consulta do senhor Diretor do Serviço de Justiça do Departamento
selho no período de setembro a dezembro de 1938. O conselheiro de Educação do Estado de São Paulo, sobre a interpretação a ser dada
Artur Hehl Neiva, lembrou a conveniência de que aquele orçamento aoá artigos 274 e 275, em referência à nacionalidade dos professc nree%
abrangesse um prazo de quinze meses. O senhor presidente, afim de Foi aprovado.
que o assunto fosse convenientemente examinado, propõz que fosse O
O senhor presidente propôs ainda ao Conselho que surgira g
mesmo discutido na próxima sessão.
Ministério das Relações: Exteriores certas medidas de oaráterinform
O senhor presidente, ima satisfazer a exigência constante do mativo, com o ihn de aparelhar o Conselho a fomentar a imigraoll4,
artigo 80, do decreto-lei n. 406, e do artigo h. 232; do decreto nú- de agricultores para o Brasil. Aprovada a proposta, s sessão foi
mero 3.010, propôs a nomeação do ecinsul João Emflio Ribeiro para' cerrada às 1 horas. — JOQ Carlos Munis, presidente. P.m. /OPINION
o cargo de secretário do Conselho. Corno esclarecimento, acrescentou Ribeiro, secretário.
a/
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
1 vigor, s6 registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício,
'de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
'Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais 6 fa•
;coitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
120 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28000
!vigor, 86 registrará assinatoras dos orgãos oficiais, para o exercício

Dezembro de 1938

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pes
riodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, lt rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re.,
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas;
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos ' federais, estadeais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto der
20 %, a q'ne têm direito, em duas prestações semestrais de 283000.

Ministério da Educação e Saúde

SECRETARIAS DE ESTADO

Departamento de Administração Geral
Serviço do Pessoal

Ninistério da Justiça e Negócios Interiores
Diretoria da Justiça e do 4Enterior
Primeira Secção
.
Por portarias de 30 de novembro findo, foram concedidas, na
Polícia Militar do Distrito Federal, as seguintes licenças: 2 meses,
' nos termos do art. 8, n. 1, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro
( de 1921, ao capitão graduado, Dr. Arlindo Ribeiro Saraiva. devendo
i Ontrar no gózo da mesma, no prazo de oito dias;
Nos termos do art. 4, do decreto n. 42, de 15 de abril do
%935:
2 meses, em prorrogação, ao cabo de esquadra, José dos Santos
Ur) ;„
.z meses, ao cabo de esquadra, Honõrio Pereira;
sargento, Carlos Jacob Wagner:
2 meses, ao
3 meses, em prorrogação, ao soldado Júlio Sarati.

r

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 1 de dezembro de 1938
Portarias:
Designando para exercer as funções de inspetor de ensino comercial: no Estado do Rio Grande do Sul, Oscar Espínola Silveira;
e no Estado de São Paulo, Clovis de Arruda Campos e Filadelfo Tavares Barbosa.
EXPEDIENTE DO SEI. DIRPTOR GERAI.

Dia 2 de dezembro de 1938
Licença:
A Mário Fialho de Valadares, engenheiro da classe L. do quadro
8 meses, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de 15-4-1935.
EXPEDIENTE DO SEI. DIRETOR

Dia 29 de novembro de 1938

Serviço do Pessoal
SECCX0 ADMINISTRATIVA
ATOS DO SR . MINISTRO

Por portaria de 30 de novembro de 1938 foram concedidoi 60
ilfflas de licença, em prorrogação, nos termos do art. 8 n. j do
k£reto 14.663, de 1 de fevereiro de 1921 a Joaquim de OliVeira
guiar, compositor da classe F do quadro III do mesmo ministério.
•
Requerimento despachado
L
r Wilson Sales Abreu e Alcenor Celso tichóa Cavalcante. pedind,
rikaelhori a de vencimentos. — A solução do assunto depende da reOrganização da Justiça do Distrito Federal. Aguardem os roqueMates oportunidade. (Proc. n. SA-38-4.238).

•

Imprensa Nacional
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Requerimentos despachados
Dia 30 de novembro de 1938
que
Laudelina da Silva (P. 61.460138). — Certifique-se
«listar.
Ismênia Martins (P. 61.459138). — Certifique-se o que constar.
Dia 28
". João Ribeiro Pais (M. 71.462138). — Certifique-se o que

Onstar.
Raul Alves (P. 61.453138). — Certifique-se o que constar.
'-.
Dia 29
Emerena da Silva Oliveira (P. 61.456138) . — Certifique-se o

'
'Que constar.
João Lino Nepomuceno (P. 6t.46138). — Aguarde ortortun iglade. Registre-se e arquive-se.
. 1
• RENDA ARRECADADA PELA TESOURARIA
1.919:114631k
janeiro
a
outubro
de 1938
i:oeí,
136:4653900
iDer, t a 30 de novembro de 1938
i
2.055;612115000
Total
;
1.842 974$400
Um igual período de 1937
'iferença para mais em 1938

Ofícios:
.N. 6.121 — Comunicando á Reitoria da Universidade do Brasil
que T o senhor Presidente da República, por despacho de 22, autorizou os Drs. João Bruno Alípio Lobo e Afonso Arinos a se desobrigarem da missão que lhes foi conferida pelo Conselho Universitário.
N. 6.123 — Comunicando ao Serviço do Pessoal do Ministério
da Agricultura que o Sr. Presidente da República, por despacho , de
22 de novembro, autrizou, o técnico de Laboratório da classe L.
Dr. João Bruno Alípio Lobo, a serviço do Laboratório Central da
Produção Mineral, a retirar-se do País, sem prejuízo de seus vencimentos, afim de desempenhar a missão que lhe foi conferida pelo
Conselho Universitário da Universidade do 'Brasil.

212:0873600

O tesoureiro,
Imprensa Nacional, 1 de dezembro de 1938.
ctitranOv. — ~em . Cavetkanti de Albuquerque, oficial.

Serviço de Obras

No processo n. 164-38 — S. O. — -Escola Nacional de Química — Obras de reparos "a serem executados no edifício Onde fun.
ciona a Escola Nacional de Química" — Eseecificados e orçados os
serviços em 25:0003000. correndo as despesas por conta da verba 2a,
subeonsignação 21 — Ligeiros reparos nos edifícios, etc., :nciso
ri. 5, do orçamento vigente — O Exmo. Sr. ministro fe,.a eguinte
promoção: "Sr. Presidente — Peço a V. Ex. autorização para mandar fazer as obras necessárias aos laboratórios, e orçadas a fls. 6
em 25:0003000, dotação existente no orçamento deste ano. Peço atitorização pois que se executem tais serviços independente de eon..
corrência, dada a natureza dos trabalhos, e a sua urgência. O resto,
das obras, e a sua urgência. O resto, das obras necessárias (27:000t)
ficarão para o próximo exercício. Tudo isto ficou combinado caiu o
próprio diretor da escola. 19-X-38. — Capancma. O Ministério da
Fazenda informou: M. F. — Gabinete do Ministro — N. 2.2.42 —
Gabinete — Exmo. Sr. Presidente da República — Refere-r. , e processo anexo à execução de obras de reparos urgentes no edifício e
!nstalações da Escola Nacional de Química — Submetendo o assunto
à consideração de V. Ex., o Sr. ministre da Educação e Saode pede
autorização para fazer executar logo, independentemente de concorrência, a parte mais urgente dos aludidos trabalhos, °coac t a, conforme especif:icação inclusa, na importáncia de lis. 2570003000, e
para o custeio da qual a referida escola dispõe de verba' própria.
Dos documentos constantes do Processo verifica-se que os reparos
em apreço, reclamadas com vivo empenho pela diretoria da escola,
são realmente imprescindíveis e inadiáveis, justificando-se. assim,
a autorização ora solicitada à qual diante do exposto, nada se me
oferece °pôr. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1938. A. .de
Souza Costa. O Exmo. • Sr. Presidente da República exereu o sedespacho; "Autorizado. Em 23-11-38". — G. VAso.ss.
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Divisão de Ensino Secundário

EXPEDIENTE DO BR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO E BAUDE

Dia 29 de novembro de 1938
N. 38.041-37 - Colégio N. S. do Rosário, Magoa Grande. Pa-.
rafba, inspeção preliminar. - Indeferido, permitindo, entretanto,
seu funcionamento até o fim do ano letivo. (28-10-38).
EXPEDIENTE DO .SR. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO SECUNDÁRIO

Dia 29 de novembro de 1938
N. 37.427-38 - Norival Pazzini, 2 a via. - Aguarde a realização das novas provas no Colégio Pedro II. (27-10-36).
N. 38.232-38 - Otávio Barata, 28 via. - Aguarde a realização das novas provas no Colégio Pedro II. (27-11-38).
N. 39.159-38 - Geraldo de Jesus de Araujo Moura, transfeMacia. - Deferido. (21-11-38).
N. 31.456-38 - Idamar Silvio Adami, regularização escolar.
Indeferido. (21-11-38).
N. 38.426-38 - José Dionfsio Maiato, 2 a via. - Aguarde a
realização das novas provas no Colégio Pedro II. (27-11-938).
N. 38.972-38 - Rosa Nanci, requerendo devolução de certificado de exame. - Arquive-se. (27-11-38).
N. 34.180-38 - Carlos Frederico Beltrão Perneta, pagamento.
e- Sele o document °anexado. (27-11-38).
N. 6.855-38 - Hans Heinz Hartmann, adaptação de curso. Deferido. (24-11-938).
N. 38.278-38 - Mário Pinto Canelas, 2 a via. - Aguarde a
realização das novas provas no Colégio Pedro II. (27-11-38).
N. 38.287-38 - Manuel Lemos, 2a via. - Aguarde a realização das novas provas no Colégio Pedro II. (27-11-38).
Dia 30
N. 12599-35 - Ginásio Pedro de Toledo, capital de São Paulo,
revisão de ficha. - Mantenho a classificação anterior. (28-11-938).
N. 23.676-32 - Ginásio Municipal de Varginba, Varginha, Mi.
nas, revisão de 11cha. - Aprovo a classificação "oh com 8.050.
(26-11-938).
N. 3.214-37 - Manuel dos Santos Garcia, transferência. Deferido, quanto à expedição das guias. Os novos exames podem
ser prestados nos estabelecimentos para que se transferirem mediante expediente da Divisão. (24-11-38).
N. 37.334-38 - Manuel Carlos de Sousa Fontes, revisão de
prova. - Indeferido. (25-11-38).
N. 37.601-38 - Arnaldo leerreira Ramos, revisão de prova. Indeferido. (25-41-38).
N. 36.511 - 38 - Ernesto Moreira de Almeida Júnior, revisão de
Prova, art. 100. - Indeferido. (25-11-38).
N. 39.594-38 - Albino Neto Gonçalves de Azevedo, adaptação
'
d ecurso. - Deferido. (24-11-38).
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D. E. C. 0.676/38 - Antólio Heleno Carneiro - Relatório dei
setembro - Faculdade de Comércio, anéza ao Ginásio Diocesano dei
Lias - Estado de S. Paulo.
D. E. C. 4.530/38 - Alberto Ti:WH° Braga - Relatório de se-,
lembro - Colégio das Damas da Instrução Cristã.
D. E. C. 4.392/38 - Abel Reis - Relatório de agósto - Escolal
de Comércio José Bonifácio - Uberaba - Estado de Minas Gerais.
D. E. C. 4.593/38 - Agostinho Marciano de Oliveira - Complemento do relatório de agósto - Ginásio Leopoldinense - Minas
Gerais.
D. E. C. 4.740/38 - Adelvina de Medeiros Delgado - COM-.
plemento do relatório de agósto - Colégio Imaculada Conceição
Campina Grande - Estado da Paraíba.
D. E. C. 4.641/38 - Alvaro Ernesto de Araujo - Coinplemento
do relatório de junho - Academia de Ciências "Cesário de Carvalhal
- S. Paulo.
D. E. C. 4.619/38 - António Carlos de Buena Vidigal - CoM-i
p/emento do relatório de agósto - Escola Técnica de Comercio dei
S. Paulo.
D. E. C. 4.494/38 - Alvaro Ernesto de Araujo - Complementri-s
do relatório de junho - Escola de Comércio "12 de Outubro" S. Paulo. •
Ti. E. C. 4.891/38 - Abel Reis - Complemento do relatbrioi
de setembro - Escola de Comércio "José Bonifácio" - Uberaba
Estado de Minas Gerais.
D. E. C. 4.706/38 - António Laprano - Relatório de .setembrd
- Faculdade de Comércio D. Pedro II - Rio Preto- Estado de &là
Paulo.
D. E. C. 4.890/38 - Abel Reis - Complemento do relatório'
de setembro - Escola de Comércio "José Bonifácio" - Uberaba --e
Estado de Minas Gerais.
D. E. C.1.656/38 - Abdon da Costa Andrade Pimenta' - Re-i
latório de setembro - Academia de Comércio de Pernambued
Recife - Estado de Pernambuco.
1- Ti. E. Cl. 4.645/38 - Abdon da Costa Andrade Pimentél - Re.
/atório de setembro - Faculdade de Comércio de Pernarohuce
Recife - Estado de Pernambuco.
D. E. C. 4.527/38 - Arminda Roubaud Dias - Relatóriè dei
setembro - Colégio dos Anjos - Botucatú - Estado de S. Paulo.
D. E. C. 4.341/38 - Avelino Pires de Oliveira - llelatório'd1
setembro - Instituto Comercial S. Simão. - Estado de S. Paulo.
D. E. C. 4.856/38 - Bolivar Escher
Relatório (.1 ,! junho
Instituto Comercial de Rio Claro - Rio Claro - Estado de S. Paulo./
D. E. C. 4.566/38 - Arlindo Ribeiro Horta - Relatório de outubro - Instituto Brasileiro de Ensino e Academia de ComiSreio
(lanha Marinho - S. Paulo.
Ti. E. C. 4.539/38 - Araken de Azeredo Coutinho - Relatórier
de outubro - Colégio Nossa Senhora da Misericórdia e P',cola
inercial Modêlo - Distrito Federal.

Ofícios:
-'
N. 2.747/a - Diretor do Instituto Renascença.
N. 2.76811a - Lusbelino Bocolenta.
N. 2.759/a - Diretor da Escola de Coméxio da Urião Cá4
Divisão do Ensino Comercial
N. 2.760/a - Diretor do Colégio Santo António.
EXPEDIENTE DO SR DIRETOR
N. 2.761/a - Inspetor António Narciso de Oliveira Castrd.
N. 2.762/a - Inspetor Nelson de Barros Camargo.
,1
Dia 25 de novembro de 1938
N. 2.763/a - Diretoria do Colégio N. S. da .s Graças e
S. C. 38.975/38 - Diretor Curso Comercial, anéxo ao "Colégio
ó. 2.763/b - Diretor da Despesa do Tesouro Naeionar.
Duarte de Barros". - Indeferido.
N. 2.761/a - Diretor do Colégio "Padre Champagnai", do C&
S. C. 41.205/38 -- Romualdo Lopes Teixeira Barros. - Cor- l‘glo Cearense do Sagrado Coração.
tifique-se.
N. 2.764/b - Diretor do Serviço de Contabilidade do Ministérif
S. C. 39.031/38- Juvenal António Cardoso Bastos. - Deferido. da Educação e Saúde.
8. C. 40.466/38 - Ariclius da Fonseca Lobo. - Indeferido.
N. 2.767/a - Inspetora Valentina Brandão Silva.
S. C. 5.662/38 - Wilson Severo de Paiva. - Deferido.
N. 2.765/a - Fiscal geral Cesar Pereira de Sales.
S. C. 5.664/38 - Sebastião Nogueira de Rezende. - Deferido.
N. 2.766/a - Inspetor Aureliano Cesar. do Nascimento.
S. C. 5.659/38 - Nelson Rodrigues. - Deferido.
N. 2.768/a - João Salustiano de Campos.
S. C. 5.653/38 - José Lauro de Paiva. -- Deferido.
N. 2.796/a - Avamor - Berlaga.
S. C. 5.654/38 - Jair Figueiredo. - Deferido.
N. 2.770/a - Inspetor José Ribeiro de Abreu.
S. C. 5.663/38 - Henrique Temini. - Deferido.
N. 2.771/a - Inspetor José Ribeiro de Abreu.
S. C. 5.672/38 - António de Oliveira Leite. -- Deferido.
N. 2.772/a - Inspetor Luiz Guities de Barros.
S. C. 5.657/38 - Alberto Sarquis. - Deferido.
N. 2.773/a - Inspetor José de Campos Moura.
Anibal
Ribeiro
do
Vale.
Deferida.
C
5
656/38
S.
C.
•
a,
N. 2.774/a - Inspetor Homéro Batista de Barros.
Recebidos:
N. 2.775/a - Inspetor Luiz Guiães de Barros.
N. 2.776/a - Fiscal geral - Cesar Pereira de Sales.
L. E. C. 4.609/38 - Aderbal Gaivão de Queiroz - Relatório de
agósto e setembro - Escola Técnico de Comércio "Amaro Cavalcanti.
Dia 24
- Distrito Federal.
D. E. C. 4.703/8 - Arlindo Ribeiro Horta - Relatório de agósto
D. E. C. - 926/34 - José Maria Cavalcanti de Albuquerque.
- Instituto Brasileiro de Ensino e Academia; de Comércio Saldanha De ferido, com referência as férias de 1937.
É
Marinho - S. Paulo.
Ti. E. C. 764/a/33 - Etelvina A. Cavalcanti de Albuquerque.
D. E. C. 4.325/38 -irtur de Sousa Pires - Relatório de agósto Deferido, com referência lie férias de 1937.
•
• setembro - Escola Complementar de Sete Lagôas - Minas Gerais.
S. C. 23.560/38 - Antônio Melilo. - Deferido, pagas as tax
D. E. C. 4.719/38 - Avellna Pires de Oliveira - Relatório de
S. C. 415/38- Mauro Bellintani. - Deferido, pagas as tez
setembro - Instituto Comercial de S. Simão - Estado de S. Paulo.
S. C. 7.826/38 - Kaj Helge Ostenfeld. - Indeferido.
Ti. E. C. 4.383/38 - Olindio Mariano da Fonseca - Relatório
S. C. 38.294/38 - António Pires. - Indeferido.
de semi° - Licóti Comercial da Associação dos Empregados no CoS. C. 38.363/38 - Augusto Sampaio Pereira. - Indefet
mércio do Rio de Janeiro.
S. G. 24.082/38 - Juracf Loureiro Braga. - Deferido.
D. E. C. 3.607/38 - António Bulcão Giudice Relatório de
E. C. 24.081/38 - Ondina Loureiro Braga. - Deferide.
setembro - Escola Superior de Comércio "Dr. João Romeiro" B. C. 3.847/38 - Hurt E. Reiniger. - Deferido.
Pindamonhangaba - Estado de S. Paula
8. C. 40.293/38 - Judite Léa de 011ateira.
Deferidõ

- Nnss suas
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Recebidos:
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D. E. C. 4.498/38 - António Heleno Carneiro - Relatório de

- Academia Superior de Comércio, anéxii ao Ginásio AmeD.
D. E. C. 4.799/38 - António Luiz da Silveira Barbosa - Re- setembro
de Lins - Estado de S. Paulo.
Lu orlo de outubro - Academia Técnica Comercial, anéxa ao colégio ricano
D. E. C. 4.595/38 - Adelvina de Medeiros Delgado - Relatório
..:1. (leal Leme - Distrito Federal.
'de
abril
julho - Colégio Imaculada Concenção - Campina Grande
I . . E. C. 4.798/38 - António Luiz da Silveira Barbosa - Re- - Estadoa da
Paraíba.
iator.o de outubro - Instituto Lac,é - Distrito Federal.

. li. E. C. 4.797/38 - António Luiz da Silveira Barbosa - Reoutubro - Instituto Comercial do Rio de Janeiro - Dist rito Federal.
D. E. C. 4.493/38 - Alvaro Ernesto de Araujo - Relatório
ti outubro - Escola de Comércio 12 de Outubro - S. Paulo - Es1.ado de S. Paulo.
D. E. C. 4.527/3$ - Alvaro Ernesto de Araujo - Relatório de
outubro - Academia de Ciências Comerciais Cesário de Carvalho -,
S. Paulo.
D. E. C. 4.788/38 - Arquirio Pinto Amando - Relatório de
lo.torio de

Quotas:

Escola de Comércio José Bonifácio - Uberaba - Estado de
Minas Gerais - 1:800000 (um conto e oitocentos mil réis), relativa
ao 2° semestre de 1938, de 18 de novembro de 1938.
Escola de Comércio José Bonifácio - Uberaba - Estado de
Minas Gerais - 1:8008000 (um conto e oitocentos mil reis), relativo ao 1° semestre de 1938, de 18 de novembro de 1938.
Faculdade de Comércio D. Pedro II - Birigui - Estado de São
Paulo - 1:2008000 (um conte e duzentos mil réis), relativo ao
Qutubro - Colégio Luso-Carioca - Distrito Feedral.
de 1938, de 24 de novembro de 1938.
D. E. C. 4.789/38 - Alfridia Ebling - Relatório de outubro semestre
Academia de Ciência/3 Comerciais Cesário de Carvalho - São
- Academia Comercial do Colégio da Companhia Santa Tereza de Paulo
- 1:8008000 (um conto e oitocentos mil réis), relativo ao is
__Iles os - Distrito Federal.
semestre
de 1938, de 25 de novembro de 1938.
D. E. C. 4.804/38 - Amando Sampaio Costa - Relatório de
_outubro - Colégio Luso-Carioca - Distrito Federal.
,
'Dia 29
D. E. C. 4.805/38 - Amando Sampaic Er..esta - Relatório de
outubro - Ginásio Copacabana - Distrito Ps44-11.
S. C. 29.798/38 - Rui Mendes Correia. - Deferido.
D. E. C. 4.851/38 - Artur de Sousa P3 rea - Relatório de ouS. C. 38.737/38 - Osvaldo Beba Franco. - Deferido.
tubro - Escola Complementar de Comércio de Sete Lagoas - Estad0
S. C. 31.985/38 - Geisha, Alves de Sousa. - Deferido.
de Minas Gerais.
S. C. 20.226/38 - Hugo Domingos Bezzi. - Deferido.
S. C. 140/38 - D. E. C. 154/38 - Domingos dos Ramos Pires.
'
D. E. C. 4.560/3,8 - António Carlos de Buena Vidigal - Re- Deferido.
iaterio de outubro - Liceu Barbosa Lima - S. Paulo.
S. C. 2.555/38 - Miguel Christofi. - Deferido.
D. E. C. 4.586/38 - António Carlos de Bueno Vidigal - ReS. C. 37.460/38 - Romeu Tomé da Silva. - Deferido.
latou° de outubro - Escola Técnica de Comércio de S. Paulo - São
;Paulo.
Recebidos:
D. E. C. 4.875/38 - Artur de Sousa Pires - Relatório de setimbro - Escola Complementar de Comércio de Sete Lagoas - RaD. E. C. 4.817/38 - Bolivar Escher - Relatório do mês de
tado de Minas Gerais.
.
•
O. E. C. 4.350/38 - Arlindo Ribeiro Horta - Relatório de se- agósto - Instituto Comercial Rio Claro - Rio Claro - Estado de
S. Paulo.
lembro - Academia de Comércio Saldanha Marinho - S. Paulo.
D. E. C. 4.589/38 - Benedito Lino Soares - Relatório do mês
OD. E. C. 4.491/38 - Alpinolo Lopes Sasali - Instituto CoMesclai Brasil de S. Paulo - Relatório de setembro - S. Paulo. (1,3 outubro - Academia Comercial de Santana - S. Paulo.
D. E. C. 4.590/38 - Benedito Lino Soares - Relatório do mês
D. E. C. 4.404/38 - Abdon da Costa Andrade Pimentel - Reda outubro - Escola de Contabilidade Carlos de Carvalho - São
3atório de agósto - Faculdade de Comércio de Pernambuco.
4
D. E. C. 4.549/38 - Aristóteles Poch - Relatório de outubro PlUi0.
D. E. C. 4.579/38- Benedito Lino Soares - Relatório do Md
I -. Academia de Comércio do Rio de Janeiro.
I O. E. C. 4.550/38 - Adir de Araujo Mendes - Relatório de da uutubro - Escola de Comércio do Licéu Coração de Jesus - São
¡butubro - Escola de Comércio, améns ao Externato Santa Cecilia - Paulo.
D. E. C. 4.864/38 - Bolivar Fáscher - Relatório do mês
15. Paulo.
1
D. E. C. 4.547/38 - Arist4teles Poch --- Relatório de outubro abril - Instituto Comercial Rio Claro - Rio Claro - Estado de São
Paulo.
b.-- Celégfio Luisa de Castro - Distrito Federal.
1 D. E. C. 4.549/38 - Nemo Otaviano de Paula - RelatóriO de
D. E. C. 4.855/38 -Bolivar Escher - Relatório do mês de maio
isetembro - Instituto Comercial Imaculada Conceição - Guaporé - - Instituto Comercial Rio Claro - Rio Claro - Estado de • 5. Paulo.
nstado do Rio Grande do Sul.
D. E. q. 4.857/38 - Bolivar Escher - Relatório do mês de
O. E. C. 4.911/38 - António Bittencourt Filho - Relatório de julho - Instituto Comercial Rio Claro - Rio Claro - Estado de
iiutubro - Curso comercial "Carlos de Carvalho" - Campo Grande - S. Paulo.
7.stado de Mato Grosso.
D. E. G. 14.373/38 - Benedito Lino Soares - Relatório do má/
E
D. E. C. 4.804/38 - Alvaro Freire - Relatório 'de outubro - de setembro - Academia Comercial de Santana - S. Paulo.
.Zsoota Maria Raythe - Distrito Federal.
1
D. E. C. 4.403/38 -Benedito Liso Soares - Relatório do *Mi
,
D. E. C. 4.545/38 - Aristóteles Poch - Relatório de outubro - de setembro - Escola de Comércio do Licêu Coração de Jesus 3soola Técnico Comercial - Distrito Federal.
S. Paulo.
D. E. C. 4.603/38 - Avelino Pires de Oliveira - Relatório de
D. E. C. 4.858/38 - Bolivar Escher --• Relatório do mês de
jgotitubro - Instituto Comercial de S. Simão - Estado de S. Paulo. setembro
- Instituto Comercial Rio Claro - Rio Claro - Estado de
l. E. C. 4.838/38 - Agostinho Marciano de Oliveira --. Re•Iletetr i°o de outubro - Ginásio Leopoldinense - Estado .de Minas 5. Paulo.
D. E. C. 4.374/38 - Benedito Liso Soares - Relatório do mês
gera s.
9. E. C. 4.903/38 - António Bulcão Giudice - Relatório de de setembro - Escola de Contabilidade - Carlos de Carvalho --.
bovembro - Escola de Comércio "Dr. João Romeiro" - Pindamo- S. Paulo.
D. E. C. 4.929/38 - Bolivar Escher - Relatório do mês de
phangaba - Estado de 13. Paulo.
- Instituto Comercial Rio Claro - Estado de S. Paulo.
O. E. C. 4.501/38 - Antônio Laprano - Relatório de mitubro imrço
D. E. C. 4.457/38 - Casar Pereira de Sales - Relatório, artigo
.- Faculdade de Caoméreio D. Pedro II - Rio Preto - Estado de 40, referente
ao mós de setembro - Instituto Superior de Comércio
C. 4.546/38 - Aristoteles Poch - Relatório de outubro - Distrito Federal.
Ø. P
Relatório do mês do
D. E. G. 4.401/38 - Camelo Marino
.-- Aeademia de Comércio do Rio de Janeiro.
O. E. C. 4.541/38 - Araken de Azeredo Coutinho - Relatório agosto - Escola de Comércio de Taquaritinga - Estado de S. Paulo.
57agosto - Colégio N. S. da Misericórdia - Escola Comercial MoD. E. C. 4.507/38 - Clovis Castanho Carneiro - Relatdriordo
mês de outubro - Escola Machado de Assis - S. Paulo.
410 - Distrito Federal.
D. E. C. 4.548/38 - Adelvina Medeiros Delgado - Relatório
D. E. C. 4.791/38 - Cesar Pereira de Sales - Relatório, artigo
le setembro - Colégio da Imaculada Conceição - Campina Grande 40, referente ao mês de outubro - Escola Técnica Secundaria Amaro
,-- Estado da Paraíba.
Cavalcante - Distrito Federal.
D. E. C. 4.710/38 - António de Carvalho - Relatório, de seE. C. 4.802/38 - Clovis Castanho Carneiro - Relatório do
keinbro - Faculdade de Ciências Económicos de Pelotas - Estalo mêsD.
de
outubro - Escola de Comércio Rio Branco - S. Paulo.
,Oio Rio Grande do Sul.
D.
E.
1.905/38 - Cermet) Marino - Relatório do mez de
D. E. C. 4.650/38 - António Heleno Carneiro - Relatório de 'outubro - G.
i
Escola
de Comércio de Taquaritinga - Estado de São
Oeternbro - Academia Superior de Comércio, anéxa ao Ginásio Atm•Ioano de Lins - Estado de S. Paulo.
1....
4.577/37 - Carmelo Marin° - Relatório do mós de
D. E. C. 4.646/38 - Alencar de Carvalho - Relatório de agosto • D. E. C.
- Escola de Comércio de Taquaritinga - Estado de São
Instituto Comercial "Guedes de Azevedo" - Baurú - Estado de setembro
Pauto.
não Paulo.
O. E. C. 4.393/38 - Clovis Castanho arneiro - Relatório do
D. E. C. 4.524/38 - Anito Zeno Petry - Relatório de agésto ,Ildscola de Comércio_de Carasinho - Estado do Rio Grande do Sul. mês de setembro - Escola de Comércio Machado de Assis - São
E. C. 4.364/38 - Alvaro Ernesto de Araujo - Relatório Paulo.
me
D. E. C. 4.393/38 - g ovis Castanho Carneiro - Relatório dot
abril a julho - Colégio Imaculada Conceição - Campina Grande
mas de setembro - Escola de Comércio Rio Branco - S. Paula.
R atild.
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D. E. C. 4.578/38 - António Heleno Carneiro - Complemento
de relatório do mês de março a setembro - Academia Superior de
Comércio, anexo ao Ginásio Americano de Lens - Medo de São(
Paulo.
D. E. C. 4.538/38 - António Ferreira Viana Neto - Relatório
do mês - de setembro - Faculdade de Comércio, atina ao Curso Su-,
perior de Preparatórios - Distrito Federal.

Inspetoria dos Centros de Saúde
(CENTRO DE SAÚDE N. 8)
EXPEDIENTE DO SR. INSPETOR

Processos despachados
Dia 21 de novembro de 1938

Ofícios:
N. 2.778 - Inspetor Eugênio de Vasconcelos Calmon.
N. 2.779 - Inspetor Gestão Loreiro Chaves.
N. 2.780 - Diretor do Colégio Santo António de Limeira
N. 2.781 - Diretor do Instituto La Salle.
N. 2.782 - Inspetor Sílvio Carvalho Duarte.
N. 2.783 - Inspetor Luiz Guiães de Barros.
N. 2.784 - Reitor do Instituto Comercial Ó Granbart.
N. 2.785 - João Leopoldo Arnaut
N. 2.786 - Rui Barbosa D'Avila.
N. 2.787 - Jorge de Barros.
N. 2.788 - Diretor do Instituto Comercial, anexo ao Ginásio(
Estadual Santa h faria.
N. 2.789 - Inspetor Manuel Arnaldo Cardoso de Almeida.
N. 2.790 - Ariclius da Fonseca Lobo.
N. 2.791 - Diretor da Escola Superior de Comércio do Rio
de Janeiro.
N. 2.792 - Fiscal geral Dr. João Carlos Restier Backhenser.

N. 3.240 - Nelson Amado. - Pode habitar,
•
N. 3.468 - G. Dolidze. - Pode funcionar.
N. 3.477 - G. Dolidze. - Certifique-se.
Si. 3.181 - Ana Jacinta de Melo. - Arquive-Se.
N. 3.042 - Francisco Vaz Montepio. - Deferido.
N. 3.230 - Antônio Teodoro de Barros. - Pode habitar.
N. 3.383 - Darvin de Barros. - Pode habitar.
N. 3.423 - Leopoldo Ribeiro de Barros. - Pode habitar.
N. 3.416 - Benedita fruí E. Mugia Freire. - Pode habita'
N. 3325 - Artur Gonçalves da Silva. - Pode habitar.
N. 3.396 - Carlos Nunes. - Pode habitar, obst. as disp. r0N. 3.420 - Amaro Moreira. - Pode habitar.
N. 3.452 - Paulo Laport. - Pode habitar.
N. 3,429 - Usara Gonçalves Costa. - Pode habitar.
N. 3.434 - Gabriel Fanzeres Martins. - Pode habitar.
N. 3.422 - Marcilla Borges Moreira. - Pode habitar.
N. 3.422 - Marcilia Borges Moreira. - Poda habitar.
N. 3.417 - Arcanja da Silva Leittiga. - Pode habitar
Dia 22

Faculdade Nacional de Direito
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia O de novembro de 1938.
O Diretor da Faculdade Nacional de Direito propôs ao Sr. ministro, por intermédio do Sr. Reitor da Universidade, em oficio sob
n. 203, de 4 de março de 1938 (processo 11.549/38), fossem coucepor serviços extraordinários fora das horas regulamentares, durante
didas gratificações mensais aos funcionários abaixo discriminados,
o período de abril a dezembro do corrente ano, correndo a despesa,
tia importância de 12:0603000, à conta da sub-consignação n. 19 ineiso 10 - IV - Gratificações e Auxílios - Pessoal - Verba I anexo n. 6 do decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937:
Verónica Luiza de Matos ,oficial administrativo J
Bei: José Ferreira, bibliotecário G
Otilio Alvares de Figueiredo, inspetor de alunos F • •„.
Clécio Nascimento Sampaio, inspetor de alunos F
Alberto de Jesus C:iljria, inspetor de alunos F

350$000
250$000
250$008
250$000
2403000

Autorio - 9-11-38 - Capanema.
Esta publicação se Jaz em obediência à circular n. 7-38, de
16-8-38, da Secretária da Presidência da República.
Secção de Contabilidade da Faculdade Nacional de Direito, em 29
de novembro de 1938. - Julio Furquim Sambaquy, contador. .
•••n•nn•n•nn

O Diretor da Faculdae Nacional deDireito propôs ao Sr. ministro, por intermédio do Sr. Reitor da Universidade, em oficio sob
n. 204, de 4 de março de 1938 (processo 11.550-38, junto ao 11.549
de 1938), fossem concedidas gratificações aos funcionários designados para os serviços do curso noturno, fora das horas regulamentares, durante o ano letivo em curso, período de abril a dezembro. devendo a despesa, na importância de 36:000$000, correr à conta
da sub-consignação. n. 19 - inciso 10 - IV - Gratificações e Auxílios - Pessoal - Verba 1 - anexo n. 6 do decreto-lei n. 107, de
27 de dezembro de 1937:
Bel. Salvador Peregrino C. de Oliveira, secrt. L, mensal 6003000
Bel...Aguinaldo Costa Pereira, sub-secretário L, mensal 450$000
Bel. José Candido Sampaio-de Lacerda, of. adm.. J., mensal 3508000
Rute da Cunha Machado, of. adm. 1, mensal
3508000
Bel. Cândido de Oliveira, Viana, of. adm., 1.-mensa1.,
3503000
350$00G
Bel. João Batista de Castro Rebelo, of. adm., Jr mensal
Bel. Glauco da Cruz. Ribeiro, bibliotecário J, -mensal
_350000
Carlos Mauro. chefe de portaria H, mensal .
.3003000
Evenci° de Melo, inspetor de alunos F, mensal .
2508000
João Ferreira, inspetor de alunos F. mensal .
.2503000
Alcino Teixeira da Silva Chavantes. servente, mensal
2003000
Hugo José da Silva, serv ente, mensal
2008000
Autorizo - 9-11-38 - Capanema.
Esta publicação se faz em obediência á circula- n. 7-38, de
16-8-38, da Secretaria da Presidência da República
Secção de Contabilidade da Faculdade Nacional de Direito, cal
de novembro de 1938.
Julio lourquim Sambaq ui!, contados.

st 3.464 - Miguel Gonçalves. - Pode funcionar.
N 3.309 - Maria Azevedo Bouças. - Pode habitar.
Si. 3.447 - Albina Cunha. - Pode habitar.
N. 3.446 - Izabel Melo Vieira. - Pode habitar.
N. 3.411 - João Nemer Metuchi. - Pode habitar.
N. 3.472 - Manuel -Pedro Marques. - Registre-se.
N 3.415 - Maraiel Moreira Carneiro. - Registre-se.
N 34.699 - Alvaro Pinho da Silva. - Pode habitar,
N. 3.471 - Alberto Fernandes. - Pode ocupar, obs.: a parte comercial.
N. 3.433 - Jaime Gonçalves Alho. - Registre-se.
N. 3.443 - Lúcia Pires da Fonseca. --- Aprovo a fossa.
N. 3.427 - Maria Neto Mendonça. - Certifique-se.
N. 3.461 - JosÈ Luiz Peixoto. - Pode habitar.
N. 2..530 - António José Martins Tinoeo. - Arquive-Se.
N. 3.470 - Miguel B. Mench. - Pode habitar,
N. 3.453 - José Peixoto da Rocha. - Deferido.
•
Dia 23
N. 3.403 - Carolina Moreira da Silva. - Deferido.
N. 3.322 - Cecilia Amaral de Oliveira. - Indeferido
Dia 25
N. 3.526 - Mario Avila dos Santos. - Certifique-se.
N. 3.481 - Manuel Pinto Gomes. - Pode habitar, obs.: Ru
Sanitário.
N, 3.482 - Alvaro Clemente da Cunha. - Pode habitar.
Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal
INSPETORIA DE ALIMENTAÇÃO
EXPEDIENTE DO SR. INSPETOR

Dias 22. 23, 25 e 28 de novembro de 1938
Requerimentos despachados:
N. 1.278 - Procural-Ltda. - Indeferido.
N. 1.356 - J. Lameirinha. - Deferido.
N. 1.513 - Exel & Andrade. - Deferido.
N. 1.496 - José Gomes (de Azevedo. - Deferido.
N. 1,451 - Departamento Nacional do Café. - Deferido.
N. 1.459'--WilSon Sons & Co. Limited. - De:trido.
N. 1.554 - Departamento Nacional do Café. - Deferido.
N. 1.436 - Senra & Comp. - Deferido.
N. 1.231
Nestlé and Anglo Swiss Condensed Milk Co. Ltda.
- Deferido.
N. 1.407 -- -Empresa Técnica de Ondústrias Espeelatisedso
Ltda. - Deferido..
N. 1.821 - Mário Cardilo & Comp. - Deferido.
N. 1.630 - Ferreira & Carvalho. - Deferido.
N. 1.822 - G. Xavier & Comp. Ltda. - Defeei'do.
: N. 1.551 - T. Teixeira Barbosa & Comp. Ltda. - Defirnsup,
desde que retire dos rótulos a palavra "Moscatel".
,
N. 1.789 - J. Gomes Ferreira. - Indeferido, de acordo &Na
a informal:ao,
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N. 1.831 - Lauro Vila Maior. - Deferi44,
N. 1.830 - Cruas & Garcia. - Deferido.
N. 1.829 - José António de Araújo. - Deferido: •
N. 1.567 - V. Faustini & Comp. - Deferido.
N. 1.546 - Duarte Ferreira & Comp. - Deferido.
N. 1.552 - Teixeira Barbosa & Comp. - Deferido.:
N. 1.833 - Teixeira Barbosa & Comp. - Deferido.
N. 1.783 - Procural-Ltda. - Indeferido.
Na. 1.784,1.785 e 1.786 - Procural-Ltda. - Indeferidos,
N. 1.353 - Orlando Tavolieri. - Deferido.
N. 1.663 - Soares Mansür & Comp. - Deferido.
N. 1.520 - Antônio G. Carvalho Junior. - Deferido.
N. 803 - Valdemar Luz. - Apresente novas amostras do prólauto dentro de 30 dias.
N. 1.849 - A. Gonzalez & Cunha. - Deferido.
N. 1.330 - Miguel Lopes Guterrez. - Deferido.
N. 1.475 - A. Reis & Companhia. - Deferido.
N. 1.851 - Aderito Augusto Lopes. - Deferido.
N. 1.850 - Faustino Alves. - Deferido.
-Multas impostas pelo Serviço de Fiscalização do Leite e Laticfnié
cujos depósitos foram convertidos em pagamento
Número 168, lavrado contra Antônio Gonçalves de Moura, estabelecido à Praça da República n. 63; n. 174, lavrado contra José de
Jesus Furtado, stabelecido à rua General Polidoro n. 135.
Análises prévias do Laboratório Bromatológico
Aprovado em análise prévia com ressalva das declarações dadas
pelo fabricante, visto o Regulamento Sanitário não definir especificamente o produto de carne, ex-vi dos artigos 983 à 987:
Chouriço português, marca "Paul", fab. pela Companhia Paul,
em Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Aprovado em análise prévia de acordo com o art. C e seus itens
Oo decreto n. 24.697, de 12-7-934 - (1" ualidade) :
Manteiga, marca "Perdiz", fab. por Walter Cocconi & Irmão, em
Faria, Estado de Minas Gerais.
Aprovados em análises prévias
Queijo tipo prato, marca "Rapoza" fab. por Ferreira & Carvalho,
'
no Município de Lavras no Estado de Minas
Gerais; Caramelos, marca "Tentação", fab. por José António de Araújo, à rua Santa Alexandrina n. 121; Café, marca "Benavente", forn. por Múrias & Comp.,
à rua Senador Euzébio n. 36; Café, marca "Café do Alto", forn. por
Múrias & Comp., à rua Senador Euzébio, 36; Farinha de Centeio,
riam "Mariposa", forn. por Breithaupt & Comp., na cidade do
J'araguá do Sul, Estado de Santa Catarina; Bananada, marca "Itaiubi",
fab. por Empresa Técnica de Indústrias Especialisadas Limitada, em
Vila Nova de Itambí, Estado do Rio de Janeiro; Côeo Rada, marca
"Delicioso" fab. por A. Leite & Comp., à rua São Caetano n. 463,
.pstado da Bafa; Pó Ostomilk, fab. por Oh. C. Richardson na Argentina; Pó Leitolin, fab. por Oh. C. Richardson S. A., na Argentina;
Farinh de Centeia, marca "E" E"", fab. por Ed. Eisele, no Estado de
Santa Catarina.
•
Tolerados em análises prévias:
Vinho, marca "Moscatel Telefone", fab. pela Sociedade Vinícola
Rio Grandense Ltda., de Caxias, Rio Grande do Sul; Essência de
Tutti-Frutti, marca "Flora", fab. pela Fábrica de Produtos Qnímicos
Flora,' de Dubendorf, Suissa; Vinho Verde Branco, marca "Romaria",
fab. pelos Srs. José Domingos de Sá Ltda. de Ermezinde t Portugal;
Notar de Laranja, marca "Lameirinhas", fab. por J. Laineirinhasem
Cantagalo, Estado do Rio.
Condenados em análises prévias:
"Manteiga Recorde", fab. Wadih Oury 4!k Irmãos, em No Paulo:
Vinho Maduro Branco, marca "Estoril", _Nb. pelos Srs. José Domingos de Sá & Comp., em Portugal.

Departamento Nadonal de Saúde
ONNIVIÇO D =PEDI/NTS
~monos

DO I.

rawnrino

Pede anulação de =Unte da Diretoria de
Wilhem Abreu
Ilsealização do lacrado Profissional. -- De abordo °ora 08 Para"
acua, mantenho ae multas.
•
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Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federai
SECÇXO DE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 29 de novembro de 1938
Ofícios:
N. 3.301 - Ao Sr. diretor Regional dos Correios e Telégrafos
do Estado do Rio de Janeiro, com relação a certidão solicitada por
4Icabias Medina Hooper.
N. 3.303 - Ao Sr. diretor do Domínio da União, sobre avalia4ão de faixa de terreno.
N. 3.305 - Ao Sr. diretor do Domínio da União, sobre avaliação de faixa de terreno.
N. 3.307 - Ao Sr. vice-superintendente geral da Companhia de
Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Limitada, fazendo uma comunicação.
N. 3.309 - Ao Sr. vice-superintendente geral da Companhia
de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limitada, conserto em
encanamento dagua.
N. 3.311 - Ao Sr. diretor de Obras Públicas da Prefeitura do
Distrito Federal, sobre construção de caixa para proteger registro.
N. 3.313 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal,
sobre isenção de pagamento da taxa de pena dagua.
N. 3.315 - Ao Sr. primeiro procurador da República, restitue
o processo de executivo fiscal n. 4.826, série H. C.
zxmanzwrz DO SR. CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE
Dia 29 de novembro de 193C
Ofícios:
N. 1.101 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Distrito Federal, restitue o processo n. 29.285-938.
N. 1.102 - Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional, pedindo pu.
blicação de editais.
N. 1.103 - Ao Sr. chefe da Divisão da Secretaria Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal.
3equerimentos despachados pelo Sr. engenheiro chefe da
30, Divisão:
N. 8-.436 - Miguel Rodrigues Ferraz. - Cancele-se.
N. 11.960-38 - Marina Meireles Carneiro. - Comp. 40 Distrito.
N. 12.573-38 - Lidia Marques de Almeida. - Cancele-se.
N. 12.663-38 - José Pedro Torres. - Cancele-se.
N. 12.858-38 - José Luiz Laulhaber. - Deferido.
N. 12.925-38 - Narciso lbanez Ruiz. - Deferido.
N. 13.365-38 - Rosário Garritano. - Deferido.
,
N. 13.469-38 - Emílio. Rezende. - Substitua a pena por um
hidt. 3m.D/C.
Dia 3 de dezembro de 1938
N. 13.498-38 - Antônio de Oliveira Branco. - Cancele-se.
N. 13.919-38 - Sebastião Pereira. - Cancele-se.
• N. 13.961-38 - Wifredo França. --• Deferido.
• N. 14.029-38 - José Gomes de Azevedo. - Cancele-se.
N. 14.192-38 - João Olimaco. - Deferido.
. N. 14.271-38 - Alvaro da Costa Marques Guimarães. - Comp.
20 Distrito.
N. 14.274-38 - José Duarte. - Cancele-se.
N. 14.310-38 - Hilda Leal. - Deferido.
N. 14.372-38 - Teodoro Haefeli. - Deferido.
N. 14.512-38 - Iva de Jesus Moreira. - Deferido.
N. 11.446-38 - Manuel Feliz Sarbino. - Deferido.
N. 2.504-38 - Candida de Sousa. - Cumpra o despacho de
do corrente, de fls. 9.
N. 8.018-38 - Joaquim Duarte. - Não ha mais que deferir
• vista do informado.
Deferido.
N. 9.974-38 - Jaz Fernandes de Queiroz.
N. 10.309-38 - Aluisio Silva e outro. - Deferido.
14. 12.358-38 - Antônio Alonso. - COMP. 34 Divisão.
N. 13.183-38 - Manuel José de Oliveira.- Comp. 8. de Ex-

pediente.
N. 13.854-38 - José Coutreiras doe Santos. - Deferido.

N. 14.008-38 - Odiada de Oliveira Amorim. - Deferido.
14. 14.359-38 - Raimundo Costa. - Comp. 30 Distrito.
' N. 14.395-38 - Pedro Paranaguá e outra. - Indeferido.
N. 14.459-38 - António Dias Pimentel. - Deferido.
N. 14.549-38 - Guião Monteiro Piquei. - Deferido.
Defa4
N. 14.580-38 - António Bernardino de Mendonça.

N. 14.611-38 - Otávio Soares de Freitas. - Comp. Si Dia.!
/rito.
Faiquiel Morgado. - Comp. 3 0 Distrito,
N. - 14.822-38
N. 14.628-38 - Edflia Gomes de Faria. - Deferido.
da
N. 14.679-38 - Manuel Almeida Govórno. - Comp.
PORTARIA
•
Jitçpediente.
N. 14.889-38 - Cinero Cesário de Sonsa. - Deferido.
ry diretor -geral do Departamento Nacional de Sande resolve
N. 14.690-38 - Cinero Casario de Souza. - Deferido.
Nterminar que, enquanto se achar instalada na sede deste Do.
N. 14.691-38 - Manuel Rocha. - Deferido.
subordinada
ao
seu
Ga-1
Bibliotéca
ficará
diretamente
partamento, a
n. 14.729-38 - Samuel Glober e outro. - Deferid0.
do
Afama
seu
assistente,
de
P
binai" sob imediata orientação
Pf. 14.757-38 - Silvio Imciano Amasso. -P Oittift, KOM•-,

Dr. Belmlro Saldanha da Rocha - Pedido de transferónoia.
A vista da informação, não é possivel atender.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, Nó registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

Ministério da Fazenda
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 29 do outubro de 1938
Portarias:
Ao Sr. Diretor do Serviço do Pessoal: N. 103 — Declaro-vos, para os devidos efeitos, haver resolvido
arbitrar em cento e cincoenta mil reis (1508000) a gratificação mensal que deverá ser abonada, a partir de 15 do corrente, ao servente do
Tesouro Nacional, classe "E", Quadro I, Rodolfo Conceição Duarte,
por serviços extraordinários que vem prestando, fora das horas do
expediente, na Portaria deste Ministério.
A despesa relativa a essa gratificação deverá correr à conta da
verba 1' — "Pessoal" sub-consignação n. 29, Inciso 01, do vigente
orçamento deste Ministério.
, N. 104 — Recomendo-vos providencieis no sentido de ser substituido a partir de 15 do corrente, na relação que acompanhou a
Portaria n. 1-C, de 3 de janeiro deste ano, o antigo porteiro do Tesouro Nacional, Vitor Duarte Lisboa, ora aposentado, pelo contínuo,
classe "O", do Quadro I, deste Ministério, Cipriano Ferreira dos Santos,
ao qual, como encarregado de chefiar os serviços das portarias desta
Secretaria de Estado e do Tesouro Nacional, fica concedida, desde o
referido dia 15 do corrente mês, a gratificação mensal de 3508000
(trezentos e cincoenta mil réis) que até então vinha sendo abonada
ao seu antecessor, por serviços extraordinários prestados fora das
horas do expediente normal da repartição.
A despesa com o pagamento dessa gratificação correrá à conta
da dotação orçamentária própria, feitas no empenho global n. 1, as
necessárias modificações.
Circulares:
• N. 63 — Na conformidade do resolvido no processo n. 13.312,
do corrente ano, declaro aos senhores chefes das repartições subordinadas a este Ministério, para seu conhecimento e devidos fins,
que, em face do disposto no art. 2° do decreto n. 24.427, de 19 de
junho de 1934. os empréstimos hipotecários realizados pelas Caixas
Económicas Federais, estão Isentos do tributo estabelecido no decreto n. 21.949, de 12 de outubro de 1932. — A. de Souza Costa.
N. 64 — Do conformidade com o resolvido no processo n. 66.303,
de 1938, declaro aos senhores chefes das repartições subordinadas a
este Ministério, para seu conhecimento e devidos fins, que as prescrições dos arte. 2* e 5° do regulamento anexo ao decreto n. 1.137,
de 7 de outubro de 1938, para a inutilização das estampilhas, não se
aplicam à selagem mecânica, podendo esta ser feita em qualquer
parte do papel em que se tenha de efetuar a respectiva autenticação
pela data e assinatura. — Á. de Souza Costa.
Oficies:
— Ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal de Contas
Ns. 868 e 870 — Transmitindo, para os fins convenientes, cópias
dos decretos-leis na. 900 e 895, de 26 de novembro último, que
abrem, respectivamente, o crédito suplementar de 116.284:213$400 a
diversas verbas do vigente orçamento do Ministério da Fazenda e o
crédito especial de 13:2008000 para atender ao pagamento do pessoal
da Fiscalização Geral de Loterias nos meses de novembro e dezembro
do corrente ano.
— Ao Sr. Presidente do 'Departamento Administrativo do Serviço Público:
Na. 627 e 628 — Remetendo, para os fins convenientes, os processos relativos aos pedidos de transferência feitos pelo guarda-livros
da classe "F", Quadro I, Tesouro Nacional, Mário Guilherme Cavaicanil e pelo escriturário da classe '"F", Quadro VII, Delegacias Fiscais, Jugurta Cutelo Branco.
IXPIEDOINTE DO tia. CHUPE DO OADINITZ

Ao 13r. Presidente do Conselho Superior de Tarifas
N. aes — Comunicando que o Sr. Ministro proferiu o seguinte
despacho no processo em que é interessado Martinho Claro, estabelecido em 860 Paulo, e relativo ao recurso interposto pelo senhor representante da Fazenda, da decisão constante do acdrdão D. 2.924, de

12 de julho de 1937 . — "Dou provimento ao recurso do senhor representante da Fazeuda para, reformando o acórdão recorrido, reatabelecer a decisão da Alfândega de Santos".
2 o seguinte o recurso do Senhor representante da Fazenda:
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda:
De conformidade com o disposto no art. 162, do decreto nó.
mero 24.036, de 26 de março de 1934, recorro para V. Exa. da de..
cisão contida no acdvdão de fls., do ilustrado Conselho Superior de
Tarifa, dando provimento ao recurso n. 1.851, interposto por Martinho Claro, negociante, do ato do Sr. Inspetor da Alfândega de Santos que, julgando lesivo aos interesses fiscais o valor oferecido para
pagamento dos direitos referentes às ,válvulas de rádio despachadas
pela nota de importação n. 72.833, de 1933, mandou fossem estes
calculados Obre o valor constante da fatura consular sem o abatimento de 50 %, de que se socorreu a parte para fazer o respectivo
cálculo.
Se bem que quanto à idêntica mercadoria tenha interposto para
V. Excia. numerosos recursos, cabe-me salientar que, neste processo,
a lesão fiscal se apresenta sob outro aspecto, visto que a parte lançou
mão de um outro meio, como seja, o de diminuir o valor — sóbre o
qual são calculados os direitos — usando de um desconto francamente fictício, para efeito exclusivamente fiscal.
Sucede, porém, que a mercadoria em causa foi importada em
1933, quando já se achava vigente a circular ministerial n. 48, de 8
de outubro de 1929, que, visando coibir os abusos resultados de se
permitir a cobrança dos direitos sare o valor da mercadoria, deduzidos os abatimentos ou descontos previstos em contratos ou de qualquer outra origem, — determinou não mais consentir na aludida
permissão.
Embora a aludida circular diga respeito à importação de ttuto-'
moveis, seus accessórios e pertences, uma vez que determina medida'
altamente moralisadora que bem acautela os interesses fiscais, pada
impede a sua aplicação ao caso em debate, referente b. mercadoria
cuja importação os meios irregulares de que lançam mão certos, importadores para fugirem ao p agamento dos direitos devidos.
Espero, pois. que V. Exa., bem apreciando o assunto, se digne
de dar provimento ao presente recurso para o fim de, anulando o
acórdão recorrido, restabelecer a decisão de 1' instância, proferida
conforme a certa interpretação do dispositivo legal invocado e a prova
dos autos.
Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1937. — Leão Caçador, Representante da Fazenda Pública.
Serviço do Pessoal
EMPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA

•nn

DESPACHOS

Processo n. 30.610-38 — Guilherme Geraldo Jansen, pedindo'
para ser contratado como trabalhador das capatazias, da Alfândega
de Florianópolis. — :Solicita Guilherme Geraldo Jansen se digne Vossa
Excelência de contratá-lo no cargo de trabalhador das capatazias,
Alfândega de Florianopolis.
A lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, considerou extinta a car2
reira de trabalhador do quadre VIII e estabeleceu que, para exercer
essas funções, o governo admitiria, oportunamente, extranumerários,
na forma da legislação em vigor.
Cumpre-me, com a devida vénia, esclarecer a V. Ex., que, nrt
momento, não dispõe este Ministério de dotação orçamentaria própria,j
para custear a despêsa decorrente da admissão em causa. Assim, 4
meu parecer que o suplicante deve aguardar oportunidade. — A. drt
Sousa Costa. — De acórdo. Em 17-8-938. — Girrouo VARGAS.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
DESPACHOS

.

•

ij

Processo n. 76.475-38 — Carlos Martins Futuro, habilitada eirt
concurso, pedindo sua nomeação para emprego de 1." entrancia. —
Aguarde oportunidade.
A Diretoria Geral da Fazenda Nacional, bem assim o Serviço de
Pessoal, foram de opinião que o requerente deve aguardar oportunidade, e vista do que dispõe a circular n. 12, de 28 de junho de 1937, ..4!)
deste Ministério.
Processo n. 57.824-38 — Alá() de Oliveira, funcionário em disponibilidade da extinta justiça eleitoral, pedindo seu aproveitamento
no lugar de contador, do quadro I deste Ministério. — Indeferido, de
acórdo com os pareceres.
Os pareceres aludidos, emitidos pela Diretoria Geral da Faze,n4
Nacional e Serviço do Pessoal, propõem o indeferimento do pedido.
visto o emprego pleiteado só pocier ser provido mediante concurso de
provas, na conformidade da legislação em vigor.
Processo n. 83.070-38 — Sr. Dirètor Geral da Fazenda Nacional.
— Transmito-vos, de ordem do Sr. ministro, afim de que vos digneis de providenciar, no sentido de ser transcrito nos assentamehtos
do interessado, o aviso incluso, por cópia, do Ministério da Justiça e
Negaclos Interiores, it 0-1.419, de 4 do corrente, comunicando que
o contabilista da classe L, quadro I — Tesouro Nacional, Sr. Heitor
idurat, que fóra designado para acompanhar a organização da proposta do orçamento do referido Ministério relativa ao exercido de
1939, desempenhou essa comissão com inexcedive/ zelo, competência'
e dedicação. Saudacdes. — Orlando B. Vileta, chefe do Gabinete. 4

▪
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Dezembro de 1938
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CF.XPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
DESPACHO

Processo n. 70.904-37 — José Moaeira de França, Servente da
classe E, do quadro VIII, com exercício na Alfândega de Santos, pedindo nomeação para guarda aduaneiro. — Indeferido, em face dos
pareceres.
Nos pareceres aludidos, tanto a Comissão de Efibiencia do Miministério da Fazenda, como o Serviço do Pessoal, entendem não poder
ser atendido o requerente, visto não haver vaga na classe E da cgr,.
reira de guarda aduaneiro.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
DESPACHO

Horácio de Almeida Barboaa,
Processo n. 93.177-38
administrativo da classe J, do quadro I — Tesouro Nacional, com
exercício na Secção Administrativa do Gerviço do Pessoal, pedindo
férias, afim de serem gozadas parceladamente. Concedo as férias
para serem gosadas parce:adamente, nos termos do requerimento e
do parecer. (1-0-1938).
oricaos
Dia 30 de novembro de 1938.
Ao Sr. diretor da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do D.
IA. S. P.:
N. 643 — Restituindo o processo em que o auxiliar de escrita
de 3:a classe da Diretoria de Estatística da Produção do Ministério
da Agricultura, Narciso Alves da Silveira, pede seu aproveitamento
no lugar de estultice auxiliar de qualquer Ministério, e comunicancha que o suplicante prestou concurso para provimento de cargo
de amanuense de 2.a classe, do Ministério da Agricultura, e assim,
~ente o Serviço do Pessoal do referido Ministério poderá presaar oa
esclarecimentos necessários à apuração do direito alegado.
— Ao Sr. diretor do Domínio da União:
N. 587 — Remetendo, devidamente apostilada, quanto ao nome
do interessado, a portaria relativa à prorrogação do contrato de Júlio
Manuel Lopes Teixeira, para exercer as funções de trabalhador de 1.21
classe do Serviço de Engeeharia, da mesma Diretoria.
Ao Gr. diretor da Casa da Moeda:
Na. 167 e 168 — Remetendo as portarias do Sr. Diretor Gerai
que concedem licença, ao gravador da classe D, do quadro V, Adolfo
"'Augusto Hungerbuhler e ao conlitnuo da classe P, do quadro V,
Nelson Ferreira de Araujo.
N. 169 — Comunicando que deve comparecer no próximo dia 7,
às II horas, na Secção de Fiscalização do Exercício Profissional, o
mecânico da classe G do quadro V, Luiz Fernandes Feitoza, com
exercício na mesma Diretoria, afim de ser submetido à inspeção de
saúde, para efeito de aposentadoria.
— Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 233 — Remetendo o decreto que transfere Décio Martins de
Almeida, para o cargo da classe F, da carreira de escriturerio, do
quadro III e comunicando que o referido funcionário tomou posse,
este Serviço, do referido cargo.
Ao Sr. diretor da Estatística Económica e Financeira:
N. 588 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral, que con.
cede licença ao estatístico da classe I, do quadro 1 ,, Glaucia Weinberser, com exercício na mesma Diretoria.
— Ao Sr. Contador Geral da República:
N. 161 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral que concede licença-prêmio ao contabilista da classe J, do quadro I, Elidi°
de Carvalho, com exercício na mesma Contadoria.
— Ao Gr. Diretor da Secção de Fiscalização do Exercido Pro•

—

•

—

fissional:
. N. 186 — Solicitando seja submetido a inspeção de saúde, para

efeito de posse, Isaac Delduque, nomeado para exercer o cargo da
classe I, da carreira de oficial administrativo, do quadro' II, Tribunal de Contas, deste Ministério.
— Ao Sr. Delegado Fiscal em Mato Grosso:
ao"
N. 112 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral, que -ooncede licença ao escrivão da classe 1, do quadro I, Ari Minei' Pena
Firme, com exercício no Serviço Regional, junto à mesma repartielto.
— Ao Sr. Delegado Fiscal em Minas Gerais:
3 Ns. 283 e 284 — Remetendo as portarias do Sr. Diretor Geral
que concedem licença aia coletor federal em Marlene, Francisco Claua
(tino dos Santos e ao escrivão da Coletoria Federal em Itambacurf.
Alvaro de Morais.
N. 285 — Remetendo o decreto que nomeia Aristocies Pinto Cõelbo, para exercer o lugar de coletor da O h coletoria das rendas fedenis em Ponte Nova, e autorizando a dar ao referido nomeado ti
posse do respectivo cargo, com observância no item 9 da circular
;deste Serviço, n. 3, do 21 de fevereiro último.
N. 286 — Remetendo o processo em que o agente fiscal do imposto de consumo, Manuel Cesse Pereira da Gilva Junior, pede indonização da importância de 2008000, que dispendeu quando em ser:viço, em 1930, e solicitando provideneias, no sentido de serem pese'Jade, e. esclarecimentos, a que alude o parecer de fls. 4 verso.

Ao Sr. Delegado Fiscal no Pará:
N. 130— Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral que concede lioenoa-prernio ao arquivista da clame G, do quadro YU, Sebastião da Costa Maia, com exerce:ao na mesma Delegacia."
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Paraná:
N. 164 — Conmunioando que resolveu deferir o pedido feito pelo
engenheiro da classe II, do quadro I, Ariam Pessóa, com exercício no
Serviço Regional do Domínio da União junto à 11108Ma repartição,
sobre contagem de tempo de serviço, apenas para que conste dos assentamentos do requerente o período de 1.0 de dezembro de 1923 a
31 de agosto de 1924, mencionado na certidão constante do mesmo prohow, em que serviu como auxiliar técnico, da Comissão Fundadora
do Núcleo Colonial "Cândido de Abreu".
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Piauí:
N. 156 — Comunicando que a nomeação de MIO Cordeiro Gd-,
vão, para o lugar de escrivão da coletoria das rendas federais em Salgueiros, será objeto da proposta a ser submetida à consideração da
Superior Autoridade, não podendo ser as demais indicações aceitas e
encaminhadas por esteg-viço, em face da informação da Secção Administrativa.
N. 84 — Comunicando que o Sr. ministro resolveu deferir o requerimento em que o servente da Caixa Económica Federal anexa à
mesma repartição, Pedro José da Silva, pede elevação de seus vencimentos para trezentos mil Mia mensais.
N. 85 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral que concede
licença ao guarda-livros da classe F, do quadro I, Eraldo da Mota Valença, com exerélcio na Contadoria Seccional junto á Estrada de
Ferro Central do Piauf, m Parnalba no mesmd Estado.
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Estado do Rio de Janeiro:
Na. 203 e 206 — Remetendo as portarias do Sr. Diretor Geras
que concedem licença-prêmio ao servente da classe D, do quadro VIL
Augusto Francisco Pinhal e ao coletor da 3.a coletoria federal em Niterói, no mesmo Estado, António Santiago.
•
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Rio Grande do Norte:
N. 94 — Remetendo a portaria do Gr. Diretor Geral que concede
licença ao agente fiscal do imposto de consumo no interior do mesmo
Estado, João Capistrano Leda.
— Ao Sr. Delegado Fiscal no Rio Grande do Sul:
N. 370 — Remetendo o processo relativo à aposentadoria do
agente fiscal do imposto de consumo no interior do mesmo Estado,
Leopoldino Artur da Silva Leitão e solicitando providências, no sentido de ser o aposentado convidado a apresentar certidões de tempo
de serviço público federal, passadas na conformidade da circular número 4, de 6 de novembro de 1935. da antiga Diretoria do Expediente!
e do Pesoal.
N. 372 — Remetendo o decreto que remove o escriturário da
classe F, do quadro VII, Wilson Miguel Ibanez, com exercício na Delegacia Fiscal no Estado de Mato Grosso, para a mesma repartição.
— Ao Sr. Dãegado Fiscal em São Paulo:
• N. 441 — Remetendo a portaria do Sr. Diretor Geral que concede licença ao guarda-livros da classe Gr, do quadro 1, Amélia Arduini
Amado Ferreira, com exercício na Contadoria Seccional, junto à Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, na aludida capital;
N. 44 4— Remetendo o decreto que nomeia Alaide Neves Lopes
Lima para exercer o cargo da classe D. da carreira de escriturário, do
quadro VII e ter exeralcio na mesma Delegacia e autorizando, outrossim, a dar ao referido nomeado a posse do respectivo cargo, com observência no item 9 da circular deste Serviço n. 3, de 21 de fevereiro
último e o disposto no artigo 2.0 do decreto n. 23.326, de 8 de novembro de 1933.
— Ao Sr. inspetor da A:fândega de Belém:
Na. 131 e 132 — Remetendo as portarias do Sr. Diretor Geral,
oue concedem licença ao guarda aduaneiro da classe F, do quadro
VIII, Lauro Cavalero Barbosa, com eitereicio na Guarda-Mona da
mesma Alfândega e ao marinheiro da classe B, do quadro VIII, José
Pinto Bandeira, com exereicio também na aludida Alfândega.
— Ao Sr. Inspetor da Alfândega de São Salvador:
N. 172 — Remetendo eportaria .do Sr. Diretor Geral que concede licença-prémio ao marinheiro da classe C, do quadro VIII, Mar-,
tias Borges dos Roia, com exercício na mesma Alfândega.
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos:
N. 209 — Remetendo o processo relativo ao requerimento em que
Orlando António Emílio Intriere pede suk nomeação para o lugar
de despachante aduaneiro junto à mesma Alfândega, e solicitando, na
conformidade do despacho do senhor secretário chefe do Gabinete do
Or. ministro, preste os necessários esclarecimentos a respeito, em
face do disposto no artigo 22.104, de 23 de novembro de 1932.
Dia Ide dezembro de 1938.
—

— Ao Gr. presidente da Comissão de Eficiência do Ministério da
Fazenda: .
N. 641 — Comunicando que o Sr. Diretor Geral, à vista do despacho do Sr. ministro, resolveu que tenha exercício na mesma tomissão o escriturário da classe E. do quadro VI!, latia da Cunha Ma chado, servindo, em comissão, no quadro móvel do Tesouro Nacional.
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— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
— Ao Sr. Dira Inc Secretário do Tribunal de Contas:
N. 2.057 — Remetendo processo n. 53.718-38, do Tesouro hal
N. 20 — Apresentando João Jover Goulart Fraga, que tomou
seferente a prorrogação de expediente da Contadoria Seccioss
posse neste Serviço do cargo da classe H. da carreira de oficial admi- cional,
àquela Delegacia Fiscal.
nistrativo, do quadro II, Tribunal de Contas, para o qual foi trans- nal anexa
— Ao Sr. delegado fiscal em Pernambuco:
ferido.
N. 3.066 — Remetendo processo n. 57.640-38, do Tesouro Na-.'
— sk o Sr. inspetor da Alfendega do Rio de Janeiro:
cional,
:eferente ao pagamento de percentagens ao agente fiesca
N. 210 — Remetendo o decreto que nomeia Luciano Règo, para Humberto
Farias Nobre.
exercer o cargo da classe D, da carreira de guarda aduaneiro, do qua— Ao Sr. contador seccional no Ministério da Agricultura:
dro VIII e comunicando que o referido nomeado tomou posse neste
N. 3.060 — Remetendo terceiras vias de empenho de despes
gerviço, do cargo aludido.
da Diretoria do Expediente e Contabilidade do mesmo Ministério.
— Ao Sr. contados' seccional no Departamento dos Correios e Tei-e
légrafos:
Contadoria Central da República
N. 3.063 — Remetendo processo n. 6.991-38, desta Contadoria
relativo à consulta feita pela Contadoria Secciona/ no Diretoria Re-e
Expediente do dia 28 de novembro de 1938
gional dos Correios e Telégrafos de Fortaleza, sobre a escrituraçãef
Of feios
de importância descontada a favor do Didrio Oficiar.
Ao Exmo Sr. cLaetor geral da Fazenda Nacional:
Aos Srs. chefes das Contadorias Seccionais
N. 3.039 — Transmitindo cópia do oficio n. 2.858, de 14 do cora
rente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Nacional sob O
Na Alfândega de Florianópolis:
n. 88.632-38, relativo ao registro do crédito especial de 50:0003000,
N. 3.051 — Restituindo mapa de resumo de ponto, para ser dé-s
aberto pelo decreto-lei n. 793, de 18 de outubro, ao ministério da Eduvistamente
assinado.
ação e Saúde.
— Na Estrada de Ferro de Golas:
—Ao Sr. diretor do Pessoal, Ministério da Fazenda:
N. 3.052 — Relativo a remessa de documentos k vaga de extraa
N. 3.046 —Transmitindo folha de pagamento. referente tiO
mensalista desta Contadoria.
mês de novembro em curso, que compete ao contabilista da classe 3, numerário
— Na Delegacia Fiscal em Mato Grosso:
do quadro I deste Ministério, Percilio de Carvalho, designado para
N. 3.053 — Relativo à classificação de importância, a délaito
inspecionar — Contadorias Seccionais em diversos Estados.
Responsáveis".
N. 3.047 — Transmitindo folha de pagament referente ao mês de "Diversos
Na Delegacia Fiscal no Espírito Santo:
novembro deste ano, que compete ao contabilista da classe K, do quaN. 3.054 — Sobre transferência de funcionário realizada peie
dro I, deste Ministério, Artur Guedes Filho, designado para inspecioa PiL delegado
fiscal.
3
.!
nar as Contadorias Seccionais em diversos Estados.
Na Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 3.048 — Transmitindo folha de pagamento referente ao mês
N. 3.058 — Remetendo processo n. 7.4.63-38, desta Cont4or1it,
de novembro deste ano, que compete ao contador da classe K, de orginado
pelo cumprimento da circular n. 241, de setembro de 193,4,d
quadro I, deste Ministério Valdenna- Plínio de Almeida, designado desta repartição.
para inspecionar diversas Contadorias Seccionais nos Estados.
— Na Delegacia Fiscal do Rio Grande do Norte:
N. 3.049 — Transmitindo folha de pagamento referente ao mês
N. 3.059 — Relativo a remessa de material.
de novembro deste ano, que compete ao contador da classe X, do
— Na Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul:
quadro I. deste Ministério, Antônio Fernandes Pinto, designado para
N. 3.061 — Respondendo ao ofício n. 732, referente ao "'Baiana,'
,
as
Contadorias
Seccionais
no
Maranhão.
inspecionrr
I
90
Geral
da União de 1937":
ao
mês
N. 3.050 — Transmitindo folha de pagamento referente
Na
Diretoria
regional
dos
Correios
e
Telégrafos
em
Fortallezá
—
de novembro em curso que compete ao contador da classe K, do
N. 3.062 — Em resposta ao vosso telegrama de 3 de novembro' i
quadro I, deste Ministério, Manuel Vicente do Rego Valença Filho,
priaximo findo, consultando sobre a escrituração de importância desse
designado para inspecionar as Contadorias Seccionais no Piauí.
contada a favor do "Diário Oficial" de que trata a circular n. 298, dal
nue às Contadoria%
— Ao Sr. diretor da Depesa Pública:
3 de agosto último, desta Contadoria, declarocrédito
das entidade/.
Seccionais compete escriturar em depósitos a
N.3.038 — Transmitindo cópia do oficio n. 2.858, de 14 de X
enumeradas, todas as importâncias, recolhidas a favor das mesmas,'
corrente, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Nacional
preoeupaçao da procedência, que é da alçada administrativa.
sob o n. 88.652-38, Irelativo ao registro do crédito especial de reis sem Quanto
ao encaminhamento da vossa consulta, diretamente o)
50:000;000, aberto pelo decreto lei n. 793, de 18 de outubro, ao Micela Contadrria, está mesmo em desacordo com o disposto na letçal,
nistério da Er.ucação e Saúde.
oficio circular n. 1.214, de 29 de abril de 1933.
—Ao Sr. diretor do Serviço de Caça e Pesca — Ministério de; f do— Na Delegacia Fiscal no Rio de Janeiro:
Agricultura:
N. 3.065 — Remetendo processo n. 6.806-38, desta Contadorft4
N. 3.045 — Respondendo ao oficio n. 816„ comunica que a taxa sobre pagamento de passagens fornecidas pela Estrada de Ferro d.
irisada pelo decreto lei n. 291, de 23 de fevereiro do ano em curso, Maricá.
•
nS
atingiu até o mês de setembro último, a importância de 2.112:2503400.
— Ao Sr. gerente do Bank of London & South america Ltd.
recebimento
do
supllemento
n.
3
h
Lista1
N. 3.064 — Acusando o
— Ao Fr. contador seccional no Ministério da Fazenda:
Assinantes do mesmo Banco, agradecendo a gentileza da remes 1
N. 3.044 — Remetendo processo n. 6.828-38, relativo a instalaÇãõ: de
em causa.
do Centro Médio(' Cirúrgico do Hospital Colónia Juliano Moreira.
Contadoria Central da República, em 2 de dezembro de 1938.
Aos
Srs.
chefes
das
Contadorias
Seccionais
—
Maria Mia, pelo secretário contador, classe H.
Na Delegacia Fiscal em Goiaz:
N. 3.049 — Remetendo processo n. 78.835-37, do Tesouro Na-*
eional, relativo a legalização de pagamentos efetuados em 1935. aos
Diretoria das Rendas Internas
funcionários da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral naquele
Estado.
Ma 2 ele dezembro de 1938
— Na Delegacia Fiscal em Minas Gerais:
N. 3.041 — Remetendo rrocesso n. 6.930-38, relativo à liquia
Ao Ramo. Sr. Mioistro da Fazenda:
dação do débito da Rede Mineira de Viação, para com a União.
N. 7 — A lei n. 549, de 20 de outubro de 1937, que dispõe sobre
N. 3.043 — Sobre remessa de material.
— Na Caixa de Amortização:
fiscalizaçãc da produção, circulação e distribuição de vinhos e de• N. 3.042 — Remetendo processo n. 46.117-38, do Tesouro Na- rivados, como receita. para atender aos gastos do serviço federai,
cional, r elativo à emissão de 70.000:0003600, em apólices da Divida criou as taxas citadas no artigo 23, ficando, entretanto, toda essa ora....
Pública, para pagamento à Sociedade Anonima du Gaz de Rio de Ja- ganização dependente de regulamentação que sur giu no artigo 20 dei""1"
neiro.
decreto n. 2.499, de 16 de março de 1938 que, assim prescreve: )
Requerimento despachado:
"O referido regulamento entrará em vigor na data da ineso
falação éo Laboratório Central de Enologia, devendo para ias°
P. I. 7.402-38 — Protocolado na Contadoria Central da Repila
serem tomadas as providências necessárias, de acordo com as
blica, Jacira Nogueira Pinto. — Deferido.
disposições do , rtigo 24 e B 10 e 20 d oartigo 21, da lei ndia
mero 549, de 20 de outubro de 1937."
Expediente do dia 29 de noverniro de 1938
Assim, a falta de instalação daquele Laboratório, está a lei em,
Ofícios:
suspenso e a obrança das taxas não efetivada.
Ao Sr. diretor do Expediente e Contabilidade do Ministério
Acontece. porém, que nc decreto-lei n. 826, de 28 de outubro'
Agrieultura.
vem reproduzido o artigo 23 do decreto n. 549 citado, cana
N. 3.056 — Acusando recebimento de terceiras vias de conhe- oúltimo,
número 25, tratando ainda das taxas de $005 por litro de vinhoa
cimentos de empenhos de despesa, solicita que os futuras remessas
sejam feitas oiretamente à Contadoria Seccional neste Ministério. de frutos diversos; 30Ch por litro de vinho nacional produzido;" $00W,
pôr litro de aguardente de vinho ou,grasa
— Ao Sr, presidente da Comissão Encarregada da Liquidação das por litro de v!nagre; 3050os
pa; $100 pot' otro para vinhos estrangeiros e outros deriyadó0
Contas do Lloyd Prasileiro:
N. 3.055 — Remetendo processo n. 54.480-38, do Tesouro Na- da uva, importados.
Ha, evidentemente ,um'. taxação que escapa ao poder tribrItario
eional, reativo à liquidação dos débitos da antiga Companhia de. NaJa União (impaste de produção — ta parte do dispositivo) p eI6 (MN
vegação Lloyd Brasileiro.
4
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: para funcionar em opeki mesmo ai tiao, a rigor leeed, só pode subsistir a parte final (im- a. 1.891, em favor da aludida instituição
portação ou com maio propriedade, imposto de consumo sobre pro- rações bancárias em geral, com exclusão unica de cámbios de qual.
quer espécie pelo que fica liberado o depósito de 50:0001, efetuado
auto estrangeirc).
Para que de futuro, não se alegue inconstitucioasalidade, convi- i nesse Banco, pelo respectivo incorporador cidadão Feliciano Alves,
Para satisfação de exigências regulamentares. (Processo número
sia a alteração do texto legal.
Sirvo-ma ca oporSunidede para reiterar a V. k1C. os meus pro- 72.302-38.)
1estos de suOida consideraçã( e estima.
— Ao Sr. presidente do Banco do Brasil (Fiscalização Ban— Ao Se. diretor do F. erviço do Pessoal:
cária:
' N. 230 — Solicitando providências n3 sentido de eer o Departa-I
N. 1.319 — Comunicando que o Sr. ministro da Fazenda, por
inento dos Correios a Stelagrafos autorizado a conceder franquia despacho de 21 de novembro último, proferido no processo fichado
• do impos- sob n. 12.178, de 1938, resolveu indeferir a solicitação feita pela
postal e telegrática, ern objeto de serviço, ao agente .0!"Jeal
to do consun.o Carke Marques Lisboa, ultimamente designado para. Sociedade Consignatária Ilobeco Ltda., no sentido de lhe ser restiexercer, em C4(DifaiãO. G car go de inspetor fiscal do mesmo imposto tuida a quantia referente à taxa de 3 por cento, (sobrada de conformidade com o decreto-lei n. 97, de 23 de dezembro do ano passado.
ao F.etado do itio Grande do Sul.
-- Ao Sr. delegado fiscal na Paráiba:
sobre um material importado para o Serviço de Aguas e Esgotos do e
N. 52 -- ()monteando que o Sr diretor geral par despacho dá Distrito Federal. (Processo n. 12.178-38.)
nsa
do
agente
fiscai
B de novembro 'Mimu. resoLveu autorizar a disp e
N. 071 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional •
*o imposto de consurn3 no interior desse Estado — José de 'Oliveira eeelara ao agente fiscal do imposto de consumo no interior do EsLima, da coe iesão de auxiliar de fiscalização do s aio sias operaeSee tado de-Minas Gerais, Carlos Marques Lisboa, para seu conhecimento
e devidos fins, que o Sr. diretor geral da Fazenda Nacional, atenSanearias, reilizadas no Estesio de Alagoas.
dendo ao que propôs esta diretoria, resolveu, por despacho de 28 de
-- Ao Sr. delegado fiscal am Alagoas:
N. 30 — Comunicando que o Sr diretor geral por despacho de novembro último, designá-lo para exercer, em comissão, o cargo de
1 de novembro [Vime, resolveu eutorizar a dispensa da agente fiscal inspetor fiscal do mesmo imposto no,Estado do Rio Grande do Sul,
imosto de ionsurno no interior do Estado da Paraiba — José de conforme consta do ofício n. 586, de 29 daquele mês, do Serviço do
Gres e ire Lima, da comissão de auxiliar da fiscalização do selo nas Pessoal.
N. 672 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional,
operaçaee buscarias nesee Estado.
comunica ao senhor superintendente da Fiscalização do Selo nas Ope— Ao Sr. adegado fiscal no Rio Grande do Sul:
29 — Comunicando que o Sr. diretor geral por despacho ra d ões Bancárias, para seu conhecimento e devidos fins, que o se!"3 de novembro Iimo, autorizou a designação do agente fiscal nhor diretor geral da Fazenda Nacional, por despacho de 3 de nodo in:posto de consumo no interior do Estado de Minas Gereis — vembro último, resolveu autorizar a dispensa do agente fiscal do imCarlos Ihrque4 Lisboa, ova exercer, em emissão, o cargo de ias- posto de consumo no, interior do Estado da Paraiba, José de Oliveira
Lima, da comissão de auxiliar da mesma fiscalizaçãe no Estado de
utor fiscal 'do TRAWRO imposto nesse Estado.
Alagoas, conforme faz certo o oficio n. 573, de 21 daquela mas, ao
— Ao Se . delegado fieeal em Minas Gerais:
N. 185 — Comunicando que o Sr. diretor geral por despedi° diretor do Serviço do Pessoal.
N. 873 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional,
le 23 de novembro último, autorizou a designação do agonie fiácal
do iltif,osto de consume no interior dessa Estado — Cedes Marques devolvendo ao inspetor de Coletorias Federais e Mesas de Rendas não
LI:•z bon, para exercer. em carnissio, o cargo de inspetor fiecal do Alfandegadas do Estado de Alagoas, Manuel da Costa Barbosa, o relatói io dos serviços que efetuou no período de 18 de agosto a 30 de
coe.Amo imposto no &Mo do Rio Grande da Sul.
setembro do corrente ano, recomenda-lhe que jd ente as cópias dos
-- Ao S . diretor da Reeebederia de Listrito Federal:
N. 305 — Remetendo o processo fichado sob n. 77.528, de 1938, termos de balanço. lavrados nas exatorias inspecionadas no aludido
'ern que é iatetessado — Mt.rio Coelho dos Reis. (Processo náMcro período. (Processo n. 79.452-38.)
77.528-38).
diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
— Ao
Diretoria das Rendas Aduaneiras
N. 306 — Comunicando que o Sr. diretor geral tendo presente
„So processo n. 48.110, de 1903, em que Mensenhor Joaquim Nabuco,
PROCESSOS DESPACHADOS PEIA ExMO. SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
vigario de Senta Teresa. soiic i ta isenção do pagamento da taxa de
.COLISLII110 dagua, referaite ao exercido de 1938, para o prédio à rua
Em 11 de novembro de 1938
Aurea n. 71 onde mantém uma esecla gratuita para ambos os sexos,
resolveu, por despacho de 2 Ide novembro último, conceder a isenN. 64.503-38 — Em que a Federação Industrial do Rio de Jação pleiteada para o volue.e de (200 m3) duzentos metros cúbicos
neiro
transmite uma representação formulada pelos seus associaanuais.
N. n07 — Remetendo o processo fichad, sob n. 77 526, de :1938, dos Sardi 8c Sauer, fabricantes de engrenagens e acessórios, sobre o
tratamento tarifário dispensado pela Alfandega desta capital ás
cm que é interssado o Sr. Elpidio da Silva Pinheiro, (P. número barras
ou vergalhões de aço torneados e polidos, que os represen77.525-33).
N. 308 — Remetendo processo fichado sol) n. 28.113, de' 1936, tantes importam para a sua indústria:
• "Arquive-se."
referente a um desvio de selos para Vendas Mercantie, ccorrido na
Caixa Económica Federal, por pertencer o mesmo ao arquivo dessa
O despacho foi acorde com o seguinte parecer emitido pelo se.
repartição. (Processo n. 39.955-38.)
ministo:
— Ao Sr. diretor- do
"A Federação Industrial do Rio de Janeiro transmite urna re. Imposto de Renda:
N. 227 — Comunicando que o Sr. ministro da Fazenda,, tendo presentação formulada pelos seus associados Sardi & Sauer, fabripresente o processo fichado sob is. 79.710, de 1938, em que Napoleão cantes de engrenagens e acessórios, sobre o tratamento tarifário disLima Malheiro solicita seja cancelado o lançamento "ex-officio" re- pensado pela Alfandega desta capital ás barras ou vergalhões
ferente ao exercício de 1933, proferiu, em data de 21 de novembro aço torneados e polidos, que os representantes importam para a sua
ultimo, o seguinte despacho:
indústria.
"Indeferido, por falta de amparo legal". (Processo n. 79.710-38.)
Pretende a firma Sardi & Sauer que essa mercadoria se classifique entre as barras, cantoneiras, vergalh&es e verguinhas, sim— Ao Sr. prefeito do Distrito Federal:
N. 665 — Afim de que poda ser solucionado o processo de nú- ples, cia taxa de $520, ao contrário do que resolveu a Alfandega do
mero 86.299, de 1938, encareço a V. Ex. as necessárias providências Rio, baseada, aliás, em pareceres técnicos, como no processo se esao sentido de ser restituido a esta diretoria o de n. 44.979, de 1934, clarece.
de interesse da firma J. Borges & Filho, encaminhado a essa Pre(labia aos representantes, caso não ess conformassem com a
leitura com o ofício n. 408, de 28 de julho de 1934, desta diretoria. classificação aduaneira, recorrer desse ato para o Conselho Superior de Tarifa. Não o fizeram, entretanto, preferindo dirigir sua
"..(Processo n. 86.299-38.)
— Ao Sr. diretor do Serviço de Aguas e Esgotos:
reclamação á superior autoridade, com prejuizo dos tramites reN 698 — Comunicando que o Sr. diretor geral, tendo presente gulamentares.
processo n. 48.110, de 1938, em que monsenhor Joaquim, :Nabuco,
Diante das diligências feitas pela Alfandega do Rio, de que dá
igário de Santa Teresa, solicita isenção do pagamento da; taxa de conta o processo anexo, chega-se á conclusão de que bem andou a
/consumo de agua, referente ao exercido de 1938, para o prédio da repartição incriminada. Sou,- pois, pelo arquivamento deste promo, ambos
gr
mantem uma de vemail.uitaimera
a . u,7
tosárrreesaolve
cesso."
novembro
l
e
e
IPOrIga
Lu
Dia 16 de novembro de 1938
•
, et isenção peliteada para o volume de (200m3) duzentos metros
48.110-38.)
!Ipdbloos anuais. (Processo n.
N. 89.556-38 — Em que Corção, Caulim S. A., reclama ao
Ao 3r. presidente do Banco do Brasil (Fiscalização 'Ban- exnso.
Sr. Presidente da República contra o ato do Sr. inspetor da
Searia):
desta capital, impondo-lhe multa por infração do reN. 1.317 — Transmitindo o processe fichado sob n. 88.837, de Alfandega
de faturas consulares:
1938, que tem por base uma denúncia oferecida por Tomas Scott gulamento
"Indeferido, de acorde com o parecer."
New/anda Júnior contra o "Moinho Sentiste, S. A.', solicitando auO parecer a que se refere o despacho acima, foi emitido pele,
diência a respeito. (Processo n. 86.837-38.)
Sr. ministro nos seguintes termos:
Ao Sr. presidente do Banco do Brasil:
"Corção, Cardim S. A., firma desta p raça, reclama contra o
,r. 1.818 — Comunicando que de conformidade com ,'o .que re- ato da
Alfandega do Rio que lhe impôs a multa de direitos em dckltsuereu a "Casa Bancária Bandeirante S. A.", core sede à rua da
de mercareandelária n. R. foj expedida or .st.a dirotssasiN a carta-patente bro por falta de fatura oonaular referente a uma partida

-
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!Gloria, que a reclamante recebeu como amostra e despachou como- tinta reina) de verniz, com o peso legal de 73 quilos, do art. 982 da
tarifa e taxa de 2$600 por quilo.
Alega a requerente que, por se tratar de mostras gratis, com
o valor de $5.00, não foi expedida fatura consular, documento esse
é exigivel para as mercadorias do valor de $25.00 ou mais.
que A
sóAlfandega
do Rio, ouvida a respeito, informa que a reclamante despachou 5 latas marca Aviquipo, contendo 73 quilos de tinta
a base de verniz, da taxa de 2$600, deixando de apresentar a fatura
consular sob fundamento de se tratar de amostra gratis dessa mercadoria.
Na conferência foi, porém, verificado para conteúdo desses volumes — colódio indestrial — do art. 248, mercadoria muito diferente daquela, de taxa bem mais elevada e cujo valor não foi possivel conhecer na ausência dos respectivos documentos.
Por esse motivo resolveu dita repartição impor á reclamante a
•
multa do art. 55 do vigente regulamento de faturas consulares.
Cabia á firma interessada, se não se conformasse com o ato
aduaneiro, dele recorrer para o Conselho Superior de Tarifa, Órgão
competente para solucionar em segunda instancia, as questões dessa
natureza. Não o fizera, entretanto, preferindo encaminhar sua reclamação á superior autoridade.
Diante do que fica exposto penso que não merece atendimento
o pedido em causa. V. Ex. no entanto, resolverá como julgar- mais
acertado."
N. 89.556-38 — Em que Corça°, Cardim S. A., reclama ao
Esmo. Sr. Presidente da República contra o ato do Sr. inspetor da
Alfand'ega desta capital, impondo-lhe multa por infração do regulamento de fatures consulares:
"Indeferido, de nardo com o parecer."
O parecer a que se refere o despacho acima, foi emitido pelo
Sr. ministro nos seguintes termos:
"Corção, Cardim S. A., firma desta praça, reclama contra o
ato da Alfandega do Rio que lhe impôs a multa de direitos em dobro
por falta de fatura consular referente a uma partida de mercadoria
que a reclainante recebeu como amostra e despachou como tinta -a
base de Verniz, com o peso legal de 73 quilos, do art. 982 da tarifa
e taxa de 2$600 por quilo.
Alega a requerente que, por se tratar de amostras gratis, com
o valor de $5.00, 'não foi expedida fatura consular, documento esse
que só é exigivel para as mercadorias do valor de $25.00 ou mais.
A Alfandega do Rio, ouvida a respeito, informa que a reclamante despachou 5 latas marca Arquipo, contendo 73 quilos de tinta a
base de verniz, da taxa de 2$600. deixando de apresentar a fatura
consular sob fundamento de se tratar de amostra gratis dessa mercadoria.•
Na conferência foi, porém, verificado para conteúdo desses votomes — eolódio industrial — do art. 248, mercadoria muito diferente daquela, de taxa bem mais elevada e cujo valor não foi possivel conhecer na ausência dos respectivos documentos.
Por coe motivo resolveu dita repartição impor á reclamante a
multa do art. 55 do vigente regulamerAo de faturas consulares.
Cabia á firma interesada, se não se conformasse com o ato
aduaneiro. dele recorre p ara o'Corselho Sunerior de Tarifa. iSeRPio
competente para solucionar em segunda ins i tinria, as questões dessa natureza. Não o fizera. entretanto, preferindo encaminhar sua
reclamação á superior autoridade.
Diante do nue fira exposto penso que não merece atendimento n
pedido em causa. V. Ex. no entento, resolverá como julgar mais
acertado."
Dia 23 de novembro de 1938

Acontece, porém, que a uma nova partida de 188 tubos de
mento-asbesto com os respectivos acessórios, medindo 750 metros
de comprimento e 12 polegadas de diâmetro, importada pelo vapor
"Natal" e chegada a éste porto em 8 de agosto último, obteve !ela
apenas o abatimento de 85%, abatimento asse que é o concedida
ao material para o aperfeiçoamento da fabricação do açúcar, na
forma do art. 13, § 1. , n. 1, do decreto-lei n. 300, do 24 de feire.
reiro de 1938.
Pede, por isso, reconsideração dèsse último despacho e a consequente concessão da isenção total dos direitos e taxas, visto se tratar
de material destinado à irrigação de terras em lugares assolados
pelas sacas.
A requerente obteve, de fato, o favor alegado para o material
Importado em 1937. Foi uma concessão especial de V. Ex. cota
fundamento no art. 106 do decreto n. 24.023, de 21 de março de
1934, então vigorante. Tratava-se de um caso isolado e como não
estivesse previsto em lei, houve por bem V. 3x. soluciona-10 daquela forma (parecer n. 1;114, de 28-8-37).
Posteriormente, porém, 4. importação de materiais pat-a
gatão das terras de plantação de cana de açúcar tornou-se írequentr"
entre os proprietários de usinas de açúcar e de produção de alctiot,
resolvendo então a superior autoridade, de acórdo com o parecer
9

déste Ministério, atribuir a Use material favor idêntico ao de que
gozam os maquinismos, aparelhos, ferramentas e utensílios' desti.
nados ao aperfeiçoamento do fabrico do açúcar e à construção 'mi
melhoramento dos engenhos centrais, quando importados por
cultores ou empresas agricotas.
Nesta conformidade têm sido atendidos os pedidos deferidos por
V. Ex, não parecendo justo que a requerente, já beneficiada por
aquela anterior concessão, constitua uma exceção dentre os industriais nacionais em idênticas condições. V. Ex. no entanto;' resolverá como julgar mais acerimo."
etneur-ut N. 54 .

De acórdo cm o resolvido no processo fichado no Tesouro
n. 82.976, dêste ano, declaro ao s Srs. Inspetores das Alfândegas o
Administradores das Mesas de Rendas Alfandegadas, para seu ' conhecimento e devidos fins. que fearn concedidas as regalias de paquete,
de que trata o decreto n. 4.955, de 4 de maio de 1872, aos vapores
italiano "Conte Grande". "Ati ,pi = tus", "Oceania", "Neptunia", "Principessa Maria", "Principez=a ílio\ anna", "Atlanta", "Tereza" e
"Isarco". respectivainci;te de 11 077. 17.970, 11.752, 11.734, 5.2931
5.29:1, 2.720. :1.719
3.7W1 ttete!adas liquidas, todos pertencentes
à "Itália" SOcietá Anonima
Xav:gazione, de Génova, de que
r.g2nte no P.rasi:, "Italmar" S. A. Brasileira de Empresas Marr.timas.
Em 1 de dezenihri de 1038 — Utdarieo II. Cavalcanli, direlor.
n

direitos e taxas-aduaneiras por ato do Exmo. Sr. Presidente da República, de 25 de junho de 1937:
•
"Arquive-se."

N. 92.082-38 — Em que a Usina Santa Terezinha. S.A., tendo
• obtido abatimento de 85% nos direitos aduaneiros para tubos de
ziMento-asbesto Italit, material destinada à irrigação de 280 hectareé de suas terras, pede reconsideração do despacho e a consequente
concessão de isenção total dos direitos e taxas para a mercadoria
am apreça:
"Mantenho o despacho, de acardo com o parecer."
O parecer com o qual concordou o despacho supra foi o seguinte,
emitido pelo Sr. Ministro da Fazenda:
"Diz a Usina Santa Terezinha S. A., que requered e obteve de
V. Ex. isenção' completa de direitos e taxas aduaneiras para duas
partidas de tubos da cimento-asbesto %ant.", sendo urna de 485
tubos, chegada ao porto de Recife, em 21 de maio de 1937, Pelo vapor
brasileiro "Almirante Alexandrino" e outra de 277 tubos, chegada
lambem àquele porto, em 13 de julho do mesmo ano, pelo vapor
brasileiro "Raul Soares"."

EXPEDI F.NTE I I

Di A

II

SR, DIRETOP

30 de no ,. embro de 1938

Ao Sr. inspetor da Alfândega de Manãos:
N. 29 — Restituindo os documentos que acompanharam o •eiíe).:o
n. 56. de 11 de maio de 1937, fichado no Tesouro sob ii. 69.12,
dste ano, relativo às dech:ães n s . 11 e 12, proferidas pela Coni.ssid)
de Terifa dessa Alfândega, em outubro de 1936, comunica, para o.-s
dev;dos fins, que proferiu, em data , de 16 do corrente, o segu n nie
despacho:
"As pastilha= meci • cinais de s ais de Vichy e semelhantes metic'onadas na. 1 alínea do art. 1.115 da tarifa necessariamente serão
as "preparações em massa formas diversas" que, tendo em sna
eompos.ic$0 o elemento básicodeqae
as distingue das demais, ent14tanto sejam destinadas a uso iriterno por dissolução na boca e corstituídas, em sua quasi totalidade, de sacarose, como exige a nota

N. 87.841-38 — Em que a Companhia Johson, S. A:.- estabelecida-em Fortaleza. Estado do Ceará, com fábrica de extração de cera
de. carnaúba em Maranguape. no mesmo Estado, solicita autorização
para o processamento da restituição da irnportancia .correspondente
ang direitos de importação para consumo e taxas adoaneiras, paga 245.
pelo material recebido dos Estados Unidos da América do Norte., pelo
Vapor "Cape Howe", material esse para o qual obtivera a isenção de
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.
As "Fructines Vichy", por exemplo, e as "Pastilhas Vichy-Etat". .
que deram togar ao ecordão 1.586 de 1936, do Conselho Superior
de. Tarifa; preenchem • aqueles- requisitos. Os "Comprimas VichYEtat". objeto da decisão do inspetor da Alfândega de Mandos, oral"
discutida, são, segundo o laudo -de fls. 8,,"constitufelos de diversós
sáis minerais (bicarbonato de sódio, sais de titio, etc.) sob a forma
de comprimidos medicinais e nãe de pastilhas, pela ausência
sacarose, goma, etc. e. ainda, por não serem usados por dissoluç o
na boca".
- O Próprio rótulo aposto ao frasco que acondiciona os compr..midos- Vichy confirma o . /iludo, tanto pela designação que lhes d,
como por declarar, quanto à maneira de usá-los, que "peuvent ét e
pris indifféreniment dans remi, te vin, la cidre, ia biare e tou93
entre boisson". .
Não prevalece o argumento de que a tal produto cabe
a, taaa
de 41;600, por corresponder4 essa"?' que a antiga tarifa marcava
para
as pastilhas comprimidas de Vichy. Isto seria admitir que UM
técnico reputado como o que organizou a classe, jometesse tãO iOr
perdoável érro.
2,- .....a
Mesmo aceita essa hipótese, mi a de equivoco, caso seria .enaaa
de modificação da tarifa por meio de decreto-lei.
r
A decisão proferida, pois, n ilo traduz .uma interpreta" ,wial
uma alteração do texto tarifado.
3
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O que está compreendido no art. 1.445, por fôrço de seu titulo
e da definição da no-ta 245, que o completa, sáo as pastilhas do tipo
que originou o acordão 1.585 citado, e não as do que motivou a
decisão n. 12, em exame.
Declare-se pois a Alfândega, para seu conhecimento a exata
observáncia, que a classificação a adotar para a mercadoria em causa
é a de comprimidos medicinais não classificados, da última alínea
4i4:1 art. 1.316 e taxa ae-208$00 por quilograma.
Declare-se, outrossim, quanto aos cadeados de ferre dando volta
incompleta representados pelas amostras agrupadas sob o n. 2 e aos
quais se refere a decisão n. 11, que sobre a taxa impaste, de 9$360
por quilograma, deveria incidir a agravação de 30%, prevista na
ufa 228, por terem aiças e chaves niqueladas."
— Ao Sr. administrador da Mesa de Rendas Federais de Jaguarão:
N. 99 — Comunica, para os devidos fins, que S. Ex. o Sr. Presidente da . Republica resolveu aprovar, por despacho de 16 do corrente, o parecer emitido pelo Exmo. Sr. ministro da Fazenda no
processo fichado no Tesouro sob n. 77.497, dêste ano, referente á
,,ota em que a Embaixada do Uruguai trata de direitos de impor.,
ao° cobrados por essa repartição sobre reprodutores bovinos 4)
oviIIOS de procedência uruguaia.
O parecer aludido está redigido nos seguintes termos:
"O Ministério das Relações Exteriores transmite o pedido da
Embaixada do Uruguai, no sentido de ser autorizada a restituição ao
cidadão uruguaio José Maria dos Santos das importancias de réis
13:413$850 e 2:791$000 pelo mesmo pagas á Agência Fiscal de Jaguarao, em outubro de 1937, correspondente aos direitos de importação e taxas aduaneiras de 80 touros e 75 bovinos de procedência
uruguaia, pelo mesmo despachados mediante termo de responsabilidade, com favores aduaneiros temporários, de vez que se destinayam á exposição feira daquela localidade, onde foram negociados.
A Embaixada do Uruguai fundamenta o seu pedido no Tratado
•de Comércio e Navegação firmado entre o Brasil e o Uruguái, e
promulgado pelo decreto n. 23.710, de 9 de janeiro de 1934, no
qual se estipula a isenção completa dos impostos de importação para
os reprodutores entrados no território de uru dos países contratantes, procedentes do outro.
Realmente o art. XIV do mencionado tratado declara completamente livre de direitos aduaneiros, na República dos Estados
Unidos do Brasil e na República Oriental do Uruguai, por suas
fronteiras terrestres e por qualquer porto dos dois países os reprodutores bovinos e ovinos de cria.
O interessado, porém, deixou de processaro desembaraço dêsses
animais na conformidade do Tratado do Co:nél reio rara fazê-lo de
acórdo com o art. 12, inciso 43, do decreto n. 24.023, de 21 de março
de-1934, assim expresso:
"Art. 12. Será concedida isenção de direitos de importação
para consumo e taxas aduaneiras, mediante as cautelas fiscais que
o inspetor da Alfandega julgar necessárias:
••
••
"43. Aos animais e mercadorias destinados a figurar em expo'sições, feiras, reides e outros certames que se fizerem no Pais, por
iniciativa dos governos federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, escolas superiores e associações científicas, industriais,
agrícolas e congêneres, na forma do capítulo XIX".
O capítulo XIX, citado, exige entre outras formalidades, a assinatura de um termo de responsabilidade, com fiador idóneo, e prazo
de um ano, pelo retórno dos animais e mercadorias, ao Pais de
origem ou o pagamento dos direitos dos que não forem reexportados.
Foi, pois, em cumprimento a essa exigência regulamentar que
a Agência Fiscal em Jaguarão cobrou os direitos dos animais recebidoe e vendidos no Brasil.
Esclarecido agora o assunto e o engano do aludido fazendeiro
uruguttio na introducão dos seus animais no território brasileiro,
parece que se poderá autorizar a Agência Piscai em Jaguarão a verificar se realmente se trata de reprodutores bovinos e ovinos de
cria, beneficiados pelo art. XIV do mencionado Tratado, providenciando, caso afirmativo, no sentido de ser organizado o processo de
restituicão das quantias indevidamente pagas, mediante requeri°lento do interessado, pra solução oportuna, atendidos os tramites
, regulamentares respectivos. V. Ex. no entanto, conhecendo. do ps•
!cato, determinará como julgar de melhor acérto".
Dia 1 de dezembro de 1938

rn.
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-.- Ao Sr. inspetor da Alfandega de João PessOa:
N. 113 — Comunica, para os devidos fins, que 8. Ex. o Sr. ministro da • Fazenda, tendo presente o processo fichado no Tesouro
sob n. 71.995, deste ano, em que a 8 .A. Indústrias Reunidas F.
51atarazzo, apresentando as plantas e discriminação das suas fábricas
de extração e beneficiamento de óleos vegetais, já em funcionamento
nessa cidade e em São Paulo, e em obras de instalação, prestes a
serem terminadas, em Catanduva, Manha e Rancharia, pede concessão dos favores do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de
1938 (art. 12, incisos 7 e 33), proferiu, em data de 29 de novembro
findo, o seguinte despacho:
' "Aprovo os planos, orçamentos e especificações constantes deste
processo. Dó-se conhecimento ás respectivas repartições para os
efeitos do art. 12, inciso 70, do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro
de 1938".
Acompanham as segundas vias das plantas das fábricas e a respectiva discriminação.

Conselho Superior de Tarifa
SEGUNDA CÂMARA
Pauta para a sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de de"
iembro de 1938, às 13 1,5 horas, segunda-feira.
N. 2.728-35 — Viação Férrea do Rio Grande do Sul — IS•31!CãO
do direitos — Alfândega sio Rio Grande — Relator, Rodolfo OrtenMed.
N. 2.858-42 — The São Paulo Tramway Light and Power
Comnany Limited — Redução de direitos — Alfândega de Santo
— Relator. Luiz Sucupira.
N. 3.009-54 — The Rio de Janeiro Tramwa y Light and Nava'
Company Limited — Revisão de despacho — Alfândega do itig —
Relator, Luiz Sucupira.
N. 3.164-273 — Alfândega de Maceió, ex-offieio — Bordol.
mann & Comp. — Acréscimo em manifesto — Relator, Rodolfo Or-1
tenbl a d
N. 3.185-61 — Wilson, Sons & Company Limited — imnostd
de farol — Alfândega do Rio Grande — Relator, Rodorfo Ortenhlad.
N. R.?n 9-28R — Comnanhia RaqPetra de Artefatos de Bre'ra n
--- Revisão de despacho — Al fândega do Rio — Relator,
Aro in
Tramnolv. 'Light and Isowef
N. 9.e4n..oen
T'hn R%-n
miinnv T.im un d — Afileional de 10 % — Alfândega de Santos --o
npironr . ReAnlfn Arfer1,1na
Nsonlnii Arel“lIst Rodrienfa jRedverfin fe df.
3 . 451s_ww8

AirA,,,Inn
poWnr. Rnri•tfn Opt•nhIncl.
Rantree;
g.
. W . n.""-" R — rnynnn n fl l n, dn Pmnegando. PrImfniabw116
cornAt. ein rnrnrsnro l — Revisão de despacho — Alfândega do Rio •-o

nais4rtr.

