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EXERCÍCIO DE 1939
A Dtreterid da Imprensa Nacional, de acordo coni a legtslação em
'vigor, sã registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
do 1939, mediante pagamento da importAncia correspondente a) período de /2 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartiçães arrecadadoras federais Delegacias Fiscais, Alfilndegas,
Mesas de Renda e Coletorias.

Aos funcionários publicou federais, eetadoils • municipais é faCoitado pagar o custo da assinatura, computado é o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prastaelles semestrais de 28$000.

Para Ineindade • ~atualidade na reesmana, ao laaeriçães de azai~teu Mi acra* acadime amuado mainadian até • didata dia do mi. anterior
&mela *na mae eameça a .aaelnatara, loto é, ate 31 de dezembro ou até 90
fie jambo.
Pede-ac 6. ropartielim ammeadindinran mie aio ~Item pedido de anal~heras, alada delatas amam *saneiem a alo ger para Itundomir:os.
Preços de aminaturau annana da aniirlo da Juatidn” em de cada uma
das medica de “Diérbe
Reparti/8e* grablican se arinantea No
70d000
partienbereu .
Ne exterior ••••• •-• .• 1 1 80080
•
883000
Taelidellarlea publicou
{Xe interior
834000
; No exter ior
"suma avulsos do dia 408 Iti" aedo e limite ia dez *adornou som emaVaia deliam • ande 104 rdde pelas aiediiiim ~derem, de elluttee tonna (of.
Sim) eu Macio.
Per ene decorrido, mais aMb réla sobre • preço do dia.
Miriam.
• preço és ~mire lie bele meti ~adie aa
II, a
le

esseaveçases
• iteliaçdo ato t
dl gratuitamente asa azalnantes pelintro'
liermazdos, ertradadoe ou anteriores tk data da annbaanara.
tu um suas nsufaaturaa
Coares., per Moo, eme ea lateressadee **
bem • anteddencia conveniente, afta de nao ficarem cem az suam coleções
desfuleadom.
— Os emakeeheentee das analaanaras tomadas Por ildele11410 dam coletorias tedierale, sanem de ~dam • altandlegae• podaras me sacam babados
diretamente6 Inapreana Nacional gaza interferencia das delegada. dimals.
11/1 aminaturaz ma. palme dentro dee prizsairedi 11 dias do mero acidado perde caneeladlan • procedida a etabraaça do ~tive preço.
•-• Noa disa $0 e Mi de cada ~o ~á publicada, ma Itaseteolos apeamos ao
*DUM* an Jautiga,o, a dadaprudilaolla de ~premo Indbanal Militar • do
l'illiblewn1 Go 4 .pe1eille 4. ~Mb" Podemd.
N. da Z. Paea boa ardem doa airelleas da Reda" • a* Inizreet•
de pedido% Ama eetaboieddlo asa me ~deo paira soproduldo de surdiria
lage veriféeada peino lateralizadas a sadadinela de errou se ondsa ges, devem
MN leitoa doa 18 6 111 Iteras e, ao máxime, adi 48 berma apta a unida deo
~lies e/Mak.
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ta, estiverem em disponibilidade, seja qual for a sua remas
i terão direito à a_posentadoria com vencimento proporei°.
- nal ics tempo de serviço, Calculado sobre a remuneração que, efetivamente, percebiam no momento em que foram postos em disponibilidade, desde que sejam considerados inválidos em inspeção dAR
paude ou tenham atingido a idade de sessenta e oito anos.
•
Art. 2.6 Revogam-se as disposições em contrário.

-Decreto-lei n. 922, de 2 de dezembro de 1938.
Decreto-lei n. 923, de 2 de dezembro de 1938.
•
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938, 117* da Indepeadénollf,
Decreto-lei n. 924, de 2 de dezembro de 1938.
50* da República.
Doerei° n. 9.348, de 30 de novembro de 1938. •
Gierumo VAROAE.
Ministério da Fazenda — Decretos de 1 do corrente.
Ministério da Agricultora — Decretes de 30 de novembr
e
Francisco Campos.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Decretos de 23 Lig
A. de Souza Costa.
mês findo.
Conselho Federal do Serviço Público Civil.
Eurico G, Dutra.
Conselho Federal de .Comérico Exterior.
Henrique A. Guilheyri.

SECRETARIAS DE ESTADO:

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Portarias — Expee
diante da Diretoria de Contabilidade e da Imprensa Nacional.
Ministério da Educação e Saúde — Expediente do Departamento de
Administração Geral, dos Serviços de Contabilidade e do Pes-•
soai da Comissão de Eficiência, do Serviço de Obras, do Departae
mento Nacional de Educação, da Divisão do Ensino Comercial,
da Inspetoria dos Centros de Saúde e do Serviço do Saúde
bitu do Distrito Federal.
Ministério da Fazenda — Expediente do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, da Comissão de Eficiência, da Contadoria
Centrai da República, da procuradoria Geral da Fazenda Pública, das Diretorias das Rendas Internas, das Rendas Aduaneiras e do Domínio da União, da Câmara de Reajustamento Económico, da Recebedoria do Distrito Federal, dos Primeiro e Segundo Conselhos de Contribuintes, da Diretoria do Impesto de
Renda e da Caixa de Amortização.
Ministério da Marinha — Expediente do Tribunal Marítimo Admi.
nistrotivo.
Ministério da Guerra — Apostilas — Portarias — Des pachos —
Expediente do Sr. ministro, da Diretoria de Intendência da
Guerra, do Serviço do Pessoal Civil e da Diretoria do Serviço
Veterinário do Exército.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Portarias — Expediente
do Sr. ministro, da Diretoria Geral de Contabilidade, do Serviço
do Pessoal, da Comissão de Eficiência, do Departamentos dos