T./,/, StrumpIrtt.

_ R. W. Brasile lne natab•10 • Imentn ei Mestre
— Revisão de despacho — Alfândega do RIO — Relator, Odf-,
lio fiene,Sin.
gAnreforfsi -,r1X 2 rAmnrã. ;In Conselho Rimerior de Mini. 1
dezembro de 1938. — Sfsfefo ServeRfPfs, secretário.
fltp4 1n
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Dia 22 de hovernbrd de 1938
Arn•onegnot
54.44,nee Alfenaefin de meterfel inaervIvet eideretird I

Momo" Fiscal, nó Amazonas. — Autorizada, de acordo com ri '
pareeer.
pormarfmallfs i5p rmffin liV•en•r. r•••iineln
•in 41 ?ri m;
owcwo 'oe aeonemento do tola 5 96-lits da onadrs ti, MI Dem pnald
rsTnefil. — Proposta a eon cessão da novação, com satisfação prévia.
de cal elas. — Aprovado.
Dia 29
— Infletjp..
— An si'. Plf~ifti oriv-0n1 M TeneetemienTe Yhicintiel ?lã WS":
rnynnnie•nrin blev•r nnfnrIs •an n rectin
W . 4 ARK-DA,
~ene oe penal inermend dos Campos de Roma e São Luiz, em Santa I
l era? n044. ni qtrite Federal.
Prne•werone•
W. 419 .7 11 rieR — P•011014~fil Wsi TfrrnArbi Poweeled da 1Preite4,
• 55ti4n r00,1.4•10..ffm•y0.• de ~à *Morim*. re/IdIvn tercren trOnwoid
*lçnsn. (1.q..40 j Rom Vlef*". TomninfnIn 4. Tiffiernd, P•14w4n r1d
Pin. frnh frtriedb•Nn On R. R. D TV. 4 Nefrite 13'suIweld. — IP" fon•4
en,dieIne na infnem*P g n • Tn01~01. iii Tvi s e 01. INIe•dmh*I•fit
Tfos4Pin INarresivil
ro..a.N. Infunpn n reoneei meoffi ma fig. IR.

Ao Sr. inspetor da Alfandega de Santos:
N. 355 — Comunica, para os devidos fins, que S. Et. d Sr, Tolo
▪ tetro da Fazenda, tendo presente o processo fichado no Tesouro sob
n. 71.995, deste ano, em que a 8. A. Indústrias Reunidas F. Natarazzo, apresentando as plantas e discriminação das suas fábricas
rtrivnIfivie oyaffikerin s nr441
Prolf111. TntintallOn e fieWn rommlffmte
de extração e beneficiamento de óleos vegetais, já epi funcionamento
clif
de
Engenharia
da
Adminisração
do Dominidj
lon
oe-c
Trev,n0041
'em João Peada e em São Paulo. e em obras de construçao, prestes
á serem terminadas, em Catanduva, Marflia e Rancharia, pede con- no Distrito.lreder0
amem
'~ WS Si. "rmrsie
cessão dos favores do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938
.
• . RxPenywn
Dia ai de novembro de 1938
(art. 12, incisos 7 e 33), r?oferiu, em data de 29 de novembro
Processós-:
findo. o seguinte despenho'.
N. 83.172/38 — Oficio a. 479 de 11 de outubro findo, da Dele:
"Aprovo os planos, orçamentos e especificacdes constantes dêste
da Anna
processo. 1)6-se conhecimento ás respectivas repartições para os gacia Fiscal no Ceará, sobre reparos urgentes no prédio
U.
no
Estado
dd
Fortaleza.
—
Encaminhe-se
ao
S.
R.
D.
'efeitos do art. 12, inciso ir, do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro dega de
Ceará para satisfação de exigências.
de /938".
N. 85.458/38 — Requerimento de José Torquato Braga, Reclinei.?
e a res'Acompanham as segundas vias dasplantes
das fábricas
_
gomo ocupante do terreno de .marinha sito à avenida iiO
_inscrição
_41ser~~,"
---•
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Branco n. 65, em Santa Lúcia, arrabalde de Vitória, capital do
Espírito Santo. — Encaminhe-se ao Serviço Regional desta Direitoria
go Estado do Espirito Santo, para satisfação de exigências.
N. 85.470/38 — Requerimento de Manuel Jacinto da Cruz, de
;Vitória, no Espirito Santo, pedindo sua inscrição de ocupante de
terreno de marinha à rua Alegre, em Santa Lúcia, daquela Cidade. —,
Encaminherse ao Serviço Regional desta Direitoria no Estado do
Espirito feto, para satisfazer exigências.
Dia 22
N. 85.462/38 — Requerimento de Valdemira Paiva de Sonsa,
de Vitória, Espirito Santo, pedindo sua inscrição de ocupante de terreno de marinha, à rua Alegre, no arrabalde de Santa Lúcia, daquela
Cidade. — Restitua-se ao Serviço Regional desta Diretoria, no Estado do Espírito Santo, tendo em vista a informação do fls.
N. 85.460/38 — Requerimento de frac( Leal, de Vitória, Espírito Santo, sobre sua regularização como ocupante de terreno de
marinha, no arrabalde de Santa Lúcia daquela Cidade. — Devolvas
se ao Serviço Regional desta Diretoria no Estado do Espirito Santo,
tendo em vista a informação de fls.
N. 64.617/38 — Aforamento de terreno de marinha, à praia do
Suape, ilha da Madre de Deus, na Bafa, pretendido pelo Sr. Sabino
Silva. — Encaminhe-se ao Serviço Regional desta Direitoria no
Estado da Baía, para satisfação de exigências.
-;âniern de Ilenjusinmento Econômico
Expediente do dia 2 de dezembro de 1938
Foram mandadas protocolar as petições de pedidos de ree'onsideração referentes aos processos de números 28.113 e 3.551.
Mandou-se dar as certidões pedidas de referência aos processos
de núineros 12.573, 2.535, 23.744.
O Sr. presidente despachou favoravelinente as petições em que
os interessados nos processos de números 27.113 e 20.485, pediam
à juntada de documentos.
Foram mandados notificar para cumprimento de formalidades
indisnensaveis os interessados nos processos de números 28.794 e
29.216.
BESSÂO DE
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No processo n. 29.761, serie C (Mirasol — S. Paulo). — Decidni adotar as concluseões do Relatório de lis: 22, em virtude das
quais são concedidas a redução de 50% no débito de Teodulo de
Padua Melo e sua mulher e a consequénte indenização de trinta e sete
contos e quinhentos mil réis (37:500), em apólices, ao credor Anísio
de Padua Melo (Cessionário do Raimundo Leite), de conformidade
com o Decreto n. 24.233, de 12 de maio da 1938. — Sérgio de Oliveira, presidente-relator. — Reuinaldo Nunes. — Ernesto Rangel
N. processo n. 25.820, serie B (Palmeira — Rio Grande do Sul).
— Decidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 251, em Virtude
das quais são concedidas a redução de 50 % no débito reajusfável
de Romã° Lnciano de Sousa e a consequênte indenizarão de quinhentas e oitenta contos de réis (588:0008000), em apólices, ao credor
Banco da Província do Rio Grande do Sul, continuando a cargo dos
devedores a fração não reajustável de quatrocentos e cincoenta e
oito mil novecentos e cincocnta réis de conformidade com o Decreto
n. 21.233, de 12 de maio de 1934. — Sérgio de Oliveira, presideate.
— Reginaldo"Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 3.891, serie C (Agudos — S. Paulo) em que é
declarante António José Leite. — Decidiu adotar a conclusão da Relatório de fls. 29 em virtude da quel é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — lieginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 26.224, serie C (Pindamonhangaba — S. Paulo)
em que é declarante Antônio Jacinto dos Reis Guimarães. — Decidiu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 37 em virtude da qual t denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente.
- Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 28.409, serie C (S. João da Ma Vista — São
Paulo) em que são declarantes Cabral & Lima. — Decidiu adotar a
conclusão do Relatório de fia. 17 em virtude da quel é denegado o
reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente-ralator.
— It.eginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 30.003, serie B (Aval — S. Paulo) em que são
declarantes Rocha & Cia., em liquidação. — Decidiu adotar a conclusão'do Relatório de fls. 44 em virtude da quel é denegado o res-.
justamente requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
IV. processo n. 17.281, serie COuro Fino — Minas Gerais) em
que e declarante Banco Santaritense. — Decidiu adotar a conclusão
do Relatório de fls. 20 em virtude da quel é denegado o reaustamento
requerido. — Sérgic de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes,
relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 27.706, serie C (Rio Casca — Minas Gerais) em
que é declarante Estado do Rio Grande do Sul. — Decidiu adotar a
cone,:usão do Relatório de fls. 6 em virtudede•da qual é denegado o
reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relatar. — Ernesto Rangel.
•
No processo n. 27.707, serie C (Rio Casca — Minas Gerais) em
que é declarante Estado do Rio Grande do Sul. — Decidiu adetar a
'conclusão do Relatório de fls. 5 em virtude da' qual é denegado o
reajustamento requerido.' — Sérgio de Oliveira, presidente.
Regi_
%n•altio Nunes, rektor. : --- Ernesto Rangel...
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o processo n. 23.119, Serie C (Canavieiras — Jata) em que é
declarante José Dias dos Santos. — Decidiu aLI,tar a conclusão do
Relatório, de fls. 22 em virtude da quel é denegado o reajustamento
requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente-relator. — Reginaldo
Nunes. — Ernesto Rangel.
•
'No processo n. 26.556, serie B (Soledade — Rio Grande do Sul)
em que é declarante Caixa Cooperativa Santa Cruzense Limitada. —
Decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 73 em virtude da
qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira,
presidente. — Reginaklo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 24.432-C (Santo Anastácio — Estado de São Paulo). — Resolveu adotar a conclusão do Relatório de fls. 56, em virtude da qual, "ex-vi" do Decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934,
fica obrigado o credor José de Sampaio Moreira a dar quitação plena
ao Espólio de Antonio de Sampaio Peixoto do seu débito verificado
(460:9292200), recebendo em apólices 50 '70 do mesmo débito, ou
sejam duzentos e trinta contos de réis (230:0002000). — Sérgio de
Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangcl.
No processo n. 26.488-B (Jacarezinho Paraná). — Decidiu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 39, em virtude da qual, "ex-vi"
do Decreto n. 24.233, de 12 de maio de 1934, ficam obrigados os
credores Arruda Fc Filho a dar quitação plena a Alberto Faria Cardoso do seu débito verificado (28:3878800), recebendo, em apólices,
50 % do mesmo débito, ou sejam quatorze contos de réis (14:0002000).
— Sérgio de Oliveira, presidente. — Ernesto Rangel, relator.
Reginaldo Nunes.
No processo n. 29.953-B (Promissão — S. Paulo). — Decidiu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 53, em virtude da qual, "ex-vi"
do Decreto n. 21.233, de 12 de maio de 1934, ficam obriewles os
credores alizukanii & Cia. a dar quitação plena a Saichi Masaei do
seu débito verificado (28:4378550), recebendo, em apólices, 50
do mesmo débito, ou sejam quatorze contos de réis ( 1 4:000000). —
Sérgio de Olivrira, p residente-relatei'. — Reginaido Nunes. — Ernesto Rangei.
No processo n. 18.887-C (Itabuna — Bafa) — Decidiu adotai a
conclusão do Relatório de fls. 35, em virtude-da (piai "ex-vi", do
Decreto n. 24.233. de 12 maio de 1934, fica obrigado o crenor io.
Stevenson & Co. Ltd., a dar quitação plena a Angelo Murelli e sua
mulher do seu débito verificado (106:97.:(8a0), recebendo, em epólices, 50 % dc mesmo débito, ou sejam cincoenta e três contos de
réis (53:0008000). — Sérgio de Oliveira, p residente-relator. Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 28.151-C (Itaperuna — Rio de Janeira). —
Decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 24, em virtudf.
qual "ex-vi', do parágrafo único do art. 16, do Decreto n. 24.233,
de 12 de maio de 1934, é concedida ao credor Admardo Guimarães
Rabelo, a indenização de cinco contos de réis (5:0002000), em apólices, contra quitação de todo o débito verificado (15:1222000), de Geraldo Garcia Teixeira. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
Pedidos de reconsideração:
No pedido de Reconsideiação n. 3.314, p rocesso n. 13.298-d
(Monte Aprazível — S. Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada a fls. 29, deste processo, julgando im p rocedente o pedido de reconsideraçao. — Sérgio de Oliveira, presidente-relator. Reginaldo
Nunea. — Ernesto Rangel.
Nc pedido de Reconsideração n. 3.520, processo n. 26 863-1;
(Piratininga — S. Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada it
fls. 69, deste processo, julgando improcedente o pedido de recowideração. — Sérgio de Oliveira, presidente-relator. — Ernesto Rangel. — Reginaldo Nunes.
No pedido de Reconsideração n. 3.592, processo n. 28.611-B
(Palmares — Pernambuco) — Resolveu manter a decisão lançada
a fls. 36, deste processo, julga
ndo improcedente o pedido de reccnsideração. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Ernesto Rangel, ve:ator. — Reginaldo Nunes.
No pedido de Reconsideração n. 3.718, processo n. 16.469-G
(Vila do Rio Novo — Espirito Santo) — Resolveu manter a decisão
lançada a fls. 37, deste processo, julgando im p rocedente o pedido de
reconsideração. — Sérgio de Oliveira, p residente-relator. — Reginado Nunes. — Ernesto Rangel.
No pedido de Reconsideração n. 3.818, processo n. 28.391-13
(Rio Preto — S. Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada a
fls. 46, deste processo, julgando im p rocedente o pedido de reconsideração. — Sérgio de Oliveira, presidente-relator. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No pedido de Reconsideração n. 3.962, processo n. 27.485-C
(Anapolis — Goiáz). -- Resolveu manter a decisão lançada a fls. 18,
deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração. —
Sérgio de Oliveira, presidente-relator. — Reginaldo Nunes, — Ernesto Rangel.
No pedido de Reconsideração n. 4.001, processo n. 29.897-B
(Sertãozinho — S. Paulo) — Resolveu dar provimento ao pedido de
reconsideração formulado a fle. 38 e seguintes e, assim sendo, cooceder a indenização de setenta e seis contos e quinhentos mil réis
(76:5008000), em apólices, à credora Casa Bancária José de Sousa
Ferreira, correspondente a 50 % do débito verificado (153:2558100),
"de Ernesto Schmidt, dando ao mesmo quitação plena da divida. —
Sérgio de Oliveira, presidente.
Reginal,d0 Nunes, relatar. —
•festo Rangel.
. .
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Segundo Conselho de Contribuintes
Pauta para a sessão ordinária, a realizar-se no dia 4 do des
aeinbro de 1938, its 14 horas.
Recursa:
N. 368-11 - Carlos Preisser - Decreto 23.664, de 4933 ped. de reconsideração do ao. 5.921 - Delegacia Fiscal em Minas
Gerais - Realtor Brandão Cavalcanti.
N. 375-R - Teixeira
Rocha & Comp - Decretos 17.4d, do
'
1926, e 23.344, de 1933 ped. de reconsideração do ao. 6.140 Recebedoria do Distrito Federal - Relatos, Brandão Cavalcanti.
Diretoria do imposto de Renda
N. 6.504 - Couto & Comp. - Imp. consumo - Delegacia
Fiscal em Minas Gerais - Relator, Brandão Cavalcanti. Impedidc o
Dia 1 de dezembro de i938
Sr. Janserieo de Assis.
UnCiOS expedidos:
N. 6.798 - Casa Ambrust SIA. - Imp. consumo - Recebedona Fiscal em São Paulo - Relator, Janserieo de Assis.
N. 242 - Sr. agente da Estação Norte - São Paulo -- RequisiN. 6.827 - Salomão Ruschinir - Indústrias e profissões funcionário desta, Diretoria até esta Catando passagem para um
Recebedoria do Distrito Federal - Relator, Gustavo Bentemuller.
pital.
N. 6.890 - Lopes Araujo & Comp. - tiriri. consumo - DeleN. 584 - Sr. presidente do Departamento Administrativo dO
gacia Fiscal em Pernambuco - Relator, José F. de Matos.
Transmitindo
requerimento
acompanhado
de
doPúblico
Serviço
N. 6.894 - Viuve Adami & Filho - Decretos 17.464, de i926.
cumentos que o instruem, dirigido ao Sr. presidente da q ue l e DePare
22.495,
de 1933 - Delegacia Fiscal em São Paudlo, ex-officto
tamento pela extranumerária, auxiliar de 3' classe, Silvia HasselRelator, José F. de Matos.
maiiii Fairbairn e prestando informações.
N. 6.905 - Bons Strachman - Imp. consumo - Delegaria
N. 598 - Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal-ResFiscal em São Paulo - Relator, José F. de Matos.
é
interessada
a
firma
Gentil
Ribeiro
&
tituindo processo em que
N. 6.930 - Companhia Fõrça e Luz Cataguazes, Leopoldina Conio.
Decretos 24.643 e 24.673, de 1931 - Delegacia Fiscal em Minas (. ;e:., 1.126 - Sr. general diretor provisório das Armas - Solirals, 0x-officio - Relator, José F. de Matos. Impedido o Sr. Jan.
., :'orma.cões.
c;:: .
serico de Assis.
.. 1.127 - Sr. diretor geral de Contabilidade do Departamento
N. 6.944 - Elevadores Schindler do Brasil SIA, (consulta) tie Ellueutão e Sande Pública - Reiterando ofícios solicitando infor- Imp. consumo - Recebedoria do Distrito Federal, e x-o f ficio Ilia,:úcs.
Relator, José F. de Matos.
N. 1.889 - Sr. chefe da Seeção de São Paulo - Restituindo
N. 7.019 - Maximiano Martins da Silva - Decreto 23.5G1,
de‘'i(flonente informado, o processo em que é interessada a Campade 1933 - Delegacia Fiscal no Maranhão - Relator, Gustavo Tolladi'a Paulista de Estradas de Ferro.
temuller.
N. 1.890 - Sr,. chefe da Seeção de Niterói - Remetendo proN. 7.029 - Creméria Caxambú Ltda. - Decreto 17.464. de
1926 -r Delegacia Fiscal em Minas Gerais. ex-offido ce , o em que é interessado, Isaias Alves.
N. 1.891. - Sr. chefe da Secção da Baía - Remet ,:ndo processo Vicente Galliez. Impedido o Sr. Janserico de Assis.
N. 7.043 - Rocha Pa ssos 81 Comp. (consulta) - Imp.
011' q ue é interessada a firma Chindler & Adler.
N. 47.892 - Sr. chefe da Sução de Santos - Remetendo premo - Recebedoria do Distrito Federal, ex-of fido - Relator, Geraro Vidal.
Oe . ‘=0 ein que é interessado Carlos A. Guilherme Stumm.
N. 7.048 - Benedito Celso De e ' ne - Imp. consumo - DeleN. 1.893 - Sr. cbefe da Senão de Niterói - Reiterando off-•
gacia Fiscal na Paraíba - Rela t or, Gustavo Benteinuller.
'cios solicitando a devolução de uma declaração referente h, CompaImp. consumo - Delegacia F'sN. 7.049 - Simão .Abrtio
nbid Matadouros Modelos S. A,
cal no Paraná - Relator. Geram ° Vidal.
N. 1.895 - Sr. chefe da Seceão do São Paulo - Remetendo
N. 7.079 - Nicole Tomazotti & Dalin Pria - Tmp. constuno
urna riquisição do passagem feita ein favor daqu ele chefe.
- Delegacia Fiscal em São Paulo - Relator. Genaro Vidal.
N. 1.894 - Sr. chefe da Secção de São Paulo - Reiterando
N. 7.086 - Cristiann Moo,r Tinp. consumo - Deleenr't
oficio solicitando informações.
Fiscal no Rio Grande do Sul, ex-of fido - Relator, Janserico •1,1
Requerimentos despachados
Assis.
N. 7.099 - Jo z é Maria da Silva - Ttnp. consumo - De t e-aDia 2 de dezembro cle 1938 .
cie Fiscal no Rio Grande do Sul - Relator, Vicente Galliez.
N. 5.923-31 - Generoso Ponce Filho. - Mantenho o lançaN. 7.102 - Alves & lvíactinan - Derreto 17.464, de 1926. e
nioh(o.
lei 5.353. de 1927 - Del e gacia Fiscal em Pernambuco, ex-officio N . 6.107-38 - Abel Nisto da Fonseca . - Deferido. De acórdo
Relator, Jan s erico de Assis.
com o parecer, cancele-se o lançamento.
N. 7.123 - Pedro Rodrienes de Barros
Decretos 1,7.464
N. 13.976-37 - L'Union Cie. D'Assurances contre L'Incendie les
4926. e 23.664. de 4933 - Delecacia Fisral em Pernambuco. P.r.
acórdo
com
o
parecer,
mantenho
Arcidenta et Risques Divers. - D2
officio. voluntário. - Relator, .Tanserien de Assis.
Secretaria do 2° Comelho de Contribuintes, 2 de dezembro de
o lançamento,
N. 7.954-98 - Elmer Eugens Watson. - Indeferido. Mante- 1938. - Frederico Diniz Martio g, secretário.

Nu pedido de Reconsideração n. 4.120, processo n. 17.414-C
¥1. José do Rio Preto - S. Paulo), - Resolveu dar provimento ao
pedido de reeonsideraoão formulado a fls . 117 e seguintes e, aseim
1l eendo, conceder a indenização de trinta e quatro contos e quinhentos
Mit réis (34:5002000) em apólices aos credores Azevedo Silva & Corosanhia, correspondente a 50 % do débito verificado (69:728$400).
ao mesmo plena quitação da
, de João de Oliveira Machado, delido,
Regitialdo Nudívida. - Sérgio de Oliveira, presidente-relator. Ernesto
Rangel.
lus. -

.
N. 8.155-38 - Companhia Nanheim de Seguros. - Incide.;
rido. Julgo devido o imposto em causa, em face do que di gpõe o arti_.:.,.i 174 do regulamento vigente.
N. 8.169-38 - Alberto Francisco Canejo. - Cancele-se o lançaioen:o e proceda-se a novo de conformidade com a minuta de fls.
N. 8.242-38 - Júlio Lopes dos Santos. - Indeferido. De aeárdo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.320-38 - Alfeu Romero. - Indeferidci. De aeórdo 00M O

nho o lançamento, de achrdo com o parecer.

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação sei
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da f-iv-r-t!'"nia correspondente ao perimi° de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
Mal 6, ou mediante recolhimento, e resuectiva comprovecto, nas repartMes arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfándegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.

parecer, mantenho o lançamento.
N. 13.901-33 - José Ferreira Crus (espólio). - Ex-vi do dia:
posto nos parágrados ilo e 7* do art. 1/4, o procurador é O reoPo n
-save.1plodébit,nqucra stnievdcaz
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fagari a . Prossiga-se na cobrança.
.; N. 16.005-36 - José Pinto Lucena. ,--' O milho citado é rela- cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
tivo ao pagamento do imposto de renda, do exereicio de -1934, lan• 20 %, que têm direito, em duas prestaçdes semestrais de 24000.
tad° ex-vi das disposicões regulamentares coneernentes aos oontriNIIMENIn•nn••••n•
. buintes residentes no Pais, em quanto que o Pagam en to exlgi d0 Pd°
•
, Snemorandum por cópia a fls., corresponde a débito apurado na foro
,ma do artigo 174, sobre os rendimentos auferidos no ano de 1933.
'Indefiro, pois, a petieão protocolada ao)) n. 13.734-38.
N. 16.733-38 - Aristides /Medo Alves. - Indeferido. O déf,
•r4bunal Maritimo Administrativo
. 1iito decorre de ex-offieio regularmente instaurado por falta de cles
RROODEISO N. 264
, elaração, nos termos do artigo In, letra a, 114 e Ild, parágrafo
itoóanio
N. 16.846-3/1 - Jael da Costa Vaiada°. - Pelo violo Til se
I'
.Vistos,
, nota no processo de revisão, reeolvo anular o temulento, e deterColida doe Presentes auto., que as manbli do dia te* de ou', mino( ó exame da declaração dentro das normas regulamentares.
NI .W.188-37 - A. G. Weigall. - Ein , fase do gele ee apurou, kobro de 1937, o vapor "Atalaia", eob a direção do seu préprio cok
mandante Júlio Francisco Magano, ausP enden do ancoradouro do
, rannI1U,Se, o lançamento a que se refere a notificação de /Ie.
Rar_11 Airmt 22 sala ds. mis sia P.411 bank:1 b42 ____Za im
aCelii
.0
ileVidC.
Braall...do
R.
A.
Paaiir
s•
11k?
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aests. a • nr;a. tic's 'ru'o- gut,. o "Atalaia", logo depois de entrar
r:ri: entrada c'o Indo do sul, não conse,guiu guinar para .1313,
j•rd-1 t7 a manobra de atracação, apezar do leme ter sido posto
para esse laisso.
Como o navio 120 entrar no porto, estava com seguimento, foi
mandado pi t • Pt • a máquina e, em seguida, ordenada a mesma atrás
toda a foisai: não sendo suficiente o efeito da máquina e, como, ainda.
vão fosse conseguido que o navio guinasse para 138. o comandante
mandou arriar, primeiro, o ferro de BB e, em seguida o de BE,
tendo corria°, respectivamente, 60 e 45 . .braças de amarra..
Não obstante todas eesas providèncias, foi o "Atalaia" chocarse de roda a roda de encontro ao cáis, com a ve'ocidade já muito
reduzida, mas. ainda assim, produzindo as avarias constantes dos
autos.
Perante este Tribunal responderam como indiciados, o comandante do navio, capitão de longo curso Júlio Fsancisco Magano,
comci' responsasel por um possível atrazo nas manobras ordenadas
do passadiço e os maquinistas Angelo Joaquim Ladeira, Ernesto Rodi
• e Severino Nazário da Costa, respectivamente, chefe de máquinas,
segundo e terceiro maquinistas, em postos de manobra na máquina,
por ocasião do acidente, e responsáveis por ura possivei atrazo na
execução das manobras ordenadas pelo passadiço.
Não houve prejuizoe na carga nem acidentes pessoais nem prejuizo de terceiros a não ser os decorrentes da pequena:demora dO
navio no porto da Baía.
Não estando o "Atalaia" no seguro, o seu dano material que se
encontra avaliado nos autos, foi integralmente suportado pelo Lloyd
Brasileiro, que não interviu no processo como autor, quer na fase
preliminar junto à Capitania do Porto, quer na processual perante
este Tribunal, na forma do art. 30 parágrafo 3° do Regulamento deste
Tribunal o qual agiu como easo de açã.o pública.
O acidente foi descrito no "Diário de Navegação", pelo piloto
de eerviço, nos seguintes termos: "Ás 8 horas e 30 minutos ent•ramoe
no quebra-mar com a máquina de vagar seguindo em dsmanda ao
cais para atracar; tendo o comandante parado a máquina. continuando
o navio com seguimento, não governando, aproando ao cáis. Imediatamente mandou o comandante dar máquinas atrás toda a força;
mesmo assim, o navio não perdeu o seguimento pelo que o comandante mandou largar o ferro de BB e, em seguida, o de BE: o de BB,
60 braços de amarra e o de BE, 45, o que deu causa a que o navio
se chocasse com a cáls- em frente ao armazém númer3 trés, resultando
do choque sofrer o navio o amolgamento do pateibão, desencravando-se e entortando-se as chapas do costado de próa do lado
de PB, na extensão de quatro metros abrindo as costuras. dando passagem da agua do mar para o pique tanque."
No "Diário da •Máquina" se encontra registrado pelo maquinista
de serviço: "Recebi o quarto em marcha meia força adiante para
atracar no cáis do porto da Baía, às 8,i2 atrás toda a força, às 8.15

eetando portanto a motora virando atrás conforme ordem do telée
grafo, sentimos regular abalo, incontinente o senhor chefe de máquinas procurou saber a causa, verificando-se que o navio havia batido com a pró°. no cáis do porto."
Reunido o Conselho de Oficiais com outros tripulantes, foi lavrada uma ata de deliberação e feito o protesto marítimo, que descrevem o acidente em termos idênticos:
"... quando o navio demandava o cáis do porto para atracar,
sob a direção do comandante, ao aproximar-se do referido cáis, confronte ao armazém número três, e, trazendo o navio seguimento para
vante, foi o mesmo chocar-se contra o cáis, a despeito de todas as
providências imediatamente tomadas pelo comando, que, vendo o
navio não obedecer ao governo, conservando-se aproado ao cáis,
mandou dar marcha atrás toda a força o que, embora atendido pela
máquina, não teve esta força para paralizar o seguimento do navio,
sendo de atribuir-se este fato a possíveis correntezas locais na ocasião, largando-se convenientemente o ferro de Bombordo, quando
o navio ainda se achava a uma regular distância do cáis, cerca da
extentão do comprimes.nto do navio, bem assim o ferro de Boreete,
sendo que o ferro de BB depois de unhado ainda arrastou sessenta
braças de amarra e o de BE, quarenta e cinco, a despeito das amarras estarem freiadas no bolinete."
Assinaram a Ata de Deliberação e o Protesto Marítimo, o comandante, o imediato, o chefe de máquinas, o piloto que estava de
telégrafo no passadiço, o segundo maquinista que estava no telégrafo na casa das máquinas, o terceiro maquinista que manobrava a
válvula de garganta na máquina motora, o mestre do navio, o mairinheiro que na ocasião do acidente servia de timoneiro, um foguista
de serviço na casa das máquinas e um piloto servindo de escrivão.
Pondo de parte o "Diária da Máquina" que por omisso e mal reiligido nada esclarece, se verifica que o acidente é atribuido ao desgoverno do navio e ao seu seguimento que não foi possivel conter.
ta despeito das máquinas obedientes à ordem do telégrafo, darem
atrás toda a força e a despeito, também, de terem lançado nagua os
'dois ferros que depois de unhados, segundo a redação do Protesto,
ainda arrastaram, um, 60 braças e o outro, 45 com o bolinete
Esse seguimento é atribuido‘na Ata de Deliberação e no Pro_ testo. a possíveis correntezas locais na ocasião.
Em toda essa documentação não Se encontra a mais leve refetência a um erro do manobra, quer nas ordenadas pelo comando no
Paesadiço. quer na sua execução por parte dos subalternos, mas com
ri a. o Lloyd se colocava ao abrigo das reclamações contra possíveis
Prejuizos de terceiros.
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Com a abertura do inquérito na Capitaria do Porto. quebrou-se
s harmonia unânime do Protesto 3iisritirno e Ca Ata de Delibsraçâo.
As posições começaram a definir-se e cada quai procurou afastar de si a resporisabilidade do acikleute.
No seu depoimento declara o comandante que mandou dar atrás
logo à entrada do porto e mandou largar o oe LB, para lacee
cabeça.
Nesse depoimen!o o comandante ainda fr.z esta grave declaração: "Que sentiu que, apesar da máquina atrss tinia a fórça, o navio aumentava sua marcha para vante, o que fez o depJense largar
o segundo ferro para evitar o choque sôbre o cáis".
Decerto, não há harmonia possível entre esta declaração e as
do protesto marítimo e ata de deliberação, assmados em primeiro
lugar pelo próprio comandante do navio.
O depoimento do piloto de serviço, no telégrafo do passadiço,
diverge também do protesto de que é também um dos seus signatários e diverge ainda do depoimento do comandante.
Declara ele que um pouco antes do porto parou a máquina; que
o navio vinha governando mal com o leme a BB e..pouco seguimento
e assim foi feita a curva para entrada no porto; que já pelo lado
de dentro do Molhe, o navio continuando a governar mal, foi pedida máquina adiante de vagar para obter - seguimento e govèrno; •.
mas que, ainda na entrada, não havendo obediência ao leme, parouse a máquina, á qual em seguida, foi pedido atrás tôda a !broa.
Continuando o navio com seguimento para vante, mandou-se largar o ferro de BB e em seguida o de BE, com cérea de 65 braças
de alnarra no 1° e de 20 a 30 no outro.
E mais adiante faz ainda esta declaração: "que lhe pareceu-que
o seguimento do navio foi o de estarem as máquinas, não dando atrás,
mas paradas ou mesmo dando adiante"'
Essa impressão do piloto não poude ser verificada pelo movimento das águas na Opa, porque, como declarou, prêso no telegrafo e sem visão para ré, não lhe foi possível a observação.
Do depoimento do timoneiro de serviço, constam os seguintes
esclarecimentos: que, ao chegar junto ao forte de S. Marcelo. a
máquina foi pedida atrás, continuando o leme carregado para BR,
afim do navio virar"; "que o navio não obedecia ao leme, apezar
de estar este todo carregado para BB"; "... já no meio do canal
foi largado o ferro de BB para ajudar o navio a fazer cabeça, este,
porém, não mudou a direção da prós' nem o seguimento"; "que o
navio passou a desgovernar e apro0u ao ais, sendo nesse momento
largado o ferro de BE...".
Conclui-se deste depoimento, confirmando o do comandante,
que o ferro de BB não foi utilizado com o objetivo de quebrar o seguimento, mas sim, com o de auxiliar o leme, fazenáo o navio guinar para BB para poder realizar a atracação por BE.
Declarou ainda esse timoneiro que. olhando para a terra, verificu que o navio não diminuta a marcha.
Estas são as declarações principais dos tripulantes que se encontravam de serviço no passadiço e que convém ser confrontadas
com as do pessoal em serviço nas máquinas.
Declara o 3° maquinista, que assume a responsabilidade de ser
O maquinista de quarto; "que estava no aparelho de manobra";
"que, cérea de 4 minutos após a máquina estar dando atrás thd •i a
fóroa, sentiu o navio chocar-se contra o cáis"; que entrou de serviço "com o navio em movimento, a máquina trabalhando meia
força adiante..."; "que... (ilegível)... minutos após, o telégrafo
bateu pedindo máquina de vagar"; "minutos a pós novam ente o telégrafo bateu nandando parar"; "que, com poucos minutos de má-.
quina parada, foi pedido atrás ttida a fêroa..."
As demais declarações do de poente são principalmente para
afirmar que as ordens recebidas pelo teMgra fo foram sempre prontamente atendida, que a máquina sempre funcionou bem, que liavia bastante pressão de vapor, etc.
O depoimento do 2 0 maquinista, presente na casa das máquinas, encarregado de receber e acusar as ordens recebidas pelo telégrafo, é uma confirmação completa do depoimento anterior, uivo
neste detalhe, que antes do choque contra o cáis, a máquina esteve
dando atrás" cérea de cinco minutos, até quando o navio bateu".
O chefe de máquinas, nem sempre esteve preeente na casa das
máquinas, apezar do navio estar, ou dever estar, em postos de
manobras para atracar.
2 este um ponto que será analizado posteriormente.
Para o instante, basta a sua declaração que, quando se achava
no convés "reparou que a manobra estava tornando-se dificil, e,
como é de seu hábito, desceu ima máquinas para auxiliar e verificar
as manobras pedidas. Que, depois de ter descido, sentiu que o navio bateu"; acrescentou depois que, ao descer, as máquinas já estavam dando atrás tê& a fórça.
O cabo foguista de serviço na máquina declara que "a máquina,
depóla de parar, deu atrás tôda fórça até que sentiu o navio bater no eáls"; declarou ainda que não houve nenhuma confusão na
manobra.
Em audiência do juiz relator, foi novamente ouvido o' comandante Magno, sendo as seguintes as suas principais declarações?
como o navio não seguiu para BB, a despeito do leme estar
carregado para esse bordo, pediu máquina um pouco adiante, Porque havia parado um pouco antes; o navio continuou a não atender ao leme e deu ordem, então, à m á
quina ' para dar atrile
fent', Mas não sentiu a trepidação natural do navio, decorrente de
movimento atrás tóda a força, e o navio continuava, cada vez mais,
com maior seguimento aProXimando-se td 44; • quando eatiiri
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Pode- s e assim coMpreender qué a corrente' vasando com maior
a! uns 200 metros, mais ou menos, do cáis e vendo iminente a coli- •
intensidade
junto ao cais dos arniazens, se ensaque nas proximidaleão, mandou arriar o ferro de BB, primeiramente, com 60 lasaças
de S. Marcelo, dando a sua desrama com velocidade e direção di;de amarra, e, em seguida, o de BE, com 30 braças da arnaara, ai, de
ferentes, entre o quebra-mar e o forte o entre o forte e o extremo
!'então, o navio trepidou muito, peto que oonoluiu que o navio es- do molhe.
c
eu
aepouco
o
dando
atrás;
não
obstante
ter
diminuido
um
tava
agimeato, o navio prosseguiu até haver a colisão com o cáis".
Em consequência, pode-se presumir que o "Ataláia", ao entrar
Na opinião do comandante, a causa do acidente "deve ser atei- no porto o em todo o seu percurso até o cais, tenha estado sob a
'buida às máquinas com as quais contava para executar as suas ma- ação de uma corrente, mais intensa na próa que na pópa, do que
nobras e que, ou porque não houvessem obedecido ou ;porque fos- resultou o leme mentir á' manobra de guinar para B13, levando-se
sem deficientes no cumprimento da ordem do comando, foram ima- ainda em consideração que a largura do porto, ai, é de quatro comprimentos escassos do navio.
! pazes de atender às necessidades deste".
O comandante do "Atalaia" é, Sem nenhum favor, um profisTalvez seja esta a razão, porque nos autos são citados vários
•tienar experimentado, com uma longa fé de oficio, cheia de bons ser- acidentes nesse porto, com navios que, do certo, manobravam sem
'viço, mas não se pode deixar do reconhecer o que há de contradi- o auxilio de rebocadores.
tório entre as suas últimas declarações e a seu primeiro depoimento.
Resta agora examinar o ponto controvertido: porque o "Atalaia"
Neste havia declarado haver pedido máquina atrás logo ao entrar na doca e perguntado "que distancia o navio avançou depois não pondo controlar os seus inovmientos, indo com excesso de ve(que pediu máquina atrás toda a força, respondeu: toda a largura locidade colidir com o cais?
Teria havido demora na manobra °Manada pelo passadiço?
3da doea com cercado 500 metros", enquanta no novo depoimento
já s e refere a haver mandado parar a máquina e depois, pedir iraFoi tardia a excautao por parte da máquina?
. quin adiante de vagar, afim de poder obter efeito de lema para BB.
Teria havido erro do manobra da máquina dando adiante, em
Mas não é só; no primeiro depoimento o ferro de BB foi lan- desacórdo com a ordem recebida?
tad° nágua para fazer cabeça, isto é, para evoluir, ou ainda para
• Nenhuma destas ires hipóteses foi citada quer nos dois Diários,
dar orientação conveniente ao navio para encostar no a ia com o
na Ata de Deliberação, quer no Protesto Marítimo; elas surgem
costado de BE; no nino depoimento, esse ferro foi maçado a : água quer
tomo recurso extre'mo, pela influancia da colisão, isto é, para que- na prova testemunhal do inquérito e da instrução do processo.
brar o seguimento do navio.
A última é sem dúvida, de maior gravidade e é formulada pelos
Neste novo depoimento, o comandante é mais positivo . ao atai- fres tripulantes no passadiço, dos quais dois devem ser considerados como insuspeitos; mas ela é formalmente contestada nos deauir ás máquinas, a causa do .acidente.
pai i: mantas das quatro outros tripulantes que se encontravam na
Interpelado saibre estas eOntradiçÕes em unta segunda audièneia casa
das máquinas dos quais, dois, taniLro devem ser considerados
do juiz relator, aleg ou o comandante que ao tempo das primeiras
insuspeitos.
declarações, ainda não se netiava sufi&entemente esclarecido.
E' hem de vai' que o 2^ maquinista ao deptar na Capitania não
Como?
A não obediéneia da maquina á manobra °mamada, isto é. a não poderia supor que mais tarda viesse a ser arrolado como indiciado,
diminuição do seguimento do navio ou até, como alegado, um nos- estando no telégrafo da máquina, corno arrolado não foi o piloto que
sivel aumento, não pode ser, cirerm ai ancia ' con s tatada posterior. estava no passadiço no- outro extremo do mesmo telégrafo.
mento. por um fato novo que tivesse elt, ngatio ao seu conlie2imento,
Desamando para exercer as funções de inspetor do ensino copias sim o resultado da observacao própria de quem está no passaDiante desta contradição formal, ha que examinar a prova cirOCO com a eonoiência da sua resnnilanbilaindo e tanto (11.1 , ' no seu cunstancial.
depoimento prestado ,na Capitania, •8 horas depois -410 acalente, deSe no passadiço havia impressão de aumento de velocidade:
, clarou que "sentiu que a pesar da mar:atina atras toda a força, o
a) por que não foi repetida a ordem de dar atrás toda a força?
navio aumentava sua marcha no-' a vante..."
b por que não foi confirmada a ordem pelo tubo acústico?
E, como pelo segundo depoimento do r inintrlante, a tivamina
Pela carência de tempo, dado o pequeno espaço de manobra?
passou de diante de vagar para atrás loa a força s •-on a transição
Por nue o eamando se preocupou mais com a manobra dos ferros,
de
parada
por
algum
tempo,
nato
seria
asse
posrivel
aurnaato
,
para
quebrar o seguimento fio navio?
primeira
manoara
ordenada,
antes
de
ser
obtido
velocidade, efeito da •
o da segunda?
Parece, porém, que o exces a n de velocidade ou IMMO O gen
Mátrinas perante o juiz neaa ivel alimento, não impressionou a principio, pois o primeiro
ebefa
No segundo depoinvinto
relator, ha as seguintos clac iaracões (m a intereasain o ponto ora em fe rro foi lançado insan a nara fazer cabeça na flla de efeito de teme
qty,slão:
e isso se encontra no depoimento do comandante e do timoneiro.
a) confirmarão da ma nuulla .1e parar, dar adian l e de N'frZar, parar
Ainaa não é tudo, entretanto; em alg uns depoimentos. embora
toda
a
força;
e abala
;tunda
tn
dno
o
omisso
em outros, não se encontra a declaração de que, na entrada
avid-nie
:to
fato
do
ccenn
t
o
atribili
a
causa
t
h)
ii;7:0 mui hecer bem as (ui& idade s exolotivas d .) nov .o. no" s • o • •e-aa a do p orto. para obter efeito de leme, a uniu:mina depois de parada, foi
sua prim a ra vierem e, concorr r n t c roeolu, á existancia (-4 ^ correntes pedala adiante de •viv.ar?
E não era natural esta manobra para poder evoluir nesta luta
irrer1111 res no interior do P orto da Raia.
No- dt. r)i mentos oresUolo g poIoa 2 0 e 30 mauti'nis t r e. em audi- de leme com seguimento?
ência da instrução, ha i'efar un,' . á ra'ainioa ter dado wlifolie de
E não seria o possivel ou verificado aumento de velOOld:oie,
▪migar. mas como inannio .,1 eno.:eoulante á de adian t e meia sarai.
consNiuênela
da nnuoilra pedida adiante de vagar — uma vez
Dos depoimentos ciastes trioulantas que pelos seua nostos na
manobra, de atração, eram os crie m-' hor poilerinin esclarecer o que o efeito da posterior — atraz toda a força — não poderia ser
acidento, se canelai que não ha contestações, nem contradições no instantanen?
Forçoso é concluir uue neste Deado, Dor muito esmerilhada que
se gu int :
4°) é parto pacifico, que aR ordens transmitidas pelo te/agrafo seja a prova dos autos, não se pude sair do terreno das hipóteses ou
do passadiço para a máquina, furam devidamente a ausadas da má- das presunções.
para o passadiço.
flU'l v,
Terà procedência a ale gaeão nue se encontra'- nos autos da cRuNão si' encontra nos autos qualquer controvérsia a assa respeito, sa do acidente ser a circunstancia do comandante fazer a sua prieNaininaneA-- se o que se acha escrito no Diário de N a vegação, no meira viag em no navio com o desconhecimento das suas qualidadaa
Piado da :láquina, na Ata de Deliberação, no Protocolo Maritimo evolutivas?
a o qn foi de?larado em toda a prova testemunhal;
Dos autos Lambem consta, porem. q ue os maquinistas nrio pu2°) também é ponto paaifieo que o navio, ao entrar no porto,
. (1. , evcrnou. não conseguindo guinar para 1311, para, fazendo uma deram esclarecer certos detalhes, preciosamente paia ser essa, também, a sua primeira viagem no mesmo navio.
cvotueZ".o. poder atracar.
Este ponto é importantíssimo, porque nele reside a causa prinDe certo nenhum absurdo ha em discutir a hipótese q a• se, encipal da colisão do navio com o cais.
contra nos autos de que para o segredo do acidente, talvez liaja conE' evidente que se tivesse sido executada a manobra projetada. corrido a substituição simultanea de diversos tripulantes graduados,
o "°.taláia". com um possivet excesso de velocidade, poderia ter hipótese mie, uma vez formulada, não pode deixar de ser considera.
pc: . Ii i,! 0 a atracarão, mas não teria havido acidente.
da. sem nenhum desprimor para a direção do Lloyd Brasileiro, que
E' explicável-. o claagna êrno de um navio ao entrar em um porto terá
tido as suas razões -para assim proceder e a quem, e relat.m.,
111 , condições do d anafa?
por mais de uma vez e publicamente, tem prestado as suas homenaTia explicação para nue o navio tenha mantido a manobra do gens.
tseai, estando este aparelho em bom estado de funcionamento?
tempo agora, de analizar o depoimento de quatro ' testemuPara responder ,de uma maneira precisa seria necessário eci- _ nhaa estranhas ao navio: duas pertencentes Ét Agência do LlOyd e
p aarar com rigor além da forma do porto, todos os demais dados do presentes no passadiço e duas pertencentes aos cruadros da Alfansiea
prahlania: velocidade da maré, 'descarga, relèvo do fundo, etc.
e que no instante do acidente transitavam em uma lancha aas proMas pode-se presumir que, dada a forma- quasi retangular do ximidades do "Atalaia".
perto da Baia, dando a descarga das águas por uma- relativamente
p antaanta abertura em . umadóS extrainiiia'da sUitanabar dinien'são: que 'a • A primeira,- é o 'etimandante Benrique Santos, agente" do Lloyd
' sas. -paatoa cairéentai aanoroniaisa caan intensidades : na Bala; testemunha 'de grande valor, por se tratar de um oficial
ha iac• th- interior U
diferentes, para o que tambéM concorre a . Maior 'ata menor profun- de Marinha de reconhecida mérito 'e por ser antigo e experimentado comandante dos melhores vapores do Lloyd.
didade do seu leito e o seu maior ou menor declive.
li
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iplé ao áxisberider do ancorlta6tire
E assimn sé fica, (Alinhem, sém saber, Oé bb ordenar — ItzfaUteda
.‘te visita, foi pedida máquina adiante toda a força; que proximamen- .a força — o comandante já se apercebera da iminência do periga,
te a meio do quebra-mar, foi pedido máquina de vagar; que, quando tanto mais que "em seguida, nunca menos de dois minutos" manpassava entre os dois quebra-mares, pediu-se atraz toda a força, es- dava fundear o ferro de BB.
Para quebrar o seguimento do navio ?
laudo o leme todo a 1313; que em seguida desceu para o cOhyès onde
encontrou o chefe de Máquinas' e outras pessoas; que mais ou menos •
Não, para fazer cabeça, segundo a sua própria declaração .
a mela distancia entre o quebra-mar e o cais, percebera que o naO comandante Henrique Santos e o seu auxiliar na agémia,
vio vinha com mais velocidade do que quando passara entre os quebra-mares, que instintivamente dissera "com este seguimento vai apoiados nas informações dos dois funcionários da Alfandega, declabater no cais"; que 'o chefe de Máquinas retirou-se para a máquina. ram que as máquinas só deram atraz, quando se fundeava o ferro
voltando o depoente ao passadiço, quando o comandante mandam de BB., entretanto estes nos seus depoimentos, não confirmam este
detalhe e, ao contrário, positivam que a manobra da máquina foi
largar o ferro de BB e em seguida o de BE, gritando o comandante anterior
e segundo um deles nunca menos de dois minutos antes.
para o imediato "aguenta"; tal era o seguimento do navio que queimou os freios do bolinete; atribui o acidente ao engano do maquiEstas duas últimas testemunhas não divergem sensivelmente
nista de quarto, manobrando máquina adiante toda a força, quandq, na avaliação da distância da prêa do navio ao eáis quando se inverse pedira atrás toda a força; que esta suposição é confirmada por teu o movimento da máquina: de 50 a 100 metros, o cálculo de um,
dois funcionários da Alfandega que afirmaram ao depoente que só 80 a 100 metros o do outro.
viram a máquina inverter o movimento na ocasião Cni que os ferEstas testemunhas, porém. não disseram, nem poderiam esros eram lançados nágna já próximo ao cáis; que está convencido clarecer, se a manobra a essa' distancia, representava um Orno mt
da que a máquina só deu atrás, quando o chefe de Máquinas deséeu ne8ligtncia de quem estava no passadiço ou na máquina.
i.ara o seu posto.
No depoimento do ajudante do guarda mór há dois pontos que
O depoimento do auxiliar da Agência do Lloyd, presente no parecem estar em contradição, mas que podem se harmonizar. De
pasadiço, só difere do do comandante Henrique Santos, nos seguia- inicio declara que o "Atalaia" passava pelo forte São Marcelo com a
tes pontas:
máquina de vagar, dedução que fez pelo movimento das águas na
a) não emite nenhuma opinião sobre as causas e a responsa- Opa; mas mais adiante, é catetórico em afirmar que o "Atalaia"
entrou no porto com velocidade superior a que lhe é habitual
bilidade do acidente;
olmervar.
b) que entre as manobras de — adiante de vagai' — e — atás
Deve-se concluir oue, einbora com a má -quina de Vagar, o extoda a força — houve a manobra ordenada de — parar;
c) que o comandante havia dito que "ia abicar o ferro d e 1311 cesso de velocidade do navio, era devido à velocidade adquirida de
manobra anterior, meia força ou toda a força adiante.
para fazer cabeça e facilitar a manobra".
Infelizmente, a análise das •declarações das quatro testemunhas
São as seguintes, as principais declarações do ajudante do guarda mor da Alfanclega: "que o "Atalaia" passava pela frente do f.,rte estranhas ao navio, não v:eram trazer a:ê.lima luz sobre os pontos obsS. Marcelo em marcha continuada para vante, com máquina traba- curos, ao contrário, as afirmações catfg6ricas e desconcertantes do
entrou no porto, vieram 4,.
lhando adiante de vagar, dedução que tirou pelo movimento das, excesso de velocidade com mia o "
certo modo invalidar as inducões respigadas nos diversos depoiágoas que se deslocam na Opa"; que o navio estando com a iraa a de
cerca de 50 a 100 metros do cáis "viu a máquina virar atrás toda menlos tios tripulantes.
A Procuradoria ru.s suas ai:nações finais opina pela culpabilia força com grande deslocamento dágua na popa" e em saguirla
ca menos de dois minutos, largar o ferro de BB e pouco dep e is, quae- dade do pessoal da máquina por não haver executado a tempo a
do o navio avançava para o cáis sem obedecer à máquina. largou o ordem trairmitida de --rw'quina atraz — "manobra esta que, entresegundo ferro, o qual não impediu que o navio fos s e solne o eáis; tanto, não foi executada p"a máqoina, naturalmente porque o ch-fe. nr na máquina, estava no convés
que "observou passar o navio em frente à ponto do quebra-mar ein do máquinas ao envez de
marcha avançada, o que lhe chamou a atenção porque era maior do de BE.. não obstante estar o nav i o e m manobres para a atracaçãrl%
Convem examinar estas alee-N eões para verificar si, pelos autis,
que a marcha em iguais condições com que entram os demais navios" •, e mais adiante "e que lhe chamou a atenção na marcha cam estão provadas.
que dobrou o "Atalaia" a ponta do quebra-mar, foi o fato de ler o
Admitindo, na melhor das b - -At eses. que a ordem de — parar —
mesmo navio entrado com marcha superior â. marcha dos clamais na- e em seguida — atraz toda o forca — tenha sido dada 110 passar ene
São mnrce lo pelo travas, há o-a di s taneia. talvez inferior a 4110
vios quando passam por aquele local".
metros, pereOrrida pelo mik io alis o ponto em que foi fundeado o
Disse o sargento aduaneiro no seu depoim:nto; "observou quf: ferro
nn.. segundo o depoimenlo de testemunhas estranhas ao
o "Atalaia" tinha dobrado a ponta do quebra-mar e entrava' nas do- navio edeque
apreciaram o aci" ,ne deu eYterior.
cas com marcha superior à que costumam entrar peio rnealno e2Por essas mesmas testo-monteis, porém, o "Atalaia", entrou PO:
nal, os demais navios"; que. "quanmli a prós do navio chegou it
Lancia de cerca de '80 a 00 metros do cáis. viu que a hélice viutva porto com máquina — de váyar — mas. ainda, com excesso de
agiqtrricia anteriorment e , une se pode -estimar em 6,5 -lu,
utrti.s toda a força produzindo grande deslocamento de água" e em
'seguida "arriou um ferro para logo depois arriar o outro": que 7 milhas, não havendo efeito contrário da maré que, por sitc normal, apenas poderia produz i r raire"nfo para BE.
mesmo assim corri a máquina atrás toda a força e os dois nna.
nágua, o navio foi bater com a pia sobre o eáls".
Que tempo seria preciso para percorrer esses 400 metros esE' notavel, na análise destes depoimentos. não se enaonirar nas cassos ou 3 comnrimentos do nti‘i0 ? Menos de 2 minutos .
• declarações dos dois funcionários da Agência, principalmente da parIsso, na hipótese mais desfavoravel. pois que, pela declararão
te do comandante Henrique santos, com as credenciais da sua reco- insuspeita do mais in t eressado. o prónrio comandante que tem de
certo
mais exp erieincia e ria i s apurado o senso das distâncias no
' nhecida competência, referência alguma à circunstancia do "Atamar, o primeiro ferro foi fir e d ,eirlo cerca de 200 metros do cáis, isto
laia" não haver obedecido ao leme, causa principal do acidente.
fç , mais ou menos a 200 metros do ponto onde fóra ordenada a maOutro ponto, sobre o qual também não se encontra refert-icia nobra
da máquina atraz.
alguma, é sobre as manobras de — parar — adiante de vagar — o
E essa distância poderia ter sido percorrida com a referida ve.
— parar — manobras estas referidas nos depoimentos do coimin•dante e outros tripulantes e ordenadas com o objetivo de obter se- locidede em cerca de minuto m e io, não esquecendo que pelo &pai.
mento do ajudante do g uarda mór. quando se fundeou o ferro, a
• guimento para efeitos de leme.
E essas manobras são perfeitamente compreensiveis, de
que máquina já deva atroz havia dois minutos.
o navio não conseguia virar para AB.
Assim, em qualquer das duas hipóteses, consideradas isoladaE se esse seguimento era necessário para obter efeito de leme, mente a outras circunstâncias. há que reconhecer que a máquina
ccmo interpretar as declarações positivas e reiteradas dos obedeceu a manobra ordenada de dar atraz.
inversão do movimento de uma máquina é uma manobra que
dois funcionários da Alfandega, de que o "Atalaia", entrara no podeAser
rápida, mas não é instantânea.
no porto com excesso de velocidade ?
•
E
o
número
de minutos, um ou dois, é um limite inferior dod
•
É certo que estas testemunhas não são profissionais, mas devem •
descritos em vários depoimentos.
ter a experiência da observação diária e continuada no tráfego temposcerto
que -a velocidade foi se rerin7inen, mas tambem é certel
portuário.
que a velocidade no instante do choque já era insignificante ou de
Não é esta, porém, a única contradição; . por estas testemunhas contrário as avarias teriam tido muito maior vulto.
e mesmo pelas demais, fica-se sem saber, se, entre as ordens de
E, em um porto como o da Baia, apertado, onde para evoluir,
adiante — de vagar — e — atraz toda a força — houve a ordem innão se pode despresar os segundos do tempo, pergunta-se: houve
termediária de — parar.
.
imprudência em entrar no porto com excesso de velocidade ou houvd
É sabido que, normalmente, uma máquina não inverte o seu negligência na manobra da máquina ?
••
movimento sem antes parar e por isso este detalhe pode parecer inNão parece que se possa responder precisamente, ainda murai
significante.
que se ponha de lado o cálculo feito acima e se analise o que foi apro•
Não é, 6fitretanto.
sentado pela defesa do comandante do "Atalaia", que estima a velo.
Num caso, trata-se de uma evolução em manobra normal e ao • cidade do navio, depois das máquinas paradas, em 454 metros
poli
, outro objetiva-se uma premência, uma ordem urgente, de quem inde minuto o que o faria gastar 3 minutos e 24/100 de Minutos ponl
uma execução sem delongas pela iminência de um acidente,
percorrer os 500 metros" até o cais. ,
I .
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distância peícorrida pelo navio entre n instante ein tine foi
ortlêilreftt-.:— máquina" atrat --e o ponto' ettl • que -fottandeado õ primeiro ferro, é de cerca de 400 metros, segundo depoitnent0 doe st(-binários da alfândega e de cerca de 300, segundo o do comandante;
na primeira hipótese, a distância seria percorrida em 2 Minutos
36' segundos e na segunda (Mi menos de- 2. minutos.
Partindo da sua premissa, conclue a defesa do comandante
que o "Atalaia" deveria ter parado a menos de 120 metros, apoiado
no seguinte exemplo extraido.do conhecido tratado de arte naval de
Baistrocclii, de que uma embarcação de carga de cérea de 4.500
toneladas de registro, máquina de 2.000 cavalos, velocidade de coroa
de 10,5 milhas, invertendo a máquina a toda a força, a embarcação
para depois de três minutos e meio, percorrendo coroa de 350 metros, sendo o "Atalaia" um navio de 3.490 toneladas de registro, 382
eavalos de potência nominal e 1.267 efetiva.
Preliminarmente, ha que reajustar os dados do problemoit
Baistrocchi, argumenta com a tonelagem bruta e com a potência
indicada e estas, para o "Atalaia", são respectivamente 5.555 e
2.720 o que faz inverter o sentido da comparação.
Não parece que o problema possa ser resolvido por simples!
proporcionalidade dos dados, mesmo tomados cada um deles isoladaniente na con s tância dos outros.
Quando se pretende estudar os efeitos mecânicos de um navio
em movimento, quer seja o dinâmico (colisão), quer sejam os puramen t e cinemáticos (evolução), os elementos essenciais a considerar
são massa e velocidade.
Ora, a tonelada de arqueação não é uma unidade do massa e
sim de capacidade, equivalente à de um volume de 2,83 metros
cúbicos.
E, como entre Os calados extremos de 9 e 25 ;és o "Atalaia"
pode ter possivelmente deslocamentos abaixo de 4.000 toneladas e
acima de 10.000, para unia mesma potência viva, Uses deslocamentos estarão entre si na razão inversa dos quadrados das velocidades.
E, se os efeitos dinâmicos podem assim ser notavelmente diferentes, o mesmo acontece na quantidade de movimento.
Não é só porém; para avaliar-se o caminho percorrido pelo
navio para uma determinada velocidade adquirida e restante, não
bastam a massa e Q valor dessa velocidade; ha necessidade de levar
em consideração a 'resistência oposta pela agua.
E se ésse efeito varia com o coeficiente de fineza, ainda ha que
considerar a forma da carena para a maior ou menor facilidade com
que as aguas se escoam ao longo do casco.
Quem quer que tenha acompanhado a construção do "Normandie", maravilhosa ereação do gênio humano, sabe bem o tempo e e
trabalho que foram necessários com as numerosas experiências corri
es diferentes modelos estudados nos tanques de prova; e, fixadas!
as suas dimensõe g e consequonta tonelagem, resolveram por fini
adotar a forma do carena patenteada do engenheiro russo Yourkevitch, com a sua "étrave bulhe" que representa um notável prokressO de engenharia naval.
Recentemente, na imprensa francesa, (Le matin, 24 de agosto
de 1938), comentava-se o resultado dêsse aperfeiçoamento aplicadd
ao "Normandie", numa comparação com o "Queen-Mary", que tern
aproximadamente as mesmas dimensões e tonelagem.
Com uma potência de 160.000 c.v. contra 200.000 do "QueenMary" o "Normandie" conseguiu deter, até recentemente, a fita azul
do Atlântico,
'
fazendo sô1r .5 o seu rival inglês uma economia de
combustível de um milhão de francos em cada viagem redonda.
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• li Do i mesmo modo, quando o çoraaadaote sabe amesaell:en..uar
-'frogtbá
nianobfah'desapnrece n responsabilidade — dó—Dileto
quarto que vai para o seu posto, que tanto pode Ser avante, jun(
do Imediato, como à ré, para a manobra de espia.,
Mgr:g, O natural seria o Chefe de Máquinas designar um d
maquinistas presentes para verificar a avaria do bolinete.
A ausência ? porém, do Chefe de Maqtlinas, momentânea
demorada, culposa ou justificada, não explica o acidente; nas in
quinas estavam dois maquinistas com capacidade legal para
dirigir.
E se, por ventura, pudesse ficar provado que houve' èrro
manobra das máquinas, a responsabilidade do Chefe seria indireta
pôr se ter ausentado do seu posto.
Se essa circunstância entretanto, pode concorrer para pre,sum
uma possível culpabilidade do pessoal da máquina, a mesma pr
.unção se poderia fazer em relação ao pessoal do passadiço, coai
a presença ai no, duas pessôas estranhas em ocasião de manobrast‘
o Agente e o seu auxiliar.
Não ha dúvida que ha uma praxe antiga de conceder livre
acesso no passadiço, aos oficiais de Marinha e antigos comandantee
e o Comandante Henrique Santos é, incontestavelmente, inereceda*
dessa deferência, não havendo as mesmas credenciais para o PO

•
E o que faziam essas pessoas no passadiço?

Está nos autos: 'Para combinar com o Comandante o servid
do recebimento da carga".
Ma parece que a ocasião fosse oportuna para tratar de t
assunto, quando o próprio Comandante do navio declara não ter tid
tempo para observar se a máquina obedecera à sua ordem.
1n10

• Não tendo sido possível harmonizar a prova dos autos, ird
sentido de apurar a culpabilidade do acidente, pode-se afirmas!
afirmar que houve desídia, imperícia ou imprudência nas manobrai
ordenadas pelo capitão? Não.
Pode-se, Lambem, afirmar que, por parto das máquinas, houve
demora na execução das ordens recebidas? Não.
Assiro, ainda que, por conclusões implícitas, por subentendidos,'
ou, mesmo, por pareceres recebidos por via impertinente, se posstO
formar unia convicção, o juiz só deve julgar na forma do artigo 181
do Regulamento do Tribunal: "de acôrdo com o alegado e provaddí
ainda mesmo que a sua coneiência lhe dite a contrário".
Eis por que os juizes do Tribunal Marítimo Administrativo, pe/W
unanimidade de seus membros, acordam:
a) quanto à natureza e estenção do acidente: colisão com o cal4
do Porto da Bafa,sproduzindo as avarias constantes dos autos;
b) quanto à causa determinante: não ter o navio conseguida'.
guinar para BB e ir com excesso de velocidade;
c) absolver de responsabilidade todos os representantes por falt
de provas. B. I. R. C.
Rin de Janeiro,- 19 de outubro de 1938. — Dano Pais Leme stelS
Castro, vice-almirante, presidente. — Raul Romêo Antunes Brag4
juiz relator. — Carlos Lafayette Bezerra de Mirando. — João Sto141
Gonçalves. — Francisco José da Rocha.
1
Fui presente. — Carlos Américo Brasil, procurasdor junto aoli
T. M. A.
Confere. — Gilberto de Alencar Saboya, secretário. •

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação eroll
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o ezero1o14%
Admitindo a culpabilidade do pessoal da máquina, em que de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao oca;
gráu pode ter concorrido para o acidente a ausência momentânea dado de 12 MC - 38, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 d*,
ou demorada do seu Chefe?
Maio, ou mediante recolhimento, respectiva comprovação, nas real
Disse êle, no Sn primeiro depoimento, que "achava-ãe no partições arrecadadoras federais
— Delegacias Fiscais. A1fândega/1
convés atendendo ao Agente da Companhia" e, logo em seguida,
Mesas
de
Rendas
e
Coletorias.
"como é do seu hábito, desceu às máquinas para auxiliar e verifion
as manobras pedidas".
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é farei
Em outro depoimento em audiência' de instrução esclareceu, qu'è
a sua ausência fóra momentânea, por ter recebido aviso de uma cilhado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto (14;
avaria no bolinete; que subiu ao convés para verificar essa avaria,
o que não chegou a fazer, porque ao passar peld convés, quando se 20 %, a que tam direito, em duas prestações semestrais de 28,0011:
encontrou com o Comandante Henrique Santos, poude verificar $i
iminência do acidente, voltando então à máquina.
Aceitando como verdadeira esta explicação, não se pode deixar
de estranhar essa ausência do Chefe de Máquinas ainda que mo.,
rnentânea.
PORTARIA N. 257 DE 5 De NOVEMDRo DE 11:32M
Primeiramente, não é aceitável que o Chefe desça às máquintid
para "auxiliar e verificar as manobras"; é como se o Comandante
.0 Sr. ministro de Estado da Guerra resolve, em nome do Sr. Presas(
subisse ao passadiço para auxiliar um piloto na manobra de atra-. dente de República, aprovar os "Princípios e Normas Gerais" que coa/
'anão .
cata baixam e que _deverão servir de base pnra a vinhoraçãk -1 dos Rem
Um Chefe de Máquinas, não 'desce às máquinas em postos de gulamentos dos Estabelecimentos subordinados a IT- ,petorin Geral
manobra, por uma questão de hábito, mas por dever, ou melhor, do Ensino do Exército e cio Escola de Aeronantiea do ),",.:M,ritn.
per unia obrigação que decorre da sua própria fUo lgto ; ai é o seu
.
i i janeiro, 5 tiv novemlYm de 1P. — Fur:c , ; c . i")li,•(:.
Dosh , e 'assume a responsabilidade do serviço.

Ministério da Guerra
-

n „ , ,,
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Princípios e normas gerais que deverão servir de base pãra
,• a elaboração dos regulamentos' dos estabeleeimentbs
subordinados à Inspetoria Geral do Ensino do Exército
Esquema para a elaboração dos regulamentos dos estabelecimentos
subordinados à Inspetoria Geral do Ensino do Exército
PARTE I

TITULO t
Do Estabelecimento de Ens:n9 (benominaecio)

Capitulo único
Compreensão, fins e sede do estabelecimento de ensino.
Tértmo 11
Plano Geral do Ensino

Capítulo 1
Organização geral do ensino
Capitulo II
Organização dos cursos
Ca p ítulo III
• Distribuicão das disciplinas nas séries dos eurs..os

ISeeçãO

1)(nonlbre)
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baihOs escritos, gráficos. e em laboratórios; projetos
executados no éstabeleeimenfo ou a domiefilo; traba-,
lhos práticos executados em oficinas e laboratórios; estágios em serviços técnicos, fábricas e arsenais; notas
mensais.
b) provas parciais; épocas, processo de realização e matéria
para ap provas parciais; comissões examinadoras; faltas justificadas ou não; julgamento; consequências;
notas e classificação dos alunos; médias por exames.
c) exames; exame de promoção; exame final; provas escritas, orais, gráficas e práticas; épocas e processos de
realização dessas provas; faltas justificadas ou não;
comissões examinadoras; julgamento; consequências;
classificação, promoção; exames de 2 a época; casos,
'julgamento; notas; consequências; promoção, claésificação, repetição de ano e desligamento do estabelecimento.
1) Prorrogação das aulas.
r) Diplomas e certificados; cerimoniais.
') Processo de arquivamento das provas escritas e gráficas
mensais, parciais e de exames.
Capitulo VI
Matrículas; bases e normas gerais; matrícula inicial; concurso 'de admissão; matrículas subsequentes.
PARTE II

TITULO 111

TÍTULO I

Regime Diddlico

Direção e adm ; aistracdo do estabelecimento de ensino

Capítulo I
Orientação geral do ensino
Capitulo II •
Instrução geral o Instrução profissional
Capitulo III
Programas de instrução geral e Programas de instrução oro.
fissional; bases e norm,s gcrais para sua e.aboritt,ão.
Capítulo IV
•
Diretivas gerais para as diversas disciplinas. quer ne
trução geral, quer de fil.:lin:cão profissional.
Capítulo V
Compreensão do liberdade de cátedra.
Capitulo VI

Educação Moral e Cívica.

Capítulo I
Comando; compo,icão geral; comanda w t °: condições de ir'vest idura ; atribuições.

Capítulo TI

6rgãos de Execução:
Serviços Técnicos Pedagógicos.
iro Aii i ;si Pai i vos .
Cari ff Lilo TIl

Servil os Técnicos Peurnn'igie,,s; delimitação da sua esfera
de ação; -oriiãos; Direção do Ensino, Conselho de Professores e (mauro de Ensino.

Capítulo IV
Idref..fin Cerol (1.1 Ensino, abrangendo:
a) (1 orgão diretor, orientador e coordenador„ com suas

atribniçÕps;

Capitulo VII

orgão de instrução geral, com suas atribuições;
c, o orgão de iiistrw:ão p rofissional, com suas atribuições;
(I)
a; o
e)
biblioléca especializada para os professores e alu nos
otlll'OS serviços técnicos.
O

s di rwripn,
tx...aan
Meti:ido, processos e meios ai
n;
Capítulo VIII
Biblioteca especial para uso dos professores e alunos.
Capítulo IX
Instalações de projeção fixa e de projeção animada 011 cinematográfica, coleção de films e discos didáticos e educativos; radio-1 ecepção.
Capítulo X
Atividade extra - escolar (a que completa OU supro a atividado escolar).

Capítulo XI
Intercâmbio escolar.

Capítulo V

Conselho de Professore.s, abrangendo:
a) Constituição e presidència do Conselho;
) AtribuiC, -., e normas de trabalho do Conselho e das

Comiss,ne,.
c) Comissão Permanente;
d) Comissões de Estudo e Investigações;
Ca p itulo VI

Quadro de tsino; bases e normas gerais sobre a sua constituição; Professores catedráticos e adjuntos de catedráticos; Professores e adjuntos contratados e em comissão; Instrutores, chefes; Instrutores e Auxiliares de
Irmirtitor etji comissão; Preparathres e Auxiliares de Prep arador; Processo de p rovimento desses cargos; deveres a
direitos do p rofesserado; regime disciplina:

TÍTULO IV

Regime Escolar

Capítulo I
Início o término do ano escolar o do ano letivo: períodos
letivos; fixação da época das férias e dos trabalhos de Capitulo VII
matrículas; cerimonial do abertura e do encerramentm
Serviços administrativo; delimitado da sua esfera de açao;
das aulas.
Secretaria; Serviços de stiwi..i.stração propriamente dita.
Capítulo II
PARTE ILI
Organização das classes; turmas efilivas o turmas suplementares.
TITULO I
Capitulo III
Distribuição de tempo e de horário.
Dependèncias e instalacbes pedagógicas'
Capítulo IV
Capitulo Único
, Frequências às aulas; apreciação dos resultados; conse' Bibliotéca; Gabinetes de ensaios, medidas e trabalhos prátiquências; desligamentos.
cos; Museus de modelos e eJemplares; Oficinas drversaa;
Capítulo V
Salas de estudos, de conferências e projeção de films; PoHabilitação dos alunos, abrangendo os seguintes tópicos:
lígonos para tiro; campos de eurcícios físicos; banheia) ar guições orais; sabatinas escritas, gráficas e orais; traros; duchas, etc., etc.
IP
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PARTE IV

TITULO III

Regime didático
CAPITULO I

TtruLo

Corpo discas*.
Capitulo I
Conetituicão do Corpo discente,
Capítulo II
Deveres e direitos
Capítulo 111
Regime disciplinar.
PARTE V
irl,rmo 1
Disposições gerais e transitória*
Capitulo I
Disposições gerais referentes ao setor técnico-pedar,ógico.
Capítulo II
Disposições gerais referentes ao setor administrativo.
Capitulo III
Disposições transitórias, referentes ao setor térmico-pedagógico.
Capitulo IV
Di z-posições transitórias referentes aa setor administrativo
pilido V
Modelos de diplomas e certificados.
PARTE VI
1 — INDICB ALFABÉTICO E REmtSSIV0 br, Tuim
II — CONTEXTURA DO

A MATLRIA REGULAMENTADA

pao.raro, de acordo com a ordem seguida no
ce.oueiria

(A contextura reflete o que lia de fundamenta: na realidade escolar, quer em baia aspeoto técnico-pedagógico,
quer em seu aspee,to administrativo.
Fica no arbítrio dos diversos estabelecimentos completar a
contextura com os desdobramentos que se lhes afigurem indispensaveis em relação a certos aspectos dos
respectivos organismos escolares).
PALITE
TiTULO

eetabeleoimento de ensino (Denominação)
CAPITULO ÚNICO
=.1WRIN841, PINO E SEDE -Do ESTABImECIMENTo DE ENSINO
TÍTULO II
Plano Geral do Ensino
CAPÍTULO I

badmizAçÃo GERAL DO ENSINO
eapttule visa, apenas, definir a amplitude do ensino afete

estabeieolmento, com a fixação cio respectivo Plano (Ieral, isento
13 pormenores, abrangendo as indicações e as finalidades, em bubas
ra f -z., dos diverso. cursos.
- CAPITULO II
ORGAMEAOIO DOO OIRRO010

A &dele go, erganizaoão e constituição doe ~tia, '0!És1V-élki beTr éTgo
cicios de acérdo com a finalidade da ~Ia.,
Cada escola exige, necessariamente, cursos adequados pare cij
pr.13aro dos respectivos iskinos. A mesma matéria, dada em varina
_as. determinará prientsgos bem diferente*.

CAPITUNQ ,
nierrausugolo Dite DISGIPLINAS NÃO ITIdoiso põe ntSses

ORIENTAÇÃO ORAL DO ENSINO
. As diretrizes do ensino militar devem conforinar-se com as ton.
tinpéncias impostas pele orientação espiritual da coletividade militar, e pelos problemas que de perto a interessam..

CAPITULO II
INSTRUÇÃO GERAL E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL

Instrução gerai

I. A instrução geral deve ser oiganizada atendendo-se a que eia,
te destina a finalidade de ordem puramente propedêutica, isto é,
Aue o seu objetivo é fornecer bases seguras à formação dos profissionais que se destinam a atividades diversas, necessárias ao Exército.
II. São objetivos da instrução geral:
a) aumentar o poder de di-scernimento, desenvolver a capeei
dade de ação e despertar as iniciativas intelectuais do aluno;
6) dar ao aluno a possibilidade de nrevôr, e, consequentemente, uma orientação segura na qual são reduzidas as prerrogativas do
acaso o as possibilidades de surprezas e improvisações;
c) habilitar o aluno a ver no meio das minúcias inextricáveis
da técnica, o que há de priinordial, o que deve Ser guardado;
d) habituar o aluno à reserva quanto a conclusões, enquanto não
chega ao conhecimento satisfatório de todos os elementos de cada
questão;
e) permitir ao aluno a distinção entre as soluções provisórias e
as soluções definitivas;
f) desenvolver nos alunos g DOÇãO da responsabilidade pascal do
oficial, para seu constante aperfeiçoamento profissional, cívico e
moral;
•
a) habilitar o aluno, futuro oficial a compreender o meio em
que vai atuar e as objetivas, em linhas gerais, dos programas de se-.
gurança nacional;
h) concorrer para que o futuro ofic.al compreenda as condições
gerais e particulares de sua própria cultura, e possa orientá-la num
sentido. de crescente desenvolvimento e ajustamento da técnica
Atar: •
11T. No Colégio Militar a instrução geral abrange todo o curso
secundário, que visa o desenvol vimento harmónico da personalidade
fisea, intelectual e moral par meio de uma cultura geral anIÔrema .
•

Instrução .profissiono/

IV. A Instrução profissional nas escolas de foimiação, especialização e aperfeiçoamento de oficiais será ministrada metódica e progressiva-mente; a sua dnagem 'ficará na depenneia da finalida ;e
atribuida à unidade e-colar e dos .objetivoR alcan:ar no fim de ewla
'une letivo.
V. No Golég. io Militar a instrução profissional compreende: .
a) educação física;
b) noções essenciais do regulamento de Continèneias e
'mentos da Escola de Soldado desnrMarltl, necessários às formaturas, para que os alunos se habituem à disciplina da fileira;
e) instrução progressiva tio infantaria, como base para o preparo de reservista de 2 a categoria;
d) Instrução do esgrima, equitação (como complementare , à
instrução física) e as demais instruções necessárias para que seja
concedida ao aluno a caderneta de resery lsta de segunda categoria.
VI. Dentro dos planos e pregramas vigentes e dos que estão elll
preparo as matérias do ensino subordinado a esta Inspetoria, deve-'
rito ser distribuidas pelos Cursos' pelo modo indicado nó anexo rid''reiero 1.
GAPITULO III
PROGRAMAS DE INSTRUÇÃO GERAL E PROGRAMAS DE INSTRUÇÃO' PRoFISSIONAL; BASES E NORMAS 'GERAIS P4RA SUA PrArt,RnÃo

T. Os programas de ensino das diversas disciplinas serão elahcirados trienalmente e, apresentados cinco meses antes do Inicio de
Cada triénio pelos respectivos professores catedráticos, em eomis£ão
ou contratados, ouvidos os adjuntos, submetidos à apreciação e apIOvagão preliminar do Conselho de Professores, à revisão da Direção do
Ensino à aprovagao final da Inspetoria Geral do Ensino ao Exér-

Iurpõe-se, nos plano. de ensino dag 'escola% unia seriai:Ao na- cito,
tural e lógica das matérias cujo ensino ecrã ministrado de modo a
A Inspetoria Geral do Ensine de Exército providenciará, sobre a
manter sempre a sua conexão metódica e de forma a assegurar o gra- publicação dos programas no Diário Of ida, têm méis anieé do inf,4
&lel e harmônico desenvolvimento de cada uma, dando margem a cio do período
obscrvaçõee, experiências e investigações variada , e h recanitu l a0..3 programas referentes 5,o curso secundário- obedecerão aog
çõet, sistematizadoras dos eneheeirepetes adoljeldae
correspondentes adotados pelos e,tdielecinientos oficiais de eneknet,

.• • ,,,,,, • •• -••••••,•,k;
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beenmdário, ooneiderados como um mínimo para ser ministrado o
ensino; serão respeitados, tambem, na organização de tais programas
é em sua execução, Os métodos de ensino expedidos pelo Ministério
da Educação e Saúde Pública com as convenientes adaptações ao alem
tema do °nein° do Exército.
III. Na revisão dos programas elaborados pelos professores catedráticos, em comissão ou contratados e aprovados preliminarmente pelb Conselho de Professores a Direção de Ensino deve visar um,
riparas° ajustamento entre eles.
Nesse ajustamento, devem ser atendidos os seguintes princípios:
a) a matéria constante de qualquer programa não poderá essa
rep • tida, com igual feição, em outro de cadeira diversa;
I)) nas disciplinas lecionadas em mais de um período ou ano
letivo o programa deve ser organizado de forma que toda a matéria
possa ser estudada sem atropelo, na parte destinada a cada um
deuss;
c) os programas de disciplinas afins serão organizados de modo
a ser conseguida a conveniente distribuição de assuntos para cooperação aidética reciproca.
IV. Dentro doa respectivos programas devem os professares,
mensalmente, discriminar o número de lições teóricas e práticas em
que deverão explanar as diversas partes da disciplina, afim de conciliar as necessidades de ordem didática com a distribuição dos horia' os.

Os diretores dos estabelecimentos colocarão esses programas
mensais em quadros bem visíveis para conhecimento dos alunos.
V, É obrigatória para os professores em geral a execução integrai do programa de sua disciplina e, quando isto não tenha sido
pcaa ivel, deverá esta exigência cumprir-se na primeira quinzena
qu se seguir à terminação do período letivo.
VI. Os programas trienais serão revistos anualmente.
VII. Os programas dos cursos de instrução geral deverão apresentar os seguintes requisitos: a moderação, o equilíbrio, a interdependência dos assuntos, a discreção nas exigências e a sobrios
uade

•

Existem teorias e fatos (Sientíficos interessantes que os alunos. universitários fazendo ciência pela ciência devem estudar C143
m.tp eira muito desenvolvida, sem que entretanto não apresentem sihão importanela limitada para os alunos das escolas do Exército. .
E, de outro lado, é da maior utilidade para estes últimos a reEoluçalo dos problemas referentes às aplicações técnicas, utilidade
que não se apresenta em igual grau para os outros.
•
O espírito do ensino
tem que ser diferente aliás; a0 profosor,
da imiversidade é licito colocar-se num ponto de vista primordialinerte especulativo; o brafessor que se dirige aos alunos futuros
(lidais precisa evoluir num campo mais concreto.
Em sintese, quanto ao fundo diminuta modificação. As modifi• :Isaac ae impõem, principalmente, quanto à forma e à orientação
(lo5 cursos, de modo que, por aplicações de caráter técnico, oEl alua
nos, futuros oficiais aprendam a empregar certas partes das matérias da instrução geral na resolução dos problemas técnicos de ordem
VIII. Dentro do espirito do "itern" anterior os programas dos
cursos de instrução geral deverão ser organizados tendo em vista
urna apresentação antes intensiva que extensiva da matéria, insistincla no essencial e dispensando o necessário.
Os programas deverão ser organizados dedal modo que apresou',em uma série de problemas fundamentais, e contribuam essencialmente para a formação técnica do aluno no encarar estes problemas.
O exagera dos programas dificulta a aplicação no ciclo profissional. O que se impõe é o ensino do essencial. É indispensável,
porém, que a simplificação seja relativa à capacidade do aluno, e
ao tempo de que dispõe para ouvir, experimentar, lér, oompreen(ler, assimilar e preparar-se convenientemente para as provas s

exames.

IX. Os programas dos cursos de instrução geral devem ser formulados pelos professores em conjunto sobre a base de um programa organizado pelo professor da matéria.
Com essa providência serão evitadas falhas e suprimido de
cada disciplina todo tópico ouja inclusão sé responda a fins já realizados por meio de outros compreendidos no programa.,
X. A preocupação do equilfbrio na formação cultural, como Sai
estritamente profissional, deve estar latente em todos programas de
ensino militar, quer nas escolas de formação, quer nas de eepecialla
ração e de aperfeiçoamento.
Deve evitar-se o excesso de especialização que péde conduzir,
às mais das vezes, à deformação profunda do espirito e torna, destarte, o offaial incapaz de ter uma idéia de conjunto soare os probless
Irais que devem interessar a sua mentalidade.

f)rzerab aa de l' r421
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CAPITULO IV
DIRETIVAS GERAIS PARA AS DIVERSAS DISCIPLINAS, QUER DE I3SMIUÇÃ4
GERAL, QUER DE merrnuçÁo PROFISSIONAL

Nos programas de ensino das diversas disciplinas, quer 'dis,
instrução geral, quer de instrução profissional, devem os professores e lastrutores, sempre que possível:
a) discriminar as diversas parte, da disciplina;
b) indicar, sucintamente, os objetivos do ensino da dseia
plina;
c) assinalar ea requisitos fundamentais para o estudo da distila*
plina (estudos anteriores, indispensáveis para o estudo da maa
teria);
d) indicar, conforme a disciplina, os processos da ativid ale
didática; dissertação pelo professor ou instrutor; leitura explicaaaa
observação ou experimentação em laboratório; excursões e visitas
trabalho individual dos alunos (estudo, fora da classe, por meio de
sumários previamente distribuidoe, com indicações bibliográfisasa
ou problemas a resolver em classe); pesquizas e inquéritos e,pea
ciais; trabalho coletivo, sob a !erma de debate oral ou arguição;
e) indicar a bibliografia para os alunos (compêndios e livro c, do
consulta e leitura).
Colégio Militar serão indicados,
o
aprovação do Conseh
de Professores, no máximo, dois corrbpand.,s,
por que devem ser desenvolvidos os programas formulados.
*aAPITULO V
COMPREENSÃO DE LIBERDADE

DE

CÁTEDRA

O Exército, como instituição tutelar, votada à defesa do Pais,
e garantia da unidade política da Patria, deve sobrepairar às disvu-q
Las ideológicas, que impedem a ordem e o progresso, princípios ins-4
piradorea e orientadores da nacionalidade.
Esta alta missão do Exército determina a seguinte compreensão,
no ensino militar, do princípio da liberdade do cátedra.
I. Por liberdade de cátedra entende-se o direito que tem qualquer membro do magistério de expiar e criticar as teorias referentes
à sua disciplina e do sustentar os seus pontos de vista pessoais soin's
a matéria sem comprometer, porém, o espírito de ordem e disciplina
exigidas Oela Constituição, pelas leis e pela hierarquia nos po,--tos.
CAPITULO VI
EDUCAÇÃO

MORAL E CÍVICA

I. A educação moral e cívica deve ser ministrada em todos os
estabelecimentos de ensino, de mudo gradativo e adequado ao desen-4
volvimento dos alunos.
II. Nos cursos de graduados, secundário e preparatório à E;cola
Militar, a moral e o civismo devem estar no ensino de todas as disciplinas. O professor ou o instrutor de q_ualquer matéria deverá alvo..
veitar-se das oportunidades para que o ensino concorra sempre para
a educação moral e cívica do aluno.
O cultivo da moral e do civismo não se fará através de um eRSO
sistematizado, mas inteiramente de acordo com as oportunidades oferecidas pelo estudo das diversas matérias do •programa Ou por fato
ocorridos na unidade escolar ou na coletividade nacional ou ainda a
propósito de acontecimentos gerais, que o professor comentará.
III. Os comentários, no âmbito da educação moral, deverão destacar nitidamente, sempre que possível em bases concretas, Os seguintes índices da personalidade:
a) o carater, apreciado pelos seguintes aspectos:
— atitudes claras e bern definidas;
— amor às responsabilidades;
— comportamento desassombrado em face de situação iMPre.
vista e difícil;
— energia e perseverança na execução das próprias decisões;
— domínio de si mesmo;
— igualdade de ânimo;
— coerência de procedimento;
— lealdade e altivez;
- espirito de justiça, de bondade e de cavalheirismo;
.-- probidade na gestão dos dinheiros públicos e privados;
.-- zelo no trato e na disciplina.
b) a capacidade de ação, apreciada pelos seguintes aspectos:
— coragem /laica e moral;
— firmeza e vigor na realização dos atos;
— perseverança e tenacidade na consecução dos propdeltos pes)
soais, mesmo através de obstáculos e de dificuldades.
— atividade, presteza e boa vontade nos empreendimento
— resistência à fadiga e às intemperiee.
o) o espírito militar e a conduta civil e militar, apreciadas pelo,
seguintes aspectos:
— espírito de subordinação e respeito aos. superiores;
— pontualidade, discreção e reserva;
— iniciativa, precisão e metodo no cumprimento doê devem'
— persistência nos esforços empreendidos; .
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diagramas, arguieões, exercícios
resistência 'oposta às ações prejudiciais e retardatárias à graficas, projeções, cinemato g ráficas,
diyersosr. rde aplicação, .trabalh,ps , enn laboratóriot, -:projelOs, 81011Ta'dei
•
de
qualquer
.serviço;
eiroacuoão •
é estágios :em oficinas estabelecimentos ;industriais . e..-departamentos
— educação .e procedimento privado;
tecnieba
civis e militares; inquéritos, abrangendo: a colheita, a aná.'
urbanidade
e
cavalheirismo;
— camarada gem,
a
classificação
de dados e o emprego da observação, da entrelise
e
— correção na indumentária;
vista,
do
questionário,
da representação cartográfica, e de qualquer
— observância exata das convenções sociais;
documentação.
Os
caalheiamento
aos
centros
de
convivência
danosa,
como
No emprego desses processos deve haver:
sinos.
-Os
comentários,
no
âmbito
da
educação
cívica
deverão
semI.°
uma prévia compreensão dos objetivos fundamentais dos diIV.
pre visar a implantação no espírito do aluno de um sadio sentimento versos cursos;
nacionalista; de uma compreensão clara da influência do fator mi• 2.* uma estreita correlação entre o estudo das matérias fundauma firme predispo- mentais e . das matérias de aplicação.
litar na vida da coletividade brasileira e de
aiçãO a um concurso mais voluntário e expressivo na obra básica de
III. De modo geral, a continuidade, a graduação e a sucessão no
defesa da Pátria, contra os elementos que atentarem contra os seus, ensino
serão obtidas com a obediência aos seguintes princípios:
fundamentos morais e políticos.
a) o ensino em cada estabelecimento; em cada cum), em cada
V. No curso secundário a educação cívica deve merecer o maior grau e em cada matéria deve - ser gradual, de conformidade com o
acolhimento possivel no programa de História do Brasil. As narrativas históricas devem ser sempre aproveitadas como meio de sa- desenvolvimento psíquico do aluno;
b; a aplicação dos prnelplos de continuidade, de g raduação e
•
lientar o valor da terra e o dos nossos grandes homens.
de sucessão da instrução, presupõe o seguinte esquema:
Nos
cursos
de
formação
e
de
especialização
de
oficiais
a
VI.
— a finalidade do estabelecimento de ensino;
educação moral e cívica será ministrada sob a forma dos deveres
— os objetivos a atingir nos diversos cürsos, gráus e matérias
inherentes à profissão militar.
dos cursos;
— as duas' espécies de instrução: geralre profissiond.
VII. A educação moral e cívica será ainda ministrada à popu— os padrões de eficiência estabelecidos nos program:is, inslação escolar do Exército pelos seguintes meios de educação extratruções e diretivas pelos orgãos orientadores e diretores de ensino;
•
escolar:
— o metodo, o matecial de ensino e os recursos disponíveis;
a) missões culturais;
o pessoal disponi v el para o ensino e o •número e a qualidade
—
viagens e excursões a sítios históricos, fábricas, usinas, esta- dos alunos;
leiros, arsenais, quarteis e escolas;
• — as condições de tempo e clima exigidas para cada faze ou
c) exposições, espetáculos teatrais, concertos musicais
momento de instrução;
d) demonstrações militares;
— o calendário do ano letivo para a consequente distribuição
racional dos horários dentro de um plano sistemático e harmonioso,
e) concursos de ternas e hinos patrióticos;
f) rádio e cinema educativos;
que não sobrecarregue os alunos e não dissipe forças sem proveito.
c) devem ser previamente estabelecidos para as diversas escolas,
g) museus e bibliotecas.
cursos
e matit rias. fichas que constituam padrões de eficiência do
CAPITULO VII
ensino, em que se registre o tempo aproximado mie se estima necessário para obter o resultado esperado, bem como o carater das provas
METODO, PROCESSOS E NIEDDS AUXILIARES DE EINsLs.0
a serem feitas para determinar as quali-ficações dos alunos.
• (I) quando no curso secundário o objeto de uma disciplinafor enI. O ensino é orientado de modo que a instrução seja objetivo,
'continua, gradual e sucessiva no :âmbito de cada um dos seus ramos. sinado em dons ou mais anos, cada -professor acompanhará, nos anos
imediatos, a turma que, sob sua direção, começou o estudo da maII. De modo geral, a instrução objetira será obtida cote a obe- tai-ia.
diência aos seguintes princípios:
e) a aplicação ',nos princípios de continuidade, de graduação e de
a) Entre a teoria e a prática deve existir a necessária correia- sucessão, presupõe a unidade de vista diante da multiplicidade dos
elementos em jogo.
tão.
A prática deve erguer-se do empirismo a urna aplicação ConSó uma perfeita articulação desses elementos harmonizará os
os
prolOemas
e
as
vista
çiente dos princípios; a teoria deve ter eia
interes3es do ensino, evitando descontinitidades e desconexões.
da
vida
real.
A
sua
cooperação
é
essencial
na
atividade
situações
f) a unidade- de vistas, aludida no "item" anterior, deve ser asdidática.
segurada pelos diretores Ge instrução. quer geral, quer profissional,
O
progresso
do
aluno
só
se
mede
pela
capacidade
de
enfrentar
b)
— previamente orientados pelos comandos das diversas escolas e
sitnações novas e resolvê-las com êxito, pensantio com acerto e pron- com a colaboração dos professores e instrutores.
tidão. Assim, as preocupações práticas devem estar sempre suborg) essa unidade, sempre baseada tia consideração prévia dos
dinadas ã necessidade do cultivo da aptidão cie refletir, de investigar, elementos
previstos no esquema da alín ea b, ser expressa:
de formular hipóteses, em suma, de urna permanente ginástica inte— em guias de instrução indicando os padrões oficiais, os meá
inteligência
sua
máxima
eficiência.
lectual que clê
todos e as provas de verificação do ensino nas diversas escolas, Cur&sia sos,
c) O ensino deve tender progressivamente para a satisfação
grátis e matérias.
uma
cdudupla exigência: aquisiição de conhecimentos ao serviço de
— em calendários, com a indicação dos prazos e horários . neces¡cação bem sólida e corretamente orientada.
sários
à execução das determinações constantes dos guias. .
Ao lado das noções cientificas, as ocasiões para sua aplicação. Os
em diagramas elucidativos da marcha da instrução.
—
exercícios práticos SC tornam, à medida que os recursos o vão pera documentação prevista na alínea anterior, deve ser tão cor'mitindo, mais desenvolvidos. Neles se exerce a iniciativa do aluno, a pielah)que
não seja necessário dar nenhuma orientação ou indicação
sua intetigência aprende a se adaptar às circunstàncias especiais, aos
suplementar. para que cada professor ou instrutor possa compreconcretos,
e
a
sua
capacidade
de
observação
se
aprimora.
Asca s os
endê-la, perfeitamente. sabendo o que deve ser feito, quando será
eim, pelas variadas circunstâncias em que podem surgir novas as- feito e o que . Ove ser empregado ou aplicado com a instrução qur
sociações de idéias, se desenvolvem as faculdades intelectuais.
Exige-se de preferência que o aluno se torne capaz de achar as geral, quer profissional.
noções por si. Estas noções não devem ser apresentadas como cousas
CAPITULO VIII
abstratas e pouco interessantes. Procura-se, ao contrário, fazer com
que elas surjam como cousas novas e vivas.
BIBLIOTECA ESPECIAL PARA USO DOS PRoPEsSoRES E ALUNOS. FINALIDADE
d) Era todos os cursos deve haver estimulo à iniciativa, à capaDA BIBLIOTECA.
cidade de apreensão e à reflexão pessoal do aluno; evitando-se a
intervenção dogmática do professor.
I. Cada estabelecimento escolar terá uma biblioteca que, proe) Em todas as matérias cumpre ter sempre em mira que a teo- porcionará as fontes de consulta e informação indispensáveis aos
ria deve restringir-se às necessidades das aplicações práticas de modo professores e alunos.
que os alunos se sintam desde cedo em contacto com situações reais
9 concretas.
DESENDÊNCIA E CoNSTITUIÇÃo DA BIBLIOTECA
f) Deve-se dar ao ensino todas as oportunidades para a obser•
,ração. Nas diversas matérias certas aulas deverão ser substituirias
II. A Biblioteca, diretamente dependente da Direção do Ensino,
por estados através excursões aos laboratórios, usinas, estaleiros, ofi- se formará com exemplares de livros e quaisquer publicações aprocinas, escritórios, em suma, aos quadros naturais.
vadas pelo Conselho de Professores e pela Sub-Direção do Ensino
As excursões serão precedidas de aulas especiais, nas quais o pro- Profissional.
fessor fará descrição minuciosa do seu objeto,. e fornecerá ao mesmo
III. Nenhum livro doado será incluído na Biblioteca sem que
tempo aos estudantes os dados, tabelas, gráficos e ilustrações que lhes
haja sido antes examinado pela Direção do Ensino.
faculte formar idéia clara do que devem observar.
Os alunos apresentarão, uma semana após a excursão, ao proPLANO DA BIBLIOTECA
je:- organizador da mesma, um memorial do que tiverem obser2vai,,). l'azendo-o acompanhar, sempre que possivel, de fotografias,
IV. Os livros e quaisquer publicações serão In-tumidas °num sé
i a e . in.as e outros documentos ilustrativos.
catálogo que abranja as diversas séries e sub-series -dano de conOs
processos
de
ensino
adotados
nos
diversos
cursos
serão
os
u,
egsn dites: p releções, exercícios no terreno e na carta, demonstrações junto da. Biblioteca.
—
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V. O plano de conjunto da Biblioteca repousará "sobre ft daiIlfIcaçAo constante do anexo n. 2.
.

•

cAprruLo xr
INTERCIAMBIO ESCOLAR

COMISSÃO PERMANENTE
•

O intercâmbio tem por fim facilitar, na micra de ação da escol
a extensão das atividades escolares propriamente ditas e pramo
o maior contato com os demais estabelecimentos de ensino e instit
çbos culturais militares e civis.

VI. Na Direção do Ensino funcionará uma Comissão Permanente
de Biblioteca constituida pelos sub-diretores de ensino, por dois
membros de instrução geral e dois de instrução profissional.
VII. À Comissão Permanente incumbirá:
'ti) rever a organização da Biblioteca, apresentar sugestões sobre
a sua melhoria ao Conselho de Professores e ao Sub-Diretor de Ensino Profissional.
b) propor à Direção do Ensino compra e permuta de livros e
quaisquer publicações;
c) orientar a correspondência com bibliotecas nacionais e estran&seiras.
SERVIÇo INTERNO DA BIBLIOTECA

VIII. A organização interna dá Biblioteca, quanto à catalogação,
à numeração, ao fichamento e à arrumação, caberá ao Bibliotecário.
IX. Ao Bibliotecário competirá ainda:
a) administrar e fiscalizar os trabalhos da Biblioteca;
b) manter em dia a catalogação, classificação e inventário dos
livros e quaisquer publicações;
e) apresentar anualmente à Direção do Ensino, relatório dos serviços realizados, bem como inventário dos livros e publicações;
d) executar as ordens da Comissão Permanente prevista na
alínea e do item VII, referentes à correspondência com bibliotecas
nacionais e estrangeiras.
X. O Bibliotecário será responsabilizado pelos livros e publicações
retiradas desde que em seu lugar não fique um recibo firmado por
quem os solicitou e visado pela Direção do Ensino.
XI. Os livros e publicações só poderão ser retirados mediante
recibo e pelo prazo máximo de quinze dias.
CATADDOAÇÃo
XIII. Os livros e quaisquer publicações serão catalogados de conformidade com as séries e sub-séries da classificação estabelecida no
anexo n. 2.
• XIV. Os serviços de catalogação, numeração, fichamento e ar;rumação da Biblioteca deverão obedecer às instruções já aprovadas
pela administração militar.

CAPITULO IX
INSTALAÇÕES DE PROJEÇÃO FIXA E DE PRoJEÇÃo cuNamAroGRÃPIGA;
RÁDIO-nrcErÇAo.

1. As diversas escolas deverão ser providas, exclusivamente para
fins didáticos e educativos, de aparelhos de projeção fixa e de projeção animada ou cinematográfica.
II. Serão organizadas séries especializadas de "films" relatiwest
à geografia geral e do Brasil, às ciências naturais e ao surto técnicoindustrial da época, de acordo com os programas de ensino e mediante
entendimento com os orgãos competentes.
III. A administração facilitará a todas as escolas, pelos meios
adequados, a aquisiçião de aparelhos de projeção luminosa, de rádio
recepção e de discos para fins didáticos A educativos.
CAPITULO X
ATIviDA DEZ EXTRA-ESCOLARES

•

TITULO IV
Regime escolar
• 'CAPITULO I
ANO ESCOLAR E DO ANO LETIVO; PERIODOS LETIVOS; ÉPOCA Di4
FÉRIAS E DOS TRABALHOS DE MATRICULAS; ABERTURA E ENCERICW,
MENTO DAS AULAS.

LIMITES DO

•

I.