Correios e Telégrafos, da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federas s, gol Estrada de Ferro Central do
Ministério da Agricultura — Expediente dos Departamentos Nacio,
nais da Produção Animal e da Produção Mineral, da Diretoria
da Contabilidade e dos Serviços do Pessoal, de Frutivultura e
de Caça e Pesca.
It:ini-stério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do Serviço de Comunicações, do Serviço do Pesosal, do Departamento
Nacional do Trabalho, do Serviço de Identificação Profissional,
dos Departamentos Nacionais da Indústria e Comércio, da Propriedade Industrial e do Seguros Privados e Capitalizaião, do
Conselho Nacional do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdência e da Junta dos Corretores de Mercadorias do Distrito Federal.
Tribunal de Contas — Noticiário — Parte comercial — Rendas póNicas — Editais e avisos — Sociedades anónimas — Sociedades
civis — Anúncios.

Todo de Mendonça Lima.
()amoldo Aranha.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema,
1Voldemar Falcão.
DECRETO-LEI N. 923 — un 2 DE DEZEMBRO na 1938
Crio um cargo, classe C, na carreira de dactilógrafo do Quadro Vill
do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, wando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado uni cargo, classe C, 'na carreira de dactilógrafo, do Quadro VIII, d.) Ministério da Fazenda. passando a ser a
seguinte a estrutura da isess irs ramosa:
1 classe O --7 1 excedente.
1 classe F — 1 vago a ser preenchido it medida que se extinguirem os exerdentes,
2 classe E — 2 vagos a serem preenchidos à medida que 3•
extinguirem os excedentes.
ti classe D
2 excedentes.
16 classe C — 1 vago, a ser preenchido com a dotação do Pxcednnt.e. já extinto.
Art. 2.• Revossie-se az dispo.,,Ições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de denmbro do 1938, 117• da Independelieia
50. da República.
Glrft,LID VAROAS.

A. de Sousa Costa.
* DECRETO-LEI N. 924 — DR 2 DE DRzEMBRO DE 1938

Corrige falha encontrada na carreira de Motorista, do Quadro único,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N. 922 — DE 2 DE DEZ111nHDRO DE 1938

Regula a situação de ~nudistas e diaristas que se acham em
disponibilidade
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe congere o artigo 180 da Constituição, e
Considerando que os mensalistas e diaristas doe diversos Ministério. na situação de disponibilidade remunerada, são muitas
vezes, quando determinado o seu aproveitamento em cargos equivalentes, julgados em condições de invalidez para o serviço público;
Considerando que as disposições regulamentares em vigor, ainda não prevém, claramente, qual a medida que se deva adotar em
pisoe tais;
Considerando que a legislação atual não determinou a transformação da disponibilidade em aposentadoria, para os mesmos ser?santuários, e
Considerando, finalmente, que é necessária a expedição de um
ato que venha solucionar essa situação e sanar essa omissão, decreta:
Art. i.• Os measalistas o diaristas dos diversos Ministérios que,

do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição Federal, e
Considerando que, pela comparação entre a "situação antiga" e
E "situação nova" da carreira de Motorista, do Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, se evidencia ter havido
equivoco nas "observações" consignadas nas tabelas anexas à Lei
T. 284, de 22 da outubre de 1936, cm relação a essa carreira, decreta:
Art. I.° Na coluna do "observações" das tabelas que acompanhaYam a Lei n. 284, de 28 de outubro de 1938, na parte referente à Carreira de Motorista, do Quadro único do Ministério do Trabalho. In..
~ria e Comércio, substitua-se, no que diz respeito à classe F, a
expressão: "2 vagos, a serem preenchidos h medida que se extinguirem os excedentes", pela: 1 excedente, e acrescente-se, com relação
classe E, o seguinte; 9 vagos, a serem preenchidos & medida que

se extinguirem os excedentes.

Art. 2.* Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938, til' da I ndependefteie
50' da República.
43Pirutio VAnomg.
Walde mar Faleáo.
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CAPITULO III
nsecsucZas, CONTRIBIYIOES a MODO DE PAOAMlit4TO