O ano escolar abrangerá 10 meses do ano civil.
II. O ano escolar será dividido em dois períodos letiN
quatro meses cada um, sendo o quinto e décimo meses destiundo_d,
respectivamente, às . provas parciais .e exames finais.
Os meses restantes do ano civil serão consagrados às féria-1
trabalhos relativos às matriculas.
III. O início e o término do ano escolar e. a fixação da
de férias e matrículas admitirão variantes de acordo com as
minações do Ministro da Guerra.
IV. O ano escolar nos cursos de especialização de i a eategó.'.1.
ria e de aperfeiçoamento das armas e serviços abrangerá no máxiind
oito meses do ano civil. O ano escolar será dividido em dois periodOS
letivos sendo os últimos meses de cada período destinados às tva3
parciais e exames finais.
É permitida, em determinadas circunstâncias, nas Eseola, iécnica, de Aviação, Instituto Geográfico e Centro de Educação Fi,ica",,
a divisão do ano letiva de instrução geral em dois períodos di.,!irtoas
Assim, nem todas as matérias têm inicio ao mesmo tempo. e‘.!itd
embora continuem a predominar as que se estudam integrainior`,
mesmo ano letivo.
CAPITULO II
•

ORGANIZAÇÃO DAS CLASSES: TURMAS EFETiv.AS E TURMAS

suat.nrr Nnuã

I. As turmas efetivas serilJ con.stituidas, no máximo, de ala'
renta (40) alunos, nas aulas teóricas e, de vinte (20) nas aula .: (kl
linguaa vivas e 15 nas de trabelhos práticos.
II. Mero dos limites previstos no "item" anterior, as te,.naO,
serão consideradas suplementares nos estabelecimentos • cru que est2
regime possa ser adotado com proveito.
• .CAPITULO III
DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO E DE HORÁRIO

I. A unidade escolar deve procurar o regime que evit , )do
desperdício de tempo e de energia, e que, simultaneaments, os , :sita
obter, com a maior economia possivel, os melhores resultado,.
II. Na consideração do dia escolar, deve-se ter em vil.
estar a eficiência dos estudos em necessária função do número d as
aulas, pois a experiência atesta que nem sempre o proveito ttt••tectual cresce em proporção do aumento do hvário de trabalho: r'u'i
pre, assim, evitar a funesta sobre-carga que, por aniquilaclot-i dti
iniciativa pessoal dos alunos e das suas faculdades de reflex:.o
minue o rendimento útil dos estudos, quando não os suspen4L , pelpQ
doenças que provoca.
III. Um bom horário deve ser disposto e distribuido de tal
sorte que o aluno aproveite e assimile bem as lições, habitue-s, aG
trabalho metódico, e não corra o risco de fatigar o aparelho cer(i,rall.
IV. Na organização -do horário é preciso atender de nin g le edg;
pedal:
•
a) à duração que devem ter as lições;
b) ao número de horas de trabalho mental que o aluno ilodg
dar por dia;
c) ao número de horas que o aluno deve passar na escola;
d) à relação dos interv alos ou repousos en tre lições, e allersj,
nitrida de trabalhos práticos e trabalhos teóricos;
e) ao máximo de traba:ho mental, nas lições teóricas;
• f) b. higiene do aluno; desequilíbrios orgânico-funcionais: biwJ

1. Destacam-se entre as atividades fóra das es.so:as as ae--,
guint-es:
a) Excursões aos museus, arquivos, bibliotecas, sítios históricos, serviços técnicos e administrativos militares e civis, laboratórios
ds contrate e pesquisa dos estabelecimentos industriais militares e
civis, fábricas, usinas, depósitos, acampamentos, obras, fortificações,
estradas de rodagem e de ferro, pontes e outras estruturas, campos
de educação !bica e outros pontos interessantes;
b) Visitas a Exposições que visem a evidenciação das coisas e
dos homens do Brasil e do mundo, como as referentes às suas riquezas naturais aos produtos químicos, aos explosivos, à defesa conira gases, iluminação, força motriz, maquinaria térmica, máquinas
e
aparelhagens elétricas, telefônicas, telegráficas e óticas, matérias
primas que interessem à produção do armamento e munição, produtos siderúrgicos, material bélico, de projetos de arquitetura em geral
e de obras de fortificações terrestre e de costa, estradas de rodagem giene mental e social do aluno; à estafa e ba nevroses;
e de ferro, pontes e grandes estruturas;
g) ao tempo disponível para as aulas no calendário escolar;
c) Rddio e Cinema Educativos;
À) às instalações escolares;
d) Espetdculos cívicos de valor cultural: concertas rausicaie?
I) às disponibilidades orçamentárias de estabelecimentos;
honeursos de ordem científica, técnica, literaria ou artística. com o
$) ao número de alunos em cada classe;
objetivo de estimular a produção intelectual e o progresso dos Gok) • à finalidade do estabelecimento e às espécies de 1nstruet4
. o graus
pheeimentos;
de ensino;
Curso, e' oonferências realizadas aob os anuídos das Jelnaift
e)
1) às atividades extra-escolares;
jnstituiçõea educativos c oulturain
Da) ao meio social onde tem sede a escola.
•
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• IV. Os julgamentos serão exprásoS 'Pôr urna nota numériori
re'' V. Nos horários -da Escola Mi ar e do Colégio Militar, de- variável
de zero a dez aproximando-se os resultados até os centé'ffisza ser fixados tempos destinados h leitura na Biblioteca ou em sasimos.
pelos
alunos.
ias,
V. Dos trabalhos correntes:
YT. O horário das aulas, parte integrante do calendário escolar,
,
(41illailo pela Direção do Ensino.
VII. No horário haverá partes especiais para as disciplinas de
instrução geral e de instrução profissional organizadas pelas SubDireções de Ensino respectivas e aprovadas' pela Direção Geral do
Ensino.
VIII. Na distribuição de tempo e de horário o Serviç p de Sande
'da escola funcionará como orgão consultivo.
•f

CAPITULO IV
pa NI,

É ela ÁS AULAS; APRECIAÇÃO DOS RESUI/rADOS; CONSEQUÊNCIss;

DESLIGAMENTOS

I. É obrigatória a frequência dos alunos às aulas e exercícios
escoares.
II. A frequência dos oficiais e praças-alunos a todos os trabalhos escolares é um serviço militar, por cujas faltas serão responsabilizados por SOUS superiores, na forma prescrita no Regulamento
Disciplinar do Exército.
III. Nenhum professor , ou instrutor poderá dispensar alunos
da= aulas ou exercícios, salvo quando houver motivo flagrante de
fo r ça maior e mediante uma parte imediata ao comandante.
IV. Em livro competente serão marcadas a presença e a auSênc;a dos alunos às aulas e exercícios.
V. A chamada será feita ao iniciar-se a aula ou o exercício,
e para as aulas ou exercícios que durarem mais de uni hora, repetida ao finalizar-se.
VI. O comparecimento dos oficiais alunos será verificado pela
ps.,inalua no livro de presença.
VII. Todas as indicações no livro de presença devem ser feitas
a "ala. Qualquer correção feita pelo professor ou in=trutor, 56 miro;tida antes da entrega do livro a Direção do Ensino, que se dará
le:in após a terminação da aula ou exercício, deverá ser ressalvada
antes da rubrica.
VIII. Ao aluno que, por motivo justificado, faltar no mesmo
dia a uma ou mais aulas de instrução geral ou de ins:rução profissional marcar-se-à um (1)' ponto. A não justificação acarreta alem
do ponto, o corretivo disciplinar aplicavel.
IX. O aluno . que se retirar de unia aula ou exercício, não só
fica' á sujeito a que se lhe marque um (1) ponto na falta, como será
submetido à punição disciplinar que o caso comporte.
X. A justificação das faltas será feita perante a Direção do
Efis 110.
Xl. Será publicado semanalmente no "boletim" da unidade esColar o número de pontos dos alunos.
XII. Os critérios para a fixação e contagem dos pontos, justificação de faltas, repetição e desligamento de alunos e outras cOnsequências do regime da frequência serão estabelecidos no regulaMento da escola. O regulamento do Colégio 'Militar deverá porém,
obedecer, no mínimo, ao regime estabelecido para os estabelecimentos
oficiais de ensino secundário.
CAPITULO V
HABILITAÇÃO DOS ALUNOS

Os trabalhos correntes- serão, erri principio, mensais. Quando
houver mais de um trabalho mensal, a média dos graus neles obtidas
constituirá o grau mensal. da matéria.
A média dos trabalhos correntes de cada matéria é a média aritmética dos graus mensais.
VI. Das provas pardos:
a) as provas parciais, realizadas no fim do primeiro período do
ano letivo serão escritas e terão a duração mínima de duas horas e
máxima de quatro horas;
b) haverá uma prova parcial por matéria;
c) para a prova parcial de cada matéria haverá urna comissão
examinadora constituida por tres membros do quadro de ensino da
escola, sendo o grau da prova a média aritmética das notas atribuidas pelos examinadores;
d) será considerado sem aproveitamento, findo o primeiro período, do 1° ano do curso (ou ano único) e como tal desde logo desligado da escola, o aluno que obtiver grau inferior a quatro na média
ponderada dos graus mensais, com pèso um e do grau ,la prova parcial, ccon pê.so ires.VII. Das provas parciais no Colégio Militar:
a) haverá durante o ano duas provas parciais, uma no quarto
mês e a outra no último mês do ano letivo;
b) o julgamento das provas parciais será feito de acordo com
a alínea c do item IV:
c) para ser proatiovido de série deverá o aluno satisfazer às
condições exigidas para a habilitação nos estabelecimentos de ensino secundário do • Pais.
VIII. As provas parciais serão realizadas sob a fiscalização cia
comissão examinadora e outros membros do quadro de ensino julgados necessários:
• a) sobre a matéria que, pelo programa oficial, normalmente •
já tenha sido lecionada até a data da prova, após escolha dos temas
pela comissão, será formulada pelos seus membros a questão que
cada um propõe para caca tema, decidindo o sorteio as que serão
cbjeto da prova, devendo, préviamente, ser aceita pela comissão a
redação das questões;
b) as provas deverão ser rubricadas por todos os membros da
comissão, cabendo .ao professor ou instrutor da disciplina organizar
a lista dos examinandos, com as respectivas notas, entregando-as em
seguida à Direção do Ensino;
c) as provas iniciadas e interrompidas, ou não concluídas, serão consideradas nulas, salvo justo impedimento, devidamente provado perante a Direção do Ensino, que decidirá como de justiça;
d) durante as provas parciais o aluno não poderá ter junto a
si nenhum livro, caderno ou apontamento, salvo os permitidos pela
Direção do Ensino (tabelas, cartas, diagramas, etc.);
e)
a sala e colocação dos a!unos para as provas parciais serão
préViamente determinadas pela Direção do Ensino;
f) é proibida quaiquer conversa ou troca de idéias entre os alunos durante a realização da prova e igualmente qualquer pergunta
feita a membro da comissão examinadora sobre a interpretação das
questões dadas,; não é permitida tambem qualquer prorrogação do
tempo fixado para a prova;
g) o aluno que terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente da sala:
h) todo aluno que dwante a prova se utilizar de meios ilfcilos para a soluçãc das qutstÕre terá zero e será punido disciplinarmente;
i) realizada a prova parcial, a comissão enviará h Direção do
Ensino a relação dos grau conferidos a cada aluno dentro do prazo
de vinte dias a contar da data da realização da prova;
,f) os alunos terão conhecimento quanto aos graus obtidos pela
publicação destes em Boletim Escolar, não sendo admitida qualquer
reclamação sobre os mesmos; cabe, porém, aos que se julgarem vitimas de uma injustiça o direito de recurso ao Diretor do Ensino
contra o ato da comissão examinadora;
k) o conhecimento da língua vernácula deve constituir objeto
de constante solicitude; levar-se-ão em conta, no julgameto das provas a clareza, a correção e precisão de linguagem.
IX. Todas as medidas relativas às provas parciais constantes
do item VIII aplicam-se a quaisquer provas de exames finais ou de
trabalhos correntes.
X. Dos exames finais nas Escolas:
a) haverá um exame final por matéria, compreendendo pro',Os escritas e orais, e, quando a matéria o exigir, tambem provas
práticas;
: eiame - final uma', comissão- examinadora
6) haverá 'para' cada
de . ttes membros; da qual' fará 'parte, obrigatoriamente . O professor
da Matéria;
c) o exame escrito terá a duração máxima de cinSo horas e
painima de duas horas; -o,grau desta prova será' a Média aritmética

I. É vedada, em qualquer curso, a dispensa de provas escolart., de habilitação determinadas em lei e regulamento.
Il. As provas escolares de habilitação deverão ser adequadas à
natureza da matéria e ao grau de ensino e permitir a verificação do
aproveitamento real, teórico e prático, do aluno e a sua capacidade
de observação, crítica e iniciativa pessoal.
1 IH. A verificação de habilitação nos diversos cursos, será feita
Delas provas abaixo enumeradas e cujos processos de realização serão discriminados nos regulamentos das unidades escolares:
a) trabalhos correntes, que abrangem: arguições, sabatinas e
'..xercícios escritos, gráficos, orais e em laboratórios.
Nas Escolas de formação, de especialização e de aperfeiçoamento
'dé oficiais, alem destes trabalhos serão realizados os seguintes; projetos executados no estabelecimento' ou a domicilio; trabalhos práticos executados em oficinas e laboratórios; estágios em serviços
técnicos, fábricas e arsenais; arguições, trabalhos escritos e outros
thle execução no terreno, inclusive ordens, partes e esboços;
b) provas parciais;
e) exames finais;
d) exames de aptiddc, sxclusivamente no Curso Preparatório
A Escola Militar, destinados à verificação da aptidão dos (Motes do
! ano para distribuição pelas armas montadas (cavalaria e artilharia)*
S• para a aviação;
e) exames de promoçdo, exclusivamente no Colégio Mili(ar,
das notas atedwIdu pelos tres -eraminaderes;
ggi en(ola:Lidado com a legislação 00 ensino mosuadarle 4o Pais.
•-1
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• d) no exame oral, Cada examinador não poderá exceder na ar, ignição de cada candidato o prazo de vinte minutos; o gráti desta
prova será a média aritmética das notas atribui.das pelos tres
minadores;
e) o gráu do exame final será a média aritmética simples doi,
grãos, o da prova escrita e o da prova oral;
() o eráti de aprovação por matéria será a média aritzná.
tica das seguintes parcelas:
I) — conta de ano (decorrente da média aritmética dos grãos, O
dos trabalhos cdrrentes e o da prova parcial, com os pesos 1 e 3, respectivamente);
— gráu do exame final;
será considerado aprovado o aluno que obtiver média final
igual ou superior a quatro;
h) lsó haverá exames de segunda época para os alunos reprovados
em deu materias, no máximo;
i; em .mm mesmo dia o aluno não poderá ser chamado a exame
orai em mais lie uma disciplina;
j) para a prova oral, os pontos serão constituidos de maneira que
compreendam as diferentes partes do programa;
k) a prova oral constará de arguição pelos examinadores, primeiro
sobre a parte vaga, que deverá abranger o essencial de toda a matéria
da disciplina, e a seguir, de arguição sobre o ponto então sorteado de
unia Rota previamente aprovada pela Direção do Ensino.
XI. No Colégio Militar os exames cio promoção e final obedecerão
às dis p osições previstas na legislação do ensino secundado
do Paia.
XII. OS detalhes referentes às datas e procees.os de realização das
provas de habilitação, às faltas justificadas ou não, à repetição de
ano, à classificação e desligamento dos alunos serão estabelecidos no
regulamento da escola.
G regulamento do Colégio Militar, deverá, porém, assegurar nesses
detalhes a possível harmonia com a legislação do ensina seetaindierio
do País.
XIII — Dos exames de aptidão no Curso tireparaNrio
.la Escola
a) serão realizados em seguida aos exames p ráticos de instrução
profissional e perante comissões julgadoras com a tarefa de selecionar
os elementos mais capazes para as armas montadas;
h) o aproveitamento no exame de aptidão será traduzido pelo julgamento — apto — tomado por maioria de votos.
Quando houver empate ou minoria de votos o candidato será considerado inapto para as armas montadas.
c' os candidatos à arma de usinem serão anometidoe àe provas
exigidas pelas instruções que regulam e in g resso na arma.
XIV. Em todos os trabalhos correntes, provas parciais e exames
de prom o clita e final, é obrigatória a ortografia simplificada do idioma
nacional.
XV. Tres das prova.; de sabatinas integrantes dos terem/hes correntes poderão ter a forma de testes.
Todas as demais provas de habilitação deverão te,' as formas
usuais.
CAPÍTULO Vi
MATRÍCULAS; BASES E NoitzwAs GERAIS; WATRICULA INICIAL; CONCIIISO
DE ADMISSÃO; lt,TATRiCULAS SUDSEQUISTES

I. A matrícula deverá ser limitada nos estabelecimentos de ensino à sua capacidade didatica, não só no que se refere ao eorpo docente, mas tanebein às instalações e ao material de ensino.
II. A seleção dos candidatos à matrícula deverá ser feita por
meio
do concursos de provas e p rocessos objetivos a p ropriados atendendose não só ao preparo intelectual necessário à admissão, mas tambem
às condições de idade, sanidade, capacidade física e idoneidade moral,
e.stipuladee em re g ulamentos ou instruções especiais.
Os programas detalhados para os concursos de admissão e os
domai requisitos necessários à matricula devem ser divulgados em
Instruções publicadas no 'Diário Oficial" pelo menos seis meses antes
do inicio das provas.
IV.
poderá ingressar no Curso Preparatório à Escola
Militar ou Ninguem
em q
Escola de formação de oficiais sem apresentar
o certificado deualquer
a p rovação
no ciclo fundamental do curso secundário
do
Colégio Militar ou dos institutos oficiais ou oficializadas ou nos
exames
finais das matérias desse curso p
restados perante bancas
oficiais.
Doe regulamentos dos diversos estabelechnentos deverão constar
os resp ectivos princípios especiais,
revistos nos p arágrafos 1°, 2°, 3°,
r, 7 •, 8°, 9°, 10 9, 11° e 12* do art.p 54
e nos arte. 55 e 57 e p arágrafo
único do Decreto-Lei 432, de 19 de março de 1938 e referentes
à matrícula nos diversos cursos, centros e escolas.
V. Afim de p
aos jovens brasileiros residentes nos
Estados e 4U13 PO1' roporcionar
dificuldades financeiras, não se possam transportar à Capital Federal, a o p
ortunidade de matricula na Escola Militar
deverá, em época p rópria, a
p artir de 1938 realizar-se nas sedes das
Regiões Militares uma prova eliminatória para os candidatos Inscritos
que, será Julgada na Capital Federal.
.•
Em vkda do,reguliado sedo requisitado% por conta do Ministério
'da Guerra, aqueles, que reunire m l umkgrande
'de sucesso no exame de admissão, eine gdorezão soma de probabilidadea
, prestar,oni os..deniala
itandidatos na Própria
Escola Militar.
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DIREÇÃO E ADMINISTRAM Do rannELEonnurro DE tisioarso,
CAPITULO I
COMANDO; COMPOSIOÃO ODAM.; COMANDANTZ; CONDIÇÕES DE VDDTIDI:DIA
•
ATAIDUJOID3 no COMANDO

O Comando da unidade escolar tem a seguinte organização: •
a) — Comandante;
Assistente do Comandante; (só para a Escola Militar);
Ajudante de ordens; (guandu o Comandante for general).
b) — Estado-Maior, compreendendo:
Sub-comandante (exceto no Colégio Militar);
Sub-diretor da instrução geral;
Sub-diretor da instrução proftssional;
Fiscal administrativo e oficiais subordinados;
Seeretdrio;
Chefe da Formação Sanitdria e oficiais subordinados.
I/. O comandante é a primeira autoridade da Escola e, como tal,
eesponsavel pela superintendência, orientação e fiscalização de todo
os serviços técnico-pedagógicos e administrativos.
Ele é, assim, o coordenador e sistematizador das .atividades dos
orgãos constitutivos, quer dos serviços té3nico-pedagógicos (Direção
do Ensino, Conselho de Professores e Quadro de Ensino), quer dos
orgãos constitutivos dos Serviços Adminieetrativos (Secretaria e Serviços de Administração propriamente dito;.
III. As condições para a investidura do Gomando nas unidades escolares serão previstas nos respectivos regulamentos.
1.

ATRIBUIçõES DO GOMANDO
I — Ao Comando da escola compete:
a) superintender, orientar e fiscalizar, para coordená-los e siste-,
todos os serviços tecnico-pedagógicos e alinedetratisas
do estabelecimento;
b) desempenhar as atribuições previstas em diversas partes de
regulamento Interno e dos S,-..rviços Gerais nos Corpos de Tropa dd
Exército e do R eg ulamento paru Admi n istração em tudo o que fot
cornpalv a. ,-n- n *CO 711 C. enleai:a ou a goniar propriamente dito;
c) zelar para que o ensino acompanhe o desenvolvimento da tée
cnica c de Método, processos e meios aperfeiçoados, e seja permanen-.
temente rnvntido ciPntrn da unidade de doutrina indi;penaavel ao
Exemito eu. no curso secundário, de acordo com os programas adotados
nos ep tabelecnnentos do Ministério de Educação;
d) orepor à Inspetoria Geral do Ensino do Exército medidas para
que o ,• nsinn seja, mais e mais, eficaz:
.y.' n oiliailhar o lime i norITO.,.nto dos sarviços técnicos o adminise
trativoa, no sentido de verificar si a legislação escolar é cumprida
com exatidão;
f) examinar e submeter com parecer, à aprovação definitiva dá
Inepeto•ia Geral do Ensino do Exército os programas do ensino das
diversas disciplinas dos diversos cursos, dos concursos de admissão t)
quitieocer normas, diretivas, instruções ou ordens didáticas;
a) deeidir sobre todos os assuntos dependentes do Comando e informar ou dar parecer sobre os requerimentos, petições, memoriais e
todoe os documentos que escapem à sua autoridade, submetendo-os a
despacho do Inspetor Geral do Ensino elo Exército;
h) áaborar ou examinar assistido dos orgãos técnico-pedagógicos
e administrativos da escola os projetos, planos, estudos que forem'
ordenados pelo inspetor Geral do Ensino do Exército, apresentando as
sugtestaes convenientes;
i) determinar a org anização, por intermedio dos orgãostecnicoe
pedagogicos e administrativos, das contribuições sobre os assonlos.
destinados a olucidação dos trabalhos afetos à escola;
j) propor ao Inspetor Geral do . Ensino do Exército o pessoal da;
escola e e funcionamento dos diversos cursos, o número de matriculas,
as nomeações, designações e Contratos do pessoal docente e dos nua-,
dros administrativos, quer fixos, quer extranumerários e dos contingentes que lhe forem afetos;
•
k) propor igualmente ao Inspetor Geral do Ensino do EzéreitO
as designações dos membros para as comissõ s examinadoras dos cone
cursos de admissão;
1) propor ao Inspetor Geral do Ensino do Exercito a requi.
temporária de oficiais das Armas ou dos Serviços, professores ein
exercício ou era disponibilidade, ou ainda, especialistas e técnicos de
notória competência para trabalhos em comissões que exijam competência especializada;
m) informar taeguidamei ge ao Inspetor Geral do Ensino do Exército quanto à marcha do ensino e da administração, apresentando ui
Inspetor Geral do Ensino, até 15 de janeiro do cada ano, um relatório'
circunstanciado doe trabalhçs referentes ao ano anterior e propondo
as medidas necessárias ein'vieta de maior eficienoia da unidade csen4n4,‘,.,
.
n) facilitar o pleno exercido da autoridade do InsPátor Geral , do
Ensino: doolCxéreito, durante as suas inspeçãe% bem* como as MinervaOes yerifieações particulares . pelo. ,meanio, deterinirládas; tomando
todas -as medidas e provid(Suolas necessárias;
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SUR-DIREÇÕES DE INSTRUÇÃO

- se diretamente sobre os assuntos que interessem
o) corresponder
autoridades militares e civis, quando não fôr exigida a

à escola e às
estabelecidos pela Direção do Ensino os planos
- III. Fixados e
intervençãe da Inspetoria Geral do Ensino do Exército;
gerais da atividade escolar, a execução se reparte entre Sub-direções
velar
pela
fiel
observância
das
leis,
regulamentas,
instruções,
p)
Instrução Geral e de Instrução Profissional cabendo e estas a resdiretivas ou ordens em vigôr, concernentes à escola, bem como Peia de
ponsabilidade
imediata e direta do trabalho e do seu desenvolvimentc,
disciplina do pessoal militar, docente, administrativo e &sente;
q) submeter, com parecer à aprovação do Inspetor Geral do En- rendimento e eficiência.
sino do Exército os planos de publicações periodicas e avulsas menAs condições de investidura das funções de Sub-diretor da Instidas pelos membros dos corpos docente e discente, bem assim os es- trução, quer geral, quer profissional, serão fixadas nos regulamentos
tatutos de associações de professores e alunos;
de cada escola. É condição fundamental, porém, para essa investidura
r) distribuir o pessoal administrativo pelos diversos orgães ou que o oficial tenha o curse de aperfeiçoamento e em certos casos o
serviços da escola:
-de Estado-Maiõr (Escola Militar e das Armas)..
s) repartir o material de ensino e de administração:
SUB-DMEÇÃO DE INSTRUÇÃO GERAL
t) desempenhar todas as demais atribuições especiais previstas
no regulamento da escola.
IV. A Sub-Direção de Instrução Geral incumbe:
u) desligar os alunos que não revelarem pendor e sptisiões
(só nas escolas de formação de oficiais).
a) organizar o calendário do ano _letivo da instrução geral para
a consequente distribuição dos horários dentro do plana de conjunto
CAPÍTULO II
pre-estabelecido pela Direção do Ensinos
ORGÃOS DE EXECUÇÃO
b) oiganizar os padrões de eficiência para os diversos cursos,
grátis e meterias de instrução geral, isto é, prescrever o tempo apro..cri-l f,•os técnico-pedagógicos;
ximado que se estima necessário para obter a eficiência escolar, bem
Ser!; ic s adtnin is trai i vos .
como o earater das provas a serem feitas para determina.' as qualificações dos alunos;
nitila
cast
ulamentos
das
escolas
devem
estabelecer
iiu
I. Os reg
c) encaminhar ao. Conselho de Professores, para estudo e apreracterizacãe, quer das funções técnicas pedagógicas, TIA, das ftlii,ões vação
pre ;minares, os programas de ensino das diversas disciplinas
e
administrativas.
(laborados e apresentados pelos respectivos professores catedráticos,
II. Nesse sentido serão determinados ss Jraiics Sn eumbidos ia em cornissik ou contratados:
execução dos serviços, quer na esfera teco.ca-peuaáógic„, quer n.
#1) 0.cceder à leitura dos programas de ensino devilvidos com os
esfera administrativa.
necessá-LF pareceres pelo Conselho de Professores, afim do verificar
se ha oas e rvações a fazer quanto às exigências 'regulainsntares;
CAPÍTULO III
programas de ensino à apreciação da
e,

siaiviçcs TÉCNICO-PEDAGÓGICeS; DEMMETAÇÃO DA SETA ESF1RA D AçÃo;
DEIGÃZ.^T S: DIREÇÃO DO ENSINO, CONSELHO DE PRoFEsS•E p ES g QUADRO
DE ENS/NO,

I. Os serviços técnico-pedagLgicos dirigidos pelo próprio Coinanda.nte da escola, têm por fim:
a) administrar, orientar e coordenar todas as ativiaudes claL.c,;
b) elaborar e propor as reformas ZÁ":eideat.,, acces,,i,as to aperfeiçoamento didático;
tr,atLia
c) elaborar instruções e diretivas especialLadis
eseclar.
II. 6s serviços técnico-pedagógicos são disiribunto£ pe l o; se-

guintes orgãos:

Direção do Ensino;
b) Conselho de ProfeSseres:
C) Quadro de Ensino;
aj Serviços auxilia'.
CAPITULO IN
DIREÇÃo GERAL Do C.;51.:0,

abrangendo:
a) o orgão diretor, orientador e coor(le n ac'r r corr c ua s atribu;eões:
b; e urgão de instrução gera!, com suas atribuitões:
c) o orgão de instrução prefis:ional com suas a!rhu'ções;
a; o arquivo especislizado de documentação pedagógica;
e) a eiblioteca especializada para os professeres e alunos e et.!re,4
ÇnS técnicos.
I. Ao Comandante, como principal responsavel pela eficiência da
cc. mpetirá impulsionar a Direção do Ensino e imprimir dentro
da unidade de doutrina pre-estabelecida, orientação às Sub-Direções
de Instrução Geral e de Instrução Profissional.
A Diteção do Ensino deve promover, assim:
o) a oeganização do calendário do ano escolar, com a indicação
prazos e horários necessários à execução das determinações constantes dos guias de instrução;
b) a ovganização dos guias de instrução, referentes aos objetivos
a atingi' nos diversos cursos, graus e materias, quer de instrução
geral, quer de instrução profissional;
c) a elaboração e a bôa execução dos progearnas;

dj

o

estudo dos problemas do método, dos processos, dos meios e

do material de ensino;
a) o maior rendimento das atividades de laboratório;
f) a boa organização das classes;

el a organização 'dos padrões de eficrência didática, tendo em
vista o pessoal disponivel para o ensino, o número e a qualidade dos
alunos, os recursos disponiveis, as condições de tempo e clima, o calendário do ano letivo e outras circunstãnelas que, proxims ou remotemente, possam influir no ritmo das atividades escolares;
ii) a verificação do aproveitamento e coordenação em geral do
trabalho do pessoal do Quadro do Ensino;
i) a organização de diagramas elucidativos da Marcha da instrução;
. Tj No trabalho previsto no "item" anterior o Conselho de Protressures funcionará como orgão consultivo da Direção do Ensino. -

sti l, ineter

cio seguida os

Diroção do Ensino;
• 1) ixganizav, dentro dos prazos previstos no guia de instrução,

depois (1 ,.! euvir os' professores catedráticos, contratados em comissão
responsa v r-is pelas" respectivas disciplinas, os programas paia as sabatinas e s critos, g ráficas e orais. trabalhos práticos ein oficinas o
laboratórios, estágios em serviços técnicos, fábricas e arsenais, provas parciais e exames e atividades extra-escolares;
orgrnizer, dentro (las limitações previstas no calendário e
ri, guia de i ps.'rnrão, os programas semanais, nos quais serão consíraw!as as es ises de cada mat s ria a serem ministradas nos diversos
dias da semana, as horas de aulas, os nomes (los membros do Quadro de Ensino, os locais e outros detalhes necessários;
exnedir, com autorizarão da Direção do Ensino e quando se
tornar necessár i o. diretivas particulares para regular" o trabalho
e n re nte o moo letivo ou m?smo. tendo em vista rasos especiais, ou
r'n(la diante de al guma emergência; oualquer diretiva deve ser
tão co m pleta q ue não se j a necessário dar nenhuma orientação ou
i nr'i(ação su p lementar, nara que cada membro do Quadro „do Ensino
',e ssa compreenW-la perfeitamente, sabendo o que deve ser feito.
roanio será feito e o que deve ser empregado ou aplicado com a
instrução sob sua responsabilidade; •
i', estudar. aprovar ou fazer retificar o' pontos para exames,
formulados p r !ne p rofessores catedráticos, contratados ou em comissão responsaveis pelas res p ectivas disciplinas e, em seguida, sul.metê-los no j1V-.-amento final da Direção do Ensino; a qual, se os
aprovar. determ ina rá sejam Postos em execução;
j) propor à Direrão do Ensino qualquer medida-que importe em

melhor rendimento da instrução geral, assim como solicitar-lhe a
peblicação, em boletim interno, das ordens e das prescrições do interesse pedaRógico;
k) emitir parecer sobre cmaisquet assuntos atinentes à legislação do ensino, à organização da administração do ensino, e ao ensino propriamente dito que hajam de ser submetidos à Direção do
Ensino, atendidos os dispositivos das leis orgánicas e dos regulamentos, instruções, diretivas ou ordens vigentes;
1) elaborar e submeter à aprovação da Direção do Ensino as
diretivas sobre matricula, frequência e organização das classes o
turmas;
ml promover estatísticas e inquéritos sobre a matéria de sua

competência;

n) promover a publicação dos programas das diversas disciplinas acompanhados das respectivas diretivas;
o) organizar e manter em dia Índices alfabéticos e remissivos
das decisões finais dos assuntos de sua competência;
p) organizar e manter em dia a parte relativa ao arquivd' especializado de documentação pedagógica, especialmente didática,
de maneira que se possa aferir facilmente do estado da instrução
geral, em cada ano letivo, através do exame dos trabalhos planejados e executados, das provas gráficas, escritas, projetos e • relatórios dos alunos e dos demais documentos de expressão legal;
q) superintender a secção de Instrução Geral da Biblioteca especializada para os professores e alunos, exercendo as atribuições
previstas neste regulamento;
r) proptir à Direção do Ensino a constituição das . comissões
examinadoras das disciplinas de instrução geral nas' provas parciais
e exames.
s) fiscalizar a realizaçãó e 'o respectivo julgamento de todoa
exercícios,
provas e exames- de instrução geral e prestar sobre
os
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as mesmas esclarecimentos mediante autorização expressa da Direção do Ensino;
1) ;. ecretariar as provas de concurso par li provimento dos cargo do Quadro de Ensino;
u) apresentar b. • Direção do Ensino, até 15 de dezembro , de cada
ano, relatório, contendo:
— o juizo sobre a atividade revelada pelo pessoal do Quadro
de Ensino sob sua direção;
— estudo critico sobre a situação dos serviços, com seus defeitos o possibilidades de desenvolvimento;
— proposta de Medidas práticas para "seu aperfeiçoamento
cai cada ciclo de um ano;
— proposta de diretivas gerais para o ano letivo seguinteSUB-DIREÇA0 DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL

V. Á Sub-Direção de Instrução Profissional incumbe.:
a) organizar o calendário do ano letivo da instrução profissional para a consequente distribuição dos horários dentro do plano
geral de conjunto pré-estabelecido pela Direção do Ensino;
b) ' organizar e fazer cumprir o programa de instrução profissioni'd haurido nos documentos sobre doutrina, pr-inzipios, métodos,
diretivas ou ordens elaboradas pelos orgãos superiores do Exército
para a conduta de toda a instrução militar;
c) organizar, dentro dos prazos previstos no guia de in,trução,
depois de ouvir os instrutores-chefes, os programas para os exercícios, práticas, exercícios aplicativos (problemas e manobras sobre a carta, excursões táticas, exercícios no terreno, viagens ou -excursões, exercícios de campanha, manobras no terreno) educação
física e atletismo;
d) organizar, dentro das limitações previstas no calendário e
no guia de instrução, os programas mensais, nos quais serão cousignadas as partes de cada categoria de instrução profissional (disciplinar, técnica ou tática) a serem ministradas nas diversas semanas, os locais e outros detalhes necessários•,
e) expedir, com autorização da Direçao do Ensino e quando se
tornar necessário, diretivas particulares para regular o trabalho
durante o ano letivo, ou mesmo, tendo em vista (Aros especiris, •)u
ainda diante de alguma emergência; qualquer diretiva deve ser
tão completa que não seja necessário dar nenhuma orientr . ão ou
indicação suplementar, para que cada membro do Quadro de Ensino
possa compreende-la perfeitamente sabendo o que deve ser feito.
quando será feito e o que deve „ser empregado ou aplicado com a
instrução sob sua responsabilidade;
() organizar, emn um mês de antecedência polo menos, as diretivas para as manobras anuais da escola, contendo o tema, o programa e suas condições de execução, afim de serem submetidas
aprovação da Direção do Ensino e dos demais orgãos superiores
do ensino;
g) prop or e dirigir, nas épocas oportunas, todos os exercícios
de conjunto, designando, quando necessário, os m embros do Quadro de Ensino que os deverão acompanhar e neles colaborar; as
princípios ou metodos devem ser empregados, sempre que possivel.
em uma situação presumida ou creada mas semelhante às • condições reais da guerra;
h) estudar, aprovar ou fazer retificar os pontos para exames
das diversas categorias de instrução profissional, formulados pelos
instrutores-chefes e, em seguida, submetê-los ao julg-inento final
da Direção do Ensino, a qual, se os aprovar, detevninará sejam
postos em execução;
i) propor à Direção do Ensino qualquer medida que importe
em melhor rendimento da instrução profissional, assim corno solicitar-lhe a publicação em boletim interno, das ordens e dá prescrições de interesse pedagógico;
j) emitir parecer sobre quaisquer assuntos atinentes à legislação do ensino, à organização da administração do ensino e ao
ensino propriamente dito que hajam de ser submetidos à Direção
do Ensino, atendidos os dispositivos das leis orgânicas e dos regulamentos, instruções, diretivas ou ordens vigentes;
k) elaborar e submeter à aprovação da Direção do Ensino as
diretivas sobre- matricula, frequência dos alunos e organização das
turmas;
1) promover estatísticas e inquéritos sobre a matéria de sua
competência, quando . determinados;
rn) promover a publicação dos programas das diversas categorias de instrução profissional;
n) organizar e manter em dia índices alfabéticos e remissivos
das decisões finais dos assuntos de sua competência;
o) organizar e manter em dia o arquivo especializado de documentação pedagógica, especialmente didática, de maneira que se
possa aferir facilmente do estado da instrução profissional em cada
ano letivo, através do exame dos trabalhos planejados e executados,
das provas gráficas, escritas, projetos e relatórios dos alunos e dos
demais documentos de expressão legal; •
-p) superintender a secção de Instrução Profissional da Biblioteca especializada para os professores e alunos, exercendo as atribuições previstas neste regulamento;
g) propor à Direção do Ensino aí constituição das- comissões
txauiinadoraa cias „disciplinas de inato profissional;
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r) fiscalizar a realização e, o respectivo julgamento de todos
os exercícios, proves e exames de instrução profissional e prestar,
.
sobre os mesmos esclarecimentos à Direção do Ensino;
s) solicitar da Direção do Ensino as medidas materiais e ,recursos neceásários à execução dos programas de instrução profis.
sional;
t) apresentar à Direção do Ensino, até 15 de dezembro de
cada ano, relatório, contendo:
— o juizo sobre a atividade revelada pelo pessoal do Quadra
do Ensino sob sua direção;
— estudo critico pedagógico sobre a instrução profissional com
seus defeitos e possibilidades de desenvolvimento;
— propostas de medidas práticas para seu aperfeiçoamento
em cada ciclo de um ano;
— propostas do diretivas gerais para o ano letivo seguinte.
ARQUIVo ESPECIALIZADO DE DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

I. O Arquivo Especializado de " Documentação Pedagógica, subordinado diretamente à Direção do Ensino será destinado ti guarda
e à conservação:
a) das provas e trabalhos escritos e gráficos mensais, parciais e de exames;
b) de quaisquer documentos relativos à história e ao esta to
atual da pecingog:a e da técnica do ensino e aos problemas da or.
ganizaeão do ensino, bem como aos vários processos e recursos
dáticos;
e) das atas e resoluções do Conselho de Professores.
II. O Arquivo fornecerá ainda os elementos indispensavei s a
uma re— p!eta e perreita organização de dados para a definil iN a
elaboraçéo do trabalho estatístico do natureza propriamente 'pe(h,gógica.
CAPITULO V
. :oNSELM DE PRorrssonES (NA ESCOLA MILITAR E No coU.010
MILITAR)

I. O Cortseliio cle »; •ofessores (Escola Militar e Colégio
é uni orgão
e cousultivo encarregado de examinar, estudar,
debatn. e emitir par.mieres sobre os assuntos submetidos ao

exame.

O Conse!ho de Professores ficará imediatamente subordinado à Directo e fi o Ensino e responderá pela organização, desen.01vimento e eficiência dos trabalhos que lhe forem confiados.
III. Para desempenho do suas funções O Conselho Será enmposto dos profe,sores e adjuntos em serviço no estabelecimento.
' IV. Será presidente do Conselho do Professores o Diretor I)
Ensino, que prosidirá às respectivas reuniões, devendo ser sub-lituido, nas suas ausências eventuais, pelo Sub-Diretor do Ensino.
V. O secretário do Consello de Professores será o membro
mais moderno do magistério.
VI, O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária, duas vele3
po,. ano, sendo convocados pelo Diretor do Ensino ou Sub-Diretor,
de Instrução Geral.
Reunir•-'..e.-á extraordinariamente quando convocado pelo Diretor do Ensino.
VII. Constituem atribuições do Conselho:
a) organizar o seu Regimento Interno;
b) estudar, discutir e emitir pareceres sobre assuntos subnil.,
mos ao seu exame pela Direção do Ensino;
c) submeter à Direção do Ensino qualquer proposta, dex idamente discutida e aprovada, da alteração da organização didática;
d) estudar, discutir e aprovar, preliminarmente os programas
de ensino formulados pelos professores catedráticos, em comissão 0U,
Contratados;
e) realizar estudos e promover inquéritos sobre a eficiência
de planos e processos didáticos;
f) efetuar demonstrações de processos técnicos de ensino;
g) divulgar os progressos pedagógicos realizados no Pais e no
estrangeiro;
h) facilitar, na esfera de sua ação, o intercâmbio escolar;
i) propÔr a comissão examinadora de concursos;
j) eleger na sua primeira sessão anual uma Comissão Permanente, que dará parecer sobro assuntos pedagógicos e recursos que.
pela Direção do Ensino forem submetidos ao seu estudo. Cr Presi-.
dente desta Comissão será o Sub-Diretor da Instrução Gera/.
k) manter Comissões do Estudos e Investigações sobre:
— material didático, bibliotecas, arquivos, museus, gabinetes
e laboratórios escolares;
— literatura, livros e manuais escolares;
— programas;
— eficiência escolar, exames, testes e medidas;
— extensão cultural, rádio e cinema, educativos; : ..•
VIII. Todos os trabalhes relativos ao Conselho de . Profeesateifi
' Áérão , realizados sem prejuiso- das agvidadee escolares, tgo, Rsr. met
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Uso de força maior, e a juizo da Direção do Ensino, coincidirem as
horas com as do Conselho de Professores, os serviços deste terão preferência.
IX. Alem das Comissões de Estudos e Investigações, o Presidente do Conselho de Professores nomeará outras, quando o julgar
conveniente para fins especiais.
X. As matérias distribuidas ao Conselho de Professores, às Comissões Permanente e de Estudos e Investigações serão objeto de
parecer escrito.
XI. Os pareceres serão redigidos em termos explícitos, sobre a
Conveniência da aprovação ou da rejeição da matéria a que se reportam, e terminarão por conclusões sintéticas. Excepcionalmente,
vos casos de matéria urgente, os pareceres poderão ser verbais.
XII. O Conselho de Professores, as Comissões Permàtente e do
Estudos e Investigações poderão requisitar, por via hierárquica, de
todos os estabelecimentos dependentes da Inspetoria Geral do Ensino
do Exército, toda e qualquer informação que interesse o seu trabalho.
XIII. As sessões do Conselho,_ das Comissões Permanente e de
Estudos e Investigações não poderão ser abertas sem que estejam
presentes, pelo menos, a metade e mais um dos seus membros.
XIV. Nas reuniões plenárias do Conselho, das Comissões Permanente e de Estudos e Investigações serão discutados os pareceres
apresentados, podendo cada membro falar uma vez, durante 10 (dez)
•ninutos, sobre o assunto em discussão. Os pareceres deverão ser en:regues à Direção do Ensino, pelos relatores, três dias, no mínimo,
faites da respectiva sessão, afim de permitir sua distribuição aos de!sais membros, e devida inclusão na ordem do dia.
XV, As indicações ou propostas serão apresentadas por escrito,
an sessão, e pelo secretário encaminhadas ao .presidente, que jul.
sara sobre a conveniência ou não da sua aceitação e discussão.
XVI. Na apresentação, em sessão, dos pareceres, qUalquer memoro poderá pedir vista do processo respectivo, para, dentro do prazo
.jaáximo de 48 horas, emitir o seu parecer.
XVII. A convite do presidente, poderão comparecer às sessões
iessoa de competência especializada na ~Mia em exame.
XVIII. Nas sessões os membros do Conselho colocar-se-ão, a par;ir da direita do presidente, segundo a legras de precedência resul'Antes da hierarquia militar, pare os oficiais da ativa, da reserva e
ionorários e, segundo a hierarquia do magistério para os civis.
XIX. No impedimento do Diretor ou do Subdiretor dó Ensino
assumirá a presidência o . professor militar mais graduado, e, em
;gualdade de postos, o mais antigo.
XX. Os regimentos internos do Conselho; das Comissões Permaiente e de Estudos e Investigações regularão minuciosa e sistema:icamente os trabalhos das respectivas sessões, suprindo as omissões
:pnue se verificarem nos regulamentos.
CAPITULO, VI.
luAono DE ENSINO; BASES E NORMAS uERAIS SOBRE A SUA CONSTITUI-

ÇÃO. PROFESSORES CATEDRÁTICOS E PROFESSORES-ADJUNTOS DE CATEDRÁTICOS. PROFESSORES E ADJUNTOS CONTRATADeS E EM COMISSÃO. INSTRUTORES-CHEFES,, INSTRUTORES E AUXILIARES DE INSTRUTOR. PREPARADORES E AUXILIARES DE PREPARADOR. PROCESSO DE
PROVIMENTO DESSES CARGOS DEVERES E DIREITOS DO PROFESSORADO; REGIME DISCIPLINAR.

1. Quadro de Ensino:
O magistério, que constitue o Quadro de Ensino, é exercido por
-,rofessores e instrutores.
II. Os professores, destinados a ministrar conhecimentos de
nstrução geral e elementos especiais de instrução profissional, elasMiram-se em quatro categorias:
a) catedráticos;
b) adjuntos de catedráticos:
c) contratados;
d) em COMISsãO.
III. Nas aulas de ensino experimental haverá preparadores, des;lindas a cooperar com os professores das mesmas.
IV. Os instrutores e seus auxiliares são destinados a ministrar
sanliecimentos profissionais e classificam-se em duas categorias:
a) contratados;
b) em comissão.
PROFESSORES CATEDRÁTICOS E ADJUNTOS DE CATEDRÁTICOS

I. Os professores catedráticos e adjuntos de catedráticos serão
.iilitares ou civis com honras ou graduações militares ou desprovikis das mesmas, nomeados mediante concurso de títulos ou provas,
'ara disciplinas de instrução geral, pertinentes aos cursos da Escola
:filiar, da de Intendência e dos Colégios Militares ou estabelecimentos
-s ijitares que em Jugar destes venham a Ur criados.
•

. II. A cada disciplina de instrução geral correspondera° no máximo três professores sendo um catediálico e dois adjuntos de catedráticos.
III. O adjunto de catedrático mais antigo do magistério será o
substituto do catedrático em sei a impedimentos legais e seu sucessor no caso de vaga.
IV. O exercício das funções de professor catedrático ou adjunto
de catedrático, inclusive a regência de turmas suplementares, é defeso aos oficiais pertencentes ao quadro administrativo dos estabelecimentos de ensino.
V. Os professores catedráticos e adjuntos de catedráticos P oderão ser aproveitados na regência de cadeiras vagas, para cujo exercício se mostrem habilitados, ressalvados, porém, todos os direitos e
regalias existentes.
VI. O provimento no cargo de professor catedrático ou adjunto
de catedrático será feito por concurso de títulos ou provas, conforme
os.dispositivos regulamentares de cada uma das escolas.
VII. O oficial do Exército só poderá inscrever-se em concurso
para o provimento dos lugares de catedrático e adjunto de catedrático, quando houver atingido o posto de capitão sem falta alguma que
o desabone, contar mais de dez anos de serviço e tiver no máximo
trinta e cinco anos de idade.
a) nomeados professores catedráticos ou adjuntos de catedráticos, OS oficiais serão transferidos para a reserva, no posto imediatamente superior ao que tiverem na atividade por ocasião da nomeação, não podendo haver, porém, transferôncia em posto .superior ao
de- coronel. A aceitação da nomeação importa em renúncia definitiva
do serviço ativo do Exército, para o qual o oficial transferido para a
reserva não mais poderá reverter;
• b) esses oficiais terão, porém, gradual acesso na reserva até o
posto de coronel inclusive, conforme seu tempo de serviço e de modo
que sejam majores, tenentes,-coronéis e coronéis, quando contarem
respectivamente 15, 20 e 30 anos .de serviço público.
c) os vencimentos dos professores catedráticos e adjuntos de • catedráticos, quando oficiais da reserva, serão os mesmos que perceberem os oficiais de igual patente do Exército ativo e, como estes,
poderão. contribuir para o montepio, na forma da legislação que vigorar.
VIII. Os professores catedráticos e adjuntos de catedráticos oficiais reformados terão os postos, vantagens e regalias que lhes tocarem consoante o respectivo tempo, de serviço, na conformidade 'do
estabelecido nas alíneas b e c, do item VII.
IX. Os professores catedráticos e adjuntos de catedrático civis
ccen honras ou graduações militares terão as vantagens, regalias e
vencimentos atribuidos nas alíneas b e c do -item VII aos militares,
consoante o respectivo tempo de serviço público e na conformidade
do que o item VIII dispõe para os docentes militares.
X. Os professores catedráticos e adjuntos de catedráticos civis.
desprovidos de honras ou graduações militares, terão sua situação de
funcionários regulada pela legislação que dispõe sobre o magistério
dos estbelecimentos civis congêneres, mantidos pelo União.
• XI. A seleção do professor catedratieo ou adjunto de catedrático deverá basear-se em elementos seguros de apreciação do mérito
científico, técnico, da capacidade didática e dos predicados morais
do profissional a ser provido no cargo.
DEVERES E DIREITOS DO PRGFESSORADO; REGIME DISCIPLINAR

I. Constituem deveres e atribuições do professor catedrático, lo
professor em comissãe ou contratado:
a) ensinar a matéria de sua aula, executando integralmente, de
acôrdo com o melhor critério didático, o programa oficial;
b) spresentar anualmente na época que fôr fixada pela Diss..
ção do Ensino, todos os elementos integrantes das "Diretivas Gerais
para as diversas disciplinas", previstas no Capitulo IV — Titulo III
(Regime Didático);
c) sugerir à Direção do Ensino as medidas necessárias à eficiência do ensino da disciplina sob sua imediata responsabilidade;
d) cumprir rigorosamente todas as disposições regulamentans e
todas as instruções, ordens ou recomendações k da Direção do Ensino;
e) fornecer ao registro da Direção do Ensino e da Secretaria,
no decurso dos cinco dias que se seguirem ao término do prazo de
vinte dias estabeleéido para a correção das provas, as notas respectivas;
f) exercer as demais atribuições constantes do regulamento;
g) os deveres e atribuições previstas nas alíneas b, c, d, e, f e 1,
do item seguinte.
IIt Constituem deveres e atribuições dos professores adjuntos:
. a) ensinar a matéria de sua aula, executando integralmente, de
acordo com o melhor critério didático, o programa oficial;
b) corrigir e julgar os trabalhos correntes, provas parciais e de
exames dos seus alunos fornecendo ao professor da matéria as notas
respectivas dentro de vinte dias após a realização das mesma c • ss
provas uma vez corrigidas serão entregues aos alunos que dever:'w
restitui-las em prazos a serem regulados pela Inspetoria de Ensino;
conforme a natureza do estabelecimento;
ó) dirigir e fiscalizar as provas para que hajam sido indicados
d) realizar com zelo os' trabalhos técnicos e as atividades extra• classe de • cole hajam sido incumbidos;
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e) tomar parte nas mesas e comissões julgadoras e examinadoras
para que tenham sido designados;
f) desempenhar-se das demais comissões ou tarefas para que
hajam sido escolhidos;
g) comparecer às sessões do Conselho de Professores e das Comissões Pecmanente e de Estudos do mesmo Conselho;
h) exercer as demais atribuições constantes do regulamento.
III. Cada professor será obrigado a 9 horas de trabalho semanal, tendo cada turma, no máximo, um efetivo de 40 alunos. Alem dos limites acima fixados as turmas outorgadas a qualquer professor, que excederem de 9 horas de trabalho por semana
serão consideradas suplementares.
O número de horas de trabalho semanal poderá ser , aumentado
em épocas de exames, ou quando circunstâncias excepcionai exigirem
acelerar os cursos.
IV. O professor ou adjunto sem exercício no seu estabelecimento
escolar ficará adido à Inspetoria Geral do Ensino do Exército e poderá ser aproveitado nas Comissões Técnicas da mesma Inspetoria ou
ene outros estabelecimentos.
PREPARADORES •

I. Em cada uma das aulas de ensino experimental (matérias
que, para 'seu ensino, reclamam trabalhos práticos de alunos em gabinetes ou laboratórios) haverá preparadores.
II. Os deveres, direitos, vencimentos e demais vantagens dos preparadores serão os mesmos estabelecidos na legislação civil para os
assistentes da Universidade do Brasil (Decreto-Lei n. 600, de 5 de
agosto de 1938).
' III. O provimento no cargo de preparador será feito mediante
perimirei) de títulos ou de provas.
As bases e normas gerais para esse concurso serão as mesmas
'estabelecidas para o provimento no cargo de assistente da Universidade do Brasil.
AUXILIARES DE PREPARADORES

I. Em cada um dos estabelecimentos com aulas de ensino experimental haverá auxiliares de preparador.
II. Os auxiliares de preparador serão contratados mediante as
normas da legislação civil, sendo facultado entretanto ao Colégio
Militar mantê-los em serviço por conta do estabelecimento enquanto
não houver dotação orçamentária.
REGIME DISCIPLINAR .

I. Constituem, em geral, transgressões 'cometidas pelo membro
do Quadro de ensino:
a) as faltas puramente funcionais;
b) as faltas cometidas contra o regime militar do estabelecimento.
II. As faltas cometidas quer contra o regime militar do estabelecimento. quer as puramente funcionais, serão punidas de acordo
com o regulamento disciplinar do Exército.
' III. Quando a transgressão for considerada de alta gravidade,
o comando suspenderá imediatamente o membro do Quadro de ensino
que a houver cometido, levando o fato ao conhecimento da Inspetoria
Geral do Ensino do Exército.
PROFESSORES E INSTRUTORES CONTRATADOS

I. Os professores e instrutores contratados, nacionais ou estrangeiros, serão pessoas de. nomeada convidadas pelo Ministério da
Guerra, ou por este escolhidas sob' o critério da capacidade técnica
especializada desde que não haja nos quadros técnicos e administrativos militares pessoas devidamente habilitadas e disponiveis nas
respectivas lotações.
II. Para a admissão do professor ou instrutor contratado, o
comando da escola fará proposta, devidamente justificada, ao Ministro da Guerra, por intermédio da Inspetoria Geral do Ensino do
Exército e do Estado Maior do Exército, instruindo-a com os seguintes documentos:
1) prova de capacidade atestada:
•
a) por documentos que provem cultura, preparo científico,
técnicc ou especializado na matéria da docência ou da instrutoria.
tomo diplomas de Faculdades Superiores e Institutos técnicos, ciai: tfficos ou especializados, oficiais ou de idoneidade reconhecida;
1.) por documentos que provem a sua especialidade em cargos,
, funções ou comissões técnicas oficiais ou particulares de idoneidade
reconhecida, no País ou no estrangeiro; documentação relativa ao
desempenho desses cargos, funções ou comissões, expressa, em quaisquer publicações oficiais, oficializadas ou de reconhecida qualiI licação;
c) por trabalhos técnicos já executados, estudos e pesquisas;
2) prova de idoneidade moral e bom comportamento social, atestala por pessoas ou instituições oficiais ou oficializadas.
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3) prova de quitação com o serviço militar.
4)) atestado de .vacina.
5) atestado de sanidade e de capaci¡ade física, pela qual -1.3
verifique que a pessoa proposta não apresenta contra-indicação para
o exercício do magistério, por deformidade, disturbio, fuurioaal
grave, defeitos graves de linguagem, de visão ou de audição.
III. As exigências dos números 2, 3 e 5 do item II não se extenderão aos estrangeiros não residentes no Pala e as do número 3
não se aplicam aos estrangeiros residentes no Pais.
IV. A proposta de admissão do professor ou Instrutor eontra- •
tado, uma vez aceita pelo Ministro da Guerra, será eatudada, sobe
os aspectos administrativo e orçamentário, pelos orgãos competentes do Departamento Administrativo do Serviço Público e, em
seguida, submetida pelo Ministro da Guerra à decisão do Presidente
da República..
V. Si' aprovada pelo Presidente da República, a proposta será
encaminhada ao orgão competente do Departamento Administrativo
do Ministério da Guerra, que procederá de conformidade com o estabelecido na legislação civil.
VII. A competência dos professores e instrutores contratados
. está prevista na parte referente aos deveres e direitos do magistério
militar.
PROFESSORES E ADJUNTOS EM COMISSÃO
.
. I. Os professores e adjuntos em comissão serão oficiais do
Exército ativo, nomeados por três anos, para , disciplinas de instrução
profissional.
II. Os professores e adjuntos em comissão só poderão ser designados para qualquer comissão ou incumbência fóra da sua doêência
depois de decorrido o tempo necessário para acompanhar do primeiro
ai., último dia do ano escolar uma turma de a:unos.
, III. Os professores e adjuntos em; comissão serão nomeados,
mediante indicação da escola e proposta da Inspetoria Geral do En.
-sino do Exército, satisfeitas as exigências dos regulamentos dos respectivos estabelecimentos de ensino.
•
IV. Só serão propostos pela Inspetoria Geral do Ensino do
Exército os oficiais que apresentarem títulos de capacidade para o
exercício da docência.
. V. A capacidade dos oficiais - para o exercício de determinada
docência deve estar em função não só da sua competência numa
especia/idade, mas da sua capacidade de integrá-la no programa de
formação da mentalidade do aluno.
VI. A capacidade para o exercício da docência deve ser, assim,
.
apurada sob os seguintes aspectos:
a) preparo profissional (diplomas ou aprovações em cursos diretamente relacionados com a docência);
b) experiência e tirocínio (desempenho de funç3es, diretamente
relacionadas com a docência, nas armas, nos serviços e nas especializações técnicas; consideração desse desempenho quanto à natureza
-e eficiência manifestadas nas mesmas; documentação relativa ao desempenho dessas funções, expressa, de preferência, em relatórios nu
publicações oficiais);
c) interesse pelo progresso profissional (quaisquer trabalhos
publicados e que se relacionem diretamente cem a docência).
VII. A Inspetoria Geral do Ensino do Exército requisitará de
todos os orgãos e estabelecimentos do Ministério da Guerra,- toda e
qualquer informação que possa interessar o trabalho prévio de for- .
mutação da proposta dos oficiais para as !unções de professor ou
adjunto em comissão.
VIII. As funções de professores e adjuntos em comissão serão
consideradas de relevo e assim consignadas nos assentamentos doe
oficiais que as exercerem.
IX. Os professores e adjuntos em comissão, terão, além dos vencimentos do posto, uma gratificação, que será fixada anualmente no,
orçamento da guerra pelo Ministro e proposta, seis meses antes do
inicio de cada exercício 'financeiro, pela Inspetoria Geral do Ensino
do Exército.
X. Os professores e adjuntos em comissão, poderão ser dispensados a qualquer tempo, por conveniência da disciplina, por motivo
molestia que os impeça de servir a contento ou ainda por ensino
deficiente.
XI. A dispensa por conveniência da disciplina decorrerá de
transgressões ao regime disciplinar ou escolar, a que fica sujeito
Lodo o magistério militar.
XII. A dispensa por motivo de molestia será precedida de prova
de sanidade e de capacidade física, pela qual se verifique que o oficial
apresenta doença ou defeito incompativel com a própria atividade
militar, ou contra-indicação para continuar na docência, por disturbio funcional, defeito de linguagem, de visão ou de audição.
XIII. A dispensa por deficiência decorrerá:
a) da assiduidade inferior a setenta e cinco Dor cento das Ruim
n
• trabalhos que tenham sido distribuidos ao docente;
b) da pontualidade em _relação tios mesmos, em idêntica, 'proporção;
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e) da 'eiec'uetio ii eíeIta do programa de usino;
, (i) do desinteresse pela adopção dos novos processo:. did:dicos

c incapacidade para fazê-lo;
e) do afastamento de exercício superior a 2 Meses, por licença
ou comissão estranha . ao ensino;
f) da carència de boa reação das. c1asr.4?s ao e imino, verificada
p,,la falta de assiduidade, de disciplina ou de aproveitamento dos
:danos.

XIV. À Direção do Ensino das respectivas osculas e impe! e propór
nos respectivos comandos a apuração, em inquérito r,, gii!ar, dos
Á . asos de dispensa do professor ou adjunto elo comissão.
XV. A. proposta de dispensa do professor ou adjunto em ~is.,
são, devidamente fundamentada pelos Comandos dos respectivos est.a.
belecinientos, será encaminhada à. Inspetoria Geral do Ensino do
Exército, que a submeterá a consideração final do Ministro.
XVI. A competência dos professores e adjuntos em comi.-ão
rsta prevista nas bases e normas gerais referentes aos deveres e
Leitos do magistério militar.
XVII. O regime disciplinar, a que fieam sujeitos os professores
e adjuntos em comissão, será o regime disciplinar de todo o magis..e
rio . militar.
•
XVIII. As funções de professor ou adjunte" em comissão inciu:ive a regência de turmas suplementares, não poderão ser exer-4
t: idas por oficiais pertencentes ao quadro da administração dad
versas escolas.

STRUTORES-CD El'ES — INSTRUTORES E AUXILIARES DE INSTRUTOR 11Cti

COMISSÃO

1. Os instrukre.3-chefes, instrutores e auxiliares de iostrutoic
comissão, serão oficiais do Exército ativo, nomeados par doia
cu,oF. , para ministrar conhecimentos profissionais.
II. Os instrutores e auxiliares de instrutor em 0011iiUã k)
poderão sor designados para qualquer comissão ou incumbência exIran'aa, depois de decorrido o tempo necessário para acomoan;lar
p rime i ro ao último dia do ano escolar uma turma de altimils.
III. Os instrutores-chefes, instrutores e auxiliares de inslrutor
em Comissão serão nomeados, mediante indicação da escoa e proposta do Inspetor Geral do Ensino. satisfeitas as exigên .,la s do s regoianientos dos respectivos estabelecimentos.
ni

IV. As indicações serão convenientemente a puradas i) ,. 1:1 inspetoria Geral do Ensino do Exército.
V. Findos os prazos de Comissionamento, os instruto..es - rheres,
;nstrutores e auxiliares de instrutores, sé poderão ser no‘antente
nomeados, depois de decorrido três anos de afastamento das 1,1,3mas.
VI. Os instrutores - chefes, instrutores e auxiliares de instrutores terão, além dos vencimentos do posto, uma gratificação, que
será fixada no orçamento da guerra e proposta seis meses antes dó
início de cada exercicio financeiro, pela Inspetoria Geral do Ensino,
da. Exército.
• VII. Os instrutores-chefes, instrutores e auxiliares de nutri-goi!
poderão ser d!spensados a qualquer tempo, pelos mesmos motivo
previstos na parte referente aos professares e adjuntos em oorniestkig
com as adaptações naturais ao ensino essencialmente militar.
A dispensa poderá, ainda, resultar de promoção, de que decer4
incompatibilidade hierárquica.
VIII. •A competência dos instrutores-chefes, dos instrutores e
auxiliares de instrutor está prevista na parte referente aos deveres
e direitos do magistério militar.
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e) manter em dia os assentamentos dos professores catedráticsis,
adjuntos de catedráticos, contratados e em comissão, instrutores contratados e em comissão e preparadores; esses assentamentos devem,
ser organizados com indicação do nome, estado, categoria, datas de
nomeação, posse, exercicio, acessos, transferências, comissões, licenças, trabalhos que hajam executado, serviços relevantes e tudo mais
que possa interessar à carreira do professor, do instrutor e do preParador;
f)-levantar, anualmente, o quadro do pessoal do ensino para aconsequente remessa à Inspetoria Geral do Ensino do Exército;
g) estudar e dar parecer sobre todos os assuntos relativos aos
funcionários públicos civis e aos extranumerários, bem como executar
.as medidas de carater administrativo, económico e financeiro que
a seu respeito forem adotadas;
h) informar os processos administrativos atinentes aos assuntos
que versarem sobre: o meio-soldo e o montepio militar; liquidação do
tempo de serviço dos membros do Quadro de Ensino para os respectivos processos de aposentadoria e concessão de acréscimos periódicos
de vencimentos;
i) organizar e ter em ordem o fichário da escola, de maneira
que, a qualquer momento, possa ser verificada a situação dos trabalhos correntes;
3) Preparar o expediente relativo à remessa aos demais orgãos
do ensino e da administração dos documentos referentes ao pessoal,
à administração e ao funcionamento da escola;..
k) redigir os documentos determinados pelo Comando, subscrever certidões, conferir e autenticar cópias que mandar extrair;
1) ter sob sua guarda os documentos de carater secreto, confidencial e reservado;
m) apresentar semestralmente, ao Comando, uma resenha dos
trabalhos do expediente e, anualmente, um relatório minucioso para
servir de base à organização do relatório anual da escola;
n) ter sob sua guarda e responsabilidade as leis, decretos, regulamentos, instruções, avisos e documentos que constituirem a legislação e regularem o funcionamento do ensino em geral e, em particular, da escola;
.. o) manter absolutamente em dia os elementos referidos na alínea anterior, bem assim os registos doa pareceres da Direção do Ensino, do Conselho de Professores e dos demais orgãos técnicos, por
assuntos, de maneira que, a qualquer momento, possam ser consultados;
p) fazer ,escriturar o livro de assentamentos dos alunos e lavrar
as respectivas certidões;
g) preparar a correspondência, de conformidade com as instruções do comandante;
.«) distriter, dirigir e coordenar os seus trabalhos;
4)' subscrever no livro respectivo os termos de exames;
t) escriturar ou fazer escriturar o livro de matriculas;
a) fazer escriturar os gráus, apurar médias, contas de ano, classificações e organizar Chamadas para exame de acordo com o plana
elaborado pela Direção do Ensino;
v) organizar e manter em dia o histórico da escola;
buidxos). dirigir e fiscalizar os Serviços Auxiliares que lhe forem atai-,
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PROPRIAMENTE DITA

I. Os Serviços de Administração, propriamente dita são dirigi:dós por um Fiscal Administrativo, de conformidade com a lógialacãO
em vigor e csrm as ordens do Comando do Estabelecimento.
PARTE
TITULO

CAPITULO VII
Dependências

•. 43ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: DELIMITAÇÃO DA SUA ESFERA DE AÇÃO

Os serviços administrativos, diretamente dependentes do
Comando visam dirigir, coordenar e fiscalizar tudo o qne se refere
administração propriamente dita da escola.

CAPÍTULO ÚNICO

1.

DA SECRETARIA

I. A Secretaria será chefiada por um Secretario (capitão Ou

r tenente), cujos atos inherentes ao desempenho de seu cargo ficairt

sob imediata superintendéncia do Sub-comandante do estabelecimento escolar (Fiscal do Pessoal no Colégio Militar).
II. A Secretaria compete:
a) preparar todos os elementos necessários às decisões do COn V111dante, da escola;
é) atender aos assuntos não atribuidos aos orgãos técnico pedag(gicos e aos demais orglos administrativos;
e) centralizar o dirigir a coleta das informações necessárias ao
conhecArnort•) da vida de magistério do pessoal do; Quadro de Ensino
e ;?0 p.12:11enfrn discente da escola;
o eadaAro comple t o do Pessoa/ '(10 Quadro de Enviu
e o .)!a;' ;>.

e instalações pedagógicas

snisaarika; ~norma

DE ENSAIOS, MEDIDAS E T RABALHOS PRÁTICOS ; 24 HOBUS DE MODELOS E EXEMPLARES; OFICINAS DIVERSAS; SALAS DE ES,,"
TUDO, DE CONFERÊNCIAS E PROJEÇÃO DE FILMES; p oLiGoN08 PARA TIRO;
CAMPOS DE EXERCICIOS FiSICOS; BANHEIROS; DUCHAS, ETC., aTc.

I. Estas dependências e instalações pedagógicas estarão subordiexigências dos diversos estabelecimentos.

nadas às

PARTE IV.
TITULO I
Corpo discente
0,APITI,11,0 I
HOB ST/TW OÃO

DO CORPO DISCENTE

T. COnstituem o corpo discente do estabelepjrneoto os alunos
tiki r mente matriculados nos §eus cuptOli.

•If"-"^-

•

:".;
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•
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C.S.PíTtI.0 TI

-

DEVERES E DIREITOS .•

• T. Cr i.f, rro nos Membros dó corpo discenle do estabelecimento 01
seguinVs &veres •e direitos fwgiamentais:

.

• • . •

Assina, além do regime disciplinar pedagógico egaboleciciu,

linhas gerais, nos itens anteriores, os discentes estarão ainda sujeitos:
fo.•
a) No Colégio Militar ao regime disciplinar militar, no que

oompativel som a vida colegial;
o
b) Na Escola Militar ao regime único a que está submetido

ixtdete, que,corresponde a uma praça especial, cujos direitos, Inc.togativas
e deveres devem ficar explicitamente definidos no rezeDrverrs
lamento da mesma Escola, no Regulamento Interno do Corpo de t....4no Regulamento Disciplinar do Exército;
a) obedo r er rigotosamente às exigências éticas da coletividade detes e Nos demais estabelecimentos ao regime disciplinai -prescrito
e)
militar. Parte integrante dessa coletividade, é preciso que o discen•
te, para honra sua e prestígio do estabelecimento a que .pertence, con- nos regulamentos militares.
IV. As recompensas devem ser dirigidas aos sentimentos do discorra, mais e mais, para o fortalecimento das bases morais . de obediência, disciplina, tenacidade, subordinação e valor. cente. As melhores recompensas são aquelas que, despidas de vab) contribuir, na esfera de sua ação, para o prestígio sempre lor material, põem em evidência motivos éticos superiores, sem descrescente do estabelecimento a que pertence;
pertar nenhuma idéia de interesse.
Deste género, são: as boas notas nos livros das aulas; as licene) aplicar a máxima diligência no aproveitamento do ensino miças excepcionais para passeios; os elogios em boletim, os prêmios e as
nistrado;
d) atender os dispositivos regulamentares, no que respeita aos medalhas.
regimes didático e escolar e especialmente à frequência das ativiTodas essas recompensas devem ser revestidas de grande notodades escolares e execução dos trabalhos correntes; os discentes de- riedade,
publicidade e solenidade, para aumentar cada vez mais o esverão orientar-se pelo relógio do estabelecimento;
e) comparner às reuniões e excursões escolares, que hajam sido timulo.
V. A punição deve inspirar-se nos seguintes princfpios gerais:
determinadas pela Direção do Ensino;
a) "ser proporcional à falta cometida;
f) observar o regime disciplinar instituido no regulamento do
b) ser cuidadosamente graduada;
estabelecimento;
c) ter o objetivo constante de estabelecer no espirito do disceng) observar as ordens e avisos baixados pela Direção do Ente
uma
ligação intima entre a pena e o mal cometido.
sino;
h) usar rigorosa probidade na execução dos trabalhos corren.,
VI. Os regulamentos dos diversos estabelecimentos mencionarão
tes, provas de habilitação e exames sujeitos a julgamento, conside- as penas e recompensas e os detalhes do regime disciplinar a que esrando o recurso a meios fraudulentos como incompativel com a ditarso sujeitos os seus respectivos corpos discentes.
gnidade escolar e militar;
i) abster-se de promover subscrições ou quaisquer coletas não
PARTE V
expressamente permitidas pelo Comando do estabelecimento;
não
danificar
o
edifício
nem
o
material
escolar,
sejam
in6-,
5)
TITULO I
veis, utensílios eu peças quaisquer de salas de aulas, gabinetes e
laboratórios;
Disposições gerais e transitórias
k) concorrer para que se mantenha rigoroso asséio no edifício
,escolar e dependências;
Neste Titulo, de acordo com a ordem dos cinco capítulos do es1) cumprir quaisquer determinações superiores.
quema, devem ser incluidas as disposições gerais e transitórias ref."
tentes quer ao setor técnico-pedagógico, quer ao setor administraDireitos
no estu- tivo dos diversos estabelecimentos.
a) expôr, no fim da aula, as dificuldades encontradas
do de qualquer disciplina, procurando o auxilio e o conselho slo
PARTE VI
respectivo Professor ou Instrutor; é expressamente proibido aos dia,
centes interromperem a preleção do professor; este, porém, poderá
reservar cinco minutos no fim da aula para dar qualquer esclareIndico Alfabético e Remissivo de toda a matéria
cimento que algum discente necessite, não sendo permitida nenhuma'
regulamentada
, discussão entre ambos;
b) organizar-se em associações de cunho educativo (Civico,
Pedro de Alcantara Cavalcanti de Albuquerque, Gen. Boa. Insp.
terário, cientifico, desportivo) mediante prévia aprovação pelo CoGeral
do Ensino do Exército.
mando do estabelecimento e pela Inspetoria Geral do Ensino, dó
plano que para isso componham;
ANÉXO N.
c) frequentar a "Biblioteca", o "Refeitório" do estabelecimento,
sem prejuizo dos trabalhos escolares obrigatórios;
Dentro dos planos e programas vigentes e dos que estão em
d) frequentar, mesmo fora das hora de aulas, os gabinetes e Ia-, preparo as matérias do ensino subordinado a esta Inspetoria, dçverão
loratórios, desde que obtenham licença dos respectivos Professores sor distribuidas pelos Cursos pelo modo seguinte:.
da Direção do Ensino;
•
e) queixar-se, caso se julgarem vitimas de qualquer injustiça
MATÉRIAS DE INSTRUÇÃO GERAL
no julgamento dos seus trabalhos correntes, provas de habilitação e
êxamest, contra o Professor ou o Instrutor, nos termos previstos no
a) Curso Pre p aratório à Escola Militar:.
regulamento Disci plinar do Exército;
— Português (revisão);
e
— Geometria Analítica e Cálculo; precedida da revisão
CAPITULO III
do estudo anterior de matemática.
— Geometria Descritiva, seguida das noções de perspeolávas e sombras;
Mecánica;
A
questãe
da
disciplina
escolar
tem,
para
cada
estabelecimen,
I.
— Noções de Direito e Sociologia;
to, interesse especial. Dada a complexidade do trabalho e a premis..s
— Fisica, revisão e complementos, tendo em vista o es.
e
de
pessoas,
a
vida
escolar
requer
disciplina
bern-definida.
culdack
tudo ulterior às aplicações militares;
A disciplina escolar deve promanar do próprio método pedagd,
—, Química, idem.
gico, sendo a expressão dele na realização imediata do ensinsi.
b) Curso da Escola Militar:
O que resulta, Portanto, á que a bba disciplina á 'a ativa, que
,
tem como fator direto e imediato a Ma organização da atividade
- Topografia;
didática, e como fatores mediatos, mas essenciais — o prestigio moResistência e Estradas (só para a Engenharia);
ral do professor ou do instrutor. o seu exemplo, o própriii:sentimenm
Balística elementar;
Noções de Ripologia (para as armas montadas);.
•
..to moral do discente, para quem a disciplina é um dever,„
O método com que o professor ou o instrutor organiza a sua
• c) Escola das Armas:
classe ou a sua turma, a rigorosa ordem a que ele se submete, o
Cultura militar geral;
seu espírito de justiça bastam para garantir a disciplina sem se ter-,
..nar necessário recorrer à coação formal.
d) Escola Técnica:
e
II: O regime da disciplina para o adolescente (Colégio Militar)
Geometria Analítica — Nomogragla;
deve ser baseado na seguinte fórmula: — desenvolver no discente a
— Análise Infinitesimal;
necessidade de se" livre, mostrando-se-lhe ao mesmo tempo o único
— Geometria Descritiva — Desenho;
meio racional de realizar a liberdade; aceitar as exigências morais, e
Mecanica Analítica;
conformar-se com elas em plena conciência, em vez de ser a isto obri,
Física;
gado por imposições externas.
— Química;
— Resistência dos Materiais;
UI. Os discentes dos diversos estabelecimentos deverão ser apre- ,Mecánica Técnica;
ciados, não apenas na sua qualidade de discentes, mas tombem de
— Eletrotecnia geral;
militares ou individuos militarizados.
REGIME DISCIPLINAR

'

24S' Sábado -3'

DIÁRIO OFICIAI; .(eAntio` I)

EetatIstica Matemática;
Metalografia - Exercícios de docimaidaaa
- Desenho Técnico;
- Balística interna e experimental;
- Balística externa e aplicada;
- Organização Industrial;
- Estradas de rodagem a de ferro;
Pontes e grandes estruturas;
- Técnica de construção;
- Desenho estrutural;
- Trabalhos práticos de eletricidade;
- Tecnologia Mecânica;
G- Elementos orgânicos de máquinas. Deaenhog
- Termo Dinâmica. Máquinas motrizes;
- Tecnologia Metalúrgica;
- Maquinas operatrizes e ferramentas;
- Geologia Econômica;
- Química aplicada à metalurgia;
Metalrgia geral. Siderurgia. Metalurgia aos
utos
não ferrosos;
- Física Industrial;
Ferramentas e seu projeto;
Estatica das Construções (sistemas isostaticosja
Hidrotécnica;
G.- Arquitetura - Desenho de arquitetura;
Estabilidade das Construções e concreto amalha":
- Correntes alternativas;
,-. Medidas Elétricas;
- Maquinas Elétricas - Desenho;
- Força e Luz - Distribuição;
Transmissão de energia elétrica;
- Rádio-eletricidade geral;
G-- Comunicações rádio-elétricas (transmissões);
.- Comunicações rádio-elétricas (recepção);
'omunicações com fio;
- Química Inorgânica;
- Química Analítica;
- Físico-Química;
Geologia geral - Mineralogia e Cristalografia;
Electro-Química e Electro-Metalurgia;
- Química Vegetal;
- Equipamento elétrico, hidráulico e mecânico dos grandes
estabelecimentos;
•-• Idem, dos grandes edifícios;
G- Tração elétrica;
- Eletrônica aplicada;
- Máquinas elétricas especializadas;
b- Projeto de instalações de grande aparelhagem.
- Desenho técnico.
Wnstituto Geografico Militar (curso de engenheiros 5 k: Ó:traía))
Astronomia e Geodesia;
•-• Fotogrametria;
G- Topografia;
- Geologia, Mineralogia e Botânica;
- Desenho cartográfico;
- Reprodução de cartas.
IM Escola de Intendência:
G- Português, tendo em vista a redação oficial e epistolail e
.- Francês;
- Geografia humana e Geografia económica;
G- Técnica do Servia° público;
G... Economia Política;
Higiene.
G- Noções de técnica de estatística.
f..qntro de Educação Física do Exército. '(em

todós oTe ouri
do Centro::
Biologia, anatomia e fisiologia ge
40:41,groaud: 0Paleik:
34
bio-qufmica;
t,
Quinesiologia;
História da educação física, em
particular - Metodos;
Higiene;
Fisioterapia ginástica ortopédioa e massagem deisOottkigir
socorros de urgência nos acidentes desportivos;
Prática de morfologia, biometria e bio-estatisticalPedagogia da educação física e desportiva com a pane]
prévia de p alco-pedagogia. Organização da ~OCO
física civil e militar.
Cardiologia normal;
•
Cardiopatologia;
Metabolismo, regime alimentar, "constituição, roodolOgbe
Estudo fisiológico do treinamento;
Fisioterapia e massagem desportiva;
Reeducação física e ginástica ortopédica;
Traumatologia desportiva;
•
Biometria e bio-estatística;
Estudo dos elementos farnaacobSgic(isdSafilikaitigeidi
Pedagogia da esgrima com a paria .prrig pLiplIW
gogia;
História da esgrima - Metodos.

-
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Escola de Veterinária (todos os cursos da escola)
- Fisiologia;
-. Química fisiológica;
•-• Anatomia Veterinária;
Hipologia;
••
Anatomia patológica;
G- Terapêutica;
Patologia geral;
Clínica propedêutica,
0•••• Parasitologia;
Doenças -parasitárias;
Clínicas médicas;
- Patologia cirúrgica e clinica;
G-, Bacteriologia;
•-• Zootecnia geral;
Obstetricia;
G- Clínica cirúrgica;
- Técnica operatória;
Clínica de moléstias contagiosas;
•-• Moléstias infecto-contagiosas;
4-. Ferradória;
Zootecnia;
Higiene;
Inspeção de carnes e conservas;
Zootecnia especial dos equideos;
Toxicologia e analises;
Confecção de ferraduras, azai-nes da Matéria prima e lera,
ragem dos animais;
Tratamento e penso doe animais;
•-• Manipulação de medicamentos;
X8C0ia

de Saúde:

,(Não ha matéria desta natureza).
MATÉRIAS DE INSTRUÇÃO PROPISSION"

Amo Preparatório à Escola Militar:
Formação do soldado mobilizavel
agente de transmissão, etc.);
.- Formação do cabo volteador
Xuzileiroa
G
- Educação Física;
•-• Equitação;
kY, Curso

observador,

da Eseola Militar:

Legislação Militar, Código de Zuetioa Militar 6 prátteal
do inquérito policial-militar;
Tatica da arma, noções sobre a cooperação das armas
História Militar;
aGG. Iligiêne Militar;
G- Aplicações da física, da química e da mecânica ã arte de
guerra;
iè
- Leis de organização do Ministério da Guerra;
Noções de Fortificação, estudo particular da organizaçã4
Noçdõoestodrereno;
administração o arganização de uma sub-unia
dade;
a- Práticas referentes: ao comando de Secção ou Pelotileg
à -direção e organização da instrução dos recrutas nze
Secção ou Pelotão; ao funcionamento dos meloa
transmissão e de observação do BtL R, C. ou Grupo,
à instrução da Secção ou Pelotão; à instrução dasi
formações de transmissões e observações no Btl. R. G.
ou Grupo e, finalmente, ao comando, eventual, de urine
C6mpanhia, Esquadrão ou Bateria;
rée—gla das Armas:
História e Geografia militares da América;
Tatica elementar, visando especialmente - o estudo dal
• cooperação das armas em combate;
Administração dos Corpos de tropa;
Instrução técnica sumária sobre os gazes de combate a.
meios de proteção;
Transmissões;
G- Equitação;
o- jfidueação Física (metodo e desenvolvimento da lastras
00);
Emprego tatico da infantaria;
9~ Instrução técnica da Infantaria, compreendendo": aper-.
feiçoamento da instrução do armamento,- material 00
tiro; prática doe motores de explosão; topografia],
organização do terreno e serviço em campanha; observação e informações; metodos e organização da ine-4
truoão na arma;
1
Znaprego fatio° da cavalaria;
agi bastrução técnica de cavalaria, compreendendo: uma-,
mento, material e tiro; prática dos motores de explo-e
1
"cão; topografia; organização do terreno e destruições,'
metodos e organização da instrução na - arma;
ea, Emprego tatico da artilharia;
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— Instrução técniCa - . da artilharia, -compreendendOr organização do , material, prática dos motores de explosão;
técnica e execução do tiro. Noções sobre o tiro antiaéreo; topografia aplicada; serviço em campanha e
organização do terreno; metodos e organização da instrução na arma;
Élmprego tatico da engenharia. Serviço em campanha;
— Instrução técnica da engenharia, compreendendo: topografia; organização do terreno, .minas e destruições;
fontes de equipagem e de circunstância; estradas e
pistes.; ciências aplicadas; instrução dos meios motorizados (prática dos motores de explosão); metodo
• organização da instrução na arma:

Deiëmb-rd
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O plano de conjunto da Biblioteca repousará sobre a seguinte
clas,sificação:
SÉRIE 1' — CIÊNCIAS

Sub-Séries:
Ciências Matemáticas:
i. a
Matemáticas gerais. Geometria descritiva. Geometria projetie`a. Geometr:a superior. Cálculo infinitesimal. Cálculo das probabilidades e teoria dos erregh Análise superior. Estatística matemática. Mecânica geral. Geometria e mecânica celeste. Fisica mataRecentes
aquisições da física. História e filosofia.
d) Escola Técnica:
2 .a — Ciências Físicas:
— Armamenta : portátil e carros de combate;
Física geral. Termologia. Ótica. .Eletricidade. Meteorologia.
— Artilharia. reparos e instrumentos óticos;
Recentes aquisições da física. História e filosofia.
— Bocas de fogo e culatras:
3.a — Ciências Químicas:
— Munições. polvoras e explosivos;
— Fortificação permanente:
Química geral. Química inorgânica. Mineralogia. Química or— Eletrotécnica militar;
gânica. Quím.ca biológica. Quimica analítica. Fundamentos da Bio- Emprego militar das transmissões:
logia. História e filosofia.
— Química de guerra:
4.a — Ciências Naturais:
e) Instituto Geográfico Militar:
Maieralogia. Petrologia. Geologia geral e estratigráfica. Paleontologia. Biologia. Botânica geral e sestemática. Zoologia geral
(Curso complementar).
e sistemática. Fis;ologia geral. Fisiologia vegetal.
Iniciação profissional das diferentes especialidades.
5.8 — Geografia e matérias correlatas:
f) Escola de Intendência:
Geografia geral. Geologia. Paleontologia. Fisiografia. Bio— Legislação militar;
Geografia. Antropogeografia. Cartografia. Antropologia. Illistória
— Técnica do Serviço de Fundos;
ca eivilisação. Morfologia social
— Administração Interna e Escrituração dos Corpos de
e.' — História:
4.
Tropa e 'Estabelecimentos Militares;
— intendência Geral:
Geologia. Paleontologia. Antropogeogra fia . História da eivi— Noções de Química e Física; .
.-;zação. História da América. Morfologia social.
— Eletricidade aplicada aos Serviços de Iiiteadência;
7.' — Linguas Românicas e Gerindnicas:
— Topografia elementar;
— Regulamentos para o tempo de paz;
Português, Latim, Grego, Francês, Italiano, Ilespanhol, Inglês,
— Material de Intendência:
Alemão,
Nórdico.
• Técnica dos Serviços de Subsistências Militares;
— Regulamentos para o tempo de guerra;
8' — Letras:
— Mobilização e Reabastecimento Nacional, abrangendo rePortuguês. Literatura luso-brasileira. Língua e literatura laquisições militares;
Língua e literatura gregas., História da literatura. Folk-lore
- Tatica e Técnica dos reabastecimentos em Campanha; tinas.
e noções de línguas aborigenas. LinquLstica geral e filologia oompa— Instrução militar prática.
rada. Estilística e crítica literária.
Centro de Educação Física:
SÉRIE

-- ESTUDOS SOBRE O BRASIL

(Em todos os cursos do Centro).
Sub-Séries:
— Educação física geral (todos os ciclos) educação física
militar;
1* — Formação histórica g social do Brasil.
— Esgrima;
— Figuras nacionais.
- Desportos terrestres e aquáticos (individuais e cole• 3' — Problemas nacionais (geográficos, etnológicos, sociais, Potivos);
liticos, económicos, militares, etc.).
- Prática da atuação como juiz de desportos;
4' — Esiudos antropogeogrdficos, científicos, sociais e titeririo,
• Frequência;
promovidos pela mentalidade militar.
• Trabalhos de aplicação nos laboratórios;
— Aplicação da massagem desportiva;
SÉRIE 3' — EDUCAÇÃO
Prática de esgrima;
Aperfeiçoamento da esgrima e especialização em urna
Sub-Séries:
•
ou mais das armas;
— Biologia (firndamentos). Biologia educacional.
— Atuação como juiz de competições de esgrima;
24 — Psicologia geral. Psicologia diferencial. Psicologia educa— Prática como auxiliar de instrutor de esgrima dos cursos
cional. Psico-técnica e orientação, profissional.
de educação física, e monitores de esgrima;
— Prática como monitores
de esgrima do curso de moni_
3
4
Sociologia geral. Sociologia educacional. Problemas sotores de educação física;
ciais contem pordneos.
4' — História da educação. Filosofia da educação.
h) Estola de Veterinária:
5' — Educação comparada.
6' — Administração escolar.
(Em lodos os cursos da Escola).
— Emprego do Serviço de Veterinária em campanha;
7' — Inspeção pedagógica (problemas de organização escolar, de
- Equitactio;
metodologia e de orientação para as inspeções).
___, Didática (direção da aprendizagem, doutrina e prática do
1) Escola de Saúde:
método). Literatura didática. Compêndios de todas as matérias
abrangidas nos vários cursos da escola.
"(Cursos de formação de oficiais).
— Cirurgia de guerra — técnica operatória, aparelhos e
9' — Documentações e Investigações pedagógicas. (Pequena'
ortopedia;
monografias, guias didáticos, exposições de planos e inquéritos e di— Iligiêne •..militar, educação física e epiderniologia mi- vulgação de novos métodos.)
litar;
10' — Estudos sobre Estatística.
— Legislação militar e serviço de saúde em tempo de paz
li• — Publicações oficiais sobre o ensino em geral (anuários,
e medicina legal militar;
boletins, revistas, folhetos, dados estatísticos, catálogos de material
escolar, etc.).
— Serviço de saúde em campanha;
— Química aplicada às análises e p erícias militares;
12' — Documentações de Pedagogia militar (leis, regulamentos,
— Cirurgia e prótese buco-facial de guerra;
instruções, diretivas e ordene sobre o ensino e a instrução no Exér— Doutrinas médico-cirurgicas atualizadas na sim aplica- cito e na Marinha).
ção ao Serviço de Saúde;
Documentações de pedagogia militar do estrangPieo. es— Serviço de Saúde em Campanha e latira sanitárra.
pecialmente dos"paises, sul-americanos.
General pedra Cavalcanti.
14' — Legislação escolar em geral.
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ESTUDOS SOBRE SECERANÇk NACIONAL;

"‘"'PEDIENTE DO SR. MINISTRO DE ESTADO 1)A GOZARA

Sub-Séries

Despachos:

Preparação moral.

.
•
(Estudos sobre: as causas e efeitos dos chflitos • internacionais;
• o problema da -paz; a situação e a atitude do Brasil, em face doa valores reais da civilização; a retrospecção histórica da participação
do Brasil na política internacional; a atitude do Brasil em face ela
politica pan-americana; psicologia social e política, heranças. conse
dições de vida, contingências sociais da coletividade nacional; psicologia das massas; estrutura, vida e mobilidade das populações rurais; normalidades e anormalidades ~aia; estatísticas territoriale;
concessões territoriais; mapas imigratórios; aglomerações das correntes imigratórias: adaptação do imigrante adulto; mentalidade da
imigrante; influências do país de onde procede o imigrante; aspectos educativos da politica de imigração e de colonização; assimila
ção imigratória; ação educativa das correntes alienígenas nas zonas
iniigratórias: política educativa internacional; revisão dos textos de
geografia e história; literatura escolar; orientação e fiscalização do
cinema e da rádio difusão; comissões científicas e pesquisas naoi0e
liais e estrangeiros pelo nosso "hinterland"; política educativa no
sentido de uma compreensão clara da política de segurança nacional: educação dos adultos; organização e imposição dos padrões de
vida nacional àS correntes alienígenas; missões culturais; surto das
questões sociais
sua projeção nos diversos setores do complexo
brasileiro, psico-técnica aplicada à realidade brasileira; doenças
pretfíssiopais; prevenção dos acidentes; classificação das profissões;
g eneralização dos problemas militares; capacidade manifestada pelo
Inlircito, de inrticpar da vida social em seus múltiplos e variados
aspectos; aspectos educativos da ação social das forças armadas;
asNidos educati‘ os do Serviço Militar; forniação da mentalidade
militar
em

•••

2a

ppepartit»70 material.
(Estudos sobre : os fatores espirituais e materiais da estrutura
econõmica do País; comparações entre o progresso científico apli;
eado, e a pesquisa científica no Pais e nas demais nações; problemas nacionais do Trabalho, de Transporte, de Comunicações, dá
Obras Públicas, de Produção. de Indústria, de Comércio, de Finanças, de ^ Diplomacia e Tratados em sua conexão com a política de
segurança nacional e especialmente com a elaboração orgânica ê
eficiente de doutrina de guerra; racionalização econômica tendo ona
vista a organização e preparo da mobilização; a organização inclue,
trial no Pais; atividades no Brasil das grandes organizações eco-.
nômicas e industriais; emancipação da indústria estrangeira; estatísticas industriais e de recursos ferro-viários; repartição geográfica do parque industrial do País; possibilidade do nosso combustível e de nossa siderurgia; matérias estratégicas; primado, da militarização da indústria sobre a industrialização militar, em face da
estrutura econômica nacional
•
SIBIE
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QUAISQUER PUBLICAÇÕES g/BRE PROBLEMAS GERAI-5
DE ADI I INI STRAÇÃO

Suh-Séries:

Dia 28 de novembro de 1938
Foram concedidos mais 30 (trinta) ._ dias, - em p rorrogacã's,.- nas&
a entrega do Inquérito Policial Militar 'de cmo está •ncarrei 'o dik
l° tenente Alexandre Ca/azans de Morais,
•
Dia 29
Foram concedidos mais 30 (trinta) dias, ein p rouogação, pais4
a entrega do Inquérito Policial Militar de que está encarregado glo •
20 tenente convocado, Assis Ferreira dos Santos.
Dia 1 de dezembro de 1938
•
Foram designados para exercerem as funções de instrutor dIlL
cadeira de "Anatomia e Fisiologia", do curso de enfermeiros, o 1 0
tenente Dr. João Ellent, e para auxiliar de instrutor do "Patologisk
médica e cirudrgica e prática de enfermagem, do dito curso de
•
!armeiros, o capitão Dr. Américo Pereira.
0-4
Requerimentos despachados
Arnaldo Chalfen, pedindo seja compelido um
cabo do .r:sags,
oito a saldar uma dívida contraída com o re q
uerente. — Arquivo-9es
O devedor foi excluído por conclusão de tempo.
Angelo Marino, Antônio Rodrigues do Araujo e Libánia ItosirDe
gues de Melo, responsáveis pelos alunos do Colégio Militar ,:o
res p ectivamente, Valter de Azevedo Cunha, 'Wankes Aragão '1!;a410
e João Felismino Neto, pedindo transferência dos referidos
anincg
para o Colégio Militar -do Rio de Janeiro. — Indeferido.
Alvaro Arêas, coronel do q uadro Q, pedindo renovação de 6 -04(11
de vencimentos, por motivo de nova comissão. — Indeferido, iivists(
da informação da D. Fundos e dos pareceres do consultor ,juridic,-• d
ministério e do consultor geral da República.
Almerinda da Silva, reservista; José- Silva de Oliveira e
Silva, reservista, pedindo certidão. — Certifique-se o que constar),
na forma da lei.
Antônio Carlos Brasil Cordeiro de Farias, candidato .ao Cursct
Prévio da Escola' Militar, pedindo prosseguir nas provas do (onsi
curso de admissão ao mesmo curso, dependendo sua matricula, st
fór aprovado, de se submeter a intervenção cirúrgica que fôr Unsposta pela Junta Médica que o inspecionou, julgando-o incapaz :empo..
p orariamente. — Como pede. O p
eticionário só poderá efetuar ina-s,
trícula, si, aprovado nas demais provas
do "concurso de
fôr, em nova inspeção de saude, julgado apto.
Alvaro de Sousa Bezerra, major, pedindo matrícula no ano 1,r6tri
ximo vindouro, na Escola das Armas. — Indeferido.
.Altonilo Macedo, 1 0 tenente veterinário, pai dos alunos Wilsott
E. Zambrognos de Macedo e Herval Zambrogno de Macedo, e 1''san -,Á,
cisco Olinto de Lima e Sousa, sargento ajudante, pai do aluno An-si
tônio Cláudio Melibeu de Lima e Sousa, todos do Colégio Milit g r do!.
Ceará, pedindo transferência dos referidos alunos para o Colei
Militar do Rio de Janeiro. — Deferido. Despesas de transporte poir
ponta do interesado.
.,
Antenina de Albuquerque Martins de Oliveira, Francisco bille44:i
de Azevedo Filho, José Mariano de Sousa, José Avelino Giir s, / d4
Alencar, José Raimundo de Oliveira, reservista; Luiz ColombtO vast
Sodré, Mário Paulo Fayet Coelho, Manuel Ferreira da Silva, reseywi
vista, pedindo certidão. — Certifique-se, na forma da lei.
l'4
Davf Trompowsky Taulois, capitão, pedindo certidão. — Iiideimm,
ferido.
Dagoberto Pusch, 2 0 tenente médico de 2 a classe da reserva da;
1° linha, pedindo devolução de documentes. -..- Restitua-se, em lacfri
das informações, apenas o diploma de médico, mediante recibo.
.
Eduardo Fernandes Negro, 2 0 tenente farmacêutico do Ext'reitkr
de 2 a linha, pedindo restituição de diploma. — Restitua-se, moa.'
•
diante recibo.
2°

In

Estudos sôbre o reajustantento do pessoal.,
2 a — Estudos sobre a divisão do trabalho.
aa — Estudos sobre racionalização administrativa.
l a — Estudos sobre padronização.
—

/SÉRIE 6 4 — OBRAS E QUAISQUER PUBLICAÇÕES RELATIVAS À
TRAÇÃO miLrrAn

Enlina Alves de Santana, pedindo lhe seja abonada uma

ADMIN/S-

SÉRIE 7 a — ATOS DO PODER EXECUTIVO
SÉRIE

sa :--- LEGISLAÇÃO MILITAR

Suh-sériess
i a — Constituição.
orgelniCa do E.cército.
3a — Legislação militar de intPresse para o ensino.
a — Atos ()Pelais.
Ai,ssam,ites do ALiiti1.ri da

.2a ____ Legishlcfío

Puiu; e' — DICTONÁe Is
-

1:s •:,t, revi g ta=,
j
indtces alfaliéticos
? o-: de a- . ii lo hoi os as:-.41/1In; do politica

Pcdfio Cavalcante

portância, descontada dos vencimentos do sargento enfermem
Deusdedit Lopes dos Santos, para manutenção de uma filha MI: ii0E
— Prove o que alega, o volte querendo.
Francisco Bilac de Faria, responsável pelo aluno do Colégio lklbet
Mar do Ceará, Odilon Roberto Ramos Garcia, pedindo transferênci
do referido aluno para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. — Ias
stererido.
Franklin Danin e .Alvaro - Nunes Weyne, responsáveis pel
*alunos do Colégio Militar do Cará, respectivamente, Carlos Alber
Monteiro Pores e Aimone Dália de -Andrade, pedindo transferênci
dos referidos alunos para o Colégio Militar do Rio de Janeiro.
Indeferido.
Guimar Couto, progenitora de Neizir de Almeida Couto, e
aluno do Colégio Militar do Rio do Janeiro, pedindo retificação
idade do referido menor. — Indeferido. Remeta-se por cópia afil
Esmo. Sc. ministro da Justiça e Negócios Interiores, para os dia4si
vides fins.
ITi:.ino de Barros Lemos, capitão, pedindo lhe seja dado eCiiii
ntlecion,n +0 da solução proferida pela Comissão de PromoçõesI/l
Exército, , :iii dois recur s os que apresontou em 1935. — Peça po

crtidão,
,
quei•endo.
Jdão Borges dos, Sanio,:, P) tenente; Maria Amélia Cost
o Poli
a
te. fl . iliíl n , & Cia., respon, iiveis pelos alunos do Colégio Militar dO:
'-,:ettra, respectivamente, Iligán Borges dos Santos, FranCi :'co C ost! -

.
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Denevenutn ' de Barros COelho, pedindo transferência dos referidos
/alunos para o Colégio Militar 'do Rio . de Janeiro. — Indeferido.
1 . João _Lauro de Campos, sub-tenente, pedindo: oancelatriont.n df.
nota disciplinar. — Indeférido.
1 João da Costa Braga Júnior, capitão, pedindo anulação de advertência. — O requerente foi advertido por ordem deste ministério, em face dos fatos que lhe foram imputados. Em vista, porém,
das razões que alegou, julgo indevida a advertência, para deferir,
pomo defiro, o presente pedido.
José do Sousa Dantas, pedindo permissão para que seu filho
José Mário do Lima Dantas, seja submetido a inspeção e exame regulamentares para admissão à Escola Militar. — Indeferido.
José Caminha Tovar, 2° tenente contador, reformado, pedindo
reeonsideração do ato que o reformou por conveniência do serviço.
Na espécie dos autos, não cabe o recurso, interposto. Aguarde a
fase do processo, e nela faça prova contrária, convincente da sua
Inocência. A decisão recorrida fundou-se em laudo proferido por
peritos oficiais. — Mantenho, assim, o despacho anterior.
José de Campos Bastos, pedindo seja compelido um oapitão do
Exército a saldar uma dívida contraída com o requerente. — Deferido, nos termos da informação do oficial, de que está ciente o
credor.
José Fontes Filho, ex-aluno do Colégio Militar do Ceará, pedindo nova inspeção de saude, em 1939, para matrícula na Escola
Militar. — Deferido, nos termos da informação da I. G. E. E.
José Ferreira da Silva Mulatinho, pedindo transferência para
seu filho aluno do Colégio Militar do Ceará, Evandro Ferreira Mulatinho, para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. — Indeferido, por
contrariar o aviso n. 228, de 26 de julho de 1938.
blariesta Penha Costa de Gouveia de Queiroz, progenitora do
ex-aluno do Colégio Militar do Rio do Janeiro, Eunápio Gouveia de
Queiroz, pedindo permissão para o referido aluno prestar exame vago
de inglês. — Indeferido, em face das informações.
Ubaiara Von 'rol, 20 tenente dentista da 2 8 classe da reserva de
'1 6 linha, pedindo restituição de diploma. — Restitua-se, mediante
recibo.
Vicente Pedro, sorteado, pedindo transferência de incorporação
da 96 para um dos corpos com sede na 2 8 Região Militar. — Con
cedo a transferência, caso o interessado não tenha seguido a seu
destino.

Serviço do Pessoal Civil
kTOS IRO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA

Requerimentos despachados
Abílio da Conceição, marinheiro da classe "D", do quadro I, do
Ministério da Guerra, pedindo aransferència para a carreira de maquinista marítimo, da classe "D". — A Div. do Expediente para
fazer publicar o despacho do D. A. S. P. (pág. 11), que é o seguinte: "Indeferido, à vista do parecer. Em 23 de novembro de
— Luiz Simões Lopes".
Davi Morgado Hora, assistente técnico do Serviço Geográfico
é Histórico do Exército; Alvaro da Costa Rojai, ex-aprendiz do Arsenal de Guerra; Joaquim Castela, carpinteiro da classe "E", do
quadro I. eblanuel Gomes, operário contratado da Fábrica de -Foiveras e Explosivos de Piquete, pedindo certidão. — Certifique-se, na
forma da lei.
Edalmo Delorme Esmeraldo, prático de laboratório da classe "F",
do Quadro I, do Ministério da Guerra, em exercício no Hospital Central do Exército, pedindo abono de etapa. — Indeferido, por falta de
amparo legal.
Nelson Lago Diniz Junqueira, servente de 26 classe do Serviço
Geográfico do Exército, adido à extinta Secretaria de Estado da
Guerra, pedindo três meses de licença para tratamento de eaude. —
Seja inspecionado de saude.
ATOS DO SR. CHEFE DE SERVIÇO

mandado publicar:
Dia 1 de dezembro de 1938
P
A modificacão do nome da servente de 5 8 classe, extranurnerária
mensalista da Fábrica de Material Contra Gases, Elza Soares Teixeira, para Elza Teixeira da Silva, de acordo com o art. 240 do Código Civil Brasileiro.
Para averbação nos assentamentos do escrevente Nicomedes de
Figueiredo Alvares, escrevente da classe "G", do Quartel General da
76 Região Militar, que, o referido funcionário apresentou diploma
de bacharel em ciências comerciais passado pela Academia Maurísio
de Nassau. em Recife. devidamente reconhecido e registrado, cuja alteração publicou o Boletim Regional n. 267, de 22 de novembro do
corrente ano.
Ir Oi

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO SR. CHEFE DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE
DO GABINETE DO MINISTRO DA GUERRA

'António José 'da Silva, reservista, pedindo lhe seja fornecido
ctrtificado de quitação com o serviço militar. — Sele documento
junto.
Ernesto Ferreira da Silva, pedindo que seu Pilho Francisco Ferreira da Silut, sorteado para a 2 6 Cia. do Sexto Rsgimento de In-

Bela
fantaria, seja disptnsado de fazer todo o serviço_militar.
documentos juntos. - Jorge Miamo, pedindo seja compelido um 1° tenente do Exército•a saldar , Uma,divida contraída com o requerente..— Complete
o selo nos documentos que anexou à petição.
Joaquim Cunha, pedindo seja um sargento do Exército, compelido a saldar uma divida contraída com o requerente. — Compareça
à Divisão do Expediente do Gabinete do ministro da Guerra, para
prestar esclarecimento.

Diretoria de Intendência da Guerra
ATOS DO SR. DIRETOR

Por ato de 29 do mês findo:
I — Transferências de oficiais:
Foram transferidos, em nome do Exmo. s.Sr. ministro da Guerra4
e por necessidade do serviço, os seguintes oficiais:
,Capitão de administração, Carlos Ciola Gambús, da 56 F. I.
para o 3° Regimento de Aviação; e,
Capitão do extinto Corpo de Intendentes, Ranulfo Rocha, do
30 Regimento de Aviação para o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro.
A Diretoria da. Imprew Nacional, de acordo com. a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importáncia correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 do
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re.'
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Musas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais á facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
90 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 289000.

Ministério da Viação e Obras Públicas
PORTARIA N.

563

O ministro de Estado dos Negócios da S' iação e Obras Públicas,
em nome do Presidente da República:
Atendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
tendo em vista as informações da Inspetoria Federal das Estrada,
em ofício n. 9771S, de 7 do corrente,
Resolve aprovar os seguintes aumentos e novas taxas que vigorarão apenas para os trens de luxo:
Aumento de preços de leit os e cabines
Leito inferior
.258000
Leito superior •
208000
Cabine .
458000
Novas taxas para poltronas (ingressos em carros-salões de luxo)
O preço do ingresso, dentro de cada secção, seja qual fór a procedência ou destino, será de 58000 e para viagens que abranjam
mais de uma secção, 8$000.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. — João de Moulonço
Lima
(C 8.108 — 2-12-38 — 308600).
PORTARIA N. 565

O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas,
em nome do Presidente da República:
Atendendo ao que requereram a Estrada de Ferro Sorocabana.
Companhias Mogiana de Estradas de Ferro e São Paulo Railway,
tendo em vista as informações da Inspetoria Federal das Estradas, en
ofício n. 9971S, de 14 do corrente,
- Resolve autorizar os seguintes acréscimos e alterações à pauta
em vigor, nas linhas de concessão federal das requerentes:
Acréscimos
Número da pauta — Designação
593-D — Balaios de mão, apropriados para transportes do
verduras e hortaliças frescas, frutas frescas e carnes verdes ou resfriadas, vazios, em retorno. Aabs. 11-A ou 2-A com 50% de abatimento.
1.599-C — Garrafas, garrafões e botijas para acondiciona.
mento de leite fresco, vazios, em retorno. Tabs. 14-A ou 2-A. Mil
50% de abatimento.

—MÁRIO OFTCiÏÃC Tgeégt
Alteração
Número da pauta — Designação
2.89P — Vai/liame para acondicionamento de leite fres"
creme de leite e manteiga, vazio, em retorno. Taba. 14-A ou 2-A
com 50% de abatimento.
Em vez de: Vasilhame de leite em retorno. Art. 96.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — João de Mem!~
Lima.
1.814-A — Latas e latões para acondicionamento de leite fresco,
creme de leite e manteiga, vazios, em retorno. Tabelas 14-A ou 2-A,
com 50% de abatimento.
PORTARIA N. 527
O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicak
em nome do Presidente da República:
Atendendo ao que requereu a Panair do Brasil S. A. e de acordo com o parecer da Comissão Técnica de Rádio, constante do oficio
n. 159, de 6 de outubro do corrente ano,
Resolve:
— Autorizar a Panair do Brasil S. A. a instalar um segundo.
transmissor de 200 watts na sua estação de Recife, para ser utilizado
em caso de emergência e para atender ao seasyka de radiogonioaletria;
2° — Aprovar as plantas, orçamento e es,pecificações técnicas,
que com esta baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da
mesma Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 19 gN. — João de Mend,onfd
Lima.
PORTARIA N. 568
O ministro de Estado dos Ne gócios da Viação e Obras Públicas,
rol nome do Presidente da República:
Atendendo ao que requereu o Governo do Estado do Amazonas
e tendo em vista o parecer da Comissão Técnica de Rádio, n.
38, da
17 do corrente,
Resolve conceder, em caráter precário, autorização para o tune
cionamento, na cidade de Manáus, até setembro de 1939, de uma estação de radiodifusora, que deverá ter potênoia de 100 vatts até que
o Governo do Estado do Amazonas se disponha à montagem de estação de maior potência, da ordem 2 a 5 dws., sendo atribuida a eesa
estação a frequência de 4.895 kc!s (61m,35).
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Mio de 4f.erldPS'a.
Lima.

Serviço do Pessoal
ATOS DO SR. MINISTRO
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k • 5.860 — Estrada de Ferro Central do Brasil — Idem, do
afier
iturário da classe F, dessa Estrada, Belgrano da Rocha . Montaivarne. (20.935/38).
N. 5.861 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — id n,
de Carlos Máximo Freire, escriturário da classe O do Quadro IV
(26,935/38).
N. 5.862 — Ao Departamento Administrativo do Serviço Público
— Enviando .o processo relativo ao pedido de transferênoia do escriturário da classe E do Quadro XIII, José Elói Filho. (22.033/38).
N. 5.863 — Ao Departamento de Aeronáutica Civd
nicando frequência de Gildásio Palhano de Jesus, oficial adminl e
-traivoclseH,ndD.ASP(26978/3)
N. 5.864 — Á Estrada de Ferro Central do Brasil — Enviando
esclarecimento sobre a carreira de Engenheiro, segundo á consulta
dessa Estrada, em oficio n. 5.007, de 23 de novembro corrente.
(26.878/38).
N. 5.865 — Circular — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos e ás seguintes repartições: E. F. Noroeste do Brasil, Rdee
;Viação Cearense, 1. F. das Estradas, Viação Férrea F. Leste Bra.,1leira, E. F. São Luiz a Terezina, E. F. Central do Rio Grande do
Norte, E. F. Petrolina a Terezina, E. F. Central do Piauí, E. F.
de Goiás — "Cabe-me transmitir-vos, de ordem do Sr. ministro o
teor do oficio em que este Serviço do Pessoal esclareceu á Estrada
de Ferro Central do Brasil, por determinação de S. Ex. sobre ri
julgamento do mérito dos engenheiros da Estrada: "Consulto
u essa
Diretoria, em oficio n. 5.007, de 23 de novembro corrente, corno!
proceder em relação ao julgamento do mérito dos engenheiros ,Ia
Estrada, por p ão constar das instruções baixadas pele Conselho Federal do Serviço Público Civil a carreira de Engenheiro dessa ferrovia. 2. A tabela n. 1, constante das instruções elaboradas pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil, discrimina as carreiras profissionais em ordem alfabética e indica, para cada carreira as condições essenciais e complementares a ela aplicáveis. 3. Em relação
aos engenheiros, a palavra engenheiro inicia a enumeração de todas
as carreiras relativas a essa profissão, desde a carreira de "ensenheiro" até a carreira de "engenheiro rural", não sendo aquelas jalavras simples referência genérica para as demais sepecializações D.
A.C. de minas, D.N.P.N. e D.S.B.F., etc.). 4. Nestas condiçõss.,
manda o Sr. ministro esclarecer-vos que a carreira de "engenheilo'.
dessa ferrovia se aplicam todas as condições essenciais de merecimento e as condições complementares (itens a e b), conforme determinam as instruções elaboradas pelo Conselho Federal do Serviço
Público Civil para todas as carreiras que envolvem atividade especializada dos profissionais da engenharia." (26.878/38).
N. 5.883 — Ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagens
Enviando o decreto que nomeou Osvaldo Figueira Soares Alvim,
para o cargo de engenfieiro mecanico-eletricista, padrão L, do Quadro I deste Ministério. (26.204/38).
N. 5.884 — Á Primeira Circunscrição de Recrutamento Militar
e-- Comunicando a nomeação para o cargo de engenheiro mecanicoeletricista, padrão L, do Quadro I deste Ministério, Osvaldo Figuee a
Soares Alvim, estando o mesmo desobrigado do serviço militar eni
tempo de paz. (26.204/38).
N. 5.885 — A mesma — Enviando elementos relativos ao Senli.q..
Domingos Ferreira Leite. (24.052/38).