Pessoal do Minfstérío da Guerra

Art. 7•0 A inscrição de cada candidato na Caixa, deverá ser feita
Mediante pedido especial, dirigido ao Diretor Geral; e de acordo com
• fórmula adotada pela Caixa.
§ I.° Além dos esclarecimentos exigidos na referida fórmula,
as (lis- os Interessados poderão prestar outras quaisquer informações, com
1 211i . Decreto n. 24.246, de 14 de inalo de 1934, ampliou
instituiu a relação às inscrições que desejarem obter.
po-;ições do Decreto n. 21.541, de 14 de junho de 1932, que
2.0 Na falta da fórmula referida no art. 70, o pedido de insda Guerra, criando na
Caixa de Construções de Casas do Ministério
financiar
a
construção
de
crição
poderá ser formulado em outro qualquer papel, de tamanho
B,
destinada
a
leicrida Caixa a modalidade
almaço, contendo as informações pedidas.
de propriedade do pessoal daquele Ministério;
Art. 8.0 Preenchidas as formalidades exigidas no artigo anterior,
Qii CtSe financiamento foi constituido pela concessão de eraprés- para que a inscrição se torne efetiva, o candidato deverá satisfazer
instituição
permanentemente
depente 1,-, Se ti . juros, o que torna a
as seguintes condições:
iuxilios do Governo;
11, ,,t • •
a) pagamento da contribuição inicial de !MOO, o título de joie,
uzic, por isso, é iraprescindivel introduzir modifica-71es no atual que poderá ser paga de uma só vez, ou em prestações de 251000, no
Caixa a sua independência eco- mínimo, mediante consignação em folha de pagamento, e de acordo
th .gillainento, de modo a permitir à
com o modelo adotado pela Caixa;
nAloira;
b) contribuição da quota mensal de 0,1 % do valor da inscri.• n•eta:
ção, paga por desconto em folha e mediante consignação de acor.1rt. I.° Fica aprovado o Regulamento da Caixa de Construções do com o modelo adotado pela Caixa, contribuição essa que será
du ca:as para o pessoal do Ministério da Guerra, que com este baixa, obrigatória até a data em que começar a amortização da dívida cona-sindo pelo general de divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro de traida com a Caixa e de conformidade com o contrato a que se
refere o ã 30 do art. 12;
Estado da Guerra.
c) inscrever-se na Carteira de Garantia, criada pelo Decreto
2. • Revogam -se as disposições em contrário.
iti o de Janeiro, 30 de novembro de 1938, 117° da Independancia n. 654. de 15-2-936, salvo se declarar, por escrito, no respectivo pedido de inscrição, que fará, em companhia idônea, a juizo do Conda República.
selho, um seguro de vida com o fim de garantir, pelo menos, o paGr:111.10 VARGAS.
gamento da metade da dívida contraida na Caixa e por ocasião de
seu falecimento.
Eurico G. Dutra
§ 1•0 Nenhum mutuário poderá ser contemplado sem ter feito
a entrada mínima de 10 % do valor da sua inscrição.
l ao
§ 2.° Juntamente com a joia, é facultado o pagamento, de uma
Regulamento da Caixa de Construções de Casas para o Pessoa
só vez, da entrada mínima de 10 %, ou completá-la, posteriormente,
Ministério da Guerra
em prestações sucessivas, sendo, entretanto, vedado o pagamento das
quotas mensais, antes da integralização da importância correspon(R. C. C. C. O. M. G.)

prcsidente da República dos Estados Unidos do Brasil, DO DEO
o art. 74 da Constituição Federal e coalin atribuição que lhe confere

CAPITULO I
mon,

OBJETO E OPERAÇÕES VA CAIXA

Art. 1. 6 A Caixa de Construções de Casas, de que 'irata o Decreto
24.2543, de 18 de maio de 1934, terá a sua sede na Capital Federal.
Parágrafo Único. A Caixa criará, nos Estados, sucursais, filiais
ou agências, desde que o seu desenvolvimento assim o exija.
Art. 2.° A Caixa terá por objetivo adquirir. construir, reconstruir,
ou liquidar hipoteca da casa destinada à moradia las famílias do p e ssoal do Ministério da Guerra, transf e rindo-a Cus seus mutuários nus
Uniu ' d.) presente Regulament
Art. 3.° Para consecução de ,ia finalidade, a Caixa poderá fazi•r
-ecnintes operaçõe:
o'! receber e gerir os r. , ciirs..is ueslioados ao (' 11 mo.,imewo

i.

gulamento, no pessoa' do Mi-

.
nos termos
da Guerra, os imóveis lolipliridos. construidos ou reconstruiitib)i' transferir,
Caixa e a que se reter. , ri a ,, t. C^ .7) presente Regulamento,
.1e,1e lb

•.‘ viministrar os inuSve i, p..unietniiis aos seis mutuários, nos
ohilros. mo‘lian'e módica realiOncia, incapacidade v:vil
,o.ii:.,:•reão:
•1) p raticar os atos de comecc:ti n. , cesárin:: à boa ,Z,31,ic dos seus
e outros compatíveis (ano a sua finalidade
i:APÍTI.J.41 II
hl:C:URSOS FINA NIMBOS

m. r. .i. • us recursos para o movimento da Caixa provirão das se..odas as contribuições feitas pelos seus contribuintes, quer
./
ajir
joia, quer a título de entrada ou mensalidade;
1. • e.. empréstimos e auxílios concedidos pelo Governo, em virleis especiais;
Iluxílios e doações, de caratÁr oficial ou particular;
i! . - -ereitas e saldos diversos, inerentes ao funcionamento da
Ca. ••
Art. :).• Os empréstimos de que trata o item b do artigo anterior,
eçrão -Jostos à disposição da Caixa, de acordo com o estabelecido nas
refeF. i n ia ,; leis especiais.
Art. 6.° Os fundos da Caixa serão conservados em depósito, em
Bancos, e os pagamentos efetuados por meio de cheques, evitando-se,
tanto quan to possivel, a existência de numerara em cafre.
I.* Os juros e demais rendas provenientes dos depósitos serão
c,seriturados em conta especial e empregados do modo por que for recolvidu pelo Conselho Administrativo da Caixa.
2.° As retiradas dos dinheiros dos Bancos serão feitas medianté
cheques, assinados pelo Tesoureiro, visados pelo Relatar e autorizados
pelo Pre , idente do Conselho Administrativo da Caixa

Gente à joia.

§ 3.° Si deutro do prazo de 4 meses, contado da data da inscrição na Caixa, o pagamento da joie não estiver integralizado. a
aludida inscricão será cancelada, sem direito a nenhuma restituição
contribuinte.
§ 4.° Quando a entrada mínima de 10 % não for paga de urna
só Voa, será iutegralizada por meio de consignação mensal correspondente a uma quota. ou a múltiplos de quota, de 0,1 % do valor
da inscrição.
Art. 9. 0 03 mutuários proprietários de terrenos e que neles desejarem construir casa que lhes será destinada, deverão, previamente. transferi-los à plena propriedade da Caixa.
Estes terrenos, mediante avaliação, dispensarão a entrada de
id '4 de que trata o § 1 0 do art. 8°, mas não serão tomados em cons ideração no cômputo dos pontos a que se refere o art. 15 e seus
ilaráL rafo-.
Parágrafo único. O terreno assim transferido, fará parte integrame da escritura de promessa de venda e da escritura definitiva •
ao

I%

que se refere o art. 66 deste Regulamento.
Art. 10. Os contribuintes poderão efetuar entradas, em dinhei-

ro, de uma só vez ou parceladarnente, até o máximo de 30 % de
valor de sua inscrição. excluindo-se deste cômputo o montante dal
quotas men zais referidas no item b. do art. 80
CAPITULO IV
VALOR DAS INSCRIÇÕES — CONDIÇÕES E GARANTIAS

Art. 11. O valor da inscrição não excederá de 30 vezes os vencimentos mensais das tabelas em vigor.
§ 1.0 Os contribuintes no gozo da tabela de vencimentos ora
em vigor, inscritos na vigência de tabelas de vencimentos anteriores
à atual e que quiserem se inscrever nas tabelas de que trata o presente artigo, poderão fazê-lo, mediante requerimento dirigido ao
Diretor Geral, e desde que se sujeitem ao reajustamento correspondente, quer em relação à Caixa, quer em relação à Carteira de
Garantia, tudo de acordo com o disposto no ã 20 do presente artigo.
§ 2.° O contribuinte, arem do caso previsto no parágrafo anterior, poderá, antes de contemplado na distribuição, aumentar o valor de sua inscrição, não eó nos casos de promoções sucessivas, coma
naqueles em que a sua inscrição tenha sido inferior ao máximo permitido; em tais casos, como reajustamento, o contribuinte deverd
pagar, de uma só vez, a diferença entre o valor das prestações coro
que já tiver contribuido e o das da nova inscrição, bem como ou
juros de 6 %, ao ano, sobre a diferença de cada prestação, contados da data dos pagamentos respectivos, a menos que não se sujeite
ao reajustamento por pontos.
§ 3.0 O contribuinte poderá, antes de contemplado, diminuir o
valor de sua inscrição, fazendo-se, para isso, o reajustamento cor.
respondente, por pontos, vedada, em qualquer caso, a deroltaçâo
entradas já feitas.