Expediente. de 1 de dezembro de 4938
Avisos:
Exmo. Sr. General Ministro da Guerra:N. 4.224 — Solicitou-me V. Ex., em aviso n. 74, de 23 do porrente mês, fosse consultado o capitão Aluisio Pinheiro Ferreira. na
Diretoria de Contabilidade
,domento á disposição deste Ministério, sobre si aceitava sua matricula, no ano vindouro, na Escola das Armas.
Ouvido a respeito, o referido oficial declarou aceitar sua matrí"5 Do SR. MINISTRO
cula na aludida Escola, uma vez que lhe fossa concedida dispensa
das fun ções, que atualmente desempenha, de diretor da Estrada
Expediente do dia 30 de novembro de 1938
mefro Madeira-Maiiioré.
Avisos:
Transmitindo a V. Ex, a informação em apreço, deve declara-x-4
N. 4.217 — Ao Tribunal de Contas. — Remetendo cÓpia das ias
lhe que são tão relevantes os serviços que o capitão Aluizio Ferreira
está prestando como diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamar& formações e documentos apresentados pelo D. N. P. N. referente
que não desejo, de forma alguma, privar-me da sua preciosa cola- ao oficio desse Instituto n. 624-8-38, de 18 de novembro de 1938. —
boração.
(27.250-38).
Solicito, em face do exposto. que V. Ex. condesaeuda em adiu
N. 4.218 — Ao Departamento Nacional de Portos e Navegação.
para outra oportunidade a matricula do capitão Aluisio Ferreira na:
Autorizando
construção de uma estação de embarques e desembarEscola das Armas.
ques na Ponta do Félix, porto de Antonina, destinada ao uso oxclu..
Reitero a V. Ex. os meus protestoai de elevada estima e distinta eivo
da peticionária Companhia Mineração e Metalurgia São Paulo,
onsicleracão — João de,, Mendonça Lima,
Paraná. — (23.203-38).
ATOS DO SR. DIRETO*
N. 4.219 — Ao Ministério da Fazenda. — Solicitando pagamces
lo da importância de 153:64511700, a D. Raimundo. Jue/ina animas
Expediente de 29 de novembro de 1938
riles, por seu procurador o Dr. J. Abuso Furtado Memória, proves
Ofícios:.
Mente de fornecimentos feitos pelo seu falecido marido Júlio GuiN. 5.856 — A Inspetoria Federal de Obras contra as Secas e. marães ao pessoal operário do 1° Distrito da I. F. O. S. nos anos de
f.iwiando o decreto que nomeou José Pires do R10, para o cargo da 1922 e 1923. — (24.427-38).
fsasse N da car y oir:i lie Engenheiro (1. F. O. C.). do Quadro I deste
N. 4.220 — Ao Ministério da Fazenda. — Solicitando pagará:tente
ini, Lthi
.00(1/38) .
da importância de 80:366000 à Societé Anonyme du Gas de Rio de
Dia 30
Janeiro, proveniente de serviços executados, para iluminação elétrica
de uma área aprovada. — (26.364-38).
N. 5.858 — Ao Departamento de Aeronáutica Civil — InforN. 4.221 — Ao mesmo. — Encaminhando relação das dividas
mando a aillsmização de exercício neste S. P., do oficiai adminis- conforme exigência da Diretbria da Despesa Pública constante de
trativa da classe J desse Departamento, Winckelmann de Barros Bar- parecer de fls. 6v., do processo que acompanhou o oficio daquela
bosa Lima. (s6.935/38).
Diretoria n. 2.013, de 2 de setembro de 1938. — (19 853-38).
N. 4.222 — Ao T. de Contas. — Encaminhando relação das deN. 5.859 — Ao Dr. N. de Estradas de Rodagem — Idem, do engenheiro da classe K. Armando de Godou Filho, e do desenhista da monstrações das dividas relacionadas na conformidade do artigo 78 do
classe I, Carlos Vale Palbano de Jesus, ambas dussa Departamento. Código de Contabilidade Pública, conforme parecer da Diretoria da
Despesa Pública. — (19.853-38) .
(26.935138).
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:Expediente do dia 1 de dezembro de 1933

N. 1.223 — Ao Ministério da Fazenda. — Solicitando pagamento
da importemea de 399:2818900, à Companhia Brasileira Carbonífera
de Araranelia, arrendatária da E. Ferro D. Teresa Cristinu, em quanto
importa a folha de medição provisória, efetuada em novembro coerente, de :rabalhos realizados com a substituição de e0 quilômetros
de /astro de tema por lastro de seixos rolados retirados do rio Tubarão no teca° entre os quilómetros 15 e 35 do ramal de Lauro Muiler. — (24.40-38),
Requerimentos despachados
Cia. Estrada de Ferro Vitória a Minas, Pedindo pagamento da
iinportencia de 495$600. — Dirija-se ao D. N. E. de Rodagem. —
(24.905-38).
Cia. Estrada de Ferro Vitória a -Minas, pedindo pagamento dg
importancia de 4698600. — Dirija-se ao D. N. E. R. — (24.9061938) .
Aurea de Oliveira Cardoso, filha do finado engenheiro da E. F.
Terezdpolis José Pinto de Oliveira Junior. Compareça ao Protocolo desta Secretaria de Estado das 14 às 15 horas. --- (25.559-38).
Latira Mazzoni, solicitando abatimento de 75 % nas taxas de
transporte . de areia própria pára a fabricação de vidro. — Não é possivel'atender, tendo em vista já ser pouco elevada a taxa cobrada
pelos transportes.
(27.234-38).
ATOS DO SR. marrem
Expediente da dia 30 de novembro de 1988
Ofícios:
N. 5.866 — À Associação das Empresas Aeroviárias. ~sane
do o recebimento do ofício n. 95, de 27 de outubro último e agradecendo a comunicação sobre o reconhecimento oficial dessa Associa.:
Oto como "Sindicato Patronal". — (27.050-38).
N. 5.867 — À Diretoria do Domínio da União. — Santa Catas
tina. — Restituindo planta e memorial que acompanharam o (Mei°
n. 122-AFF, de 21 de outubro último, referente ao aforamento de
um terreno e comunicando que este Mnnistério nada tem a opor
concessão do aforamento solicitado. — (26.683-38),
N. 5.868 — À mesma. — Comunicando pgr cópia inclusa, o parecer a respeito do aforamento de um terreno de marinha, pleiteado
por Eduardo Luiz da Costa, do D. N. P. N. — (26.874-38).
N. 5.869 — À Inspetoria Federal das Estradas. — Cornunicandd,
o despacho que autoriozou a demolição de um barracão de 24m,60 x
10,50, construído em 1923, em Dores do Indaiá.
(28.629-38).
N. 5.87.0 — À mesma. — Comunicando despacho que autorizou a
"The Great Western of Brazil Raitway Co. Ltd." a transportar gratuitamente, a titulo precário e pelo espaço de enO dias, alguns trabalhadores com respectivas famílias, às zonas agrícolas do interior
em busca de serviço. — (26.672-38).
N. 5.871 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos. — Enviando o modelo do selo comemorativo da Primeira Reunião MuiAmérica de Botãnica — (25.506-38).
N. 5.872 -- À Delegacia Fiscal do Tesouro em Pernambuco. —
Restituindo o processo referente ao aforamento de um terreno de
marinha, requerido par D. Alice Ramos da Silva, e, informando que
o D. N. P. N. não se opõe ao deferimento do pedido. — (26.455-38)
N. 5.873 — Ao Sr. Salvo Ribeiro do Val — São Paulo. —
Agradecendo as sugestões relativas aos melhoramentos da navegabilidade do Rio Ribeira, nesse Estado. — (26.236-38)*.
N. 5.874 — À Inspetoria Federal das Estradas. — Comunicande
a publicação no D. O. de 8 do corrente do decreto n. 829, de 4. —
•(25.682-38).
N. 5.875 — À Despesa Pública. — Comunicando que o D. A. C.,
trouxe ao conhecimento desta Diretoria, que os documentos de aplicação de adiantamento de 8:0008000, recebido no T. N. por Fernando José Tinoco, foram remetidos a essa Diretoria em 7 de novembro deste. — (25.613-38).
N. 5.876 — À Delegacia Fiscal do Tesouro em Pernambuco. —
Restituindo o processo referente ao aforamento do terreno de =linha, requerido pelo Sr. Tomaz Burlarnaquà Catunda -- (12.551-38).
N. 5.877 — Ao Lloyd Brasileiro. — Comunican to o parecer do
Ministério da Fazenda sobre o pedido de autorizaça para ceder ao
Sr. Antônio Carmelo, pelo preço de 6:500000, o •eio denominado
Gameleira, no município de S. Cristóvão, E. de Sergiee.
(2i.9931938).
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Telégrafos

SR. DIREI DR GERAI',

Determinando sejam pagas, aos serventuários abaixo citados ;

1-

porLâncios mencionadas, correepondentes ao salário a que fi,

jus, no mês de outubro Oeste ano, período em que guarneci,
máquinas rotativa impressora c confecionadora de fechos de chi
çonfecionamento na oficina desta Diretoria Geral:
(432$000) quatrocentos e trinta e dois mil réis, ao imp e.-te
Emílio Lopes, pela impressão de 1.023.000 fórmulas diversa ¡tirante 24 dias de trabalho, à razão de 188000 (dezoito mil réis,.
rios;
(3228000) trezentos e vinte e dois mil reis) ao ajudante ce.
preesor, Acácio Jerônimo de Freitas, pela coadjuvação prestada
mesma impressão, durante 23 dias de trabalho, à razão de tier
(quatorze mil róis) diários;
(2018000) duzentos e quatro mil réis ao cortador de P a t h 1 . M
nnel Torres, pelo trabalho de sua especialidade, durante 17 dias It
trabalho, à razão de 12,000 (doze mil réis) diários;
2208000) duzentos e vinte mil réis ao servente, Alcides Boree.
de Freitas, pelos serviços de limpeza e lubrificação da aparelhagem
durante 22 dias de trabalho, à razão de 108000 (dez min réis) diários;
(2608000) duzentos e sessenta mil réis ao serventuário, Jos,'
Ferreira da Costa, pela confecção de 750.004) fechos de chumbo, Tb
período de 26 dias, à razão de 108000 (dez mil reis) diários;
(2608000) duzentas e sessenta mil réis ao serventuário, Márim
Monteiro Barbosa, confeeionador de fechos de chumbo, pela produçra
de 750.000 unidades, no período de 26 dias de trabalho, no mès
outubro, à . razão de 108000 (dez mil reis) diários.
A despesa, no total de 1:6808000 (um conto seiscentos e oitenta
mil reis), correrá por conta da verba 1', do Ministério da Viação •
Obras Públicas, II — "Pessoal Extranumerário", sub-consignapea
n. 43 — "Pessoal Extranumerário, inclusive, para pagamento dc
despesas de substituições, etc.", parte à disposição desta Diretore
Geral, destinada a "Tarefeiros". (Port. 1.399-29/11/38.)
Declarando, em apostila de 30 de novembro próximo findo, ar
portaria n. 1.399, de 29 do referido Mês, que a despesa de que trair
a citada portaria é de um conto seiscentos e novcrta e oito mil riti
:698$000).
Mandando servir, pelo prazo•de sessenta (60) (lias, na sede d:
Diretoria Regional do Ceará, afim de praticar o manejo dos aparelho:
rádio-automáticos, o telegrafista adjunto de 1 • classe, função "Bandot-Rádio" desta Diretoria Geral, Martiniano Antunes Neto. Portaria 1.403-1/12/38 . )
Transferindo, por conveniência e13 serviço. da Diretoria !' .. r:ronal de Minas Gerais para a da Baía, o télegrafista da clree
Erino de Albuquerque Autran. (Port. 1.404-1112/38.)
Dispensando, a pedido, do lugar de praticante de escrituee e da
Diretoria Regional de Alagoas ., Sebastião António de Araujo, por
haver aceitado o cargo de escriturário do Banca do lirasil. (Portaria 1.409-2/12/38.)
Mandando inaugurar a estação telegráfica de Patrocínio de Sapucai, que, fundida à agencia postal local, passará a funcionar come
agencia postal-telegráfica, subordinada à Diretoria Regional do Ribeirão Preto. (Port. 1.411-2/12/38.)
Licenças coneedidas:
Luiz Furtado de Lacerda, telegrafista adjunto de 4' classe. 1• e,
saliata, da Diretoria Regional do Ceará, concedida a 1::::ença
dezembro corrente, com a remuneração total, noe formos do e- . t•
do decreto n. 42, de 15 dO abril de 1935, combinado com o art. ie
do mesmo derreto, para tratamento de sande, para ser infetada &•ixo de 30 dias. (09.681/36.)
José Antenógenes Pereira de Sousa, 1m bal,;:dur de 3 , elass,..
menealista, da Diretoria Regional da Baia, O•;1;-;e.., ruiu
runiuntração total, noe termos do art. 1° do decreto n.
de 13 de abril O.
1935, para tratamento de sande, a pArtir de C,

N. 5.878 — Ao Departamento dos Correios e Telegrelos. — Comunicando a publicação da portaria 547, de 17 do corrente, no D. O.
(38.610/38.)
de 19 do mesmo mês. — (24.706-38):
N. 5.879 — À Comissão Central de Compras. — Enviando o peJaeira Peltier (Aonçalves, auxiliar de exp • Hlionte de
dido de material n. 901.0-10. — (26.649-38).
inensalista, ria Diretoria Regional do fai q tr"o Federal, dois
N. 5.880 — Ao Sr. 'Alberto Alves do Nascimento — Kum. 3:9
cem 2/3 da mensalidade, para tratamento de sande. a partir de ?0
Linha Carangola — L. R. — Comunicando que a "Leopoldina Rail- julho último. (63.227/38.)
any", não pretende mudar o posto telefônico dessa localidade. —
Georgeta 'les Genottes Sousa. telegrafista adjunta de 4' ela<sr
t(4.68-38.
mensalista. da Diretoria Regional de S. Paulo. 20 ilites, com 2/:3
N. 5.881 — A Diretoria do Domínio da Unia() no E. do Espirito mensalidade,
iama tratarnontn do satide, a partir de 12 de julho eeSanto. — Enviando a informação prestada pelo 1). N. P. N. refereete
ao aforamento de um terreno de marinha, requerido por Júlio de timo. (53.872/38e:
Aievedo sonso — (26.679-38) .
Otávio dos Santos Cardoso. mensageiro -ajudante de 3' ela--..
N. e
— A Diretoria do Domini0 da União. — Enviando a mensalista. da Diretoria Regional do Distrito Federal, 29 dia-.
panem- 1,
/. P. N., referente ao aforamento de um terreno de
proTrogar:tni rum .2/3 dri men ,:alidade, para tratamento mie Niude.
mon •
•..to por Manuel Portela. e-, ,(21.004-38; .
partir de O de junho Ultimo. 1.02.575,' 38.)
•
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
v gor, só registrará assinaturas dos mãos oficiais, para o exarcicio
de 1939, mediante pagamento da importáncia correspondente ao pe:lodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Irai o, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
_._ atesas de Rendas e Coletorias.
e

Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado r agar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais da 28000.

Ministério da Agricultura
Serviço do Pessoal

Dezendero, de 11C_Z
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O -Minietro

de E.Seedo.---- devidamente autoileade
Pte,4
sideute . da Republica, emacho exarado na exposiçãoproStre
de motivos
348, de 11 de novembro . de 193, do-DASP., e na forma do que
prescreve o 'tern V, de art. 26 do decreto-lei n. 240, de 1 de fevereiro de 1938 - reeoive admitir como extranumerário mensalista
Maria Eugenia da Silva Moura, pelo prazo de 11-11-3S a 31-12-38
para desempeellar as *unções de Auxiliar de 3 a classe da Diretoria
de Estatística da Produção. (SP. n. 4.583-38).
PORTARIA N.

417. DE 17 DE NOVEMBRO DE 1938

O Ministro de Estado - devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da Replblica, em deepacho exarado na exposição de motivos
n. 348, de 11 de novembro de* 1938 do DASP., e na forma do que
prescreve o -item V, d art. 26, do decreto-lei n. 240, de 4 - de fevereiro de 1938 - resolve admitir como exiranumerário mensalista,
Rui Alvim Torres pelo prazo de 11-11-38 a 31-12-38 para desempenhar as funções de Auxiliar de 4 a classe da Diretoria de Estatística
da Produção. Portaria n. 417, de 17 de novembro de 1938. (SP. número 4.538-38),
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 30 de novembro de 1938
Aviso.
Apostila. A iuncionária a quem se refere este decreto passa a oba,
mar-se Maria José Labandera -Montarroyos, por baVer contratado maSr. Min isti o do T eabalho, Indústria e Comércio:
trimônio. (SI) 5.048-38).
N. 2.99? - Tenho a honra de acusar o recebimento do Aviso
- Por portaria n. 688 - O ministro de Estado da Agricultura, de V. Ex., n. SCM 362, datado de 8 do corrente e, em resposta, cumdesignou o prático rural, classe I), interino, Jorge Teixeira, para ter pre-me informar que este Ministério nada tem a opór contra o exerexercício na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos cício das funçõis de Comissários Adjuntos, na Feira Mundial de Nova
Ir Origem Animal em Porto Alegre.
York, em 1939, pelos Drs. Franklia de Almeida, Professor catedrático da Escola Nacional de Veterinária e Alfeu Diniz Gonçalves, es- Por portaria n. 689, de 2 do corrente:
tatistico da Liretoria da Estatística da Produção, visto que, ambos,
O ministro de Estado da Agricultura, designou o prático rural, foram nomeador, pelo Sr. Presidente da República, para exercer a
desse D. interino, Osvaldo Fabri, paca ter exercício na Inspetoria Re- referida comissão e esta será desempenhada, sem prejuizo das atri;ional do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em São buições que cabem aos designado se como funcionários deste Minis.
Paulo.
Urj o. (SP. n. 8..045-38).
- Por portaria n. 690, de 2 do corrente:
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
O ndnistro de Estado da Agricultura, desi gnou o prático rural,
Requerimentos despachados
classe D. interino, Antônio Nelson de Sousa, para ter exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Belo Horizonte.
Nelson Castrei e Silva de Vincenzi pede constar dos seus assene
Lamentos o a e npo de serviço em dobro, prestado em zona insalubre,
- Por portaria n. 691, de 2 de dezembro de 1938:
na Diretoria de Saneamento Rural. - Deferido. (SP n. 8.297-38).
O ministro de Estado de Agricultur.
Valter Machado Miranda pede constar dos seus assentamentos
a, designou o prático rural,
classe D, Altivo Ferie, para ter exercício na Inspetoria Regional do o cont,eudo das certidões apresentadas. - Reconheça as firmas.
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Belo Hori- •(SP. n. 8.2C5-38)..
ment e.
Daniel Correia Trindade oficia! adm"nistrativo classe H - pede
constar de seus assentamentos o tempo de serviço militar. - De.
- Por portaria n. 692, de 2 do dezembro de 1938:
ferido. (SP. a. 7.409-38).
O ministro de Estado de Agricultura, designou o prático
•
Da 29 de novembro de 1938
elaese D, interino, Manuel Tavares Estima, para ter exercício na InsOfícios:
petoria Regional do serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Belo llerizoote.
Ao S. P. T.:
- Por portaria n. 693, de 2 de dezembro de 1938:
N. 2.94 - Com relação ao assunto de ofício n. 1.670, de 20
O ministro de Estado de Agricultura, designou o prático rural, de julho úl t imo, e para que o Serviço do Pessoal tenha conhecimenclasse D, interino, Silvio Alves, para ter exercício na Inspetoria Re- to da veiba aplicada na admissão de pessoal para os serviços de
texteis resultantes do "Aco edo" com o Estado do Rio Grande
eionai do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em plantas
do Norte, roga comunicar a este Serviço
Curitiba.
miais as quotas, federal e
estadual, prev : stas no eeferido "Acordo". (SP. , n. 3.958-38).
Por perlaria n. 389, de 28 de novembro de 1938, - 0 Sr. ministro
- Á D. E. A.:
devidamente
pelo Sr. Presidente da República, em despacho exaradoautorizado
lia P xposição de motivos n. 271, de 27 de outubro
N. 2.947 - Transmite unia cápia autêntica do ofício D.Y. núde
1938, do 1), A. S. P. e na forma do que prescreve o item V, do ar- mero 658. de 9 do coriente. com o qual o D A.S.P. solucionou uma
tigo 26, do decreto-l e i n. 240. de 4-2-38. resclve admitir como extra- consulta, deeta Diretiria, ruativa
à sabstituição do Diretor da Esnumerário mensalite, José da Rocha Pacheco, pelo prazo de 29-10 a
cola Agrícola de Barbacena, pelo professor do mesmo estabeleciet-12-38, para deeeemenhar as funções de trabalhador de 2' classe da mento, Hamilton Navarro. (SP. n. 8.020-38).
Escola Nacional de ireterinária,
.
Cópia: Presidência da Re póbl e ca - Departamento Administra- Por portaria n. 421, de 23 de novembro de 1938:
tivo do Serviço Públicc - Rio de Janeiro D.F. - Em 9 de novem- O ministro de Estado, devidamente autorizado p elo Sr. Presi- bro de 1938- D.F. ti. 658 - S P. n. 8.020-38) - Senhor Diredente da República, em despacho exarado na exposição de motivos tor. - Em solução a seu oficio a. 1.714, de 6 de setembro último,
relativo a substituição do Senhor leiautes Abreu. no cargo de Diren. 375, de 16 de novembro de 193E, e na forma do que prescreve
O tor da Eeeola Agrícola de Barbacena, peio professor Hamilton Nadom V, do artigo decreto-Ir: n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, ree à consequente suestetuição deste no cargo isolado de Prol
solve admitir ermo extranumerário mensalista, Segismundo Carlos varro
fessor da mesma Escoe+, cumpre-me dec t eear a Vossa Senhoria que,
de Andrade pelo prazo de 17-11 a 31-12-38 'para
desempenhar as fun- sendo o cargo de Diretor, padrão L do quadro único desse Ministéções de assistente de Ensino de 5' classe da Escola Nacional de Vete- rio,
isolado e em subsieluição processada está de acordo
rinária. (S. P. 2.727-38).
com
a lei, eebendo, oortailo na eórma do artigo 40 do decreto-lei
- Por portaria n. 422; de 28 de novembro de 1938:
n. 618, de areento do eurrerg e ano, ao prefeesor liamilten Navarro os
integrais lesse cargo. - Senehe porém, vedada pelo deO ministro de Estado, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente vencimentos
creto-lei n. 24, de 1ee'7. a acumulação de cargos, o professor em
da República, em despacho exarado na exposição
de que
motives n. 324. apreço deverá, por sua vez. eer substituido, no cargo efetivo em mie
Ir 5 de novembro de 1938, do DASP e na forma do
p rescreve o está provido, por pes.we extranha aos quadros do funcionalismo, nos
itera V, do art. 26, do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro
de 1938. termos do are
do citado oecreto-lei ri. 618. - Aproveito a oporresolve admitir como extranumererio mensalista, Francisco Alves tunidade para. 3°
renovar a Vossa Excelência os protestos da minha
Feitcsa pelo prazo do 7-11 a 31-f2-38, para desempenhar as funções distinta consideração. - Luiz Simões Lopes, presidente. - Ao Sede trabalhador no Campo de Sementes de Coqueiro, no Estado de Ser- nhor Henrique Blanc de Freitas, diretor do Serviço do Pessoal do
gi pe do Serviço de Fomento da Produção Vegetal. (8, P. 2.902-38).
Ministério da Agricultura.
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N. 2.948 — RetiLcando a parte final do ofício n. 4: 3, de 26.
seténibre do corrente ano, esclarece que o Agronómo D.N.P.V.,
Edgard Fernandes Teixeira deve reasedmir o exercido de suas funções na dependência eni que se encontra regularmente lotado, a qual,
segundo inforstia a Diretoria de S*.T.C., no NU oficio n, 8.99448,
4 a Secção daquele Serviço, em Jacarézinhe, Estado do parola.
(S.P. n. 3.533-38).
N. 2.949 — Comunica que o Presidente da eRpública ,Por despacho exarado na exposição de motivos do ministro, n. 894, de 21
do Corrente mês, resolveu autorizar o médico-sanitário Ainilear Barca Pellon, a permanecer á disposição do Governo de Santa Catarina,
regularizando, desta forma o ato expresso na portaria de 31 de maio
de 1937, na objetivação do qual foi omitida a indispensavel autorização presidensial. (S. P. 890-38).
Ao delegado do T. C. junta ao M. A.
N. 2.950 — Aditamento ao ofício n. 2.579 de 7 do corrente,
comunica que o ministro por ato de 3 de novembro vigente admitiu para exercerem as funções de essistento técnico de 3 a classe do
s. ie. P. M. do quadro anexado ao oficio citado os seguintes candidatos:
Luiz Xavier Borges, portaria n. 412; Tavares Noiva de Figueiredo, portaria n. 411; Moacir Rocha, portaria 410; David Campos
Ramos, portaria 409 e José Garcia de Azevedo, portaria n. 408.
($. P. 2.164-0).
N. 2.951 — Comunica que o ministro por ato de 22 do corrente admitiu para exercerem as funções de assistente técnico de
:)° classe, sub-assistente de 3 a classe e amanuense de 4 11 classe, respectivamente Josué Teodoro de Sousa, Orlando Baêla da Costa e
Enio Brandão Mendonça Lima.
, Esclarece que as funçOes a que se refere foram aprovadas por
despacho de 6 de setembro de 1938, do Presidente da República, exarado na exposição de motivos n. 75 do D. A. S. P. e cuja despesa
correrá a conta das dotações próprias creadas pelo decreto-lei 424,
de 12 de maio ultimo.
Junta ao preseMe a relação nominal do pessoal admitido. (S.
P. 2.164-38).
Ao D. A. S. P.
N. 2.952 — Relativamente ao assunto do Oficio o. 6.010 do
28 do julho último, do C. P. S. P. esclarece:1° Américo Monteiro, proposta por este Ministério para e e
admiddo como extranumerário mensalista do S. C. P., é o ineseei
Américo Monteiro, dispensado a Leni da disciplina, do I. B. A. 1 o
D. N. P. A. A nota "a bem da disciplina" foi caleeeenia por
paelid do ministro, exarado no processo S. P. 556-38;
2 0 , a referida proposta dc admissão foi anterior ao 'ato de
pensa:
P.
•

30 não ' houve a cornuo;cação Ji`CCS atos ao C. F..
por. não ser praxe, ne1e 8. P. prJ.ar expeOienle de tal natnc t
junto ao aludido Conselho. S. P. 4.032-38).

Á União dos Servidores do Estado:
N. 2.953 — Com relação á ele n. 2.013, apresentada por
Caixa, nos termos do decreto-lei ri. 391. de 20-1-38, conlffeire
',Noivai Cavalcante de Menezes Guerra foi dkpensado deste
It". rio. em 1-6-37. servindo presentemente no Estado do Rio (te e ele
do Norte, como funcionário do
Á Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2.054 — Pede providencieis para que seja descontada, mene
saimento, a partir de corrente mês, na folha de pagamento de P e
Jos é do Ro s ário, nomeado por decreto de 5 de outubro do e'--di°
rente ano, para o cargo de prático rural da L R. do S. D. S. A. 'o
Rio d.: Janeiro, (lasse D. a imnortancia de 388700 a favor do 1.
P. sendo 8R700 para pecúlio e 30$ para amortização de empréstim - .
Comunica, que o funcionário acima, até a data de sua nomeie
pari a carreira de prático rural. exercia o cargo de trabalhador
S a clas s e. extrentimerário. diarista do 1. R. S. D. S. A. no Rio t'e
Janeiro.
Ao D. N. P. A.:
N. 2.953 — Comunica Que o ministro, tendo Te ovi,'a o reque'lftaieh. pediu a
rimento em que o prático rural, Soter Ribeiro
re e eessãe de uma ainda de custo, por haver side ; , si g nade para servir na Inspetoria Regional do S. F. P. A. eu Pinhviro,
por despacho (Te 22 do corrente mês, indeferi , o eludide requerimento, em face das informações pree•ada,s no . po ctivo Pencease.
(S. P. 1.615-38).
N. 2.956 — Transmite a portaria ministei mil mm. e72, de 24 do
corrente mês, pela qual foram concedidos selar eses do licença, para
tratamento de saúde, ao prático rural, com ex e refein mi Inspetoria
Regional do S. D. S. A. em Recife, Luiz Cort e in da Silva. (S. P.
8.213-38) .
Á E. N. V.
N. 2.957 — Pede providencieis para que, nos termos do mamerandum n. 2.350-38, do I. N. P., sejam descontados na fêlha de
pa gamento de Clóvis Barrouin Melo. o premio mensal obrigatório de
278200, a favor daquele Instituto, a partir de 1° do corrente. durante 360 meses, correspondente á inscrição inicial de pecúlio n5mero 100.072 e a quantia de 18$ de emolumentos. cuja colwança
deverá ser efetuada somente neste mês. (S. P. 8.070-38).
Ao D. N. P. V.:
, N. 2.958
Solicita providências no sentido de ser averbado em
folha de na gamento .de motorista de S a classe. dessa Diretoria Ge-

Dezonibro cl.. iO38
t

rol, José ;:firsidvo de Mouiei,^0' Vr mio méásar dbiergatdrío de 108Vo
a favor do I. N. P., a partir do 1 9 do 'corrente, durante 300::ints,
correspondente 11' inscrição de aumento de pecúlio n, 100,014,,
mais a quantia de 18$ de emolumentos, cuja cobrança deOra''sv"
. ¡ est •k
efetuada somente neste mês.
Pede a averbação, na fõlha do mesmo' extranumerário,
int
portai/eia de 318800, em 8 prestações mensais iguais 'de 103600,
começar deste mês, referente á indenização de prernios em -..aira7.de agosto a outubro do corrente ano, de acórdo com o pedis1,o50'
por aquele Instituto no meorandum n'. 2.334-38, de 7 do nus
curso. (S. P. 8.240-38).
a•
- Ao Instituto Nacional de Estatística:
N. 2.959 — Atendendo á solicitação constante do oficio ii. P.
221, de 1 de fevereiro de 1987, endereçado ao ministro, tenho . a nIson
,de passar ile vossas Mãos, uma relação completa de todas as depee
déncias dêste Ministério, com os 'respectivos endereços. (S. P.'.3.2f,
do 1938)
— Á Fiscalização do Exercício Profissidnal:
N. 2.960 — O funoionário portador do presente ofício, Itsvglr'
Pena Drightmore, foi nomeado por decreto de 11 de maio do ro
rente ano, para exercer, interinamente, o cargo da classe "or
carreira de Veterinário do Quadro único dêste Ministério, tendo ss
bido, por ocasião da posse, atestado médico no qual era certifira.
a sua capacidade física para o exercício de ftlilQA0 pública.
Designado para servir em dependência dêste Ministério, loc:
lizada no Estado do Rio de Janeiro, após . poucos meses do trabell
requereu licença para tratamento de saúde o pleiteou remoção, ai
gando moléstia.
Diante do exposto, torna-se necessário esclarecer si o funeloieht.,1
em aprêço está, realmente, apto para exercer função pública e, neelire
condições, solicito vossas providências no sentido de ser o rnesn
submetido a exame médico, por junta oficial. (S. P. 8.489-38) .
— Á „Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2:981 — Restitue o processo encaminhado com o- (Me'
dessa Diretoria n. 2.753, de 18 do corrente mês, relativo á cone". "h
de aposentadoria a Ernesto Viola no cargo, da classe K. da carreira
Veterinário Sanitarista, do Quadro Único deste Ministério. depois
atendida á solicitação constante do dito ofício. (S. P. 8.259 - 38)
,
— Ao D. N. P. M.:
N. 2.962 — Comunica que, por decreto de 23 do correntef,.f.'
=libido o decreto de 9 de dezembro de 1937, pelo qual fo i pro111"1
vido Arnaldo Leopoldo Murinelly. por antiguidade, á classe J d . , rm.
)..e4a de Oficial Administrativo do Quadro Único déste MinistArie
(E1 . P. 4.371-38).
•.,
•
— Á D. C.:
• N. 2.963 — Comunica que, por decreto de 23 do corrente,-II:
areitada a promoção de Arnaldo Leopoldo Murinelly ,á classe . J
'ea e rmre de Oficial Administrativo e promovido Alvaro de Carvall
á mesma classe, da citada carreira, por antiguidade.
Pnra os endlos previstos no 5 2° do art. 65 do decreto n. 2.2e
dc 28 de janeiro do corrente ano, a promeeão do aludido funeionke'.
retro-lege a 5 do maio do corrente ano.
Igualmente, a. promoção de Rani Nobre de Campos, tambilm
nuti gn i dade, ao cargo de idènticae classe e carreira, retroage a
de nezembro de 1937, tendo em sido exarada a necessária aposti
no respective' decreto. (S. P. 4.tt;i-3).
— Ao S. I. Il. C.:
N. 2.964 — Remete a portaria do ministro, sob o ri. 675,,, n ;,,
28 de novembro de 1938 que, em prorrogação, concedeu mais
(trinta) dias de licença, para tratamento de saúde, ao cetranuhi'
rário mensalista, dêsse Serviço em Curitiba, Regina Cardos. ° Velo-',
a partir de 14-8-38. (S. P. 6.707e38).
)
— Á Estação Experimental Central de Café em Botticattl:
N. 2.965 — Comunica 'que o quadro de extranumerários cste''
ristes para os serviços dessa Estação, encaminhado juntamente ço •,
oficio n. 810-38, de 19 de setembro transato, foi publicado no 'Dias"'
Oficial de 23 do corrente, depois de aprovado pelo diretor do' t sse fe'
viço. (S. P. 5.936-38).
— Ao S. D. S.
N. 2.061 — Afim de instruir outro processo, em andament.-1
) . o'sra pr~neins no sentido de ser encaminhado a este Serviço!,,:
procoso g P. A.101-38, relativo a uma representação contra o n\:•4
trinrnirm z all'arista, Humberto Vernet, o qual foi encainitifindo
este niret orla, rum 5 de outubro do corrente ano.
(Ingá transillitir aos funcionários da I. R. em Recife uru:,
comenclaçâo, ç'i,-o p tificando-os de que lhes é formalmente vedado O
rigir-se ás autoridades superiores, sem obediência da cia hierá'
quica, p ara apreelar a conduta de seus chefes de serviço. qiite
forma favorável. quer de forma desfavorável. (S. P. 4.817-38).
— Ao I. B. V.:
N. 2.967 — Com relação ás providências pedidas no oficio
mero 1.321, de 16 de setembro último, no .sentido de ser feita a 11(
cessaria distribuição de crédito para que a Bibliotecária. classe 1
Beatriz de Mesquita Barros, possa perceber seus vencimentos lio
Rolha desse instituto, eumpre-me informar-vos nue o assun'a
solucionado pelo ofício n. 1.817, de 14 do referido mês, ao 'direto
da Contabilidade. (S. P. 4.087-38).
— Ao Sr. Osvaldo °rico:
N. 2.968 — Em referência ao telegrama de 11 do mès .1indç
PM que solicitais a nomeação da professora Esmeralda Sousa Geme
para oxPrefo: n cargo de adjunto de professor do Aprendizado Agriesil
do Pnea. eonitinica que o ministro exarou 'o seguinte despeche
Aguaidar opurtunidade. (S. P. 6.915-38).
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— Ao S. F.:
N. 2.969 — Declara que o ministro, tendo , ens - vista o requerimento encaminhado pelop oficio n., at800, de 7 do corrente znês,
desse Serviço, em que o agitanomo D. N. !P,
Serafim Amur Fer,
coiro do Amaral, pediu a concessão da urna ajuda de •aisto, por haver
sido designado para servira na Estação Eaperimental ! de Viticultura
a Enologia, em Caldas, resolveu, em face das informações prestadas
a respeito, indeferir o pedido em apreço. (S. P. 7.988-38).
— Ao chefe do Estabelecimento de Subsistência da 1' Região
Militar:
N. 2.970 — Tenho a honra de apresentar a V. S. os meus sinceros agradecimentos pelas gentilezas dispensadas aos funcionários
deste Serviço, Drs. Silvio Prado Pastana, Ernani Pedro Boleto e
Gerardo Alvest-de Carvalho, por ocasião da visita que tiveram ensejo de fazer ao estabelecimento sob a vossa direção. (S. P.)
— Ao D. N. P. A.:
N. 2.971 — Comunica que, por portaria ministerial n. 668, de
22 do corrente mês, foram concedidos trin t a, dias de licença, em
prorrogação, para tratamento de saúde, ao zootecnista, com exercício
na Inspetoria Federal do S. F. P. A., desse Departamento, em
Ponta Grossa, Estado do Paraná, Guilherme Jorge dos Santos. (S. P.
T.240,38).
N. 2.972 — Transmite o decreto de nomeação interina de Elisio
Pereira de Almeida, para exercer o cargo da classe D, da carreira
de Pratico Rural, do Quadro Único, deste Ministério, bem assim a
cortaria n. 677, de 30 de novembro de i938, pela qual foi designado
para ter exercício na Inspetoria Regional do 5, I. P. O. A., em
São Paulo. (S. P. 2.419-38).
— À Comissão Organizadora do I. P. A. S. E.:
N, ama Transmite o q uestionário desse Instituto, devidamente preenchido por Elisio Pereira de Almeida, que tomou posse em
28 de novembro do corrente ano, do cargo da classe D, da carreira
de Prático Rural, do Quadro Único deste Ministério, para que foi
nomeado em caráter interino. (S. P.)
— Ao I. N. P.:
- N. 2.974 — Comunica que Elisio Pereira de Almeida, em 28 do
mês de novembro, tomou posse do cargo da classe D, da carreira de
Prático Rural, do Quadro Único deste Ministério, para o qual foi nomeado por decreto de 10 do dito mês. (S. P. 2.419-38).
— À la C. 11. M.:
N. 2.975 — Comunica que Elisio Pereira de. Almeida, nascido
.em 13 de junho de 1904, filho de Manuel Pereira de Almeida, tomou
posse em 28 do mês de novembro, do cargo da classe D, da carreira
de Prático Rural, do Quadro Único deste Ministério. (S. P. 2.419,
de 1938).
— À I I C. R. M.:
N. 2.976 — Transmite, para o tt devidos fins, a portaria ministerial n. 680, pela qual foi designado Vivaldo Almeida Martins para
ter exercício nessa Secção. (S. P. 7.805-38).
— Ao D. N. P. A.:
N. 2.977 — Comunica que, por portaria n. 680, de 30 de novembro, o prático rural, classe H, Vivaldo Almeida Martins, foi designado
para ter exercício na Secção de Arquitetura e Engenharia, (S. P.
1,1105-38).
•
•
— Ao S. F. P. V.:
N. 2.978 — Em resposta ao oficio n. 1.416, de 28 de junho de
4938, pedindo providências no sentido de ser a Inspetoria Agrícola
desse Serviço, no Estado do Rio Grande do Sul, provida de um Escriturário, que lhe atenda aos serviços administrativos, comunica
que o encarregado do expediente exarou o seguinte despache relativo
proposta da nomeação constante do mesmo oficio:
"Vai se realizar concurso para o preenchimento dos cargos vagos
de escriturário, para o qual já está aberta inscrição". (S. P. 3.775,
de 1938).
— Ao administrador do Campo de Sementes de Cana de Açúcar
do Cariri. Barbalha, Estado do Ceará:
N. 2.979 — Comunico-cos, para os devidos fins, que a relação
das diárias vencidas pelo pessoal desse Campo, de fevereiro a junho
do, corrente ano, encaminhada à D. C¡ com o vosso oficio n. 208,
de 10 de outubro último, se ressente do seguinte engano:
O valor unitário das diárias atribuidas ao dactilógrafo, classe F,
José Monteiro de Lima, deveria ser de 158000 e, não, de 158500,
como consta da referida relação.
— Ao I. B. V.:
N. 2.980 — Referência à proposta que formulastes em oficio
e. 1.487, de 17 de outubro próximo findo, relativa à admissão de
Artur Martins Fraga, na vaga de guarda de 3' classe, extranumerário mensalista desse Instituto, comunico-vos, para os devidos fins,
que o encarregado de expediente da Agribultura na ausência do
ministro, exarou em 18 do corrente o seguinte despacho no processo S. P. 7.005-38: "Inclua-se na relação de contratados do próximo exercício de- 1939". (C. S. P. 7.005-38).
— Ao S. D. S. V.:
N. 298 — Tendo sido encaminhado a este serviço o requerimento no qual o extranumerário mensalista, trabalhador de i a classe
desse serviço, Júlio Joaquim dos Santos, pede ao ministro, em prorrogação, mais 3 (três) meses de licença para tratamento de saude,
roga providências no sentido de que o referido serventuário seja
submetido a inspeção d esaude por junta médica, de acordo com o
art. 70 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, devendo
o respectivo laudo ser remetido a este Serviço. (S. P. 6.696-38).
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— AS. T. C.:
Ikr, 2.982 — Remete o processo S. P. 6.263-38, contendo al
quartas vias do resumo do poilto do pessoal titulado desse Serviço
no Estado do Rio de Janeiro, referente a setembro último, que, por
equivoco, foi protocolo nesta repartição. (S. P. 6.263-38,
— Ao S. I. R. C.:.
N. 2.983 — Relativamente ao assunto do of'cio it. 1.539, dez
21 de setembro último, comunico que já foi providenciado o expediente de admissão do médico La Nyette Viana, como extrai-minera-.
rio mensalista, para prestar serviços clínicos no Núcleo Colonial
"Cândido de Abreu", devendo ser aguarda a resoucalo final sobre a
referida admissão. (S. P. 947-38).
— Ao S. F.:
N. 2.984 — Relativamente ao assunto do ofício it. 3.958, de
24 do corrente, comunico que, de acordo com o disposto no art. 54
do decreto-lei n. 240. de 4 de fevereiro último, deveis providenciar
no sentido de ser anulada a portaria n. 15, dessa diretoria, que concedeu dois meses de licença ao extranumerário mensalisin Pedro
Ferreira de Melo Filho, a partir de 7 deste mês. (S. P. 8.493. de
1938).
— Ao delegado do T. C. junto ao M. A.:
N. 2.985 — Comunica que o extranumerário mensalista da
E. N. V., trabalhador de 2a classe Francisco de Oliveira Rodi ia
gues, faleceu em 27 de setembro transato. (S. P. 7.252-33).
— Ao I. N. P.:
N. 2.986 — Comunica que o extranumerário Mensalista da E..
N. V., trabalhador de 2 a classe, Francisco de Oliveira Rodrigues,
faleceu em 27 de setembro transato. (S. P. 7.252-38).
— A Sociedade dos Funcionários Federais:
N. 2.987 — Devolve a c/c de José Alfredo dos Santos, por terem sido encontrados na mesma os seguintes enganos:
Saldo devedor do capital em 31-3-38: 1:655$100 em vez de
1:604$900;
NP serial da última prestação recebido: 21 em vez de 22:
Prazo de desconto da nova prestação: 35 p. mais, 38300 em vez
de trinta e três meses. (S. P. 1.358-38).
— Á União dos Funcionários Públicos:
N. 2.988 — Devolve a c/c de Ceciliano de Araujo Júnior, por
terem sido encontrados na mesma os seguintes enganos:
Saldo devedor do capital em 31-3-38: 1:4028100, em vez de
1:4508400;
NP serial da última prestação recebida: 24 em vez de 23;
Prazo do desconto da nova prestação: 31 p. mais 118900, em
vez de 32 meses e mais uma de 218800. (S. P. 2.257-38).
— Ao inspetor regional do S. I. P. O. A., em Belo Horizonte:
N. 2.989 — Remete a relação de diárias de setembro, encaminhada à D. C., com o vosso ofício n. 2.618, de 20-10-38, por discordarem, de todo, as indicações constantes das colunas "Dias em que
se ausentou da sede", e "NP das diárias". (S. P. 7.611-38).
— Ao Crédito Social:
N. 2.990 — Devolve a c/c de Arnaldo Carolo, por terem sido
encontrados na mesma os seguintes enganos:
Saldo devedor do capital em 31-3-38: 2348700 em vez de
25(4900;
N.° serial da última prestação recebida: 35 em vez de 31;
Prazo do desconto da nova prestação: 17 p. mais 1$500 em
vez de 19 prestações de 158000 (S. P. 2.154-38).
— Ao D. N. P. V.:
N. 2.991 — Transmite o decreto do 23 de novembro corrente,
pelo qual foi promovido, por antiguidade, Alvaro de Carvalho, ao
cargo da classe J, da carreira de oficial administrativo do Quadro
Único, deste ministério.
O referido funcionário tornou posse nesta diretoria, em 23 do
corrente mês, retroagindo a sua promoção, para os efeitos previstos
no § 20 do art. 65 do decreto n. 2.290. de 28 de janeiro de 1938,
a 5 de maio do mesmo ano.. (S. P. 4.371-38).

FOMENTO DA CULTURA DO TRIGO
Relação de pessoal "diarista" necessário aos trabalhos do Fomento da Cultura do Trigo no Estado de Santa Catarina, no período
de 14 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, organizada da
conformidade com o disposto no capitulo IV, do decreto-lei n. 210,
de 4 de fevereiro de 1938. Despesa á conta do decreto-lei n. 107. de
27 de dezembro de 1937 — An-xo li — Verba 3 — Serviços e Encargos — I — Diversos — Sub-consignação 26 — Para as despesas.
etc. — Destaque autorizado para "Pessoal Extranumário" —.Quota
de 125:000000 distribuida á Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no
Estado do Paraná, para o Fomento da Cultura do Trigo no Estado
de Santa Catarina.
Total em
Diária
•
37 dias
Importa
N. de ordem — Nome — Categoria Núm.
1. Renato Ribas Virgolino ,Brasil,
925$000
25$000
25
feitor . . . ,, •
2. Eleosina Rodrigues de.Britd. ara .
25a000
925800025
,,
dffice • .
708000
20000 •
3. Salvador Pimpão.. capotai • • - 25
7408000
20$000
. ' 25
4. José I,a Mota, capataz
1938.
Diretoria: do S. F. P. V.., em li de novembru
.
•' classe.
Abelardo Leopoldo do Rego Barros, auxiliar de escrita
— Confere, :Illanole. Dabosio, escriturário de 5' classe.
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r• Pliçríctke de Biologia Vegetal

,-- Ao Dr. Renato Espinosa:

N. 1.690 — Comunica haver recebido a aua amável carta tle
te de outubro e lastima que não lhe' tenha rido possível env:a.•
•
contribuição científica . à Reunião.
Portaria n. 16
Agradece-lhe muitíssimo os dez í exemplares da tradução til)
. O dirs:er 4e) Instituto de Biologia Vegetal designa, de acórdo livro do professor G. Dieta, que disse ter enviado, mas, infelizmente,
'sous o que estaLelece a letra b do art. 65 do regulamento baixado até esta data, ainda não chegaram.
com o desselo e. 23.979, de 8 de março de 1934, o agrônomo bio— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
Insista classe 1S, Diornedes Wallerstein Paca, para substituir o agroN. 1.691 — Comunica que os Srs. Mário Franco da Cruz
mino biologista. cla g se L, Eugênio dos Santos Rangel, que se, acha Luiz Lanstiak, compareceram ao serviço-durante o mês de novemb,0
chefiando a Secção de Fitopatologia dêste Instituto, nu snas faltas corrente.
Idêntico:
impsdimentos.
• 1.692 — Ao Sr. diretor da Contabilidade.
Dia 19 de novembro de 1938
Ao Sr. diretor da Contabilidade:
Oficies:
N. 1.692 — Comunica que os Srs. Mário Franco da Cruz e
Luiz Lanstiak, compareceram ao serviço durante o mês de novembro
A S. lléctor S. Gávio:
N. 1.654 — Expessa-lhe, em nome da Comissão Orgializadorts corrente.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Proddção
os agradecimentos pela quota de adesão à 1" Reunião Sul-Americana de Botânica ,enviada por intermédio do Banco Central de la Vegetal:
N. 1.693 — Em referência à sua circular n. 417 V, de 12 de
República Argentina.
novembro corrente, transcrevendo o teta' do ofício n. 2.602 de
Incluso lho remete os recibos referentes.
8-11-38, do Serviço do Pessoal, comunica que na relação dos serDia 21
ventes que acompanhou o mencionado ofício, não consta os nomes
dos que estão em exercício neste Instituto.
— Ao diretor da Despesa Pública:
Ao Sr. „diretor geral do Departamento Nacional da Produrso
w . 1.662 — Remete a i a via do ponto do pessoal permanente
héstP Instituto, relativo ao mês de novembro corrente, na impor;Vegetal:
Wein de cincoenta e seis contos, quinhentos e quarenta e sete mil
N. 1.694 — Em atenção à circular n. 113 V, de 3 de novembro
corrente, comunica estar o saldo, existente nesta Diretoria, da Sube quatrocentos reis (56:547$400).
consignação 8 — Ajudas de custo, diárias, etc., quasi todo destinade
— Idêntico a:
N. 1.665 — J. C. Moreiro Sampaio Filho.
;a excursões científicas a serem empreendidas no mês de dezembro
•
— Idêntico a:
próximo vindouro.
— Ao diretor do Serviço do Pessoal:
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
J.
classe
N. 1.663 — Comunica que o oficial administrativo,
Vegetal:
serao
Paulo Cid Lemos, com exercício neste Instituto, compareceu
N. 1.695 — Em referência ao ofício a. 4.011 de 9 de novembro
viço no período de 25 a 31 de outubro último, esteve em gózo de corrente, remeto, afim de ser registrado na Diretoria Geral o • tItuAo
férias regulamentares de i a 19 de novembro corrente e faltou ds de nomeação do Agrônomo Biologista, classe L, do Quadro enjoo
dia 20 do mesmo mós até à presente data, faltais essas que abone: siaste Ministério, Eugênio dos Santos Rangel, ficando assim atendida
de acórdo com o parágrafo único do art. 97 do It. S. E. N. A., a solicitação constante do aludido ofício.
visto corresponderem a férias deixadas de gozar pelo referido fun— Ao Sr. almirante Graça Aranha:
ci•nário no ano passado, por conveniência do serviço, segundo coneta
Em aditamento ao seu oficio. n. 1.473, de 8 de outubro último,
do processo 1. B. V. 1.484-938.
Pedindo a finesa de mandar autorizar a agência dessa companhia,
— Ao Sr. Paulo da Gosta Gerhardt:
em Santos, Estado de São Paulo, a transportar daquèle porto para.°
N. 1.664 — Em resposta à sua carta de 5 de agósto
Capital, dez volumes, contendo material científico, destinadós
informa que, infelizmente, não é possível atender ao pedido nela desta
ao
Conselho
de Fiscalizações das Expedições Artísticas e Científicas
csntido.
até o dia
- M publicaeões — "Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal" no Brasil vem renovar o Seu pedido, visto aquela agência
19 do corrente mês, não estar autorizada a fazer o referido trensb 'llodriguesia" somente podem ser remetidas a estabelecimentos
,
.,
científicos e "In permuta com publicações congéneres. devido Mi,. porte. Ao Sr. Dr. Carlos J. M. Lindenberg, DD. secretário da Agri—
aer possível no momento, aumentar-se as tiragens das mesmas, pos
cultura, Terra e Obras • do Espírito Santo:
;inativo do feiro maior.
Apresetnta a 5. Ex. os agradecimentos da Comissão 01.101155L
N. 1.666 — Diretor do Serviço do Pessoal.
. dona da 1 4 Reunião Sul-Americana de Botânica pela representsieão
N. 1.667 — Diretor geral do D. N. TI. V.
dessa Secretaria, por ocasião da 1' Reunião Sul-Americana de.136— Ao Sr. Dr. J. Molfino
N. 1.668 — Fala sôbre o Congresso de Botânica e lastima que •Unica, por intermédio dos senhores Sebastião Gonçalves da Silva e —
aquele senhor não tivesse podido vir.
Augusto Ruchi.
Solicita a remessa de alguns trabalhos, que julga faltar, ao
‘s..e
— Ao Dr. Reitor V. da Silveira Grilo:
nts
Dr. Molfino, Para que sejam impressos.
Agradece a S. Ex., em nome da COMISSãQ Organizadora a repasAgradece-lhe, mais uma vez, a real colaboração prestada I t•
II.:união Sul-Americana de Botânica e aproveita a oportumiade sentação daquela Escola por ocasião da ia Reunião Sul-Americam
de Botânica, pela comissão composta dos Drs. Honerio da Costa ?Oupara de longe abraçá-lo. .
teiro Filho, Alcides de Oliveira Franco, José da Cruz Paixão, Olivero
Dia 22
•
Ao Sr. Dr. Wladimir Nosek, DD. encarregado de Negócios da Henry Leonardos e Verlande Duarte Silveira.
Ao
Sr.
Dr.
Ademar
de
Barros,
DD.
Interventor
do
Estado
—
uia,
rua
Parani
n.
95:
Tebeco-Slovd q
N. 1.669 — Em resposta ao ofício de S. Ex. 43.735, de 11-38, de São Paulo:
spond e nue assim que forem impr-nsas as publicaeões referentes
Acusando a recebimento do ofício de 5. Ex., comunicanact''.4
l a Reunião Sul-Americana de Botanica ser-lhe-ão as mesmas re- designação do Dr. F. C. Hoehne, como representante da Secretar,
da Agricultura, por ocasião da 4 1 Reunião Sul-Americana de'113614metidas.
— Ao Sr. Dr. Carlos Estevão de Oliveira, diretor do Museu nica expressa os agradecimentos da Comissão Organizadora, 'sol
Goeldi:
tando-lhe a fineza de smandá-las tornar extensivas ao Sr. Sechtik
N. 1.670 — Expressa a 5. Ex. os seus agradecimentos pela da Agricultura.
Reunião
Sul:
da
14
Ocasião
representação daquale Museu. por
'•'1
— Ao Dr. Francisco Monteiro de Araripe Sucupira:
• Americana de Botân:ca, na pessóre do Dr. Adolfo Ducks.
Agradece as felicitações enviadas pela realização da 1 4 ItáliMa
— Ao Sr. Dr. Alvaro Maia, Interventor do Estado do Ama- Sul-Americana de Botânica.
zonas:
— Ao Sr. Dr. Benedito Valadares, interventor do Estado de, Miti
N. 1.671 — Expressa a S. Ex. os agradecimentos da Comissão nas Gerais:
OrganiZPdora por haver designado representante daquele. Estado, o
Tem a honra de expressar a S. Ex. os agradecimentos da tesDr. Francieco de Araujo Lima, por ocasião da ia Reunião Sul- missão- Organizadora pela representação do Estado de Minas, prir
Americana de Botânica.
ocasião da 1' Reunião Sul-Americana de Botânica, na pessoa dó der.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produçãe tor Henrique Melo Barreto.
•
Vegetal:
Ao Sr. Dr. Luis Deporto Marchori, encarregado de Negócio,
—
N. 1.687 — Solicita providências afim de ser extraído uso
empenho a favor da Sr. Jorge Echnique, na importância de da Espanha:
Solicita a 5. Ex. a finesa de apresentar ao Govêrno do seu País
4:000000. para pagamento de unia reportagem sobre o Jardim os agradecimentos da Comissão Organizadora da i a Reunia, SalBotânico publicada no vol. 30 n. i da Revista do Serviço Público. Americana, por se haver feito representar no referido certamen,sna
— A Senhora Cônsul Marina Moscoso:
de S. Ex.
, N. 1.689 ss— Apresenta em seu nome e no da Comissão Organi- pessoa Ao
ss, •
Dr. Oton Machado:
Reunião
Sul-Americana
de
Botânica
os
mais
sinceras
Uadora, da 1 4
.a
Comunica
achar-se
o
seu
nome
inclui&
entre
os
aderentes
agradecimentos pela maneira amável com que procurou colaborar
laiReunião
Sul-Americana
desBotânica,
não
saindo,
entretanto
pe
14
com a Comissão Organizadora. compreendendo o alcance do sen
cbjetiNze facilltanca extraordinariamente 'os seus trabalhos.
e con- cedo no programa da mesma Reunião, por já , estar &Este elistribeisie
, doe
correndo sobremaneira para o maior . êxito e realce da fi Reunião quando recebeu a sua carta,' mas sê-lo-à no primeiro volume
Mala
da
Reunião
Sul-Americana
de
Botânica,
no
p$19,,
Sul-Americana de Botânica.,
EnPEOIENTE DO ER. DIRETOR

nulo

-

orteTAL ( .5.ceç, iio 1)

— Ao Dr. Alfredo Jahn — Carácas — Venezuela: -

Em referência à sua carta de 25 de agosto próximo passado,
agradece a adesão valiosa à ja Reunião Sul-Americana de -Botânica,'
lamentando profundamente que motivos imperiosos lhe tivessem'impedido comparecer pessoalmente.
•
Atendendo à sua solicitação, comunica que, em tempo oportuno,
receberá os Anais daquela Reunião.
Sr. ministro:Tendo-se iniciado na séde daquele Instituto o trabalho da comissão nomeada por S. Ex, para julgar do mérito e valor dos trabalhos inéditos deixados pelo botânico Pio Correia e que fazem parte
do seu,"Dicionário de Plantas Cieis", solicita de S. Ex. providências para que sejam 'enviadas àquela diretoria • os processos relativos
à re!'erida publicação.
— Aos Srs. Dierberger & Comp.:
N. 1.706 — Remete sementes de Letzleia borbórica. Oreodoxa
oleráeea, Oreodóxa régia, Araucária excelsa e Lerythis pisoeis.
— Ao Sr. Júlio Sodré:
IN. 1.707 — Respondendo à sua carta de 15 de ser-inibia ) transato, dirigida ao Sr. ministro da Agricultura, remete sementes de
seringueira (borracha). cacáu e palmeiras.
— Ao Dr. Romano:
N. 1.708 — Em resposta à sua carta de 26 de janeiro do corrente ano, comunica que o trabalhes costeies a este instituto vai ser
public.i . :L: no próximo número 12 , da no..so i.:-visa
Dia 24
Ao diretor geral do Det. eartr yneeto Narienel dee Pro.lorão are_
N. 1.709 — Solicita as necessárias providencies no sentido de
,er ealregue ao oficial administrativo classe "H", de quadro único
leste Ministério, servindo nees.Á. eal Linento — Orle inda Leitão,
1 •oicie raie. ['Lamento e de unia só vez, a importância de cueiro con-os e vinte mil réis (4 :020400) .
— Ao diretor do Serviço do Pessoal:
N. 1.710 — Informa que LI quadro era proposto encerra abri-talas modificações, dentro da dotação de 463 :2000001) destinada ao
eessoal extranunierário mensaiista deste instituto, semi aumento de
despesa, portanto.

As roodificnções folias. crioulo novos cargos ou melhorando o

z alário de alguns serventuários decorreu das necessidades dos nos-

os trabalhos, exigindo, máti grado a cle.f:e:re eia de 7.! (,= quadro de
oensalistas, o sacrifício de alguns legares de traba l hadores em beaeficio, principalmente. da criaeão de um legar de assistente técTico de 5 a classe, conforme jurtificaeão
Nii presente tabela estilo ine!ifidos
trabalhadores de 1 a, 2a
l a classes com 3508000 3008001) e 25~00 mensais r,de acardo com
tabela A, decreto n. 872, de 1 de junho de t936) respectivamente.
rais funcionários servem neste Inst tl u l o em função permanente, qual
cuidar da conservação do . T erri!m notenico e da Estação Biolledca do Itatiaia. Na sua maier l r sro rem-dm:rios corri mais de 10
.nos de serviço, úteis e der — les e l - I itr• dos aos trai -alhos "que
, xercem. que são os de jardinagem. ril'ás especializada pela nate'.
..eza tios estabelecimentos em ceie servem.
Dia 25
Ao inspetor do Porto ero Rio de Janeiro:
N. 1.711 — Solicita a ti-mesa de mandar examinar, com a pos-ivel brevidade, por esse Sele iço, sete bulbos de Anttnerium. que seão ren-ei idas por este Instit . .to. por vie aérea, ao Sr. lmogene When, na Guiana Inglesa .
IN. 1.712 — O diretor lo Instituto de Binloeia Vegetal cumpriaeele etenciosamente o Sr. secretário geral do Ministério das Reações Eeteriores e agradece a S. S. a g entileza da comunicaçZo
sita por ofício n. SE/SM/561.03. de 5 do corrente mês, referente
o pedido de sementes e reantas indígenas para o Jardim Botânico do
io cie Janeiro e a sua re.messa di,..etainente en,aminhada ao rug i-

Dezembro de '1921S

Exteriores e, com referncia ao recado SEISNI561.03, de 26 de outubro
último, informa que a Estação Experimental de Santiago de Ias Vegas
(Cuba). remeteu, em registrado aqui chegado a 16 do corrente, ao
Jardim Botânico, as sementes que nos interessavam.
Ao Sr. diretor do S. F. P. 'V
N. 1./18 — Em resposta ao oficio n. 2.674, de 8 de novembro
corrente, informa que o I. B. V. não poderá ceder mudas de "Cin&lona", porquanto recebeu ordem, transmitida pelo ministro, interino.
Dr. Carlos Duarte. de somente entregar 300 mudas dessa planta ao
Governo de São Paulo.
— -Ao Dr.-Eugênio dos Santos Rangel:
N. 1.719 — Comunica que, pela portaria n. 14, de 7 de • novembro corrente, designou-o para chefiar a Secção de Fitopatologia deste
Instituto.
N. 1.720 — Comunica que, de acôrdo com o que estabelece . a
letra I) do art. 65 do Regulamento baixado com o decreto n. 23.979,
de 8 de março de 193 .1, designou, pela portaria n. 16, de 25 do corrente.
e agrônemo biologista, classe K, Diomedes Wallerstein Pacca para lhe
substituir em suas faltas e impedimentos.
-- Diretoria da Contabilidade
Primeira Secção
EXPEDIENTE DO SII. DIRETOR

Dia 23 de novembro de 1938
Ofícios:
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
• N. 5.228 — En.caminha o p rocesso de pagamento de 756$:00,
proveniente de diárias vencidas, no mês de outubro do corrente ano,
(31 diárias, à razão de 248400), .a que fez jus o oficial administrativo, classe H, com exercíciô no Serviço do Pessoal, Télio Pinto da
Veiga; por haver prestado serviços fora da sede.
Dia 24
N. 5.242 — Encaminha o processo de pagamento de 7598(300,
proveniente de diárias, no período de 9 a 26 de outubro último. a
que fez jus o oficial administrativo, classe K, desta Secretaria de Estado.- Roberto de Oliveira Borges, por ter prestado serviços em comissão de inquérito no Estado de S. Paulo, no Serviço Técnico do
Café.
Quarta Secção
EXPEDIENTE DO 8H, DIRETO/

Dia 29 de novembro de 1936

Ofícios:
— Ao Sr. diretor gerente'da Caixa Econômica do Rio de .1aN. 5.357 — 'solicitando providências no sentido de ser res.
tituida á firma Construtora Continental Ltda., a caução de 50:0008
(eincoenta contos de réis), a que se refere o conhecimento de caução
n. 25.460, de 14 de novembro do corrente ano.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.358 — Solicitando providências no sentido de ser restituida
à firma Alberto Haas a caução de 50:0008000 (cincoenta contos de
réis) em (50) cincoenta apólices, ao portador, de 1' :0008000 (um
conto de réis) cáda uma numeros 1.001.834/83, dos decretos 23.533
de 1933 e 24.233 de 1931 (Reajustamento Econômico) com cupons de
janeiro de 1939 e seguintes, coimo garantia da proposta, que apresenia
à concorrência administrativa da Escota Nacional de Agronomia ele
Ministério da Agricultura, conforme •edital publicado no "Diário
Oficial".

Departamento Nacional da Prpdueiie Animal
vaPEDIENTE D SR. DIRETOR GERAL

1 29 de novembro de 1938
Ofícios:
uto cio Il i nlogia Vegetal.
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério:
N. 3.265 — Solicitando providências para o pagamento da im- - Ao Dr. Otávio V. Coimbra:
N. 1.713 — Em resposta ao ofício n. D. 473. de 7 do corrente portância de 1:500$, ao tratador de animais Florim Manuel Francisco
' lês. comunicando a colocação de placas de parada de ônibus em e mais cinco diaristas do S. F. P. A., relativa a remuneração do mée
r ente ao n. 1.008 e ao portão principal do Jardim Botânico, apre- de novembro corrente.
N. 3.269 -- Solicitando providências para o pagamento da reereta os seus sinceros agradecimentos, não só pela gentileza da comnicação como Lambem pelo útil e simpática iniciativa de Sua Ex- muneração na importância total de 28:8018200, relativa ao mês de
novembro corrente, a que fizeram jús os mensalistas da Escola Na.
elAncia.
oional de Veterinária, Instituto de Biologia Animal e Serviço de Caça
— Ao Sr. John Nicholson Taves:
•
N..1.714 — Em referência à carta de 15 de novembro corrente, e Pesco.
N. 3.274 — Solicitando providências para que seja paga ao tra()munira que, infelizmente não pôde este Instituto atender o peido nela contido porque as mudas de Cinchona procedentes dos Es- balhador de segunda classe Bernardino Fraae,isco Dias e mais dezessete
idos Unidos se destinam exclusivamente a estabelecimentos experi- menealistae do S. F. P. A., a importância de 5:400$, relativa à remuneração a que fizeram jús no mês de novembro corrente.
nentais oficiais.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste ministério:
— Ao Ing. Antônio Portuondo:
N. 3.264 — Comunicando que foram concedidos 90 dias de liN. 1.715 — Acusando o recebimento do oficio de 21 de outubro
• (*timo passado, agradece muito penhorado a remessa das sementes cença para tratamento de saúde, por portaria n. lit. de 25 do cor'onstiintes da relação que acompanhou o citado oficio e que chega- rente, da Diretoria Geral, e a contar de 15 de setembro último, ao
ajudante de motorista de quarta alasse da I. II:. do S. F,P. A. em
..am ern Mas condições.
Barretos, Luiz Evangelista de Melo.
Ao Sr. Eduardo Lane:
N. 3.267 — Comunicando que, por portaria n. 112, de 28 do corN. 1.716-- Em solução à carta de 1 do corrente, junto remete
recorte do rente, da Diretoria Geral, foram concedidos 60 dias de lieena para
se
refere
o
a
que
ementes
de
"Cassia
grandis",
árvore
• Jornal do Comércio" que acompanhou a aludida carta.
tratamento de saúde, a partir de 14 de outubro último, ao' zooteonista.
N. 1.717 — O diretor. do Instituto de Biologia Vegetal cumpri- classe J, interino, da I. R. do 8. F. P. A. no Rio !kande de OgI. Readi
: lenta atenciosamente o Sr. secretário geral do Ministério das Relaçães Fernandes.
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N..3.21 — C.oniunicando que, por portaria de Ia ào corrente, da
Diretoria do S. 1. I'. O. A., foram concedidos 30 dias de licença
para tratamento.de saúde, a contar de 11 do mesmo mês, ao prático
'suai, classe I), interino, daquela diretoria, José Siqueira.
N. 3.272 — Comunicando que, em 10 de outubro 'animo, 0 pré,:
iico rural, classe G, da I. R. do S. D. S. A. em São Paulo, João
Gonçalo de Figueiredo, entrou em gozo de licença-prêmio concedida
MÁS
pelo Sr. ministro por portaria n. 594, do 25 daquele
— Ao Sr. diretor de Contabilidade deste ministário_.:,
N. 3.268 — Remetendo o termo de morte da porca n. 471, pertencente ao plantei do Posto Experimental de Criaçãa "João Pessoa",
On Umbuzeiro, Estado da Paraiba.
Dia 30
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério:
J.
N. 3.277 — Solicitando providências para o pagamento, ao inspetor de produtos de origem animal, classe L, do S. I. P. O. A.,
Eduardo Ribeiro de Queiroz, da importância de 3:000$, relativa a
gratificação concedida pelo Sr. ministro, pela execução de trabalho

técnico, já ultimado.

Conselho de Fiscalização das Expedições Artisticas
e Cientificas no Brasil
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO

Senhor presidente.
Idalina de Abreu Fialho Nascimento Gurg91, amanuense de
3.a , secretária do Conselho de Fiscalização das Expedições Arstisticas
e Científicas no Brasil, solicita permissão para entrar em gozo de
15 dias de férias regulamentares a que tem direito, pedindo, entretanto, para gozá-las interpoladamente durante o mês de dezembro.
Dia 3 de dezembro de 1938
•
Ofícios:
Senhor ministro.
N. 308/38 — O Dr. Dialma Guimarães, que desde julho de 1994
fazia parte do Conselho de Fiscalização das Expedições Arstisticas e
Científicas no Brasil na qualidade de representante do Departamento
Nacional da Produção Mineral, acaba de resignar a esse cargo, por
ter trabalho fóra desta capital que o impede de tomar parte regularmente nas sessões.
O Conselho muito lamenta essa circunstância- que vem privá-lo
de um de seus membros de real valor cuja autação foi sempre grandemente apreciada.
Cabe-me comunicar a V. Ex., que o diretor geral do D. N. P. M.
Duvido a respeito, de acordo com o art. 2, § 3°, do Regulamento, indicou para substituto do Dr. Djalma Guimarães o Dr. Gerson de
Faria Alvim, engenheiro de Minas classe L, do Quadro Único do
Ministério da Agricultura.
Dia 24

Dezembro , de 1038

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação eni
Vigor, só registrará assinaturas dos oragos oficiais, para o (mire blev
de 1929, mediante pagamento da importância correspondente ao
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 do
Paio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, naa . repartiçães arrecadadoras federais
Mesas de Rendas e Coletorias.

Delegacias Fiscais, Alffinde-ges.

•
Aos funcionários públicos federais, estado/1s e municipais ó fr.,?Miado pagar o custo da assinatura, computado já o desconte, de
20 %, a que têm direito, em duas prestaçães semestrais de 28300.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço de Comunicações
Primeira secção
PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Dia 14 de novembro de 1938
Jacinto Machado Casar, pedindo providências contra a atitnde .
engenheiro Rafael Dutra, a quem incumbira de promover a obtenotio
de patentes de diversos inventos de sua autoria, e que nenhurna solução lhe deu a respeito (MTIC 15.675-938). — Arquive-se.
Dia 16
Associação de Imprensa Periódica Paulista e Manuel Lavrador"
diretor do jornal O Povo, reclamando contra a recusa de distribuiçãe"
aos periódicos, pelo Instituto Nacional de Previdência, de material
destinado à publicidade (MTIC 15.877-938 — Arquive-se.
Amalia Gonçalves Pinto, pedindo seja solucionado prontamente"
o processo relativo à sua habilitação ao peculio instituído por seu finado marido, ex-contribuinte do Instituto Nacional de Previdência
(MTIC 15.950-938). — Arquive-se.
Instituto da Ordem dos Contadores e Engenheiros Fernarielo
Gama Rodrigues, pleiteando, o primeiro, a inclusão do Dr. José de
,Fonseca Pinto e, o segundo, a sua própria, no numero dos represétitantas do Govérn6 Brasileiro na Feira Mundial de Nova York, (km

senhor diretor do Serviço do Pessoal:
N. 318/38 — Junto vos remeto, devidamente preenchida, a "Re- 1939. (MTIC 15.681-928). — Arquive-se.
lação nominal de extranumerários-mensalistas" do Conselho de FisPoimuda N. Eam-204 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1938
calização das Expedições Artísticas e Cientificas no Brasil para o
exercício de 1938.
O ministro de Estado:
Em relação ao atual exercício há uma alteração na função do
único serventuário mensalista deste Conselho — 1 amanuense.
Considerando ser contrária ao regime vigente a situação de deAtendendo às instruções do Serviço do Pessoal ,segundo as sigualdade em que,-sem motivo plausivel, se encontram, no tocante
quais as remunerações mensais superiores a 8003000 não conterão ao limite de idade, os associados dos Institutos e Caixas de Aposenfrações de 1003000, passa o amanuense em questão à classe superior tadoria e Pensões subordinados ao Conselho Nacional do Trabalho
visto perceber atualmente 8503000, na classe 3•a.
para se inscreverem nas respectivas Carteiras Pdediais;
Além disso, é justa a elevação desse funcionário porquanto o
Considerando que é omisso a respeito daquele limite o regulaartigo 20 § 30, do decreto n. 23.311, de 31 de outubro de 1933, exige
aprovado pelo decreto número 1.749, de 28 de junho de 1937,
do mesmo, para exercer a função de secretário do Conselho de Fia- mente
para a aquisição de prédios destinados a moradia dos associados dos
calização, perfeito conhecimento de pelo menos francês e inglês, e Institutos
e Caixas;
as aptidões do funcionário em questão são já bem conhecidas do
Considerando o que expôs sobre o assunto o presidente do 011).1
Serviço do Pessoal.
solho Atuarial déste Ministério, e, finalmente;
Dia 25
Usando da atribuição que lhe confere o artigo n. 22 do',re01-1.
Senhor diretor geral do D.N.P.V.:
,, •
N. 319/38 — Junto vos envio, para os devidos fins, a folha de lamento supracitado, — Resolve:
Artigo
I*
—
2
fixado
em
60
anos
o
limite
do
idade
para
tia..
pagamento do presidente e dos membros do Conselho de Fiscalização
das Expedições Artísticas e Cientificas no Brasil, respeotivamente: arição nas Carteiras Prediais dos Institutos e Caixas de Aposentadoria
.1)
Paulo Campos Porto, Menezes de Oliva, Lauro Travessos, Heloisa e Pensões subordinados ao Conselho Nacional do Trabalho.
Artigo 2°. — A atual ordem de inscrição, em cada Instituto ou
Alberto Torres, Armando Ribeiro, Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Flexa Ribeiro, Paula Barros e Djalma Guimarães, relativa ao Caixa, não será alterada por efeito da admissão à respectiva Carteira
mês de novembro do corrente ano, na importância de novecentos e Predial do associado anteriormente privado de inscrição por motivd
do limite de idade estabelecido.
eincoenta mil réis (9503000).
Artigo 3°. — Ficam revogodos as diposições em contrário.
N. 320/38 — Junto vos envio, para os devidos fins, a folha de
Rio de janeiro, 29 de novembro de 1938. — Waidemar Folcdot,
pagamento da secretária deste Conselho, Idalina Abreu Fialho Nascimento Gurgel, relativa ao mês de novembro do corrente ano, na
3mportAncia de oitocentos e eincoenta mil réis (8503000).
- Serviço do Pessoal
Dia 1 de dezembro de 1938
Dr. Djalma Guimarães:
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
' N. 330/38 — Em sessão do Conselho de 24 de novembro p.p., estando presentes os conselheiros Menezes de Oliva, Renato Barbosa
Pela ordem cie serviço O. S. 571, de 31 de outubro de 1938, -do
Rodrigues Pereira, Flexa Ribeiro, Lauro Travessos, Paula Barros e
Armando Ribeiro, propôs o presidente fosse lançado em ata um voto gabinete do Sr. ministro, foi autorizadr a prorrogação de expediente
do pesar pelo vosso afastamento, que viria privar o Conselho de tão dos funcionários abaixo mencionados, pelo tempo indicado, descontada
dedicado e capaz colaborador. A proposta foi unanimemente apro- a primeira hora, no mês de novembro próximo:
'veda.
Pedro Barreira Novoas, 25 dia0 , 3 horas.
Fazendo-vos, esta, ,comunicação, aproveito a oportunidade para
Toner da Conceição Alves. ,22 dias, duas horas e meia.
agradecer-vos a co/aberação eficiente e leal que sempre prestastes ao
Eugênio Rodrigues Manso 'Pais Leme, 15 dias, duas horas.
Conselho e a mim pessoalmente e para vos reafirmar a minha alta
• Manuel Moreira de Sousa, 1•5 Moa, duas horas.
estima o consideração.
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Bernádo Ferreira de Sousa, 15 dias, duas horas.
Rodrigues de Oliveira, 15 dias, duas horas.
Joaquim José da Costa, 23 dias, uma e meia horas.
Otávio Pedro Mala, 23 dias, uma e meia horas.
Luiz Ferreira, 23 dias, duas horas.
Manuel de Oliveira Janeiro Filho, 20 dias, e urna meia hora.
Odório Santos, 24 dias, uma e meia horas.
Alheeto Carvalho, 22 dias, duas horas.
Hanstifilo da Silva Kelly, 24 dias, duas horas.
Manuel Rodrigues Mala, 21 dias, duas e meia horas.
Ba.sileu Rodrigues Manso Pais Leme, 23 dias, três kens.,
José Vicente do Nascimento, 15 dias, uma e meia horas,
Humberto Alves, 15 dias, uma e meia horas.
Henrique Otero Groba, 25 dias, três e meia horas.
Afonso Esposito, 20 dias, duas horas.
Sílvia Baldança, 25 dias, quatro horas.
Alfredo Pereira dos Santos, 14 dias, duas horas.
José

Dia 30 de novembro de 1938
Aviso:
Ao ministro da Fazenda:
N. 1-SP-65 — Remetendo • o processo protocolado neste mlnistéi ei sob o n. 17.987-38, relativo ao pedido do oficial administrativo,
. 1 a classe H, do quadro único deste ministério, Hugo Correia Pais, no
•3ntido de ser tinsferido para o quadro II — Tribunal de Contas
. o Ministério da Fazenda, pedido esse que recebeu Parecer favorável
.4 Departamento Administrativo do Serviço Público, com aprovação
.Se Sn. Presidente da Reqública.
aiPEDINNTa DO SR, DIRETOR

Dia 29 de novembro de 1938
Ofícios:
Ao ministro presiderge do Tribunal de Contas:
fe, 3-SP-996 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional, da
telha de salários a que fizeram jrs, Dóra Taborda c mais trinta e oito
s etranumerários mensalistas desta Secretaria de Estado, por serviços
p restados durante o mês de novembro expirante;
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-997 — Remetendo a 3', via do empenho n. 10-144, desta
data, emitido a favor de Dóra Taborda, amanuense de 5' classe e outros, extrantunerários mensalistas desta Secretaria de Estado.
N. 3-SP-998 — Remetendo cópia do aviso n. 3-SP-47, de 4 de
setembro expirante, pelo qual foi solicitado ao Ministério da Fazenda
• aditamento da importância global de 390:800$000 ao Dr. Júlio César
i'ovélo, assistente técnico do Serviço de Fiscalização do Comércio de
- alinha, para atinder, nos meses *de novembro e dezem'bro deste ano,
se pagamento das despesas ali discriminadas, e comunica - que o Ser-.
iço do Pessoal procedeu ao expediente na forma indicada em virtude
. 1 1 urgência que se fazia sentir o aparelhamento do. aludido Serviço,
eue pela sua natureza não admitia delon gas na satisfação das des. •ssas. As segundas vias dos empenhos emitidos k conta dos créditos
próprios, de ns. 4-92, 2-93 e 2-94, foram encaminhadas aquele Seriço corno O Of i cie n.
3-SP-780, de 9 do corrente mós.
Tf. 3-SP-999 — Remetendo a 2' via da conta n. 1.933 apresenleda pela Companhia Lloyd Brasileiro e proveniente de passagens reoideitadas para funcionários deste ministério, cujo pagamento foi so.
' ss,itado Ministério da Fazenda pelo ofi
cio n. 3-SP-975, de 28 do
f ' ,)rrenteao
mês.
N. 3-SP-1.000 — Remetendo a 2' via da conta n. 1.194 apre• ntada
pela Companhia Lloyd Brasileiro e p roveniente de passagens
r esuisitadas para funcionário deste ministério,
cujo pagamento foi
'licitado ao Ministério da Fazenda pelo oficio n. 3-SP-974,
de 28
oorrente mês.
— Ao ministro da Fazenda:
N. 3-SP-1.001 — Sol
no Tesoure Nacibnal da
Slha de g ratifieação a queicitando-pagamento
fizeram jús, Hugo de Araújo Faria, escrilrário F e outro,' por serviços e xtraordinários prestados fora das
' raras do expediente, nos meses de outubro e novembro do corrente
io, a esta Secretaria de Estado.
3-SP-1.002 — Remetendo a 3' via do empenho n. 9-149, desta
sia,N.emitido
a favor de António Alves da Silva e outros, num total
3 noventa e cinco nomes, do Serviço
de I dentificação Profisional do
1.epartamento do Trabalho.
— Ao ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.003 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da
Alia de salários a que fizeram jús, António Alves da Silva e outros,
um total de novenia e seis nomes, por serviços prestados durante o
Ara de novembro do ano em curso, na qualidade de extranumerários
,ensalistas, extianumerários do Serviço dc Identificação Profissional
o Departamento Nacional do Trabalho.
Dia 29 de novembro de 1938.

Ofícios:
Ao presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura:
N. 1-SP-985 — Solicitando inforniaoões dos funcionários e ex'ranumerários que servem atualmente naquele Conselho, para que a
:remissão de Eficiência deite Ministério possa fixar a lotação de que
.raia a exposição de motivos de 18 'de outubro de 1938, publicada no
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"Diário Oficial" de 18 do MSS corrente, afim de ser dado cumpriMento ao despacho exarado pelo Sr. Presidente da República.
— Ao presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arguitetura:
- N. 1-13P-988 — Afim de ser dado cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. Presidente da República na exposição de motivos de 18
de outubro de 1938, publicada no "Diário Oficial" de 18 do mês corTente, solicito- informação quais os funcionários e extranumerários
que servem atualmente naquele Conselho, para que a Comissão de
Efieiêncie deste Ministério possa fixar a lotação de que trata a Citada' exposição de motivos.
— Ao inspetor da 8.a Inspetoria Regional:
— Restituindo 6 exemplares do "Boletim de Merecimento", que acompanharam o ofício n. 2.036, de 5 do corrente, para
-que sejam substituidos com a possivel urgência, de vez que os mesmos'Sni áCisain ihntifizados com atsinaturas em lugares reservados a
este, Serviço.
.
,
— Ao Secretário da Presidência da República:
N. 1-94-988 — Remetendo, de ordem do Sr. ministro, afim do
ser presente ao Sr. Presidente. da .República, o processo MTICI
14.810-938, relativo ao pedido de pagamento de diferença de vencimentos que fazem Floriano Faria e outros, funcionários do quadro
.
único deste Ministério.
— Ao diretor da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho:
'N. 1-13P-989 Develeendo a portaria relativa à licença de três
meses concedida por aquela Secretaria ao Inspetor de Previdência, de
_classe K, Antonieta Paladino Amério.
Ao diretor da Despêsa Pública do Tesouro Nacional:
N.. 2-SP-990 -- Comunicando em aditamento ao ofício número
3-SP-941, de 24 do corrente, que fica sem efeito a nota de "Dúvida",
referente ao servente' "E" Américo Soares Quintanilha, a qual consta
'do atestado de frequência que acompanhouy o mencionado ofício,
'Visto. como aquele funcionário teve frequência integral durante o
corrente mas. .
. ,
•— Ao diretor da Despesa :Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-99f — Comunicando que o Inspetor de Previdência L,
'Alfredo Bernardes Neto, esteve em exercício sórnente até o dia 22 do
mês de riovembee corrente.
• -N. 2-SP-992 — Comunicando, em aditamento ao oficio número
3-SP-680, de 29 de outubro próximo findo, que ficam sem efeito as
duas faltas, referentes ao médico Clinico "J", Lourenço José Maria
Pereira 'da Cunha, 'as quais constam do atestado de frequência que
• acompanhou o mencionado oficio.
— Comunicando, em aditamento ao ofício número
3.-13P-946, de 24 do corrente, que foram consideradas justificadas as
duas faltas do escriturário "E", Joel Barbosa Menandro, constantes
do atestado de frequência que acompanhou o mencionado ofício.
' N. 2.-SP-994 — Comunicando, em aditamento ao ofício número
3-SP-688, de 29 de outubro próximo findo, que fica sem efeito urna
das duas faltas justificadas, do servente "E", Erovil Garcia, constantes do - atestado de frequência que acompanhou o mencionado
- Ao ministro presidente do Tribunal de Contas:
N.• 3-SP-995 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional, da
folha de salários a que fez As o pessoal extranumerário mensalista
do Departamento de Estatística e Publicidade durante o mês de novembro do exercício corrente.
Pelas portarias de ns. 218, 219, 233 e_234, o diretor do Departamento Nacional do Trabalho, de acôrdo com as atribuições que lhe
as:infere o artigo 35 do Decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938,
resolveu designar Jair de Gusmão, Lúcia de Oliveira Santos, Salarnita Guajarina da Silva e Ana Joaquina de Castro Negreiros para
exercerem as funç5es de preenchedor-suplente do Serviço de Identificação Profissional, daquele Departamento.
ISla
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Ao diretor da Despesa Pública da Tesouro Nacional:
N. 2-SP-1.004 — Comunicando que ficam sem efeito as notas
de "Dúvida", referentes aos funcionários: oficial administrativo —
Edgard Moury Fernandes; oficial administrativo — I — Darius
Borges Rahrig; oficial administrativo —11 — Alódio Tosar; escriturário — G — Jaci Guimarães de Moura; escriturário — G — Luiz
'Valente de Andrade e servente — C — Lindolfo Augusto de Almeida,
as quais constam do atestado de frequência que acompanhou o ofício
n. 3-SP-947, de 24 do corrente, N'isto como aqueles funcionários ti.
verem frequência integral durante o mézs de novembro corrente, comunicando, outrossim, que o oficial administrativo — H — Antônio
José Lopes Junior. que se achava suspenso, reassumiu o exercício de
seu cargo a 13 deste, data em que terminou a vigência daquela penalidade, e a partir da qual teve frequência integral ficando, assim,
tambem sem efeito a nota de "Dúvida" alusiva ao mesmo.
•N. 2-SP-1.005 — Comunicando que ficam sem efeito duas das
seis faltas justificadas, referentes ao contabilista — K — Marcelo Reis

Kaufrnann, as quais contam do atestado de frequência que acompanhou o ofício n. 3-SP-688, de outubro próximo findo.
N. 2-SP-1..008 — Comunicando que fica sem efeito a nota de "Dúvida", referente ao servente C — Florderval Alves Pereira, a qual
consta do atestado de frequência de acompanhou o ofício n.,3-SP-93a,
de 24 do corrente, visto como aquele funcionário teve frequência integral durante o mês de novembro corrente.

•

'"-1)TUITO-0.-FICIXIT-TgeWiértr,
— Ao ministro presidente do TribunaldeContas:

P N. 3-SP-1.007 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da

folha de salários a que fizeram jús, Zei Bueno e outros num total de
cento e vinte nomes, por serviços prestados durante o mês de novembro expirante, na qualidade de extranumerários mensalistas do Departamento Nacional do Trabalho:
•
N. 3-SP-1.008 — Solicitando in aamenlo nu Temuro Nacional da
'
folha de salários a que fizeram Márie Lima Campos e outates, num
total de eincoenla e seis nomes, b'or set . v;cos p:cstados durante o mês
de novembro expirante, na qualidade de extranumerários mensalistas
do Serviço de Identificaçã'o Profissional do Departamento Nacional do
,y'rabalho.
— Ao diretor da Despesa Pid ..11n do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-1.009 — Comunieande (i nt os venc:mentos relativos ao
. int:s de novembro ccrrente, do ei —•(_1 — Ol'via 1;enjamirn
Marques da Fonseca, deverão ser pagos ao seu procurador, visto como
o aludido funcionário está ausente desta Capital, em gozo de licença
especial.
• Ao ministro presidente da Tribunal de Ccntas:
N. 3-SP-1.010 — Solicitando pa g amento no Tesouro Nacional da
Solha de salários a que fez jus, o pessoal extranumerário mensalista
das Juntas de Gonediação e Julginnuite e Delegncias do Trabalha M rítimo, do Departamento Nacional do Trabalho, por serviços pros:..(IN durante o mós de novembro expirante.
Por portaria de 3 de novembro do corrente ano, do diretor UO
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, foi suspenso do exercício das suas funcões, por quinze dias, a partir de 9
de outubro, o servente — E — Luiz Buene, com exercício na Inspetoria do Seguros da 6 4 Circunscrição, \'isto ter incorrido na penalidade
prevista no artigo 85 do regulamento aprovado pelo decreto número
23.507, de 8 de dezembro de 1933.
Pelas portarias as. 237, 238, 239, 240 e 241, *o diretcr do Départamento Nacional do Trabalho, de acordo com os atribuições que
confere o artigo 35 do decreto lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1038,
resolveu, em 29 de novembro do corrente ano, admitir Reinaldo Gonçalves Malafaia para exercer a função de identificador do Serviço de
Ideutificação Profisional. deste Departamento, em Itabira do Mato
Dentro, no Estado de Minas Gerais; Guilherme Serra Abreu para
exercer a função de identifioador do Serviço de Identificação Profiseinal, deste Departamento, em Fortalezr, no Estado do Ceará; Henrique Pereira Martins das funções de identificador do Serviço de Identificação Profissional. deste Departamento, em Nova Lima, no Estado
de Mltias Getals; José de Abreu Sobrinho das funções de identificader
do Servico do Identificação Profissional, deste Departamento, junto à
Unia° dos Operários em Fábricas de Tecidos. nesta Capital e Pedro
Silva para exercer a função de identificador do Serviço de Identificação Profissional, deste Departamento, em São Gonçaldo de 1-,aoticaf,
no Estado de Minas Gerais.