Segun,'n-re;ra
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Art. 16. Os contribuintes, quando contemplados, terão à sua
§ 40 Os oficiais da reserva, ou reformados, transferidos para disposição
valor das suas inscrições, incluindo-se, neste (Amputo,
Inatividade na vigência de quaisquer tabelas de vencimentos, pode- a totalidadeo de
suas entradas, até a data da distribuição a que se
rão fazer suas inscrições até o limite máximo de 30 vezes os ven- refere o art. 12 deste Regulamento.
cimentos correspondentes aos seus postos, de acordo com a tabela
em vigor.
Art. 17. Do montante a distribuir, em cada distribuição, 2/1
serão
atribuidos às inscrições referidas no art. 15, isto é, às contemArt. 12. As distribuições dos quantitativos correspondentes
Inscrições de que trata o art. 7°, realizar-se-ão no último dia dos plações por pontos, e o terço restante será reservado para as contemplações por antiguidade.
Meses ao março, junho, setembro e dezembro de cada ano.
Parágrafo único. As contemplações por antiguidade serão disPara
o
efeito
das
distribuições
acima
referidas,
o
Consea 1.0
de antiguilho Administrativo da Caixa organizara, anua/mente, até 15 de mar- tribuidas entre os contribuintes mais antigos, por ordem
ço de cada ano, o esquema da aplicação da importância a distribuir dade de inscrição, dentro do montante que lhes é atribuido no prae resultante dos recursos disponíveis da Caixa para tal fim, compre- sente artigo e nas mesmas condições estabelecidas nos arte. 12 e 13
Art. 18'. A Calia poderá fazer, a critério do C. A., o finanendendo:
a) quantitativo para o fundo de distribuição propriamente dito, ciamento antecipado previsto na alínea a do § 1° do art. 12, e mit
sendo 60 %, para os empréstimos de contemplação, e 40 %, para poderá ser concedido aos contribuintes que, mediante requerimentt
os financiamentos anteciprdos;
dirigido ao Diretor Geral, tenham efetuado um total ,de 20 %, os
a) quantitativos para os "pequenos empréstimos ou suplemen- mais, do valor da sua inscrição.
tares" e para os "empréstimos de emergancia", a que se refere o
§ 1? Os contribuintes, candidatos ao financiamento antecipado
data da distribuição e para os efeitos da mesma, serão classificag 50 do art. 21.
na
g 2.° A importância correspondente aos saldos das contribui- dos tendo em vista o número de pontos e a antiguidade dos seus reções dos contribuintes, dentro de cada trimestre, será integralmente querimentos, dando-se preferência, porém, entre os igualmente elasincorporada ao quantitativo dos empréstimos de contemplação, a ser sificadoa os que construirem por intermédio do Serviço de Construi
distribuido no fim do aludido trimestre.
Caixa.
§ 30 Toda a aplicação do saldo do mutuário, em seu valor glo- ç5es§da2.*
A importância do financiamento antecipado será amor
bal, bem como os empréstimos instituidos neste Regulamento, salvo tizada no prazo básico de 15 anos e aos juros de 8% a/a, até a oran
os empréstimos rápidos, será feita mediante um contrato entre a templação definitiva, época em que se dará; automaticamente e po
Caixa e o mutuário interessado, de acordo com o modelo adotado encontro de contas, a transformação do financiamento antecipad,
pela referida Caixa.
pelo definitivo, nas condições estabelecidas nos ara. 12, 13 e 14, sen
Art. 13. O valor da responsabilidade definitiva, decorrente das do que os juros e amortizações respectivos serão pagos, mensalmente
distribuições de que trata o art. 12, e a amortizar pelo mutuário, ou por desconto em folha e mediante consignação.
seu saldo devedor, na data da respectiva distribuição, resulta da diArt. 19. Será anulada a contemplação da Inscrição que não fo
ferença entre o valor da sua inscrição e a totalidade das entradas utilizada dentro do prazo de nove meses, contado da data de sua dts
feitas, até então, pelo mutuário, na Caixa, e as entradas subsequen- tribuição, a menos que o mutuário, no 10° mês, inicie a respectivt
temente efetuadas, ou outra qualquer quantia não utilizada, serão le- amortização como se dele tivesse se utilizado e tudo de acordo coo
vadas em consideração na amortização do saldo devedor.
12, 13 e 14, deste Regulamento.
Parágrafo único. As responsabilidades definitivas do mutuá- os arte.
§ 1" No caso de cancelamento da contemplação prevista neetn
rio, ou o seu saldo devedor a que se refere o presente artigo, serão artigo, o mutuário só concorrerá às contemplações subsequentes,
amortizadas no prazo máximo de 200 meses e aos juros de 6 % a/a partir da 3° distribuição após o cancelamento, concorrendo com o nú
salvo quando o contribuinte contemplado for maior de 60 anos, caso mero de pontos que tiver, nessa época, como si ainda tivesse sid•
em que a amortização acima referida se fará no prazo máximo de
contemplado.
.•
100 meses.
§ 2.* Os quantitativos para financiamento antecipado dever&
Art. 14. A amortização do saldo devedor de que trata o artigo ser utilizados dentro dG prazo de 6 meses, contados da data de sia
anterior será feita, mensalmente, por descontos nas folhas de venci- distribuição, devendo o mutuário beneficiado declarar, por escrito
mentos, mediante consignação 'firmada pelos mutuários, facultada, e sob pena de cancelamento, a sua aceitação dentro do prazo de 0
dias, da data do financiamento e a partir do qual começara° a se
porém, qualquer amortização antecipada.
contados os juros correspondentes.
g 1.• Nas consignacties acima referidas, alem das mensalidades
Art. 20. it permitida a troca de inscrições entre 08 contribuis
.de amortização do saldo devedor, capital e juros, deverão figurar,
obrigatoriamente, as importâncias relativas aos prêmios da Carteira tes desde que ainda não estejam contemplados ou financiados, e ma
de Garantia ou seguro de vida, seguro contra fogo e mais todas as diante requerimento dirigido ao Diretor Geral e assinados pelas par
taxas e outros onus que incidirem sobre o imóvel destinado ao mu- te s interessadas e uma vez que tenham, no minimo, como entrada
10% das seus empréstimos.
tuário, calculadas por duodécimos.
Parágrafo único. No caso de desistência do mutuário que teg 2' Quando os mutuários contemplados utilizarem-se, parceladamente, do valor de seu saldo devedor, a amortização correspon- nha gozado da faculdade de transferência estabelecido' no presento
dente far-se-á, tambem, parceladamente, à medida em que o saldo for artigo e para o cálculo do abatimento a que se referem as alíneas
sendo utilizado e tendo em vista o estabelecido nos arta. 12 e 13, e d do art. 57, tomar-se-à por base o valor atual da inscrição orifazendo-se, em cada caso, a necessária consignação, a vigorar 30 dias ginária do mutuário desistente.
após a data da respectiva utilização parcial.
Art. 21. Alem das distribuições estabelecidas nos arte. 12 e H
§ 3' As consignações referidas no presente artigo, salvo o caso a Caixa poderá proporcionar aos seus mutuários e aos oficiais d•
previsto no parágrafo anterior, sé começarão a vigorar 30 dias de- Exército e funcionários do Ministério da Guerra, em geral, empré&
" pois da entrega, ao mutuário, da chave da casa que lhe é destinada. timos rápidos, para satisfazerem necessidades urgentes e que serro
§ 4.° As consignações estabelecidas em favor da Caixa não es- atendidos, mediante simples recibos assinados pelos solicitantes e v1
tão sujeitas ao limite de que trata o art. 12 do Decreto n. 21.576, de sados pelo oficial que efetua o pagamento dos interessados, ficands
28 de junho de 1932 e só serão suspensas por solicitação do Diretor o oficial pagador responeavel pelo resgate do recibo, após o pyi.
Geral da Caixa.
melro pagamento. O prazo máximo do empréstimo rápido é de 31
feita
entre
de
que
trata
o
art.
12
será
dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias com o respertive
Art. 15. A distribuição
os contribuintes que já tiverem entrado com os 10% a que se refere juro.
§ 1 0 O empréstimo rápido será aos juros legais ao mós e no
o § 1° do art. 8° e na ordem decrescente do número de pontos apuvalor máximo de 20 % do que deve receber o solicitante no primeirados em favor de cada um.
•
§ 1" A apuração dos pontos se fará de acordo com o número de ro pagamento seguinte.
dias decorridos desde a data do pagamento de cada prestação até a
§ 2.° Não se atenderão pedidos de empréstimos rápidos, origidas distribuições de que trata o art. 12, tomando-se como data do nários de unidades ou repartições que não estiverem em dia coo
pagamento das prestações consignadas o dia 10 do mês seguinte a Caixa.
§ 30 Os empréstimos rápidos serão feitos com os recursos dis.
àquele a que corresponder a consignação.
Na
contagem
dos
dias,
será
usado
o
ano
comercial,
de
12
ponfveis
da Caixa, a juízo do C. A.
§ 2"
§ 40 Em qualquer caso, e independentemente de qualquer auto• meses e 30 dias, subtraindo-se uma data da outra.
na Caixa, foras
§ 3" Cada quota paga dará lugar k contagem" de um ponto rização, as entradas dos contribuintes, existentes
tirão os empréstimos e demais compromissos assumidos pelos refepor dia.
§ 4" No caso de empate na contagem de pontoe, terá preferên- ridos contribuintes para com a Caixa, cabendo a esta o direito de
cia o mutuário de inscrição mais antiga e, para as inscrições da sem prejuizo ao disposto na alinea d do art. 57, retirar daqueIN
entradas ou depósitos, as importâncias relativas aos empréstimq
mesma data, prevalecerá a de número de ordem mais baixo.
Mo resgatados em tempo próprio.
§ 5.* Os pontos serão apurados em livro próprio, guardando-ha ou compromissos
§ 5.0 Com a disponibilidade de seus recursos e a juizo do C. A',
absoluto sigilo dessa apuração, até a data da distribuição dos emprésCaixa poderá proporcionar aos seus mutuários empréstimos sit
timos.
resgatáveis no prazo máximo de 1
§ 6" Cada mutuário 86 poderá ter conhecimento doe pontos que plementares e de emergência,
suplementares,
até 15 % do valor da rei
anos;
para
os
empréstimos
disserem
respeito.
lhe
pectiva
inscrição
e
aplicar
na
melhoria
da
casa
destinada ao mutua
7.°
Depois
das
distribuições
trimeasais,
Será
facultado
o
§
ta
exame, pela parte interessada, dos Pontoe a purados a fav or doe que rio ou aquisição de terreno, adotar-se-á o juros de 9 % ao ano,
bela Price; para os empréstimos de emergência, destinados a fia
tiverem 'Ido contemplados.

2 71462

Segdti-refiq

5'

Dezembro de 1938

DIÁRIO OFICIAL .(Seekin I

de carater privado, adotar-se-K o juro máximo estabelecido na legi,lac, 5 o em vigor, tabela Price, sendo os empréstimos de emergência extenSiVOS ao pessoal do Ministério da Guerra em geral, devendo o pagamento dos juros e respectivas amortizações serem feitos
modinnte consignação em folha.

§ 6.0 A Caixa concederá empréstimo para contagem de pontos,
até 10 % do empréstimo de inanição, ao juro de 6 % a/a, amortizáveis mensalmente por consignação em folha e no prazo de 48
meses, e no caso em que o mutuário for contemplado antes de amortizar o empréstimo acima referido, o débito restante: por ocasião
da contemplação, será descontado do empréstimo de mserição.
Art. 22. As construções, reconstruções, aquisições e liquidações
de hipoteca de casas, serão tratadas pelo interessado, Com assistência técnica e administrativa da Caixa.
§ 1•0 Essa assistência técnica terá por fim principal evitar negócios prejudiciais à Caixa e aos seus mutuários.
2.' As aquisições de prédios ou terrenos, bem como as transferências de hipotecas, por intermédio da Caixa ou sob qualquer forma de incorporação de tais imóveis ao seu património, não poderão
ser efetuadas, sem prévia vistoria e avaliação feitas por périto da
Caixa, homologada pelo Diretor Geral, correndo as despesas por
conta do mutuário interessado e que será cobrada na base de 0,5 %;
do valor da avaliação.
§ 3.° Quando ocorrer o caso de desistência de uma primeira
avaliação, as subsequentes serão pagas segundo uma taxa de 50;000
para as avaliações de prédios, e de 304000, para as de terrenos.
§ 4.° Todos os quantitativos correspondentes às distribuições de
que tratam os arte. 12 e 18 serão empregados, exclusivamente, no
imovel destinado ao mutuário, inclusive as despesas de transmissão e outras correlatas, pagamentos esses feitos diretamente pela
Caixa, salvo os empréstimos rápidos e os de emergência, cujos montantes serão entregues aos solicitantes interessados.
Art. 23. Quando o quantitativo, correspondente ao valor de
Inscrição, for insuficiente para o fim a que o destinar o mutuário,
este depositará, previamente, na Caixa, a quantia que faltar para
perfazer o montante da transação, sem que dai resulte nenhum digeito ao condomínio do imovel adquirido.
Art. 24. A Diretoria da Caixa escolherá Tabelião e Despachante
tdeneos para os seus serviços.
Art. 25. A Caixa não poderá assumir compromisso algum em
'orno de qualquer aquisição ou hipoteca, sinão depois que o contribuinte interessado tenha sido contemplado ou financiado.
Parágrafo único. Os imóveis de propriedade da Caixa e destinados aos seus mutuários, não poderão ser objeto de hipotecas a
terceiros, ou de qualquer outro onus.
Art. 26. Os contribuintes, para garantia, no caso de faleoimen-'
to, da amortização do quantitativo correspondente à sua inscrição,
farão, obrigatoriamente, um seguro na Carteira de Garantia, criada
pelo decreto n. 654, de 15 de fevereiro de 1936, e anexas à Caixa,
salvo a exceção prevista na *Una e do art. 80.
§ 1.0 Nenhum empréstimo poderá ser utilizado, parcial ou integralmente, sem que, antes, tenha sido satisfeito o disposto no
presente artigo.
§ 2.° Os contribuintes que tiverem optado pela modalidade estabelecida nã parte final do art. 3° das Instruções da Carteira de
Garantia, baixadas com o decreto n. 654, de 15 de fevereiro de 1936,
ficam obrigados a apresentar, antes da assinatura da escritura de
promessa de venda, ou liquidação de hipoteca, de que trata o artigo 86 e no ato da utilização dos empréstimos, as correspondentes
apólices de seguros, em beneficio da Caixa, em caso de morte, e
em Companhia julgada idônea pelo Conselho, devendo os respectivos prêmios serem pagos pelos contribuintes, por intermédio da
Caixa, mediante consignação mensal.
Art. 27. No caso de falecimento do mutuário contemplado e
Sob regime de exceção estabelecido no ã 2° do artigo anterior, os
seus herdeiros assumirão as responsabilidades do pagamento do restante de sua divida, si houver, pelo modo e prazo estabelecidos no
presente Regulamento, ficando o imovel como garantia deste compromisso. Nos demais casos de falecimento de mutuário, o assunto
será regulado de acordo com as Instruções da Carteira, baixadas
com o decreto n. 654, de 15 de fevereiro de 1936. •
Parágrafo único. No caso em que os herdeiros acima referidos.
não possam assumir as responsabilidades de que trata o presente
artigo, a Caixa alugará o imovel destinado ao mutuário falecido,
pelo prazo necessário à amortização de sua divida, entregando-o em
seguida, e de plena propriedade, a quem de direito.
Art. 28. A inscrição do contribuinte da Caixa de Construções
de Casas para o Pessoal do Ministério da Guerra será facultativamente transferida à sua viuve ou, na falta desta, aos herdeiros do
mutuário segundo a ordem de sucessão e representados por quem
de direito, quando for o caso.
Parágrafo único. A transferência referida neste artigo será
feita mediante requerimento devidamente instruido, dirigido pelo
interessado ao Diretor Geral da Caixa, dentro do prazo de 120 dias
após o falecimneto do contribuinte.
Art. 29. Realizada a transferência de que trata o artigo anterior,
esb-uniirá o sucessor a responsabilidade do todos os compromissos
tontraidos pelo sucedido, não só para com a Caixa propriamente,
somo lambem para com a Carteira de Garantia.