Dia 24
D. N. T. 1.651-38 — União dos Trabalhadores de Farmácia —
Administração 1938/40. — Em face da informação e parecer supra,
aprovo a eleição da atual Comissão Executiva da "União dos Práticos
de Farmácia" (Sindicato Profissional de Empregados), com sede no
Distrito Federal, para o triênio administrativo de H de dezembro de
1937 a 11 de dezembro de 1910, e da Diretoria para o ano social de
11 de dezembro de 1928, e dele nino n arquivamento do processo.
Dia 25
D. N. T. 14.450-37 — União dos Sindicatos Profissionais do
Distrito Fdral — Comissão Executiva. — Em face do parecer de folhas 19 e verso, aprovo a eleição da atual Comissão Executiva da
"Federação Nacional dos Marítimos", com sede no Distrito Federal,
para o triênio administrativo de 20 de maio de 1937 a 29 de maio de
1040, e dct.,r1J110 o a. ,-,luivamonto (1,) processo.
D. N. T. 11=1128 — Núne:o SL,ares Silva — Do Sindicato dos
Operários Ferroviários da Companhia Pau:ista de Estrada de Ferro.
— Convidado a comparecer nesta Secção, em qualquer dia util, das
13 a$ 17 horas.
Terceira Secção
EXPEDIENTIC DO SR. DIRETIM

Processos despachados
Dia 25 de novembro de 1938
N. C24/1928 — António Leite, reclamando férias 'contra Antónici
Jannuzzi & Comp. — Declare o reclamante, dentro do prazo de dez
(10) dias, 60 recebeu a importancia referente à indenização Plei
-tead.
N. 661/1928 — António Augusto Coelho, idem contra , Estaleiros
Guanabara S. A. — Idem. •
N. ea4/1928 — Euzébio Inácio Godinho, idem contra Companhia
e Importadora de S. Paulo. — Idem.
1.0 r-0/1928 — Garibaldina Ferreira, idem contra Tinturaria
l'eveze. -- Idem.
N. 1.056/1928 — António Alves Marinho, idem contra A. Ferreira Dias. — Idem.
N. 1.079/1928 — António Nov0a Antemuro, idem contra Manuel Nunes Garcia. — Idem,
N. 1.091/1928 — João Correia, idem contra Carlos Boachen
Comp. — Idem.
N. 1.102/1928 — João Cordeiro, idem contra Casa Arena S.
— Idem.
N. 1.131/1928 — Jorge Martins, idem contra Teicher & Barco,

— N. 1.199/19-23 — :Manuel Loureiro, i'om contra Menus Voloch.
— Idem.
N. 1.233/19::.8 — Manuel Joio de k.,Iveira, idem contra Casa
Arena 8. A. — Idem.
• 1.235/108 — João Ribeiro de Campos, idem qontra J. A4
Simões. — Idem.
Departamento Nacional do Trabalho
N. 1.251/198 — Antônio Alvos Pereira, idem contra António
Jannuzzi & Corno. — Idem.
Prime'ra Sução
N. 1.266/1028 — José Martins, idem contra Companhia Construtora Nacional S. A. — Idem.
EXPEDIENTE Do SR. MINISTRO
N. 1.313/1928 — Artur Teixeira de Carvalho, idem contra The
Processos despachados
Rio de Janeiro City Improvements Company, Limited. — Idem.
N. 1.491/1928 — Luiz Ferreira Barroso, idem contra CompaDia 22 de novembro de 1938
nhia Silex S. A. — Idem.
N. 371-1920 — Abílio Ribeiro Santiago, idem contra Viuvo Ger.
•
&
O ai'. fflInIstro assinou as seguintes cartas de reco . 1 , (
— Idem.
•
81/1931)
—
Antonio
Lima, idem contra Ernesto llichter.,
sede
em
tiberau.,
• Sindicato Arrozeiro do Trifingulo Mineiro, com
— Idem.
Estado de Minas. (D. N. T. 13.451-38.)
N. 140/1930 — Alberto de Oliveira, idem contra Companhia
Sindicato dos Trabalhadores em Cemitérios de S. Paulo. (1). América
Fbril. — Idem.
4. T. 15.833-38.)
N. 277/1039 — Francisco Machado Pacheco, idem contra Ma,
Armadores
Nacionais,
Distrito
Federal.
(D.
N.
Sindicato dos
teus & Comp. — Idem.
X. 14.8228-38.)
N. 278/1939 — :g arfinho Donningues, idem contra 51. S. !Ano.
Sindical\ dos Operários em Construção Civil e Classe Anexas de
Idem.
—
S. João da Barra, Estado do Rio de Janeiro. (D. N. T. 11.130-38.)
N. 289/1930 — Laura Fernandes Domingues, idem contra Bis.
Sindicato "Associação dos Empregados do Comércio", sede, Joinvile,
cobu Aimoré Limitada. — Idem.
Santa Catarina. (D. N. T. 32.745-37.)
N. 291/1930 — Adelino Figueiredo, idem contra Acácio Silva.
Dia 26
— Idem.
N. 297/1930 — Anibal Meira Guimarães, Idem contra Araujo,
D. N. T. 17.063-38 — João Pelinca, reclamando contra o Sindicato dos Conferentes de. Carga do Porto do Rio de Janeiro. — De- Correia & Comp. -- Idem.
N. 313/1930 — João Martine Júnior,.idem contra Fábrica de Cervejaria Pedro Alves Cabral. — Idem.
XWEDIENTIÉ DO EM. DIRZTOR
N. 314/1930 — Albano Andrade dos Santos, idem contra Sellq
de Carvalho. — Idem.
Processos despachados
N. 319/1930 — Otávio Silva, Idem contra diretor do jornal A
Crítica. — Idem.
' Dia 18 de novembro de 1938
N. 350/1930 — Carloz
GQine::, idem contra Schadlich
D. N. T. 39348 — União dos Trabalhadores Metalúrgicos, Obert & Comp. — Idem.
N. 383/1930 — Francisco Feliciano, idem contra Scott & Urner,
Distrito Federal —Comissão Executiva 1938/1940.. Em face da
Informação e parecer supra,. aprovo a eleição do Si'. Otávio Rodrisecretário da Comissão Executiva
N. 395-1930 — Saturnino Olegário de Sousa, Idem contra Adegues de Macedo para o cargo de
da "União dos 'Trabalhadores Metalúrgicos". (Sindicato..Profiesional), mar Lesaige & Comp. — Idem.
N. 421/4930 — José Abres, idem • contra Alves Moreira Comp4
com sede no Distrito Federal._cu j o mandato terminará em 3 de laMem..
zeira da 1941. a determino o arq uivamento do processa-
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J R. Pires Sc Comp., pedindo -certidão (IYNT 14.673-38). Certieique-se, enlaivando-se, a seguir, o processo.
Equipamentos Cientificos Limitada pedindo certidão (DNT
15.622-38). - Tendo em vista a informação prestada pela fiscalização, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Moreira Barbosa & Comp., Ltda .., pedindo certidão (DNT número 15.610-38). - Tendo em vista as informações, certifique-se,
arquieande-se, a seguir, o processo.
Pacheco Jordão & Armando Ramos, • Ltda., pedindo certidão
(DNT 16.159-38). - Tendo em vista as informações, certifiquese, arquivando-se, a ecguir, o processo.
António Augusto Tavares, pedindo certidão (DNT 14.781-38),
- Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Dia 9
Alves Magalhães Sr Comp., pedindo certidão' (DNT 15.033-18)
- Gertafique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Armando Coelho & Comp., Ltda, pedindo certidão (DNT núneer.) 15.628-38). - Certifiquo-se, arquivando-se, a seguir, o processo
Emoingt & Comp., pedindo certidão (DNT 16.241-38). - Grtifique-se, arquivando-se, a segeir, o processo.
Pireli S. A. Companhia Nacional de Condutores Elétricos, pedindo certidão (DNT le.391-38). - Tendo em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o proceeso.
F. R. Moreira & Comp.„ pedindo certidão (DNT 16.457-3e).
- Nos termos da informação e parecer de fls. 16, certifique-se e
arquive-se, a seguir.
Redrigues Irmão & Corrip., pedindo certidão (DNT 14.040-38)e
- Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Sousa Sampaio & Comp., Ltda., pedindo certidão (DNT 14.283,
len). - Tendo cm vista as iriformações e parecer, certifiquede
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Atiantie Refining Company of Brazil, pedindo certidão (DNT
Dia 8 de novembro de /938
14.86e-38). - A vista das informações e parecer, certifiquese,
a seguir, o processo.
Lobo Alves & Henriques apresentando recurso ao despacho pre- arquivando-se,
Cruz, & Sampaio, pedindo certidão (DNT 16.254-38). - Tendo
ferido no processo DNT 201-38 - auto de infração lavrado por ino- em vista
as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a
bserveecia do art. 10 do decreto n. 24.696, de 1934 (DNT 5.406-38).
processo.
- Dou provimento ao recur- para cancelar a multa, de vez que seguir, oCardoso,
pedindo certidão (DNT 15.545-38). - CertifiqueO.
foi imposta com fundamento em dispositivo legal inaplicável à es- se, arquivando-se,
a seguir, o processo.
ouvido
o
fiscal
aupécie (fls. 3 v., 4 e 7). Prom Iva o D. N. T. Companhia Usinas de ,Sergipe, pedindo certidão ()DNT 13.5r1,
tuante - a apuração do que alega a firma recorrente quanto ao não de 1938). - Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
recebimento da 2 e via do atile de infração.
Dia 12
ExPEDIEN. E 1)0 SR. DIRETOR
Homero & Comp., Ltda., pedindo certidão (DNT (3.966-39)'.
Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Of. n. 1.298-F-38 da In petoria do Trabalho, propondo a 'e- Companhia imilinas e Produtos Químicos do Brasil, pedindo
elgnaeâo do assistente técnico ria 2a classe José Bento de Queiroz, certiião (DNT 14.856-38). - Tendo em vista a informação DISSpara exercer interinamente, e , funções de chefe do Serviço Inter- tada pela fiscalização, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o prono al n - ulterior deliberação UNT 15.930-38). - Concordo.
cesso.
Santos Martins & Comp., pedindo certidão (DNT 15.066-38).
ovembro
do
1938
Dia 4 de
- 'lendo em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Denúncia apresentada pe O Siudicato dos Ferroviários da Leo.
F. Sampaio & Comp., Ltda., pedindo °retidão (DNT 13.889,
poldina Railway (DNT 11.40! -36). - Nada mais havendo a nrode 1938). - Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
yidenciar, arquive-se.
César & Aghina, pedindo certidão (DNT 16.124-38). - Certi“ia 7
fique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
leorton elegaw & Comp., pedindo certidão (DNT 15.198-31).
Lemos Meinteiro pedindo certidão (DNT 15.861-38). - Tentle
em vista a informaçãc prestrda pela fiscalização, certifique-st, ar- - Atendendo a que a requerente mantem, nesta Capital, 21 empregados, dos quais somente 7 são estrangeiros não-equiparados, e tendo
quivando-se a seguir c proceo.
em • iste o parecer proferido pelo Dr. consultor jurídico, 'elo D. Ce.
Dia
E. 8.221-37. certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processa.
Martins Gomes & Comp.. pedindo certidão (DNT 14.876415j ,
Dia 16
n .eguir, o processo.
- Certifique-se, arquivandopedindo
certidão
(DINT
15.305-38).
Tendo
Gçmes
dc
Comp.,
apresentando
defesa ao auto de infração la.
VOD & Comp.,
em vista as informações e p i recer, ceritifique-se, a seguir, o pro- vrado or inobservancia do art. 5 0 § 2° do decreto 24.837, de 1934
(DNT 8.228-38). - Estando oauto de fls. 2 revestido das formalicesso.
Bráulio Pena pedindo certidão (UNT 16.101-38). - Tendo- sido dades legais, imponho, nos termos do art. 66 do decreto 24.637, de
apurado o fiel cumprimento do regulamento aprovado pelo decreto 10 de julho de 1934, à. firma Gomes & Comp., a multa de 200$ (du20.291, de 12 de agosto de 1931, certifique-se ,arquivando-se, a e- zentos mil reis), por infração do art. 50 § 2°, do referido decreto.
guir, o processo.
Convenções arquivadas:
.
Cristóvão Guimarães & Comp. Ltda., pedindo certidão (DNT
C. II. Tavares (DNT 10.6931-38); Correia & Fernando (UNT
15.216-38). - Estardo o requerente cumprindo com o Regulamento aprovado pelo decreto n. 20.291, de 12-8-31, certifique-se, ar- 5.534 38); José da flecha Martins (DNT 3.188-38); Vilela Lacorda
& Comp. (DNT 7.22e-38); Joaquim Vaz Martins & Comp., Ltda.
quivando-se, a seguir o processo.
(DNT 13.766-38); Martins do Amaral & Comp. (D INT 13.759-38);
Tuffi 8G Jacó apresentando defesa ao auto de infração lavrado Paiva
Fernandes & Comp. (DNT 9.948-30; Artur Gama Seco (DNT
por inobservâneia do art. CP § 2° do decreto n. 24 /.637, de 1984
(DNT 1.907-38). - Estando o auto de fls. 2 revestido das forma- 13.150-. 38); Silva Nunes & Comp. (DNT 13.229-98); Agostinho
lidades legais e em face do parecer supra, imponho, 'nos termos do elartir s da Cunha (DNT /3.58-38); Manuel Ferreira Sanches (DNT
art. 66 letra "a" do decreto 24.607, de 10-7-34, à firma Tuffi & Ja- 14.227-38); F. Rodrigues & Martinez (DNT 14.340-38); Mouro Lty
Ltda. (DNT 10.057-38); Pinto Loja & Comp. (DNT 1.129,
có, a multa de 500$ (quinhentos mil réis), por inobservtincia do dis- Meireles
de 1938); Silveira & Teixeira (DNT 4.839-38); Silva Nunes & Comp.
posto no artigo 5° § 2 0 do citado decreto.
(DNT 6.037-38); José
Nunes Ferreira & Martins, pedindo certidão (DNT 0.994-38). (DNT 4.735-38); Mateus Ventura & Comp.
António de Carvalho (1)NT 1(.742-38); José Lopes Ribeiro (DNT
Ccrtifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Frntes Garota 85 Comp. pedindo certidão (DNT 15.399-38)'.- 11.116-38); Alvaro Perpetuo (DNT 7.646-37);,..Andró Prol (DNT

N. 486/1930 - Otto Ortlepp, idem contra Campassi & Carmin.
- Idem.
N. 489/1930 - João Vecchiarelli, idem contra Campassi & Ca:nin. - Idem.
N. 763/1930 - José Freitas Monteiro, idem contra Agostinho
José -Vai. - Idem.
N. 798/1930 - Francisco Garcia, idem contra Companhia Nacional de Tecidos Nova América. - Idem.
N. 810/1930 - Manuel Gonçalves Duarte, idem contra Alexandre Fontes. - Idem. .
N. 979/1930 - Henrique Rodrigues da Fonte, idem contra Ma- Idem.
nuel Pinto de Oliveira &
N. 1.014/1930 - José da Silva Gavina, idem contra Moinho In- Idem.
N. 1.116/1930 - Laurentleo Raimundo, idem contra Moinho da
Luz. - Idem.
N. 1.151/1930 - Antônio (Joelho (los Santos, idem contra Antônio M. Rodrigues. -- Idem.
N. 1.163/1930 - José llenriques Figueiredo, idem contra Pereira Carneiro & Comp.. Ltda. N. 1.293/1930 - Manuel Coelho Felipe, idem contra Companhia
Bettenfeld. - Idem.
N. 1.325/1930 - Jacá Pujol Esperon, idem contra C. Cunha.
- Idem.
N. 1.334/1930 - Eliseu (;ranha e Álvaro Gomes Coelho, idem
contra Osvaldo do Baumgart. - Idem.
N. 4.317/1936 - Luiz Ferreira, idem contra Benjamim Rodrigues. - De acordo com a info -nação e parecer, reforme o despacho
de fle. 25, para determinar o arquivamento destee autos. Á Terceira Seceão.
INSPETORIA

17.172-87); Zaroni & Comp. (DNT 13.904-38); Augusto da Cunha
Certifique-se, arquivando-se, a seguir o processo. , .
Comp. (DNT 15.603-38); Gomes Ferreira & Comp. (DNT nóD. P. Moutinho & Comp . pedindo certidão (DNT 14.901-38). &
mero 48.510-7); A. It. Amorlm (DNT 15.85547); Almeida CarCcrlifique-se arquivando-se a seguir, o processo.
& Comp. (DNT
Paula, Galai' & Comp. Ltda. pedindo certidão (DNT 15..284, doso & Comp. (DNT 16.252-37); Manuel Mala
catitelo da eiorici
M.90047);
48m4471;
kuta
¡se
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seguir,
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Hotel Ltda. (DNT 5C.000-37): Erotides Amorim Ramos (DNT minero 12.279-38)7 A. Ernesto 8c Lourenço (DNT 15.617-38); Chati
Chata (DNT 13.678- 1 8); Coragem & Freitas (DNT 3.420-38); Idílio IVartins (IYNT 15.370-37); Dias. Prieto & Comp. Ltda. (DNT
7.919-38); Claudinp de Almeida (DNT 6.293-38 .); Dias. Prieto &
Comp Ltda. (DNT 50.276-37); Alfredo Marques da Silva (DNT
19.619-37); J. M. Pereira (DNT 49.316-37); Ataide & Comp.,
(DNT 14.215-37); Cour( Jamel & Comp. (DNT 49.902-37); José
Pinto Aguiar (IYNT 12.463-38): A. Santos & Faustino (DNT 11 110
de 1928); Oliveira St Costa (DNT 11.458-38); Figueiredo Esteves
& Comp. (DNT 9.260-38); M. Diniz (DNT 11.285-38).
Dia 18
Companhia Amei-ica Fabril pedindo certidão (DNT 17.286-58).
— Requeira em termos.
Menezes Braga Comp., apresentando defesa ao auto de infração lavrado por inobservância do art. 32 do decreto n. 20.291,
do 1931 (DNT 10.258-37). — De acordo com o parecer da Pneuradcr i e imponho à firma autuada a multa de 1:000$ (um conto de
réis), prevista no arr. 21, parágrafo 1 0, alínea "a", do Regulamento
aprovado pelo decreto n. 20.291, de 12 de agosto de 1931, por inobserv:encia do preceituado no art. 32 do mesmo Regulamento.
J. G. Pereira & Comp. (Papelaria Brasil), pedindo permissão
para prorrogação de trabalho (DNT 12.681-38). Nada mais havendo a providenciai. arquive-se.
Declamação n. 35, apresentada pela nião dos Trabalhadores Metalúrgicos (DNT 19.515-36). — Arquive-se, como proposto.
Linotipo do Brasil S. A.. pedindo certidão (DNT 10.631-58).
Á vista da informação e parecre, indefiro o pedido de fls. 2.
Companhia Cervejaria Brahma, pedindo certidão (DNT 15.S50
de 1938). — Indefirc o pedido do fls. 2, à vista das informações o
parecer.
Ccistro, Gomes & Comp., pedindo certidão (DNT 16.452-38). —
Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Larl Zeiss, pedindo certidão (DNT 17.078-38). — Tendo s,do
apurado o fiel cumprimento do Pegulamento aprovado pelo de o-reto n. 20.291, de 12 de agosto de 1931, certifique-se, arquivando-4,
a seguir, o processo.
Máquinas de Escritório Ltda., pedindo certidão (DNT 17.229,
de 1938). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Egiclio Pereira, pedindo certidão (DNT 15.0i30-38). —
fique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Casa Logner S. A., pedindo certidão (DNT 16.845-38). — Geetilique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Américo Pina apresentando defesa ao auto de infração lavrado
. por :,observância do art. 10 parágrafo único do decreto 24.696, le
1931 (DNT 9.585-38). — De acordo com o parecer, julgo improeedente o auto de fls. 2, determinando o arquivamento do processo.
C. Martinelli & Cia., apresentando defesa ao auto de infração lavrado por inobservância do art. 5°3 2°, do decreto n. 24.637, de 1934
(DNT 244138). — De acôrdo com o Parecer da Procuradoria, dou provimento à defesa de fls. 3, para determinar, como determino, o arquivamento destes autos.
Sociedade Anónima Nebiolo, pedindo certidão (DNT 10.374138).—
Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Alberto lhas!, pedindo certidão (DNT 15.630138). — Tendo em
vista as informaçoes e parecer, certifique-se, arquivando-se, a Seguir,
0 processo.
Schymurra & Cia., pedindo certidão (DNT 15.718138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Wilh Eickoff, pedindo certidão (DNT 15.103138). — Certifiquese, arquivando-se, a seguir, o processo.
Indústrias Químicas Brasileiras "Duperial". Sociedade Anônima,
pedindo certidão (DNT 15.594138). — Certifique-se, arquivando-se, a
seguir, o processo.
Vieira Barcelos & Cia., Ltda., pedindo certidão (DNT 14.302138).—
fl'endo em vista as informações e parecer, certiEque-se, arquivandose, a seguir, o processo.
Panificação Modelar Limitada, pedindo certidão (DNT 15.192138).
i—Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
• Ferreira Passarello & Cia., Ltda,, pedindo certidão (DNT 14.230138).
J—Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Alfredo Dias Alves, pedindo certidão (DNT 15.614138.) —À vista
das informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o
processo.
Mala, Fernandes & Cia., pedindo certidões (DNT 15.752138). —
Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Tavares de Sousa & Cia., Ltda., pedindo certidões (DNT 16.125138).
Tendo em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se. a seguir, o processo.
Carlos Wehrs & Cia., pedindo certidão (DNT 15.562138). — Certitique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Luiz Pestana & Cia., pedindo certidão (DNT 14.449138). — Tendo
em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir. o processo.
•
Moniz 8G Cia., Ltda., pedindo certidão (DNT 16..018138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Giarages Associadas S. A., pedindo certidão (DNT 13.685138). —
f Certifique-se, arquivando-se, a seguir. o processo.
Fernando Rachradt & Cia., pedindo certidão (DNT 15.774138). —
1 Çertifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
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Max Roitberg
Irmão, pedindo certidão (DNT 16.439138). —
Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o Procest,o•
C. S. Oliveira, pedindo certidão (DNT 16.606138). — Certifiquese, arquivando-se, a seguir, o processo.
A. Rodrigues Gosta, pedindo certidão (DNT 16.155138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Casa Sousa Batista Limitada, pedindo quatro certidões (DNT
16.420138). — Certif1que-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
D. Aquino & Cia., ped:ndo certidão (DNT 14.808138). — Tendo
em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Gonçalves Saraiva, pedindo certidão (DNT 10.530138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Aços "Styr:a" Ltda., pedindo certidão (DNT 16.848138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Autos de infração: n. 1.186, lavrado contra a firma António Pinto
Figueiredo (DNT 22.554138); n. 1.078, lavrado contra a firma Enos
& Maga'hães (DNT 35.673138); n. 1.026, lavrado contra a firma Silva
Gomes & Cia. (DNT 12.585137). — Nada mais havendo a providenciar,
arquive-se.
Dia 21
Consulta formulada pelo Sindicato Profissional dos Carregadores
e Ensacadores de Café (DNT 16.852138). — De acórdo. Dê-se conhecimento ao Sindicato, com urgência. (Alude o despacho ao seguinte:
"A impressão só pode ser feita por conta do Sindicado, segundo
penso.")
Deu& & Durão, pedindo certidão ÇDNT 13.980138). — Nada mais
havendo a providenciar, arquive-se.
Dia 22
Chrysbraz S. A., pedindo certidão (DNT 17.120138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Antenor de Sousa Pereira, pedindo certidão (DNT 16.854138). —
Requeira em termos.
Irmãos Lamas & Cia., pedindo certidão (DNT 17.228138). — Requeira. em termos.
Internationat Machinery Company, pedindo certidão (DNT número 16.849138). — Em face das informações e parecer, certifique-se,
arquivando-se, a seguir, o processo.
Frarchi & Ma i er, ped l ndo certidão (DNT 13.930138). — Certifique-se. ai'quivando-se. a seguir, o processo.
A l berto Martins & Cia., pedindo certidão (DNT 16.013133). —
C'ertifinue-se arquivando-se, a seguir, o processo.
S. Brum & Cia., pedindo certidão (DNT 16.242138). — Certifiquese, arquivando-se, a seguir. o processo.
Teodoro Wille c't Cia., Ltda., pedindo certidão (DNT 15.833I38).—
Tendo em v:sta o parecer, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o

processo.
Sousa. Torres & Cia., pedindo certidão (DNT 16.232138). — Certifique-Re. arqui v e/rio-se. a seguir, o processo.
G. Pereira, Carvalho & Cia., pedindo certidão (DNT 17.865138) —
Certifique-se. arquivando-se, a seguir, o procesáo.
Dia 23
Freire Guimarães & Cia., pedindo certidão (DNT 2.168138). —
Arquive-se.
Abílio F. Magalhães & Cia., pedindo certidão (DNT 15.123138).—
Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Sociedade Brasileira Explosivos "Rupturita", pedindo certidão
(DNT 15.390:3, —. Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
. M. A. Ávelar, peCindo certidão (DNT 18.197138). — Certifique-se,
arquivando-se, a seguir, o processo.
Edmar Machado, pedindo certidão (DNT 14.081138). — Certifi, que-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Sebastião Oliveira & Silva, pedindo certidão (DNT 17.73,5138). —
Tendo em vista a informação e parecer, certifique-se, arquivando-se,
a seguir, o processo.
Artur Balfour & Cia. (Sout America), Ltda., pedindo certidão
(DNT
— Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Aços "Marathon" do Brasil Limitada, pedindo certidão (DNT
17.061138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
S. A. B. Estabelecimentos Mestre & Blatgé, pedindo certidão (DNT
15.595138). — Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
J. Costa e Ribeiro, pedindo certidão (DNT 18.315138). — Gertlfique-se e. em seguida, arquive-se o processo.
Standar Elétrica S. A., pedindo cópia de certidão (DNT 17.160138).
—Requeira em termos.
Dia 25 'Companhia Auxiliar de Resgate o Propaganda S. A., pedindo certidão (DNT 18.799138). -- Certifique-se, ar q uivando-se, a seguir, o
processo.
Christiani Sc Nielsen, pedindo certidão (DNT 1.618138). —
De
acórdo com o parecer, certifique-se, ar q uivando-se, a seguir, o processo.
Companhia "Servieos de Engenharia S. A.", pedindo certidão
'(DNT 16.678138). — Em face d.:, informações e p arecer, julgo improcedente o auto de infraeõa, determinando, corno consequência. o
'fornecimento da certidão solicitada a fls. 2.
'R o berto Kranig. pedindo . certidão (DNT 17.037138): —
Certifique-se, arq uivando-se, a seguir.
o processo.
•
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Max Roitherg & Irmão, pedindo certidão (DNT 13.436138). —
Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
Renato Bineli, pedindo certidão (DNT 17.203138). — Certifiquese, arquivando-se, a seguir, o processo.
Sociedade Técnica de Vendas e Representações Ltda., pedindo certidão (DNT 18.393138). — Tendo em vista as informações e parecer,
cert : fique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Convenções arquivadas:
Espélio de Marta Niederberger (DNT 7.350138); Moure & Meireles 'Ltda. (DNT 18.535138); Figueiredo & Neto (DNT 9.146138);
Domingos Dias & Albino Dias (DNT 50.126137); António Pinto da
Rocha (DNT 15.638138); Antonio A. Fernandes (DNT 47.133137);
Maria Niederberger (DNT 16.248137); Luiz Mendes és Moreira (DNT
15.350137); Permutadora Pan-Americana Ltda. (DNET 49.258137);
Cardoso & Batista Limitada (DNT 47.506137); M. Fernandes & Moreira (DNT 50.625137); Seixas & Cia., Ltda. (DNT 18.024137); Manuel
Maia & Cia. (DNT 46.928137); Companhia Fiação do Rio de Janeiro
(DNT 3.802138): Salomão Felipe Ateia (DNT 15.613138); Domingos
José Saraiva (DNT 14.289138); Manuel F. dos Santos (DNT 15.8931361;
Manuel Maia &Cia. (DNT 10.650138); A. Júlio Teixeira (DNT 3.079138);
José Fernandes de Carvalho (DNT 16.264137); Domingos & Afonso
(DNT 9.519137), e Lavos & Cia. (DNT 12.831138).
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pacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da rognerente
este serviço, afim de apresentar documentos que provew a sua
alegação.
F. L. Alves, solicitando transferência de firma. (SIP.
mero 7.613-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim
de apresentar._ documentos que prdvem a sua alegação.
• Martins St Cardoso, solicitando transferência de firrna.
7.602-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim de
apresentar documentos que próvem a sua alegação.
Albino A. Gonçalves, solicitando registro de livras. (SIP. número 22.552-38). — Faça-se o rbgistro.
Garcio & Lino, solicitando transferência de firma. (SIP.
mero 25.763-38). — Corno proposto. Alude o despacho ao seguin.,
te: Proponho o comparecimento a este serviço, afim de apresentar
documentos que provem a sua alegação.
J. Morais & Nunez, solicitando transferência de fi:cna. (SIP.
25.664-38). — Como proposto. Alude o despacho a3 s3guinte:'
Proponho o comparecimento da requerente a este servion. afim de
apresentar documentos que próvem a sua alegação.
J. Cardoso & Valdemar, solicitando transferência de local.
SI?. 25.695-38). — Como proposto. Alude o despacho ao reguinte: Proponho o uomparecimento da requerente a este serviço, afim
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
de apresentar documento que provem a sua alegação.
José Tovares cie Sousa, solicitando transferência de firma..
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR
(SIP. 25.707-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinDia 14 de novembro de 1938
te: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim
de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Flausino Antero Pinto, solicitando sejam descontadas em férias
João Silva, solicitando transferência de firma e substituioão
as ta tas do corrente mês (DNT 17.359138, SIP 21.898138). — Nada de seus livros de registro. (SI?. 22.106-38). — Deferido. deixando
ha que deferir, à vista da informação da Secção. Nos processos refe- de produzir efeito a declaração fora do fecho.
rentes a férias, desejo seja declarado, sempre, o que consta do quadro
José Marques Fernandes, solicitando transferência de firma e
em relação aos requerentes. Arquive-se. (Alude o despacho ao se- substituição de seus livros de registro. (SIP. 24.933-38). — Deguinte: "Segundo os assentamentos da Secção, o requerente já gozou: ferido.
parceladamente os 15 dias de férias a que tinha direito no corrente
M. Sá Araújo, solicitando transferêncio de firma. (SEP. A-4
exercício. Gabe o indeferimento do pedido de fls. 2.")
mero 22.139-38). — Deferido.
Aquiles de Andrade e Sousa, solicitando sejam descontadas em
Artur de Sousa, solicitando substituição. (SIP. 15.741-38).,
férias as faltas do corrente mês (DNT 17.357138, SIP 21.899138).
— Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponha o comNada ha que deferir, à vista do apura a Quarta Secção. (Alude o desparecimento do requerente de fls. 2 afim de apresentar os livros
pacho ao seguinte: "O requerente teve oito faltas durante o mês de novos, assim, como o registro dos livros anterior, de seus empreoutubro último, das quais cinco foram descontadas em férias e três gados, para o devido confronto.
nos vencimentos, visto o saldo das férias não comportar um desconto
Gonçalves Coelho & Comp., solicitando transferência de firma
superior aos cinco dias.")
e substituição de seus livros de registro. (SIP. 25.262-38).
Deferido.
NIPEDIENTE DO SR. INTENDENTE
José Estelito Carvalhal, solicitando transferência de firma.
(BIP. 25.899-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguin.
Dia 28 de novembro de 1938
te: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, aflui
documentos que próvem a sua alegação.
Pedro Néri Silva, pedindo anotado na sua carteira profissici- de apresentar
Machado & Feres Ltda., solicitando transferência de firma e
nal por parte de Plinio Marandino Bianchi — Termo de Infração substituição
(SIP. 17, .908-38). — Deferido, nos termos da pro420 — SIP 16.072-38. — Não tendo sido apresentada defesa, im- posto. Alude o
despaçho ao seguinte: Tendo procedido a conferên-i
ponho à firma Plínio Marandino Bianchi, estabelecida com a "Ga- cia nos livros velhos por fichas novas e sendo excluídos ex-em-1
rege Taquara", à Estrada da Taquara n. 60, a multa de 200$000 .pregados do lb. 4, e estando de acordo os assentamentos, propo(duzentos mii réis), prevista no parágrafo 2 0 do artigo 10 do deo deferimento do pedido de fls. 2.
creto 22.035, de 29 de oututbro de 1932, por ter se recusado a nho F.
Barbará, solicitando transferência de firma. (SIP. nume.;
anotar a carteira profissional n. 65.044 da 19' série, conforme fi- ro 22.129-38).
— Deferido.
cou apurado no Presente processo.
Bernardino
Marques Correia, solicitando transferência de fira.
Dia 30
mo . (DNT. 14.296-38 — SI?. 17.783-38). — Como proposto.
Isidoro Joaquim Mendes Pereira, solicitando identificação. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da reWIP. 26.327-38). — Faça-se a identificação, de acordo EOID as querente a este serviço, afim de apresentar 'documentos que prónormas adotadas.
vem a sua alegação.
Francisco Leôncio de Melo, solicitando registro de livros. (SI?.
Cornélio & .Cornélio, solicitando transferência de local. (SIP.,
6.115-38).Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Pro- 17.457-38). — Come proposto. Alude o despacho ao seguinte:]
ponho o comParecimento da requerente à este serviço. afim de Proponho o comparecimento do requerente de fls. 2, a esta Diviapresentar documentos que próvem a sua alegação.
são, afim de apretentar os livros novos, assim omo, o registro
Rossini Albernaz, solicitando transferência de local. (SIP.
dos livros interior, para o devido confronto.
F. Rodriguez & Martinez, solicitando substituição de seus li10.245-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:i
Proponho o comparecimento da requerente à este serviço, afim de vros de registro. (BI?. 17.544-38). — Como proposto. Alude o
apresentar documentos que provem a sua alegação.
despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento do requerente
de fls. 2, à esta Divisão, afim de apresentar os livros navos, assim
Ite Indústria Termo Elétrica Ltda., solicitando transferência de
firma. (SIP. 7.450-38). — Como proposto. Alude o despocho ao se- corno, o registro dos livros anterior, para o devido confronto.
Atafde & Comp., solicitando substituição de seus livros de reguinte: Proponho a comparecimento da requerente a este serviço,
gistro. (SIP. 17.199-38). — Como proposto. Alude o despacho
afim de apresentar documentos que próvem a sua alegação.
ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente de fls. 2,
Domingos Alves Ferreira, solicitando transferência de firma.
(SI?. 7.251-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguin- à esta Divisão, afim de apresentar os livros novos, assim como O
te: Proponho o comparecimento da requerente à este serviço, afim registro dos livros anterior, para o devido confronto.
Theodor Wille & Comp. Ltda., solicitando subs t ituição dei
de apresentar documentos que próvem a sua alegação.
J. Guerreiro Monteiro ee Comp., solicitando transferência de seus livros de matrIcual e horas de trabalho de seus emprega.dos.,
razão social A novo registro de livros. (SIP. 2.784-38). — Faça- (SIP. 17.071-38). Gomo proposto. Alude o despacho ao sem
se o transferência.
guinte: Proponho 9 Comparecimento do requerente de fls. 2 IN
M. Esteves & Costa, solicitando transferência de firma. (SIP.
esta Divisão, afim de apresentar os livros novos, assim corno O
7.188-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: registro dos livros anterior, para o devido confronto.
Proponho o comparecimento da requerente à este serviço, afim de
António de Freitas Matos, solicitando substituição de seus 11-4
apresentar documentos que provem a sua alegação.
vros de registros. (SIP. 16.738). — Como proposto. Ajude o des.
Comranhia Usinas Nacionais, solicitando transferência de fir- • pacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente de
ma. (SI?. 7.108-38). — Como proposto. Alude o despacho a0 fls. 2 h esta DiIisão, afim de apresentar ba fichas de registro no..ç
soguinte: Proponho o comparecimento da requerente •11 este ser- vas, assim como, o registro dos livros anterior de seus empregado#
viço, afim do apresentar documentos que próvem a suo alegaçãó. para. ô devidó confronte.
de .Armazens
Gerais Carangola S. A.. solieitandd‘
Manufatora de Ceramica e Vidros Ltda., solicitando transfe- '•
•
rência de local. (811). 7.649-38). — Como proposto. Alude ã dés-4 substituição de seus livros de registro por novos. (SIP. 16.271-383
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— Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:: Proponho o
comparecimento do requerente de fls. 2 a esta Divisão, afim de

apresentar os livros novos, assim como o registro dos livros anterior de seus empregados, para o devido confronto.
António José Gonçalves, solicitando substituição de seus livros de registro. (SI!'. 16.292-38). — Como proposto. Alude o
despacho ao seguinte: Proponho o ocmparecimento do requerente
do fls. 2 à esta Divisão, afim de apresentar os livros novos, assim com o registro anterior de seus empregados, para o devido
confronto.
Empresa Elétro Hidráulica Ltda., solicitando transferência
de local. (SI!'. 8.806-38). — Como p roposto. Altde o despacho
ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este
serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
J. B. Rodirgues & Irmão, solicitando tranferêncio de firma.
(SIP. 8.759-38). — Como p ro p osto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim
de a p resentar documentos, que próvem a sua alegação.
Moisés Bornarroz, fazendo comunicação. (DNT. 8.056-38) —
SI!'. 16.443-38). — Notifique-se.
A. Mendes Dias solicitando substituição de seus livros de registro por fichas (SI!'.
'
16.180-38). — Como p roposto. Alude o
despacho ao seguinte. Proponho o comparecimento da requerente
de fls. 2, afim do apresentar as fichas novas, assim como, o registro dos livros anteriores de seus empregados, para o devido
confronto.
Alexandre Schva ger, solicitando substituição de seus livros de
registro. (SIP. 15.850-38). — Como proposto. Alude o despacho
ao seguinte: Proponho o comparecimento do re q uerente de folhas 2, afim de apresentar as fichas de registro, assim corno, o
registro dos livros anterior para o devido confronti.
Companhia Mecanica e Importadora de São Paulo, solicitando
transferência de local. (DNT. 10.152-38). — (SI!'. 15.061-38).
— Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim de apresentar documentos que próvem a sua alegação.
J. M Gonçalves, solicitando transferência de firma. (SI!'.
13.055-38). — Deferido.
Maneul Homem, solicitando transferência de firma. (SIP. número 10.855-38) . — COM0 proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim
de apresentar documentos que próvem a sua alegação.
Aron Cywiak, concitando transferência de firma. (SIP. número 10.402-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim
de apresentar documentos que provem a sua alegação.
A. V. Carvalho & Comp., solicitando transferência de firma.
(SI!'. 10.496 - 38). — COMO p roposto. Alude o despacho ao se-

guinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço,
afim do apresentar documentos que próven, a sua alegação.
Jaime, Gonçalves & Comp., solicitando transferência de firma.
(SI!'. 8.265-38) . — C01110 proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este servioç, afim
de apresentar documentos que provem a .sua alegação .
Constantinc Ribeiro & Comp. Ltda., solicitando transferência
de firma e substituição. (SI!'. 10.440-38). — Como proposto.
Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim de apresentar documentos que próveio a sua transferência, bem como os livros velhos e novos devidamente preenchalcs, para se proceder a substituição.
J. Moleira & Ribeiro, solicitando i transferência. de firma.
(SIP. 10.125-38). — Como proposto: Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este serviço, afim
de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Davi Savier & Comp. solicitando substituição de seus livros
de registro (Si?. 5.148-38).
' — Deferido.
Tronsportes Bonerfa Ltda., solicitando registro de fichas para
seus empregados. 1.W. 21.491-38i. —.Deferido, em face da informação. Alude o despacho ao seguinte: Proponho que se faça o
registro para transporte.
Dia 30 de novembro de 1938
Notificações expedidas

— À Empresa Progresso Ltd.:

N. 9.622 — Solicitando comparecimento as 12 horas do dia 7
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de sua ex-empregada Berta Bacoskyi (SI!' 26.318/38).

— Ao Ginásio Anglo Brasileiro:
N. 9.623 — Solicitando comparecimento às 13,30 horas do die
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de sua ex-empregada Maria Baroneza Scheibel B. S. gen Korff (SI!' 26.319/38).
— A Fortaleza:
N. 9.624 — Solicitando comparecimento às 12,30 horas do dia
9 de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu empregado Fábio Kelly de Carvalho (SI!' 21.725/38).
— Ao Ginásio Anglo Brasileiro:
N. 9.625 — Solicitando comparecimento às 13,30 horas do dia 7
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado Ernesto Baron Schinysingk gen Horff (SI? 26.320/38).
— Ao Sr. José Abaeté Esquerdo Curty:
N. 9.626 — Solicitando comparecimento às 12,30 horas do dia 7
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado José Ramiro (SI!' 26.321/38).
— Ao Sr. José Abaete Esquerdo Curty:
N. 9.627 — Solicitando comparecimento às 12,30 horas do dia 7
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado Sebastião de Sousa (SI!' 26.322/38).
— Ao Sr. Benjamin da Cunha:
N. 9.663 — Solicitando comparecimegto às 12,30 horas do dia 1
de dezembro, afim de retificar a carteira profissional de seu ex-empregado Jeremias Batista (SI!' 26.323/38).
— Aos Irmãos Breves:
N. 9.664 — Solicitando comparecimento às 12,30 horas d odia 7
do dezembro, afim de retificar a carteira profissional de seu ex-ernpregado Eduardo Nunes da Silva (Si!' 26.324/38).
— Ao Sr. Severo Provezzano:
N. 9.665 — Solicitando comparecimento às 14 horas do dia 7
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional do seu ex-empregado Berilo Brandão (SIP 26.325/38).
— Ao Centro Galego:
N. 9.666 — Solicitando comparecimento às 12 horas do dia 8
de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ox-empregado José S. Miguel Fernandes (Si!' 26.326/38).
— Ao Dr. Nelson Lustosa Cabral, diretor do Departamento da 8a
Região do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários:
N. 9.667— Solicitando providências no sentido de ser o Serviço
de Identificação Profissional, afim de solucionar uma reclamação que
Manuel Simões Raposo apresentou contra a firma Joaquim Carvalho
& Comp., informado sobro que base foi recenseado o reclamante para
efeito de desconto (SI!) 23.559/38).
Dia 30 de novembro de 1938
Telegramas expedidos
Ao senhor encarregado do SIP em Juiz de Fora — Minas Gerais:
N. 968 — Solicitando a devolução da carteira 35.561 da 25asó...
rie (511' 21.206/38).
— Ao senhor inspetor regional em Recife — Pernambuco:
N. 969 — Informando que a carteira 38.701 da 10 a série já fot

expedida para aquela Inspetoria (SI!' 24.215/38).
— Ao senhor encarregado do SI!' em Juiz de Fora — Minas Gerais:
N. 970 — Solicitando a devolução da carteira 43.571 da 25a série (SI!' 21.132/38).
— Ao senhor inspetor regional em Maceió — Alagoas:
N. 971 — Informando que a carteira 83.805 da 19a série já foi
expedida para aquela Inspetoria (SI!' 20.584/38).
— Ao senhor encarregado do SI!' em Campo Grande — Mato
Grosso:
N. 972 — Solicitando a devolução da carteira 8.806 da 7a série (5W 24.198/38).
Oficies expedidos

Dia 22 de novembro de i938
Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.104/8 — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Nicole Serpa (SI!' 20.339/38).
— Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.105/13 — Comunicando que foi- identificado neste Serviço
O estrangeiro Nicole Serpa (SI!' 20.339/38).
— Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:1
N. 9.106/5 — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Joaquim Domingos Leal (SI!' 19.120/38).
— Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.107/8 — Comunicando que foi identificado neste Serviço is
estrangeiro Joaquim Domingos Leal (SI!' 19.120/38).
— Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.108/8 — Comunicando que foi identificado neste Serviço

A firma Bevilacqua & Pomar Ltd.:
N. 9.618 — Solicitando comparecimento às 15 horas do dia 8
de dezembro, afim de retificar a carteira profissional de seu exempregado Serafim da Silveira (DNT 12.738/38) (SIP 4.039/38).
— Ao Sr. A. Rodrigues Lobo:
N. 9.819 — Solicitando comparecimento As 14,30 horas do dia ô
'de dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-empregado Clodoaldo Martins Bastos (SIP 7.760/38).
— A firma Silva Araujo & Comp. Ltd.:
N. 9.820 — Solicitando comparecimento às 15 horas do dia •
de dezembro, afim de substituir a carteira profissional de seu em- o estrangeiro Antônio Bernardo (SI!' 16.743/38).
pregado Roskild Pinheiro da Silveira (SI!' 26.318/38).
— Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federai:
— A firma A. Nunes & Costa:
N. 9.109/5 — Comunicando que foi identificado neste Sendo
N. 9.821 — Solicitando comparecimento as 12 horas do dia 7 o estrangeiro António Bernardo (SIP 18.743/31).
9e dezembro, afim de anotar a carteira profissional de seu ex-em— Ao senhor diretor do Departamento de Estattstiosi e Publici*regado Manuel Henrique Campos ($IP 26.317/38).
dade:
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- Ao senhor diretor do Instituto de Identificação e Estatística
Criminal do Distrito Federal:
N. 9.145/S - Remetendo um pedido da Divisão de Investiga.
Oes da Policia de Montevideo, entregue por engano nesta Repartição.
- Ao senhor inspetor regional em São Luiz - Maranhão:
N. 9.158/S - Remetendo o processo S1P 20.141/38.
- Ao senhor presidente do Sindicato dos Operários em Cerámica:
N. 9.159/S - Solicitando a devolução da carteira 88.048 da 21a
série (SI? 24.259/38).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.160/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Joaquim Rodrigues Dias (SI)? 20.206/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.161/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Joaquim Rodrigues Dias (SI? 20.206/38).
-Ao senhor diretoit do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.162/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Eduardo Vieira Alves da Silva (SI? 17.475/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.103/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Eduardo Vieira Alves da Silva (SI? 17.475/38).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.164/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Alberto Rodrigues (SIP 17.558/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.165/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Alberto Rodrigues (SI? 17.558/38).
Dia 23
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.166/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço o
Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
estrangeiro
José da Cruz Marques (SI? 16.844/38).
N. 9.126/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
O estrangeiro Bento Augu gto Marques Guerra (SI? 23.243/38).
N. 9.167/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço o
- Ao senhor chefe de 'Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.127/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço estrangeiro José da Cruz Marques (SI? 16.844/38).
• estrangeiro Bento Augusto Marques Guerra (SI)? 23.243/38).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
Arrecadação efetuada pela Tesouraria em 24 de novembro de
N. 9.128/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço 1938, a saber:
o estrangeiro José de Jesus Gaudêncio (SI? 17.856/38).
Decreto n. 22.035, de 29/10/1932 (Carteiras Profissionais):
- Ao senhor chefe de Poli,tia Civil do Distritn Federal:
4504000
N. 9.129/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço Art. 50....
104000
Art. 90
o estrangeiro José de Jesus Guadèncio (SI? 17.856/38).
304000
Art. 9 0, parágrafo único
-- Ao diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.130/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
4904000
Total
o ostrangeiro Antônio de Almeida Peixoto (SI? 19.560/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Dia 25
N. 9.131/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Antônio de Almeida Peixoto (SI)) 19.560/33).
Decreto n. 22.035, de 29/11/1932 (Carteiras Profissionais):
- Ao sennor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
1004000
N. 9.132/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço Art. P...•
2,-)0000
• estrangeiro António Marques (S11" 20.121/38).
Art. 90
908000
Art. 9°, parágrafo Uniu,
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal
N. 9.133/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
1:1854000
O estrangeiro António Marques (SI? 20.121/38).
Ao
senhor
diretor
do
Departamento
Nacional
do
Povoamento:
N. 9.134/8 - Comunicando que foi idefitificado neste Serviço
Decreto n. 22.489, de 22/2/1933 (Registro de Livros):
•
o estrangeiro José Vieira da Cruz (SI? 18.940/38).
- Ao senhor cheie de Polícia Civil do Distrito Federal:
1654000
N. 9.135/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço o Art. 40
t. r.suseiro José Vieira da Cruz (SI? 18.940/38).
bia 26
AO selmor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
Identificado neste Serviço
Decreto n. 22.035, de 29/10/1932 (Carteiras Profissionais):
N. 9.136/S - Comunioerido que
u estrangeiro Manuel Machado Avila (Si? 23.339/38).
3051000
Art. 50
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
10400
Art.
90
N. 9.137/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
70*,000
parágrafo
único
90,
Art.
• estrangeiro Manuel Machado Avila (Si? 23.339/38).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
3854000
Total
N. 9.138/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Antônio da Silva Batista (SI)? 18.762/38).
Dia 28
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
Decreto n. 22.035, de 29/10/1932 (Carteiras Profissionais):
N.' 9.139/S - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro António da Silva Batista (SI? 18.762/38).
1:7304000
Art. 50 •
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento: Art. 90
254000
N. 9.140/S - Comunicando que foi identificada neste Serviço Art. 901 parágrafo único
901000
a estrangeira Faiga Bass (SI? 16.633/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
1:8451000
N. 9.141/S - Comunicando que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Fatea Biss (SI)? 16.633/38).
* Decreto n. 22.489, de 22/2/1933 (Registro de Livros):
Aniarante - Piauí:
- Ao svie:or Luiz
3804000
W. 9.142/s - Comunicando que a caderneta de férias, está em Art. 40
desuso, e que deNe identificar-se novamente (SI)? 21.415/38).
Lei n. 57, de 20/2/1935 (Registro de Quimicos):
- Ao senhor juiz de direito de Acidentes no Trabalho:
301000
Art. 50
N. 9.113/S - Comunicando que este Serviço não dispõe de elementos para informar se o operário Romeu Seria Gumes tem ma.
2:2553000
Total
toiro profissional (SI? 25.146/38).
- Ao senhor diretor do Serviço de Identificação do Exército:
Confere. - Alfredo Lima Gomes, respondendo pelo mxpediente
N. 9.144/S - Devolvendo o oficio il. 675/A, ilue por engano foi
da Contadoria. Visto. - Antonio Bento, intendente
entregue nesta Repartição (SIP 25.227/38).
N. 9.110/5 - Remetendo o proceseo SI? 9.737/38 (DNT 15.170,
1938).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacionil do Povoamento:
N. 9.111/8 - Comunicando que foi identifieada neste Serviço,
o estrangeira Ermínia Pimentel da Canha (SI? 17.093/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.112/S - Comunicando (ire foi identifirada neste Serviço
a estrangeira Ermínia Pimentel da Cunha (SI? 17.093/38)..
- Ao senhor Geraldo Silva Coi mbra - Minas Gerais:
?i. 9.113/S - Respondendo a carta de 22/10/1938 (SIP 23.372,
de 1938).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.114/S .- Comunicando flue foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Giuseppe Vilardo (SI? 17.193/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distri(o Federal:
N. 9.115/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro Giuseppe Vilardo (SI? 17.193/38).
- Ao senhor diretor do D-partamento Nacional do Povoamento:
N .9.122/8 - Comunicaolo que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Antônio Guedes (SI? 18.939/38).
- Ao senhor chefe de Poleia Civil do Distrito Federal:
N. 9.123/8 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro António Guedes (SI? 18.939/38).
- Ao senhor diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.124/S - Comuni . :ando que foi identificado neste Serviço
e estrangeiro Hideo Hatanaka (SI? 17.182/38).
- Ao senhor chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.125/5 - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Hideo Hatanaka (SI? 17.182/38).
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Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Processo n. 4.897.
Autuado — J. Lopes de Oliveira.
Relator — Conselheiro Leopoldo Sondy.
DEGISÃO

Visto, examinando e relatado este processo, número quatro mil
oitocentos e noventa e sete, em que é autuado J. Lopes de Oliveira,
delee consta que contra o mesmo foi lavrado o auto de constatação
do infração número tresentos e cincoenta e quatro.
O processo correu com as formalidade legais, o auto foi-lhe remetido pelo Correio, sob registro e publicado no Diário Oficial,
dele teve conhecimento e se defendeu pela petição de folhas nove.
Em sua defesa alega que a falta da palavra — Licenciado —
foi motivada pelo esquecimento do pintor e quanto ao fato de ter
usado na taboleta e expressão — projéto e construção — julga o
autuado estar de acórdo com o disposto no artigo cincoenta e quatro parágrafo terceiro do decreto seis mil da Prefeitura do Distrito
Federal.
Do exposto o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,
do acórdo com o parecer do Sr. conselheiro relator, que por isso
fica fazendo parte integrante da presente decisão, em sua sessão de
quatorze de novembro de mil novecentos e trinta e oito, julgou sube
sistente o auto de constatação de infração, número trementes e cine
coenta e quatro, bem aplicada a multa de um conto de réis, por in.g
fração do artigo 7 0, parágrafo único e artigo trinta e nove, letra IN
combinados com o artigo trinta e oito, letra a do decreto 23.569.
Lavre-se o competente auto de multa e façam-se as publicações
e notificações necessárias.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. — A. Junqueira Atires,
presidente. — Leopoldo Sondy, relator. — Luis Onofre Pinheiro ~der, conselheiro. — Antonio Hirch Marcolino Fragoso, conselheiro.—
Pauto Thedins Barreto, conselheiro. — Luiz Gomes da Paixdo, conselheiro. — Paulo Ewerard Nunes Pires, conselheiro. — Jorge LeuGinger, conselheiro. — Ulysses Maxim° Augusto de 'Vomitar% coa-.
selheiro. — Vitor Hugo da Costa, conselheiro.
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O proprietário é engenheiro civil, mas não se acha habilitado
na Prefeitura do Distrito Federal; proferiu arranjar a assinatura de

um — Licenciado — que acobertasse o exercício ,ilegal da profissão.
A carta-contrato junta a folhas 15 não tem valor jurídico, não
se acha registrada no cartorio de registro de títulos e documentos
e nem ao menos tem a firma reconhecida.
Do exposto e de acórdo com o parecer do Sr. conselheiro relator, que fica fazendo parte integrante da presente decisão, o Conselho, em sua sessão de 14 de novembro de 1938, julgou, por unanimidade, subsistente o auto do constatação de infração número tresentos e quarenta e quatro, e manteve a multa de quinhentos mir réis
por bem aplicada, de acórdo com o decreto n. 23.569 (artigo 38,
letra a).
Lavre-se o competente auto de multa e façam-se as publiceçõea
e notificações necessárias.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. — A. Junqueira Ayresi,
presidente. — Antonio Hirsch M. Fragoso, relator. — Luis Onofro:
Pinheiro Guedes, conselheiro. — Leopoldo Sondy, conselheiro.
Paulo Thedim Barreto, conselheiro. — Luiz Gomes da Paixão, cone
selheiro. — Paulo Ewerard Nunes Pires, conselheiro. — Jorge Lesq
singer, conselheiro. — Ulysses Maximo Augusto de Alcantara, cone
selheiro.
Vitor Hugo da Costa, conselheiro.
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE

Dia 22 de novembro de 1938

Ofícios:

!limos. Srs. Alexandre Altberg e Georges Veil:
N. 529-38 — Tendo a fiscalisação deste Conselho verificada
uma taboleta à rua Gonçalves Dias n. 4, loja, na qual figurem o*
nomes de VV. SS., sem que se achem ambos devidamente registra-g
dos neste Conselho, como determina o artigo 80 do decreto 23.569,
venho pelo presente intimar VV. SS. a fazer o dito registro no
prazo de dez dias e provar que ambos são arquitetos ou engenheiros, sob pena de, não o fazendo, serem autuados pelo exercido ilegal
da profissão.
— Sr. diretor da Diretoria de k'iscalisação de Obras e Instalações:
Processo a. 4.897.
N. 531-938 — Tenho o prazer de acusar o recebimento do vosso
Requerente — J. Lopes d'Oliveira.
Oficio n. 150-GD, datado de 17 do corrente, consultando si o Sr.
Relator — Leopoldo Sondy.
'Eduardo Cravo, construtor licenciado para o municipio de Barra
do Pirai, póde exercer as suas func5ea profissionais nesta cidade.
Parecer
Em resposta, cumpre-me levar ao vosso conhecimento que o
A. J. Lopes d'Oliveira foi autuado por exhibir, na obra à rua Sr. Eduardo Cravo só pôde exercer a profissão de construtor no
Conde de Bomfim, depois do n. 563, uma taboleta em que declara municipio de Barra do Pirai, local para onde foi licenciado por esta
ser de sua autoria o projeto da referida obra, taboleta na qual, Conselho, de adirdo com o art. 30 do decreto supracitado.
outrossim, omitiu a palavra "Licenciado".
Dia 28
2 — Defendendo-se-se quanto a esta última infração, alega tezf
sido motivada por esquecimento do pintor ,alegação esta, entretanto,
Emes. Srs. Monteiro, Santos lt Comp. Ltd.:
Inaceitavel, uma vez que o interessado naturalmente teria lido a
sua própria tabeleta, antes de coloca-1a na obra.
N. 533-38 — Comunico-vos que este Conselho Nacional, to3 — Quanto ao fato de se declarar autor do projeto, argumenta mando conhecimento de vossa petição de defesa, do auto de constao infrator em sua defesa que está de acórdo com a lei, por tér sido tação de infração número 349, em que sessão de 14 do corrente, reInscrito na P.D.F. como sendo da categoria c, isto é, como profis- solveu manter a multa de um conto de réis que vos foi imposta no
eional habilitado a projetar e construir. Acontece, entretanto, que referido auto.
sendo apenas de "construtor", a sua licença, verifica-se que houve
Convido-vos a fazer, amigavelmente, o referido pagamento no
um equivoco por parte da Prefeitura, equivoco esse que o interessado apressou-se em explorar. É, entretanto, evidente que tal in- prazo de dez dias, sob pena de se proceder à cobrança executiva, nos
terpretação não pódo prevalecer, uma vez que a carteira oonoedida termos do artigo 41 e seus parágrafos, do decreto n. 23.569, do onze
ao Sr. Oliveira foi, de acórdo com sua lioença, a de "construtor" de dezembro de 1933.
apenas (e não "Arquiteto-construtor"), tendo pois, a inscrição na
— Rimo. Sr. Lauro Duffrayer:
P.D.F. que se subordinar ao registro do C.R.E.A.
N. 534-38 — Comunico-vos que este Conselho Regional, to4 — Por estes fundamentos, opino pela manutenção da multa. mando conhecimento de vossa petição de defesa do auto de coli gaRio de Janeiro, 7 de novembro de 1938. — Leopoldo 3ondy.
ção de infração número 349, em sua sessão de 14 do corrente, resolveu mantér a multa de um conto de róis que vos foi imposta no
referido auto.
Procesito n. 4,830.
Autuado — Manuel Tavares Mendes.
Convido-vos a fazer, amigavelmente, o referido p agamento no
Relator — Conselheiro António H. M. Fragoso.
prazo de dez dias, sob pena de se proceder à cobrança executiva,
nos termos do artigo 41 e seus parágrafos, do decreto 23.589, de
nscisÃo
onde dezembro de 1933..
Dia 29
Visto, examinado e relatado este processo número quatro mil
•
oitocentos e trinta, dele consta o auto de constatação de infração
Exmo. Sr. José João Pereira Bastos:
número tresentos e quarenta e quatro, lavrado contra Manuel TaN. 538-938 — Junto ao presente vos remeto a carteira proibi-,
vares Mendes, por infração do parágrafo único do artigo 70 do desional n. 634, expedida em vosso favor pelo CREA da 4a Região e
creto n. 23.569.
entregue este Conselho para ser visada de acórdo com o artig,
No processo foram observadas todas as formalidades legais; o do decretoa 23.569,
de 11 de dezembro de 1933.
auto foi-lhe remetido pelo Correio, sob registro, e publicado no
— Emos. Srs. J. Lopes & Carneiro:
Diário Oficial; dele teve conhecimento e se defendeu pela petição
de folhas 8.
N. 539-938 — Pelo presente ficam VV. SS., int hnaduS a, no
Em sua defesa alega que já retificou a taboleta escrevendo a prazo de 15 dias, retificar a palavra afixada na obra ia Rua
Marqual
palavra — Licenciado — donde se conclue a veracidade da infração de Abrantes n. 118, de acórdo com o que preceitua o art. 7° , do deconstatada, que aliás não é uniu, pois também omitiu o endereço do creto n. 23.569, de 11 de dezembro de 1933 e resolução
1, do
seu escritório, que o citado decreto terminantercente exige na 21 de julho de 1937, do Conselho Federal de Engenharia n.
e Argui..
art. 70 ; e que tudo demonstra a intenaão de burlar o exercício legal tetura, sob pena de, não o fazendo, serem
multados nos tarams
da profissão.
(gado decreto.
n111.n••nn••
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— Ilmo. Sr. Manuel Tavares Mendes:

N. 540 — Junto vos remeto, sob registro, o auto de multa número 18, que, contra vós foi lavrado, em virtude da decisão
do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 5 a Região.
Convido-vos a fazer amigavelmente o pagamento da referida
multa, na Tesouraria deste Conselho, instalado no quarto andar do
Edificio do Ministério do Trabalho, Industria e Comércio sito à rua
Aparício Borges n. 10, no prazo de 10 dias, a contar da publicação
do referido auto de multa no Diário Oficial, sob pena de se proceder
à cobrança executiva, na forma do art. 41 § 10 decreto 23.569, de
11 de dezembro de 1933.
Auto de multa — N. 18
Manuel Tavares Mendes, estabelecido à rua do Lavradio n. 27,
,ia cidade do Rio de Janeiro, tendo infringido as disposições do artigo sétimo parágrafo único do decreto 23.569, de 11 de dezembro
de 1933, conforme consta do b.uto de constatação de infração número tresentos e quarenta e quatro de 26 de julho de 1938 que fica
fazendo parte integrante do presente auto de multa, assinado por
mim, Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 5 a Região, que, de acôrdo com o preceituado no artigo 26
letra c) do acima aludido decreto, imponho, em consequência da decisão do mesmo Conselho, contra o referido infrator, a multa de
5004000 (quinhentos mil reis), sem prejuizo de quaisquer outras
penas em que tenha incorrido ou venha a incorrer, bem como de
quaisquer diligências ou obrigações que lhe tenham sido ou lhe
venham a ser exigidas, ficando também, intimado a efetuar, dentro
da prazo de dez dias, a contar da publicação do presente no Diário
O r i—el, o pagamento da aludida multa na Tesouraria deste Conselho. instalado no quarto andar do Edifício do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio sito à rua Aparicio Borges n. 10, sob pena de
se proceder à cobrança executiva, na forma do art. 41 § 10 do citado
decreto 23.569.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 198. — A. Junqueira Atires,
pre:
Dia 30
lime. Sr. J. Lopes de Oliveira:
N. 542 — Junto vos remeto sob registro, o auto de multa TI. 19,
que, contra vós foi lavrado, em virtude da decisão do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 5 a Região.
Convido-vos a fazer amigavelmente o pagamento da referida
multa, na tesouraria deste Conselho, situado no quarto andar do
Edifício do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, rua Aparicio Borges n. 10, no prazo de dPz dias, a contar da publicação do
referido auto de multa no Didrio Oficial, sob pena de se proceder
à cobrança executiva, na forma do artigo 41 § 1 0 do decreto 23.569,
d• 1t dp dezembro de 1933.
Auto de multa — N. 19
J. Lopes d'Oliveira, estabelecido à rua Carolina Mover n. 38,
na cidade do Rio de Janeiro, tendo infringido as disposições dos ortiga; sétimo parágrafo único e trinta e nove letra b) do decreto
23.569, de 11 de dezembro de 1933, conforme consta do auto de
constatação de infração número tresentos e cincoenta e quatro de 23
de setembro de 1938, que fica fazendo parte integrante do presente
auto de multa, assinado por mim, presidente do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura da 5 a Região, que, de acôrdo com o
preceituado no artigo 26 letra c) do acima aludido decreto, impoem consequência da decisão do mesmo Conselho, contra o referido infrator, a multa de 1:0002000 (um conto de réis), sem prejuizo de quaisquer outras penas em que tenha incorrido ou venha
incorer, bem como de quaisquer diligências ou obrigações que lhe
tenham sido ou lhe venham a ser exigidas, ficando também, intimado
a efetuar, dentro do prazo de dez dias, a contar da publicação do
presente no Diário Oficial, o pagamento da aludida multa na Tesouraria deste Conselho, instalado no quarto andar do Edfficio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio sito à rua Aparicio Borges n. 10, sob pena de se proceder à cobrança executiva, na forma
do art. 41 § 1° do citado decreto 23.569.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938.
A. Junqueira Ayres
presidente.
Instituto Nacional de Previdência
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' Aos vinte e cinco dias do mez de novembro do ano de mil novecentos e trinta e oito, ás dez horas da manhã, na sede do Instituto
Nacional de Previdência, sob a -presidência do Sr. Dr. José Candido
de Lima Ferreira, no impedimento do Sr. Dr. *Aristides Casado, e
presente os membros do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Munir
Freire, Dr. Herbert Moses, Gualter de Pinto Bastos e o Sr. Procurador, Dr. Gualter José Ferreira, realisou-se a 334'. sessão do Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Previdência, tendo sido
tomadas as seguintes decisões:
Habilitações a peculia julgadas:
'•
Relator, Sr. Francisco Muniz Freire.
N. 678 — Peculio obrigatório, 10:0002000 — Cont. Marta CalheiPies Gomes Moreira. — Atendendo ao que consta da certidão de fls.
49, e de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolve o ConseIbo Delibirativo autorizar o pagamento da quota parte que compete a

li-innl'orib
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D. Elza Moreira Melo Cunha, filha da ex-contribuinte Marta Calheiro Gomes Moreira, atentos os cálculos e partilha de fls. 24, e fezendo-se, em tempo, o deconto da parte capital incluída nas pensões vencidas.
N. 4.289 — Pecúlio obrigatório, 5:0002000 — Con't. José Alves.
— Atendendo a que na certidão de casamento de fls. 21 e 22, estã
comprovada a declaração do falecimento da mãe do ex-contribuinte
José Alves, e de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator,resolve
o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento, a D. Antônio Alves,
viúva do de-cujus, da parte restante do pecúlio partilhado a fls. 13,
e que fóra reservada por força de sua decisão de fls. 15.
N. 4.522 — Pecúlio obrigatório, 15:0002000 — Cont. Arlindo
Pereira de Lima. — Adotando o parecer e voto do Sr. Relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento da meação, quota
parte e pensões a que têm direito a viúva, a filha maior e os filhos
menores do ex-contribuinte Arlindo de Lima, de acordo e na férma
dos cálculos e partilha de fls. 33.
N. 4.576 — Pecúlio obrigatório, 10:000$000 — Cont. José Marques Lucas. — O Conselho Deliberativo, de acordo com'o parecer e
voto do Sr. Relator, resolve mandar que se proceda a nova partilha,
tendo por base a idade constante da certidão de casamnto de fls. 7.
Relator, Dr. lierbert Moses:
N. 2.910 — Pecúlio obrigratório, 15:0002000 — Cont. At atifo
Melo. — Provada, pelo documento de fls. 10, a maioridade de Lia,
filha do ex-contribuinte, resolve deferir o pedido de fls. 45, da referida beneficrária.
N. 3.115 — Pecúlio obrigatório, 5:000$000 — Cons. José da Silva. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o parecer e voto do
Sr. Reletor, resolve autorisar o pagamento da meação do aumento
do pecúlio que compete ao pai do ex-contribuinte José Silva, observada a partilha do fls. 34, e reservar a outra metade, nos termos
do mesmo parecer.
N. 3.533 — Pecúlio obrigatfrio, 5:0002000 — Cont. Lafaiete
de Melo Maxim° Barbosa. — O Conselho Deliberativo, adotando o
parecer e voto do Sr. Relator, resolve deferir o pendo de emprestimos de fls. 28, nos precisos termos do mesmo parecer e do emitido peio Dr. Procurador, fls. retro.
N. 4.349 — Pecúlio obrigatfrio, 10:0002000 Cont. Felisberto
Vieira. — O Conselho Deliberativo, adotando o parecer e voto do Sr.
Relator, resolve autorizar o pagamento da pensão a que tem direito
a menor Helena, filha e única beneficiária do ex-contribuinte Felisberto Vieira, de acordo e na fórma dos cálculos e partilha de fls.
20, satisfazendo-se, em tempo, as exigências constantes da parte
final do parecer de fls. 28 da Procuradoria.
N. 4.701 — Pecúlio facultativo, 50:0002000 — Cont. Paulo
Lens de Araújo Cezar. — O Conselho Deliberativo, de acordo com
o parecer e voto do Sr. Relator, resolve, atender os cálculos e partilha
de fls. 25, autorizar a restntuição dos prémios pagos, à viúva e aw
filros da ex-contribuinte Paulo Lenz de Araújo Cezar, visto a sua
inscrição facultativa n. 83.382 não ter o período de carência.
N. 4.724 — Pecúlio obrigatório, 15:000000 — Cont. Rogério
da Silva Gaivão. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator, resolve autorisar o pagamento da meação
e quotas parte a que têm direito a viúva e os pais do ex-contribuinte Rogério da Silva Gaivão; atentos os cálculos e partilha de fls. 13.
Relator, Dr. Gualter de Pinho Bastos:
N, 1.631 — Pecúlio obrigatório, 10:0002000 — Cont. Osman
Pachá Carneiro. — Atendendo ao que consta da certidão de fls.%
e de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator, resolve o Conselho
Deliberativo autorizar o pagamento da quota parte que compete ti pensionista Clarice, filha do ex-contribuinte Osmon Pachá Carneiro,
na conformidade dos cálculos e partilha de fls. 34, e feito em tempo
o desconto (Ia parte capital correspondente às pensões vencidas.
N. 4.2310 — Pecúlio ebrigatório, 15:000000 — Cont. José Alves
de Freitas. — Adotando o parecer e voto do Sr. Relatar, resolve
o Conselho Deliberativo autorisar a pagamento da parte restante
do pecúlio partilhado a fls. 13 e que fôra reservada por força de
sua decisão de fls. 16, a D. Dagmar Gonçalves de Freitas, viúva do
ex-contribuinte José Alves de Freitas.
N. 4.244 — Pecúlio obrigatório, i5:000$000 — Cont. Benjamon
• de Carvalho Góes. — Adotando o parecer e voto do Sr. Relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o . pagamento das meações
do pecúlio liquido partilhado a fls. 60, à valva e à filia do ex-contribuinte Benjamin de Carvalho Góes.
N. 4.741 — Pecúlio obrigatório , 10:0002060 — Cont, Nicanor
Matos Vieira Junior. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o
parecer e voto do Sr. Reletor, resolve autodizar o pegamento do
pecúlio liquido partilhado a fls. 14,` aos pais e únicos beneficiários
do ex-contribuinte Nicanor de Matos Vieira,Junior.
Processos julgados:
Relator, Dr. Herbert Moses.
N. 11.380-Predial — Req. Adriano Carreia da Silva Camara. —
O Conselho Deliberativo, nos precisas termos do parecer e voto do
Sr. Relator, resolve deferir o pedido de fls. 71, quanto à restituição da
Importância de 1.2:000$000. — Nota: O, Conselheiro F. Munia Freire
deu o seguinte voto: Tenho em vista. 'O parecer do Sr. Conselheiro
Relator e opinião manifestada pelo Dr. Procurador na presente
sessão, voto pela restituição da importa:mia de 12:0002000, passando
as apólices, dadas em garantia de alugel, lt propriedade do Instituto.
N. 21.306-37 — Req. Manuel de Siqueira Pinto. — O Conselho
Deliberativo, de acordo com o voto do Sr. Relator, resolve baixar
o processo em diligência, afim de ser auvido o Sr. Dr. Procurador.
N. 1.947-38 — Req. Adolfo Olinger dos Reis. — O Conselho
Deliberativo, de acordo com o voto • do Sr. Relator, resolve beizag
o pracesso em diligência, afim de ser ouvido o Br. Dr.. PfrOoura4.9_rek
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Relator, Dr. Gualte'r 'de Pinho Bastos:
N. 24.560-38 - Req. José Libório BuIção. - O Conselho Deliberativo, de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator, resolve
proper a S. Excia. o Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
a efetivação dos auxiliares técnicos especializados, Sr. José Libório
Bulcão e Edmundo Bragante.
N. 20.194-38 - Inquerito administrativo. - O Conselho Deliberativo, á vista do que consta do presente processo e mais, do
parecer do Sr. Reletor, e exposição verbal do Sr. presidente, resolve aplicar ao funcionário em causa, a penalidade de quinze dias
de suspensão, com perda total dt vencimentos e tempo de eerviço.
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N. 3.751 - Pecúlio obrigatório, 15:0008 e facultativo, 4:000$,
contribuinte Francisco Passos. - Adotando o parecer e voto do Senhor
relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o em p réstimo
de
3798700, com a consignação mensal de 10000, pelo erazo
de 48 meses,
à requerente de fls. 32.
N. 4.714 - Pecúlio obrigatório, 15:0008000, cont. Francisca
Sales Sobrinho. - Adotando o parecer e voto oral do Sr. relator, resolve o Consetho Deliberativo autorizar o pagamento das quotas partes
a que tem direito Osvaldo de Menezes Sales e Nilton Sales, irmãos t
únicos beneficles ios do ex-contribuinte Francisco Sales Sobrinho, na
conformidade aos cálculos e partilha de fls. 13, dispensada a exigência final do parecer do Sub-assistente, a fls. 32, visto já encontrar-se
a fiz 15, a declaração de família, feita de forma legal.
Processos julgados:
Aos vinte e nove dias do mès de novembro do ano de mil noveRelator, Sr. Francisco Muniz Freire:
centos e tinta e oito, às dez horas da manhã, na sede do Instituto NaN. 27.129-38 - Requerente Djalma Dias Ribeiro. - Adotando e
cional de Previaoncia, sob a presidência do Sr. Cr. José Candido de
e vedo do Fr. relator, resolve o Conselho Deliberativo baixar
Lima Ferreira, no impedimento do Sr. Dr. Aristides Casado, e pre- parecer
sentes os membros do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Muniz o •processo em ailigência, nos termos do mesmo parecer.
N. 612 - Hipotecário - Requerente Silvio Viana Freire. - O
Freire, Drs. Berbert Moses, Gualtcr de Pinho Bastos e o Sr. procurador, Dr. Gualter José Ferreira, realizou-se a 335 sessão do Con- Conselho aeliberativo, de acordo com o parecer e voto do es'. relator,
selho Deliberativo do Instituto Nacional de Previdência, tendo sido resolve baixar o processo em diligência, afim de que o Dr. procirador
dtga sobre a necessidade de ser lavrada nova escritura, assim como da
tomadas as seguintes decikees:
•
aplicação da lei nova ao caso passado.
Habilitações a pecúlio julgadas:
Relator, De. Gualter do Pinho Bastos:
N. 19.620-38 - Funeral 603 - Requerente Ermelinda Garcia
Relator Sr. Francisco Muniz Freose:
N. 711 - Pecúlio obrigatório 15:000$000, constituinte, Guilher- Cortes. - O Conselho deliberativo, adotam° o parecer e vo t o do Seme José de Lima. - Adotando o parecer e voto do Sr. relsitor, resolve gnhor relator, resolve deferir o pedido de fls. 2, para outonos' o paamento da importencia de 500'5000, (quinhentos mil reis) a eltu.o de
o Conselho Dekberativo baixar o processo em diligência, nos termos
adeantaniento para funeral e luto.
do mesmo parecer.
Inscrição a pecúlio Julgada:
N. 1.325 - Pecúlio otrigatório, 10:000$000, cont. Albino de
Relator, Sr Francisco Muniz Freire:
• Oliveira Rocha. - Atendendo ao que consta da certidão de fie. 9
N. 15.723 - Pecúlio otrigatório, 15:0008000, cont. João de Melo
verso, e adotando o parecer e voto do Sr. relator, resolve o Conselho
Deliberativo autorizar o pagamento da quota parte pertencente à Vilas Boas. - O Conselho Deliberativo, adotando o parecer e voto
.beneficiária Joeina, filha do ex-contribuinte Albino de Oliveira Ro- do Sr. relator, resolve. mantendo sua deci e ão de fls. 10 encaminhar
o recurso de fls. 11 a 14, à consideração de .S. Ex. o Sr. ministro do Tracin. na conformidade dos cálculos e partilha de fls. 21, feito em balho,
indústria e Comércio.
tempo o desconto da ieeee capital incluida nas pensões vencidas.
N. 2.255 - PeeOlio obrigatório, 10:0008000, cont. António da
Silva. - Atendendo ao que consta da certidão de fls. 59, e de acordo Delegacia do Trabalho Marítimo do Pôrto do Rio de Janeiro
com o parecer e voto do Sr. relator, resolve o Conselho Deliberativo
autorizar o pagamento da quota parte que compete à beneeiciária
JUNTA DE CONCILIAÇÂO E JULGAMENTO
Vitória, filha da ex-contribuinte Antônio da Silva, na conformidade
dos cálculos e. partilha de fls. 41, o feito em tempo o desconto da
SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1938
prole capital incluida lias pensões vencidas.
N. 4.15e - Pecúlio obrigatório, 15:000:3000, cont. Leandro .Presidência: capitão de Mar e Guerra, Luiz de Barros Pala° Francisco da silva. - O Conselho Deliberativo, de acordo com o paSecretaria: Adi da Veiga Cacto
recer e voto do Sr. relator, resolve autorizar o pagamento das quotas
partes que competem aos beneficiários Ana Francisca, Isabel e AnProcesso D. T. M. 13-A-38.
tônio, filhos do ex-con ribuinte Leandro Francisco da Silva, na conReclamante, Arnaldo Pires Laranjeira
formidade dos cálculos e partilha de fls. 39.
N. 4.245 - Pecúlio obrigatório, 10:000$000, cont. Francisco
Reclamada, Companhia de Comércio e Navegação.
Portela. - Atendendo ao que consta da certidão de fls. 9, e do acorDecisão:
A Junta de Conciliação e Julgamento decidiu por unado com o parecei e voto do Sr. relator, resolve o Conselho Deliberativo Indeferir o pedido de lis 16, nos precisos termos do parecer de nimidade: **Em virtude de não haver sido aceita pela Companhia
reclamada a proposta de conciliação feita polo reclamante: prelimifls. 48, da Procuradoria.
narmente
não tomar conhecimento da reclamação por não ser esta
Relator, Dr. Herbest Moses:
Junta órgão competente para fazer cumprir os acórdãos do ConN. 208 - Pecúlio obrigatório, 15:0008000, cont. Alfredo Ho- selho Nacional do Trabalho. Como bem frisou o advogado do retário da Silva. - Atendendo ao que consta da certidão de fls. 16. e clamante
sua argumentação oral é a presente reclamação consede acordo com o parecer e voto do Sr. reiafor, resolve o Conselho De- quência doem
outra anterior em que foi a mesma reclamada condenada,
liberativo oeferir o pedido de fls 50, do pensionista Agnaldo, filho do pelo Conselho
Nacional do Trabalho, a reintegrar o reclamante "com
ex-contribuinte Alfredo -Ilorácio da Silva.
todas as vantagens legais",
esta que o reclamante considera
N. 903 - Pecúlio obrigatório, 10:000$000, cont. Carlos Pioli. - não integralmente cumprida,decisão
por não lhe terem sido pagos os venciAtendendo ao que consta da certidão de fls. 58, e de mordo com o mentos correspondentes á época
em que estava afastado da Comparecer e voto do Sr. relato', resolve o Conselho Deliberativo auto- panhia na proporção a
que
se
julga
com direito. Ora, de acordo
rizar o pagamento da quota porte pertencente à beneficiária Maria, com a parte final do art. 5 0 do decreto
n. 24.784, do 14 de julho
filha do ex contribuinte Carlos Piou, na conformidade dos cálculos de 1934, combinado com o n. XVII do art.
16 do mesmo decreto,
e partilha de fls. 39, feito em tempo o desconto da parte capital ma execução das decisões do Conselho Nacional do Trabalho deve ser
cluida nas pensões vencidas.
pelo procurador geral do Conselho, perante a justiça orN. 3.290 - Pecúlio obrigatório, i0:000$000, cont. Otávio da promovida
dinária. Compareceram: Dr. Antonio Gallotti, como representante
Silva Damas. - Atendendo ao que consta da certidão de fls. 9, e da
Companhia reclamada e Dr. Valdir Faria Rocha, como advogado
de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolve o Conselho do reclamante".
Deliberativo ceferir o pedido de fls. 36, da beneficiária Lorette,
filha do ex-eontribuinte Otávio da Silva Damas.
•
N. 4.074 - Pecúlio obrigatório, 10:0008000, cont,. Teodoro Iná- Departamento Nacional de Seguros Privados e CapitalfroçÃo
cio dos Santos. - O Conselho Deliberativo, de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolve defere: . o pedido de fls. 50, oficianEXVIDIENTE DO SR. MINISTRO
do-se, a respeito, ao Juiz respectivo, com transcrição do dispositivo
legal que rege a matéria.
Processos despachados
Relator, Dr. Gualter de Pinho Bastos:
N. 1.752 - Pecúlio obrigatório, 10:0008000, conte Genésio Vitor
Dia 1 de dezembro de 1938
Álvaro da Luz. - Adotando o parecer e voto do Sr. relator, o Coa'alho Deliberativo, deferindo o pedido de fls. 47, resolve autorizar
feeserno do Estado de Minas Gerais, pedindo seja celebrado um
o empréstimo de 106$200, com a consinação mensal de 5$000, pelo convênio entre o Estado de Minas Gerais e o Governo
da União, pelo
prazo de 24 meses.
qual sejam delegados ao governo daquele Estado os poderes de que
N. 2.158 - Pecúlio cOrigatório, 10:000$000, cont. Silvio de trata o artigo 23 do decreto-lei n. 581, de 1 de agostO de 1938. Sousa Monteiro. - Atendendo ao que consta da certidão de fls. 14 Como parece ao D. N. S. P. C. Faça-se o necessário expediente ao
e 15, e de acordo com o parecer e voto do Sr. relator, resolve o Con- governo de Minas Gerais, encarecendo a conveniência em remeter os
celho Deliberativo autorizar o pagamento da quota parte a que tem moldes do acordo já realizado com o M. da Agricultura.
direito a pensionista Amélia de Sousa Monteiro, irmã do ex-contriÉ o seguinte o parecer do D. N. S. P. C.:
buinte Sílvio de Sousa Monteiro, atentos os Cálculos e partilha de fls.
"Esta Diretoria Geral é, pois, de parecer que:
33, descontando-se, em tem po, a prrte capital incluida nas pensões
a) seja solicitada do governo do Estado de Minas Gerais, indi-'
reencidas e satiefeitas as exigências constantes do parecer de fls. 66, cação dos moldes do acordo já combinado. com o Ministério da AgriOs Procuradoria..
cultura;
,
.
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1,) verificado, dessa rorma, o género de cooperativas que o eratado de Minas pretende fiscalizar, seja o assunto estudado pelos diversos Departamentos Administrativos deste Ministério, a que caiba
e fiscalização das cooperativas referidas nos itens b a e, do art. 17,
do decreto-lei n. 581, já citado;
e) não seja incluída no acordo a fiscalização das cooperativas
de seguros, atribuida a este Ministério". (Processo n. 5.809, de
1933).
Companhia Kosrnos eCapitalização, pedindo seja mantida a data
da realização dos seus sorteios mensais. — Faça-se a Exposição de
Motivos ao Sr. Presidente dá República. (Processo n. 5.794-38).
Luiz Bueno, servente da classe E, pedindo exoneração. — Sim,
em termos. Ao S. P., para fazer o necessário expediente, indicando
min substituto.

Comissão Especial de Legislação Social
PRESIDÊNCIA DO SR. SALGADO FILHO
ATA DA

32* REUNIÃO REALIZADA A 17 DE NOVEMBRO DE 1938

Com a presença dos Srs. Salgado Filho, Deodato Mala, Alberto
Surek, Ozéas Mota e Vicente Galliez, têm inicio os trabalhos, às 14
horas e vinte minutos.
E' lida e, sem observações, aprovada a ata da reunião anterior.
O Sr. Solgado Filho — Na antiga Câmara dos Deputados havia
um ro , ojetn, sob n. 153, de autoria do Sr. Lacerda Werneck, eisando
o pagamento de salários de trabalhadores, a sua garantia e, também,
a fixação da moeda em que o pagamento devia ser feito. Teve passagem iiemorala pelas comissões, indo a receber um suostitutivo da de
LegWação Social. O assunto é muito interessante e merece nossa
atenção. Sabemos que não ocorre, em muitas localidades do interior
do paiz, o mesmo que se dá nas capitais. Ha trabalhadores que; são
pagos em vales, havendo até, em certos lugares, moeda especial para a
efetuação desse pagamento.
Mandei desarquivar o projeto e o distribuo ao nosso colega senhor Deodato Maio.
O Sr. Deodato Moia — Com muito prazer.
0,_Sr. Salgado Filho — Existe, nesse projeto, emenda minha, tendente a fazer com , que o pagamento seja em moeda corrente. Preocupou-me muito a situação do trabalhador em certos Estados.
O Sr. Alberto Surek — No interior, a situação do colono é, muitas vezes, aflitiva. Não pode, siquer, vrrider o produt) dj, seu trabalho. Cultiva, colhe, mas fica na oVigate7so de ontieger o resultado
do seu esforço ao empregador, que é qn. , rn faz a tranção da venda.
Realmente, precisamos libertar o trabalhador rural do inferior
dessa situação angustiosa.
O Sr. Salgado Filho — Existe, também, aqui, um substitutivo do
ox-dreitiiado Sr. Morais Andrade, elanorado com aquele cuidado com
que sempre versava tais assuntos.
O Sr. Deodato Mala — Em a'et1T110 .2 lOCZn IdalC3 do interior faz-se
o pagamento ao trabalhador em vales, para o fornecimento nos armazens.
O Sr. Salgado Filho — O nobre colega estudará e projeto e nos
trará o seu parecer.
O Si'. Deodato Mata — Perfeitamente.
O Sr. Salgado Filho — Foi dirigido à Comissão uns oficio da Asse:dação Brasileira de Imprensa, subscrito peio seu presidente, felicitando-nos pela transformação em lei do projeto de autoria do nosso
colega o Sr. Ozéas Mota, permitindo os benefícios da cumulação das
aposentadorias oficiais com as particulares.
O Sr. Ozéas Mota — Fui autor apenas cia emenda, não de tcdo o
projeto onde o dispositivo foi inclufdo.
O Sr. Salgado Filho — Diz o referido ofício que a iniciativa vem
de encontro aos desejos de muitos profissionais 'da imprensa.
O Sr. secretário agradecerá.
O Sr. Fernandes de Oliveira, chefe de distrito da Leopoldina
aailway, dirigiu ao Sr. Presidente da República car ta, encaminhada,
pelo Ministério do Trabalho, a esta COMiSSii0, relativa ainda ao substitutivo do nosso colega Si'. Ozéas Mota ao ante-projeto do Sr. Alberto Surek sobre aposentadoria e pensões. Ha ai alusão ao caso, já
esclarecido, sobre si a aposentadoria compulsória ou a ordinária deveria ser concedida aos 68 anos.
Como o ponto já não oferece mais dúvidas, diante do texto defelitivo aprovado pela Comissão, o Sr. secretário. nesse sentido,- oficiará ao Ministério do Trabalho, dando os esclarecimentos necessários.
Pelo Sindicato dos 'Operários em Tração, Força e Luz, com sede
em Campinas, foi também, dirigido ea Sr. ministro do Trabalho oficio
'eferente ao mesmo assunto.
Desde que a matéria é idêntica, o Sr. secretário .oficiará nos
mesmos termos ao Ministério do Trabalho.
Foi-me endereçado um oficio da União Geral dos Bindicatoe de
Empregados do Dietran .ba-d p ral, teansmitindo °atro que lhe foi dirigido pelo seu fiado, Sindicato dos Operários e Empregados em Calrigido pelo seu filiado sejam tomadas no devido apreço, pela Comissão, as sugestões que ai serebzem, relativas ao decreto n. 21.364,
de 4 de maio de 1932 (regulamento do trabalho na indústria).
Chmo não existe, na Comissão, projeto algum concernente ao ase
-santo, provindo da ntiga Cãmara, o raie poderemos fazer é encaminhar
tais sugestões ao Sr. ministro do Trabalho, sendo nesse sentido ofipiado, pelo nosso secretário, a S. Ex.
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O Sr. Vicente Gailiez — Trata-se de lei, já algu mtempo ha, em
vigor e contra a qual não houve, até aqui, qualquer reclamação.
O Sr. Salgado Filho — Em vigor, ha seis anos, tendo merecido a
brilhante colaboração do ilustre colega.
O Sr. Vicente Galliez — Muito obrigado.
O Sr. Salgado Filho — Ra algum parecer ou comunicação h Comissão ?
O Sr. Alberto Surek — Sr. presidente, foi-me distribufdc por
V. Ex., para relatar, a miinsagem enviada à antiga Câmara oos Depu
Lados pelo Sr. Presidente da República, acompanhada da exposição
de motivos do Sr. ministro do Trabalho, de então, sobre o anteprojeto que crêa o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Rodoviários.
Quero desobrigar-me, agora, dessa incumbência, expondo meu
ponto de vista sobre o assunto, apesar de já ter sido dada solução ao
caso dos rodoviários, solução que satisfez, embora contrária à idéia
que tive em vista.
Preciso dar meu modo de pensar, porque, nesta Comissão tenho
sido relator de mais de uma proposição tendentes a dar organização
a Institutos e Caixas de Aposentaria e Pensões.
Nesse sentido, sabe V. Ex. que me manifestei a favor da inclusão
dos funcionários das. Caixas Econômicas no Instituto dos Bancários,
porque entendia que, não existindo ainda, para eles, um instituto,
não havendo um patrimônio, seria razoável, constituindo seus funcionários pequeno grupo, fossem incluídos numa instituição rraior.
De outra feita, relator do projeto referente à Caixa de Previdêne
eia do Banco do Brasil, visando regularizar sua situação, fiz ver que,
no meu ponto de vista, havia duas soluções, podendo qualquer delas
ser adotada: a incorporação ao Instituto dos Bancários ou o seu
funcionamento ao lado desse Instituto, de acôrdo com o que determinava o artigo de lei, que permitiu seu funcionamento.
O Sr. Salgado Filho — Com os funcionários até então existentes.
O Sr. Alberto Surek — Fiquei com a segunda das hipóteses pela
razão já exarado em meu relatório: existia um patrimônio; havia direitos adquiridos que, no meu entender, não deveria:nos prejudicar
criando dificuldades aos funcionários, tanto mais quanto o instituto
do previdência social, em nosso pais, ainda está em experiência. S6,
daqui a alguns anos, poderemos saber qual a orientação definitiva a
seguir com referência a esses Institutos e Caixas de \posentadoria
e Pensões.
• O Sr. Salgado Filho — Acatamos todos a- opinião do colega. Apenas fiz objeção quanto à citação do artigo, que não permitiu o funcionamento da Caixa de Previdência do Banco do Brasil nos termos
que enunciava.
O Sr. Alberto Surek — Verificamos que as últimas resoluções do
governo quanto à organização das Caixas de Aposentadoria e Pensõee
já são mais favoráveis do que as primeiras, tendo em vista a complexidade dessas organizações, que não poderiam, na quasi maioria
aos casos, dar benefícios maiores, suportando onus pesados.
No que dizia respeito à Caixa de Previdência do Banco do Brasil,
era o empregador que vinha em beneficio dos seus assxhados • isso
era possível por tratar-se de estabelecimento de crédito, com caratez
oficial, gozando de regalias e privilégios que outros empregadores
não desfrutam.
No caso dos rodoviários, idealizei uma-orientação, que segundo
pensava, devia ser adotada.
• As opiniões, entretanto, divergiram e veiu a ser dada solução à
situação dos rodoviários, que ficaram subdivididos por três institutcs,
dos mais sólidos atualmente: parte foi para os comerciários; parte
para os industriários; e o restante, o grosso dos ferroviários, ficou subordinado ao novo Instituto de Transportes e Cargas.
Sendo assim, desejava, devolvendo a V. Ex. os papeis que me
foram distribuídos, pedir o arquivamento do projeto.
O assunto está solucionado, mas faço questão de salientar que meu
ponto de vista não era desacertado.
O Instituto dos Rodoviários poderia.subsistir; teria vida própria
pelo grande número de associados com que viria a contar,
A solução oferecida parece ter sido satisfatória, Cle vez que Dão
houve qualquer protesto das classes interessadas.
Nestas condições, só me resta, como acabei de dizer, pedir o arquivamento do projeto, sendo este meu parecer, que peço ao Sr. presidente submeta à apreciação dos colegas.
O Sr. Salgado Filho — Os senhores que aprovam o parecer do
Sr. Alberto Surek, opinando pelo arquivamento do o:ojete, queiram
manifestar-se. (Assentimento geral).
Está aprovado.
Ha mais alguma comunicação ou perecer?
O Sr. Ozéas Mota — Sr. Presidente, tenho em mãos para rn.
lutar dois projetos referentes, um, à regulamentação da profissão
de vendedor pracista e, outro, à regulamentação da profissão de
representante comercial junto às repartições públicas.
Não cessam os interessados de procurar-me, pedindo-me lhes
dê aneamento. Tenho me dedicado ao estudo de Outros assuntos que
tenho trazido a debate e que me foram afetos, por V. Ex. não havendo, entretanto, &acurado destes de que agora me ocupo.
Acho, e nesse sentido gostaria de ouvir, desde já, a opinião dos
'meie colegas, que, a regulamentar a situação dos vendedores pracistas e a dos vendeoores nas repartições públicas, deveriamos..ciO
uma vez, regulamenta,' a situação de todo e vendedor, empregado
no comércio.
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Acredito que seria mais interessante, sinão mais prático e lógico, fundir essas duas classes de vendedores num só projeto ampliando ainda, a todos os empregados no comércio, dispositivos que
se relacionassem com esse gênero de atividade. •
Não se poderia dizer, assim, que estamos aqui fazendo trabalho
a pseetações, (tanto em moda nos meios comerciais), procurando,
apenas, atender a este ou áquele interessado. Deveriamos, numa só
proporção, determinar os requisitos essenciais para o exercício da
prol iesrto
O Sr. Salgado Filho — Antes de sujeitar a consulta do nobre
colega aos demais membros da Comissão, queria lembrar que há
uma e l igestão do Sindicato dos Atacadistas sobre o assunto.
Entendo — não me fixei ainda na matéria de modo definitivo,
porque não veiu a mesma a debate — entendo, como o colega senhor
Ozéas Mota, que, realmente, a matéria deve ser apreciada ou previeta
no ie.gulamento dos empregados do comércio.
O Sindicato dos Atacadistas tem uma sugestão que impressiona,
quanto aos vendedores em repartições públicas; e impressiona, suba mais quanto o argumento parte do empregadores: é que a regalam.Ttação tenderia à moralidade administrativa, evitando-se uma
concerrência desleal. Indivíduos não empregados em casas comerciais intervêm, pelas suas relações pessoais nos departamentos da
administração pública, aí colocando produtos que foram obter particularmente, às vezes, em condições as mais desvantajosas.
É ponto interessante, que deve ser examinado.
Como afirmei, ainda não tenho juízo, firmado sobre o assunto,
mas desejava chamar a atenção dos colegas para esse aspecto.
O Sr. Ozéas Moita — Recebi inúmeras sugestões que, sobre a
matéria fazem os interessados.
Parece-me que não se deverá impedir que um cidadão vá aplicar sua atividade no comércio. Poder-se-á, porém, exigir o preenchimento de uns tantos requisitos para esta ou aquela atividade.
É o que corre com outras profissões. O indivíduo precisa de
tempo, de um certo estágio para fazer isto ou aquilo.
O Sr. Salgado Filho — Não há dúvida que não se pode impedir que o indivíduo exerça sua atividade comercial. O que é permitido é evitar uma concorrência desleal, da parte de pesosas eme,
não fazendo de tal prctissão meio de vida, venham, por circunstancias momentâneas, entrar em concorrência com os que apenas nessa
profii-eão encontram os recursos de subsistância.
o SR. 0Zéi:4 Mota — É o que se pode dar com os aposenta-tos.
O Sr. Salgado Filho — Não falo em aposentados. Encaro a
quesOlo de modo geral.
O Sr. Ozéas Mota — Os que estiverem aposentados ou reformados, tendo seus ordenados ou saldos, poderão aplicar sua atividade
no comércio, depois do estágio em que habilitem para a função.
O Sr. Salgado Filho — Não sou dos que pensam que um indivíduo aposentado possa concorrer com os que não o sejam, no
exercido de qualquer atividade. A concorrência, aí, é positivarnerte
desleal. Quem se aposentou é porque não pode mais prestar serviços. Está inutilizade. A presunção deve ser essa.
O Sr. Ozéas Motel — Hoje,infelizmente, já não será assim,
assim, porque há a aposentadoria compulsoria, como a do artigo 177,
da Constituição...
O Sr. Salgado Filho — Meu ponto de vista é que o aposentedo
não dcve concorrer com o considerado válido.
Quando Ministro do Trabalho, recordo-me de haver recebido,
de Vassouras, — cito o caso, como demonstração prática de que é
procedente o modo com encaro o assunto — reclamação de empregados em construção civil, que se queixavam dos aposentados do
Estado que, já tendo sua subsistência garantida, iam fazer-lhes cnncorrencia, oferecendo serviços por salários mínimos, quando eles
precisavam de um ganho maior para o sustento próprio e das respectivas famílias.
E o ponto que deve prevalecer.
O indivíduo aposentado, supõe-se que esteja inhabilitado ou iinpossibiiitado, quer pela idade, quer pela moléstia ou outra meã°,
de continuar a trabalhar.
Não deve mais concorrer com os que ainda estão na necessidade
de ganhar a vida.
O Sr. Ozéas Mota — Há os aposentados, sem ser por moléstia
ou porque se encontram impossibilitados para o trabalho como já
lembrei.
O Sr. Salgado Filho — Precisamente por isso, sou contrário a
qualquer aposentadoria que não seja por invalidez.
O Sr. Ozéas Mola — A sugestão a ser aceita, penso, deverá ser
a que determina que só depois de um estágio no comércio, como
auxiliar, fique o indivíduo em condições de abraçar a profissão.
O Sr. Vicente Galiez — Acho que não há vantagem em fazarso a regulamentação, nos termos em que a deseja, o nosso colega
Sr. Ozéas Mota.
O Sr. Ozéas Mota — Se fazemos a regulamentação de uma Ci2S-•
se — a dos vendedores pracistas ou a dos vendedores em repartições públicas — então encaremos a situação de todos, realizando regulamentação geral.
Do contrário, nitc regulamentemos nenhuma. Por que, tirarmos do comércio, apenas, dois grupos, ou melhor, destacarmos alguns servidores, para ser regulamentada a sua atividade?
O Sr. Alberto Surek — Poderá haver razão para fazer-se a
regulamentação de uma& classes e, não de _outras.

(DIÁTO

Sectuli) I)

Dezembro de MS 244(17

O Si Ozéas Mota — Não devemos fazer legislação de flõr de Ia.
ranja e, sim, procurar atender a todo o profissional. Tanto é vendedor o que procure, no balcão, colocar um cadeado, um ferrolho
ou um metro de seda, um vidro de extrato, como outros que vão
às rep artições públicas e ao próprio comércio — do atacadista na
retalhista — vender víveres, papel, máquinas do escrce-er, etc...
Um atráe o freguez ao balcão; outro vai procurá-lo nas reiyer.
tições públicas e no próprio comércio. É preciso, apenas, vér o ambiente em que vai exercer a atividade.
Há condições que não podem deixar de ser exigidas para a
profissão. Para o comércio a varejo, pelo menos, a maioridade e
alfabetização — saber ler e escrever, e fazer as quatro operaç5es,
atestado de bons costumes, carteira de identidade. Para os vereedores pracistas e em repartições públicas mais um pouco como cogita ri projeto.
Minha preocupação, sobretudo, é evitar que se pense que apenas desejamos regulamentar a condição de vendedor pracista ou de
vendedor de repartições pública,' esquecendo os domais auxiliares
do comércio.
Insisto, que se é -para regulamentar a profissão, não se deve
escolher esta ou aguda função. Ou tudo ou nada.
O Sr. Vicente Galliez — Minha opinião é a de que os projeto
a que se refere o nobre colega foram pedidos com determinada flualidado.
No caso dos vendedores nas repartipões públicas, havia
havia o desejo de dar-se aos membros do Sindicato dos Representantes Comerciais junto ás Repartições Públicas a exclusividade no exercício da profissão, Ta exclusividade foi repudiada por todos aqueles
legisladores que exami nara . o. no momento oportuno, tal projeto.
O que selt-e pouco interessa.
Naturalmente, em se tratando de repartições públicas, poderse-ia exigir que o vemledor fosse brasileiro e portador de uns tantos
outros requist:ns.
Não me parece, entre t anto, que haja no momento vantagem sólida, capaz de justificar a iegulamentação, como a deseja o nosso
colega.
O Sr. Ozéas Mota — Fato é que os interessados ainda continuam
a bater-se pelo projeto
Minha opinião é a de que, ou se arquivam os projetos ou fazemos cousa kPral.
O Sr. Vicente Gaiiez — Não vejo van l agern em projeto de ordem geral, e, mesmo não se pode equiparar o genero no trabalho de
um vendedor de balcão.
O Sr. Ozébs Mota — Para todas, as funções são necessários a
prática e MI .; tantos iequisitos. Tanto assim que o vendedor por
atacado ou prot:sta, cimo em report:0es públicas, se for para um
balcão naufraga ..
O Sr. Alberto Smek — O vendedor Je repartições públicas des o
ser especiabeedo.
O Sr. Ozeeie Mo ta — Especializado — repito — todos são, cada
um na esfera te ação.
O Sr. Viconte Galiez — Quanto aos Vendedores em repartições
públicas haverá casos que digam respeito até à própria segurança
nacional Se ria mister, evideotemente, a exigência de nacionalidade
brasileira.
Ha. oort; m, atualmente. inumeras formalidades que provém os
tornecirnentoe : a concorrêncla pública, a audiência do Tribunal de
Contas, etc.
Desoparecinn, assim, as vantagens da regulamentação que o colega desejaria propór.
Quanto a fazermes lei, com a exigência, apenas, de ser o vendedor maior, sabendo 'cr e escrever, acho objeto muito exiguo pala
nos entregarini s a essa legis'iação.
O Sr. Os.e Mola — Não exijamos, então, para o pracista ou em
repartições públicas, ser maior, braseleiro, ter folha corrida, etc. As
exigências estão de ac ;ido Com a função!....
O Sr. Albe .to Surek — Essa questão Sr. Presidente, está situada do seguinte modo: ha um projeto da antiga Câmara, n. 209, regulamentado o exercício da profissão de representantes comerciais
junto as repartições públicae e um memorial, se não me engano, do
Sindicato claes'st a.
Fui, na extinta Camara, relator, por duas vezes, da proposição.
Procurei estuda-la minucioeamente, e vendo as necessidades da classe, cheguei r conclusile até certo ponto favoravel ao projeto.
Pude vem- que medidas, tomadas ainda ha poucos dias, quanto h
defesa nacional, coincidem com as que, no estudo do projeto, julgava
eu necessári ts.
A propo deão poderá ser aprovada, sendo justo regulamentar-se
a profissão.
Não vejo a mesma cousa com referência aos vendedores comunN
porque estes devem ser aproveitados do modo geral no exercício de
sua atividade.
Todos os cidadãos que se dedicam ao comércio s6 podem engrandecer o paio. Passam a dar movimento às nossas riquezas, repre.
sentadas pelas mercadarias que negociam,
Procuremos, assim dar solução ao caso dos vendedores em repartições públicas, co.neçancio pela nacionalização dos que exerçam
a profissão.
Éfenprescirlivel atentan e es para esse aspecto, sendo que se
trata c' .ndividoos que terão ingresso cru todos os sectores da admi..)
o. inclusive nas praçuo de guerra.
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rosa é aspeto de segurança . nacional;
O Sr. Vicente Goliea
legislarã) sociaa que é tio que nos devemos ocupar.
O Sr. Alberto Sarei,: -- Se pretendemos regulamentar a proVssão, não pilemos deixai de tocar, nesse ponto, principalmente,
quando sabemos que, hoje, ha difict . Idade até para o estrangeiro naturalizar - se. Atualmente, não se consegue a naturalização com a
facilidade que existia no passado.
O Sr. Owlas Mola — Uma fábrica de armamentos que mande
. aqui seu reur.)sentante não poderá negociar com o nosso país, diante
da exigência de ser vandeder de nacionalidade brasileira.
O Sr. Salgado Filho — Como vemos são esses aspectos de segurança nacional, nos i quais a Comissão nãa deve ter interferência.
São questões; que estão entregues às forças armadas, 'que nos garantem perfeitanteste. Isso é ponto que, sendo primordial, para nós é
tectindário, porque não esta na alçada das nossas atribuições.
O Sr. (,:as Mota — aão sociais as leis de que nos devemos
ocupar.
O Sr. Allrto Sitr4c
l'ma ciáisa estará ligada a outra.
Quanto á materia qua, estamos debatendo, á preciso considerar
que ha ainda 3 ofício. assinado peta Presidente da Comissão Central
de Compras dado apoio ao projeto.
O Sr. (Mas Mota — Não apoiado. O ofício diz que, estando em
plena vigência, os decretos tais e tais, tornou-se evidente a dessaecessidade do projeto.
O Sr. Alb:rto Surek -- Leia o colega o final do ofício e verá
que a conclusão é apelando o projeto.
O Sr. Ozéos Mota — Cito a ,arte que vem em abono da tese
que estou defeaciendo e que e a que está fundamentada, Considera o
projeto desnecessário.
O Sr. Albrto Su y ek — O nob :e colee'a comenta un, trecho mas
deixa de lei' a conclusão, onde ha o assen a imento à proposição.
O Sr. 0.Vos Mota — A ronclusão só urde ser inepta Porque não
é razoavel sejan • emia:das duas opiniões num mesmo documento, sobre o mesmo assunto. Acabariamos por ficar sem saber onde se fala
ai verdade. st quando se proainma a desences.dade do projeto, si quando são colhidos seus dispositivos.
Fico cora a prime-a das afirmações, porque é fundamentada em
leis e fatos.
O .Sr. Alberto Stieck — Eu com aguei , que se verifica na conclusão onde se assevcea estar o pacjeto em condições de ser aprovado.
O Sr. Ozi.a,s Moi .; — Aaeitei a primeira opinião, porque, como
já disse, é justificada. A , : utra e gracioaa
O Sr. .liberto Surek --- V. Ex. não pode assegurar tal cousa.
O Sr. Ozéoç Mota — É graciosa. Não é só a meu modo de aér.
Já observei q te quando a 'aformação combate o proje to se firma na
prática e cita .eis, Quando :he é frvoravel não desfaz, a sua opinião
inicial. Está r'aro coma faava do óte — é graciosa.
O Sr. .Sa igedo — Para resumi » : verifico, pelo debate, diante das opiniõcs que acabam de ser externadas, que o nobre relator
já estará habilitado a rar s•u par•eer, u que prova\ elmente será
feito am uma de nos as paóximas reuniõ- s.
O Sr. Ozs;ag Mota — Dei feitamente, Pr. presidente. Trarei meu
trabalho sobre c ass , tilo.
O Sr. Sa,wdo Fi r,ho — lia ainda algum parecer a ser apreciada
pela Comissão'?
Se nad.i mais ha n tratar. vou levantar nossa reunião de hoje,
designando outra paca a p”óxima quinta-feira. 24 do corrente.
Levanta-ar a ses-i r às 16 horas e 10 minutos.
115.0 de
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tiva de 540 pés cúbicos de ar
livre por minuto o pressão de
110 libras • por polegada quadrada, regulação automática em
três pontos permitindo trabalhar com cargas parciais, mancais principais com rolamento
Timken, equipados com motor
de anéis, tipo M. GE. transmissão por correias multiplas em
"V'l e completo com chave magnética CR-7.006 e de proteção
e reostato de partida, CR-3.204
para funcionar com C. A. trifásica de 220 volts, 60 ciclos, sendo levada em consideração a
energia absorvida por unidade
1 93:0051000 93:005$00(
de ar comprimido, um

(Noventa e tres contos e cinco mil réis).
Deverão acompanhar o compressor os seguintes órgãos acessórios o complementares:
a) os encanamentos dagua incorporados ao compressor, um jogo
de chaves e os parafusos de fundação;
b) um (1) resfriador posterior tipo multitubular, tamanho 28
PL-12, do sistema de corrente opostas, de 35 pés quadrados de superficá do resfriamento para fazer com que a temperatura do ar ao
deixar o resfriador, seja de no máximo 15 0 F acima da temperatura da
água de circulação, completo com os seus pertences, inclusive separadores automáticos de húmidade;
c) um (1) filtro de ar, n. 1 O. C. H., de uma célula, completo,
com uma célula extra o um tanque para limpeza e carga.
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registo pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indenização no caso de ser denegado o registo.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser imediatamente após o
registro do contrato pelo Tribunal de Contas, não devendo, porém, exceder de 31 de dezembro de 1938. no 1 0 Almoxarifado da Estrada de
Ferro Central do Brasil.
Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço todas as despesas, até a colocação do
material no local determinado na cláusula terceira.
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na séde da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação. assinadas por autoridade competente, eia virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda corrente nacional, por conta da verba 2, sub-consignação 4 — inc. 03 do
orçamento federal do Ministério da Viação, para o exercício de 1938.
tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária dedução, pela nota de empenho n. 25.906.
Cláusula sexta:
É eleito o fôro federal desta Capital para as ações que decorrerem do presente contrato.
Cláusula sétima:
Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, á Secção de Expedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecedência necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reserva,
:
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues á Comissão os se.
MINISTÊMO DA FAZENDA
gutes
in valores, em caução do fiel cumprimento de cada uma das
cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda, em
Comissão Central de Compras
favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das cláuTèrmo do contrato n. 314 — Pedido n. 1 — Req. n. 904.825/6 sulas referidas, o que determinará tambem a rescisão do contrato, a
não ser que a infração seja determinada por motivo de fôrça maior,
— Nota de empenho u. 25.906.
devidamente comprovado. Um certificado do depósito feito na Caixa
Fornecedor, Ingersoll-Rand do Brasil Sociedade Anônima — Re- Econômica
do Rio de Janeiro, da quantia de 9:3001500 (nove contos
partieão, Estrada de Ferro Central do Brasil — Ministério da Viação. trezentos mil e quinhentos réis), n. 25.995, tomado por termo n. 454
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Co- na ata n. 143.
Cláusula nona:
missão Central de Compras do Govèrno Federal, representada por
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
seu diretor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a IngersollRand do Brasil Sociedade Anônima, estabelecida nesta praça na rua convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
Teófilo Otoni, 48, inscrita no Registro de Fárnecedores do Govêrno material, no prazo e condições estabelecidos, poderá a Comissão adquiFeeeral, sob o n. 499, representada por seu procurador, Sr. George rir de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de
"tenra Holmes, e por êle foi dito que, por sua constituinte, se obriga-. preço por conta do fornecedor e cobrável por ação executiva.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento a
va a fornecer ao Govêrno Federal,. representado pela Comissão, nos
tear-nos do decreto 19.587. de 14 de janeiro de 1931, os artigos cons- todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo número 314 a fls. 821/23 do Livro 21 do Registro de Contratos da Cotares deste têrmo, segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:
missão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricada, e a
Cláusula primeira:
última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras. — Manoel Moreira da FonArtigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
Para a 4 a Divisão
seca, diretor.
O. Compressor de ar, do dois estágios,
Pelo fornecedor. — P. p. George Henry Holmes,
Moacyr Teixeira Çampos.
Ingersoll-Rand, de doia cilinTestemunhas: — Frederico Vierling.
dros, tamanho 13 1/2" x 8" x
Ap-ovario. por delegação do Sr. ministro da Fazenda.
Otto
x 8", para uma capacidade efe-
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DIÁRIO OFICIAL "(Sução I)

Comissão Central de Compras
trermo de contrato n. 315 — Pedido n. 1 — Req. n. 807.026 —
Nota de empenho n. 25.021 — Fornecedora: Cia. Lanston do
Brasil 121. A. — Repartição: Departamento de Estatística e Publicidade — Ministério do Trabalho.
Ao primeire dia de mês de dezembro do ano de mil novecentos e trjrita e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a
CornisS5.0 Central de Compras do Governo Federal, representada por
seu diretor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma
Cia. Laneton do Brasil S. A., estabelecida à rua dos Arcos a. , inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob o número 283, representada por seu gerente geral, Sr. Manuel Mirabet,
e por ele foi dito que pela ibrma se obrigava a fornecer ao Govèrno
Federal, representado pela Comissão, nos termos do decreto número
19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo,
segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
Item
Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
Maquina de cilindro para impressão plana "Miehle". de alta velocidade, 2 revoluções, 4 rolos,
tamanho 2A-n.° 2, completamente nova, da fábrica The
Miehle Printing Press & Kfg.
Co.. americana, com todos os
pertences e equipamentos elétricos, uma
1 132:000$00 132:04-0000
132:0008000
(Cento e trinta e dois contos de réis).
Caracteres:

Mapa de assentos dos tipos: 89 x 127
Composição fechada da rama: 77 x 112
Máximo da folha em tiragem: 86 x 126
Mínimo da folha em tiragem: 41 x 50
Impressões horárias: 2.000.
Peças anexas:
1 disco cortador, 2 jogos completos de almas para rolos, 1 jugo
completo de moldes para fundição de rolos, 4 ramas, 1 jogo completo
de ferramentas
cortador automático e demais pertences.
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal
de Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer indenização no caso de ser denegado o registro.
Cláusula terceira:

A entrega do material deverá nas seguintes condições: A
máquina posta e instalada nas oficinas do Departamento de Estatística e Publicidade do Ministério do Trabalho, até 31 de dezembro do
corrente ano.
Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço, todas as despesas, até a colocação dó
material no local determinado na cláusula terceira.
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta da verba 2, subconãgnação 4, inc. 02,
do orçamento federal do Ministério do Trabalho, para o exercício
de 1938, tendo sido a despesa empenhada e feita, na verba, a necessária dedução, pela nota de empenho n. 26.021.
Cláusula sexta:
J1.. eleito o fOro federal desta Capital para as ações que decorrerem do presente contrato.
Cláusula sétima:
Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, à Secção de Ex-

çpedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecedência necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reserva,
ide fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
, Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues à Comissão, os
beguintee valores, em caução do fiel cumprimento de cada uma das
isláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda,
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
cláusulas referidas, o que determinará tambem a rescisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
maior, devidamente comprovado, uma caução da Caixa Econõrri:ca
1a. 20.128, do depósito na caderneta n. 74.502, da série 4a, da impertencia de treze contos e duzentos mil réis (13:200000), tomado
por termo n. 457, na ata n. 148.
Cláusula nona:
• Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
rnonvencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condicks estabelecidos, poderá a Comissão
!adquirir, de terceiros, material idêntico our similar, correndo a diferença de preço por conta, do fornecedor e cobravel por ação exeinativa.
Tendo ambos os contratantes manifestado o mu assentimento 'a
das as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
315, as fls. 821125 do livro 21° do Registro de Contratos da Co-
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missão Central de Compras, sendo a primeira folha rubricada e 1
última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras — 1 knoel Moreira de Amseca,
diretor;
Pelo fornecedora. Cia. Lanston do Brasil S. A., Manuel Mi.
rabet, gerente geral.
Testemunhas. — Mario Paranhos.
Waldemar Leite.
Aprovado, por delegação do Sr. mini.R.Cro da Fazenda. — Otto
Schillong, presidente.
Termo de contrato n. 316 — Pedido n. 1 — Requisição número 234.308 — Nota de empenho n. 20.019.
Fornecedor: Minnich & Companhia Limitada.
Repartição: Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal —
Ministério da Educação.
•
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Central de Coinpras do Governo Federal, representada por seu diretor, Dr. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma 111innich
& Companhia Limitada, estabelecida à rua Miguel Couto n. 91, sobrado, inscrita no Registro de Foreecedores do Govérno Federal, sob
o n. 20, representada por seu sócio, Sr. Luiz de Sousa Mendes Junior,
e por ele foi dito que, pela firma, se obrigava a fornecer ao Govêrno
Federal, representado pela Comissão, nos termos do decreto número
19.587, de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo,
segundo o estipulado nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
1. Chumbo em barra Figueirôa
equivalente — marca "Es124:6008000
caut", do teôr de 99 %, willo 70.000
18780
121:6008006

(Cento e vinte e quatro conto; e seiscentos mil réis).
Cláusula segunda:
A validade éeste contrato depende dr: seu registro pelo Tribuna.
de Contas, não respondendo o Govêrno Federal, por qualquer indonização no caso de ser deilPgatio o registro.
Cláusula terceira:
O material será entregue no Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal, rua Paulo de Fronti p n. 08, até 20 de dezembro do corrente ano.
Cláusula quarta
O material vira consignado à Comissão Central de Compras. em cujo nome virão todos os documentos de embarque,

saber: conhecimento de carga. fatora consular traduzida, fatura
comercial estrangeira e lista de conteúdo em cinco vias. A consi-

gnação da mercadoria à Cot-mus:no. nos documentos 40 embarque
é convencionai-ta apenas para efeito do desembaraço livre de direita
e taxas: mas os riscos da cousa expedida correm por conta do tornecedor até a sua entrega real no local indicado na cláusula terceira.
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria importada
por força deste contrato somente poderão ser efetuados por esta Comissão. por inter~olio do seu despachante aduaneiro devidamente
autorizado.
Pará g rafo segundo — A entrega dos documentos de embargo! da
mercadoria importada feita pelo 'fornecedor deve Ser acompanhada
de uma cópia da fatura comercial, além da que vem anexada à fatura consular, mas com os preços. de cada item, em moeda nacional.
correspondentes aos do respectivo contrato, dando a importância total
na dita moeda. Dessa cópia deve conotar o câmbio à vista, do dolar,
na data da assinatura do contrato.
Cláusula quinta:
Estão incloidas no preço constaate da cláusula primeira todas as
despesas até a colocação do material no local indicado na cláusula
terceira, inclusive as despesas de agência da despachante e exclusive, apenas, as constantes do § e' desta cláusula.
Parágrafo primeiro — Não estão incluides, no preço consiante
da cláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador tem
isenção, por força do disposto no art. 11, inciso 1 e no art. 18 do deereto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938. •
Parágrafo segundo — No caso de recusa, pelo conferente da Alfândega, no ato do despacho, da isenção de direitos aduaneiros referida no § i° acima, por se ter verificado a existência de similar nacional para o material importado, correrão os mesmos por conta exclusiva do fornecedor, sem direito a qualquer indenização por parte
desta Comissão.
Parágrafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direitos
referida no § 2' acima, deverá o fornecedor efetuar o pagamento dos
mesmos dentro de 30 dias da notificação competente feita
por esta Comissão, sob pena de perda da caução estipulada na cláusula 9' (nona).
Cláusula sexta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante decla•
rações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade com'utente, em virtude de cargo ou delegação, e será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta da verba e. stih-nnsignação 8, Inc. 15,
do orçamento federal do !Ministério da Ed-- , :eão: para o exercfcio de
1938; a despesa consta ia nota de empenho n. 20.019, e foi feita na
'verba a necessár!n
Cláusula s,Mireae
É eleito o fero federal desta -,apittil para AS in õeà
qu e de.wererpm do presente contrato,
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i) irradiar, dial:emente, os boletins ou a n isus de serviço meteorológico, bem como transmitir e receber, nos dias e horas determi.
nados, u programa nacional e o panamericano;
j) suometer. no prazo de tres (3) meses, a contar da data do
registro do contrato pelo Tribunal de Contas, à aprovação do Governo, o local escolhido para a montagem da estação;
k) submeter, no prazo de seis (6) meses, a contar da mesma
data de que trata a alínea anterior, à aprovação do Governo, as
plantas, orçamentos e todas as especificações técnicas das instalações,
inclusive a relação minuciosa do material a empregar;
1) inaugurar, no prazo de dois (2) anos, a contar da data da
aprovcção de que trata a alínea anterior, o serviço definitivo, salvo
motivo de força maior, devidamente comprovado e reconhecido pelo
Governo;
m) submeter-se à ressalva de direito da União sobre todo o
acervo da sociedade, para garantia de liquidação de qualquer débito
para com ela;
n) submeter-se à ressalva de que a frequência distribuida
sociedade não constitue direito de propriedade, e ficará sujeita às
regras estabelecidas no regulamento dos serviços de radio-comunicação (decreto n. 21.111) ou em outro que vier a ser baixado sobre
essa frequência o direito de posse da União;
o) sunmeter-se aos' preceitos instituidos nas convenções e re.
gulamentos internacionais, bem como a todas as disposições contidaa
em leis, regulamentos e instruções que existam ou venham a existir,
referentes ou aplicáveis ao serviço da concessão.
IV — A concessionária não poderá alterar, em qualquer tempo,
seus estatutos. sem prévia aprovação do Governo, assim como se
NIINISTÉR/0 DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
obriga a manter sua estação em perfeito funcionamento, com a efinecessária e de acordo com as prescrições técnicas que esTermo de contrato concedendo permissão à Sociedade Anónima Rádio ciência
Mineira, ex-Sociedade Rádio Mineira Imitada. para estabeleces tiverem em vigor ou vierem a vigorar.
— Fica estabelecido que a estação transmissora da concessiouma estação radiodifusora na cidade de Belo Horizonte, Estado náriaVsó
poderá ser localizada a uma distância, mínima, de ires (3)
de Minas Gerais:
quilômetros do centro da cidade.
Aos vinte e cinco dias do mès de novembro de 1938, presentes
VI — No regime de fiscalização que fôr instituido, fica assegunesta Secretaria de Estado, no Rio de Janeiro, o senhor general João rado ao Governo, quando julgar conveniente, o direito de examinar,
do Mendonça Lima, ministro de Estado dos Negócios da Viação e como melhor lhe aprouver : os livros, escrituração e tudo que ec
Obras Públicas, por parte do Governo Federal da República dos ES - tornar necessário a essa fiscalização.
tariO3 Unidos do Brasil, e os senhores Henrique José da Silva Júnior
VII — Pela inobservância de qualquer das presentes cláusulas,
e &lei Pena Fausto, na qualidade de representantes, legalmente ha- em que não esteja prevista a imediata caducidade da concessão, o
bilitados, da Sociedsde Anónima Rádio Mineira, declarou o senhor Governo poderá, pelo órgão fiscalizador, impor à concessionária
min1stro que. de conformidade com o decreto n. 3.137, de 8 de ou- multas de cem mil réis (100.'000) a cinco contos de réis (5:0003000),
tubis) de 1938, fica concedida prrmi gsão à mesma Sociedade Anô- conforme a gravidade da infração.
nima Rádio Mineira, ex-Sociedade Rádio Minera Limitada, para
Parágrafo único. A importância de qualquer multa será recoRstni n p lce.r. sem direito de ex c lusividade, uma estação radiodifusora
lhida à Tesouraria do Departamento dos Correios e Telégrafos, den111 cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, mediante as
tro do prazo improrrogável de trinta (30) dias, a contar tia data da
seguinte s cláusulas:
notificação feita diretamente à concessionária ou da publicação do
I -- Fica assegurado à Sociedadx, knAnima Rádio Mineira o di- ato no "Diário Oficial".
reito de estrWelecer. na cidade de Belo Horizonte (Estado de Minas
VIII — Em qualquer tempo, são aplicáveis à concessionária os
Clorais`, inna'estação dup ) ylas mádias, destinada a executar o ser- preceitos da legislação sobre desapropriação por necessidade ou nu.viço de radiodifu zão, com finalidade e orientacão intelectual e ins- lidado pública e requisições militares.
trutiva, e com subord i neçãe a todas as obrigações e exigências insIX — A concessão será considerada caduca, para todos os efeitos,
tiluides neste ato de concessão.
sem direito a qualquer indenização:
II — A prestm l ‘_., roners são é outorgada pelo prazo de dez (10)
a) se, em todo tempo, fôr verificada a inobservância das dispoanos a (c onter da data do registo deste contrato pelo Tribunal de sições contidas nas alíneas a, b, c, d, i (ia fine), j, k e 1, da cláuC(ilitas, e renovável, por ienel período, a juizo do Govèrno, esm pre- sula III;
juizo da faculdade que lhe assegura a legislação vigente de, em
b) se não forem pagas, dentro dos prazos estabelecidos, a quota
qualquer tempo, desapropriar, no interesse geral, o serviço outor- e contribuições a que se refere a alínea e da cláusula III, bem como
gado.
a importância de qualquer multa imposta nos termos da cláusula
Parágrafo iineo. O Governo não se responsaliliza por indeni- VII;
zação alguma, si o Tribunal de Contas denegar o registo do contrato.
c) se, em qualquer tempo, se verificar o emprego da estação
III — A concessionária é obrigada a:
para outros fins que não os determinados na concessão e admitidos
e) constituir sua diretoria com deis terços (213), no mínimo, pela legislação que reger a matéria.
de brasileiros natos, atribuindo a estes funções efetivas de adminisParágrafo primeiro. Poderá a concesção ser 4eclarada caduca,
(ração;
a juizo do Governo, sem direito a qualquer indenização:
I.) admitir, exclusivamente, operadores e locutores brasileiros
a) se, depois de estabelecido, fôr o serviço interrompido por
natos, e, bem assim, a empregar, efetivamente, nos outros serviços mais de trinta (30) dias consecutivos, ou se se verificar a incapate.crlicos e administrativos dois (213), no minimo, de pessoal cidade da concessionária para executar o serviço, salvo motivo de
brasileiro;
força maior, devidamente provado e reconhecido pelo Governo;
c) não transferir, direta ou indiretamente, a concessão sem
b) se a concessionária incidir reiteradamente em infrações pasprévia audiência do Govérno;
síveis de multa.'
d) suspender, por tem.pó que for determinado, o serviço, tudo
Parágrafo segundo. A concessão será considerada perempta se
ou em parte, nos casos previstos no regulamento dos serviços de o Governo não julgar conveniente renovar-lhe o prazo.
rádiocomunicação (Decreto n. 21.111), ou mi Que vier a reger a
Por assim haverem acordado, e tendo os representantes da conmatéria e obedecer à primeira requisição da autoridade competente tratante declarado que elegiam domicílio legal da mesma a cidade
e, havendo urgência, fazer cessar o serviço em ato sucessivo a inti- de Belo Horizonte, cujo fôr° será competente para dirimir as dúvimação, sem que, por isso, assista à sociedade direito a qualquer inde- das porventura suscitadas durante a execução da concessão, mandou
nizaçiic;
o senhcr ministro lavrar o presente termo que, depois de lido e por
e) submeter-se ao regime de fiscalização que fôr instituido pelo todos achado conforme, assina com os precitados representantes da
Governo, bem como ao pagamento, adiantadamente, da quota mensak concessionária, com as testemunhas doutor João Batista de Macedo
para as despesas de fiscalização e de quaisquer contribuições que Guimarães e Júlio Xavier da Silva Moura, respectivamente, oficial
venham a ser estabelecidas em lei ou regulamento sobre a ma. administrativo, classe L e oficial administrativo, classe J, do Quadro
I, deste Ministério, e comigo, Mio José Teixeira de Uzeda, funcionatéria:
f) fornecer ao Departamento dos Correios e Telégrafos todos rio do Departamento dos Correios e Telégrafos, com exercício nesta
os elementos que este venha a exigir para os efeitos de fiscalização, Secretaria de Estado, que o escrevi.
a, bem assim, prestar-lhe, em qualquer tempo, todas as informações
Secretaria de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas,
que permitam ao Governo apreciar o modo como está sendo executada no Rio de Janeiro, em (sobre estampilhas federais no valor total de
a concessão;
cincoenta mil e duzentos réis, inclusive taxa de Educação e Saúde)
g) manter sempre em ordem e em dia o registro de todos os vinte e cinco de novembro de mil novecentos e trinta e oito.— João
programas e irradiações lidas ao microfone, devidamente autentica- de Mendonça Lima. — Henrique José da Silva Junior. — Jati Pena
das e com o visto do órgão fiscalizador;
Fausto. — João Baptista de Macedo Guimarães. — Julio Xavier da
h) obedecer às posturas municipais aplicáveis ao serviço da Silva Moura. — Elio José Teixeira de üzeda.
concessão;
(C 8.032 — 2-12-38 — 283$800).

Clánsula oitava:
A firma contratante dará preferência para o embarque do material, aos pvu '.as do Lloyd Brasile:1 o. desde que esta P referênCia não
prejudique o comprimento do contrato dentro do prazo.
Cláusula nona:
Neste ato foi entregue, pelo fornecedor, à Comissão, uma caução
da Caixa Ecânomica, n. 26.159, do depósito na caderneta número
198.844, da serie V', da importânei 1 de 12:460$000 -(doze contos, quatrocentos e sessenta mil reis), tomado por termo n. 458, na ata n. 147,
do depósito feito em caução do fiel cumprimento de cada uma das
cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua reversão
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
cláusulas referidas, o que determinará, tambem, a rescisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
"maior. devidamente comprovado.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu assentimento
a todas as cláusulas do presente contrato, foi ele tomado por termo
n. 316, as folhas 826/27, do Livisi :I P de Registro de Contratos da
Comissão Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas
e a última assinada pelas partes e testemunhas do ato.
Pela Comissão Central de Compras: Manuel Moreira da Fonseca,
airetor.
Pelo fornecedor: Minnich A Comp., Ltda.
Testemunhas: Fernando Thedim. — Jorge Mendonça.
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
pres .Gente.
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RENDAS PUBLICAS

PARTE COMERCIAL

Recebedoria do Distrito Federal

Câmara Sindical dos Corretores da Bolsa de Fundos Públicos do Rio
de Janeiro - Curso de Câmbio e Moeda Metálica •
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938
Praças

Oficial
Londres
Paris
. .
'Alemanha:
.........
Reicbsmark
Reisemark
Verrechnungsmark .
Unterstutzungsmark
j)ortugal
Bélgica:
Papel
Ouro
. ••
Ilespanha .
Sulca
Suécia.
............
Noruega.
•••
Dinamarca .
Totieco-Slovaquia
Neva-York ...
Montevidéu
Buenos Aires (pêso-papel).
Bidanda
Japão.
Rumânia .
..
..........
Canadá
Áustria. • • •• •
Chile.
Polónia
....
Moedas

Comparação da renda
Exclusive
Geral
depósitos

A vista
Livre
838173
8178
9940

•••••

Arrecadada em 1 de dezembro de
1938
Em 2 de dezembro de 1938

304:1698700
1.482:778$000

299:9868200
1.474:7208200

Total
Em igual perfodo de 1937

1.780:9478700
1.400:4568200

1.774:7068400
1.387:6328800

386:4918500

387:0738600

Diferença para nuds em 1938

78100
48i82
t4980
4825
$805

Arrecadada de 2 de janeiro a 2
454.141:4088500 447.806:2988300
de dezembro de 1938
314.611:9638000 338.161:1798900
Lhn igual período de 1937
Diferença para mais em 1938.... 109.526:4458500 111.615:118400

eliffie••
,n•

3-$004

Recebedoria Federal em São Paulo
BOLETIM N. 21

48041
48450
••n•
~MD

••••••n
••n•,

•••••
l•n•
•••nnn

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

32.522:0928400
de 1 a 26 de novembro de 1938
$630 Arrecadada
2.339:7J3600
178730 Em 28 de novembro de 1938
78200
34.861 :8:568C00
43251 Em igual períodoTotal
25.115:159s500
de 1937
98664
48884 Diferença para mais em 1938
9.416:496590
188009 Arrecadada de 3 de janeiro a 28
31.4.264:598•0
de novembro de 1938
257.718:M8000
38400 EM igual período de 1937
56.510:3713000
Diferença para mais em 1938
...
97$78$
928000
COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITO?

Libra
Litra 8u1-africana
...
20$773
I)cJ lar
8562
Pi anco
48692
Fi anco-sufço
$909
E.,•udo
48786
..........
Peso-argentino
78764
Pêro-uruguaio
MOO
Reichsmark
$798
Lira
num
........
• en
38850
Z oty
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. - Juvenal de Queiror
;Vieira, síndico.
Cotações oficieis de titulas
Apólices da União.
829800e
Diversas emissões de 1:000$, 5 %, port..
7958000
Diversas emissões de 1:0008, 5 %. port. (cautelas)....
8098000
Reajustamento económico de 1:0008. 5 %, port.. . .
Obrigsções da União:
1:0718000
Tesouro Nacional de 1:000$, 7 % (1932).
9348000
Weseuro Nacional de 1 :0008, 6 % ( 4937 ) •
Apcil‘ces Municipais:
4818500
Empréstimo de 1904, port
.....
1518000
Empréstimo de 1906, port
.......
1528000
Empréstimo de 1914, port.
1768000
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 3.264).
1808500
Empréstimo de 1931, port.
Apólices Estaduais:
775800n
Minas Gerais de 1:000$$, 7 %, port. (9.625)
Minas Gerais de 1:000$, 7 %, port. (9.661).
7738000
Minas Gerais de 1:0008, 7 %, port. (9.716).
773$00.1
Minas Gerais de 1:0008 7 % port. (10.246)
7758000
1448000
Minas Gerais de 2008, 5 %, port. (1924)
Ninas Gerais de 2008, 9 % (1934) 2' série.
1088560
878000
Pernambuco de 10088, 5 %, port.
19290,10
São Paulo de 200$. 5 %, port..
:Uniformizadas de São Paulo de 1:000$. 8 %, port
980$00U
'
Debyntures:
lrompanhia Progresso Industrial do Brasil.
2008300
sociedade Propagadora das Belas Artes.
2108000
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. - Juvenal de Queiroz
síndico. -

Arrecadada de 1 a 28

32.115;0

de novembro de 1938

•

Em 28 de novembro . de 1933

$1.117 : L'338700
25 218.5188100

Total
Em igual período de 1937

0.228:M58600

Diferença para mais em 1938

..

Itl$000

2.332:M78100

••••••n••••••••

Alfândega do Rio de Jaiwiro
RECEITA ARRECADADA

Datas .
Receita do dia:
1 de dezembro de 1938
1 de dezembro de 1937
Receite global:
De 2 de dezembro a 1 de dezembro de 1938
-De 2 de janeiro a 1 de dezembro de 1937 .
1938 •

1:NIportIncia5
1.4:fr ; :02211300
1.921:U968300
145.222:9738100
456.801:6778800
• /1.581:7018700

•

4

EDITAIS E AVISOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEI1N IÇO
POILICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE GUARDA sANITWo
. São chamados a comparecer com urgência no Serviço de /Mo-

ruiria Médica do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, praça
Marechal Ancora, edifício da Imprensa Nacional. 1° andar. ás 11 e
meia horas, os seguintes candidatos, inscritos uo concurso de Guarda
Sanitário:
33. Virgínia Campos.
97. João Cavalcanti Nerl,
159. Djalma de Oliveira Sampaio.
161. Américo Moreira da Silva.
221`. Pitagoras

2'1122 Sábado 3 •
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281. Guilherme Loureiro.
282. Henrique da Silva Ferrão.
308. Wilson Guimarães.
309. Francisco Lino de Andrade.
386. Aventino de Paula Bastos.
370. Carlos de á Ferreira.
464. Rosalvo Cruz.
467. Jaime Gaivão.
470. Raul Antero Lopes.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1938.
concelos, secretário do concurso.

Nal: — "Estatutos e regulamentos da Uuião Sulidarista Brasileira".
— Um folheto com 29 páginas e mais 3 folhas Oesdojsraveis ao fim..
ó autor usa na obra o . nome abreviado de Heitor Calmou. O livro
iontem estampas. O registro é só para o texto. Impresso no correuano, nesta capital.
N. 6.088 — Requerido pelo autor Alberto Sidney Ewbank Corbett,
brasileiro, residente à avenida Graça Aranha, n. 403, 100 andar, nesta
capital: — "A Nacionalização dos Bancos Estrangeiros e a regulamentação do art. 145 da Constituição Brasileira". Um volume com 44
&beta d Vce- páginas e mais 2 folhas ao fim. O autor usa na obra o nome abreviado de Alberto S. E. Corbett. O livro apresenta estampas. O registro
11 só para .o texto. Impresso no corrente ano, nesta capital.
N. 6.089 — Requerido pelo autor Manuel Garcia de Gomar, ess
panhol, residente à rua Manuel da Nóbrega, n. 25, na cidade de São
Paulo: — "La sintesis restauradora". — Obra filosófica pro Paz. Um
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
yolume com 282 páginas e mais i folha ao fim. Capa com ilustração.,
A obra apresenta um retrato do autor. O registro é só para o texto.
Policia do Dtsstrito Federal
Impresso no corrente ano, na cidade de São Paulo, Estado de São
Raul°.
INSPETORIA DO TRÁFEGO
N. 6.090 — Requerido pelo autor. Georgius Assaz, brasileiro,
naturalizado, residente à avenida Olegário Maciel, número 321, na
EXAME DE MOTORISTAS
cidade de Belo Horizonte, Estado da Minas Gerais: — "São Jorge,
sua vida e seu martirio". — Um volume com .64 páginas e mais uma
Aesultado doe exames efetuados no dia 2 do °errante:
folha ao fim com erratas. A obra apresenta estampas. O registro é
só para o texto. Impresso no corrente ano, na cidade de Belo HoriAprovados: Casemiro Godinho, Ezequiel Dias Júnior, João Fraff- zonte,
Estado de Minas Gerais.
cimo Duarte, Maria de Araújo Mota, Manuel da Silva Caixeiro, DoN. 6.091 — Requerido pelo autor Hildebrando Pompeu Pinto
mingos Paternostro, Valdemiro Andrade, Alfonso Amí Imbliglia,
Mon, brasileiro, residente à. rua Sousa Lima, n. 87, nesta capital:
Ema Esterina Bohny, António Monteiro, Raul de Sousa Paiva.
- —
"Limites do Brasil". A fronteira com o Paraguai". Um volume
Reprovados: 14.
com 149 páginas. A obra apresenta oito mapas do texto. O registro
Observação — A falta à ohamada na turma efetiva importará no é só para o texto. O autor usa na obra o nome abreviado de Hildebrando Acioli. Impresso no corrente ano, na cidade de São Paulo,
pagamento de nova inseria-ao. (Art. 294 do It. T.).
Estado de São Paulo.
Inspetoria do Tráfego, em 2 de dezembro de 1938. — O inspetor
N. 6.092 — Requerido pela autora Emílio. Dona Lila, brasileira,
geral de Policia, Capitão Riograndino Kruel.
residente no Largo Sete de Setembro a. 17, na cidade de São Paulo:
- "Memorial Técnico". — Resumo dos pontos principais do Curso de
Córte "Lilla". Um folheto com 8 páginas sem numeração. O livro
apresenta estampas. O registro é só para o texto. Impresso no corImprensa Nacional
rente ano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
N. 6.093 — Requerido pelo autor Manuel R.odrigues Machado,
SECÇÃO DE PUBLICAÇÕES
brasileiro, residente à rua José Bonifácio n. 187, c. IV, nesta capital: — Caligrafia Rondes". — Para o ensino comercial. Caderno
Acham-se nesta secção, aguardando pagamento: c
Brasil. Um caderno com 8 folhas inumerados, contendo 14 exercícios
Decreto n. 3.144, de 11 de outubro de 1938, em que é interes- de caligrafia. O texto ocorre apenas na parte interna das duas capas..
sado Circulo de Estudos Bandeirantes.
O autor usa na obra t o nome abreviado de Professor M. Machos,Decreto n. 3.146, de 11 de outubro de 1938, em que é inte- Impresso no corrente ano,
nesta capital.
ressado Ginásio Professor Pinheiro Campos.
N. 6.094 — Requerido pelo autor Luiz Lavennere, brasileiro,
Decreto n. 3.150, de 11 de outubro de 1938, em que é interes- residente à rua Comendador Leão, n. 351, na cidade de Maceió, Essado Colégio Santo André.
tado de Alagbas: — "Compêndio de Teoria Musical". — Primeira
Decreto n. 3.201, de 21 de outubro de 1938, em que é interes- parte. Um volume com 12 páginas numeradas com algarismos rosado Banco Popular de Nazaré.
manos, mais 178 páginas com algarismos arábicos e mais 2 folhas ao
Decreto n. 3.290, de 23 de novembro de 1938, em que é inte- fim sem numeração. O registro é para a segunda edição. O autor
ressado o govèrno do Estado do Rio de Janeiro.
usa na obra o nome abreviado de L. Lavennere. Impressmo corDecreto n. 3.347, de 1 de dezembro de 1938, em que 6 • inte- rente ano, em Jaraguá, Estado de Alagóas.
ressada Soc. Ano. Leoa Israel Company.
N. 8.095 — Requerido pelo autor Aurélio Domingues de
Decreto n. 3.348, de 1 de dezembro de 1938, em que é interes- brasileiro, residente à rua São Clemente n. 178. C. XXXVIII,Sousa,
nesta
sada Soc. Ana. N. V. Albetam Bagger & Binwmaatscappij.
capital: — "Passado". Um volume com 322 páginas e mais 2 folhas
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Jayme cle Alencar ao fim. O autor usa na obra o nome abreviado de, Aurélio Demiti.
Araripe, encarregado da secção de publicações
gues. Capa ilustrada. A obra apresentada um retrato do autor. O
registro é só para o texto. Impresso no corrente ano, nestt capital.
N. 6.096 — Requerido pelo autor Ari Maurell Lobo, brasileiro,
residente à rua Marquei de Paraná n. 3, nesta capital: — "Desenho
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÜDE
Técnico. Um volume com 174 folhas. O volume está dividido em 6
livros, cala livro tem numeração própria, contendo várias folhas
inumeradas. A obra apresenta estampas. O registro é só para o texto.
Serviço de Obras
Impresso no corrente ano, nesta capital.
Chamo a atenção dos interessados para o edital tpublicado
Secretária da Bibliteca Nacional. 1 de dezembro de 1938. —
Didrio Oficial de 24 de novembro corrente, à paga. 23.592 a 23.593. Q Secretário, Oscar Lana Freire.
Serviço de Obras do Ministério da Eduesolio o Saúdo, ggi de N..
veinbco de 1938.
Ed. Sousa Aguiar, auiperintgadonte.

Universidade de São Paulo
Biblioteca Ntielottbi
Diasirroa ARTIPORAin

eD Ordem do rir. Motor e de oonformidade roei as lei em

EAOULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGLI,
~Puas°

PARÁ DOCÊNCIA uvas

' Dê ordem do Sr. diretor e de acórdo cora a legislação vigente,
/aço público que durante o méo de novembro próximo findo, forag faço público, para conhecimento
dos interessados que, de 1 a 31 de
efetuados os seguintes registros:
janeiro de 1939, estarão abertas, na Secretaria' da Faculdade de FarN.6.085 — Requerido pelo autor Aeacie di Costa Santos, brei- mácia e Odontologia da Universidade de São Paulo, sita à rua Três
!Melro, residente it estrada Bras de Pina n. 131, nesta capital: — Rios n. 579, as inscrições ao concurso para a Docência Livre das
''Ginon Ácido". — Um folheto com 4 páginas sem numeração, apre- cadeiras Farmácia Quimica, Quimica Industrial Farmacêutica, Hisentando estampam. O registro é só para o texto. Impresso no ano de giene e Legislação Farmacêutica e Química Biológica (10, 11`, 12'
1.937, nesta capital,
e 134 cadeiras do curso de Farmácia) e Prótese Buco-Facial, PatoN. 6.086 — Requerido pelo autor José Amedée Péret, brasileiro, logia e Terapêutica aplicada e Ortodontia e Odontopediatria ,(104,
residente à rua Marechal Deodoro, n. 78, na cidade de Belo Hori-4 11' e 12' cadeiras do curso de odontologia.)
zonte, Estado de Minas Gerais: •— "Noções de estéticas fadai no
São as seguintes as exigência legais:
adulto e na eriança. Estudo da posição estética do primeiro molar,
Só poderão Inscrever-se em concurso, os brasileiros natos ou nainferior*. Um volume com 18 páginas. A obra apresenta estampas.,
O registro é sé para o texto. Impresso no ano de 1937, na cidade de turalizados, portadores, 'polo menos, ha cinco anos, de diploma proBelo Horizonte. Estado de Minas Gerais.
fissional ou ciéntffico de instituto oficialmente reconhecido Peio
- N. 8.087 — Requerido pelo autor, Heitor Ca/mon de Cerqueirg Govèrno Federal, onde se ministre ensino dsdisciRlIna pujp coaLima, brasiliel. o, residente a rua Miguel Perel% Qat.
curso se propõem. •
DeSts.
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Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade g o Brasil
Os candidatos- deverão apresentar no ato da inscrição:
1°. um requerimento com firma reconhecida, dirigido ao 'diretor
INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE liaeirantç33
da Faculdade, no qual será indicado o nome, filiação, naturalidade,
estado civil, idade, residência, profissão, tempo decorrido de sua
(Exame vestibular)
formatura, fazendo-o acompanhar das provas competentes;
De acordo com a circular u. 1.200 de 1 de junho de 1937, achamdiploma profissional em original, devidamente registrado no se abertas na Secretaria desta Escola, de 20 a 30 do dezembro, as
Departamento Nacional de Educação, Saúde Pública e no Departa- inscrições para o concurso de habilitação (exame vestibular), sob
niento de Saúde do Estádia;
as seguintes condições:
3°, prova de que é brasileiro nato ou naturalizado;
a) O número de vagas fixado pelo Conselho Técnico Adminis4°. prova de quitação com o Serviço Militar;
trativo é de 60 (sessenta);
. 5°. prova de sanidade e idoneidade moral:
b) os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos;
6° memorial, com documentação da atividade prefissional ou
10, prova de conclusão do curso secundário;
científica. que tenha exercido o que se relacione com a disciplina em , . 2°, certidão que prove a idade mínima de 17 anos;
3°, carteira de identidade;
concurso:
4°, atestado de idoneidade moral;
7° 50 exemplares de uma tese original, ainda não publicada, com
0 , atestado de sanidade física e mental;
5
I páginas, no mínimo Obre assunto de livre escolha do candidato
6°,
atestado de vacina;
e pertinente à matéria em concurso.
70, recibo de pagamento da taxa de inscrição;
O memorial acima citado dirá respeito a tudo que se relacione
c) não será aceita a inscrição do candidato que apresentar docom a formação intelectual do candidato e com a sua vida e atividade cumentação
incompleta;
profissional ou científica e será dividido nas seguintes partes:
d) não serão aceitos certificados com assinaturas ilegiveis, nem
a) indicação pormenorizada de sua educação secundária. pre- certidão da existência de certificados de exames em outros insticisando as datas, lugares e institutições , em que estudou e premios ou tutos, nem pública forma de quaisquer documentos;
outras distincões conseguidas: descrição minuciosa do seu curso sue) as inscrições serão abertas às 11 horas do dia 20 de dezem•
perior com a indicação da época e lugar em que foi feito e relação bro e encerradas às 17 horas do dia 30 de dezembro;
daF notas obtidas em exame;
f) o horário do expediente é .de 11 às 17 horas.
b) relatório de toda sua atividade científica, reportando-se às
Depois de registrada na Secretaria, a carteira de idantidade'sera
n.einórias e trabalhos de qualquer forma divulgados e que versem restituida ao candidato, que deverá obrigatoriamente apresentá-la
à Junta Examinadora quando chamado às provas. O concurso de
exclusivamente sObre a disciplina em concurso:
c) relação dos trabalhos científicos outros que haja divulgado habilitação versará sobre Física, Química Geral, Mineral e Qrgãnica, História ' atura!, Sociologia, Desenho e Inglês ou Alemão a
Dão diretamente relacionados com a cadeira em concurso;
d) relação minuciosa de todas as funções públicas ou Parti- escolher.
culares, de exclusivo interêsse profissional, que tenha exercido.
Secretaria da Faculdade Nacional de Odontologia da UniversiTodas essas informações deverão ser acompanhadas de certidões dade do Brasil. — Adalberto. Faria Pereira da Silva, secretário.
originais ou reproduções devidamente autenticadas.
Departamento Nacional de Saúde
O concurso constará de:
a) defesa de tese;
SECÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL
h) prova escrita;
Aos Srs. industriais farmacêuticos, droguistas e farmacêuticos]
c) prova prática;
d) prova didática.
Considerando os numerosos equívocos, devidamente verificados
São isentos de selo a tese e os 'trabalhos impressos apresen- por esta Secção, consequentes a confusões na prática farmacêutica
tados como títulos, devendo os demais documentos serem estampi- do Extrato Fluido de Opio, peso a peso. da Farmacopeia Brasileira,
com as diluições dessa preparação, frequentemente encontradas no
lhados na forma da lei.
resolvo proibir, a partir de 1 de janeiro de 1939, a venda
Secretar:a da Faculdade de Farmácia e Odonto logia da Universi- mercado,
de qualquer diluição do Extrato Fluido de Opio, só sendo admitido
dade de São Paulo, em 1 de outubro de 1938. — O secretário, prof. O comércio da preparação farmacopeica. Ficam os Srs. industriais
strchimedes Baillot.
farmacêuticos, droguistas e farmacêuticos prevenidos que da referida data em diante não serão visadas as requisições das prepara•
ções de venda proibida pelo presente edital.
Reconheço a firma supra do prof. Archimedes
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Dr, Roberval Cor,
São Paulo — Tabelionato Veiga, 6 de outubro de 1938. Em tes- deiro de Farias, diretor.
temunho (estava o sinal público) da verdade. — Luiz Mendes Rodrigues, escrevente autorizado.
Inspetoria dos Centros de Saúde
!C 7.008 — 29-9-1938 — 1.1933400 — 13 vezes)
De acõrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital o Sr. Valter Euler, responsavel pelos lotes
Universidade de São Paulo
us. 40, 41 do terreno sito á rua Saint-Roman, ao lado e depois do
prédio n. 142 (lote 39), (ou seu representante legal), convidado a
FACULDADE DE DIREITO
comparecer, dentro de 8 dias, a contar da data da primeira publicação deste, na sede do Centro de Saúde n. 1, à rua General Severiano
Concurso posa professor catedrático de Direita Judiciário Penal
n. 91, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do termo de intimação n. 50.557.
De ordem do Sr. diretor, Dr. Spencer %/amoré, e de' acordo com
Inspetoria dos Centras. de Saúde, em 29 de novembro de 438.
o disposto nos arts. 52 e 70, da lei n. 3.023, de 15 de julho de 1937, — Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
•lav., público que se acha aberta nesta Secretaria. das 13 às 14 horas,
em todos os dias fiteis, pelo prazo de quatro (4) meses, contados desta
Inspetoria dos Centros de Saúde,
data, a inscrição no concurso de professor catedrático de Direito Judiciário Penal. Ao inscrever-se o candidato entregará ao secretário
De acõrdo com • o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vicem io0) exemplares impressos de uma monografia original, ainda gente,
fica pelo presente edital a . Sra. D. Julieta da Cunha Freitas,
tido publicada, com eincoenta páginas, no mínimo, sobre assunto de responsável
pelo prédio n. 102 da rua 19 de fevereiro (ou seu re- s
livre escolha, pertinente à meteria em concurso, instruindo o seu re- presentante legal), convidada a comparecer, dentro de 8 dias, a conquerimento com: a) caderneta de reservista do Exército, ou certidão,
data da primeira publicação deste,,na sede do Centro de Saúde
de quitação do serviço militar; o, diploma de bacharel ou doutor em. tar da
1, à rua General Severiano n. 91, das 11 às 16 horas, afim de
direito; c) prova de cidurrãnia brasneira; d) título de eleitor; e) folha n.
ciência do termo de intimação n. 46.379.
corrida do juizo criminal da justiça local e da polícia; f) atestado tomar
Inspetoria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938.
de que não tem defeito físico que prejudique o ensino e nem sofre de
moléstia Contagiosa; g) prova de atividade profissional relacionada — Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
com a disciplina em concurso; h) títulos ou obras cientificas que possua; recibo da tesouraria da Faculdade do pagamento da taxa de
Inspetoria dos Centros de Saúde
inscrição na importancia de 3008000. As provas de concurso conDe
acerdo
com
o art. 1.091, do Regulamento Sanitário vigente,
sistem, sucessivamente, nos termos da referida lei; em: a) prova escrita; b) arguição sobre a monografia apresentada: c) prova didática. fica, pelo presente edital, a Sra. D. Nair de Tefé, responsável pelo 1 .rA inscrição para o presente concurso será encerrada no dia O de de- reno da rua Domingos Ferreira, em frente ao n. 214 (ou seu represenzembro de 1938. às 14 horas. Qualquer outra informação podera ser tante legal), convidada a comparecer, dentro de oito dias. a contar
prestada nesta Secretaria no horário acima. Secretaria da Faculdade da data da primeira publicação, na sede do Centro de Saúde n. 1, à rua
de Direito da Universidade de São Paulo, em 6 do agosto de 1938. — General Severiano n.,91, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do
termo do intimação n. 46.588..
Flavio Mendes, secretario.
de novembro de MS. —
Inspetoria dos Centros de Saúde, em
(C 5.098 — 5/8/1938 — 5203200, 12 vezes) Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
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Inspetoria dos Centros de Saúde
De acórdo com o art. 1.091, do Regelamento Sanitário vigente,

pelo presente edital, a Sra. D. Nair de Tefé, responsável pelo terreno baldio sito à Avenida Atlântica, junto ao n. 730 (ou seu representante legal), convidada a comparecer na sede do Centro de Saúde
n. 1, à rua General Severiano n. 91, das 11 às 16 horas, dentro de cinco
dias, a contar da data da primeira publieação deste, afim de /amar
ciência do auto de !bulia n. 179 e do termo de intimação n. 41%660.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em
de novembro de 1938. —
Lueurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Ile7embro le 1938

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
Interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua Gelieral
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Carnelita dos Santos Morais, conforme publicação feita no Didrio Oficiai
de 26 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
classe R.
(C. 7.934 — 24-11-38 -- 4141100 -- 29 vezei),
•

Chama-se a atenção dos interessados para os editais publicadoin
a) no "Diário Oficial" de 24 do'mês findo, á página 23.595;
b) no "Diário Oficial" de 24 do mês findo, á página 23..594;
c) no "Diário Oficial" de 25 do mês findo, á página 23.686;
d) no "Diário Oficial" de 25 do mês findo, á página 23.686;
e) no "Diário Oficial" de 26 do mês findo, á página 23.814;
f) no "Diário Oficial" de 26 do mês findo, á página 23.815;
g) no "Diário Oficial" de 27 do mês findo, á página 24.026;
h) no "Diário Oficial" de 29 do mês findo, á página 24.028.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CONCORRÊNCIA N. 8
Ata da concorrência administrativa para a execução dos seguintes
trabalhos no edifício velho do Palácio Itamaratí:
a) Pinturas internas — Serão feitas as p inturas'internas, conforme as especiticações abaixo; Tetos — TOOU os tetos serão pia-,
tados com duas demãos de tinta a óleo, devendo primeiramente ser
repregados e emassados para que se possa obter um perfeito acabamento;
b) Portas e janelas — Todas as portas e janelas que dão frente
para o parque serão pintadas com duas demãos de tinta a óleo em
cor creme. Todos os rodapés serão igualmente pintados em cor igual
existente. Caiações — Todas as paredes dos salões serão limpas
para receberem a caiação que será feita á cola e gesso, batidas á
esaova em tom creme claro.
Aos 30 dias do mês de novembro de 1938, as doze horas, em
uma dependência do Departamento de Administração do Ministério
das Relações Exteriores, presentes o senhor Pedro Neves de Paula
„Leite, Consul de l' classe, chefe da Divisão do Material, como preeidente da Comissão designada pelo senhor ministro de Estado, para
exame, julgamento e demais tramites nas concorrências abertas no
corrente ano pelo Ministério das Relações Exteriores, o senhor Paulino Diamico, na qualidade de contabilista do mesmo Ministério, e
eu, Mário Wright de Miranda Pacheco, Consul de V classe, servindo
como secretário, teve início o ato da concorrência, procedendo-se a
leitura do respectivo edital.
Apresentou proposta um único concorrente, o senhor José Cima
Cabal, construtor, estabelecido á rua Mariz e Barros n. 281, nos
seguintes termos: Todos os tetos pintados com duas demãos de tinta
a óleo, devendo primeiramente ser repregados e emassados. Todas
as portas e janelas que dão frente para o parque serão pintadas com
duas demãos de tinta a óleo, como Lambem os rodapés. As paredes
serão caiadas a gesso e cola, batidas a escova, pela importancia total
de doze contos e quatrocentos mil réis (12:400000), no prazo de*
trinta dias consecutivos.
O proponnete declarou, tambem, na proposta, que se submete
a cumprir as exigências do edital e executar o trabalho do melhor
' modo, sujeitando-se á fiscalização.
Em seguida foi encerrado o ato da ooncorrència e, para constar,
eu, Mário Wright de Miranda Pacheco, Consul de 3• classe, servindd
como secretário, lavrei a presente ata, que assino com o senhor
Pedro Neves de Paula Leite, Consul de 1• classe, chefe da Divisão
do Material, como preeidente e o senhor Paulino Diatnico, na qualidade de contabilista do Ministério das Relações Exteriores. -- Pedra
~Neves de Paula Leite. — Paulino Diamieo. — Mario Wright de Mi, randa Pacheco.
Aprovo, Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 1938. — Os.-

Diretoria do Domínio da União
De ordem_ do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dos
interessados Pára o aforamento do aote n. 22, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por António
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficiai" de 29 de novembro de 1938, processo n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — Arnaldo
Fé Pinto, escrivão.
,(C. 7.785 — 28-11-1938 — 4141100)

Diretoria do Domínio da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos interessados para o aforamento do lote n. 21/A, desmembrado do de n. 21, sito à rua Primeira, na Fazenda Nacional de Santa
Cruz, requerido por Manuel Alexandre de Vasconcelos, conforme publicação feita no "Diário Oficial" de 12 de novembro de 1938 (processo n. 50.413/37).
Serviço Regional no Distrito Federal, em li de novembro de
1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão, classe R.
(C 7.396 — 11/11/1938 — 3551000, 29 vezes)
Diretoria do Imposto de Renda
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público que
se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda Pública,
para fins de cobrança executiva, de débitos de imposto de renda, relativos a contribuintes do exercício de 1935.
Dentro de (10) dias da terminação do prazo de 30 dias, contados
da publicação do presente edital, os interessados, abaixo relacionados,
ficam convidados a comparecer"à Secção de Arrecadação, desta Diretoria, para recolher o imposto, ou à Dívida Ativa, para prestar os
esclarecimentos que julgarem convenientes.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda — Rio de Janeiro,
de dezembro de 1938. — O secretário, José de Magalhães Bravo.
últimas notificações do exercício de 1935
Nome do interessado:
Pinkney — Albert Urbahn.
Silva — Armando.
Silva — Eduardo Gonçalves da.
Sociedade Siderúrgica Ltda.
Teixeira — Carlos Nunes.

Diretoria do Imposto de Renda
NOTWICAÇÃO

DR

COBRANÇA AMIGÁVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público que
se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda Pública,
para fins de cobrança executiva, de débitos de imposto de renda, reg
letivos a contribuintes do exercício de 1934.
, ~Ido Aranha.
Dentro de (10) dias da terminação do prazo de 30 dias, contados
-da publicação do presente edital, os interessados, abaixo relacionados,
ficam convidados a comparecer à Secção de Arrecadação, desta Dire-4
MINISTÉRIO DA FAZENDA
toria, para recolher o imposto, ou à Dívida Ativa, para prestar og
esclarecimentos que julgarem convenientes.
Diretoria do Domínio da União
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda — Rio de Janeiro, a
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos -40 dezembro de 1938. — O secretário, José de Magalhães Bram
Interessados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
atirou notificações do exercício de 1934
qual está construido o prédio n. 121 da ma Senador Dantas, regue:,
rido por Manuel dos Santos Guelhas, conforme publicação no "DiáNome do interessado:
rio Oficial" de 23 de novembro de 1938.
Mures — André.
Processo n. 49.333-38. Serviço Regional no Distrito Federal, mi
Brandão — Júlio César Ferreira (espólio); inventaiaante, Marka
t?
u..9,yembro do 1988. — Amoldo Fé Pinto, escrivão
Balbina Gonçalves Brandão. 7.918 — 22-11-1938 — 4178100, 29 veze44.
C. Cruz & Cia., Ltda.

-jT

tflT(i

Empresa de Publicidade "Mundo Espírita" Ltda.
Ignarra — Newton de Barros.
Ignarra Filho — Silvério.
Machado & Brasil.
Pereira Júnior — Adrião da Costa.
Reifenberg — Ove.
•
• Sociedade Siderúrgica Limitada.
Sousa — Alfpio Teixeira de (proc. do inventário,
Siiva.)
Teixeira — Carlos Nunes.

Aurélio

Diretoria do Imposto de Renda
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIOAVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público que
se vai conunicar à Procuradoria Geral da Fazenda Pública, prra fins
de cobrança executiva, de débitos de imposto de renda, relativos a
contribuintes do exercício de 1933.
Dentro de dez (10) dias, da terminação do praz, de 30 dias,
contados da publicação do presente edital, os interessados, abaixo,
relacionados, ficam convidados a comparecer à Secção de Arrecadação desta Diretoria, para recolher o imposto, ou h Dívida Ativa, para
prestar os eselarecimentos que julgarem convenientes.
Secretaria da Diretoria do imposto de Renda, Rio de Janeiro, 2
de ciezeinl ro de 1938. — O secretário, José de Magalhães Bravo.
íntimas notificaçães do exercício de 1933
Nome do interessado:
Dantas — José Gurgel
Marques Silva & Cem).
Osório — Antônio José
Pereira Júnior — Adrião da Costa
Ribeiro — Raul Martins
Sonsa — Alinin Teixeira de (Inv. 'Dr. Amelio Silva)
Teixeira — Carlos Nunes

Diretoria do Imposto de Renda
NOTIPICAÇÁO DE COBRANÇA AMIGAVEL

De crdem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público que
se vai fazer comunicação à Procuradoria da Fazenda Pública, para
fins de cobrança executiva, de débitos de imposto de renda, relativos
a contribuintes do exercício de 193G...
Dentro de dez (10) dias, da terminação do prazo de 30 dias,
cantados da publicação do presente edital, os interessados, abaixo,
relacionados, ficam convidados a comparecer à Secção Je Arrecadaçã'o desta Diretoria. para recolher o imposto, ou à Dívida Ativa, para
prestar os esclarecimentos que julgarem convenientes.
Secretaria de Diretoria do Imposto de Renda, Rio de Janeiro, 2
do dezern l eo de 1938. — O secretário, José de Magalhães Bravo.
Ultimas notificações do exercício de 1936
Nome do interessado:
A. Gonçalves Valério & Cia.
A. Iglésias & Cia.
Albuquerque — Luiz de França
Amaral — Atflia Barreto do (Dr)
Avelar 'Vlann & Cia.
Borges — Bercelos
Cavaleanti — Odon Bezerra
Fontoura — Eucélia
Howling — Stanley Erio
João Asber Miguel
Leão — Sebastião Borges de
Marques — João Teixeira.
Matos — Carlos Henrique de Mele
Monteiro — João
Monteiro — João Gomes
Monteiro Filho — Jerbnimo
. Morais — Augusto Duarte de
Morais — Wancisco Fernanda'.
Morais — João Lopes de
Morais — João Lopes de
Morreis — Luiz da Silva
Morais — Melqu fades
Morais — Otávio de
Morfeia — Petresky
Morfeira — J.
Moreira — Jorge de Menezes
Moreira — João de Carvalha
Moreira Filho — Júlio
Moreno — Euclides

tieteinfiro de .1938

gorgado — Anibal
Moura — Antônio Andrade'
Meura — E. A.
Montinho — Bernardo
Moutinho — Maria Vitória
Moises — Antônio H.
Mugnaini — Arnaldo
Alurtinho — Abd Allah do Amaral
Murta — Radamés Geraque
Napoleão — Oscar
Name — Chapik Badik
Nascimento — Ituriel
Nascimento — Jovina dó
Neri — Felipe
Neto — José Rodrigues
Neto — Manuel Nunes
Neves — Artur Monteiro
Neves — Targino
Nicácio -- José Ileubopto Dutra
Nicolau — Eclison
Nóbrega — Arsênio de Sousa
Nogueira & Alonso
Nunes — Alberto Rodriguer
Nunes — Ielismina
Nunes— João Gonçalves
Nunes — José Gonçalves
Nunes & Miranda
Nunes — Paulo Vieira
Nunes & Rodrigues
Oiticica — José Rodrigues Leite
Oliveira — Carlos de
Oliveira — Cid Maciel Monteiro de
Oliveira — Emílio Pessoa de
Oliveira — Francisco Paulo Marques de
Oliveira — João da Mata
Oliveira — Joaquim Gomes de
Oliveira — Júlio Eraldes de (tenente)
Olheira — Manuel de
Olheira — Otelo Carvalho de
Oliveira — Talibar Augusto de
Oliveira — Zeterino António de
Olive ia Filho — Pedro Luiz de
JppeLilieini — Vitor
°monde & Correia
Pais — Armando
Pais — Joac Paulino (Suc. de Bento Pinheiro)
Paiva — José Simões
Paiva — esear Saturnino ae
Paixão — Maria de Lourdes da
Paixão — Mário de Jesus
Palha, —
'Parreira — Francisco Toste
Paula — B. Bernardo de
Pauleto Piam — Antônio
Paulo — Manuel Fonseca
Pedreira tS: F,rnandes
Pedro — Jose
Pedrosa — CtIceru
PciXoto — M. Angelo
Pena — José Benito
Pereira — Antônio
Pereira — Corinto
Pere:ra José Inocèncio Batista
Pereira — Manuel Rodrigues
Pereira — Sílvio de Brito
Perora Júnior — João Francisco
Pores — Luiz Carlos
Perez — Vitorino
Perrone — Francisco
Pilou — Giovani
Pimentel — Luiz da Cost..
Pinheiro — Antônio José (Espllo)
Pinheiro — Francisco Marques
Pinheiro — Genaro (Senador) •
Pinho & Azevedo
Pinho — Domingos Rodrigues de
Pinho — José Soares de
Pinto — Adelino
Pinto — Antônio
Pinto & Ferrema
Pinto — Jorge Pereira
Pinto — Manuel Fonseca
Pinto — Mbises da Fontoura
Pinto Renato Luiz
Pires — Antônio Nascimento
Pires & Estevão
Poinaranz — José
Portela — José Maria
Porto — António Cardoso
Praça -- Anibal da Silva
Quartilho — José Pinto (Sue. de Minas( (16
Queiroz — Alexandre
Queiroz — Eugênio Coelho de
• Quesido & Ferreira
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Comissão Central de Compras

Comissão Central de Compras

A Comissão Contrai de Compras do Governo Federal leva ao 00nheciiiiento dos Srs. interessados que, do acórdo com o art. 1°, do
decreto u. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia 12
de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes da relaão abaixo, cujas especificações se acham afixadas no
oleai devido, na séde da embissão, h, avenida Graça Aranha a. 62:

A Comissão Central de Compras do Governo Federai leva ao
conhecimenit; dos senhores interessados que, de acordo com o artigo 1°, d .) dec. 20.410, de. 30 de setembro de 1931, solicita para o
dia 20 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições corMantes da relação abaixo, cujas especificações se acham
afixadas no local devido, na sede da comissão à avenida Graça
Aranha n. 62.
Requisição - Material

Requisição - Material

NP.

Dezembro -de .1938

N. 103.079-A - Material de expediente, et°.
N. 107.157-B - óleo de peroba.
N. 107.180-A - Algodão pólvora.
N. 107.191-A - Acido sulfúrico.
N. 107.203-A - Drogas, etc.
N. 107.207-A - Drogas etc.
N. 108.119 - Material de' expediente, eco.
N. 117.150-A - Drogas, etc.
N. 129.031-A - Material de expediente.
N. 210.038 - Avental de linho.
N. 217.083-A - Material de expediente, etc.
N. 217.084 - Material de expediente, etc. ,
N. 236.110-A - Agulhas para injeção.
N. 238.210 - Lavatório de louça, etc.
N. 238.212-A - Material de expediente.
N. 241.072-A - Drogas, etc.
N. 241.081-A - Drogas, etc.
N. 241.082-A - Material de expediente.
N. 252.170-71-A - Cretone de algodão.
N. 254.201 - Coleção de mapas do Brasil.
N. 251.207 - Material de expediente, eis.
N. 241.076 - Caixa dágua, etc.
N. 407.003-A - Material de expediente.
N. 411.025 - Material de expediente.
N. 411.028 - Filtro Fiel.
N. 413.322 - Diverisos artigos.
N. 413.372 - Serra de aço.
N. 415.066 - Material de expediente,
N. 417.029 - Material de expediente.
N. 614.118-A - Carteira escolar.
N. 615.269-B - Ferragem.
N. 615.292 - Material de expediente.
620.I63-4-B - Drogas.
N. 801.160 - Material de expediente.
N. 803.051 - Máquina de escrever.
N. 807.037 - Máquina de escrever.

N. 904.77618I-A - Máquina de furar de alto velocidade, etc.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. - A. de Faria Filho,
diretor.
n•n•n•n

Alfândega do Rio de Janeiro
EDITAL COM O PRAZO DE

30 DIAS

De Criem do senhor doutor inspetor, convido o interessado ou
dono de 144 serras de aço, mercadoria essa apreendida no Posto Fiscal
1/2, no dia 26 de novembro findo, a vir alegar o que entender, a hem
do seu direito, dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data
da publicação deste no Diário Oficial, sob pena de revelia.
Processo n. 50.968-38.
Alfândega, 1 de dezembro de 1938. - Jujundino Barcellos,
..dministrativo I.

Caixa Econômica do Rio de Janeiro
SECUO DO PESSOAL
A administração da Caixa Económica do Rio de Janeiro convida
O Sr. Amadeu Amaral Jimior a comparecer, an segunda-feira, dia 5
'de dezembro próximo, às nove horas, perante a Comissão de inquérito instalada na Secção do Pessoal, à rua D. Manuel n. 25. - Rio
de Janeiro, 28 de novembro de 1938. - Carlos Barreto, presidente
gs Comissão de Inquérito.

MINISTÉRIO DA GUERRA
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro

Rio, 2 de dezembro do 1938. - A. de Parta Filhd, diretor.

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência publicado no Didrio Oficial de 27 do corrente, à página número 21464.

Comissão Central de Compras

Diretoria de Intendência da Guegra

A Comissão Central de Compras do Governo Federal leva id
tenhecimento dos senhores interessados que, de acordo com o artigo 1 9, do doc. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o.
dia 13 de dezembro cie 1938, ofertas de cotações para as sequisl-e
¡Iões constantes da relação abaixo, (sujas especificações se acham
afixadas no local devido, na sede da comissão là avenida Graça
Aranha n. 62.

CONSELHO ADMINISTRATIVO
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA

(Lavagem de roupa)

I - De ordem do Sr. general diretor e presidente do Conselho
Administrativo desta Diretoria, faço público para conhecimento dos
interessados que, em face da autorização constante do aviso n. 35,
Requisição - Material
de 9 de novembro findo ("Diário Oficial" de 11) para as unidades
administrativas dêste Ministério proverem as suas necessidades, no
103.075 - Mat. para impressão.
104.977 - Mat. de expediente.
exercício de 1939, por meio de Concorréncia Administrativa, nos
107.202 - Medicamentos, drogas, etc.
termos das arte. 52 do Código de Contabilidade Pública da União,
115.212-A - Medicamentos, drogas, ete.
244 e 738 § 2.° do respectivo Regulamento, combinados com a uso-,
115.214 - Medicamentos, drogas, etc.
lução do Tribunal de Contas de 26-X-928 ("Diário Oficial" doi
115.215 - Medicarnentus, drogas, etc.
41-XI-928), se acha aberta até o dia 12 do corrente, a inscrição na
123.046 - Medicamentos, drogas, etc.
secretaria do C. A. para a aprestação do serviço acima referido.
126.08213 - Massas secativas, etc.
II - Consistirá o serviço na lavagem e passagem a ferro, por
127-100 - Drogas, medicamentos, etc.
mês, em cérea de quinze aventais de cretone para médico, quinze
209.029-A - Mat. de expediente, impressos, etc.
colchas de algodão, dez górros para médico e enfermeiro, quinze
226.33617-A - Drogas, medicamentos, etc.
lençóis de cretone, cincoenta toalhas de rOsto e outras menores e
288.I4( - Cobertor de lã, linha para bordar, etc.
um jógo de três peças de capas de linho para cadeiras; êste
229.072 - Guarda pó, toalha de linho, etc.
lavado e passado uma vez por semestre.
229.08112 - Colheres, chlearas, etc.
III - A inscrição far-se-á mediante requerimento ao presidente
239.012 - Mat, de expediente.
do Conselho Administrativo, entregue até às 13 horas daquela data,
251.258 - Mat, de expediente.
quando serão abertas 83 propostas. acompanhado da documentação
260.098 - Drogas, medicamentos, etc.
necessária ao julgamento da idoneidade do proponente ou da cer200 099 - Drogas, medicamentos, etc.
tidão respectiva, si aquela idoneidade foi antes julgada por outre
411.021 - Mat. para encadernação, etc.
Diretoria ou qualquer Comando Regional. •
419.18718 (Stock) - Vidros vasios, etc.
IV - A idoneidade dos proponentes será devidamente exarai.
119.19i (Stock) - Medicamentos, drogas, etc
n,nia e julgada antes da abertura das propostas, não sendo abertas
419.19510 (Stock) - Mat. clinico e cirúrgicei.,
dos que não satisfizerem essa formalidade legal. 616.068 - Mat . escolar, etc.
V - Tais documentas em original ou certidão. são os recomendados
pelo aviso e. 758, de 12-XI-937 ("Diário Oficial" de' 17), na
Filho,
de
Faria
de Juiciro, 2 de dezembro de 1938. - A.
Que fôr aplicável ao caso, e, especialmente, a certidão pass?da por-
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uma repartição federal, que comprove haver cumprido fielmente as
Buas obrigações relativas ao mesmo serviço.
VI — As propostas serão feitas em duas vias, em papel de 0m,22
por 0m,33, a tinta preta, manuscritas ou dactilografadas, devendo
c.edêr minucioso relato sôbre a realização do serviço a executar,
bmi corno preço un,itário por peça, em algarismos e por extenso,
o.= quais não poderão ser alterados antes de decorridos quatro meses
da data da inscrição, sendo que as alterações comunicadas em requerimento, só se tornarão efetivas após quinze dias do despacho que
ordenar a anotação.
VII — Os concorrentes declararão, obrigatoriamente, em suas
propostas, que a sua residência legal, bem como o fôro geral serão
nesta Capital e, ainda, que se submetem não só às exigências da
lei n. 4.536, de 28 de janeiro de 1922, mas tambem às de presente
edital, que tem fOrça de contrato (Resolução do Tribunal de Contas
si. 1.895, de 14-V-923 ("Diário Oficial" de 15-V-923).
VIII — Verificado empate nos preços da lavagem e passagem
a rena) das peças, apresentados por dois ou mais concorrentes, proceder-se-á ao desempate e, se ainda perdurar o motivo, terá preferência o proponente nacional, procedendo, finalmente, a sorteio, no
caso de ainda persistir a igualdade.
IX — O proponente a quem fôr adjudicada a prestação do serSita) caucionará, dentro de 5 dias da notificação, em moeda corrente
nacional e na tesouraria desta Repartição, a quantia de 200$000,
destinada a garantir não só a execução perfeita do serviço acima
referido, mas tambern o votar material, no caso de extravio, inutilIzação, etc. das peças de roupa transitoriamente em seu poder.
X — A; peças extraviadas ou inutilizadas pelo licitante, serão
por Me indenizadas ou substituirias dentro de 48 hora& sob pena
de ser a substituição feita pela administrção que, para isso, se utilhará da caução depositada, devendo ser esta integralizada no prazo
de 8 dias improrrogáveis.
XI — No caso de ser interrompida a execução do serviço por
pi,rtL, do licitante, antes de decorrido o prazo constante do l'ern VI,
a caução reverterá, irtegralmente. em favor do Estado. não assistindo àquele direito a qualquer reclamação, salvo si .a interrupção
fôr por motivo de fôrça maior., devidamen!e comprovado, como
miam: desastre, incêndio, greves, revoluções, epidemias, falência,
etc.
XII — O presidente da Conselho Administrativo poderá anular
total ou parcialmente a concorrência se julgar que a inscrição para
a execução do serviço vier prejudicar os interesses da Fazenda Nac;onal, sem que dêsse ato dscorram direitos de reclamação por parte
da firma ou pessba inscrita.
XIII — A despesa com a manutenção, por esta Diretoria, do
ssrviço em questão correrá por conta dos quantitativos orçamentários próprios, que forem atribuídos a esta Diretoria, no aludido
exercício, para a manntençãO, Pela mesma; daquele 'e -de 'outros serviços da mesma natureza.
XIV — As contas mensais relativas ao serviço executado serão
liquidadas no prazo máximo de oito dias e pagas no de quhsze dias,
Impreterivelmente.
XV — Quaisquer outros esclarecimentos de que necessitarem
os interessados, poderão ser obtidos na Secretaria do Conselho Administrativo, desta Diretoria, todos os dias Oteis. das 13 às 17 horas,
com exceção dos sábados, que será das 9 hs,12 horas.
Capital Federal, de dezembro de 1938. — Pedro Gomes da
Silva, 1° tenente de administração, secretário do C. A.

Diretoria de Intendência da Guerra
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
("Diário Oficial" de 26 de novembro de 1938)
Chama-se a atenção dos interessados para a retificação pub l icada no "Diário Oficial" de 10 do corrente, á página 24.225.

Diretoria de Intendência da Guerra
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
Chama-se a atenção dos interesados para o edital de concorrência administrativa publicado no "Diário Oficial" de 1 do corrente, á página 24.220.

Primeira Formação Sanitária Regional

Dezembro 'de

W38 24427

Estabelecimento de Subsistência da Primeira Região Militei,
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE CARN4

VERDE, DURANTE O ANO DE 1939

Aviso
' Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência administrativa, sobre fornecimento de carne verde durante o ano
de 1939, publicado no Diário Oficial de 1 do corrente, à página 24.224.
Em 2 de dezembro de 1938. — Domingos Barroso da Costa, te tenente, secretário do 'C. A.

Fábrica de Cartuchos de Infantaria
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de prorros
gação de prazo para entrega de propostas de concorrências, publis
cado no "Diário Oficial", de 29 do corrente, à página 24.030.

Fábrica de Cartuchos de Infantaria
ALMOXARIFADO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

De ordem do Sr. Coronel Diretor Geral chamo a atenção dos interessados que fica sem efeito a concorrência referente ao Grupo. II,
(artigos do expediente, livros, objetos de escritório, máquinas de escrever, etc.), constante do edital publicado no "Diário Oficial" de 25
do corrente, às páginas 23.703 e 23.701, tendo em vista o que dispõe
o Aviso Ministerial n. 35, de 9 de novembro de 1938, transcrito
no -Diário Oficial" de 11 do referido mês e ano.
Em consequeneia, fica alterada a : ordem dos Grupos que passa ; n
sa2r a seguinte:
— Acessórios para automóveis
1:000$000
II — Fazendas, uniformes, artigos de armarinho e
do cama e mesa
III — Combustíveis e lubrificantes .
3:50001°0'010°
1 :0001000
IV — Artigos de eletricidade
V — Drogas, artigos de laboratório e material ci1 :000$000
rúrgico
5:000$000
VI — Ferragens, ferramentas, etc.'
NIT --. Material de construção, tintas e madeiras
3:000$000
5:000$000
VIII — Máquinas
IX — Aços
X — Mater:as primas (Material de importação) 55:0000044
500;We°'
XI — Artigos de limpeza
Antonio
F.
Teixeira,
1 0 te,
Realengo, 30 de novembro de 1938. —
nento almoxarife.

Regimento Andrade Neves
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência — Serviço de Aprovisionamento, publicado no "Diário OS!'
cial", de 1 d ccrrente, á pagina 24.225.

Fábrica de Projetis de Artilharia
Chama-se a atenção dos intereasados para o edital de concorrência adm:niArativa para o ano de 1939, publicado no Diário Ofi-t
dial de 2 do corrente, à página 24.321.

Fábrica de Material contra Gazes
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência administrativa, publicado no Diário Oficia/2 ,de 2 do corrente "ga
à página 24.322.

Serviço de Fundcis da Nona Região Militar
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS
I — Na conformidade dos dispositivos do Código de Contabinaal
Pecbtica ooa-I
De acôrdo com a autorização do Senhor Coronel diretor da Di- de cia União e do Regulamento Geral de eConbbilidade
tendo ,em viela os peocel-i
retoria de Remonta e Veterinaria, e de ordem do Senhor Capitão mé- cementes à concorrência administrativa,ambos
de 12-11-1431 (Diária.
dico Doutor Renato Augusto Monteiro da Cunha, comandan t e da 15 tee constantes dos avisos ns. 758 c 760,
de
17-11-1937).
do
Sr.
ministro
da
(Juerra,
o :Sr. tenente.ocrtOficial
Formação Sanitária Regional, serão vendidos em hasta pública 11
bebam aber-t
(onze) animais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito, às ronel abeto do S. F. da 94 Região Militar declara qu#se
nove horas do dia 9 de dezembro próximo vindouro, no quartel da Pri- tas as inscrições para fornetimentç de material lue seguleaea gria4
Roa, durante e ,ano de 31439:
meira Formação Sanitária Regional sito à Avenida Pedro II n. 383.
19) Material de expediente;
Quartel em Sito Cristovão, 24 de novembro de .932. — José Atra2d) Material de limpeza. ,
pio Moreira da Silva, 10 tenente de Adm. Almoxarife.
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II — Os candidatos devern.o apresentar os seguintes elocum4itos:'
a) registro de contrato eueial ou da firma individual no Departamento Aacional de Indústria e tiOillérCb0, COM declaração expressa

do capital;
b) estatutos em original ou Didrio 01 iciai em que se acuam pubneL!.cios, com aprovação e registro, quanuo lurem sociedades anumJegalmente constiluidas, de , acuruo com o decreto u. 434, da 4 de
julho ue 1891;
c) Dictrio Oficial com a publicação do decreto autorizando
funcilnar na RepUblica, quando se tratar de firma est.rangeira;
d) qUilaÇãO tiOs impostos sobre a renda, municipais e federais,
Qassaia em 1937;
c) certidão de que trata o § 1°, do art.. 33 do Regulamento anexi/
ao decreto n. 21.291, de 12 de agosto de Mil (Lei dos berços);
f) dec.aração escrita do negociante incocanou o ramo da sua indústria ou do seu comércio, aluiu de ser inscrito paza concorrer nos
grupos ou artigos que são da sua especialidade induetrial ou ocuier,
cial.
Ima
Esta declaração deve ser aprovada com documentos proprios,
alem na licença da Prefeitura, de negociante em grande escala.
Gabe a este E. R. o atreito de verificar ui coco, e eia qualquer tempo, se o negociante possue em seu armazém ou depósito, O
çna plopoição das responsabilidades que asumirá se tirar alguns
$ornecunento, artigos do género dos que constam da sua declaração;
g) certidão e guia de selo da Alfendega, provando que é inrportador em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência'
iestran.geira.
— CM pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declaran,
do o petieionário, disrriminadamante, os documentos que apresenta.,
a) os documentos deverão ser sempre em original ou em certl,
dões legais;
Is) os documentos relativos aos impostos federais e muimipaid

prevalecerão até um mée depois da data legal para a sua renovação

#3 o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os 110VCe documentos, será excluido e não poderá, sem que os legalize, tomar

parte nas concorrências;
, c) com exceção das eauções,cujoe Recibos devem ser entregues a
,este 8. F. R. poderão os demais documentos ser presentes apenas
ao Serviço de Intendencia
que julgará da Idoneidaue dos concorren'

I1e
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forrerlirento durante o ano de 1939, terá os preços automáticamen-g

te igualados àqueles;

e) os concorrentes deverão declarar que se comprometem a
fazer fornecimentos sem quantidade limitada.
1X — De acordo com u art. 32, da lei n. 1ã6, de 24 de dezceibro
de 19, nau serão ~Umas reclamações nob casos ue anuta.,;ão da
empuxam ue despesa.
Nota — As exigências constantes dos itens VIII e IX deste edi.4
tal, luram estabeleciam pelo aviso n. 7a0, de 12 de novembro dei
.19$1.
.
X — Os fornecedores deverli,o apresentar as coutas dos forneci-d
gentos leitos °entro de cada nica, uu último dia tilai do mesmo.
XI — As contas, em duas vias, seladas a primeira com os selosi

de apresentação e de começa% deverão ser tiradas em papel timbraao tamanho aimasso.
XIII — Por ocasião de pagamento, os fornecedores devolverãn
ias primeiras Vias doe pediam relerentes às contas que vão ,ser uagas,
XLIII — Esta concorrência poderá ser anulada nos terrn% do
gut 740 do Regulamento Geral de Gontabilidade Publica.
Serviço de Fundos em Campo Grande, 28 de novembro de 2938J
Bnéus Vaaconaelos, g• tenente, secretario do G. A. do S. F. It.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PCBLICAS
Estrada de Ferro Central do Brasil
De acordo com os termos da circular Iii, de 6 de dezembro de
1935, e com o que preceitua o artigo 156, letra "C" da Constituição
Federal vigente, convido o auxiliar de artífice de 1'. classe desta
Estrada — Moisés Tiago Machado — a comparecer, dentro do prazo de
8 dias, à rua Visconde de Reuna n. 25, andar, perante a comissão designada para apurar, em inquérito administrativo, o motivo de
sua' ausência, sem causa justificada, ha mais de 30 dias, onde o referido funcionário deverá apresentar a sua defesa, no decorrer de
48 horas, contadas a partir do 8' dia após a 3* publicação do presente edital.
O funcionário neste citado, já anteriormente foi cientificado,
por edital de 13 de setembro último, para ver-se processar, alio
tendo comparecido, pelo que o processo contra o mesmo correrá à sua
revelia se não atender ao presente.
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 29 de novembro

r

tes, fornecendo-lhes as certidões que servirão para inscrição neste
11., F. R.
Dessas certidões constarão claramente os grupos de artigos e o
algozo dentro do qual a firma se encontra habilitada a betar.
Nota — As exigências constantes doe itens II e III deste edital,
goram estabelecidas pelo aviso a. 758, de 12 de novembro de 1937.,
de .1938. — Mauro Brochado, chefe do Gabinete.
IV — O prazo para o recebimento dos requerimentos de mscri,
do terminará no dia 24 de dezembro próximo.
V — Os artigos dos dois grupos a que se refere o item I deitei
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Estado
editai, figuram em relações que se acham na Secretaria deste S. F.,
It., sendo entregues cópias autênticas aos comerciantes cujos regue*
do Rio de Janeiro
rimentos de inscrição tiverem despacho favorável.
Mim de prestar declarações em inquerito administrativo instauraVI— As propostas deverá° ser entregues Jia Secretaria deste S.
até o dia 26 de dezembro próximo, em sóbre-cartas fechadas do na Is ~cão da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do
lacradas, devidamente seladas, sem emendas nem rasuras, nt momo- Estado do Rio de Janeiro, para apurar o abandono de emprego. por
da Senhora Dona Ernestina Pereira Carneiro, agente com funando °e artigos na ordem constante das relações fornecidas pe .a Se- parte
ções
de
tesoureira da Apt. de Cardoso Moreira. nese Estado, fica a
cretaria e os preços por unidade em algarismo é por extenso.
mesma convidada a comparecer perimi° a mesma comissão de InVII — As propostas serio abertas no dia 28 lie dezembro pró- quesito, nesta repartição. dentro do prazo de oito dias, contado da
ximo, às 15 horas.
data da primeira putlicacão deste edital.
No caso de empate de preços, entre licitantes nacional e estranNiterói, 24 de novembro de 1938. — iodo Neves do Souza Piauhv.
geiros, terá preferência o proponente nacional; se o empate fôr entre of. adm. classe I, presidente.
licitantes nacionais, ou entre proponentes estrangeiros, vencerá

(Y

que tiver tirado maior número de artigos: persistindo ainda o em,
pato neste último caso, a sorte decidirá, caso nenhum deles queiras
t

gazer abatimento nos preços constantes das propoatas.
VIII — Além das exigências a que se referem os itens anterio-,

Lloyd Brasileiro

•

o Lloyd Brasileiro Património Nacional notifica, pelo presente,

,ao Sr. 8. Goulart, signatário da proposta classificada em 1 0 lugar
swfrXea, deverão cumprir mais as seguintes:
na concorrência para venda do casco velho do pontão "Guajará", recaucionara,
dentro
de
cinco
dias
após
terem
recebido
a
noa)
iftificaçáo que lhe será feita por este S. F. R., na florina estabei °ida alizada em 17 de novembro último, que deverá entrar com a impelo Código de Contabilidade da União, a importaras que Nice Rir portancia integral em dinheiro do respectivo preço na Caixa do
Indicada na referida notificação, sob pena de não poder entrar sai Lloyd Brasileiro, dentro do prazo improrrogavel de (3) três dias,
contados da primeira publicação deste edital no "Diário Oficial",
nutras concorrências durante o prazo de dois anos;
b) tratando-se de pequenos fornecimentos, os pedidos deverão sob pena de ser cancelada automaticamente a aceitação da sua proser atendidos imediatamente, sendo os artigos entregues pelos torne- posta e anulada a concorrência respectiva.
eedoree no recinto deste 8. F. R., sob pena de multa de 5 To sôbre
H. da Graça Aranha, vice-almirante diretor.
e valor do artigo ou artigos não entregues, além do pagamentu da
diferença de preço da aquisição feita noutro fornecedor, correndo a
despesa por conta da caução, caso o fornecedor não a queira pagar
,linediatamente;
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
c) os artigos recusados deVerão ser substituidos com .a
Departamento Nacional . da Produção Animal
urgência, correndo por conta do fornecedor a despesa de transporte.
Se não forem retirados deste S. F. R. dois dias depois da :lati•Chama-se a atenção dos interessados para o edital . d,. concor• JicaOto da recusa, o fornecedor pagará por dia, una armaz,-...negein
rência publicado no "Diário Oficial" de 19 de novembro do corrente,
. Correspondente a 0,1 % stibre o valor da mercadoria recusatia.
d) o concorrente que tirar um ou mais artigos e ofere3 ...x a à página 23.145/146, s'obre. a Construção de um galpão destinado à
lavagem de vagues em Santa Cruz.
Ua nue r outra unidade ~Inietrativa preços mais baixos para
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Departamento Na-:ional do Trabalha

Co-iselho Nacional do Trabalho

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O -Sr. Jaime de Almeida, estabelecido com negócio de pedreira,
./ e morador à rua Farani n. 42, nesta Capital, nos termos do art. 3°
Pelo presente fica notificado o Sr. João Gonçalves de Oliveira do decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificado a
!rilho para, mediante vista dos autos do processo referente ao in- recolher à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia que lhe
I
ff uérito administrativo a que respondeu na Estrada de Ferro Oéste será fornecida na Secretaria do Serviço de Identificação Profissional,
j e Minas (Rede Mineira do Viação), nesta Secretaria, pelo prazo de no andar terreo do Palácio do Ministério do Trabalho (Esplanada
i O dias, apresentar suas razões de defesa, para posterior pronuncia- do Castelo), sob pena de cobrança judicial, a importância de duzentos mil réis (200$000), correspondente à multa que lhe foi imLaiento do Conselho Nacional do Trabalho.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1938. — J. B. de Martins posta por se ter recusado a fazer a devida anotação na carteira profissional n. 83.152, série 21, pertencente ao seu ex-empregado
t Castilho, diretor, interino.
José Joaquim Alves, conforme apurado no processo DNT 19.242-38,
(SIP 13.224-38), infringindo assim o disposto no art. 10 do debepartamento Nacional do Trabalho
creto n. 22.035, de 19 de outubro de 1932.
Rio, 2 de dezembro de 1938. — Antonio Bento, intendente em
A firma José Jacinto Fernandes, estabelecida com negócio de
!barbearia, à_ rua Bento Ribeiro n. 72, nesta cidade, porém não en- Comissão.
kontrada nesse local, poe não ter interposto recurso da decisão proferida no processo DNT. 50.871-36, que lhe impôs a multa de
00000 (cem mil réis), prévista no artigo 19 do Regulamento aproDepartamento Nacional da Indústria e Comércio
yado pelo decreto n. 22.979, de 24 de julho de 1933, por infração do
artigo 7 0, do referido regulamento, dentro do praz() determinado no
Pública forma — (Impresso o emblema das Armas da Repúdecreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a re- blica dos Estados Unidos do Brasil) — Ministério do Trabalho, InColher a importância acima mencionada,. à Recebedoria do Distrito dústria e Comércio — Departamento" Nacional da Indústria e CoFederal, mediante guia deste Departamento, no prazo de dez dias, mércio — Primeira (V) Secção — Rio de 'Janeiro, D. F.
isob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 1 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castro
CERTIDÃO
riVinz, diretor de secção.
Em cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. diretor geral
no requerimento Ge Lavandaria Cooperativa de Responsabilidade
Departamento Nacional do Trabalho
Limitada do Centro União dos Proprietários de Hotels e Classea
Anexas (Sindicato Profissional), em trinta (30) de setembro de
•.A. firma Carvalho Teixeira 8c Comp., estabelecida com negócio mil novecentos e trinta e oito (1938),,
Certifico que foi
'de garage, à rua General Pedra n. 180, nesta cidade, porém, não, en- nesta re p artição, sob o número treze mil novecentos arquivada
noventa
contrada nesse local, por não ter interposto recurso da decisão pre- (13.99O), a ata da assembléia geral ordinária, realizadaeem
vinte
ferida no processo DNT. 52-35, que lhe impôs a multa de 100$000 e cinco (25) de agoi . to de mil novecentos e trinta e oito (1938),
((cem mil réis), prevista no art. 15 do regulamento aprovado pelo que aprovou o è!atório da diretoriat balancete e parecer do condecreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934, por infração do arte.
selho fiscal, referentes ao exereicio findo em trinta (30) de junho
e 16 letra C do referido decreto, dentro do prazo determinado no
de mil novecentos e trinta e oito (1938), bem como deu poderes
decreto n. 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica uptificada a re- . à diretori t . para agir. na . construção da nova vila para seus opera"
Colher a importância acima mencionada, ã Recehedokin do Distrito rios, bem como nomeoU uma comissão para , acompanhar os traFederal, mediante guia deste Dep artamento, no praio. da • dez dias, balhos da diretoria ' e tratou de interesses gerais.
— Departamento'
gob pena de ser efetuada a respectiva cobrança executiva.
Nacionol da Indústria e Comércio. Primeira (1') Secção. —
. Segunda Secção, 1 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castro Luis Vatter Barbosa, escriturário da classe "E", passei a presente
[Winz, diretor de secção.
certidão. Rio de Janeiro. oito (8) de novembro de mil novecentos e trinta e oito (1938). — (Assinado) Luis Walter Barbosa.
— (Estavam coladas e devidamente inutilizadas pela data e assiDepartamento Nacional do Trabalho,
natura supra, duas t2) estampilhas federais e uma (1) de EduCação
e Saúde, no valor total de vinte mil e duzertos réis (203200).
• A firma Carmo Nasser, estabelecida com oficina de roultas bran- —
(Em carimbo: "Visto, (assinado) Mario Soares Finito. — (recas, à Avenida Rio Branco n. 131, 20 andar; nesta Capital, porém, petido: Mario Soasses Pinto, oficial administrativo "K",
no impedi.
iaão encontrada nesse local, por não tér interposto recurso da de- menta do diretor da secção." — (Ao lado, via-se um sinete
do Decisão proferida no D.N.T. 6.208-35, que lhe impôs a multa de partamento Nacional da Indústria e Comércio). —
Reconheço
1500$000 (quinhentos mil réis), prévista no artigo 13 do decreto firma. — Mario Sopres Pinto. — Rio de Janeiro, vinte e seis (26):a
01.364, de 4 de maio de 1932, por infração dos artigos 1 0 e 10, do de novembro de mil novecentos e trinta e oito (1938). Em testemuireferido decreto, dentro do prazo determinado no decreto 22.131, de nho (estava O signal público) de verdade. — Antonio Alvarenga
03 de novembro de 1932, fica notificada a recolher a importância Freire. -- (Via-se um sinete do Cartório Fonseca Hermes). 'acima mencionada, à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia Nada mais se continha em o documento que me foi apresentado,
deste Departamento, no prazo de dez dias, sob pena de ser efetuada do qual, bem e fiem ente, fiz extrair, pela escrevente DB, a prerespetiva cobrança executiva.
sente pública forma, que conferi, subscrevo e assino, visto achá-la
Segunda Secção, 1 de dezembro de 1938. — Alfredo de Castro em tudo conforme ao original, que juntamente com esta 'é entre(Wins, diretor de secção.
gue ao interessado. Rio de Janeiro, vinte e seis (26) de novembro
de mil novecentos e trinta e oito (1938). E eu, António de Alvarenga Freire, substituto, escrevi e assino, sob o sinal público, no
Departamento Nacional do Trabalho
Impedimento ocasioral do escrivão. (Em testemunho da verdade,
estava o sinal púb l ico). — Alvarenga Freire
TERCEIRA SEÇÃO
Conferida e concertada por mim tabelião, substituto, Antonio
NOTIFICAÇÃO DE MULTA'
Ascendo.
(C 8.041 -- 2-12-38 -- 54$100)
Processo DNT. 16.380-36:
SECRETARIA — I a SECÇÃO

Srs. Cunha & Magalhães Ltda.:
Fica essa firma notificada de que de acôrdo com a decisão proferida no processo DNT. 16.380-36, nos termos do art. 26 do decreto n. 23.103, de 19 de agosto de 1933, foi 'multada em cem mil
réis (100000), importância essa que, acrescida da quantia de
f(cento e cincoenta mil reis) 150$000, correspondente à indenização
de férias a que tem direito o reclamante Felix Oslo, deverá ser reColhida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias deste
Departamento, conforme o estabelecido no decreto 22.131, de 23 de
apvembro de 1932.
•
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei
faculta, deverão ser depositadas as importâncias acima mencionadas,
ainda, mediante guias deste De p artmento, o que, também, não se
realizando, importará na inscrição da divida para cobrança exe-

tutiva.

filo de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — Laerte Machado, dlPeter de secção, interino.
•

Departamento Nacional da Indústria e Comércio
Pública forma — (Impresso o emblema das Armas da República dos Estados Unidos do Brasil) — Ministério do Trabalhe, Indústria e Comércio — Departamento Nacional da Industrie e Comércio — Primeira (1') Secção — Rio de Janeiro, D. F.
CERTIDÃO

Em cumprimento ao jespaclio exarado pelo Sr. diret.& geral
no requerimento de Lavanderia Cooperativa de Responsabilidade
Limitada do Centro União dos Proprietários de Hotels o Classes
Amimas (Bizlicato Profissional), em trinta (30) de 'setembro de
mil novecentos e tr i nta e oito (1938), Certifico que foram arquivados nesta repartição, sob o número treze - mil novecentos e -inventa. e n.% 111.994), os seguintes documentos: ata da assambléia ger
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ral ordinária de vinte e- dois (22) de fevereiro de mil novecentos
e trinta e oito (1938), que aprovou o relatório da diretoria, balanço e parecer do conselho fiscal, referentes ao exercício findo em
trinta e um (Si) de dezembro de mil novecentos e Cinta e sete
(1937), bem como e;caseu os membros da diretoria e do conselho
fiscal para o biénio de mil novecentos e trinta e oito (1238) a mil
novecentos e quarenta (1940) e tratou de interesses gerais: b)
parecer do conselho fiscal acima referido. -- Departamento Nacional da Indústria e Comércio. — Primeira (V') Secção. — Eu,
Luis Valter Barbosa, escriturário da classe "E", passei a presente
certidão. Rio de 'Janeiro, onze (11) de novembro de mil novecentos e trinta e oito (1938). — (Assinado) Luis Walter Barbosa. —
(Estavam coladas e devidamente inutilizadas pela dota e assinatura supra, duas (2) -estampilhas federais e uma (1) de Educação
duzentos reis (20$290). —
e Saúde, no valor total de vinte mil e Mario
Soares Pinto — (re(Em carimbo): 'Teto — -(Assinado)
petido: Mario Soares Pinto), oficial administrativo "Ir, no impedimento do diretci da secção". — (Ao lado, via-se um sinete
do Departamento Nacicnal da Indústrke e Comércio). — Reconheço
a firma — Mario ,Soares Pinto. — Rio de Janeiro, vinte e seis (26)
do novembro de mil novecentos e trinta e oito (1938; . Em testeniunho (estava o signal público) de verdade. — Antonio de Alvarenga Freire. — (Ao lado, estava um sinete do Cartório Fonseca
Hermes). — Nada mais se continha em o documento que me foi
apreseetado, do qual, bem e fielmente, fiz extrair, pela escrevente
DE, a presente púbica forma, que conferi, subscrevo e assino,
visto achá-la em tiles) conforme ao original, que juntamente com
esta é entregue ao interessado.
Rio de Janeiro, -V ie e seis (26) de novembro de mil novecentos e trinta e oito (1938). E eu, José Carlos de Montreuil, tabelião sucessor, o subscrevo e assino, sub-oficiol público, Jose Carlos_
de ltontreuit. •
Conferida e concertada por mim tabelião, Hereilio C)sta.
(C 8.042 — 2-12-38 — 549100)

Diretoria de Fazenda
(DF-i)
De ordem do Sr. cobu-a-almirante diretor geral de Fazendtei
comunico aos interessados que no dia 9 de dezembro, às 13 horas,
na sala das sessões da Comissão de Concurrencias da Diretoria del
Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as proposta:1
para o fornecimento a este ministério, durante o ano de 1939, seil
as condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial"
de 13 de dezembro
de 1937, dos artigos abaixe mencionados, dos grqi
5
pos 35, 53 e
DO GRUPO 35

1. 35-B- 1. Borracha para desenho, branca e macia, para lapisfel
marca Venus n. 24, ou nacional equivalente em quase.
lidado, unidade.
2. 35-B- 2. Borracha tipo escolar, paia lapis e tinta, marca Uniog
n. 310 de E. Faber, ou nacional equivalente ení
qualidade, unidade.
3. 35-0- 8. Caneta escolar, marca Faber, de qualidade inferior, ost
• nacional equivalente em qualidade, unidade.
4. 35-0-12. Compasso para quadro negro, de madeira, com pegas,
dor de metal, para giz e com 0,40 de comprimene
to, unidade.
5. 35-0-13. Compasso de metal tipo escolar, unidade.
6. 35-D- 1. Duplo decímetro de madeira, marca A. Nestler —
Faber, ou nacional equivalente em qualidade, uni,'
dade.
7. 35-E- 1. Escova para quadro negro, unidade.
8. 35-E- 5. Esquadro de celuloide n. 1, com 450, marca A. Neeer
tler ou nacional equivalente em qualidade, uni,
' dade.
9.
N. 2, com 60°, marca A. Nestler ou nacional equiva-s
lente em qualidade, unidade.
O. 35-E- 6. Esquadro de madeira n. 1, com 45°, marca A. Neetleg
ou nacional equivalente em qualidade, unidade.
N. 2, com 60°, marca A. Nestler ou nacional equivade
lente em qualidade, unidade.
MINISTÉRIO DA MARINHA
$2. 35-E- 7. Esquadro para quadro negro, n. 1, com 450, de ma,
deira, graduado e com pegador, tamanho adotadoj
Diretoria de Fazenda
•
é o de 30,35 de ledo, marca A. Nestler — W. Fase
ber, ou nacional equivalente em qualidade, uni,
(DF — 1)
dade.
13.
N. 2, com 60°, de madeira, graduado e com pegada%
de
FaDe ordem do Exmo. Sr. Contra-Almirante Diretor Geral
tamanho adotado é de 30,35 de lado, marca
zenda, comunico aos interessados que no dia 9 de dezembro às 14
Nestler — W. Faber, ou nacional equivalente ene
qualidade, unidade.
horas, na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria
de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas
14. 35-E-li. Estojo para desenho tipo escolar, tipo inferior, unia
para o fornecimento a este Ministério, sob as condições estipuladas
dade.
15. 35-G- 1. Giz branco em lapis, caixa de 100, marca Zig ou Atlas,
no edital geral publicado no Diário Oficial de 13-12-937, doe artigos
caixa.
baixo mencionados:
16. 35-G- 2. Giz de cores em lapis, caixa de 100, marca Zig ou Atlas,
1. Beim cegas n. 1, uma, quantidade 2.
caixa.
12. Bolas cegas n. 2, uma, quantidade 10.
V/. 35-G- 8. Godet para desenho, de porcelana, com 9 cent. de dlmetro, unidade.
C. Baias eágas n, 3, uma, quantidade 3.
18. 35-L- 1. Lapis de cor n. 1, azul, marca J. Faber Zeder n. 728,
ou nacional equivalente em qualidade, unidade*
Nota: O material acima é para entrega imediata.
N. 2, vermelho, marca J. Faber Zeder II. 732, ou nas,
19.
As bolas deverão obedecer aos desenhos do "Schema* que se
cional equivalente em qualidade, unidade.
;atinam1 ditspos' rão dos interessados nesta. Diretolia (DF-7).
N. 3, verde, marca J. Faber Zeder n. 735, ou nacional
20.
equivalente em qualidade, unidade.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
35-L2.
Lapis
de ocres em caixl n. 2, Zinc Yellow — Castell
21.
capitão
tenente
conJosé
Sportelli,
2
de
dezembro
de
1938.
-em
Polychromos — A. Vi. Faber ou nacional equitador naval, secretário.
valente em qualidade, caixa.
22. 35-L- 3. Lapis para desenho T!. 1 — F — Castell A. W. Faber,
ou nacional equivalente em qualidade, unidade..
N. 2 — H — Gastei! — A. W. Fa.ber, ou nacional.
23.
Diretoria de Fazenda
equivalente em qualidade, unidade.
N. 3 — 1111 — Castell — A. W. Faber, ou nacional
24.
(DF — 1)
equivalente em qualidade, unidade.
N. 4 — 111111 — Castell — A. W. Faber, ou nacional
26.
De ordem do Esmo Sr. Contra-Almirante Diretor Geral de Faequivalente em qualidade, unidade,
zenda, comunico aos interessados que no dia 9 de dezembro, às 14
N. 5 — HB — Castell — A. W. Faber ou nacional
horas, na sala das sessões da COIlliósA0 de Concorrencias da Diretoria
equivalente em qualidade, unidade.
de Fazenda da Marinha, serão recebidas„ abertas e lidas as propostas
27. 35-ri- 1. Nanquim em pau, unidade.
para o fornecimento a este Ministério, sob as condições estipuladas
28. 35-P- i. Papel canson tipo 1, folha de 1. metro por 73 cent.,
aio edital geral publicado no Diário Oficia/ de 13-12-937, dos artigos
marca Schleicher, folha.
abaixo mencionados: — Grupo 39 — Madeiras:
.29. 36-P- 2. Papel Canson tipo 2, peça com 10 met. de comp. por
1,50 de largura, marca Schleicher, peça.
1. 39-P4. Pinho do Paraná, decímetro cúbico, quantidade 6.700
30. 35-P- 3. Papei a ferro prussiato. peça com 10 met. de comp.
decímetros cúbicos.
por 1,50 de largura, marca Ozalid ou Saturno,
g. 39-P-28. Peroba de Campos em pranchão n. 2, decímetro cúpeça.
bico, 4.000 decimetros cúbicos.
Papel milimetrado peça com 10 met. de comp. por
35-P4.
31.
:1 . 39-P-28. Peroba de Campos em pranchão n. 3, decímetro cúbico,
75 de largura, marca Schleicher, peça.
3.400 decímetros cúbicos.
.
32. 35-P•40. Papel tela de linha, peça cem 10 met. de comp. por
1,50 de largura, marca Imperial, peça.
Nota: O material acima é.para entrega imediata.
33, 35-P-11. Papel vegetal, peça com 10 met. de comp. por Me.
de largura. marca Schleicher. peca,
(omissão de ConcorrênCias de Diret.:iria de:Fazenda da Marinha,
r__arca Giliot n. 850, em caixa.
t? de dezembro de 1988. — José, SPortriii, capitão tenente comi- 34. 35-Pe19. Pena pata d. ,:•enho
tador 'da vá', „eeeretário*
de 36 'penas, caixa.
t
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35. 35-P-110. Pena para desenho Brandauer, marca Brandauec is‘
mero 518, em caixa, de 36 penas, caixa.
GS-P-24.
Pena Ronde, marca Soennecken, em caixa de 36 pe_..
•nas sortidas de 1 a 6, caixa.
31k;P•414. Pincel para aquarela n. 1, de pelo de marta, unidade.
38.
N. 2, de pelo de marta, unidade:
39.
N. 3, de pelo de marta, unidade.
40.
N. 4, de pelo de marta, unidade..
41.
N. 5, de pelo de marta, unidade.
42.
N. 6, de pelo de marta, unidade.
43.
14. 7, de pelo de marta, unidade.
44.
N. 8, de pelo de marta, unidade.
45.
N. 9, de pelo de marta, unidade.
46.
N. 10, de pelo de marta, unidade.47,
N. 11, de pelo de marta, unidade.
48.
N. 12, de pelo de marta, unidade.
49. 35-P-28. Prantbeta de pinho.. de primeira qualidade, sem . nó
it. 1, com 0,40 x 0,50. unidade.
50.
N. 2, com 0,50 x 0,70, unidade.
51. 35-R- 2. Regua para quadro negro, reforçada, com 1 met. de
comp., marca Nestler ou nacional . equivalente em
qualidade, unidade.
52. 35-T- 1. Tinta Nanquim, marca Pelikan, n. 1, de cor preta.
vidro.
53.
- N. 2, de cores sortidas. vidro.
•54. 35-T-12. Tira-linha, marca Nestler Faber ou nacional
equivalente em qualidade, unidade.
55. 35-T-15. Transferidor de eeluloi•le, marca Nestler W,,Faber
ou nacional equivalente c:n qualidade, semi-circular. com 14 cent. de d i âmetro. unidade.
• 56. 35-T-16. Transferidor de madeira, marca Nestler - Faher
ou nacional equivalente em qualidade, semi-circular, com 14 cent. de diâmetro. unidade.
57. 35-T-20 Triplo decímetro -de madeira. marca Ne.stler - \V.
Faber ou nacional equivalente em qualidade, unidade.
NOTA - Todo o material pedido só será rec ,bido se for rigorosarinnte igual ao existentes nos mostruários da Imprensa Nasal.
Os mostruários da Imprensa Nacional acham-s e h disposic5
dos Srs. fornecedores, diariamente das 11 às 15 hora., com ex.cação dos sábados.
MATERIAL DO CRUPO

1. 53-A- 1. Alfinetes diversos, em caixas de 50 gramas, álf.lict-s
do latão, caixa.
2. 53-A.- 4. Almofada para carimbo n. 1, de 0,09 x 0,16 aconcl;cionada em lata com tampa, unidade.
3.
N. 2, de 0,07 x 0,11 candicionada em lata Com tampa,
unidade.
4. 53-A- 6. Almotolia para méxiiiiiia cie escrever, unidade.
5. 53-B- 1. Barbante grosso, de cânhamo 213 T, em novelos de -110.
gramas, novelo.
•
6. 53-B- 2. Barbante fino, linha cilia, 213 T, em novelos de 50
gramas, novelo,
7. 53-11- 3. Berço para mata-borrão, Penkala n. 2.062, ou nacicnal equ:va ente em qualidade, unioaue.
8. 53-B-20. Borracha, tipo A, marca Union número ?III, E. Faber,
ou nacional equivalente em qualidade. unidade.
9.
' Tipo B. marca E. Faber n. 2.320, ou equivalente
qualidade, un:dade.
10.
Tipo C, marca E. Faber n. 6.580, ou nacional eqiúvalente em qualidade, unidade.
ti. 53-C-18. Caneta, marca J. Faber n. 2, ou nacional equivalente em qualidade, unidade.
12, 53-C-20. Carimbo simples, .de borracha colada em madeira,
centímetro qua‘lrado.
13. 53-C-21. Carimbo com data movei, máquina de datar, unidade.
14. 53-C-34. Colchete de metal, tipo Selft, n. 1. com 0,015 de comprimento, caixa.
15.
N. 2, com 0,025 de comprimento, caixa. .
16.
N. 3. com 0,040 de compr:mento, caixa.
17. 53-E- 1. Elásticos diversos, marca - • -ir, ou nacional equii;-alente em qualidade, t
xas sortidas, caixa.
18. 53-14-10. Envelope branco, n. 1, d,
. .r. 17 centímetros,
papel apergaminhado • formato 0,67 x 0,90, um
22,7 quilos por 500 folhas, finidade.
19.
N. 2, de 12 x 23 centímetros em papel apergaminhal)
113 formato 0.67 x 0,90 com 22,7 quilos por 300
folhas, unidade.
20.
N. 3, de 17 x 23 centímetros 112 em papel apergaminbado, formato 0,67 x 0,90 com 22,7 quilos, por
folhas, unidade.
21.
N. 4, de 0,210 x 0,300 em papel assetinado BB de •40
quilos, com 128 gramas por metro quadrado, unidade.
22.
N. 5, de 0,300 x 0,400 em papel assetinado BB de 40
quilos, com 128 gramas por metro quadrado, .unidada.
23. 534-11. Envelope pardo n. 4, de 0.210 x 0,300 em papel tipo
Kraft claro de -43 quilos, formato 0,84 . x -130; unidade.
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N. 5, de 27 x 30 em papel tipo Kraft, claro, formato
50 x 68 com 43 quilos por 500 tolhas, unidadc.
25.
N. 6, de 0,115 x 0,115 em papel tipo Kraft claro de
43 quilos, formato 0,84 t 130, unidade.
De 0,150 x 0,210 em papel tipo Kraft claro de 43 qui'
los, formate 0,84 x 130, unidode.
.27. - De 0,185 x 0,240 com abertura' lateral para rálo X, eat
papel tipo Kraft claro de 23 quilos, formato 0,84x
x 130, unidade.
.
28. 53-E-12. Envelope para telegrama, de 12 x 17 em papel assetinado de 22 quilos por 500 folhas, formato na
X 96, unidade.
29.
•De 12,5 x 15,5 (comercial), unidade. .
30. 53-E-15. Escova para máquina de escrever, unidade.
31. 53-E-18. Espeto para papéis, unidade.
32. 53-E-20. Esponjeira, de vidro com esponja de borracha, tinidada.
33. 53-F- 1. Faca para papéis, unidade.
34. 53-F- 5. Fita para máquina de calcular, Borroughs, com 12
milímetros de largura e nas cores prelo-vermelho fixo e preto-fixo. unidade.
35.
Remingion, com 12 milímetros de largura e nas cores
preto-vermelho fixo e preto-fixo, unidade.
36.
Astra. com 12 milímetros de largura e nas cores prebvermelho fixo e preto-fixo, unidade.
37.
Mercedes. com 12 milímetros de largura e nas cores
preto-verde fixo e preto-fixo, unidade.
38.
Daltun, de 12 milímetros de largura e nas cores pretovermelho fixo e preto-fixo. unidade.
39. 53-F- O. Fita para máquina de contabilidade. Borroughs
hon. com 35 milímetros de largura e nas cores
*
prelo-vermelho-fixo- e preto fixo. unidade.
10.
Remington.' nas cores preto-vermelho-fixo e prelo
fixo, unidade.
41. 53-F- 7. Fila para máquina de escrever, Universal, com 7 MOti'Ut, de comprimento e 13 milímetros de largura,
nas cores preto-vermelho-fixo e preto fixo, unidade.
42.
Unisersai (para máquina Mercedes n. 2, cum 7 metie comprimento e 10 milímetros de largura,
na, cores preto-vel. me:iin-fixo e preto fixo, um(rad,.
13. H.lios, com 7 metros de comprimento e 13 mi:finetrij
de largura, nas cores preto-vermelho-fixo e pre'o
fixo. unidad-2.
llélius, coro 7 melros de comprimento e 16 miiímetrus de largura, nas cores preto-vermelho-fixa e
preto fixo, unidade.
45.
A'paci, com 7 melros do cumprimento e 13 milímetro: de largura, nas cores preto-vermelho-fixo e
preto fixo, unidade.
•
40. .Alpati, com 7 metros de comprimento e 16 milfineIro, de largura, nas cores preto-vermelho-fixo e
prelo fixo, unidade.
Si'. 5S-F-20. Furador para papel, unidade.
48. 53-0- 5. Goma arábica liquida, Jaguar. cru vidros de 200 gramas. vier°.
45).
lixti a. eui v.dros de 200 gramas, vidro.
50.
Atlas, em vidros de 200 gramas, vidro.
51. 53-G- 8. Grampo Hoolckiss, n. 1, caixa.
52.
N. 1-A. caixa.
53. 53-0- 9. Giaropo Sure-Shoot, em caixa de 500 grampos, caix-i.
54. 53-0-10. Gr,,mpo com arruela. de metal com 6 centímetros dc
comprimento, unidaiie•
55.
De. metal com á centímetros de comprimento, uni•
Oad• i .
56.
De metal com 10 centímetros de comprimento, unidade.
57.
De metal com 12 centímetros de comprimento, unidade. .
58. 53-1- 1. Ilhó para - papel. para alicate Bernard n. 180, em caixa
de 500, caixa.
59. 53-L- 1. Lacre cru bastão, marca Brasil, .cor vermelha,
caixa.
60. 53-L- 4. Lap's b!-color, marca J. Faber n. 736; ou nacional
.• ., equivalente em qualidade, unidade.
01.- 53-LJ- 5. Lapis preto, marca J. Faber - 2 mart . ., letra dou.. rada.n.. 1.205
ou nacional equivalente em qua- ,
.lidade, _unidade. .
62. 53-L- 6. Lapis tinta, marca J. Faber -- 2 mart. cópia violeta
• n. 5.000 - ou nacional equivalente em quali•
dade, unidade.
63. 53-M- 1. Máquina de aparar lapis, marca Dexter ou nacional
equivalente em qualidade. unidade.
64. 53-M- 5. Máquina de grampear llootki.s, n. 1, unidade.
65. 53-M- 8. Máquina de grampear Sure-Shoot, n. 1, unidade.
116. 53-M- 7. Máquina de numerar, Universal, .de 6 x 5 112, unidade.
67.
Universal de 3 -x 6, unidade.
88. 53-M- 8. Máquina para ilhó, Bernard n. 180, unidade.
89. 53-M- 9. Máquina p erfuradora, marca Soonneeken, unidade
70. 53-0- 1. Óleo p arkmáquina de escrever, vidro.
71. 5.3-P.- 3. papel carbono. comum, UniVersal. tipo A, em caixa is
400 folhas, formato 20,5 26,5, caixa.
24 ;
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Ituby, tipo A, em caixa de 100 folhas, formato 20,5 x
x 26,5, caixa.
Onix, tipo A, em caixa de 100 folhas, formato 20,5 x
79.
x 26,5, caixa.
Universal, tipo C, em folhas de 48 x 68, preto, folha.
74.
Ruby, tipo C, em folhas de 43 x 66, preto, folha.
75.
Onix, tipo C, em folhas de 43 x 66, preto, folha.
76.
Universal, tipo B, em caixa de 100 folhas, formato
77.
22 x 33, preto, caixa.
Ruby, tipo B, em caixa de 100 folhas, formato 22 x
78.
x 33, preto. caixa.
Onix, tipo B, em caixa de 100 folhas, formato 22 x 33,
79.
preta, caixa.
80. 53-P- 4. Papel carbono Hectográfico, formato 22 x 33, folha.
81. 53-P- 7. Papel mata borrão. Reliance de cor rosa, 100 libras,
folha de 48 x 61, folha.
82. 53-P-17. Papel para embrulho, tipo kraft claro com 43 quilos
por 400 folhas, formato 84 x 130, resma.
Tipo kraft claro com 23 quilos por 400 folhas, for83.
mato 84 x 130, resma.
81. 53-P-20. Papel absorvente para mitniógrafo, Vergé, formato
22 x 33 com 2 quilos e 200 gramas por resma de
500 folhas, resma.
53-P-21.
Papel
te:a para rnimiógrafo, Universal, caixa.
85.
Edem, caixa.
86.
Remington, caixa.
87.
Edson Dick, caixa.
88.
89. 53-P-22. Papel para máquina do calcular, tipo A, com 0,09 de
largura. bobina.
Tipo B, com 0.06 de largura, bobina.
On .
Tipo C, com 0,10 t:e largura, bobina.
100.
101. 53-P-37. Pasta de couro, tipo A, modelo na I. N., unidade.
Tipo B. modelo na I. N., unidade.
102.
103. 53-P-39. Pasta Universal, tipo A, n. 1.040, unidade.
Tipo B, n. 1.041, unidade.
104.
Tipo C, n. 1.042. unidade.
105.
106. 53-P-42. Pegador simples (mão), tamanho médio, unidade. e
107. 53-P-43. Pegador com prancheta de madeira, com 37 x 33,
cem mo'a para prender papéis, unidade.
•
53..P-U.
Pena
para escrever, Leonardt n. 516, douradas, em
108.
caixa de 72 penas, caixa.
Mallat ia. 12, em caixa de 100 penas, caixa.
109.
Esterbrooks n. 313. douradas, em caixa de 72 penas,
110.
caixa.
•
Marca J, n. 1.351, em caixa de 72 penas, caixa.
111.
Marca
Clark,
caixa.
112.
113. 53-P-52. Percevejos de latão. caixa.
114. 53-P-55. Peso para papéis, de vidro, formato cubo, unidade.
115. 53-P-60. Pressóes diversas, modelo na I. Naval, caixa.
116. 53-R- 1. Raspadeira Solingem ou ~gen com cabo de osso,
'miando.
53-R5.
Régua
tle counite, com 50 centímetros de comprimento,
117.
un:dr.dc.
de madeira, 50 centímetros de comprimento e
118. 53-R- 6. Régua
com filete de metal, W. Faber ou nacional equivalente em qualidade, unidade.
119. 53-T- 5. Tinta Carmim, Atlas em vidros de 250 gramas, vidro.
120. 53-T- 6. Tinta preta, Atlas, em vidros de 1.000 gramas, litro.
121. 53-T- 8. Tinta para carimbo, Atlas, em vidros de 30 gramas,
vidro.
122. 53-T- 9. Tinta para máquina de numerar, em vidros de 80
gramas, vidro.
123. 53-T-10. Tinta para mimiógrafo n. , 1, n. 40, lata.
N. 2, n. 787, lata.
1 0 4.
N. 3, n. 1.767, lata.
125.
120. 53-T-11. Tinta para raimiógrafo Gestetner, marca Universal,
bisnaga.
127. 53-T-15. Tinteiro singel0 Paragon 150 ou nacional equivalente
em qualidade, unidade.
128. 53-T-18. Tinteiro duplo Paragon 160 ou nacional equivalente
em qualidade, unidade.
129. 53-T-20. Tranqueta n. I, de 0 )026, caixa.
N. 2, de 0,035, caixa.
130.
131. 53-T-25. 'Tímpano Paragon 93 ou nacional :equivalente Cul tfuttlidade, unidade.
12'). 53-V- 1. Verniz corretor para tela Koris ou Gestetner, vidro.
Todo
o
material pedido só será recebido se for rigorosaNOTA niente igual ao existente nos mostruários da Imprensa Naval.
Os mostruários da Imprensa Naval, acham-se á disposição dos
senhores fornecedores, diariamente das II ás I5 horas, COEI ~ROO
dos sábados.
MATERIAL no GRUPO 64
I. 54-A- 3. Agulha para coser lisVros em envelope de 12 agulhas
1. N., unidade.
amostra
2 54-A- 4. Albumina, grama.
3. 54-A- 5. Anilina par_a pautacão em cores diversas - marca Dd •
Pont -Dyestuffs, quilo. VII'
,Arame parN , ásautna de grani pae*, redondo, de aço pc4.
!S
, , peciak
.
( Doing".-•
3Of.
Ot.
"
quilo.
72.

beien.ii;I:o de . 1938 •

5. 54 -A- 7. Asfalto transparente, quilo.