Art. 30. O pagamento das mensalidades decorrentes das responsabilidades referidas no artigo antecedente, será feito mensalmente
na Gerência da Caixa, importando a sua interrupção, pelo prazo
maior de 4 meses consecutivos, no cancelamento da inscrição transferida, observados os dispositivos constantes dos Regulamentos da
Caixa e da Carteira de Garantia.
Art. 31. A transferência de inscrição a que se refere o art. 28 sé
poderá ser concedida, si o mutuário falecido tiver sido inscrito na
Carteira de Garantia ou houver optado expressamente pela faculdade
que lhe concede o item c do art. 80 do Regulamento da Caixa.
Art. 32. Quando os herdeiros do mutuário falecido não quiserem gozar da faculdade de transferência estabelecida no art. 28,
a Caixa, mediante comprovação legal, lhes devolverá, integralmente, o
montante dos depósitos deixados pelo referido mutuário.
Art. 33. O número de pontos da inscrição do mutuário falecido,
quando transferida para sua viúva, ou filhos, será contado pelo dobro
até a sua final contemplação.
CAPITULO V
•ROÃOS DE SUPERINTENDUCIA, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DA CAIXA

Art. 34. Para zelar pelo bom funcionamento da Caixa, s^m
qualquer onus para o Tesouro Nacional, serão previstos os se,
guintes orgãos:
a) Conselho Superior de Economias da Guerra, para Superintendèncial geral;
h) Conselho Administrativo da Caixa, para direção e fisoali.
zações imediatas;
c) Gerência, para execução dos trabalhos de escrita e gestão do
património da Caixa;
d) Secção Técnica, para auxiliar o Diretor Técnico no estudo e
fiscalização das obras e outros serviços correlatos.
§ IP A Superintendência geral será exercida como entender O
aludido Conselho Superior.
§ 2.° A direção e fiscalização imediatas obedecem às prescrições
deste Regulamento, que prevê, Lambem, a constituição e funcionamento da Gerência e Secção Técnica.
Art. 35. O Conselho Administrativo, constituido por oficiais do
Exército, da ativa op da reserva, e de nomeação do Ministério da
Guerra, terá a seguinte composição:
Presidente, o Diretor Geral da Caixa;
Relator, o Diretor Técnico;
Secretário, o Diretor Tesoureiro.
§ 1.0 Ao Conselho compete:
a) Resolver as questões concernentes ao funcionamento geral da
Caixa, de acordo com as prescrições do presente regulamento e as do
n. 3 para Administração de Corpos de Tropa e Estabelecimentos
tares, no que fór compativel com as finalidades da Caixa.
§ 2.° Ao Presidente do Conselho Administrativo e Diretor Geral
da Caixa, compete:
a) administrar a Caixa segundo as decisões do Conselho e com
os poderes expressos neste Regulamento e outros que implicitamente
do mesmo decorrerem, representado-a em todos os atos que digam
respeito à aquisição, liquidação de hipoteca de itnoveis, assinando
as respectivas escrituras com os demais interessados.
h) convocar o Conselho Administrativo e presidir suas sessões;
e) prestar contas dos negócios da Caixa ao Conselho Superior de
Economias da Guerra;
•
d) nomear o demitir os empregados da Caixa, de acordo com as
disposições do capitulo X;
e) autorizar os pagamentos e as retiradas de dinheiro dos Bancos;
f) apresentar relatório anual dos trabalhos da Caixa ao Conselho
Superior de Economias da Guerra;
g) adotar as medidas que se tornarem precisas ao desenvolvimento e regularidade dos serviços da Caixa;