_
-,.
6. 54-A- 8. Atacador n. I de cor branca, para hotina, gega
•
N. 2 de cor branca, para sapatos, grosa.
7. 54-B- 1. Bolas de vidro com 26 milímetros de (liam** uil4Á
dade.
8. 54-B- 5. Breu em p6, quilo.
9. 54-B- 8. Briquet de esmeril marca Lorilleux, unidad§,,,
10. 54-B- 9. Briquet de pedra marca Lorilleux, unidade. •
11. 54-B-12. Bronze em pá, quilo.
12. 54-B-I5. Buril oval para litografia d_e na. i a 6, unidadd. •
13. 54-B-16. Buril quadrado para litografia de na. i a 8, unidade.,
14. 54 - 0- 1. Cabeceado de seda, amostra na I. Naval, metro.
15. 544 3. Cadarço para máquina de dobrar, amostra na /_. Navalmetro.
16.14-C- 4. Cadarço para máquina de coser livros:
N. 1 - Em peças de 50 metros com 0,016 de largura; •
17.
metro.
N. 2 - Em peças de 50 metros com 0,022 de largura,
18.
metro.
19. 544 5. Cadarço para máquina de impressão:
N. 1 - De linho, em peças de 50 metros, com 0,005 da
20.
largura, metro.
N. 2 - De linho, em peças de 50 metros, com 0,010 de
21.
largura, metro.
11. 3 - De linho, em peças de 50 metros, com 0,030 do
22
largura, metro.
N. 4 - De linho, em peças de 50 metros, com 0,040 de
23.
largura, metro.
24. 54-0-11. Cartão Bristol:
De 50 quilos por 500 folhas, formato A, 56 x 76,
25.
folha.
De 60 quilos por 500 folhas, formato A, 56 x 78;
26
folha.
27. 54-0-13. Cartão marfim.
De 50 quilos por 500 folhas, formato 55 x 75, folha.,
28.
De 70 quilos por 500 folhas, formato 55 x 75, folha.
29.
De 80 quilos por 500 folhas, formato t5 x 75, folha.
30.
31, 54-0-14. Cartão opalina:
De 37 quilos por 500 folhas, formato 55 x 75, folha.
32.
33. 54-0-15. Cartolina:
De 60 quilos por 500 folhas, -formato 5d x 76 - Rosa,
34.
folha.
De 65 quilos por 500 folhas, formato 55 x 74 - Abó35..
bora, folha.
De 65 quilos por 500 folhas, formato 55 x 74 - Ama38.
rela, folha.
De 65 quilos por 500 folhas, formato 55 x 74 - Verde,
37.
folha.
De 65 quilos por 500 folhas, formato 55 x 74 - Creme,'
38.
folha.
De 50 quilos por 500 folhas, formato 55 x 74 - Cinza
39.
escura, folha. De 65 quilos por 500 folhas, formato 55 x 75 - Azul,.
40.)
folha.
De 60 quilos por 500 folhas, formato A H x 76 - Sal- •
.41.
moa, folha.
De 60 quilos por 500 folhas", formato A 56 x 76 - La42.:
ranja, folha.
De 60 -/uilos por 500 folhas, formato A 56 x 76 - Rosa,
43.
folha.
De 70 quilos por 500 folhas, formato A 56 x 78 - Rosa,'
44.
folha.
De 70 quilos por 500 folhas, formato A 56 x 78 - Ciosa 45.
claro, folha.
46. 54-0-34. Cryon litográfico n. 1 marca Lorilleux, unidade.
47. 54-D- 5. Dobradeira de osso,:unidade.
48. 54-E- 1. Escova para tipos, unidade.
49. 54-E- 2. Escova para rolos, unidade.
50. 54-E- 5. Esponja grande, esponja natural, unidade.,
51. 54-F- 6. Fio de linho para encadernação, quilo.
52. 54-G- 1. Goma arábica em pedra, quilo.
53. 54-G- 2. ..Goma concreta, vidro.
Feltro para frisa - amostra na I. Naval, metrô.,
54. 54-FFiam: marca Ofeotyp: para calandra de máquinit de •
55. 5A-Festereotipia com os seguintes formatos.
55 x 70 com 1 milímetro de espessura.
45 x 60 com 1 milímetro de espessura, unidade.
56.,
47 x 64 com 1 milímetro de espessura, unidade.
57.
54 x 78 com 1 milímetro de espessura, unidade.
58.
59. 54-1- 1. Ilhó de aluminium - amostra na Imo. Naval, UI:0
dade.
60. 54-1- 2. Ilhó de metal - Amostra na Imp. Naval, unidade.
61. 54-M- 5. Massa para rolo marca Vitória Extra-Forte, quilo.
82. 54-M- 6. Metal para linotipo com a seguinte liga:
Chumbo, 82 %, antimónio, 12 %, estanho, 4 %, impuresas, 2 %, quilo.
03. 54-M- 7. Metal para monotipo com a seguinte liga: 7 7k, im - • ;
antimónio, 18 %, estanho,
Chumbo, ! 75
puresas, 2 %, quilo. 64 1.,t 54-M- (8, Metql,,marca,,.A gfa, em vidros de 250 gramas, quilo.
. 65. 54-11-1.1. Moleton de algodão com Im,20 , de largura, metro.
com 1221,20 de largura, metro.
G. 54-M- 12. Moleton de
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Metal • para máquina de estere01.401a, especificação .na 112.
Branco BB -cle 16
por 500 folhas, fon/lato - 6G x
lmp. Naval, quilo.
x 96, resma. quilos
08. 54-0- 1. Óleo decapê, marca torilleux, quilo.
113.
Branco BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 64 x
69. 54-0- 4. Oleado para frisa com 1m,20 de largura, para serviço
x 96, resma.
de litografia, metro.
114.
Branco BB de 24 quilos por 500 folhas, formato 66 x
70. 54-0-" 5. Oleado para encadernação, em peças de 25 a 30 metros
x 96, resma.
com 1m,30 de largura, metro.
115.
Branco BB de 30 quilos por 500 folhas, formato 66 x
71. 54-0- 8. Ouro falso em folha, em livros de 25 folhas, amostra
x 96, resma.
na Imp. Naval, folha.
116.
Branco AA de 30 quilos por 500 folhas, formato 76 x
72. 64-0- 9. Ouro :"rancês em folha, em livros de 25 folhas, amostra
x 112, resma.
na Imp. Naval, folha.
117.
Branco AA. de 40 quilos por 500 folhas, formato 76 x
73. 51-P- 2. Pano preto de linho, para encadernaçã), em peças de
x 112, resma.
45 a 50 metros de comprimento e com 1 metro de 118, 51-P- 7. Papel couché bra nco BB de 30 quilos por E00 folhas,
largura, metro.
formato 66 x
74., 54-P- 2. Pano itória, em 'peças de 25 a 30 metros e com 1 119. 54-P- 8. Papel couro em96, resma.
cores sortidas formato 70 x 50,
metro de largura, metro.
folha.
í. P- 4. Papel apergaminhacio:
120. 54-P- 9. Papel da China, resma.
75.
Branco de 10 quilos por 500 folhas, formato 60 x 96, 121. 54-P-10. Papel decalcomania, folha.
com 31 gramas por metro quadrado. BB, resma. 122. 54-P-11. Papel de seda para copiador, resma.
70.
Branco BB de 16 quilos por 500 folhas, de 1 qualida- 123. 54-P-I2. Papel jornal de 15 quilos por 500 folhas, formato BB,
de. resma.
66 x 96. resma.
, 77.
Verde BB de 18 quilos por 500 folhas, formato 66 x 9C, 124.
De 22 quilos por 500 folhas, formato AA, 76 x 112,
resma.
resma.
78.
Verde BR de 24 quilos por 500 folhas, formato 66 x DG, 125. 51-P-13. Papel inale para transportes, resma.
resma.
120. 54-P-14. Papel mari p ore para guarda de livros em branco, for79.
Verde de 30 Tuilos por 500 folhas AA. formato 76 x 112,
mato 59 x 70. em cores sortidas, folha.
resma.
51-P-15. Papel para t mio, folha.
0.
Azul 1313 de 18 quilos por 500 folhas, foPmalo 66 x 90,
54-P-16. Papal rera C:1n 1»l. duas faces, abóbora -branco de 26
resma.
quilos rad. 300 folia, fce.'rrato 48 X 61, folha.
, 81.
Azul 1311 de 24 quilos por 500 folhas, 'orando 66 x 96 129.
Dorto ,, arr!n-•!N• nneo de 26 quilos. por 500 folhas,
resma.
•
formato 48 x 61, fo:ha.
82.
Azul AA de 30 quilos por 500 folhas, formato 70 x11?, 1;10.
Duas tacos. 1 , 111-1w-nco cie 26 quilos por 500 folhas,
resma.
formato 48 x (11. folha.
83.
Amarei() BB de 18 quilos por 500 folhas, formato 60x0G, 121.
Duas faces, verde r t aeo-branco de 26 quilos por 500
resma.
folhas. fo • lonto id x 64, folha.
84.
Amarelo B.B de 21 quilos por 500 folhas. formato 66 x 122.
Duas f^r^i. , v erd".-Imanro de 26 quilos, formato 48 x
• x 06. resma.
x n.
85.
Amarelo .AA de 30 quilos por 500 folhas. forma t o 70 x•
Duas
faces. ri.' a ruu•o-branco de 26 quilos por 500 fo
x 112. resma.
•
86.
Rosa PR de 18 quilos por 500 folhas, foro-ah:, CG -x 96.
furis-.ato 48 7: 61. folha.
Cinza t-t e 45 quilos por 500 folhas, fOrrnato 66 x 90,
resma.
87.
follir.
Rosa BB de 24 quilos por 500 folhas, formato GO x 96,
reS11111.
Cinza clnc• t•e 70 quilos por 500 folhas, formato 68 x
88.
,x 98, folha.
Rosa AA de 30 quilos por 500 folhas, rormato 76 x 112
Amare o Ile 45 quilos por 500 folhas, formato 66 x 96,
resma.
89.
foniu.
Branco 1313 de 24 quilos por 500 folhas, farrnato 66 x 96.
resma.
cmilog o•-n . 500 folhas, formato 66 x 96,
90.
Branco RB de 30 quilos por 500 fo l has, formato GO x 96,
resma.
Azul de 45 quilos por ,•700 folhas, formato 66 x 96,
91.
Branco AA de 30 quilos por 500 folhas. formato 76 x
x 112. resma.
Ahálwra itipo mármore). de 70 quilos por 500 folhas,
921
I3ranco 1313 de 36 quilos por 500 folhas, formato 06 x
formato 68 x
rolha.
x 96 (AP-110), resma.
•
• •• n••• le 70 quilos por 500 folhas; for93.
Branco BR de 40 quilos por 500 folhas, formato GO x
mato 68 x 08. folha.
x 96 (13-125), resma.
Azo imo rearrooro) •te 70 quilos por r:00 folhas, for94.
Azul de 9 quilos por 500 folhas, formato C7 x 90
111010 (18 x 98, folha.
(S. V. 30), resma.
"Verde 1, tipo 10-irou-n. o'. de 70 quilos por 500 folhas, for95.
Rosa de 9 quilos nor 500 folhas, formato 67 x 90
mato 68 x 98. folha..
(8. V. 30). - resma.
•
'
Cinza
(tipo mármore) de 70 quilos por 500 folhas,
96.
Amarelo de 9 q uilo' por 500 folhas, formato 67 x 90
formato 63 x 98. folha.
(S. V. 30). resma.
Amarelo (tipo mármore) de 70 quilos por 500 folhas,
97.
Verde de 9 quilos por 500 folhas, formato 67 x 90
formato 68 . x 98. folha.
-(8. V. 30), resma.
Cinza (tipo mármore) de 70 quilos por 500 folhas,
98.
Holanda de 52 quilos por 500 . folhas, fJrinato 82 x 112,
formato 68 x 98, folha.
voeira.
146. 55-P-17. Papel_ para máquina monotipo em bobinas, bobina.
99.
Holanda de 80 quilos por 500. folhas, formato 82 x 112, 147. 51-P-18. Papel pelure, resina.
resma.
148. 54-P-19. Papel pente em cores sortidas, folha.
n. 12 por 25 quilos tipo Harnburguk, forma100. 54-P.,.
Papel Buffont branco BB, de 21 quilos por 500 folhas, 149. 51-P-25. Papelão
to 75 x 100. quilo.
formato 66 x 96, resma.
N. 20 por 25 quilos tipo Hamburguês, formato 75 x
101.
Branco BB de 30 quilos por 500 folhas, formato 60 x 150.
'
x 100. quilo.
x 96, resma.
N. 25 por 25 quilos tipo Hamburguès, formato 75 x
102.
Branco AA de 24 quilos. por 500 folhas, formato 76 x 151.
x 100, quilo.
x 112, resma.
N. 35 por 25 quilos tipo ,Ilarnburguês, formato 75 x
103.
Branco AA de 30 quilos por 500 folhas, formato '76 x 132.
x 100, quilo.
x 112, resma.
N. 65 por 25 quilos tipo Hamburgués, formato 75 x
104. 54-P- 5. Papel assetinado branco de 18 quilos por 500 folhas, 153.
x 100, quilo. •
BB, formato 66 x 96 (AS 57), resina.
105.
Amarelo BB de 7 1l2 quilos por 500 folhas, formato 154. 54-P-26. Papelão sola para auto relevo, quilo.
48 x 06, resma. •
155. 54-P-35. Pena dupla para máquina de pautar, unidade..
100.
Amarelo BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 06 x 156. 54-P-35. Pena singela para máquina do pautar, unidade.
x 96, resma.
157 .-51-P-38. Pente para máquina de pautar com o comprimento . de
/07.
Rosa BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 00 x 96,
0,18 e afastamento variavel entre as penas de 4
resma.- -•
a -12 milimetros, .unidade.
:108.
Salmon BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 86 x , 158. 54-P/-40. Percaliae, de
qualidade com 1 metro de largura, em
x 96. resma.
. „
•- Cores sortidas,'-metro.
Verde BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 86 x
159. 54-P-41, Pinça. cOm espigão, unidade.
x 96, resma.
54-P-42. Pincel de pelo de marta n. 6, unidade.
110.
Abóbora BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 88 x 160.
161N. 7, unidade.
x 96, resma.
•
162.
111.
N. 8,* unidade.
Azul BB de 22 quilos por 500 folhas, formato 68 x 96, 163.
54-P-45. Ponturas ,para., máquina 'de impressão, unidado.. •
resma.
164. 54-11-10. Tinta litográfica marca Lorilleux, quito.
54 - M-
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43. 15-C-30. Cabo elétri -co duplo; - flexivel, -1S-.O1U"---euiP.!111;
14. f 2 BS, -metro:
N. 14 BS, metro.44.
N. 16 BS, metro.
45,
46. 16-C-31. Cabo elétrico duplo, isolamento I n. 14 BS,
47. 15-0-33. Cabo elétrico duplo, flexivel, isolamento J.:.
N. 14 BS, metro.
N. 16 BS, metro.
48.
N. 18 BS, metro.
49.
50. 15-0-34. Cabo elétrico duplo, flexivel, isolamento H:
N. 16 BS, metro.
N. 18 BS, metro.
51.
N. 20 BS, metro.
52.
N. 22 BS, metro.
53.
54. 15-0-36. Cabo elétrico singelo, isolamento
N. 6 BS com 7 fios, metro.
N. 10 BS com 7 fios, metro.
55.
N. 16 BS com 7 fios, metro.
56.
57. 15-C-37. Cabo elétrico . singelo, isolamento N:
N. 12 B. metro.
N. 14 BS. metro.
58.
59. •N. 18 RS. metro.
u0. 15-C-38. Cabo elétrico duplo, isolamento N n. 10 BS, metro.,
k11. 15-C-62. Cabo elétrico para campainha:
À. 18 138. metro.
6‘).
N.
?O 135, metro,
”iretoria de Fazenda
N. 22: BS. metro.
63.
61. I5-0-63. Ca lio elétrico para Circuito de disparo n. 14 118.
(DF-1)
metro.
De ordem ao Sr. contra-almirante clivaor geral de Fazenda,
65. 15-0-64. Cabo elétrico para motor a explosão n. 14 BS, metro.
comunico aos interessados que no dia 9 de GJz:nibio àa 14 horas,
flt3. 15-C-65. Gabo elétrico para talefone tipo A, metro.
na sala das sessões da Comissão de Concore. J- aeias da Diretoria de
67. 15-0-66. Cabe, elétrito para telefone tipo B, metro.
F„zenda da Marinha, serão recebidas, abertas lidas as ni Joostas para
G8. 15-0-67. :abo elétrico para telefone tipo C, metro.;
o fornecimento a este Ministério, durante o ano de 1939, sob as con69. 15-0-97. Cabo elétrico singelo, isolamento AA:
dições estipuladas no edital geral publicado no"19-iá,:o Oficial" de
N. 4 13S cem 19 fios, metro.
13-12-927, doe artigos abaixo mencionados:
N. 6 BS com 7 fios, metro.
70.
tatuJo 15 - CABOS E FIOS E1.É., - RICeS . IS0LAD , s - f';03 .NIAOLNÉTICOS
15-C-98. Cabo et"2trico singelo, isolamento AB:
2 .ES com 19 fios, metro.
i. 15-C- 1. Cabo elétrico singelo, isulanit-ido A:
RS com 19 fios, metro,
N. 4 BS com 7 fios, metro.
N. i3 BS com 7 fios, metro.
,..›.
N. 6 BS com 7 fios, metro.
N. 8 BS com 7 fios, metro.
71.
N. 7 BS com 7 fios, metro.
3.
75. 15-F- I. Fio elétri c o singelo, isolamento
N. 8 BS- com 'i fios, melro.
1.
N. 12 BS, metro.
N. 10 BS com 7 fios, mero.
5.
N. 14 ES, metro.
7ó.
N.
12
BS
com
7
fios,
mero.
ó.
Fio elétrico duplo, isolamento A: N. 12 ss, metro
ST.
15-F3.
N.
13
BS.
com
7
fios,
mero.
7.
.
Fio elétrico sin6elo, isolamento B .:,
78.
15-F3.
N.
14
BS
com
7
fios,
mero.
8.
N. 10 BS. metro.
N.
15
BS
com
7
fios,
melro.
9.
N. 1 9 BS. metro.
N. 16 BS com 7 fios, nieiro.
10,
N. 14 115. metro.
80.
N. 00 BS com 19 fins, rociro.
1 1 .,
N. 16 BS, metro.
N. O RS COM 19 lite, ihetro,
12.
elétrico duplo, isolamento 13:
15-F1.
N.
2
BS
com
19
fios,
reet--).
13.
14.i0 BS, chato, melro.
Dl.
4
BS
com
19
fios,
metro,
11..
N. 10 PS. redondo, metro.
14.000 BS com et fios, metro.
15.
N. 12 BS, chato, ine'ro.
N. 00 BS com ett fios, miro.
16 .
N. 12 DS, redondo, metro.
85.
N. 3 BS com 61 fios. ni€1113.
17.
N. 14 BS, chato, metro."
e
3.
com
91
fios,
inutro
,
N.000
BS
18.
N. 14 BS, redondo, metro,
fios,
metro.
91
N.
00
BS
com
10.
BS, redondo, metro.
88.
N.
O
BS
com
91
fios,
rrwtro,
20.
N.
18
13S,
chato, metro.
8".
21. 15-C- 2. Cabo elétrico duplo, isolarne,00 A:
90. 15-F- 9. Fio elétrico singelo, isolamento
N. 3 BS com 7 fios, mi= iro..
N. 10 RS, metro.
N. 5 BS c , Ini 7 fios, metro.
N„ 14 RS, metro.
91.
N. 7 BS com 7 fios, metro.
23.
Fio elétrico singelo, isolamento M;
15-F-32.
92.
N.
8
BS
com
7
fios,
metro.
-)l•
N..17 RS preto, metro.
N.
10
BS
com
7
fios,
me:ro.
25.
N. 19 DS, amarelo, metro.
93.
N. 12 BS com 7 fios, int;Iro.
2t3.
94. I5-F-56. 1, ,o 'elétrico para campainha, metro..
N. 14 BS com 7 fios, metro.
27.
95. 15-F-57. Fio magnético, uma camada de algodão
N. 15 BS com 7 fios, metro.
N. 18 135, quilo.
N. 16 BS com 7 fios, metro.
9.
N. 20 BS, quilo.
96.
I5 - C- 3. Cabo elétrico singelo, isolamento B:
N. 22 BS., quilo,
97.
N. 14 BS com 7 fios, metro.
N. 24 BS, quilo.
98.
N. 16 BS com 7 fios, metro.
31.
N. 26 BS, quilo.
n.
6
1:p
com
99.
C,
7
ento
-15-06.
Cabo
elétrico
singelo,
isolam
32.
N. 28 BS,. quilo.
100.
fios, metro.
N. '30 BS, quilo.
23. 15-0- 9. Cabo elétrico singelo, isolamento D, n. 12 BS com 7 101.
N. 32 BS, quilo.
102.
fios, metro.
N. 34 BS, quilo.
metro.
103.
3 11. 15-0-11. Cabo elétrico duplo, isolamento F, n. 15,
Fio magnético, duas camadas da algoelltoi
58.
15-F.
104.
Cabo
elétrico:
r'i. 15-C-15.
N. '14 BS, quilo.
De 4 condutores, isolamento F n. 12, metro.,
N. 16 BS; quilo.
105.
De 4 condutores, isolamento F n. 14, metro.
N. 18 BS, quilo.
106,
45-0-18. Cabo elétrico de 8 condutores, isolamento F
N. 20 BS, quilo.
107.
metro.
N. 24 BS, quilo..
108.
. 15-0-17. Cabo elétrico de 8 condutores, isolamento F n.
N. 30 BS, quilo.
109,
metro.
Fio magnético, uma camada de seda.;
15-J-69.
isolamento
F
n.
110.
Cabo
elétrico
de
10
condutores,.
:-‘9. 15-0-18.
•
N.
22 BS, quilo.
metro.
N. 24 BS, quilo.
40. 1:,.. n-_:...10. cabo elétrico de 12 condutores, Isolamento F n.
N. 26 RS, quilo.
metro.
N. 28 BS, quilo.
V.. 15-0-20. Cabo elétrico de 16 condutores, isolamento F n.
N. 30 BS,,quilo.metro.
N. 32 BS,. quilo.
1solooleat9
E
t•
32
condutores,
c2. 1;5--21. Cabo elétri(; ele
N. 34 BEA.
met'..o.C

.

j'

41!

165. 54-T- , Taigg,aca _para ni0.quina.de coser jivroe, metro.,
166. 54-T-11: -Tinta pafi ithriressão'rrilai,SasE:'Clebrúder Séhinidt OU
Michael Iluber, quilo.
.
187. 54-V- 6. Verniz fraco warca Lorffieux, quilo.
168. 54-V- 6. Verniz médio marca Lorilleux, quilo.
169. 54-V- 7. Verniz forte marca Lorilleux, quilo.
170. 54-V- 8. Verniz cristal talho forte, marca Royal, quilu.
171. 54-Z- 1. Zinco para fotolito, - 1f2 mil., espessura, folha.
i72. 54-Z- 2. Zinco para fotozinco, 2 mil. de espessura, chapa.
Algodão em pasta pára pasta de mesa com 50 cent. de
173. 51-Alargura, quilo.
Linha dé 'linho para máquina de coser livros, em tu171. 54-Lbos, tubo.
175. 54-A- 6. Arame para máquina de grampear, hato, de aço destemperado. ns. 13, 20, 21, 22, 23, 21, 25 e 26, quilo.
NOTA - Todo o material pedido só será recebido se for rigoroi .amente igual ao existente nos mostruários da Imprensa Naval.
Os mostruários da Imprensa Neva), achaw- sp á disposi ção dos se:lores fornecedores, diariament e, das 11 às 15 liora z, com exceção dos
Abados.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Faz23 , Ti d Marinha,
30 de novembro de 1038. - Jo Sp^rt ,.11 i, c flpitão -tenente, contador naval, secretário.
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52. 17,C-45. Chave faca tarió I74' de 20 ampdes, nina .; • .
.
53.
de
30
amperes,
uma.
.
•-'
N. 28 11S, qii10" 54. 17-0-50. Cleats n. 1, com parafuso, pare
118.
"' • N. 30 BS, quilo. ‘.
55.
n. 2, com parafuso, par.'
•
N. 32 BS,•quilo,
56. I7-C-55. ! Contato central para interruptor estanque,' -um
N. 31 BS, quilo..
57. 17-0-58. Contato platinado, .um.
N. 36 BS, quilo.
P21.
58. 17-0-59. Contato para punho de tomada tipo C, um.
N. 38 BS, quilo.
58-A-17-0-82. Cartucho para fusivel tipo H, um.
15-F-61. Fio magnético, esmaltado::
58-B-17-C-83. Cartucho para fusivel tipo I, uni.
N. 28 BS, quilo.
59. 17-D- 6. Disco de vidro de 0,031 x 0,006, um.
N. 30 BS, quilo.
60. 17-E- 1. Ebonite em bastão: . de 3/8", quilo.
N. 32 BS, quilo.
01.
.
de 1/2", quilo.
N. 34 BS, quilo.
62.
de 5/8", quilo.
N. 35 BS, ' quilo.
0763
de 3/4", quilo.
N. 36 BS, quilo.
128.
64.
de 7/8", quilo.
129. 15-F-62. Fio magnético, esmaltado, unia camada , de algodão
65.
de 1", quilo.
.
.n. 17 BS, quilo.
66. I7-EEbonite em bastão.: de I" 1/2, quilo,
15-F-76.
130.
Fio elétrico singelo, isolamento AC n. 14 BS, metroc
67.
.
de 2", quilo.
131. 15-F-77. Fio elétrico singelo,,isolamento AA n. 14 BS; metro.
68.
.• de 2" 1/2, quilo.
132. 15-F-78. Fio elétrico singelo, isolamento AB n. 46 BIS, metro).
69.
de 3" quilo.
' em chapa: de 1/4", quilo.
l
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha, 70. 17-E- 2. Ebonite
71.
de 3/8", quilo. .
hm 30 de novembro de 1938. - José Sportelli, capitão-tenente
72.
de 1/2", quilo.
aocretário.
73.
de 5/8", quilo.
74.`
de 3/4", quilo.
75.
. de 1", quilo.
Diretoria de Fazenda
76. 17-E- 3. Ebonite em tubo: de 1/4", um.
77.
de 3/8", um.
(DF - I)
78.
de 1/2", um.
70
de 5/8", um.
De ordem do Exmo Sr. contra-almirante diretor geral de Fa80.
de 7/8", um.
zenda, comunico aos interessados que no dia 9 da dezembro às 14
81.
de I", um.
horas, na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Direto82. I7-E- 7. Escova de carvão, uma.
ria de Fazenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as pro83. 17-E- 8. Escova de grafite, uma.
postas para o fornecimento a éste Ministério, durante o ano de 1939,
84. 17-E-16. Espelho, niquelado para tomada 4e corrente tip.
sob as condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário
G., um.
Oficial" de 13 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionada*,
85. 17-1".- 1. Fibra em bastão: de 1/4", quite.
de 3/8", quilo.
GRUPO 17 - MATERIAL ELÉTrueo
87.
de 1/2", quilo.
88.
de 5/8", quilo.-'
1. 17-A- 5. Alavanca para interruptor estanque, Um.
89.
de 3/4", quilo,
2. 17-A-10. Amperímetro Cie portatil, um.
90.
.
quilo.
3. 17-A-14. Amperímetro CA portatil, um.
91.
. djibria
de 1" 04.
4. 17-A-24. Armação estanque tipo A, uma.
92.
de I" 1/2, quilo..
5. 17-A-25. Armação estanque tipo B, uma.
93. .
de 2", quilo.
6. 17-A-26. Armação estanque tipo C, uma.
94. 17-F.-2. Fibra em chapa: de 1/4", quito.
7. 17-A-27. Armação estanque tipo D, uma
95.
de 3/8", quilo.
7-A-17-A-28. Armação estanque tipo E, uma.
96.
de 1/2", quilo.
7 - B - 17 -A -29. Armação estanque tipo F, uma.
97,
• de 5/8", quilo. .
8. 17-A-36. Armação portatil tipo A, uma.
98.
de 3/4", quilo.
9. 17-A-37. Armação portatil tipo B, uma.
99„
qui:o.
de 1",
10. 17-B- 9. Bloco de porcelana para fusivel rosca n. 2, UM,
de I" 3/_, quilo.
100.
11. 17-B-10. Bocal de vidro reto, um.
(01.
de I" 1/2, quilo.
12. 17-B-11. Bocal de vidro curvo, uni.
102.
de 1" 5/8, quilo.
13. I7-B-14. Botão de chamada estanque n.
103.
de 1" 3/4, quilo.
14.
n. 2, um.
104.
de 2", quilo.
15. 17-B-24. Bucha de ebonite, uma.
105. 17-r- 6. Fio fusivel: de 1 ampere, quilo.
16. 17-C- I. Cadarço de algodão: de 0,010, par,
de 3 amperes, quilo.
106.
17.
de 0,015, par.
107.
de 5 amperes, quilo.
de 0,020, par.
18.
108.
de 10 amperes, quilo.
19. 17-C- 2. Cadarço de linho: de ,0,010, par.
109. •
de 15 amperes, quilo.
20.
de 0,015, par.
110.
de 20 amperes, quilo.
21.
de 0.020, par.
111.
de 25 amperes, quilo.
22. 17-C- 3. Caixa de aço quadrada n. 2, uma.
112„
de 30 amperes, quilo.
23. I7-C- 4. Caixa de aço retangular Il. 2, uma.
113.
de 40 amperes, quilo.
24. 17-0-I3. Campainha elétrica, uma.
de 50 amperes, quilo.
114.
25. 17-C-I6. Cartucho para fusivel tipo A, um.
de 60 amperes, quilo.
115.
26. 17-C-17. Cartucho para fusivel tipo B, um.
116. I74'- 6. Fio fusivel: de 7-5 amperes, quilo.
27. 17-C-18. Cartucho para fusivel tipo C, um.
de- 100 amperes, quilo.
117.
28. 17-C-19. Cartucho para fusivel tipo D, um.
118. 174'- 7. Fio maillechort nú: de 0,00015, quile,
29. 17-0-20. Cartucho para fusivel tipo E, um
de 0,0002, quilo.
119.
20. 17-C-21. Cartucho para fusivel tipo F, um.
120,
de 0,00025, quilo.
31. I7-0-22. Cartucho para fusivel tipo G, um.
de 0,0003, quilo.
421.
32. I7-C-23. Cartucho faca para fusivel tipo A, um.
de 0,0004, quilo.
122.
33. I7-C-24. Cartucho faca para fusivel tipo B, um.
de 0,0005, quilo.
123.
31. I7-C-25. Cartucho faca para fusivel tipo C, um.
de 0,0007, quilo.
124.,
35. 17-0-28. Carvão positivo para holofote n. 1, um.
de 0,001, quilo.
125.
n. 2, um.
36.
de 0,0012, quilo.
126.
37.
n. 3, um.
de 0,0015, quilo.
127.
38.
n. 4, um.
de 0,0016, quilo.
128.
39. 17-C-29. Carvão negativo para holofote n. I, um.
de 0,002,
129.
40.
n. 2, um.
de 0,0025, quilo.
130.
41. I7-C-29. Carvão negativo para holofote n. 3, um.
de 0.003. quilo.
131.
n. 4. um.
42.
de 0.0035, quilo.
132.
43. 17-C-30. Charterton; quilo.
133. I7-F- 8. Fio maillechort com revestimento de 0,0002, quilo.
44. 17-C-32. Chave faca tipo A de 30 amperes, uma.
- de 0,0003, qkilo.
134.
45. I7-C-34. Chave faca tipo C do 60 amperes, uma.
135. I7-F-11. Fita isolante branca, peça.
de 100 amperes, uma.
46.
136. 17-F-12. Fita isolante preta, peça.
47. 17-C-38. Chave faca tipo G de 30 amperes, uma.
137. 17-F-13. Fita isolante de borracha, peoa.
48. 17-C-39. Chave faca tipo H de 30 amperes, uma.
138. 17-F-14. Fita isolante de linho, peça.
49. I7-C-40. Chave faca tipo I de 60 amperes, uma.
139. 17-F-I5. Fita isolante de seda, peça.
50.
de 100 amperes, uma.
140. 17-F-19. .Fusivel em tubo de vidro tipo A para 3 amperes. una.
51.
de 200 amperes, uma.
141.
para 5 amperes, um.

117.. 1-F-J30. Fio ningnético, duas camadas de seda: •

•
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142. 17-F-20. Fusível ema tubo de vidro aipo B para g ampere/1 um.
para 5 amperes, um.
143.
para 10 amperes, um.
144.
para 15 amperes, um.
145.
146. 17-F-21. Fusivel faca tipo A: rwa 50 impem, mil;
para 65 amperes, um..
147.
148,
para 70 amperes, ura.
para 75 amperes, um.'
!49r
para 80 amperes, um.
150.
para 85 amperes, Mb.
151.
para 100 amperes, um.
152.
153. 17-F-22. Fusivel faca tipo II: para A00 =perto, virw,
para 110 amperes, um.
154.
para 125 amperes, um.
155.
para 150 amperes, una,
156.
para 175 amperes, unm„
57.
para 200 amperes, um.
158.
para 250 amperes, lun.
159.
160. 17-F-23. Pasivel faca tipo C: para 32 atipprai, 034,;
para 225 amperes, una.
161.
para 250 ampere, um.
162.
para 275 amperes, um.
163.
para 300 amperes, um.
164.
para 325 ' amperes:, um.
165.
para 350 amperes, um.
66.
167. 17-F-23. Fusivel faca tipo C: para 375 ~fel, bta;
para 400 amperes, um.
168.
169. 17-F-25. Fusivel lâmina tipo A: para 3 anWerea,
para 5 amperes, una.
170.
17 1para 10 amperes, um.
para 15 amperes, una.
17%
para 20 amperes, um.
173.
para 30 amperes, um.
174
175. 17-F-26. Fusivel lâmina tipo B: 0.2% T 3200~ 324,
para 5 amperes, um.
G.
177. 17-F-27. Fusivel lâmina tipo O: paria amperes ! 3.1.J
para 10 amperes, una.
:78.
para 15 amperes, una.
179.
para 20 amperes, um.
180.
para 25 amperes, um.
181.
para 30 amperes, um.
182.
183. 17-F-28.. Fusivel lâmina tipo W para 30 aíritrerêts, Utet,
para 30 ~ma. mau'
184. 17-F-29. Fusivel lâmina tipo
para 35 amperes, um.
185.
para 40 amperes, um.
186,
para' 50 amperes, uria.
187.
para 60 amperes, um.
188.
~ui 20
" M24
189. 17-F-30. Fusivel lâmina tipo
para 25 amperes, um.
190.
para 30 amperes, um.
191.
192. 17-F-30. Fusivel lamina tipo
Para 35 amperes,
193.
Para AO amperesama.
Para 50 amperes, um.
194.
Para 60 amperes, um.
195.
190. 17-F-31. Fusivel lâmina tipo GI
Parr. 60 amperes, um. •
Para 65 anaperesoann.
1u7.
Para 80 amperes, usa.
198.
Para 100 amperes, 12111.
199.
Para 150 amperes, um.
200.
201. 17-F-33. Fusivel rolha:
Para 10 amperes, una..
Para 15 amperes, um
202.
Para 20 amperes, um.
Para 25 amperes, um.
204.
Para 30 amperes, um.
205.
206. 17-F-$7. Fogareiro elétrico de 220 yfflta, ag4 I
207. 17-0-2. Garra para cartucho:
Tipo O. um.
'ripo E, um.
208.
Tipo F, um.
209.
Globo de vidro tipo Aa
210.
N. 1 (claro), um.
, (Encarnado), um.
211.
(Verde), una.
212
)L 2 (claro), um
213
,(Encarnado), man.
214,
'(Verde), urn.
215.
. 3 (claro), um.
216.
N. 5 (clarc)), um.
217.
218. 17-0- 9. Globo de vidro Tipo'
N. 7 (claro), um.
218-A. 17-0-4 . Globo de vidro tipo IN
N. 1 (leatozo), mon.
N. 2 (leitozo), um.
218-B.
219. 17-04- 5. Globo de vidro tipo
N. 1, um.
N. 2, um.
220.
221. 17-0- 6. Globo do vidro tipo ti:
N. f (clara:., um.
N. 1 (fóst..4
•2
.
ma.
223.
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17-0- 8. Globo de vidro tipo F n. 3, um. . -'
17-0-13. Guarda do arame tipo C, um.
17-0-14. Guarda do arame tipo R una.
17-0-15. Guarda de arame tipo I, uru.
17-1- 1. Indicador de pólos, ura.
17-1- 3. Interior de porcelana para suporte de baioneta, unac;
17-1- 4. Interior de porcelana para interruptor estanque, urincl
17-1- 6. Interior de tomada tipo 11, um.
17-1- 7. Interior de tornada tipo II, um.
17-1- 8. Interior de tornada tipo C, singela, um.
17-1- 9. Interior de tornada tipo I), dupla, um.
17-1-10. Interruptor do alavanca, um.
174-A4. Interruptdr estanque n. 2, um.
N. 3, um.
N. 4, um.
239. 17-1-16. Interruptor rotativo unipoiar, um.
240. 17-1-19. Isolador de borracha para alicate,' uni.'
240-A. 17-1-38. Interior de tomada tipo R uma.
241. 174- 1. Jatór elétrico, um.
241-A. 17-J- 2. Jator elétrico para sinais luminosos, ura.
242.' 174, 7. Lâmpada tipo C33 de 80 volts x 25 velas, urna.
242-A. 17-L- 8. Lâmpada tipo C21 de 120 volts x 60 velas, Pigde
243. 17.-L- 9. Lâmpada tipo ca3:
De 120 volts x 32 velas, urna.
De 120 volts x 40 velas, uma.
244.
De 120 volts x 60 velas, urna.
245.
246. 174,40. Lâmpada tipo C21:
De 220 volts x 32 velas, urna.
De 220 volts x 4n velas, urna
247.
248. 174,11. Lâmpada tipo CII:
De 220 volta x 40 velas, uma,
- 1)e 220 volts x 60 velas, uma.
249.
250. 17-1-13. Lâmpada tipo AUR:
De 20 volts x 25 watts, uma.
251. 17-L-j5. Mamada tipo NUR:
De 80 'volts x 40 watts, (branca), urna.
.DC 80 volts x 60 watts, (branca), uma.
252.
Do 80 volta x 100 watts, (branca), urna.
253.
De 80 volts x 60 watts, (azul), uma.
253-A.
De 80 volts x 60 watts,- (encarnada), uma.
253-13.
De 80 volts x 60 mndls, (verde), nana.
253-C.
254. 47-P46. Lâmpada tipo
De 80 volts x 15 watts, urna.
De 80 volts x 25 multi.% tuna.
255.
De 80 volts x 40 vndls, urna.
256.
Do 80 volts x 60 watts, uma.
257:
De 80 volts x 75 watts, nana.
258.
- De 80 volts x 100 mudt% urna.
259.
, 260. 174i-17. Lâmpada tipo
De 120 volts x 25 maltas, urna.
De 120 volts x 40 watts, urna.
261.
De 120 volts x 60 watts, urna.
262.
De 120 volta x 75 watts, urna.
263.
. De 120 volts x 100 watts, urna.
264.
De 120 volis 200 mndls, urna.
.265.
De 120 volts x 300 mndts, urna.
gno.
267. 17-1;-38. Lâmpada tipo MB:
De 120 volts x 25 watts, urna.
De 120 volts x 40 watts, urna.
268. '
De 120 volts x 60 watts, urna.
269.
270. i7-L,19. Lâmpada tipo AIR:
De 220 volts x 25 watts, urna.
De 220 volts x 40 watts, urna.
271.
De 220 volts x 40 watts, (encarnada); Urna.:
272.
De 220 volts x 60 ~e, urna.
273. .
De 220 volts x 60 watts, encarnada), urna.
273-A.
De 220 volts x 60 watts, (verde), uma.
273-B.
De 220 volts x 60 watts, (azul), uma.
273-C.
De 220 volts x 75 watts, urna.
274.
1)n 220 volts x 100 watts, urna.
275._
De 220 volta x 200 watts, urna.
276.
De 220 volta x 300 watts, uma.
277.
De 220 volta x 500 watts, urna.
278.
279. 174,20. Lâmpada
De 220 volta x 15 watts, urna.
De 220 volts x 25 watts, urna.
280.
De 220 volts x 40 watts, urna.
281.
De 220 volta x 40 watts, (encarnada), uniam4
282.
De 220 volts x 60 watts, nana.
283.
De 220 Volts x 60 walls, (encarnada), uniuç
283-A. .
De 220 volts x 60 watts, (verde), urna.
283-B.
De 220 volts x 60 watts, (azul), mana.
283-C.
De 220 volts x 75 watts, urna.
284.
De 220 volts x 100 watts, urna.
285.
286. 174,22. Lâmpada tipo M110:
De 120 volts x 300 watts, tuna.
287. 174,23. Lâmpada tipo NUM:
De 220 volts x 300 ~I.% urna.
De 220 volts x 400 watts, urna.
288.
289. 174,23. LAnmada tipo 1130:
De 220 volts x 1.000 mmdt% urna.
Lâmpada rosca mignon, tipo A, urna.
! 11 . 174-26. Lâmpada rosca nalgum, tipo B, uma.
17-11-27. Lâmpada rosca mignon, tipo C, tuna.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
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Lâmpada rosca inignon,tipo D, uma.
Lâmpada rosca inignon, tipo E, uma.
Lâmpada rosca inignon,tipo F, uma.
Lâmpada rosca mignon,tipo G, uma.
Lâmpada rosca mignon, tipo II, uma.
Lâmpada rosca mignon, tipo I, uma.
299.
Lâmpada rosca mignon, tipo uma.
300.
Lâmpada rosca mignon, tipo K, uma.
301.
Lâmpada rosca mignon, tipo L, uma,
302.
Lâmpada rosca mignon, tipo M, uma.
303.
Lâmpada rosca mignon, tipo N, uma.
504.
Lâmpada rosca mignon, tipo O, uma.
Lâmpada rosca mignon, tipo P, uma.
305.
306.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo A, uma.'
07.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo B, Uma.
$08.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo C, uma.
109.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo D, uma
110.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo E, uma,
311.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo F, uma.
‘312.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo G, uma.
13.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo II, uma.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo I, uma.
111.
315.
Lâmpada baioneta miniatura, tipo 3, uma.
J16.
Lâmpada para jator, uma.
317.
Lindo envernizado em lençol, um.
318.
Luvas do borracha, par.
Lâmpada rosca mignon, tipo , Q, uma.
120.
Lâmpada rosca mignon, tipo II, uma.
:321.
Lâmpada rosca mignon, tipo 8, uma
322.
Lâmpada tipo MB:
Do 110 volts x 25 watts, uma.
De 110 volts x 40 watts, uma.
323.
324.
De lio volts x 80 watts, uma.
:25.
De 110 volts x 75 watts, uma.
:126.
De 110 volte x 100 watts, urna.
327. 17-L-71. Lâmpada tipo MR:
Do 110 volts x 25 watts, uma.
De 110 volts x40 watts, uma.
Do 110 volts x watts, uma.
De 110 volts x 75 watts, uma.
Do 110 volts x 100 watts, uma.
17-L-72. Lâmpada tipo MB:
Do 125 volts x 25 watts, uma.
-333.
Do 125 volts x 40 watts, uma.
335.
De 125 volts x 60 watts, uma.
Do 125 volto x 75 watts, uma.
330.
De 125 volts x 100 watts, uma.
337. 17-L-73. Lâmpada tipo MR:
De 125 volts x 25 watts, uma.
De 125 volts x 40 watts, uma.
:.39.
De 125 volts x 60 watts, uma.
De 125 volts x 75 watts, uma.
Do 125 volts x 100 watts, uma.
17-L-74. Lâmpada tipo MB:
De 130 volts x 25 watts, uma.
333.
De 130 volj.5 x 40 watts, uma.
314.
De 130 volts x 60 watts, uma.'
345.
De 130 volts x 75 watts, uma.
346.
Do 130 volts x 100 watts, uma..
347. 17-L-75. Lâmpada tipo MR:
Do 130 volta x 25 watts, uma.
318.
De 130 volta x 40 watts, uma.
343-A.
De 130 volts x 40 watts, (azul), uniif.:
319.
Do 130 volts x 60 watts, uma.
.
319-A.
De 130 volts x 60 watts, (azul), umi£,
350.
De 130 volts x 75 watts, uma.
351.
De 130 volts x 100 watts, uma.
351 -A.
De 130 volts x 200 watts, uma.
351-B.17-L-81 . Lâmpada tubular de 120 yolts g IQ WI"
352. 17 - M- 1. Magneto portatil, um.
353. 17 - M- 7. Mica em chapa, quilo.
354. 1741- 8. Micanite
De 0,0003, quilo.
355.
De 0,0004, quilo.
356.
De 0,00045, quilo
357.
De 0,0005, quilo.
358.
De 0,00065, quilo.
359. 17-M-13. Micro-lâmpada tipo C, urna.
360. 17-P- 2. Papel isolante:
De 0,0001, quilo.
361.
De 0,0002, quilo.
362.
De 0,0003, quilo.
363.
De 0,00035, quito.
364.
De 0,0004, quilo.
365. 17-P- 8. Pilha para jator, uma.
366. 17 -12.• 9. Pilha seca comum, uma.
367. 17-P-22. Punho para tomada tipo A, tira.
368. 17-P-23. Punho para tomada tipo B, um.
369. 17-P-24. Punho para tomada tipo C, um.
370. 17-P-26. Punho para tomada tipo E, um.
374. 17-11- 5. Receptáculo de porcelana tipo s. p. 8, um.
293.
294.
295.
;.!96.

17-L-28.
17-L-29.
17-L-30.
17-L-31.
17-L-32.
17-L-33.
17-L-34.
17-L-35.
17-L-36.
17-L-37.
17-L-38.
17-L-39.
17-L-40.
17-L-41.
17-L-42.
17-L-43.
17-L-41.
17-L-45.
17-L-46.
17-L-47.
17-L-48.
17-L-49.
17-L-50.
17-L-55.
17-L-57.
17-L-59.
17-L-65.
17-L-66.
17-L-67.
17-L-70.
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272. 17-11- 8. Refletor portatil tipo P., um.
573. 17-11- 9. Refletor portatil tipo
Do 10", um.
De 15", um.
375. 1741-14. Roseta de porcelana para cleats, Uma.
$76. 17-11-15. Roseta de porcelana para forro, uma.
377..17-S-12. Suporto do metal, rosca tipo A:
N. 1, um.
378.
N. 2, um.
379.
N. 3, um.
380.
N. 4, um.
381. 17-8-13. Suporte de metal, rosca tipo B:
N. 1, um.
382.
N. 2, um.
383.
N. 4, um.
384. 17-8-15. Suporte de metal, rosca, mignon d um.
385. 17.5-I8. Suporte de metal, rosca, triplo, uni.
386. 17-8-19. Suporte de metal, baioneta, tipo A4
N. 1, um.
387.
N. 2, um.
388.
N. 4, um.
389. 17-8-20. Suporte de metal, baioneta, tipo 13(
N. 1, um.
390.
N. 2, um.
391.
N. 3, um.
•
' N. 4, um.
392.
393. 17-5-22. Suporte de micenite n. 1, um.
894. 17-T-12. Tomada de corrente tipo A:
N. 2, uma.
895.
N. 3, uma.
396.
N. 4, uma.
397. 17-T-13. Tomada de corrente tipo B, urriff.
398. 17-T-14. Tomada de corrente tipo C, singela, IML
399. I7-T-15. Tomada de corrente tipo C, dupla, Uma.
400. 17-T-16. Tomada de corrente tipo D, uma
401. 17-T-17. Tomada de corrente tipo E, uma.
402. 17-T-24. Tubo conclua:
De 1/2", metro.
408.
De 3/4", metro.
404.
De I', metro.
UM.
De 1"1/2, metro.
406.
De 2", metro.
5107. 17-T-31. Tulipa de vidro, uma.
408. 17-V- 3. Vela para motor tipo A, uma.
409. 17-V- 4. Vela para motor tipo B, uma,
410. 17-V- 5. Ventilador CG 80 volts, um.
411. 17-V- 6. Ventilador CC 120 volts, um.
412. 17-V- 7. Ventilador CC 220 volts. um .
413. 17-V- 8. Ventilador CA 120 volts, um,
414. 17-V-10. Voltímetro CG tipo B, um.
'415. 17-V-13. Voltímetro CA tipo B, um.
416. 17-V-17. Vela para motor tipo C, uma.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 30 de novembro de 1938. - José Sportelli, oapitão-tenente:
G. N. secretário.

•
Capitania dos Portos do Distrito Federal e Estado do Rio
de Janeiro
De ordem do senhor capitão de Mar e Guerra da Reserva de Prid
'in-eira Classe, Luiz de Barros Falcão, capitão dos Portos do Distrito
''ederal e Estado do Rio de Janeiro, deverão comparecer a esta Capitania, com a máxima urgência, os práticos abaixo mencionado%
afim de prestarem prova de aptidão profissional, necessária ao ingresao dos meamos práticos na Associação. da Praticagern do Pórto
desta Capital:
Afonso Grova.
Alvaro Cardoso Terezinho.
António Xavier de Almeida.
Ernesto Paulo do Nascimento.
Vicente Pinheiro.
, Alvaro Siqueira Leite.
Capitania dos Portos do Distrito Federal é Estado do Rio de Ja-?
beiro, em 29 de novembro de 1938.- Genesi° Saraiago, da, Silva. SKS
I
nretário em comissão.

ESTADO DE PERNAMBUCO
Diretoria de Obras Públicas do Município do Recife
EDITAL N. 10
1. De ordem do Sr. Dr. Prefeituro do município do Recife, fica.,
Instituído um concurso de projeto para a ponte a ser construída .9.5bre
o rio Capibaribe, ligando o bairro de Santo António ao da Bói

Vista.

I
2. Os trabalhos apresentados devetãa vir colados em papel% 00
esticados em chassis, bem acondloIoniadis em envóincros fe3hadoN
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-.Âo trazendo assinatura, Pieudónimo ou qualquer sinal que revele a
zder.t idade.' do autor.
•
3. Juntamente com os trabalhos, será entregue um envelope
:c.el-lado, sem transparência, contendo o nome do autor ou autores e
r1erènrias legais sôbre sua profissão.
4. Os concorrentes deevrão apresentar os trabalhos keigeintes:
o) planta geral de situação; "na escala 'de 1:500;
planta horizontal, na escala de 1:100:
e, elevação lateral, na escala de 1:100;
d) elevação sóbre a praça no bairro de Santo António, *a escala
de 1:50;
e) elevação sôbre a praça no bairro da Ma Vista, na escala de
1:50;
() secção transversal, na escala de 1:20;
g) perspectiva de ângulo, na escala de 1:50, com o observador
afastado 60 metros o o horizontal a 1:80 metros do sólo:
h) perspectiva a vóo de pássaro com o observador a 50 metros
de altura;
i) detalhes dos motivos principais, na escala de 1:20.
5. Os desenhos deverão ser apresentados em monecromia, de
jivre escolha dos concorrentes.
6. A ponte projetada terá um vão total de cento e dezesseis
[(116) metros e rampa máxima de três por cento (3 To).
7. No trecho centra da ponte, a distância entre a parte inferior das vigas e a linha de maré máxima, será no mínimo, de dois
metros e noventa e cinco centímetros (2.95).
8. A largura da ponte sehá de vinte e cinco (25) metros, dos
:quais dezesseis (16) reservados ao rolamento e nove (9) para os
dois passeios laterais.
: 9. Os trabalhos serão recebidos, na Diretoria de Obras Públi;Das Municipais, até às quinze (15) horas do dia 7 de dezembro do corrente ano.
10. O juri, organizado para o julgamento dos projetos apresentados, se reunirá as dezesseis (16) horas do dia seguinte, afim de
proceder à abertura dos envólucros, lavrando-se ata que receberá as
assinaturas de secs membros e das pessoas presentes interessasdas.11. O juri, presidido pelo Prefeito, será constituído dos seguintes elementos: um representante da Escola de Belas Artes, um artplitéto, represetante da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo e.
diretor de Obras Públicas Municipais.
12. Para outras informações e aquisição de Plantas, os interessasdos poderão se dirigir ao Escritório Técnico da Diretoria de
Obras Públicas do Município do Recife ou, no Rio de Janeiro, ao
Instituto de Arquitétos do Brasil.
13. Aos projetos classificados em 1° 2° e 3° lugares serão conferidos, respectivamente, prêmios de trinta (30), quinze (15 e cinco
i (5) contos de réis.
14. Os projetos premiado passarão a pertencer à Prefeitura do
Recife.
Diretoria de Obras, 28 de maio de 1938. - Domingos Ferreira,
diretor de Obras.
(C 7.865
26-11-1938
2385700
3 vezes)
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Passivo
•
t:ap:tiiiFundo de reserva , : .
Depositantes para aumento de „capdal.
Depósitos em c/ correntes .
Cotrespondentes no interior . . ...Títulos e valores_ caucionados .Retieseontos ..... .. .
Credores Á por garantias diversas .
..
Bancos c/. caução . . .
Letras • a -prêmio . .
Credores por tfrulos em cobrança
Diversas coutas •. . .

.

.
. ,
1-.000000000
59:65613-10
439:800000
951:9365300
10:3165600
411 :845370.0
1 e39:167$900
410 :3003000
253 :8573500
958:18e3500
313:4023100
692 •5013300

...

--.
•

..
••
•••

--"j" .?34 :6003000
Silverio Grana, diretor-gerente. - C. G. Cruz, gerente. S. da Gama Cruz Junior, contador.
(C 8.111 - 2 - 12 - 938 - 913800)
À COMPENSADORA LIMITADA
Carta patente n. 1.388
Rua da Quitanda n. 59, loja

Tel. 23-0782

BALANCETE DA CARTEIRA BANCÁRIA, EM 30 DE NOVEMBRO DE

1938

Ativo
Títulos descontados . . .
Caixa: Em moeda corrente e no Banco do Brasil
Valores caucionados . . ".
Efeitos a receber . .
.....
Diversas contas . . . ..

248:1023500
22 :6063150
50 :6873000
5183000
1:0833100
322:9963700

Passivo
Capital
.....
Suprimento dos sóc.os . .
Depósito de aviso . .
Depósito a prazo fixo . .
Depósitos limitados . . .
Secção Comercial . • „
Títulos caucionados -. • .
Títulos em cobrança . •
Contas correntes garantidas . .
Diversas contas . •. .
..

50:0003000
62:2883150
57:6003000
1:3953000
18:5623250
36:3373550
50:6873000
5183000
34 :6833800
10:9253000

...

322:9963700

Rio de Janeiro, 2 de dezembro . de 1938. - Pela Compensadora
Limitada. Jayme Vasques de Freitas, sócio - gerente. - Ernesto
Moara Brito, guarda-livres.

(C 8.110 - 2-12-936 - 635200)

SOCIEDADES ANONIMAS

BANCO GERMÂNICO DA AMÉRICA DO SUL

BANCO INDUSTRIAL BRASILEIRO

BALANCETE DAS SUCURSAIS DO RIO DE JANEIRO, S. PAULO E SANTOS, EM
30 DE NOVEMBRO DE 1938

Deutsch-Sudamérikanische

Cada patente de 27 de maio de 1911
Carta patente n. 1.573

Ru› General Câmara n. 71 - Rio de Janeiro
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE

1933

Ativo
Títulos descontados .
Títulos em cobrança . . .
Títulos e fundos de n/ propriedade
Devedores em c/ correntes .
;Valores caucionados . . .
Garantias diversas . . .
Correspondentes no interior
Móveis e utensílios . .
Diversas contas . . .
Caixa::
No Banco do Brasil • ••..,••
Em moeda corrente e outros
bancos . . .

4 675:9033900
353:4023100
160:275$000
8:765$160
441 :8153700
440 :3003000
7 :982$500
63 :9123700
545:2773300
502:0515100
44:284$604? •

556 :3353700
7.234:6003000
•nn•• .1,

Ativo
Lares descontadas.
Letras e efeitos a receber .em cobrança do exterior
109.012:557$300
raias e efeitos a receber em eobranca do interior
96.718:1223700
Empréstimos em contas -corrente
Vaiores caucionados
.
Valores depositados

39.593:7365900
73.608:6006600

Caixa matriz
Filiais no exterior

Filiais no interior
Cwrrt,potidente!s no ,exterio ,.

respondentes no interior

Tttulos e fundos pertencentes ao banco
H potéeas

Caixa, em moeda corrente no banco, em outras es. pécies, no Banco do Brasil e em outros bancos
Edific•io do banco
Diversas contas

23.776:382$800

206.630:6803000
51.51-1:8113000
113.202:3376100.
3.565:10.16000
112 :383:5000
7.89 i :811500
8.5!i :66231-00
4. ',63 :095110
111 :6320001.201i117$200

47.757:312:5390
3 6e0 :0003000
115.31G:391.6372
59(1.915 :1538572

▪

111; riln

c ' .ibibio 3

•

11

Dez.enoll.t.49:43.a..,.,.: • 2440_5; -

n

l eas-,ritio - •

.8ANC O. ISRARLIT.A,101.48I141R0.

;Capital
10.0W:000403e
5.000 :00•000
lnundo para anmento de capital no Brasil
Depósitos cm contas ccerentes com juros
58.167 :376$200
Depósitos em Contas correntes limitadas
8.7 t :3:355100
Depósitos a prazo fixo
30.037:8753500
Depósitos em contas correntes sem juros
3.517:Ii93500
Depósitos em cobrança do ex..
109:912:5575300
tenor
Depósitos em cobrança do interior
96.718 :1224100 206.630:680$000
(Mulas em caução e em depósito
Caixa matriz
libais no exterior
Filais- no interior
!Correspondentes no exterior
Correspondentea no interior
;Valores hipotecários
Letras e ordens a pagar
Diversa. contas

113.202:3.373500
9.922 :852$800
993 :0873000
9.296:2574400
5.996 :asmoo
453:5238400
1.204 :6174200
2.599:126$600
125.122:2544772
590.915:1534672
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ou NolMsao oxn foce.

Atire
Ca p i tel a rea,..zar

7:6'70400o

Banco do. Brasil:
Depósito para. aumento do capital
*****
Títulos descontados- . .
Títulos à cobrança, . .
Empréstimos em conta corrente.•
Valores caucionados . . - .
100:0004090.
Valores depositados . .
1.::0tr0Cr
0 00:
Ações em caução .
16:0004000

144:0004000
3.471:6414700
4.202:0821500
209:3664400

Agentes e correspondentes no interioi
Caixa: Em moeda corrente e era depósito no Banco
do Brasil e outros bancos .
Diversas contas •
.

27 :6134100

**a**

116:0004000

254:8574400
740:4024260
6.170:5834360

S. E. & O.
Banco Germanico da America do Sul. - Moeser ppa. Vrtmer.
.(C. 8.(40 - 2-12- 938 - 1243400)
CASA BANCÁRIA IRMÃOS GUIMARÃES, LIMITADA
Fundada em 45 de fevereiro de 1937
Autorizada pela carta patente n.'1.W8, de 2 de julho de 1936
Rua do Ouvidor n. 50
TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS
Telefone 23-5432 - End. teleg. "Irmag"
BALANCETE DO MS DE NOVEMBRO DE 1938

Ativo
Letras descontadas . . .
Letras à cobrança
Letras em caução . .

342:2873875
516:9084900

'Empréstirnós em e/ caução .
Valores depositados e em caução
Apólices diversas . . .
Caixa::
Em moeda corrente . • • • • • •
No Banco do Brasil .
Em outros bancos .

Com juros..
r
1.340:4923200
Sem juros • 4.
60:7884300
A prazo fixo • •
233:0983900
.
.
Tftu/as em caução e em depósito
Caução da diretoria .. . . .... .
Depósitos em conta de cobrança
;Agentes e correspondentes no interior
, Dividendos
rfitulos redescontados . . . ....
Lucros e perdas
.
Diversas contas . ,. •
a• "

1.634 319,1400
389:6024500
15 :0004000
1.202:0824:a00
5100
15:2603000
1.187 :310S800
31:83840.00 I
798:05300
6.170:5R3r60

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. - Banco Israelita
Brasileiro. - S. Gorenstin. diretor-presidente. - Sem Pinhusfold.
p. p., diretor-gerente. - L. Cunha, contador.

820:5874390

"APARTAMENTOS GUARANI S.- A."

299:8034000

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA "APARTAMENTOS GUARANI
S. A.. REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 1938.

Passivo
500:0004000
.75:0464580

•.•

Depósitos
940:3234890
892:2274650
280:5444060
2.470:8644200

"4.583:95948Ó0

342:2874475
516:9081900

959:1964775

'Credores por valores depositados e em canção
: pólices negociadas (venda a prazo)
A
Diversas contas
Sorna
Rio de Janeiro, 30 de novembro de - 1938. gerente. - J. A. Moura, contador.

» p :rdes,

Depósitos em conta corrente:

859:196$775'

10.044:4594365
a.

Credores por letras à .cobrança.
Credores por letras em caução ..

518004)100
282:00u4000
89:0321680
g :0005000

(C 8.115 - 2-12-938 - 914860)
267:6594390
313:8203709
239 : 1.10$30G

Soma

C/c com juros
Cio limitadas .
C/e populares . .
A prazo fixo . .

...

4-.289:9974200

941:0994100
2.565:4004000
268:8754900

Diversas contas . . .

Capital
Fundo de reserva

Passivo

Capital
..
Depósitos para aumento de capital
Fundo de reserva . .
Fundo de reserva especial • .

2.565:4004000
173:1714950
1.257:8844360
10.014:4594365
Davi4 A. (J. .Gui-

Aos quatro dias do mês de novembro de 1938, •resentes, na sede
da "Apartamentos Guarani S. A.", h Avenida Rio Branco n. 128, IP
andar, salas na. 192/3, às 14 horas, 13 acionistas representando n totalidade das ações da companhia, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária, o Sr. Dr. Cipriano Amoroso Costa, diretor presidente
abre a sessão constatando número legai e pede que seja indicado o
presidente da Assembléia. Foi aclamado o acionista Dr. Leonidio
Ribeiro, que tomando lugar à mesa convidou para secretários os senhores Togo Antônio de Matos Pimenta e Ulisses Ribeiro de Castro
Filho os quais aceitaram. Iniciando os trabalhos o Sr. presidente
comunica os fins da reunião embora conhecidos por todos pelas publicações feitas no "Diário Oficial" de 28 e 31 de outubro e 3 do corrente. Em seguida pede ao 13r. secretário que proceda a leitura 410
relatório, contas da diretoria e parecer do Conselho Fiscal. Pela
ordem pede a palavra o acionista Dr. • Mario Brito, pedindo a dispensa dá leitura do relatório e contas por serem esses documtos
conhecidos de todos os presentes e já puidie.ados. Aprovada a cII6pensa da leitura o Sr. secretário passa a lér o parecer do Conselho Fiscal que é do teôr seguinte: "Os abaixo assinados membros do Conselho
Fiscal da "Apartamentos Guarani S. A.", declaram que tendo examinado as contas e balanço encerrado em 31 de dezembro de 1937, e
encontrando tudo em perfeita ordem, são de parecer que as referidas
contas e balanço podem ser aprovados. Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1938. - Francis°, Eugenio Magarino Torres. - Plinio Ribeiro de Castro. - Renatt Pompeia Fonseca Guimarães". Termid
nachi a leitura o Sr. pres fente põe em discussão o relatório da (11NA:1, parecer do Conselho 'fi,scal e contas da Diretoria, tudo reiatite
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-J'ano de 1937. Ningueiri pedindo a p'alávrã o Sr. presidente p5e em
ge4 n tação, separadamente, o relatório da Diretoria, Parecer do Con
lo Fiscal e contas da Diretoria que são aprovadas unanimemente,
bsteralo-se de vbtar os membros da Diretoria e do conselho Fiscal.
e do
• assardo à segunda parte dos trabalhos, renúncia da diretoria
onsellio Fiscal, o Sr. presidente dá a palavra ao De. Alberto Viriatd
e Medeiros que apresenta a sua renúncia irrevogável por não perlitirein os seus afazeres a continuar na gestão da companhia. O
)r. Cipriano Amoroso Costa, apresenta igualmente a sua renúncia.
) Sr. presidente submete à apreciação da Assembléia a renúncia da'
iretoria e do conselho fiscal e seus suplentes e ninguém pedindo a
alavra vai a votação sendo aprovada. Passando a terceira parte dos
..abalhos, eleição da diretoria, membros do conselho fiscal e seus sulentee, o Sr. prceidente suspende a reunião por alguns momentos
fim de que os Srs. acionistas preparem as suas cédulas. Reaberta
sessão o Gr. presidente procedo a eleição sendo recolhidas 13 céula s que apuradas deram o resultado seguinte: Para presidente o
r. Cipriano Amoroso Costa, com 2.4C0 votos; para diretor-secretário
Sr. Renato Poomeia da Fonseca Guimarães, com 2.400 votos e
utres menos votados; para membros do Conselho Fiscal os Srs.
'rancisco Eugênio Magarino Tõrres, Ulisses Ribeiro de Castro Filho
Roberto Marinho, com 2.500 votos cada um; para suplentes do
.onselho Fiscal, Plínio Ribeire de Castro, Ronaldo da Fonseca Guiiarães e Olavo da Fonseca Guimarães, com 2.50J votos cada um.
•:m vista do resultado o Sr. presidente proclama eleitos: para preidente o Sr. Dr. Cipriano Amoroso Costa (reeleito), para diretorecretário, o Sr. Renato Pornpéia da Fonseca Guimarães para exererem o seu mandato pelo tempo que falta para completar o prazo
stabelecido pelos Estatutos. Para membros do Conselho Fiscal pelo
prazo de um ano, os Srs. Francisco Eugênio Magarino Tôrres, Ulisses
iibeiro de Castro Filho e Dr. Roberto Marinho, para suplentes do meslo Conse!he os Ser. Plínio Ribeiro • de Castro, Ronaldo da Fonseca
suimarães e Olavo da Fonseca Guimarães. Achando-se todos preentes o Sr. presidente convida-os a tomarem posse o que é feito •
oh uma salva de palmas dos demais acionistas. Os diretores, declaam obrigarem-se a fazer as comunicações fiscais no prazo da lei.
ilida mais havendo a tratar o Sr. presidente franqueia a palavra e
Litiguem fazendo uso da mesma, encerra . a sessão, pedindo aos sethores acionistas se conservarem no recinto afim de tomarem coube.imento da ata que vai ser lavrada. Reaberta em tempo a sessão foi
. presente ata lida, posta em discussão e aprovada unanimemente.
.1 eu. secretário, a subscrevo e assino. — Togo Manos Pimenta.
,eonidio Ribeiro. — Ulysses Ribeiro Castro Filho. 4-- Renato Pomléia da Fonseca Guimarães. — Alberto Viriato de Medeiros. — Cy4riano de Amoroso Costa. — lodo Augusto Mattos Pimenta. — Plínio
iibeivo de Castro. — Francisco Eugênio Magarino Tórres. Ro-erto Marinho. — Mario de Britto. — Ronaldo FonSeca Guimarães.
Olavo Fonseca Guimarães.
(C-8.038 — 2-12-938 — 1051100.

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE NOVEMBRO DE 1938

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de mil novecentos
trinta e oito, às dezesseis horas, na sede social à rua México núõeros noventa e noventa A, loja, reuniram-se em Assembléia Geral
.xtraordinária
os acionistas da Companhia de Seguros "Sagres";
'.
-utorizada a funcionar pelo decreto número dezeseis mil quinhentos
setenta e seis (16.576) de vinte e sete de agosto de mil novecentos
- vinte e quatro.
Tendo compareci& à mesma assembléia acionistas representando
-eis mil oitocentos e duas ações, mais de dois terços do capital
ocial, conforme assinaturas no livro de presença, assumiu a preidência o acionista senhor Vivien Lowndes, presidente da Companiia, que convidou para primeiro e segundo secretários, respectiva:lente, os senhores Afonso Cezar Burlainaqui e Nestor Ribas Car'eira. Formada assim a mesa declarou o senhor presidente da
: s.sembléia que esta se reunia para deliberar sôbre os motivos
:onstantes dos editais de convocação publicados no "Diário Oficial"
"Jornal do Comércio" dos dias um, doze e vinte e quatro do cor-ente mês e mandou proceder a leitura do edital de convocação,
Aclos de igual te0r, pelo primeiro secretário, que passa a lér:

'^o'ly.,) rir inee

contrato feito com o incorporador da companhia .cm -organizaeo,
sendo lido os documentos do seguinte tcór:
"Proposta para cessão do nome "Sagres" a urna sociedade
anónima em formação — Os diretores da Companhia de Seguros "Sagres" depois de haverem cuidadosamente examinado
a conveniência de aceitar a proposta do senhor Donald de
Azambuja Lowndes, para cessão do uso do nome "Sagres" à
uma sociedade anônima em formação, com o objetivo de
operar em seguros de acidentes do trabalho, resolveram
aceitá-la e assinar o anexo contrato em 31 de outubro de 1938
e vem submeter o mesmo a aprovação e ratificação dos senhores acionistas. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1938„
Assinado. — Vivien Lowndes. — Nilo Goulart. — Armando Palhares de Aguinaga (Dr.)."
"Contrato — Entre a Companhia de Seguros "Sagres", com sede
nesta Capital, autorizada a -funcionar pelo decreto n. 16.576 de 27
de agosto de 1924, representada pelos seus diretores abaixo assinados e o senhor Donald de Azambuja Lowndes, incorporador de
uma sociedade anônima para operar em acidentes do Trabalho, fica
justo e contratado o seguinte, que reduziram ao presente instrumento: Primeiro (1.°) — É concedida pela primeira contratante à
nova Sociedade que o segundo contratante está organizando, autorização para adotar o nome "Sagres" Companhia de Seguros de Acidentes do Trabalho, mediante as seguintes condições: (A) — A denominação "sagres", Companhia de Seguros de Acidentes do Trabalho, será adotada sem que a Companhia de Seguros "Sagres"
assuma qualquer responsabilidade pelas operações da nova sociedade; (B) — A referida denominação não poderá ser usada em
operações de seguros que sejam objeto de exploração por parte da
Companhia de Seguros "Sagres" e vice-versa; (C) — A denominação
concedida é intransferível e cessará automaticamente se por ventura a nova sociedade suspender as suas operações; (D) — A Sociedade em incorporação pagará à Companhia de Seguros "Sagres"
a titulo de compensação pelo uso do seu nome, dez por cento (10%;
sobre ,os lucros líquidos que forem apurados anualmente, depois de
deduzidas as reservas técnicas e legais. Segundo (2.°) — O fôro
déste contrato será o desta Cidade e as obrigações estipuladas neste
contrato só terão efetividade depois que o mesmo fôr ratificado por
assembléias gerais de ambos Os contratantes. Assim, por se acharem
justos e contratados assinaram na presença das duas testemunhas
abaixo, Obre estampilhas federais no valor de cento e oito mil e
duzentos réis (1081200), em virtude de ser dado valôr dêste contrato para os efeitos fiscais de 30:0001000 (trinta contos de réis).
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1938. Assinado: — Vivien Lowndes.
— Nilo Goulart. — Donald de Azambuja Lowndes, como incorporador
e como testemunha, Walter Braga de Niemeyer e António Puga
Gomes, estando as firmas reconhecidas pelo Tabelião Müller."
Finda a leitura declarou o senhor presidente estar em discussão
a proposta e o contrato, e como ninguem fizesse uso da palavra
foram postos em votação sendo unanimemente aprovados. Declarou
então o senhor presidente que não tendo r outro objeto a reunião
senão o pronunciamento-dos senhores-acionistas sôbre a proposta da
diretoria e a ratificação 'do contrato, • submetidos- à- Assembléia e
que acabavam de ser por esta aprovados, ia encerrar os trabalhos
pedindo aos senhores acionistas que se mantivessem no recinto para
assinar a ata. Reabertos os trabalhos mandou o senhor presidente
que o primeiro secretário procedesse a leitura da ata que foi aproveda e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Vivian !Atendes. —
Alfonso Cezar Burlantaqui. — Nestor Ribas Carneiro. — Donald
de Azambuja !mondes. — Nilo Goulart. — Dr. Armando Againaga.
— Gustavo Marques da Silva.
Reconheço as firmas de Vivien Lowndes, Affonso Cezar Burlamaqui, Nestor Ribas Carneiro, Donald Lowndes, Nilo Goulart,
Dr. Armando Aguinagá e Oustan Marques da Silva. Rio, 1 de dezembro de 1938. Em testemunho (sinal público da .verdade) —
Atanibai Gomes. Carimbo do Cartório Eugênio Müller.
•
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COMPANHIA CASINO COPACAMANA, S. A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL. ORDINÁRIA, REALIZADA EM 6 DE MAIO
"Companhia de Seguros "Sagres" — Assembléia Geral
DE 1938
Extraordinária — Convocação — São convocados os senhores
acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
No dia 6 de maio de 1938, ás 15 horas, na sede social (edifício
no dia 24 de novembro próximo futuro, às 16 horas, na sede do Cassino Copacabana) nesta cidade, reuniram-se os -acionistas
social, no edifício Esplanada, à rua México n. 90.e 90-A, abaixo assinados, representando conforme consta da lista do preloja, afim de resolverem sôbre uma proposta dos diretores sen'ças,' 1951 ações, de .ns..1. a. 100, .1.1 1. a. 219, -226. a 250, 201 a 277,
sóbre as condições de cesbão do uso do seu nome "Sagres" NI a 3614, 368 a- 540, 543 a 548, 556 a 562, 561 a 1.130; '1.135 a
a uma sociedade anónima em formação, com o objetivo de 1w5-.:1:287: i! 1.289, _1...291. a. 1-:-45.1..e a..2.000. A ,sessão foi
operar em seguros de acidentes do trabalho. Rio de Janeiro, aberta- pelo diretor, senhor Ernani Teixeira, que convidou para secretários respectivamente, os senhores Benedito de Miranda Ariájo
31 de outubro de 1938. — A Diretoria."
e Jaime Abreu,- os quaiS fizeram a coo fer i ncia. da 11.4ta (1:.n presenças '
Mandou em seguida, o senhor presidente, ao primeiro -seeretá- 00m os recibos . de depósito das ações In en n-t
rio para proceder a leitura da proposta em apreço bem Como do .ficando a sua.perfeita . concocdancia. ',isso o p i.ez; li e,I;e tinc.
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dente, então declarou que proceder-se-1 eà eleição de non.Direloria.
explicando que embora o mandato da atual Diretoria vigorasse at4
o próximo dia dezesseis, os componentes; ktreeta achavam convenieno
eia em renúnciar aos seus mandatos afina :dia- es'itate ah convocação de
outra assembléia com intervalo tão roduzidó; 'Depois de acrescentar
que ao mesmo tempo devia a assembléia completar as suas cédulas
com os candidatos para o Conselho Fiscal, o Sr. presidente com a
aprovação dos presentes entregou a presidência ao Sr. Alexandre
MacGregor.
O Sr. Alexandre MacGregor assumindo as suas funções concedeu a palavra ao Sr. José Simões e Sousa a pedido deste, tendo o Sr..
Sousa proposto que para evitar delongas fosse considerada pela assembléia a renovação dos mandatos da Diretoria e Conselho Fiscal. j
Submetido à votação pelo Sr. presidente esta sugestão, foi a
mesma aprovada, abstendo-se da votar os Srs. Geoffrey Elwynne Mathias, Ruben Nodden Pinto, Noé de Oliveira e Leslie MacGregor por
ocuparem funções nas entidades em discussão. Verificada a opinião:,
favorável da assembléia o Sr. • presidente proclamou eleitos para a
Diretoria os Srs. Leslie MacGregor e Geoffrey Elwynne Mathias, cujo':
mandato na forma dos estatutos terminará em 11 (onze) de novembro
de 1941, e para o Conselho Fiscal os Srs. John George Gross, George
Ravenscroft Plumb e Harry Pol/ard, tendo corno suplentes os Srs.
Ruben Nodden Pinto, Noé de Oliveira e Roque Langoni. Não havendo
quem pedisse a palavra deu-se por encerrada a sessão, tendo, porém,
os Srs. acionistas esp erado a lavratura da presente ata que eu, Uby
Alvarez Ribas, mandei lavrar como primeiro secretário e por se
achar correta assino em 3 (três) vias junto com todos os acionistas
presentes. — Uby Alvarez Ribas. — José Simões e Souza. — Alexandre Macaregor. L. incGregor. G. E. Mal Mas. Noé Oliveira. —
fiuben Nadden Pinto.
DALANQO GERAL. EM 31 DE, DEZEMBRO. DE 1937
Passivo
Capital
.4111,áireCP
100:0004,000
Garantia da diretoria
35:0008000
Credores diversos
5.239:3368300
.1

sembléia estava legalmente constituída por acionistas que representam muito mais do que o quorum legal, a saber, 1.951 ações num
total do 2.000. A seu pedido o segundo secretário ' leu os anúncios
de convocação, publicados no Diário Oficial de 5, •6 4e 7 de abril e
no "Jornal do Comércio" dos mesmos dias, deste ano, e assim redigidos: "Companhia Cassino Copacabana S. A. — Assembléia Geral
Ordinária — Convocam-se os seus acionistas para a assembléia que
se vai reunir no dia 6 de maio próximo, ás 17 horas, na sede social
(edifício do Cassino), afim de tornarem conhecimento do relatório
da Diretoria e das contas do exercício findo em 31 de dezembro de
11;37, o do parecer do Conselho Fiscal relativo ao mesmo exercício,
e ainda para eleger o Conselho Fiscal. As ações devem ser depositadas na Caixa da Socieidade com tres dias de antecedência. Acharas(' desde hoje á disposição dos senhores acionistas, no escritório da
Companhia. os documentos exigidos por lei. Rio de Janeiro, 4 de
abril de 1938. — Á Diretoria". Pediu também o presidente que o
primeiro secretário lesse o relatório da Diretoria, o balanço em 31
de dezembro de 1937 e o parecer do Conselho Fiscal, publicados no
Diário Oficial de 4 de maio déste ano. Por proposta do acionista,
senhor E. Torres foi dispensada a leitura do relatório e do balanço,
tendo sido lido apenas o "parecer", dêste teór: "Os abaixo assinados,
membros do Conselho Fiscal da Companhia Cassino Copacabana S.
A., tendo examinado o balanço encerrado em 31 de dezembro de
1937, em confronto com a escrituração da sociedade e documentos
em que se apóia, tudo acharem em perfeita ordem e exato; pelo que
são de parecer que sejam aprovados aquele balanço e as contas e
atos da Diretoria durante o mencionado exercício. Rio de Janeiro, 4
do abril de 1938. — Antenor S. Ribeiro. — Carlos Rocha. — P.
Lopes da Moita". O presidente pós sucessivamente em discussão e
votação os ditos relatório, balanço e parecer, que foram unanimemente
aprovados, ficando assim igualmente aprovados, de acórdo com o
último, todos os atos e contas da Diretoria no ano de 1937, e abstendo-se de votar os diretores e os fiscais. Em seguida, por proposta
do Sr. E. Torres, foi fixado unanimemente em 5008000 (quinhentos
adl réis) mensais os honorários dos membros em exercício do Conselho }Iscai. Passando-se á eleição déstes, recolhidas as cédulas e
apuradas pelos secretários, verificou-se e o presidente proclamou
terem sido eleitos para o exercício de 1938: fiscais efetivos os senhores Antenor S. Ribeiro, Carlos Rocha e F. Lopes da Mota; suplentes, os senhores J. Pinto Lisboa, Jaime Abreu e Benedito de
Miranda Araújo. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou
a sessão. Do que eu, primeiro secretário, fiz esta ata, que foi lida
em voz alta pelo 2° secretário, depois de escrita sob meu ditado; e
roi unanimemente aprovada.
Rio de Janeiro, a de maio de 1938. — Benedieto de Miranda
Araujo. — Ernani Teixeira. — layme Abreu. — Gilberto Pereira
— D. Duarte Ataiaya. — Carlos Saboia Bandeira de Mello.
E. Torres Junior.
— Carlos Rocha. — Dr. P. Lopes da Motta.
A. Ribeiro.
(c -- 8.195 -- 2-1248 -- 808600)

COMPANHIA PROPRIETÁRIA BRASILEIRA
&TA DA ASSEMBLÉIA OERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 12 (Doze) DE
NOVEMBRO DE 1938 (MIL NOVECENTOS E TRINTA E orro)

As quatorze horas do dia 12 (doze) de novembro de mil novecentos
e trinta o oito, presentes na sede da Companhia Proprietária Brasileira à rua 10 (Primeiro) de Março, 82, 3 0 andar, com a presença
dos seguintes acionistas convocados conforme publicação do "Diário
°floral" de nove, onze o doze de novembro de 1938, Alexandre MacGregor, Leslie MacGregor, Geoffrey Elwynne Mathias, Uby Alvares
Ribas, José Simões e Sousa, Ruben Nodden Pinto e Noé Oliveira representando 4.999 (quatro mil novecentas e noventa e nove) ações
conformo consta do livro do presença, o Sr. Geoffrey Elwynne Mathias na sua qualidade do diretor da Companhia assumiu a presidência, declarando haver número legal e portanto aberta a sessão. O
Er. presidente depois do obter o assentimento da assembléia convidou para secretários da mesa os Srs. Uby Alvarez Ribas e José Simões e Sousa. Em seguida o Sr. José Simões e Sousa leu a ata da
reunião anterior, sendo a mesma unanimemente aprovada. O Sr.
presidente informou então que conforme constava do anúncio de (sou;vocação, tinha a presente assembléia por fim tomar conhecimento dos
atos e contas da Diretoria referentes ao ano findo em 31 de dezembro de 1937 com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, bem como
eleger nova Diretoria e Conselho Fiscal. Em seguida deu a palavra
ao Sr. Uby Alvares Ribas para que este procedesse ã leitura do relatório e balanço que se achavam sobre a mesa. Feita a leitura foi suspenso
assebléia durante o espaço de unia hora para o devido exame dos
documentos apresentados.
Reiniciando os trabalhos, o Sr. p residente deu a palavra ao Sr.
Noé de Oliveira para a leitura do parecer do Conselho Fiscal. "O
Conselho Fiscal da Companhia Proprietéria Brasileira" tendo examinado cuidadosamente os livros e documentos apresentados e achado
tudo, em p erfeita ordem, é de parecer que sejam . ,aProvadoe os atos
contai da administração referentes ao (Acrania •dej.037,0#.,,,
Rio de Janeiro,. 23 de junho de 1938. ;+:-.Johx . ,Georõe Grosa.
George Ravenscroft Plusnb. — Harry .Pollard. , Não havendo
quem pedisse a palavra, o Sr. p residente submeteu o balanço, relatório
e parecer à votação, tendo eido unanimemente aprovados. O Sr. presi-
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5.374 :336$300
Ações caucionadas
Propriedades
Devedores diversos
Móveis, automóveis, etc.
Caixa e bancos .

Ativo
35:0008000
2.148:0058100
2.679:6518400
24 :9178800
1.18:4658800

••,•,•

Lucros e perdas

388:EO:34200

5.374:336$360
31 DE DEZEMBRO DE 1937
Crédito
Prejuízo verificado em 31 de dezembro de 1936....
377 :3878350
Exercícios anteriores
192:0008000
Comissões
59:1-i2$800
Depreciações .
.
4:342*200
Dividas perdidas.
2938800
Despesas de vendas:
Propaganda .
8:3953400
Limpeza de ruas
1:6768500
Viagens ,
1508000
*i
10:221o900
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM

Despesas gerais:
Ordenados
Impostos .
Viagens e transportes
Despesas de engenharia
Aluguel de escritório ,
Comissões 8/cobranças
Gratificações .
Despesas do autómovel
Despegai do escritório .....,
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Jornais e anúncios
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87:6458800
85:4838660
26 :8038600
13:3323000
12:1208000
11:9608900
I 0.:4 95 800 0
9 :2388600
8:9098500
51128300
1:9198000
1:11198800
I : 680$G00
*3778290
3378000
2588100

288:491S150
871:8798290

Débito
Lucros verificados na venda de terrenos.... .
Arrendamentos .
Juros e descontos
.1“. 0
•Diversand
Prejuízo verificado em 31 de dezembro de 1937...

230:1998300
48:3258000
193:8W100
31:20488e0
368:29U2.00
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Casa Bancária Marques Júnior S. A..

O Conselho Éiscal da Companhia Proprietária Brasileira, tendo
examinada cuidadosamente os livros e documentos apresentados e
aeliado tudo em perfeita ordem, ó de parecer que sejam apresado:, os a:os e contas da administração referentes ao exercício de
1931.
Rio de Janeiro. — John George Gross. — George Raveascroft
Plumb. — Harry Pollard.
(C. 8.033 — 2-12-38 — 2308500.)
•

CONVOCAGÃo PARA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE
São convidados os senhores subscritores de ações da Casa Batia
cárie Marques Júnior S. A. a se reunirem à rua Visconde de Inhaar
úina n. 66, 1° (sala dos fundos) no dia- seis de dezembro do corar
:ente ano, às 15 horas, afim de deliberar sôbre a constituição da sociedade. — O incorporador, Domingos Morgues Junior.
(C - .7.961 — 1-12-1938 — 269500 — 2 vezes)

BANCO BESPANBOL DO BRASIL

Carta patente a. 973, de 10 de outubro de 1931

Kosmos Capitalizaçao S. A.

5.6.57:3008000
Capital autorizado . .
2.828:6508900
x..
CaLital realizado . . • .
.
Sede: Rua Primeiro de Março n. 43

Comunicamos aos portadores de títulos e ao público em geral
que, de acôrdo com cr disposto na alínea e do art. 41 do decreto-lei,
n. 854, de 12 de novembro último, a partir dèste mês, os sorteios pas.,
serão a ser feitos, ao meio dia, na sede da sociedade, à rua do Ou.
vidor n. 87, 2°, no último dia útil do mis emvês de se realizarem no
'
dia 16, salvo ulterior deliberação do Govêrno.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 7.879 — 1-12-4938— 368700 — 3 vezes):

BALANCETE EM

30 DE NOVEMBRO DE 1938

Ativo
Letras descontadas
Empréstimos em contas correntes
Letras a receber de c/ alheia e em cobrança (inte.
a
rior) .
'Valores em liquidações . .
•-•
Valores caucionados . •.
Valores depositados . . .
32C
Correspondentes do exterior
Correspondentes do interior .
Títulos e propriedades do bafam
.. .•
Hipotecas
Ca ixa, em moeda corrente . .
Caixa, em depósito no Banco do Brasil
Diversas contas
r%

Passivo
Capital . . a. .
Depósitos em c/c com juros
Depósitos em c/c limitada.
Depósitos sem juros . . .
Depósitos em c/ cobrança no interior
Títulos em caução e em depósitos •.
Valores hipotecários .
Diversas contas •. .

1.207 :8258700
963:42%300

9:7838300
Bhering, Companhia S. A.
74:8918900
1.334 :8828300
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
262:2618600
15:8169200
Convidam-se os senhores acionistas de Bhering, Companhia
2:7113800 S. A. , a se reunirem em assembléia geral ,extraordinária, que se rea85:6458500 lizará a 5 de dezembro próximo vindouro, às 10 horas da manhã, na
47000$000 sede social, à rua Sete de Setembro n. 113, 1° andar, afim de deli32 :6778100 berarem sare uma proposta da diretoria, referente à -modificação dos
81:3808700 seu3 estatutos.
2.989 :57a$000
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.010 — 28-11-1938 — 399800 — 3 vezes),
7.114:388$400

Companhia Imobiliária do Castelo S. A.

2.828:6508000
104:0738500
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
•
•
31:3608700
...•39 :3698100
São convidados os senhores acionistas a comparecer à aSsesm9:7838300 bléia geral extraordinária, a se realizar no dia 3 de dezembro pró1 . 597 :1438900 ximo, às 17 horas, na sede social, à avenida Graça Aranha n. 43,
47:0008000 Edifício Raldia. 11° andar, sala n. 1.103, para deliberarem e vo2.457:0078900 tarem a reforma dos estatutos, o aumento do capital social, emissão
de ações preferenciais e outros assuntos de interesse da companhia.
7.114:3888400
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1938. — A diretoria.
(C 7.693 — 25-11-1938 — 428800 — 3 vezes)'
Manuel
ílio de Janeirô, 2 de dezeinbrb de av38. — Presidente,
Conde Lorenzo. — Gerente, AngeI Colmenero Suares. — Contador,
fosé Fernandes.
Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras
(C 8.037 a-- 2-12-938 — 858700)
A tres de novembro de 1938 realizou-se a reunião mensal da Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras para a eleição da sua nova diretoria, que ficou constituida dos seguintes
membros:
er

ANUNCIOS

Presidente, Hilda Krisch;

Vice-presidente, Edméa Cabral Velho;
1° secretária, Delizet de Oliveira Cabral;
Companhia Materiais de Construção
2' secretária, Hildegard Goebel:
1' tesoureira, Maria Adelaide Witte,
São convidados os senhore.s acionistas a apresentar, no escri2' tesoureira, Carmen Graça;
(ório desta companhia, à rua Buenos Aires n. 25, loja, do dia 12 de
Bibliotecária, Ilaydee Neves da Cunha.
dezembro corrente em diante, excetuados os sábados, das 14 às 15
(horas, as cautelas representativas das ações que possuem, afim de lhes
Logo após a eleição os novos membros tomaram posse. — Edméa
iser pago o 53 (quinquagésimo terceiro) dividendo, à razão de 158000 Cabral Velho, secretária.
«quinze mil réis) por ação.
(C 8,049 -- 2-12-1938 -- 149309)
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938.. e-r- E. de Oliveira Passos,
r
Oresidente.
(C 8.039 — 2 -.12-1938 — 12$200)
Rádio Educadora do Brasil S. A.
o

Declaração

_
Declaro, para os devidos fins, que perdi a carteira de identidade
,
(o. 38.887, de minha propriedade.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Manoel Baptista.

SEDE: RIIA 1° DE MARÇO N. 80, 3' ANDAR
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em assembléia geral extraordinária, em sua sede, no dia 20 do corrente mes,
• Reconheo a firma Manoel Baptista.
its 17 horas, para, de acôrdo com o art. 6° dos estatutos, elegerem os
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de 1938. Em testemunho (eslava membros da diretoria, cujo mandato termina no próximo dia 31.
O sinal público) da verdade. — Francisco da Costa Haia, tabelião subs- A diretoria
ikituto.
•
Nezes).
(C 8.030 — 2-12-1938 — 429800 —
(C 8.034 — 2-12-1938 — 11$200)

DIÁ IO OFICIA I.,
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emiPANI-11A NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas para se reunirem em. asNembléia geral extraordinária, no dia 19 do dezembro corrente, às
(15 horas, na sede da companhia, à rua da Quitanda it. 86, nesta Oh3sital, afim de deliberarem sóbre uma proposta da diretaria, relativa
tao aumento da quantia segurada, proporcional stoa ordenados dos fun,
oionários da companhia, na apólice de seguro coletivo, e bem assim
Nóbre a proposta de acionistas para atribuição aos administradores de
!uma percentagem Obre lucros líquidos anuais, nos termos do art. , 98
ido decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. Ficam suspensas as trans/erencias de ações até a realizado da assembléia.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria
(C 8.035 -- 2-12-1938
61$200 -- 3 verses)
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Soe;edade Cooperativa do Consórcio Profissional
dos Empregados da Leopoldina Railway
AS gEmBL ÉIA GERAL

arrasonoudiats

Terceira convocação.
De ordem da diretoria, convoco todos Os senhores associados para
comparecerem à reunião de assembléia geral extraordinária, que se
realizará no dia oito de dezembro próximo vindouro, às dezenove horas,
na nossa sede social, à rua Figueira de Melo n. 9-B, para o fim
especial de:
1) alterar ce nossos estatutos pondo-os de conformidade com o decreto-lei n. 581, de 1-8-1938;
2) mudar o nome da nossa sociedade para o de "Cooperativa de
Consumo dos Empregados de Leopoldina Railway";
3) outorgar plenos poderes à diretoria para realizar a fusão da
nossa com as demais cooperativas atua/Mente existentes entre os empregados da Leopoldina Railway.
Tratando-se da terceira e última convocação, previno que esta
reenureistio se realizará com qualquer número de associados pra-

Companhia Indústria e Viação de Pirapora
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. — Périeles Barbosa, diretor-secretário.
ÇC 13.118 — 1-12-1938 — 31$600)

São convocados, nos termos do artigo décimo sexto, parágrafo sebundo, dos estatutos, todos os acionistas desta cmpanhia, para' uma
ausembléla geral extraordinária, a se realizar no dia 10 déste mós,
ks 18 horas, na sede da companhia, à rua da Quitanda n. 20, 5°
Sindicato dos Empregados em Seguros do Distrito Federal
andar.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
De ordem do senhor presidente, convido os senhores associados
!para a assembléia geral extraordinária, a realizar-se na próxima
(C 8.047 — 2-11-1938 — 335700 — 3 vezes) quarta-feira, 7 do corrente, às 15 horas, no salão nóbre da Associação
dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, à avenida Rio Branco
•
pe. 118/120, para tratar de assuntos relativos à sua classe.
Rio de Janeiro, 2'de dezembro de 1938. — O i° secretário, MauCompanhia Iridústria e Viação de Pirapora
Seio Dias Reguffe.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados todos os acionistas desta companhia para uma
assembléia geral extraordinária a ne realizar no dia 7 do corrente mês,
bs: 14 horas, na sede da companhia, à rua da Quitanda n. 20, 5° andar,
para o fim especial de tomar conhecimento da renúncia de dil'etored
de proceder it eleição dos acionistas, que os devem substituir.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
((1 8.048 — 2-124938 — 393800 — 3 vezes),

:(C 8.1.12 — 2-12-1938 — 3941800 -a. 3 vezes)

Companhia Nacional de Seguro Mútuo Contra Fogo
Fundada em 1854
— RUA DO. CARMO -- 49
Edifício próprio

Companhia Simões S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

São convidados os senhores acionistas para a assembléia geral
¡axtraordinária, a se realizar na sede da sociedade à'rua Teófilo Otoni
p. 113, 1° andar, sala 4, às 14 horas do dia 18 do corrente, afim de
¡tomarem conhecimento e deliberarem sObre uma proposta da diretoria
!para a venda de diversas propriedades, pertencentes a esta companhia.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.114 -- 2-12-1988 -- 39$800'— A YOzeg

SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Não se tendo realizado por falta de número legal a assembléia
geral ordinária, convocada para boje, são nom:ciente convidados os
senhores associados w se reunirem no dia 12,, às 14 horas, na sede
desta companhia, à rua e número. acima, para os fina constantes da
primeira convocação: eleição dos membros do cons&ho de administração e do gerente, cujos mandatos terminam a 31 do corrente mês.
De adordo com o art. 11, parágrafo 3° dos . estatutos, poderá estJ
assembléia deliberar com qualquef número de associados presentes.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Pedro José Sebastiony
7unior, diretor.
•
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IMPRENSA NACION
OBRAS QUE SE ACHAM A' VENDA
122000
Ano de 1922
88000
Volume VI
Ano de 1923
161000.
71000
Volume VII'
MOO
Volume VIII
Autorais (Leis de direitos) —
51000
Volume IX
Leis ns. 490, de 1 de agosto
01000
de 1898, e 2.577, de 17 de
Volume X .
janeiro de 1912
18000
61000
Volume XI
61000
Volume XII
Autorais (Direitos) — Decreto
31000
Volume XIII
n. 4.790, de 2 de janeiro d8
31000
Volume XIV .
1914
$000
81000
Volume XV
Arrojadita* (Novo mineral). por
31000
Voiume XVI .
Djatina Guimarães
2;000
61000
Volume XVII
31000
Vcilume XVIII
Atlas pluviométrico do Nordeste
Brawil, por Delgado de Car48000
Volume XX .
valho
(Gerais). 1923
38500
61000
Vuiume 'XXI
88000
Volume XXIII
fdem, Idem (Anuais)
38500
61000
Volume XXIV
Automóveis . ( Ilegulamento da
71000•zn
Volume XXV
Circulação Internacional de).
28000
A
-71000
Volume XXVI
AdMinislração . -e Contabi:idade,
Volume XXVII
.68000
por
Alfredo
Correia
158000
Volume XXVIII (Ilha da
Atos da lenta Governativa e do
• •
Govérno Provisório (Índice). 108000
• Trindade)
riais do. Congresso Constituinte
108000
1930
da República — r edição. re¡moo
Volitam XXIX .
vista —
.vol ume (1891) ..
20;000
evicto'
•
Volume
XXX
•
Provisório,
or
Atos do Gotigrno
ganizados por A. D. Ribeiro.
Anais da Assembleia Constituinto,vioa
Volume XXX' I
108000
1932
15;000
te (1934). 1* volume
TIrt u I at,1 que os holandeses
.u.,,,nrcui com os moradores
Idem, r volume .
158000
Ação Penal (lei n. 628, de 28 de
do. Rio Grande — Lopo
outubro de 1899, que amplia
.28000
Gorro
a ação penal por denúncia, e
' Acidente no reaballiii (decretos.
decreto n. 3.475. de 4 de no0'1
bóbve a prusupupéia
ns. 3.724. de janeiro de 1919;
vembro de 1899, que regulanento T Phlo, e Pe13.493; de" 5 de marco de 1919,
menta o art. 5' da lei n. 628.
regr:no da América e
e 13.498. de 12 de marco de
18000
de 28 de outubro de 1913).
2800e
1;500
Nwin Pia'ae:ro .
1919;
2$(1u0
Moreno Ines
Agricultura (Cria o Ministério
Acidentes no 7'raballin (decrelos
da) — Decreto n. 1.606. de 20
na. 24 637. de 10 de Julho de
Afeminai:
Arquivos
do
Ma.sen
11000
de dezembro de 1906
2;000 •
1934)
2osinoa
Vo : ume XVII
Água (decreto n. 3.656, de 24 de
Acumulações • remuneradas —
208000
yolume,
,
outubro de 1898) — RegulaDecreto n. 19.576. de 8 de iamento para a concessão dágua
neiro de toga
201000
i $00 0
Volume XXV
11000.
dos encanamentos públicos.
' iros E'sitorni.s (Atistamen,
Arov
' Alistamento Eleitoral — Lei nú11000
Água (Concessão dágua no Dismero 3.139, de 1916
181;00
organização
'dos)
to
e.
trito .Federal) — Decreto número 20.951, de 18 de janeiro
Alistamento e organização dos
18500 Armazéns Gerais (Regulamento
de 1933
arquivos eleitorais — Decreto
11100 0
n. 21.129, de 1934
para o estabelecimento de) —
Arquivos do Jardim Botanico
Decreto
n.
1.102.
de
21
de
noAeronau ticos Civis (Serviços)
do Rio de Janeiro:
1;000
vembro de 1003
Decreto n. 20.914. de G de
158000
Volume III
1;000
janeiro cb 1932
15$000
Volume IV
Anurlrio de Legislações de PoAbóno Provisório -- Decreto
158000
Volume V
•senda, por Afonso Duarte Rin. 183. de 13 de Janeiro de
$400
101000
Volume VI
1936
encomendas de tunas que não forem
acompanhadas de importancia destinada
M despesas de porte • registo do Correio
nIo serão atendidas, não u podendo
aceitar em pagamento de obras ou de
exemplares do "Diário Oficial" sélos do
Correio, estampilhas do sêlo adesivo, cheque ou ordem de pagamento. Deverão ser
remetidas as importancias em vales postais.
As "Leis usuais da República", pelo
Dr. Tarquinio de Souza, têm o abatimento
de 30 %, quando a aquisição fôr de três
em mais exemplares, em virtude do olimo
do Ministério da Justiça n. 1.264, de 8 de
agosto de 1904.
As

Arquivo Nacionat (PublicaVolume I
Volume III .
Volume IV
Volume V .

108000 •
58000
58000, *100

i

Ante= de 1916
Ano de 1917
Ano de 1918
Ano de .1919
• ' Agro de 1920.
Ano-de-1921

68000
108000
8$1.100-t
8109081000
101000

Armas. Munições,- Explosivos
Decreto
—
'(Fisralisacão)
n: 1.246. de 11 de dezembro
de 1936
Acre (Organisação Administrativa) — Lei n. 191, de 16 de
'janeiro de 1936. . .

3$000
$500
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MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dezv t,„,,o ,te t)38

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO E MARCAS DE INDUSTRIA a DE COMÉRCIO

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
ATA DA 236' SESSÃO ~MARIA REALIZADA EM

4 os

NOEMBRO DE 1938

Prcsidéncia do Sr. Francisco Antônio Coelho, diretor geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial
Realizou-se sob a presidência do Sr. Francisco António Coelho
e com a presença de todos os seus membros a habitual sessão do
Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o secretário submete à
decisão do Conselho os seguintes pedidos de preferência: de Aloísio
Russo (C. R. P. I. 377138, marca LANOL, termo n. 53.811); de
Paulo . Vieira Pinheiro (C. R. P. I. 380138, marca ENERGOBI,
termo n. 52.086); Renato Bineli & Comp. (C. R. P. I. 381, 382 e
383138, marcas RHINOLITAN. termo n. 53.787, TOSANTIL, toem)
II. 52.512, e IADIL, termo n. 52.743). - O Conselho deferiu os
pedidos.
Passa-se então ao julgamento dos processos em pauta, registrando-se as seguintes ocorrências:
Recursos
N. 1.922 - Processo ii. 19.362135 - termo n. 15.855'- Privilégio - Máquina aperfeiçoada do impressão rápida - Recorreu-.
tes, R. Petersen Comp. Ltda.; Dresden-Leipziger Schnellpressen
Fabrik Aktiengesellschaft; e Societá Nebiolo - Recorridos, Hans
Albrecht e Valentia Zimmermann e o D. N. P. I. Falou, pelo recorrido o agente fiscal José Muller. - O Conselho, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso, para o efeito de conceder a patente Com a restrição proposta no Último laudo técnico, atendendo, a
que essa restrição não altera substancialmente as reivindicações.
Resolveu, ainda, o Conselho que o auditor submeta essa decisão à
apreciação do Sr. ministro.
N. 2.247 - Processo n. 1.842137 - termo n. 49.299- Marca
LAXANTIL - Recorrentes, Pierre Paul Placide Astier; e Fernandes
& Assunção Ltda. - Recorridos, José Cerqueira Garcia e o D. N.
P. I. - Deu-se provimento ao recurso, contra o voto do Sr. José
Caetano de Oliveira.
N. 2.260 - Processo n. 8.170137 - termo n. 50.852 - Marca
JUVENIL - Dep. e recorrente, Grande Consórcio Suplementos Nacionais Ltda. - Recorridos, "O Globo" e o D. N. P. I. Pelo recorrente, falaram os Srs. Silvio Nunes e Adolfo Aisen e pelo recorrido,
o Dr. Carlos Guimarães Pinto de Almeida. - Negou-se provimento
ao recurso, contra o voto do Dr. auditor.
N. 2.267 - Processo n. 18.715137 - termo n. 19.137 - Processo e máquina para fabricar recipientes ou copos de papel - Recorrente, Suissabra Ltda - Recorridos, Jagenberg Werke A. G. e
o D. N. P. I. Pelo recorrido, falou o agente oficial Eduardo Dannemann. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.268 - Processo n. 4.819138 - termo n. 20.295 - Priv.
Novo tipo de aparelho destinado a qualquer modalidade de desportes náuticos e tombem para recurso de salva-vidas. Dep. e 'recorrente, Abelardo Leite Sobrinho - Recorrido, D. N. P. I. O Conselho resolveu devolver o processo ao D. N. P. I. afim de ser
ali rejeitado o pedido, nos termos do art. 43 do decreto n. 16.284,
de 1923.
N. 2.269 - Processo n. 26.427136 - termo n. 47.904 Marca ASPROMAN - Dep. e recorrente, Associacion de Produtores
de Manzanas de Chile - Recorrido, D, N. P. I. - Adiado a requerimento do auditor.
N. 2.270 -'Processo n. 4.354137 - termo n. 49.947 - Marca
SKOL - Dep. e recorrente, George Gallowhur - Recorridos, Fábrica de Sabonetes Royal Ltda. e o D. N. P. I. Falou; pelo recorrido o advogado Tomas Leonardos. - O Conselho negou provimento
ao recurso.
N. 2.271 - Processo n. 23.824136 - termo n. 47.272 - Marca
Lupin - Dep. e recorrente, Pedro Cabral Esteves - Recorrido, D.
N. P. • --- Negou-se provimento ao recursO.
N. 2.272 Processo n. 22.176136 - termo n. 46.830 - Marca
BENZOCOL - Recorrente, José Batista Duarte - Recorridos, Bernardino Scanapieco e o D. N. P. I. Pe'o recorrente, falou o advogado
Mário Sarandt. Contra o voto . dos Srs. João Maria de Lacerda, For.
seca Costa e...Tosé Caetano de Oliveira negou-se provimento ao recurso para confirmar o despacho concessivo do registro. O senlirr
Francisco António Coelho, de acordo com a lei, desempata..o jul ga%acto. usando, como presidente, o voto de qualidade.
•

,
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N. 2.273 - Processo n. 28.486136 - termo n. 48.492 - Marca
GLESE - Dep. e recorrente, Laboratório Glese Ltda. - Recorrido,
D. N. P. I. - Deu-se provimento ao recurso.
A essa altura retira-se da sessão o conselheiro João Maria ,de
Lacerda.
N. 2:274 - Processo n. 3.390137 - termo n. 49.675 - Marca
COGNACAO - Recorrentes, Simões Macedo & Comp. - Recorridos.
Marinho Pinto & Comp e o D. N. P. I. Falou, pelo recorrenie o
agente oficial A. G. Abelheira e pelo recorrido o advogado 'Luiz
Rego. - Negou-sé provimento ao recurso, de acordo com o parecei
verbal do auditor.
N. 2,275 - Processo n. 3.841137 - termo n. 49.681 - Marca
TEM-TEMS - Dep. e recorrentes, Varam. Gasparian & Comp. Recorrido, D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.276 - Processou 3.845137 - termo n. 49.782 - Mares
GAVIÃO - Dep. e recorrentes, Varam, Gaspar:an & Comp. - Recorrbio, D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
•
N. 2.277 - Processo n..3;846137 - termo n. 4.9.783 Marca
MUDe - Dep. e recorrentes, Varam, Gasparian & Comp. - Recorrido, D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.278 - Processo n. 3.847137 - termo n. 49.784 - Marca,
CARDEAL - Dep. e recorrentes, Varam, Gasparian & Comp. - Recorrido, D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.279 - Processo n. 3.848137 - termo n. 49.785 - Marca
PIPIRA - Dep, e recorrentes, Varam, Gasparian & Comp. corrido, D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
• Terminados os trabalhos é encerrada a sessão depois de ser convocado, pelo Sr. presidente, nova reunião para sexta-feira dia 11 do
corrente, ás 14 horas.
E, de tudo para constar, eu, Antônio Carlos Petra de Barras:
secretario do Conselho de Recursos, lavrei a presente ata, que-'será"=
assinada por todos os seus membros, depois de aprovada. -.Fran
cisco Antonio Coelho. - José Caetano de Oliveira. - iodo Maria deLacerda. - Ernesto Lopes da Fonseca Costa. - Godofredo Maciel.
- °moldo Soares.
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Presidéncia do Sr. Francisco António Coelho, diretor geral do•
parlamento Nacional da Propriedade Industrial
Aos onde dias do mês de novembro de mil novecentos e trinta.

o oito, sob a presidência do Sr. Francisco António Coelho e com a..

presença de todos os seus membros, reuniu-se, em sessão ordinária.'
o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o secretário submete . )
á decisão do Conselho o seguinte expediente: P etição G . R. P.
385-38, de Custódio Ferreira da Costa, pedindo prefeência para o julgamento do recurso relativo á marca MANTEIGA AVENIDA. Foi deferido o pedido.
.Em seguida, são j ulgados os processos pautados, registrando-me.
as seguintes ocorrências:
Recursos:
N. 168 - Proc. n. 4.786-33 - Tértno 12.259 - Privilégio
Um produto liquido destinado a conservar laranjas frescas e'
outras frutas, e processo para sua aplicação. Dep. e recorrente, José
Ortiz Cabezas. Recorrido, D. N. P. I, - Negou-se provimento ao recurso. •
•
N. 970 - Proc. n. 8.660-35 - Têm° 36.677 - Titulo; FAR,
MACO LTDA. - Recorernte, Carlos Kern & Comp. Recorridos, Fava.
ITISCO Ltda. e o D. N. P. I. - Os autos baixaram em diligência,

ao D. N. P. I.

N. 2.243.,- * Proc. n. 19.495-36 Tèrmo 46.105 Marca
BAKELITE CORPORATION - Dep. e recorrente, Bakelite Corpo..
ration, S. A. Recorrido. o D. N. P. I. - Os autos baixaram em
diligência ao D. N.. P. I.
A essa altura comparece o conselheiro Fonseca Costa.
N. 2.259 - Proc. n. 15.6 '45-36 - Tèrmo 45,094 - Marca: BOM
PASTOR - Recorrente, M. Giesta & Soares. Recorridos, Ribeiro
Simões & Comp. e o D. N. P. I., - Falou, pelo recorrente, o agente
oficial Moacir Nóbrega. Adiado o julgamento do- recurso, por ter
pedido vista do processo o Sr. Francisco António Coelho.
• N. 2.280 --- Proc. n. 15.161-37 'Têrmo 52.512 - MarcaTOSANTIL - . Dep. e recorrente, Renato Blnelli & Comp. Recorridos, Laboratório Medical Ltda. a O P. 1‘. p , 1. - Pelo recorrido;
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falou O agente oficial Júlio Melo. — Deu-se provimento ao recurso,
por voto unanime.
N. 2.281 — Proc. n. 19.861-37 -- Térmo rA.787 — RIIINOLITAN — Dep. e recorrente, Renato Binelli & Comp. Recorrido, o
D. N. P. I. — Provido.
N. 2.282 — Proc. n. 12.820-37 — Têrmo 52.086 — Marca
ENERGOBI — Recorrente, Antônio Sátiro Bittencourt 11uhoa. Recorridos, Paulo Vieira Pinheiro e o D. NI. P. 1. Negou-!!e proimento ao recuraó.
N. 2.283 — proc. n. 15.905-37 -- Tèrrno 52.713 — farra
LADIL — Recorrente, Societá Italiana per iljht Farmácti-Te.'apeutieho — A. Wessermann & Comp. — 1'os:oremos, Renato Bi_
Negou-se provimento ao recurso.
& Comp. e o D. N. P. I.
N. 2.284 — Proc. n. 24.967-56 — Termo •7.519 — Marca
'ILUMINA — Recorrente, Xavier Irmãos — Recorridos Barros,
u
Pelo recorrente, falo
o- advogado
& Comp. e o D. N. P. I.
;Ôt-i,a Vargas. O Conselho deu provimsnto ao recurso.
N. 2.285 — Proc. n. 25.131-36 — Têrmo 47,597 — Mano!
slUNOSINA — Recorrente, Antônio Braga. Recorridos, Barros.
opl!nagel & Comp. e o D. N. P. I. — Negou-se provimento ao
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Industrial, por unanimidade de votos, dar provimento ao recuis,o,
para o efeito de ser, afinal, concedido o registo, na conformidade
do parecer do auditor, de fls. 23.

Conselho de Recursos, 11 de novembro de 038. — Praneised
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira., — João Maria de Lacerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Naciei —
Oswaldo Soares.

Parecer
Não nos parecendo haver possibilidade de confusão entre a palavra "Tosantil s, de cujo registo aqui se trata, para produto 'farmacêutico, e a palavra "Tossant", havida por impeditiva, por Isso que
as diferenças entre uma e outra podem ser verificadas independentemente de exame ou confrontação; somos pelo provimento do recurso,
para o efeito de ser •ss "registo afinal concedido.
Conselho de Recursos, 11 de novembro de 1938. — Godofredo
Maciel, auditor.
ACÓRDÃO N. 2.218

Têrmo n. 53.787 — Recurso n. 2.281
Processa n. 19.861137
Trino 41.102 — Marca ss s.- Recorrente, Renato Binelli & Cia; recorrido, D. N. P. I.
í - A FE' . ALIANÇA — Dep. e recorrente, J. B. do Me/o. Recorrido,
Marca — Rhinolitan
N. P. 1. — Os autos baixaram em diligencia ao D. N. P. I.
N. 2.287 — Proc. n. 8.155-37 — Termo 50.844 — Matca
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são
tsnS10 COMO' — Recorrente, J. It. ISanitz. Recorridos, José Co- recorrentes Renato Binelli Cia e é recorrido o D. N. P. 1.; acór'olauo Ferreira Coelho, Cipriano QuIntino Maio e o D. N. P. I.
dam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial em dar
••rOl:•-•,,rt provimento ao recurso.
provimento ao recurso, para o efeito de ser, afinal, concedido o reTefloinados os trabalhos tS encerrada a s,3ssào depois de ser can- gistro, de acordo com o parecer, do auditor, de fls. 151113.
-,oesoa, pelo Sr. presidente, nova l'etilliãO para sexta-feira, dia 18
Conselho de Recursos, 1i de novembro de 1938. — Frandwo
so corrente, ás is horas. E de tudo para constar, eu, Antônio Carlos Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La--,
1
I • da Barros, secretário do Conselho de Recursos, lavrei a presente cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godotredu Maciel. —
;
Line será assinada por todos os seus membros, depois do apro°sulcado Soares.
José Caetano de Oliveira.
.
— Francisco Antonio Coelho.
PARECER
21.1aria de Lacerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. —
(
Macie1. — Qswaldo Soares
1 -- Nas marcas de produtos farmaceuticos, quando consistentes.
¡mi denominações, mais que em quaisquer outras, é coisa sabida, apao,•ses recem geralmente os vestígios da natureza substancial do produto a
, •Oeu entrada na Secretaria do C. It. P. IS e será opors
marcar, ou da sua aplicação terapêutica, ou da sua virtude curativa,
ssesado ao respectivo processo a segointe peti
de par oom as terminações ai, ol, ose, ino, ina e outras congêneres.
Petição C. It. P. I. 305-38 — i). N. P. r 20.44'
t
Em senda assim, e já sendo avultadissimo o número de marcas
Comp. Ltda., replican •
'rico Sammarone
destinadas a produtos farmacêuticos, não é fácil, senão bem difícil,
irmo 19.571, de patente.
arranjar-se uma marca dessa espécie rigorosamente nova, que não
•f,sreça algo de semelhante com outra ou outras já registradas. Aeordão8
Se essa semelhança não é tal e tanta que possa induzir o consumidor a érro ou confusão, possibilidade que só se verifica, nos
ACORDÃO N. 2.216
termos da lei, quando as diferenças das duas marcas só podem ser
reconhecidas mediante exame ou confrontação, fôrça é conceder-se o
Processo n. 4.786-33 s— ter. 12.259.
registro; do contrário, ninguem mais seria admitido a registrar marRecurso n. 168.
cas para produtos farmacêuticos.
Recorrente: José Ortiz Cabezas.
2 — Haja vista, por exemplo, Mie caso da marca "Rhinolitan";
Recorrido: D.N.P.I.
Cujo registro se denegou por colidente com o da marca "Rhinosanw,
— Um produto liquido destinado a trnsera. laranja.s já registrada em nome de outrem. São, sem dúvida, dois preparados
com a mesma aplicação terapeuticn, ambos destinados ao nariz.
frescas e outras frutas:, e proc3sso para sua aplicação
Isso logo se vê pelo elemento verbal "Rhin" comum às duas, e
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é re- de uso geral, de si mesmo inapropriável a título exclusivo. Mas, do
corrente José Ortiz Cabezas e recorrido o D.N.P.I.: acordam os parte essa semelhança algo necessária ou inevitável, as duas deno;ombros do Conselho de Recursos da P. Industrial, por voto uná- minações consideradas pelo seu conjunto, como devem ser, parecemvime e na conformidade do parecer do auditor de fls. 53, negar pro- nos bem 'distintas, podendo coexistir sem dar lagar a confusões, tanto
s imento ao recurso, confirmando, assim, a decisão recorrida.
mais quanto nas marcas de produtos farmacêuticos, ou nos seus róConselho de Recursos, 11 de novembro . de 1938. — Francisco tulos, deve constar, obrigatoriamente, formalidade esta imposta pela
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de La- lei, o nome do fabricante.
cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — GociOfredo Maciel. -Nessas condições, somos pelo provimento do recurso, para o efeito
()swaldo Soares.
d
*
e ser o registro afinal concedido.
Parecer
Conselho de Recursos, 11 de novembro de 1938. — Godefcedo
Atendendo a que os laudos técnicos aqui proferidos concluem, Maciel, auditor.
ACM0/0 N. 2.219
em maioria, pela não privilegiabilidade do pedido; atendendo a que
;nclufdo o presente recurso na pauta da sessão de 22 de janeiro de
Processo n. 12.820137 — Termo n. 52.086.
1935, deixou de ser julgado então, por haver o Conselho, por alvitre
Recurso n. 2.282 — Recorrente, Antônio Satiro Bitencourt Bardesta Auditoria, resolvido converter o julgamento em diligência,
a fim de serem os autos encaminhados ao Servico de Pruticultura do bosa: reeorrictos, Paulo Vieira Pinheiro e o D. N. P. I.
stinistério da Agricultura, para ser ali levada a efeito pelo reeorMarca — "Energobi" 1 . 3nte, assistido por dois técnicos daquela repartição, uma experiéneia
relatados
e
discutidos
os presentes autos em que 6 reVistos,
do produto para o qual se pede.privilégio; atendendo a que o Jetts
ressado, ora recorrente, apesar de convidado, reiteradamente, a fazer corrente António Satiro Bittencourt Barbosa e são recorridos Paulo
dita experiência, no compateoeu à notificação, eonforme está pro- Vieira Pinheiro e o D. N. P. I.; acórdam os membros do Conselho
vado no processo e se viu do.relktdrio; somos pela ocrrifirmação do de Recursos da P. Industrial, por voto unânime, em negar provimento
despacho que indeferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso. ao recurso, confirmando, assim, o despacho que concedeu o rnistro,
Conselho de Recursos, 11 de novembro de 1938.
Oodofredn de acordo com o parecer do auditor.
Conselho de Recursos, 14 de novembro de 4938. — Pranciece
Maciel, auditor.
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — lodo Marta de LaMORDI° N. 2.217
Godofredo
'oerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa.
&toldo Soares.
, Processo n.- 15.161-37 — ter. 52.512.
PARIbaril
t , Recurso n. 2.280.
Recorrentes: Renato Binelli és Comp.
O registro pedido e concedido é da denominação "Boergobi" arra
Recorridos: Laboratório Medicai Ltda. João Carvalho 4101j1drérrno n. 52.096, para preparado farmacêutico.
reaN , Sociedade Indústria Quhnlea e e D.W.P./.
Do despacho que o concedeu recorre o depositante da marca
Marca — Tosantit
nnerglobis" — térmo n. 45.2'76, requerido no proeeero !mexo ntle
:ffistos, relatados e disontidos os presentes autos isrn que são re- . mero 16.265, de 1936.
Qualquer que fosse a possibilidade de ecoando eade, ás dus_Al
eorncrit es Renato Bi nelli 454 Comp. e recorridos t o , Laboratório Mem eai- fv. fros: r ,:o,On-t os membros d_qÇusl11Qsp. Recurgos
11)11111a.de IMA ta ~4~1N. 2.286 — Proc. o.26.248-35
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•

Sábado 8 .

3

tifÁliT0-70FICIAL . (Revisfo: "chi _. 13 ,r4riedatU./IldilstrialY

esists, o:processo da marca do recorrente foi arquivado, de aeorn
do eoos o Art. 8' do decreto n. 22.990, de 1933, com perda da prio-!
cidade para todos os efeitos.
Nessas coadiçbee, somos pela oonfirmação do despacho que deferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso.
Conselho de Recursos, H de novembro de 1938. — Godofredõ:
auditor.
Ac6anilo N. 2.220
Processo n. 15.905/37 — ter. 52.743 — Recurso 2.283 — Recozirente, Soeietá Italiana per Specialitá Farmaco-Terapeutiche — A.
Wassermann & Comp. á— Recorridos, Renato Binelli & Comp. e o
D.N.P.I.
Marca IADIL
Vistas, relatados e discutidds os presentes autos em que são recorrentes Societá Italiana per Specialitá Farmaco-Terapeuflehe — A.
Wassermann & Comp. e recorridos Renato Binelli & Comp. e o D.
N. P. I.; acordam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial em negar provimento ao recurso, por voto unadime, confirmando, assim, o despacho que concedeu o registro, na conformidade do
parecer do auditor, de fls. 19.
Conselho de Recursos, 11 de novembro de 193$. — Francisco
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. João Maria de Lacerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. —
()sumido Soares.
Parecqr
Não nos parecendo haver possibilidade de confusão entre a palavra IADIL, cujo registro foi aqui concedido para produto (armaceutico, e a expressão GADIL WASSERMANN, já registrada em nome
da f trina recorrente para produto da mesma espécie; ~OS • pela
co a firmaCão do despacho que deferiu o pedido, negando-se provimento
ao recurso.
Conselho de Recursos, 11 de novembro de 1938. — Godolredo
Maciel. auditor.
ACÓRDÃO N. 2.221
Processo n. 24.967/36 — ter. 47.549 — Recurso 2.284 — Recorrente, Xavier Irmãos — Recorridos, Barros, Hollnagel bk Comp.
• o D.N.P.I. •
Marca — IMUNINA
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é recorrente Xavier Irmãos e são recorridos Barros, Hollnagel & Comp. e
o
N acordam os membros do Conselho de Recursos da P.
InCiu g trial, por yoto unanime e na conformidade do parecer do audi-
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2. O novo pedido aqui feito, este deferido,
da nesma ralas rt
porem com ligeira alteração. Em vez de Immuno.lina, lmunos!oe.
Ainda assim, apezar da diferença, opoz-se à concessão do re-,
gistro o titular da marca Onmadi sa, a togando possibilidade sts errs
ou confusão entre as duas. Opoi-se, lambem, o titu l ar da MI. -I
Immunizol, havendo o Arquivo apontado, alem dessas, as denominimir
Muzina e Immunfgeno.
3. Ora, nas marcas de produtos farmacêuticos (V11VCD1 não esquecer), quando consistentes em denominações, mais que em tut:. quer outras, aparecem geralmente os vestígios denunciadores da
natureza substancial do provento, ou da sua aplicação terapêutica.
ou da sua virtude curativa. De maneira que já sendo tivultadissimo,
o número de tais marcas, torna-se dfficil conceber uma nova marca
dessa espécie, sem algo de -"semelhante com as suas inúmeras congêneres. Más desde que essa semelhança não seja em ordem a possibilitar erro ou confusão, possibilidade que só co verifica, na própria
linguagem da lei, quando as diferenças das duas marcas não possam
ser reconhecidas sem exame ou confrontação, não há por que se recusar
o registro.
Por certo que a marca Imunosina. contem, do mesmo modo que
as suas congêneres Immunizol e Immunigeno, o elemento mórfico
Immun, derivado de immune (irrimunis), que é de uso comum, inapropriavel a título exclusivo. São produtos imunisantes; de onde a,
seus marcas se denominam: Imunosina, Immunizol, Immunigeno. Não
nos parecem, entretanto, confundiveis tais marcas; nem confundiveis
nos parecem, embora apresentem certos elementos comuns, a marca
Muzina, do que é titular o recorrente, a Imunosina, marca dos recorridos. Somos pois, pela confirmação do despacho concessivo do
registro; negando-se provimento ao recurso.
Conselho do Recursos, 11 do novembro do 1938. — G odof rede
Maciel, auditor.
ACORDÃO N. 2.223
Processo n. 8.155/37 — Termo 50.844 — Recurso n. 2.287 —
Recorrente, J. R. Kanitz — Recorridos, José Cariolano Ferreira Coelho.
Cipriano Quintino Main e o D.N.P.I.
Marca — Loção Corió — Vistos, relatados e dicustidos os presentes autos em que é recorrente J. R. Kanitz e são recorridos José
Cariolano Ferreira Coelho, Cipriano Quintino Mala e o D.N.P. 1.:
acordam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, povoto unanimo e na conformidade do parecer do auditor, em negar
provimento ao recurso, confirmado, assim, a decisão recorrida.
Conselho do Recursos, 11 de novembro de 1938. — Francisco
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria de Lacerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. —
Oswaldo Soares.
Parecer
Não nos parecendo haver possibilidade de confusão entre n

tor. em dar provimento ao recurso, para o efeito de ser, afinal, denega' o registro.
marca Loção Corió, de cujo registro se trata para distinguir uma
conselho de Recursos. 11 "de novembro de 1938. — Francised loção (cl. 48) e a marca da firma recorrente Loção Córa, já regi--4Antonio Coelho: — José Caetano de Oliveira. João Maria de La- irada para produtos da mesma espécie; somos pela confirmação do
cerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godofredo Maciel. — despacho quo deferiu o pedido, negando-se provimento ao recurso.
Os waldo Soares.
Conselho de Recursos, 11 de novembro de 1938. — Godofredn
Maciel, auditor.
Parecer
RETIFICAÇÃO
A questão é opinativa. Ao nosso vêr e ouvir, ha possibilidade
contusão entre as duas palavras IMUNINA, mandada regist.:ar aqui
Na
Na publicação do acordão n. 2.158, inserto no "Diário Oficial"
para produto farmacêutico, e EMULDINA já registrada em nome do de 92 de outubro do corrente ano (Boletim n. 240), ocorreu um
recorrente.
erro de revisão que óra se corrige, para os devidos efeitos.
Damos, pois, provimento ao recurso, para o efeito de ser O reO acordão em questão se refere à marca Jornal do Comércie
gistro afinal denegado, salvo melhor juizo a criterio do Conselho.
e não Jornal do Brasil, como foi publicado, por equivoco.
Conselho de Recursos, li de novembro de 1938. — Godofredo
Maciel, auditor.
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
AConoÃo N. 2.222

INDUSTRIAL

Processo n. 25.131/36 --j• Termo 47.597 — Recurso n. 2.285
ATO DO SR. MINISTRO
— Recorrente, Antônio Braga — Recorridos, Barros, Bollnagel &
Companhia e o D.N.P.I.
Dia 1 de dezembro de 1938
Marca lmunosina — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é recorrente Antônio Braga e são recorrentes
Foi assinada pelo Sr. ministro, a patente de invenção conCeBarros Bollnagel & Companhia e o D.N.P.I.; acordam os membros do Conselho de Recursos da P. Industrial, em negar provi- dida ao seguinte inventor:
mento ao recurso, por voto unanime, confirmando, assim, o despacho
N. 26.140 — José Brito Pinheiro Passos — Novo decantador
que concedeu o registro, na conformidade do parecer do auditor, do contínuo
para separação de matérias sólidas em suspensão em lí.
„
fls. 31/32.
• Conselho do Recursos, 11 de 'novembro 'de 1938. — Francisco quidos industriais.
Antonio Coelho. — José Caetano de Oliveira. —.João Maria de Lacerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. Godofredo Maciel. -Oswaldo Soares.
Parecer
1. Antes do pedido aqui processado, haviam os recorridos apre-

sentado a registro, na,rlasse 3, a denominação Immunodina, registro
que lhes foi denegado'dpor colidente com o 'da marca Omnadina, despacho esse confirmado em gráu de recurso, não tanto pela possibilidado do confusão entre os nomes Immunodina e Ornnadina, nos quais,
realmente) só havia de comum o sufixo ina, aliás de nso corrente
nas marcas de produtos' farmacêuticos, à semelhança de akol, ose e
caitros sufixos adjetivais. Confirmou o Conselho aquele despacho,
negando então registro à marca Immunodina,. por- atender, 'antes à
circunstância da sua apresentação, em rótulo que imitava»cVidentemente, o já usado pela marca Omnadina, podendo daí astsie erro
ou confusão para o consumidor.

Expediènte
Expediente do Sr. diretor geral
Dia 1 de dezembro de 1930
Privilégios de.invenção

Associate° Electric Laboratories Inc. Soc. Anônima — Aperfeiçoamentos em sistema dse sinalização ou control elétricos (termo
n. 20.566). — Deferido de achrdo com o laudo técnico.
Henrique Júlio Canepa — Dispositivo mecânico para tampas e
azas de bules (termo 20.667) . — Deferido de aeérdo com o laudotécnico.
Sociedade Nacional de Veludos Ljmitada — Processo de fabricação de 'veludo desenhado em relevo, por meios quimicoe (termo aimero 20.604). — Itcleferido por falta do requisito escopo:dal sba
rvidadel..

Siáixtdo
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MARIO' IMPY:TAT,

'Illevisia da Pe4rie.lode Industria1Y -

- 1"..1ezembro de 1938
C

Aníbal de OliNelra
Canula transfusora (termo 20.744). —
Deferido de acArdo com o laudo técnico. •
Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo — Novo separador de café, mamona e outros produtos similares, combinado
com descascador (termo 20.886). — Deferido de acôrdo com o lauda
técnico,
Georg Marx — Aperfeiçoamentos em guarnições internas paru
calçados, para pés defeituosos (termo 21.143) .—Deferido de acordo
com o laudo técnico.
Hoover Company — Aperfeiçoamentos em," ou referentes a aPa- relhos refrigeradores a absorpção (termo 21.294). — Deferido
acórdo com o laudo técnico.
"Fides" Gesellschaft fur Die Verwaltung und Verwertung Vou
— Aperfeiçoamentos em mo t
Gowerblichen Schutzrechten
ies elétricos (termo 21.388). — Deferido de acórdo com o laudo
técnico.
Afonso Giaffone & Irmão — Aperfeiçoamentos cila berpentina,
de água a gás (termo 21.413). — Indeferido por falta do requisiic
essencial da novidade.
Melhoramentos
Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo — Dispositivo
de ventilação variavel em pressão e volume mediante adicionamento
de ar atmosférico e destinado ao beneficiamento de café ou outros
grãos, que faz objeto do termo 12.734 (termo 11.026). — Deferido
de acórdo com o laudo técnico.
(") O. It. Mueller 8s Comp., Ltda. — Bisnaga provida de rose',
de material plástico transparente ou °Oco (termo 20.711). —
thferido nor falta do requisito essencial da novidade.
Modelos de utilidade
Laboratório Vitex Limitada — Canula para introdução assética
de substancias medicamentosas nas cavidades anatómicas (termo
— Indeferido por falta do requisito essencial da novidade.Mário Calamandroi — Chapéu ventilado (termo 20.324). -•
Deferido de acôrdo com o laudo técnico.
N. Sansone — Aperfeiçoamento em serpentinas para aquecedores (termo 21.312). — Indeferido por falta do requisito exsencial
da novidade.
N. Sansone — Nova disposição 'de serpentina para alueeederes
(termo 21.350. — Indeferido por falia do requisito essencial da
novidade,
Arquivamento de processo
Instituto Abdon Lins (termo 58.602 — Gripofiltram).
Arquive-se o processo nos termos do art. 8° do decreto n. 22.990 de
1933.
Exigências
Alvaro Correia & Comp., Limitada (26.810-38 junto ao termo
no .024). — Prestem esclarecimentos.
Cinta Moderna Ltda. (termo 49.577). — Satisfaça a exigência
ao art. 29 do decreto 24.507 de 1934.
Albedino Marcelo Ribeiro (10.540-38 referentes ás marcas "Golas Koliodadas" e nlypertônico"). — Cumpra a exigência do arligo 119 tio decreto n. 20.377 de 1933.
Dr. Roberto Ilottinger (termo 61.100), Miguel Angelo de Oh'"ira (termo 58.236) e Ancienne aMnufature d'Horlogerie. Patek
Philippe & Co., Societé Anonyme (termo 59.603). — aMntenho a
exigência.
Benjamin Ferreira Guimarães (termo 58.273). — Preste esclarecimentos quanto á natureza do registro requerido.
António de Freitas Menezes (termo 54.129). — Pa gue a taxa
de Educação e Saúde relativa ao documento de fls. 21.
Sérgio, Filhos & oCmp.; Ltda. (19.982-38 junto a marca
2i3 . 031 ) . — Apresentem procuração com poderes expressos para requere: a anotação da transferência, restituindo-se, mediante recibo,
o documento oe fls. 17.
Fabrique de Produits Chimiques 01-Devarit Sandbz '(termo
57.515). — aMntenho a exigência.
Ouimioterápica Brasileira Lda. ' Germe 56.215r. — Preste esclarecimentos sobre o pedido de caducidade.
Empresa Brasileira Produtos da Possa (termo 54.637).
Pague a laxa de prorrogação.
Diversos
• Albino Guilherme Gineste (22.854-38 :unte ao termo n. 18.495).
— Nada ha que deferir podendo o oponente, M quizer, interpor o re'urso regulan:entar.
Braga & Woolman Ltda., (27.290-38). — Nada ha QU0 deferir,
(-lido em vista o despacho publicado a 17 de novembro findo.
Iolanda Porto (22.330-38 junto ao termo n. 57.074). — Ateuda-se, mediante recibo.
Gesterreichisehe Heilmittelstelle Gesellschaft M. b. h., '(admero 12.346-38 junto ao termo n. 48.086). — Aguarde-se solução do
processo de caducidade da marca internacional n. 52.175.
Prado 3/ Comp., Ltda., (termo a. 55.837)•
ho"
.uilo do
no n.
.902.
niUstavo Merker (termo
tr,7.279) . .
AlglirOls1e.:'90/u940 11-f
.
nal de termo n, 55.607.
Instituto Terapeutieo
Ltda., (Wrmo P. 0.20). Mn^
de-00 SIMIllka.
ter11_10 n.IÉ•24.k.

.

Orlando G. Cardes° (25.336-38 junto a notif. 1.786 de Berna..
-- Nada ha que deferir, uma vez, que as alegações apresentadas .alké,
atendem á e.dgencia do art. 119, do decrete n. 20.377, de 4931.
•
Francisco Maselli (termo -n. 47.76), Mayera & Sales (termo
er o 42.741), Knoperativa Forbundet Forening TJ. P. A. (terno,.
n. 39.537), Artur Bosetti (termo n. 42.759), Jorge ICazan & Com.
panhia, (termo-n. 52.602), Alvaro de Sousa Correia (termo número
33.602), L. Picollo & Comp. (termo n. 55.388), Estevarn Ract
(termo n. 56 183), Joré Kalleilbach Cardoso (termo n..52.185), Phi-,
ladelphia Storage Battery Co. (termo n. 38:705), e Franci Maselli
(termo n. 47./67). — Concedo a restauração do processo, nos termos do decreto-lei n, 614, de 1938.
Iolanda Porto (22.831-38 junto ao termo n. 57.076). — Aguarda-se, mediante recibo.
Maria Nazaré Batista (28.349-38). — Concedo somente quinze
dias de férias relativas ao exercício de 1937, e indefiro quanto às do
ano corrmte. tendo em vista não convir ao serviço o longo afasta,
mento da requerente.
Prorrogação fie prazo
Herminio Tomé Je Paiva (28.394-38). — Concedo o prazo de
trinta dias em prorrogação.
•Ç

in

Expediente do diretor da Secção de Privilégios de Invenção
Dia 1 de dezembro de 1938
Exigências
SIA Perfumarias Roger Cheíamy (termo n. 21.849). — Cumpra
a exigência da Secção.
Farberei-Gesellsehaft Flores & Co. Vormals Stolte-Missy (má.
mero 27.250-38 junto e patente n.t.'4.166). — Junte a cópia fotostática da patente, preliminarmentd.
Diversos
(*) Etablisessements Poron (27.843-38). — Junte-se ao processo, para os devidos fins.
Expediente do diretor da Secção de Marcas
Dia 1 de dezembro de 1938
Exigências
Republic Steel Corporation (termo 56.880). — Preste esclarecimentos .
Hélio Cohen (termo 61.184). — Pague a taxa de prorrogação.
Braga & Woolman Ltda. (termo 58.740), — Satisfaça a exi-1
gência do Arquivo.
Sotto Maior & Comp. (termo 58.720). — Apresentem novos
exemplares da marca qualificando o artigo.
Azevedo & Comp. (termo 60.555). — Provem O uso da marca nos
três últimos anos.
Société Chimie et Atomistique S. A. (termo 53.837). — Satis.
faça a exigência constante da informação.
C. F. Boehringer & Sohne G. m. b. II. (termo 58.598). — Satisfaça as exigências da informação.

oticiário
NOTIFICAOSS

São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparucerem a este Departmento, afim de efetuarem, dentro do prazo de
30 dias, o pagamento da taxa para a pedição do certificado das seguintes marcas :
Francisco Batista Esteves (termo 47.525 -- Cafézil), Albino,
Costa & Comp., (termo 50.218 — Imperial; A. A. Mazza & Companhia Limitada (termo 47.758 — Kolacal); Indústria Mecano Ele'.
trica Aparelhos Nacionais Limitada, I. M. A. N. Ltda. (termo número 48.035 — Iman) e Alvarez 8s Aivarez (termo 53.429 — titule
"Café e Restaurante Recreio do Leme").
São convidados J. Figliolia & Irmão a comparecerem a este Deparlamento, afim de efetuarem, dentro do praxe máximo de deZ
dias, o pagamento da taxa para a expedição do certificado das marcas "Ferro Iodo afeitado" (termo 38-.830) e "Fiosol" (termo rni-9
mero 38.831).
RESTAURAÇÃO DE PROCESSO

Foi requerida a restauração do modelo de utilidade para "novo
tipo de açucareiro higiênico", depositado sob o n. 18.948, em 30 de'
julho de 1937, por Louis de Serly.
RETIFICIAÇõES

O pedido de privilégio depositado sob o n. 21.891, pela General
Electric S. A., cujos -pontos característicos miram publicados no
Didrio Oficiai de 24 de novembro de 1938 (Boletim do DNPI n. 2615),
refer-se a imfenção de "Lâmpadas magnésio", e nãb como- saiu.
No despacho publicado no,"Bolegm da Propriedade Induetrial,,
,n. 201, de 4 de setembro de 1037, concernente, ao arquivamento 'O
Minais marno internacionais, /oram incluidas por equivoco as de

poproduabO'por ter 010 00E2 inome960.
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85.004 (Otalgosmorlr 'e 85.005 (Otiosmon) como pendentes da
.CADUCIDADE DE MARCAS
prova do artigo 119, do decreto n. 20.377, de 1931. Encontra-se,
homeu
Rodrigues
(28.474 de 25-11-38) requereu a caducidade
porém, já definitivamente arquivadas estas duas marcas, cujos titular" proaranr, em tempo, a referida exigéncia, fica sem efeito da marca "Calcioclin", n. 74.633 de Berna.
Instituto Brasileira de Microbiologia (28.525 de 25-11-38) rea notificação que relativamente a elas foi feita na citada publicaquereu a caducidade da marca internacional "Titanor", n. 35.289.
ção.
Indústrias Beijaflór S. A., (28.657 de 26-11-38) requereu s
A' requerente do tenro n. 55.673, Companhia Industrial de
Ferro S. A.. cujo cliché foi publicado no Diário Oficial de 31 de caducidade parcial da marca "Lavol", n. 29.561 de Luiz Fialho.
•autubro de 1938, é estabelecida em Minas Gerais e não no Rio GranNOTIFICAÇÃO
de (In Sul.
É convidada a Empresa Jornal do Comércio S. A., a comparecer a este DDepartamento afim de efetuar, dentro do prazo de trinta
oposiçõEs
dias, no pagamento d taxa para a expedição do certificado da marRomeu Rodrigues (28.710, de 28 de novembro de 1938) apre- ca "Jornal do Comércio", termo n. 47.302.
sentou oposiçiia ad arquivamento da marca "Okamen", termo 81.136,
de Berna.
CERTIFICADOS EXPEDIDOS
Aristoderno Neri (28.831 de 29-11-38) apresentou oposição a
narra "Cama Patente" termo n. 62.427 de L. Liscio & Comp.
•'
Sebastião Martuchelli (28.802 de 29-11-38) apresentou oposição a • São convidados a comparecer à Secção de Marcas, afim de rece"Linderm" termo n. 63.195.
berem os seus certificados de registros de marcas, de títulos de esta'n•_ociéte Anonyme Amido (28.800 de 28-11-38) apresentou opo- belecimentos o de nomes comerciais, os titulares abaixo mencionados.
sição a marca "Vitaminol", termo n. 62.649.
N. 57.938 - FonseCa Ribeiro &. Comp., marca "A. T. 10'.
Dagand & C.ornp., (28.798 de 28-11-3) apresentaram oposição (t. 53.874).
a marca "Anichi", termo ri. (32.628.
N. 57.939 - Barros, Hollnagel & Comp., marca "CALC:IMANArmando Manso & Comp., Limitada, (28.735 de 28-1138) apre- DELO", (t. 54.869).
sentou oposição a inarca"Liyara", termo n. 62.497).
N. 57.910 - International Filter Com p any, Marca "INFILCO",
A. C. liames Company i28.769 de 28-1138 . apresentou °Posição (t. 52.377).
a marca "Argiroilw", termo il. 62.018.
N. 57.911 - Standard Erzinds Incorporated, marca emblemáAristodemo Neli (28.689 de 26-11-38) apresenteii oposição a tica, (t. 2.378).
(p arca "Cama Patente" n. 62-.126. de L. Usei() & Comp.
N. 57.912 - Luik & Kleiner Lida:, marca "FUC0111A", (termo
Aristorlemo Neri (28.60 . 3 de 26-t1-) apresentou oposição a C5.071).
row ca "Cama Patente", termo n: 62.125
L. Lisc:o & Comp..
N. 57.943 - Frantz M. Cid. marca "HONORE", (t. 55.392).
N. 57.911 - Jaime Torres. marca "VALERINAN", (t. 55.467).
José da Silva Pereira Junior (28.573 de 25-11?8) apresentou
:-. 57.915 - Gesellschaft tur Chemische Industrie in Brasil (st.apiisição a marca "Convento de AlCobaça' termo a. 62.391. •
'
apresentou oposição a ciété Puiu . L'Indirie Chimique à Bale), marca "1111GAFAR", (lêrino
William Pearson (28.507 de :., 1-11-33!
55.565).
62.430.
" Creola I a ", termoN. 57.910 - Gesellschaft fui' Chem:sche Industrie in Brasil (SoGeneral Milk company Inc.. (28.522 de 25-11-38) apresentou
ciété Puni 1...ndirie enern:que à 1.nlej. marca "U110.11A1', (t. 55.56(si.
t,posição a marca "Leiteria Gloria''. termo ri. 63.0S6.
57.917 - Laboratúr:o °forem) b. A., marca "MAGRISSAN".
t:e 25-11-".3 apreseniaVictor Gueres & Celaparaia
(1. Za.'15e, .
?al o oposição a marca "Productos Gallo", termo -o. 62.621 .
N. 57.918 - São Paulo Alpargatas Company, marca emblemática.
11.

Victor Guedes & Companhia (28.529 de 25-11-38) alwesentacom oposição a' marca represenlima por um Gano, terinU
de Manuel Galho Rodrigues.
General Molors Corporation (2d . 190 de 25-11-33 apresentou
oposição a marca "Delco", termo n. 62.60;.
25-11-38 aprekticage1limafL ;23.189
1 ittimler-Benz
se nt ou oposieão a marca "3 Pontas", teimou n. c.283.
i'ranciscu Picoretli (:W.61,1de 25-11-1.3, apresentou oposição 1.
maira "fiemol", termo n. 62.314.
Romeu Rodrigues (28.473 de 25-11-38) apresentou réplica
opt:.sição oferecida a marca "Gunpad", Jecrno a. 62.551.

lioover Company (28.693 de 20-11-58) anesontou réplica
oposição oferecida a marca "1100,-er", termo a. 59.787.
(28.716 de
Odeto da Rocha' FernanCes e José Oto Ribeiro

(t. 55.948: .
N. 57.919 - Germimaim e S:ein S. A., marca "STEIN", (t. 55.905).
N...57.950 -- Gui..rhano Seja 5. A., marca "STEIN", (t. 55.906).
N.. 57.951 - Reli'. Pardini tS: Comp. Lida, marca "BELPAit".

(t.
.
N. 57.952 - Agrício 'Rodrigues de Arruda, marca "CAFEABA",
(t. 50.059;.
N. 57.955 - . Agrido Rodrigues de Arruda, marca "CAFEARA''.
(I. 56.060)
' -- Fábricas de Linhas Bulido S. A., marca "F. L. B.",
N. 57.951
(1. 56.h93: .

57.95r; -• Cappellificia Crespi S. A., marca "FAVORITO",
(1. 56.111).
N. 57.956 - Sorteie Guerlain, marca "JICKY". (t. 60.450).
a
28-11-38, apresentaram réplica a upo. i5o olerecina
N. 57.957 - Mirurgia S. A.. marca "MYRURGIA", (t. 81.030).
"In iariol", termo n. 61.926.
N. 57.958 -• Itercules Powder Company, marca "IIERCULES",
Anibal Alves de Pinho 28.7911 de 28-11-38) apresentou réplica (1. 61.251).
a oposição oferecida a marca "Sil‘erpol", tèrmo n. 61.717.
N. 57.959
Hercules Powder Company, marca emblemítica,
Anibal Alves de Pinho (28:i9, de 28-11-38j apresentou ré- (t. 61.262).
plica a oposição oferecida a marca "Silverpol", termo n. 61.716.
N. 57.960 - Dainião Barreai & Comp., marca "ESTRELLA",
Moacyr Seixas & Comp., Limitada, (28.72.6 de 28-11-8, apre- (t. 61.560).
•
sentou réplica a oposição oferecida a marca "Yalocal", termo a.
N. 57.901 - John Dewhurst, & Sons, Limited, marca emblemática,
(t. 61.690).
50/166.
•
Fritz Johansen, Faber & Comp., Limitada, (28.900 de 29-1138,
N. 57.962 - John Dewhurst & Sons, Limited, marca emblemática,
rpresenlou réplica a cposição oferecida a marca "São Carlos"., ter- (t. 61.691).
m) n. 61.619.
N. 57.963 - Joaquim Henriques de Carvalho Main, marca "SAManuel Pereira Eça (28.861 de 29-11-38) apresentou réplica a B.10 DA PRETA MINA". - (t. 56.395).
oposição oferecida a marca "Baldaninha", termo n. 62.152:
ia erma

RECURSOS

Sehoeller-BIleekinam Stalilmerâe A. G., (28.811 em 29-11-:-:8)
• recorreu do respaeho que negou registra a marca "Figura de Elefante", termo n. 57.890.
Benjamin do Carmo Braga Junior (28.78? de 28-11-38) recorreu
do respacho que indeferiu o registro da marca "A Propriedade Incluiria' ---. Revista Mensal de Marcas e Patentes", termo n. 57.542,
Instituto Brasileira de Microbiologia (28.526 de 25-11-38) decorreu do despacho que indeferiu a marca "Titanol", termo n. 57.203.
Adolf Weisigy (28.509 de 25-11-38) decorreu do despacho que
indeffiriu a marca "Quem foi? Quem é?", termo ri. 57.078.
Prod. Pharm. Krinos Limitada, )28.771 de 28-11-38) recorreu,
da despacho que mandou registrar a marca "Cartuchos -Synthex de
Scurocaine", termo n. 53.571, da Comp. Rhodia Brasileira S. A.
B. Matos &. comp., (28.513 de 25-11-38) recorreram do respaclio que concedeu a.restauração'da marco "Genil", - termo n. 51.600
de Oscar Lnurenço.
Fernand Leon Ducatts (28.494 de 25-11-38`, recorreu do , respacho que ITAtitiOu registrar á marca "Gaiarsidan", termo n. 57.377,
de Albino Plaina & Comp.
Biscoitos Aat moré Limitada (28;488 de 25-1138) apresentou réView ao recurso referente a-marca "Biscoitos Chocolate Luiza", ter'910 11. 57.559.

-

eftIVILÉGIOS IW INVENÇÃO
TERM(f DE CONTRATO
Publieuelio tette de acordo CONO o art. 41 do Elegulainento
vigente (derreto a. 15.264. de 1923).•
2.• Da data da puitneee do de (li ne traia o P
te artigo,
começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. Da
rant. (10 dias, poderio a presentar . Nana o tabal COra ao noiarta•
meato lq aeloual de Propriedade Indantrtal, aqueles q ue me
parem prejudicado. com a conrensfio da patente requerida.

Termo 21.953 de 25-10-4 - (Dep. na Insp.

D. 2.105).

Reg .

de S. Paulo sob

•
Nicolino Guimarães Moreira - S. Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "Novo sistema de dormentes
e trilhos para estrada de ferro". Priv..Inv. ,_
1. Novo sistema de dormentes e trilhos para estradas de ferro,
caracterizado pelo fato de dividir-se os dormentes na suas duas fun.ções, de apoio da linha e de rnanutençao da hitóla. fazendo-se dormentes com funçl •o exclusiva de apoio da linha. et,
.m seutido longitudinal de mode a copstituiF um apoia cug.tipuo do Wilho,
•
•

• • w....W.Ms.
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de
aões muito menores e colocancao-se outros dormentes transversais dg
menor secção, com o fim de rnatter abitóla.
2` Um novo sistema de dormentes e trilhos como reivindicadO em
t.• e4aracter4zado pelo fato de terem os dormentes de • apoio uma secaão, mais ou menos trapezoidal e o trilhoonna secção .próxima de um
ti ou.:V invertidos.
.3" Um novo sistema de dormentes e trilhos para estradas de Sertudo como descrito e reivindicado.

Dezembro de 1938

• a_a.
a a. it
»
eo do estrado-malti, .
pode "ser acondicionado, dntr
entre o ramo superior e o ramo médicaoweentral . dos suportes, resultando desta disposição uma, consideravel redução de volume no soou.dlcionamento.
4. A cadeira de engraxate de acordo com os pontos :anteriores,
em que o- estrado-mala tem um pequeno compartimento --capaz .de acomodar, em separado do-conjunto da cadeira propriamente. dita e
do guarda-sol, os apoios para os pés e o material de trabalho.
5. Uma cadeira de engraxate desmontava' portatil combinada
com um guarda-sol para uso em praças, jardins, ou outros logradouros públicos, substancialmente como descrito 'com referencia aos
di,senhos juntos, podendo tambem aplicar-se em recintos fechados, ,
Sem guarda-sol.
••
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Termo n. 21.969, de 21 de novembro de 1938.
&varino Limiera do Amaral — Rio.
Pontos característicos da invenção de: "Máquina aperfeiçoada
Termo 21.971 de,21-11-938.
a'a fiação de seda", Privilegio de invenção.
turval Coutinho Lobo — Rio
•Ia. Uma máquina aperfeiçoada para fiação de seda, caracterizada
Pontos característicos do dispositivo destinado à cobrança de
-aa unia mesa sustentada por uma armação de ferro, madeira ou passagens em auto-omnibus, bondos e outros veículos.
lLio material adequado, a qual por seu turno sustenta três colunas
Privilégio de invenção.
postas em linha, unia-bacia tronai:mica com asada-a rotativa e ter;a. outra semi-triangular com eindeta arredondados e outras
O dispositivo destinado à cobrança de passagens em auto1.
• - 111t'lltOS Comuns às máquinas para o mesmo fim.
omnibus, bonda, e outros veículos, caracterizado pela sua adaptabilia. Uma máquina aperfeiçoada para fiação cie seda, de acordo cOM dade a um operador, ficando apense à altura do cinto e enlaçado por
ponto anterior, caracterizada pelo fato das trè.s colunas sustenta-- correios no pescoço e na cintura desse operador; correias essas que
ai ao alto as dobadouras, cujos eixos são encaixados para raoebe- pasearn por seis alças que se fixam nas partes laterias do dispoitivo,
wariovimento de uma das très rodas solidárias ao Ille611W eixo da é coduzido, desse modo a cada passageiro para a cobrança da st:a
una da direita, podendo citadas aabadouras serem retiradas, gaaças .passage:n respectiva.
aliaail da coluna central ser provido de dobradiça e lacaio de
Assim o operador fica com as mãos livres podendo atender a
aa. que permite ser aberto.
outras obrigações como trecos, por cxernplo.
1ma máquina aperfeiçoada para fiação do seda, da acoado
É.o dispositivo constituído da duas partes distintas mas solidá.11 os pontos 1 e 2, caracterizada fato de estarem previstos rias, faamando um sistema, conforme mostram os desenhos anexos.
passadores
e
quatro
ganchos
distribuidores,
sustentados
por
'ai l'O
A paria superior que í destinada ao depósito do dinheiro pelo passa12ansversais às très colunas, -servindo tais passadores e gan- geiro, tem cima ranhura para a entrada das moedas e internamente
as, para guiar e distribuir conwnicatcmcnte, ass fios de aeda nas apresanta três rampas fixas e duas peças móveis que garantem a Inia curas.
o do dispositivo em tentativa de furto. As moedas caindo
Uma- máquina aperfeiçoa ia para naaão do seda. aa acordo violahlidad
na parte inferior desse receptácule, pela ação da gravidade, em ir.ai as pontos precedentes, carac;_ciaiada pelo fato de estar previsto tilde- da abertura de um alçapão que é manejado externamente por
a taxo de manivelas junto à bua das trè: colunas, o wial movi- meio de uma alavanca, por um operador, V.0 para a parte •inferior •
alta os ganchos distribuidores e a rseõva prevista na arancea. do dispositivo.
ai. podendo esse eixo ser dotado d a ama ma p ivela ran. aflm
O dispositivo destinado à cobrança de passagens em auto-oni.
imentar a escóva para ambos o= ,?(.1c19, caso não se prefira confiar bus, 2.
bonda e outros veículos, como reivindicado em 1, caracterizaoa
l a ação de uma mola que é
• movMlento de rotacia p ira ie i inc
pela :liapc a ição das peças 1 e 2 ila desenho, tem garantida a invimaorada na respectiva caixa, tu fo ore-:o ao eixo da esaava.
bilidra l e em caso de tentativa de furto. Em situação mimai, es:a.ia
a. Uma máquina aperfeiçoada para fiação de seda, da acordo peças
Patim dispostas 'verticalmente permitindo a .passagem das limapontos anteriores e tal COMO l'oi descrita no relatório e reprc- das, que
por seu páprio pesc, leslisam pelas rampas fixas- até aai• a:eta nos desonhos que acninpanharr.
rem sobre o alçapão. Na tentativa da furto, ao inverter - se a posição
do disposi;so, essas peças. por seu próprio peso, caem, vedan,iu
retonio das moedas à rani-nu-a por onde foram introduzidas, no pri.1-arnio n. ,?.1.970, de 21 de navambro de 1938.
meiro ae,a•;.;aculo.
Ailausto de Sousa Gonçahes e Josa Selinar 31vIraa1a
a. O d . spositiao destinado à ccbrança de passagens em auraPontos característicos da invainçao de: "Uma cadoira de ..aigra- omnibus, mis e outros veículos, come reivindicado até 2, caruma:indo pela inaalização da ntrada das moedas em posição fora do aati, ala Jesniontavel e portatil". Privilegio de invenção.
tre da caixa o que 'impede a iotrodução oe objetos, com o fito 'I^. (
1. Uma cadeira de engraxala,„lesinonlavel e poataill, compre- forçando o alçapão e as parte& 11.(5VCi3, retirar-se o dinheiro da par• .;etido: dois suportes lateral, piaalelos, e convenientemente distan- te inferiot
dispositivo.
• adias entre 'si, tendo a forma de SS invertidos; uns esteias, entre
4. O dispositivo destinado á cobrança de passagens em autoramo
médio
e
o
ramo
i
-• railiro superior e o ramo main°.
omnibus, boads e outros veicules, como reivindicado até 3, caaactenor de cada suporte, que alma-aliam a resistência necessária a
rizacio pela adopção de um novo sistema de cobrança de passagens,
aleira para aguentar Naus canaideravois; um assento rígido e um garantindo assim, u!na seguiança para as Emprazas. pois- pela 'ia
• Paidar rígido, dobraveis um sobre o outro e montados conveniente- inviolabilidade o praticabilidade, a passagens são exatamente cnbra- •
: ante nos dois suportes laaera ia; um apoio pa c a os braços no ramo das, sem os transtornos atuais que obrigam uma fiscalização
rizental superior de cada suporte lateral; uns encaixes tubulares, de e dipen.iiosa.
segurança e guia, dispostos um aaima do outro na parte de traz
:5. O dispositivo destinado à cobrança de passagens em auto.o espaldar da cadeira; uma haste ou cabo tubular, telescopavel, que - onmilais, bonda e outros veículos, come reivindicado até 4, caracteri:-.saa-a nos citados encaixes de gula, e êo vem apoiar pela sua ponta zado por ae tornar um auxiliar do tráfego pois coopera eficazmenf ri or no fundo de um estrado gut: st-rve de base à cadeira de en- te para o Élesembrarço do passageiro, havendo nas descargas, nos
. axate propriamente dita; um guarda-sol, adaptado para se abrir pontos de destino comum, obrigatórios, a parada do auto-omnibaa,
fceliar à vontade, montado na extremidade superior do cab,) teles- unicamente para a saída dos paasageiros. Além diso, livra o motcris•• .pavel; o estrado que serve de base à cadeira, tendo uma tampa
ta de obrigações alheias à sua profiasão, tornado-o, assim, senhor
a aval; uns parafusos com porcas, que firmam a cadeira no eatrado; absouito da condução do veículo, com a sua atenção unicamente volum apoio para os pés, amovíveis, dispostos na parte dianteira do tada para otráfego, como sóe acontecer com os bonda, os trns, e clamai,:
.:-trado.
veículos de aransporte coletivo.
2. A cadeira cie engraxate de acordo com o ponto 1, em que o
6. O dispositivo destinado à cobrança de passagens em autotrado constitue uma espécie de mala de mão destinada a acendi-coar e transportar o conjunto da cadeira e do guarda-sol; em que ornnibus, bonde e outros veículos, como reivindicados de a a 5, subs• ira se proceder a este acondicionamento ao retira primeira dos tancialmente como descrito e reprasentado.
aaaaixes dispostos na parte de traz do espaldar da cadeira o cabo
Áaescopavel, encaixando-se umas dentro das outras as diversas ¡Artes
• Termo n. 21.972 de 21/11/38.
ai mesmo cabo e dobrando-se ou fechando-se sobre elas o guarda-sol;
Companhia Brasileira de Produtos em cimento armado "Casa
‘riti que, a seguir, se dobra o espaldar sobre o assento, removando-s'
aos suportes laterais, em S, estas duas pari"; em que depois se des- Sano S/A." — Rio.
apertam (3•1-atiram as porcas dos parafusos •que firmam a cadeira
Pontos característicos da invenção de :"Melhoramentos introdu.-10 estrado, ficando assim estes dois suportes isolados indiaidualmente zidos na invenção de: "Um sistema de caixilho fixos ou móveis para
mantendo nos seus lugares os respectivos esteios; e cai que por fim fechamento de portas janelas e, em geral de quaisquer outros vãos
-c retiram os apoios para os pas, 8 ee la aanta tampa do estrado-mala. de canstruções". Pat. de Melhoramento.
acidar in )! n'n Os dois soportes, sfYr deitados no fundo da avsma
1.0 — NIellioramentos introduzidos na invenção de "Um sistema
.A
eaaraxate de aca:ale, com os, pontos 1 e 2, em de caixilhos, fixos ou móveis, para fechamento de portas, janelas ai
'em geral de quaisquer outros vãos do construções", privilegiada pela
- • - . 'ral e n ramo inferior de cada snporte lateral tem
a-a'ri se acondicionar ente • elea á conjunto Patente n. 20.595, concedida em 20 de agosto de 1932, que consistenk .
• 11 I r ,
pa ladar_ dobados um sobre o .ou;trea, eaain que o cana em lançar a argamassa de cilnento arAla, ou nláulal al4kg03
e

• nn:
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ofAdó • send-littoldo ou quasi líquido nas forma' destinadas ao fakrico de um ou anais, caixilhos,- dispondo-se neste material _um -Mela)
Inélálico, interno -e Preferivelmente .de ,forma -laminar ou achatada,
.Iteddo os-seuslados iguais aos lados do caixilho e tendo diametros inertores ao do mesmo caixilho;
2. 0 - Os melhoramentos de acordo com o ponto 1, em que depois
de. "fundido" ou secado o . caixilho, o núcleo metálico fica embutido
no corpo-do mesmo caixilho, constituindo um reforço rígido capaz de
impedir que o caixilho eventualmente fendido ou partido na sua
seoção transversal se divida em pedaços soltos, mantendo assim sempre, por consequência, os caixilhos em condições de servirem;
3. 0 - Os melhoramentos de acordo com os pontos anteriores, em
Que o emprego do núcleo metálico permite a diminuição da espessura
dos caixilhos sem prejuízo da sua solidez;
• 40 - Os melhoramentos de acordo com os pontos anteriores,
substancialmente como descritos e para os fins especificados.
Termo n. 21.973 de 22/11/38.
Pedro Neli. - São Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "Um novo processo de fabricação do ladrilhos, com uma superfície de vidro interiormente
pintada representando desenhos ramificados à guisa de paisagem ou
outros". Privilégio de invenção.
Em resumo; - Reivindico como pontos constitutivos de "Um
novo processo de fabricação de ladrilhos, com uma superfície de vidro interiormente pintada representando desenhos ramificados à guiza
de paisagem ou outros", caracterizado pelo fato de se pintar unia das
superfície de uma piava de vidro com time preparação de tinta especial; que tem a propriedade de, espalhar-se, formando desenhos
curiosos; aplicar-se nova camada da sua composição (Produto Dienol); deitar-se a seguir uma pequena camada de arèia ou pó de pedra
e por fim, urna massa pastosa de cimento branco, pó de marmore,
gesso*de pintor, caolim e branco impermiavel, destinada a constituir
o corpo do ladrilho ou a base da placa pintada e ao mesmo tempo servir de impermeabelizante para evitar os efeitos da humidade e resistir à ação do calor; submeter a forma ou crivo assim cheio a urna
compressão por qualquer meio afim de tornar placa e base um só
corpo e finalmente por se obter por esse processo desenhos tão interessantes e originais que a mão do homem não será capaz de reproduzi-los com a perfeição que oferece o processo de autoria do reivindicante, tudo como substancialmente descrito, reivindicado e visto nas
amostras anexas.

11I

•

,carga pão helicoidais, (33) -para-o transporte.do material, afim de poder encher _o tambor (9) ,com material de mesclagern até um-nivel.2.'mais' 'alto do que o habitualmente usado.
Finalmente, a'Requerente reivindica, de acordo com a Convenção
Internacional e com o art. 38 do Regulamento a que se refere o
Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha •
em 23 de novembro de 1937, sob o n, A. 81.935.
Termo n. 21975, de-22 de novembro de 1938.
Dr. Max Schenk - Suiça.
Pontos característicos da invenção de "processo para a obtenção
de camadas-opacas, quasi brancas e susceptiveia de coloração, sobre
objetos de alumínio ou de ligas de alumínio" (pr,ivilégio de invenção):
1, processo para a obtenção de camadas opacas, quasi brancas
e suscetíveis de coloração, sobre objetos de alumínio ou de ligas de
alumínio, por tratamento aletrolítico em banhos contendo sais da
Manjo, zircônio mi toldo, caracterizado pelo fato de se executar o
tratamento elerolitico em um banho que tem um pH (concentração
jônica de hidrogênio) de, no mínimo, 0,8 e no máximo, 4,0 e é praticamente isento de ácidos minerais fortes ou seus sais.
2, processo de acordo com a reivindicação 1, caracetrizado pelo
fato de que o banho, contendo como catiônios, o titânio ou o tório,
os misturas destes, apresenta como anhanios o ácido crômio° em estado combinado ou livre e de se manter constante o pH do banho
durante o funcionamento, mediante adição de ácido crômico, de trióxido crAmico ou de eromatos ácidos.
• 3, processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo
fato de•que o banho, contendo como catiônios o titanio, ou o zircônio,
ou o tório, ou misturrs destes, apresenta como aniónio um ácido orgânico em estado combinado ou livre e de se manter constante o pfl
do banho, durante o funcion,tmento, mediante adição dum ácido or•
gânico ou :eus sais ácidos.
Finalmente, o re q uerente reivindica, de acordo com a Convenção Internacional e einn n art. 38 do regulamento anexo ao decreto
n. de 19 de dazembro de 1923, a prioridade do correspondente
pedido. coo-Hutu na ,Ileparticito de Patentes dos Estados Unidos da
América do Norte, em 21 de novembro de 1937, sob o n. 176.319.

Termo n. 21.976. de 22 de novembro de 1938.
Antonio Vianello -• São Paulo:
Pontos característicos da invenção dc "um novo farolete elétrico,
amovivel, utilizavel em casos de emergência nos automoveis e similares'. , pi. i.itego de invenção):
n. 21.974 de 22-11-1938.
1, um farolete eléricc, ,amovível, utilizavel em casos de emerA.-G. Balmholz, Eteinbrüchc und Hartsehotterwerke - Suissa,
gência nos automos . eis e similares, compreendendo um refletor mePontos característicos da invenção de " p rocesso e máquina para tálico, uma lâmpada elétrica no refletor, um protetor metálico para
a preparação de um material para a p avimentação" (privilégio de resguardo
da !formada, um cabo de madeira ligado a um prolongameninvenção).
•
to tubular do refletor, e p e rfurado em todo o seu comprimento e dois
Reivindicaçõe3
condutores elétricos tendo uma extremidade alojada no cabo de ma1 - Processo para a preparação de um material para a pavimen- deira, que se caracteriza essencialmente por ter uma garra metálica,
tação, coracterizado pelo fato de que se cobre o agregado granular. de mola, ligada e presa à extremidade livre de cada um dos citados
primeiro com uni aglutinante provido de material de enchimento e condutores.
do quo a película assim formada é envolvida hermeticamente por
2, o farolete de acordo com o ponto anterior, em que uni dos conum enchimento betuminoso pulverulento, seco, c, a saber, de modo a dutores elétricos termina na extremidade alojada e saliente do topo
ser impossivel um humedecimento da película externa do enchimento interno do cabo de madeira, por um disco de contato que se adia
seco por uma interrupção precoce do processo de mesclagem.
constantemente encostado, por meio de urna mola, ao contacto usual
2 - Máquina par a execução do processo de acordo. com a rei- da lâmpada elétrica; e em quç o cabo de madeira é fixado internavindicação 1, caracterizada pelo fato de que a massa do material be- mente no prolongamento do refletor, por parafuso.
tuminoso para a pavimentação, já mesclado, pretratado e esfriado, é
- 3, o farolete de acordo com os pontas precedentes, em que no
triturada em um processo operatório continuo na máquina e é levada, caso de alguma emerOncia ou avaria no nutomovel, a luz se ohtern
à temperatura necessária de aplicação, efetuando-se, concomitante- ligando-se as garras de mola a qualquer ponto de passagem da cor'mente, a mesclagem íntima dos materiais de construção.
rente elétrica do mesmo carro: e em que os condutores elétricos tem
3- Máquina de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo o tamanho necessário para que se possa examinar sem erforço algum
fato de que o material é obr
igado a permanecer num tambor rota- qualquer parte do carro, em cima, dentro ou por baixo.
tório de mesclagem 9 até atingir a temperatura necessária, servindo
4, o farolete de acordo com os pontos anteriores, substancialpara isto um orgão de vedação (17, respectivamente 44), provido no mente corno descrito e reivindicado, com referência ao desenho junto.
lado do descarga do tambor (9).
4 - Máquina de acordo com as reivindicações 2 e 3, caracterizada pelo fato de que se dispõe junto ao tambor (9) um disco de vedação (17), que pode ser deslocado, para servir à regulação da saída do
ma t erial do tambor (9), durante o funcionamento da máquina.
5 - Máquina de acordo com as reivindicações 2 e 3, caracterizaria
pelo fato de que o tambor (9) apresenta um disco de vedação (44).
capaz de ser deslocado axialmente, que possibilita, em cooperação
com um anel externo (43), a saída do material do tambor (9).
_ 6 - Máquina de acordo bom as reivindicações 2, 3 e 5, caracterizada pelo fato de que, quanto ao percurso do material em tratamento
no tambor (9), o anel externo (43) é disposto cleante do disco de
vedação (44) que gira com o tambor (9), afim de evitar uma congIbmeração do material em mesclagem.
7
Máquina do acordo com as reivindicações 2, 3 e 5, coracterizada pelo fato de que o anel externo (43) é disposto sobre tambor
(s) de modo amovivel, afim de poder ser substituido, em dado caso,
por um anel com um outro diâmetro interno.
8 - Máquina de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo
fato de que um tambor do mesclagem (9) apresenta sobre seu lado do

Termo n. 21.977 de 22 de novembro de 1938.
José Luiz Frós Armories - Estado do Rio.
Pontos característicos da invenção de: "Um marcador das primedras colorações em corridas esportivas" Mod. Utilidade.
Pontos característicos:
1 - Um marcador das primeiras colocações em corridas esportivas caracterizado pelo fato de numa ilustração do gênero de corrida ao qual fôr destinado serem praticadas várias aberturas que coincidem com as figuras dos concorrentes disposto na frente do aparelho
e, bem assim, com uma faixa ciren.lar no disco interno cose gira num
eixo central, possuindo ainda citada frente um painel em placar
convenientemente disposto para marcar o número de voltas percors
idas o qual tem Lambem uma abertura em tudo idêntica as demais.
2 - Um marcador das primeiras colocações em corridas esportivas tal como foi descrito e ilustrado sujeito às modificações do
motivo da frente do aparelho segundo o gêndo de corridas ao qual
fôr destinado.
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Termo n. 21.979 de 2,3 de novembro de 1938.
Zeus Corporation, Soc. An. — Estados Unidos.
Pontos característicos da inveneãe de: "Novo feitio, forma ott
sonfiguração muna piteira para cigarros" Mod. Indústria].
Pontos característicos:
1 — Um novo feitio, forma, ou configuração numa piteira Para
cigarros, que consiste em formar a piteira com uni corpo achatado
e tendo a extremidade que recebe o cigarro, e a extremidade orrespondente a boca dos fumadores, tombem achatad,ps.

FIG.1

—

A piteira de actordo com o ponto 1, em que o corpd zttnnilado nas duas extremidades.
3 — A piteira de acareio com os pontos 1 e 2, em que a parte
correspondente a boca do fumador se alarga lateralmente para o lado
de fora, e verticalmente para o lado de dentro, a partir da ponta esterna, da piteira, que entra na boca do fumador.
A requerente reivindica, de acerdo com a Convenção Internacional artigo 4, letras a, b, c, e artigo 10° e seus números 1°, 2* e 3°, do
Regulamento a que se refere o decreto n. 24.507 de 29 de junho de
1937, a prioridade do correspondente pedido depositado na repartio de Patentes dos Estados Unidos da América em 27 de maio de
1938, sob o número 77.430.
Termo 21.980 de 23-11-38.
Zeus -Corporation — Estados Unidos.
Pontos característicos da invenção para: "Novo feitio ,forina bei
configuração em um cachimbo para fumar tabaco "Modelo Industrial".
Pontos earacteK.sticos

1 — Um novo feitio, forma, ou configuração em um cachimbo

para fumar tabaco, que consiste em forma o cachimbo com um pipo
ligado a um tubo de tiragem achatado.

2 — O cachimbo de acordo com o ponto, 'I, 'cã que a- parte klo
tubo de tiragem correspondente à boca do fumador, e a parte do mesmo tubo que se liga com o pipo, são achatadas.
3 — O cachimbo de acordo com os pontos 1 ou 2, em que o tubo
de tiragem tem os sena lados inclinados verticalmente e horizontalmente na parte que entra na boca do fumador.
A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional artigo 4 letras "a", "b" "o", e artigo 10 e seus números 10, 20, 30,
do Regulamento a que se refere o decreto n. 24.507 de 29 de junho
de 1934, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 27 de maio de
1938, sob número 77.432.

Termo 21.981 de 23-11-38.
Tomas Je rlerson Curtis Jr. — Estados Unidós.
Pontos cacacterf.sticoo dn invenção de: "Elementos de letreiro
elemento transmissor e difusor de raios luminósos,
1—
1
impeirs) luminoso, compreendendo um corpo substancialmen11 de material transparente, uma de cujas extremidades é alaria para formar um cabeço, tendo esse cabeço uma sue
*.,-erieie, coa': ,.':a a uma superfície posterior inclinada, circonferen:11rnente dis.,uosta.
2 — Um elemento transmissor e difusor de raios luminosos,
ow .a letreiro luminoso, compreendendo um. corpo substancialmente
„ e ihdrico, feito de material transparente, uma de cujas extremidades
:angaria para formar um cabeço tendo esse cabeço uma superfície.
e n eea e uma superficie posterier eircunsferêncialmente inclinada,

sendo foscas a superfície do referido cabeço, a referida superfície inee
clinada, e uma parte da superfície do corpo cilíndrico.
3 — A combinação — com um painél de letreiro iuminos g, (10.4
tado de uma abertura — de um elemento transmissor 6 difusor cifik,
raios luminosos, encaixado na referida abertura —, sendo fosquead4,
uma parte da superfície do referido elemento, e havendo, meios elásticos — encaixados de modo removível sobre a parte fosqueada do referido elemento — destinados a manter o mesmo em posição sobre ca
painél.
4 — Um elemento de letreiro luminoso, formado de meteria/
transparente, e compreendendo um corpo cilíndrico e um cabeço cona
a forma de uma lente bi-convéxa, na parte anterior do referido
corpo.
5 — Um elemento de letreiro luminoso, formado de material.
transparente, e compreendendo um corpo cilíndrico um cabeço com
forma de uma lente bi-convéxa na parte anterior do referido corpo,
sendo fosqueados o referido cabeço e a extremidade anterior do re-t
ferido corpo.
. Termo n. 21.983, de 23-11-38.
!* Ludwig Ephraim — Alemanha.
Pontos característicos da invenção de: "Novo material para Na.;
arestimento de paredes, tetos e superfícies similares" (Priv. Inv.):
— Um material semelhante a argamassa de estuque, que depoi.1
de misturado com água serve para revestir paredes e outras superfícies, que consiste, quando em estado de seco, de pelo menos 60 Gioi,
por peso, de fios de vidro ou de fibras semelhantes a fios de vidro,
e de um agente de ligação, coloidal, de grande capacidade de inchação:
corno, por exemylo, um adesivo celulósico.
2 — O material de acordo com o ponto 1, contendo uma pe.e
quena percentagem de polpa de madeira.
3 — O material de acordo com os pontos 1 ou 2, que no estado}
de seco nunca contém menos de cerca de 5 % e antes, preferivele
monte, de 6 a 8 % do agente de ligação.
4 — O material de acordo com o ponto 3, que quando inistu-,
rodo para see aplicado contém uma quantidade de água, nu de cilitrO
líquida que convenha, pesando pelo menos o dobro do meterial nn,
estado de seco.
5 — O material de acorda com os pontos anteriores. em nus elf
fibras ou fios ee vidro são curtas.
6 — O inater:al de acordo com os pontos ant-n-iures, contend4
um pigmento ou sendo formado com fios de vidro coloridos.
7 — O material de acoroo com os pontos anteelores, contendei,
as adição h.a
uma massa fina e composta de fibras' muito ou dem
fibras de vidro reletivamente comprides
8 — Um processo paca apPc,e o material reivindicado nog
pontos anteriores; que consiste em bater ou como:emir o material;
na superfície a revestir, ao- meio el? uma ferramenta tendo, prefeforma de giade.
ri\ elmente,
O — Um oro( esso para aplicar o material reivindicado, nog,
pontos tinteriores, que consiste em aolicre o mfeene material h sue
perfieie e revestir, e em a l'zai depois una supertí3 3 já coberta C .)71:0
o material.
10 — O processo de acordo com o ponto 9, em que a supera
Mie do material é perfilada depois de ter sido alizada.
11 — Uma superfície estudada com o material composto e, ou;,
tratado de acordo com qualquer dos pontos anteriores, e colorida cozia
tinta, bronze, ou similares.
12 — Uma superfície estucada com o material composto e trai
tado de acordo com qualquer dos pontos anteriores, tendo um reves-4
timento de tinta, verniz, ou similar, substancialmente inteiriço.
13 — Uma ferramenta para alizar, destinada especialmente ali
Processo de acordo com o ponto 8, constante de uma grade com cabo
e consistindo de preferência de fios de arame finos ligados a uma
armação feita de arame mais grosso.
14 — O processo para se utilizar o material de acordo com o§
pontos 1 a 7, que consiste em aplicar o material a um suporte, es-'
perando-o deste suporte depois de seco e aplicando-o então onde fôr,
necessário.
15 — Um material semelhante a argamassa de estuque, suba.,
tancialmente como Ilescrito com referência ao desenho junto.
•
Termo 21.984, de 23-11-38.
Rádio Corporation of América, Soc. An — Estados Unidos.
Pontos característicos da invenção de: "Aperfeiçoamento tml
compostos metálicos ativos para tubos de vácuo". Priv. Inv.
1 — Um elemento gerador capaz de evolver bário compreatime
lendo bário composto com berilo.
2 — Um elemento gerador, de metal' alcalino-terroso, comprei,
endendo um composto oxigenado de um metal alcalino-terroso e be4
rilo.
3 — Um elemento gerador, de metal alcalino-terroso, consis4
tindo em um agente redutor, e um composto oxigenado do metal a14.
calino-terroso e berilo em contacto íntimo com o dito agente.
4 — Um elemento gerador de bário livre de produtos de deconi-t
posição consistindo em um composto oxigenado de bário e berilo, et
um núcleo refratário capaz de reduzir o dito composto, sendo
indo sobre o dito núcleo.
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. 5 — Um elemento gerador de bário, emissor da eletrono's 'sou.."-'
sistindo em um composto oxigenado de bário e berilo, e um agente
redutor em contacto Ritmo (som o dito composto.
G — Um elemento gerador de bário compreendendo um alteie°
de tântalo, e um revestimento sobre o dito núcleo consistindo em um
composto oxigenado reduzível, estável no art, de óxido de bário e
óxido de berilo, o dito composto sendo anti- hogroscópico e contendo.
um excesso de óxido de berilo.
7 — Um dispositivo de captação compreendendo uru núcleo refratário de una metal do grupo consistindo, em tántalo, tungsténio,
molibdênio, colômbio, titánio, zircónio, hafnio e venádio revestido
de um composto oxigenado, estável no ar, de bário e berilo.
8 — Um elemento gerador de metal ativo compreendendo um
niisleo refratário, um revestimento de um composto de bário e berilo sobre o dito núcleo, e um agente redutar para o dito composto
em contacto co mo revestimento.
9 — Na fabricação de um dispositivo de descarga eletrônica o
processo de produzir metal alcalino-torso livre que compreende o
esgotamento mecânico do dito dispositivo, a introdução de um composto do dito metal e berilo no envólucro ou válvula do dito dispositivo, e a decomposição do dito composto em presença de um agente
rodutor para poder o dito composto libertar metal livre, de caráter
_
alcalino-terroso.
10 — Os característicos novos ou aperfeiçoados; combinações e
disnosições, descritas, mostrados e mencionados ou quaisquer deles
Juntos ou separados.
A requerente reivindica, de acordo com a Convenção Internadona! e o art. 38 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 16.264, de
19 de dezembro de 1923, o correspondente pedido de prioridade depositudo na, Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em
27 de novembro de 1937, sob n. 176.825.
Termo n. 21.985, de 23-11-1933.
•
Helmut Legerlotz — França.
Pontos característicos da invenção de: "Processa para preparar
derivados de ácidos cielopentenil 2 acetcios e ácidos ciclopentil acetis,
alioilados". (Priv. do inv.).
Ponto característico: Processo para preparar aeidamidas e
urradas da fórmula geral R.CIIR'. CO. NR1R2 ou R.CHR'. CO.
NII.C.O.NR1R2., em que R. representa um radical oiclopentenila-2,
ou ciclopentila, e Ri um radical alcoila saturado ou não-saturado,
sondo R1 ou R2 hidrogenio ou um radical coita ou arilo saturado
ou não-saturado, caracterizado pelo fato que (1) o ester ciplopenteni1-2 alcoilmalônico é saponificado, o acido carbonico eventualmente
formado é separado do acido ciclopenteni1-2 malonico alcoilado e os
áridos eiclopenteni1-2 acéticos, que se obtêm, substituidos na alcolla,
sto transformados da maneira usual através dos seus halogenetos,

com amoniaco, ominas aromáticas ou alifátáicas, ure.a ou réas substituirias. e pelo fato que (2) os compostos que podem ser obtidos con/silos a caracter'stica reivindicado sob (1) ou então os correspondentes derivados de ciclopentenila-1 são reduzidos de acordo com
procossos conhecidos.
O requerente reivindica, de acordo com a Convenção Internacional o com o art. 38 do regulamento a que se refere o decreto número 10.204, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição do Patentes da Alemanha em
1" do dezembro de 1937, sob n. A-7.492.
Termo n. 21.987, de 23 de novembro de 1938.
Dr. Leo Lowenstein — Alemanha.
Pontos característicos da invenção de "Processo e dispositivo
para produzir, guardar e transportar espumas". (Patente de invenção).
— Processo de produção de espuma, caracterizado pelo fato
do mistura seca para a produção da espuma ser introduzida em iam
recipiente de substâncias amolgáveis, deixando-se depois enti ar a
água necessária para a produção da espuma.
2 — Processo como reivindicado em 1, caracterizado pelo fato
dos recipientes ser constituído de material permeavel.
3 — Proóesso como reivindicado em 2, caracterizado pelo fato
da espuma ser produzida _pela imersão em água da ilsa contendo a
mistura seca produtora de espuma.
4 — Processo para a produção de banhos de Psimma como reivindicado em 1 e 2, caracterizado pelo fato do recipiente utilizado
para a formação da espuma ser forrado com uma coberta que permite
o escoamento da água, da espuma ser desenvolvida sobre esta coberta
e da coberta com a espuma ser enrolada em redor -do corpo do banhista, de modo a envolva-1o.
5 — Processo como reivindicado em 4, caracterizado pelo fato
de na água empregada para desenvolver a espuma dos sais ser deitado sob revolvimento uma lama terapeutica para formação de uma
suspensão.
O — Dispositivo para produzir, guardar, transportar e secar espuma contendo Incorporadas partes solidas, constItuido de sacos, bolsas, tubos e semelhantes de materiais amolgáveis permeaveis
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Termo n. 21.988, de 23 de novembro de 1938.
Germano P. Franck — Geará.
Pontos caareterísticos da invenção de "um novo produte incembustivel para constituição de elementos de construção" (privilégis
de invenção):
Reivindicações:
1, um novo produto incombustivel para aoonotituição de elooleetos de construção, caracterizado por ser eoustituido por urna irOs.
jura, tendo por base gesso calcinado em mistura com as fibras obtidas da casca de cocos, palhas, raspas e serragens ide madeira, ibra
animais (cabelos), e outras matérias análogas para a formar.$)
textura dos ditos elementos, substancialmente como descrito.
2, um novo produto incombustivel para constituição de eloole
tos de construção como reivindicado em 1, caracterizado pelo fai,o
se aplicar no interior ou nas superfícies externas dos elementos, par
reforço da textura dos mesmos metal "Deplosor ou tela de arame
ferro ou de qualquer outro material, tudo substancialmente como dc,,
crito e para os fins especificados.
Termo n. 21.989, de 23 de novembro de 038.
Alfredo Hamish, Pedro Dimanas e Oscar Ciruttner — São Paul,
Pontos característicos da invenção de "um tipo aperfeiooadoaro de madeira para biciclelas" (modelo de utilidade):
1, um tipo aperfeiçoado de aro de madeira para bicicletas, cara
eterizado por ser o mesmo formado por um aro externo reforçada
por um interno, ambos consta-uh/os de um ou mais sarrafos vergou°
para formar a circunferência, fazendo junção com seus extrern
afilados, de modo a não haver coincidência da junção ou junções ti.
aro externo com a junção ou junções do interno.
2, o tipo aperfeiçoado de aro, reivindicado sob o n. 1, substancialmente como descrito e reprcesntado nos desenhos anexos

formo n. 21.990, de 23 de e vembro de 1938.
Francisco José Grisoli — .rto Paulo.
Pontos caruteristicos da invenção de "melhoramentos lutavamzidos na invenção de "um aparam para encher com perfeição e ra
pidez moldes de peças destinadas a incrustações dentárias" (patenl.
de melhoramento)

1, melhoramento introduzi,lo em "um aparelho para encher coe
perfeição e rapidez, moldes de peças lestinadas a incrustações deuue faz objeto do pedido de privilégio do termo n. 19.351
caracter
izado o dito melhoramento por ser feito em peça separada a
copo perfurado em seu fundo e onde se deposita a massa porosa
tendo o mesmo em sua base res ,., altos bilaterais para formar ,r.11
de baioneta com ressaltos correspondentes de um núcleo anular .a.
manipulador provido de um rabo pelo qual se o atarracha
taça, da qual desce um tubo que termina em uma tampa atarr
ao extremo do cilindro do aparelho; manipulador esse que, sendo :ev do em giro, aperta „ base do dito copo contra o plano anular superior da dita taxa sob intercalação de um anel de cobre ou similar
contendo amianto em seu interior e q ue permite bom fecho.
2, o melhoramento reis/adindo sob o ri. 1, substancialmente cural•
do•erito e eincicirr" ) nos
anexos.

Termo n. 21.991 de 23/11/38.
Dr. Fernando Barros Ferraz, — São Paulo.
Pontos caraoterísticos da invenção de: "Um processo InetÁ,liN,
para determinação pela leitura direta do valor do módulo granulomêtrico de materiais granulosos inertes empregados na confecçí)
das argamassas, concretos e congonores". Privilégio de invenção.
— um processo mecânico para dererninação, pele leitura cr
reta, do valor do módulo granulametrico de materiais granulosos ine•
tes empregados na confecção das argamassas, concretos e cone-oeste
caracterizado por se operar o mesmo através da pesagem sob o principio de momentos estáticos em equilíbrio, dos materiale prova:mente peneirados e separados segundo a sua granulação.
2.° — O processo reivindicado Sob o n. 1, caracterizado ainda pt,,.
serenn'esses momentos estáticos equilibrados obtidos por urna ispos;çã,p a exemplo de balança de leitura direta, cujo lado que recebe as
substancias a ser pesada contém vários recipientes sucessivos, desti•
nando-se o mais próximo do ponto fixo da balança aos granulos
primeira peneira inferior e os seguintes sucessivamente aos granulo(
em ordem crescente de seu tamanho, obtendo-se os respectivos moágua.
Finalmente, reivindica a prioridade dos polidos depositados na mentos estáticos que são postos em equilíbrio pelo corrimento do pess
Repartiç"ea do Patentes da Alemanha os. L-93f707 TX-30d, e L-94.550 movei na escala, na qual é lido o valor desse módulo.
rx-re t• • - ,:. varnente de 23 de novembro de 1937 e 31 de marco
30 — O processo reivindicado sob os na. 1 e 2, subsianajaimemt"
ou_
moa da Convenção internacional.
reino descrito e elucidado nos desenhos anexos.
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• Piemo 21498 de 24 de noyçrfibxd de 1938,
Engenheiro civil Gornélio . Homem Cantaria° Mota—Rio de Janeira,'
• Pontos caracteristieos da invenção para "aperfeiçoarnejlIg
mie apoio para trilho" (patente de invenção):
1 — "Aperfeiçoamento de placa de apoio para trilho" oaracterizado pela abertura de dois rasgos convergentes, com a largura do diametro dos "tirefonds", e destinados aos dois "tirefonds" internos.
2 — "Aperfeiçoamento de placa de apoio para trilho" que, além
de serem os dois orifícios destinados aos "tirefonds" substituídos por
rasgos, com a largura conveniente, como reivindicado em i, estes rasgos
têm um comprimento tal que permite o ajustamento da placa a qualquer tipo de trilho, mesmo com o patim parcialmente corroído.
3 — 4 Aperfeiçoamento de placa de apoio para trilho" caracterizado tambem pela supressão do ressalto interior existente nos diversos
tipos usuais de placas, destinado a apoiar as cabeças dos "tirefonds"
Termo n. 21.993, de 24 de novembro de 1938.
interiores, - - e pela redução do comprimento da placa ao estritamente
necessário, reduzindo-se o seu peso.
Georges C. Meytre, Mário Dei Pichia — São Paulo.
4 — "Aperfeiçoamento de placa de apoio para trilho", como reiPontos característicos da invenção de: "Máquina e respectivo
para o acabamento interno, das caixas de mancais de rola- vindicado em 1, 2 e 3, substáncialmente descrito, e representado no
desenho anexo. •
ato". Privilegio de invenção.
1. A "máquina e respectivo processo para o acabamento interno
caixas de mancais de rolamento" que consiste num conjunto
Termo 21.997 de 24-11-38.
cânico o qual permitirá, ao eixo porta freza ou frezas ter dois moaeritos sincronizados, ou seja: um de rotação e outro Oe transiaJosé Ranulfo Bernardino Alves e Jair Rodrigues Pereira — Rio.
, circular em referimento ao centro do disco porta mancai do
• Pontos caracteristicos da invenção de: "Um novo porta-catalogo
o, movimentos estes que conjugados, permitem que a freza ou para
publicidade". Mod. Utilidade.
Termo n. 21.992 de 24/11/38.

Salvador Pululei. -- São Paulo:
Pontos caracteiísticos da invenção de: "Suporte prendedor para
•..iotes". Mod. Utilidade.
O "Suporte prendedor de pacotes" que consiste essencialmente
1 um ferro revirado em "U" e com as pontas extremas reviradas
a cima, afim de formar um encaixe; no lado horizontal do ferro,
á fixado um cabo de madeira ou outro material, que é o que serve
• prendedor e encaixa nos cordeis ou barbantes dos pacotes facilnte, para ser conduzido; tudo conforme substancialmente descrito
•eivindicado nos desenhos anexos.

')CCSSO

3

, zas produzam um movimento de corte, transporte e alizamento
• material do mancai que se destina a receber o rolamento, como
abem das superfícies correspondentes aos orifícios de passagem
eixos e as dos canais porta guarnições.
2. A "máquina e respectivo processo para o acabamento interno
caixas de mancais de rolamento", conforme reivindicado no item
e na qual o conjunto rnecanico é composto de um suporte base,
qual está colocado por meio de oportuno suporte, um eixo motor
extremidade do qual, está aplicado um prato com ranhura radial,
na qual encaixa-se uma manivela que comanda um outro eixo,
o este, no qual está fixada a freza ou frezas, isto é, os cortadores
e poderão ter o formato de uma serra circular. Na outra extremide do referido eixo, tem um dispositivo mecânico adequado, como
,r exemplo, engrenagem com corrente, que comandará com outra
grenagem, um outro eixo, eixo este, no qual estão dispostas duas
•scas sem fim que se destinam à comandor por meio de oportuna
squeagem e deslocar com um movimento de traslação circular, os
ncais que suportam o eixo porta freza. O eixo porta freza está
ado nos mancais por meio de encaixe deslocavel radial, o qual peritirá de se obter o movimento excêntrico desejado do referido eixo.
na base fixa, com o restante da máquina e na qual se fixa por sua
o mancai a trabalhar e que se encontra em correspondència com
freza ou frezas.
3. A "máquina e respectivo processo para o acabamento interno
s caixas de mancais de rolamento", conforme reivindicado nos itens
• e 2., e no qual o referido mecanismo poderá ser modificado do
, rma a se produzir sempre um movimento de rotação no -eixo porta
• ezas e o movimento de translação circular, ou bulhem de simples
aação (isto é, exeéntrico) será ao invés de como reivindicado no
em 2°, dado ao mancai a trabalhar, o qual neste caso, estará em
•evimento de forma e se prodwir o mesmo efeito com o mesmo
nricipio acima reivindicado; tuuo conforme substancialmente des•ito, reivindicado e desenhos anexos que tambem se reivindica.
.3

rermo n. 21.905, de 24 de novembro de 5938.
Rio de Janeiro.
Cornélio Homem Cantarino Mota
Pontos característicos da invenção para "aperfeiçoamento de reJolor de trilho" (patente de invenção).
1. "Aperfeiçoamento de retentor de trilho", caracterizado pema
arma conveniente da peça, de modo a permitir o contato eus posição
aliqua sobre o eixo vertical da mesma, entre ela e a face do dorlente, evitando que o trilho deslize ou escorregue como em uma peta e corrigindo, assim, um grave inconveniente verificado nos reentores de faces paralelas e secção retangular.
2. "Aperfeiçoamento de retentor de trilho", em virtude do qual
, contato, referido na reivindicação /, produz no retentor um destoa mento angular originado pelo deslizamento do trilho, em uan limite
amimo previsto, necessário e suficiente para a formação de pequenas
nossas, pelas arestas da garra da peça, na superfície oxidada do
'afim do trilho.
3. "Aperfeiçoamento de retentor de trilho", como reivindicado
, ni I e 2, em virtude do qual a folga neisessária ao engaste da garra
la peça permite a oscilação ou deslocamento que fetrox eoer.ast.; das
trelas, uma vez que a pressão do reterLor re:itte à trepidação, iraaed indo o bamboleio.
4. "Aperfeiçoamento de retentor de trilho", como reivindicado
emri 1, 2 e 3, substancialmente descrito, e representado no desenho
-sexo

1) Um "novo porta-catalogo para publicidade", constituido de uma
caixa feita de papelão, madeira, ou • ualquer substancia apropriada,
com o feitio de um livro, tendo um' orifício na lombada para ser puxado quando estiver de pé em algum lugar estreito;
2. Um "novo porta-catalogo para publicidade", tal como reinvindieado em 1, em cuja lombada se coloca um anúncio detalhado, bem
como numa estreita faixa vertical que liga a capa à lombada, destinando-se a parte fixa que faz o papel de capa cheia de indicações de
anunciantes das mais diversas profissões, de um mesmo bairro, preferentemente ou de uma só cidade, quando tiver popu'ação menor; 3) um "novo porta-catalogo para ,publicidade", tal como reivindicado em 1 e 2, que será distribuido gratuitamente em grupos de mil
pelos lugares mais frequentados do bairro ou cidade a que pertencem
os anunciantes, sendo renovados os anúncios periodican .ente, tudo
conforme substancialmente consta da descrieão e dos de aeohos anexua.
Termo n. 21.998 de 24 de novembro de 1938.
Sociedade Marte Ltda. — São Paulo.
Pontos característicos da invenção de: "Novo aquecedor de água
para banheiros". Mod. Utilidade.
1 — Novo aquecedor de água para banheiros caracterizado por
uma camisa cônica disposta com ondulações horizontais e paralelas,
ligada inferiormentfe ao tubo de entrada da água fria e colocada no
interior do aparelho acima da fonte de calor, no interior da qual
este sobe, dando-se a tiragem por orifícios próximos ao ápice da
mesma.
2 — O novo aquecedor, como reivindiéado em 1, caracterizado
por um prolongamento tubular superior na camisa cônica pelo qual
é esta camisa firmada ao aparelho e sobre o qual enrosca o tubo de
Eaida da água aquecida para o chuveiro.
2 — O novo aquecedor, como reivindicado até, 3, caracterizado
por um isolador do calor envolvendo inteiramente, com ligeiro afastamento de modo a ficar uma estreita câmara vazia entre ambos, a
camisa cônica, o qual tem por fim conservar o calor concentrado sobre esta, evitando a irradiação.
4 — O novo aquecedor, como reivindicado até 3, caracterizado
per • um cordão de amianto no interior de uma vasitha-depósito do
combustivel líquido, afim de facilitar e prolongar a combustão sem
aumento de consumo.
5 — Novo aquecedor de água para banheiros, como reivindicado
de 1 a 4, substoncialmente como descrito e com referência aos de- •
senhos juntos.
Termo n. 21.999 de 24 de novembro de 1938.
Heinzerling & Lock Ltda — São Paulo.
Reivindicação
Pontos característicos da invenção de" "Aperfeiçoamentos em
tornos revolver de precisão" Priv. Inv.
— Aperfeiçoamento em tornos- revolver de precisão, caracterizado por, um suporte para porta ferramenta suseeptivel de executar
movimentes cruzados, • isto' é, movimentos em longitudinal e em
transversal, sendo que- o movimento em sentido logitudinal ao torno
é obtido 'pelo movimento da espera' de • revolver a 'que pode ser ligado
por um braço, e o movimento transversal, pelo movimento de uma
base sobre a qual tombem assenta o suporte para torneamento transversal das peças, e o qual permite tornear estas em sentido longi-

tudinal.
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Ap-einit6airijntd ,ern'Ackaíos eyoIxdo de precisão, ,e0Di6
vindicado em 1, caracterizado por um suporte metálico para ferra)nentas de tornear, adaptado ao cabeçote do torno, que ,permite cor!r as peças torneadas separando-as do Alio matriz e •fazer outros
desbastes.
3 — Aperfeiçoamentos em tornos revolver de precisão, como reiVindicado até 2, tudo como substancialmente descrito 0 Rapreeentado..

bani légundo se s alkretaff echa a coberiuraintde'-um forzo-Mrrna'dc
por chapa com rasgos e aberturas a que correspondem no ••ntr$02
Reptos paga formar canais de tiragem natural ou extração det ia'1% Oà.
por exaustor ou .ventilador dos gazes, fumaças ,e .yapores qgp;;;;;,)r..:r.
captados pelas referidas abas, e ainda mais caracterizado pelo raie
dessas operações de abrir e fechar a cobertura serem execut1034(,i. ir
meio do .uma manivela montada sobre um eixo cará Iraeo ;1 (ler
de manobra do postigo ou tampa, sobre sisancsais fixadosopa oi,$)
do :fundo da caixa e por intermédio de engrenagens no eXtrelpf, de
mesmo eixo, podendo ser es,sa manobra tambem executada por /lusas
Termo 22.000 de 24-1148.
mecânico, como por motor, contra-pesa ou outro processo qualqirrs
B. Dutra & Cia. Ltda. — Dr. Félix E. R. von Ranke — sustado
".aa
do Rios
sq .
TÊRMOS ANTJERIOBES
Pontos característicos da invenção de: "Tesoura de três peças
formando orn arco do três articulações". Priv. inv.
Termo 20.884 de 7-8-38.
1. — Tesoura de três peças formando sim ,arco de três artioulaAvelino Peixoto Nogueira — Rio de Janeiro.
ções, compondo-se de três elementos, sendo duas barras de treliça
de cada lado e um tirante, que forass.m, cai cruzamento, o dito LoPontos característicos da invenção ,de "novo tipo de 'doeu' A a
co de três articulações, caracterizada polo fato de todas as suas peças pavimentações e revestimentos com recorte inteiriço de apoie;
trabalharem somente à compressão e à tração e formando-se as bar- ciproco".
•
ras de tração das treliças com um só ferro ligado nos extremos com
Em
resumo,
reivindico
como
pontos
característicos
da
ias-mito:
parafusos e no ponto de dobramento como chapa de ferro curvada
— Um novo tipo de blocos para pavimentações e revastiSotiae dois grampos com as outras partes da treliça e sem ligação com tos, 1.°
com re p orte inteiriço de apoio recíproco, carasiterizadn Taco)
sr tirante.
fato de ser constitu ido de um bloco de madeira ou outro , mak:r - al
2. — Tesoura de três peçaá formando um arco de três articula- adequado, sendo que os bordos dos blocos nas faces superior a,ilits,'a
ções, cuja montagem é feita colocand6-se p rimeiramente as duas tre- ror, são percorridos por linhas sinuosas que se apresentai
liças, o ligando-se por meio de parafusos com o tirante simples ou sentido inverso uma da outra isto e, quando numa das fases,e , èduplo e cujo ajustamento se consegue com facilidade por aperto ou nha sinuosa é convexa na outra face é côncava, sendo essas, diffs otdesaperto dos referidos parafusos de tirante e cujo "ponto" ou In- nhas dos bordos das faces superior e inferior unidas entre si poe,'sin
clinação das pernas é obtido por alteração da extensão real do ti- corte ds alto a baixo, forrnande rampas ou camas que se aprewl rn
rante.
numa sucessão continua, 'ora da direita para a esquerda ora. nas e
3. ___ Tesoura de três peças formando um amo de três articula- que se considerar superior a linha sinuosa for convexa e na,.
ções, em que os e.ementos formadores são de ferro e madeira, o inferior for côncava, ora da esquerda para a direita doando. na
concreto armado de perfis e secções simples e econômiras, de dimen- ce superior a linha sinuosa for ancava e na inferior convexa;
2.° — Um novo tipo de bl000s para pavimentações e revestishonaões reduzidas e vulgares do comércio, tudo corno substancialmente
descrito e ilustrado nos desenhos anéxos.
los, com recorte inteiriço de apoio recíproco, como em 1, canelorizado pelo fato de ter os blocos em suas faces laterais, entrosa/Ais
riba sinuosa convexa de bordo superior e a linha côncava do bardo
Termo 22.001 de 21-11-938.
Inferior for côncava, ora da esquerda para a direita quando na IaItalo Leoni — Rio.
evolução contínua do recorte da faca lateral que acompanha o'14t1+:4
e inverso entre si das linhas sinuosas dos bordos dna eari..
Pontos característicos' da invenção de: "Jogo .ou bringnedei para alternado
'"
'•
cos, tornado-os perfeitamente ajustáveis entre si.
passa-tempo" Priv. inv.
Tudo como subtancialmenta descrito, representado 110
Jogo ou brinquedo para passa-tempo, que consiste de um disco anexo e para os fins especificados.
circular de madeira, de folha metálica ou qualquer material apropria.
do, em que pela parte de cima são distribuidos vários postes sobre
os quais são colocadas outras tantas bolas tambern de material adeTermo n. 21.849 de 3 de novembro de 1938.
quado, presas por pequenas correntes, a que correspondem mimarei
S/A Perfumarias Rogar Cheraray — São Paulo.
e cores diferentes, mas que dai podem ser retiradas por simplas
Pontos
característicos .da invenção de "Novo recipiente pana 11choque da massa de um pêndulo que está suspenso a um arco que
se abre e monta sobre o disco e todas as vezes que é impulsionado quidos". Mod. Ind.
pelo encontro com um pião, lançado ao meio do disco, sobre um acaReivindicam-se na presente invenção .de modelo indastrd os
bo rebaixado ou cercado devidamente. ao qual se imprimiu, por ma- seguintes pontos que são seus caracterislicos:
neira comum, grande velocidade de rotaão.
1 — Um "novo recipiente para líquidos" caracterizado por 41.1116_
tituireni-ee as suas paredes verticais de vários arcos de -tubo ligadoa entre si, com a concavidade voltada para o interior e convexos
Termo 22.002 do 24-11-38.
exteriormente — de forma a assumir a sua sução uma apardnais
Galdino de Paula Siqueira — Guita.
de .circunferência de linhas nuosas quebradas, ou de unia elIp!i.
,
Pontos característicos da invenção de: "No-vo acondicionamento guiar ou irregular, de linhas da mesma natureza:
para empolas" Mod. Utilidade.
Modelo do novo acondicionamento para em p olas de qualquer
tipo, constituido por uma primeira parte ou secção de cartão ou ear`.olina, cortado em forma retangular, sobre que se abrem ou recortam
os espaços ou bases para as ditas empolas, por meio de dobras convenientemente feitas e em que se deixa, ao meio, uma pestana ou
pequena faixa do mesmo material, sob que passa a referida empola
e que é facil do ser rasgada por que leva um acrésehoo para um lado
em forma de pequena orelha, por onde pode sor sgura, ao passo
que as áreas extremas do retângulo são dobradas ár:aS vezes, de um
lado, para constituirem ou encherem um dos inteosalos da caixa em
que se introduz essa primeira secção ou secção de , iporte, emquanto
pelo outro volta-se uma das dobras sobro a ponta oa empola, ou em
— Uni "novo rectpiente para líquidos" — como reiViridr44
que as dobras depois de formarem ,os intervalos ao ee a parte -elevada e 1 e2caracterizado
ainda por possuir um corpo secun./ário, sukdi4„
do suporte ou de depósito das referidas empolas os lados -da caixa,
do (1,dvpp
'viram-se ambas sobro as pontas ou extremos drr: mesmas empolas, de configuração idêntica, porém de diâmetro menor que ob.)rizout,i)
principal, ao qual se liga por uma depressão de suparffele
quando depositadas ou acondicionadas.
das paredes deste.
8 — Um -"novo recipiente para líquidos", como reivindicado ,111
Termo 22.003 do 24-11-38.
1 e 2 e caracterizado ainda por ser provido de urna interruptair, Pm
&buí ião Basileu atacado — Rio.
alguns doe arcos de tubo -componentes do seu corpo principal para
uma superfície lisa que servirá para a aposição do- rotulas,
Pontos característicos da intenção de: "Capindor 'de fumaças e formar
4
—
Um "novo recipiente para líquidos", como reivindicado
,apores" Mod. Utilidade.
11, 2 e 3 — tendo ainda como característico a existência de uma segnsola
Captador de fumaças, gazes .e vaporas. para .ser colocado na depressão de superfície horizontal,' superiormente ao corpo ,oeuoirsparede, aoima dos fogões, caracterizado por s,er constituido de uma rio, à qual se adaptará o gargalo, de configuração comum o saperl'i'Ea
caixa ou caixilho de madeira ou de metal apropriado A de uma tampa lisa (onde tombem poderão ser apostos rótulos) — sendo fecliado
amoviael que gira em dois pontos da parte do cima, de forma que se uma rolha ou tampão de natureza adequada.
pode abrir o fechar, em forma de po.atigo, vindo a formar uma :ao-.
5 -- Um "novo recipiente para líquidos" como reivindicado
Maura que se complleta por três abas laterr.is, dobradas por dobradis: 1,, 2, 3 e 4 e sumarifurgnite descrito e demonstr
ado lios rola . !dr!..
ris seaundo as arestas dos tréa lados,:aaaa laiábrin :e abrem ou fee dOenhos itimixoa.
•
'14

DT.ÁFITO OFICTAT, (Revis- ta da Propriedade Industrial)

24456 Sábado 3

Dezembro de 1938
.1,

MARCAS DEPOSITADAS
~11~~11.1111MiNi

e
Publieando feita de &cerdo mia e art. 11 do Regulamenta vigente (Doo. n. 10.184. de 112S
.1P/imigrara unto*. Da data dê publicando em p enará • son ora pua de o dias para • deferimento do pedido
Pataata eme praia podado apresentar mim o p osinees ao Departamento Nacional da Propriedade (odont."
amola we as Jul garem prejudicados com a Emundo do re g istro regaeridle.

Termo n. 63.758 de 30-11-38
Macedo Serra Sc. Comp. — Capital Federal

Termo n. 63.754 de 30-11-38
Joãct Srte Ramalho — Capital Federal

Pèfp
sgRn

4;ie RIA

Classe 46 — Sabão

Classe 48 — Pasta dentifrfaia
Tomo n. 63.755 de 30-11-38
Ferrurcio Jannarelli — São Paulo

Termo n. 63.759, de 30-11-38
Lucena ét Comp., Ltda. — Manáus — Est. do Amazona

10nONE4
Classe 48 — Almiscar, carmin, rouge, craione, batons, lapie peca
maquilage, oleos perfumados, oleo de babosa, oleos para O cabelo, pó de arroz., talco, sabões e sabonetes perfumados, em
massa, em barra, em bastões, em tubo, em pó, em liquide, em
flocos, em escamas, e em creme; amónia líquida, em pó em
pedra para banhos; dentifrícios, em pasta, em sabão, em oremo,
líquido, elixir e em pó; cremes e pomadas para o emblezamento
e maquilagem; asseadas, extratos, lança-perfumes, eachetes,

tabletes, vinagru aromáticos e carrninosos; sais perfumados;
extratos, perfumar., essencias, cheiros em pastilhas, em tabletes, em lentilhas, €111 trosciscos, e em pílulas; papeis carminados, perfumados ou com pó de arroz; á gua Para a beleza, água
de quina, água de rosas, água de alfazema; água dé co /Mala,
água para maquilagem, glicerina perfumada para uso de toucador; pomadas, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas, bandolinas, cosmeticos e fixadores para o cabelo, pestanas, alias e
bigodes; depilatórios, desodorantes, vernizes, esmaltes, pastas,
tijolos e pós para ultimo; creme para a pele; arminhos, "ponPons". p entes, escovas para dentes, cabelos, p estanas, •obrancelhas, cílios e
unhas.
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Classe 3 — Produto farmacêutico medicinal
Termo n. 63.760 de 30-11-38
Laboratório Racha Limitada — Capital Federal

NEON18 I ON
":',/aurs.de Wel= 19
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Classe 9 — Produto farmacêutico medicinal
Termo n. 63.762 de 30-11-38
Dolores Vas Rodrigues — Capital Federal

Termo n. 03.757 de 30-11-38
G. Sharp 84 Comp. Ltda.
Capital Federal

9
Ii

Classe 48 — Cremo rara a pele, líquidos para embelezar, põ de ap.
roz, talco, loção, baton, perfume, sabonete, dentrifricio, extrato,

verniz para unhas. tintura para cabelo, desodorante, coometiaos e brilhantina,

Classe 48 — Artigoa de toucador, desodorantes' em pó e outros artigos da classe

1
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Termo n. 63.767 de 30-11-38
Joeé "dos Sontimi da Silva Eira — Capital Federal
f-1

Termo n. 63.763 de 30-11-38
Luiy Hermanny Filho & Comp. Ltda. — Capital Fadarei

4 I ?
!r,

Classe 48 — Carmin, rouge, batou, lapis para maquilagem, oleos perfumados para o cabelo, pó de arroz, talco, sabões e aabonete
perfumados em massa, em barra, em bastões, em tubo, e em p.
.dentifrfeios, cremes e pomadas para o embelezamento da pelf
essencias, extratos, lança-perfumes, água de beleza, de quina
Classe 48 — Redes para cabelo de senhoras
`de rosas, de colónia, de alfazema, brilhantinas, loções, cometi
'aos, fixadores para o cabelo, vernizes, esmaltes, pentes, escova
Termo n. 63.764 de 30-11-38
para dentes, cabelos, pestanas, sobrancelhas, eilios
e unhas.
United Ateies Alkali Export Association, Inc. — Est. trinidm 'da
Ariuçrica
Termo n. 63.768 de 90-11-38
Jesus Norberto Gomes — São Luiz, Est. do Ataranta(

'11/TIMODAX11át.00,5,,,
76761787.
ÉUARAitIEÇD
Classe 42
Classe 1 —

'Soda caustica

ntenovaçãoy

Bebida alcolica tipo whiskey
Termo n. 63.769 de 30-11-38
J. Torres — São Paulo

_

•
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Termo n. 63.765 de 30-11-38
Oillette Safety Razor Company — Est. Unidos da Amérjea

bif.. TORRES"

3. PAULO

CLattaki — Preparado para ser usado na medicina e na fülkffia
Termo n. 63.770 de 30-11-38
Pedro Nunes — Capital Federal

ara,
Classe 11 — Navallia g de segurança. laminas para navalhas dç.Segurança, navalhas, facas, canivetes, aliektes para unhas, tésoura,e cutelaria em geral.
Termo n. 63.768 de 30-11-38
Allegheny Ludlum Steel Corporation — Est. Unidos da América

LU tILUTE
Classe 16

Taboas reveStidds
•de"inetat,
para painel.
•
R'.

dla-sse 60 — Jornal marftimo, instrutivo, esportivo e literário
Termo n. 63.779 de 30-11-38
Delfim Pereira Barquinha — Freguezia
Suta Marinha de Vila
Nova de Gaia — Portugal
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Classe 42 — Vinhos
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Termo ri. 63.771 de 30-11-38
Pontes. Aires & Comp. — Cidade do Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul
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Termo D. 63.756 de D0-11-38 ./*
Luiz Santeiro — Capital Federal
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Mana 41 — Conservas alimentícias de carne, de peixe, de caca, de
frutas e de legumes, exceto conservas de leite
Termo n. 63.774 de 30-11-38
António Pereira Bastos — Capital Federai

Ciasse 28, 29, 32, 36 — Título
Termo n. 63.772,._de 30-11-38
Manuel Campos Gomes — Capital Federal

Classe 2 — Título
'MIMOS ANTERIORES

Ckiaoe 42 — Essências, extratos, perfumes simples e combinados,
- água para beleza, água para maquilage, água de colónia, água
de quina, de rosa e de alfazema, vinagres aromáticos e carminados, pós de arroz e de talco, sabonetes e sabSes perfumados,
almiscar, carmin, rouge, erayons, batons, lapis para maquilage,
saia perfumados, amónia liquida ou em pó para banhos, denti. fricios, cremes e pomadas para emblezamento e maquilage, tinturas, petróleo, brilhantinas, bandolina, cosméticos e fixadores
para o cabelo, pestanas, eilios, oleos perfumados e de beleza,
pastas, vernizes, pós, tijolos e outros preparados para unhas, glicerina perfumada, depilatórios e desodorantes, arminhos, penaDons, pentes, escovas de dentes, cabelos, pestanas, sobrancelhas, eilios e unhas.
TITULOS DE ESTABELECIMENTOS E INSIONIA
DE COMÊRCIO
Termo n. 63.761 de 30-11-38
o
d
o
r
Henberger
— Capital Federal e filial em São Patalo
04141

81i e

par u

Termo n. 55.187 de 16-10-37
Manuel António de Carvalho Junior — Rio de Janeiro

Classe 46 — Saponáceo em pó para limpesa
Termo n. 62.712 de 10-10-38
Produtos Dumari Limitada — S. Paulo

.

nal da
LERIA HEUBERGER
Rio de Janeiro — Mo • Paul.

Classes 14, 15, 35, 40. 49, 50 — Titulo

T
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aboratori.o Damen

• SANTOS3lasse 3 — Preparado farmacêutico
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