h) fiscalizar, quando entender, qualquer registo, livro ou documento avulso da escrita da Caixa; sem prejuizo dos poderes especiais conferidos ao relator.
§ 3.° Ao Relator do Conselho e Diretor Técnico 'da Caixa, cabe o
seguinte:
a) representar a Caixa em todos os atos que digam respeito a
construções, reconstruções, assinando os respectivos contratos com
as outras partes interessadas;
h) fiscalizar a escrituração da Caixa e rubricar os respectivo.
livros;
c) autenticar com o seu "Visto" ou "Confere" os documentos
da receita e despesa;
d) substituir o Diretor Geral nos seus impedimentos;
e) dirigir a Secção Técnica da Caixa:
f) emitir os pareceres técnicos necessários ao esclarecimento do
Conselho Administrativo;
g) aprovar os projetos de construção apresentados à Caixa pelos
mutuários;
li) manter, por intermédio da Secção Técnica, o controle geral
do andamento de cada obra.
§ 40 Incumbe ao Diretor Tesoureiro e Secretário:
a) efetuar os recebimentos e pagamentos externos;
b) assinar os cheques de retiradas de dinheiro;
e) fazer os depósitos de dinheiro nos Bancos;
d) zelar pela boa gestão e escrita dos fundos;
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e) redigir e,fazer expedir a enrresponclanein da Caixa, salvo a
radiais-a aos processos de construções que será feita, diretamenta,
pela Secção Técnica, em nome da Caixa;
f) elaborar o relatório anual do acordo com a orientação do
Presidente do Conselho;
g) assinar, com o gerente, os balanços financeiros e patrimonial
da Caixa;
h) mandar lavrar, em livro, próprio, as atas das reuniões e deliberações do Conselho Administrativo.
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Art. 43. Os construtores sujeitar-se-ão ao desconto de 3 To:
sobre o valor do contrato de construção, para pagamento do projeto,
fisedlização e outras despesas de expediente.
l'a.agtato lák.U. O projeto será pago, depois de aprovado pela
Prefei:.ura Municipal, de acordo com as normas da Caixa e, no máximo, à razão de 1 % sobre o valor do respectivo contrato de construção.
Art. 44. A Secção Técnica exercerá fiscalização permanente durante a construção, obrigando-se o construtor a manter na obra um
livro de ordens, onde diariamente o fiscal fará as anotações necesCAPITULO VI
sárias, e a fornecer os elementos para escrituração das fichas de
controle da Caixa.
GERENCIA
Parágrafo único. Os modelos do livro de ordens p da ficha da
controle figurarão no Caderno de Encargos da Caixa.
Gerência
é
o
orgão
destinado
a
processar
todo
moviArt. 36. A
45. Só poderão projetar e construir para a Caixa os arquimento de fundos da Caixa, organizando a sua escrituração e con- tetosArt.
e construtores nela registados.
tabilidade.
§ 1.° Esse registo será feito na Caixa, mediante o pagamento
Art. 37. A Gerência é dirigida pelo Gerente e terá, para execução único de 100$000, para os arquitetos, e de 500000 para os construtores
dos trabalhos que lhe são afetos, o seguinte quadro de funcionários: e mediante requerimento dirigido ao Diretor Técnico e apresentação dos documentos de registo da Junta Comercial, de idoneidade fiDois escriturários;
nanceira e técnica, e carteira profissional de que trata o Decreto
Dois dactilógrafos;
n. 23.569, de 11-12-933, sendo que os q uantitativos estabelecidos no
Dois serventes.
presente
parágrafo serão incorporados ao património da Caixa.
§ 1.° São atribuições do Gerente:
2.° O profissional que deixar de cumprir, sem causa juatifia) executar, com os outros empregados, os trabalhos de escrita e cavei§ as
obrigações assumidas para com a Caixa, ou seus mutuários,
gestão do património da Caixa;
de dolo ou má fé, terá, o seu registo cassado.
b) apresentar, ao Conselho Administrativo, até o décimo dia útil ou usar
Art. 40. A Secção Técnica organizará o Caderno de ocargos da
de cada mês, o balanço financeiro e patrimonial da Caixa, atinentes ao
Caixa que fará sempre parte integrante dos contratos de construção.
movimento do mês anterior de acordo com os modelos adotados;
47.A Secção Técnica disporá de uma condução para os serc) efetuar os recebimentos e pagamentos internos, como auxiliar viçosArt.
de fiscalização, avaliação e perícia.
do Diretor Tesoureiro;
d) delegar as atribuições da alínea anterior a qualquer funcioArt. 48. A Secção Técnica, além do pessoal técnico constante do
art..40, terá um motorista.
nário, que lhe prestará contas no fim do dia;
e) escriturar, pessoalmente, os livros Diário e Razão;
§ ia São atribuições do Assistent( Técnico:
f) ter, sob suas ordens diretas ,os outros empregados da Garència
a) ministrar às partes interessadas todas as informações de ore fazê-los executar, metodicamente, os trabalhos que lhes forem disdem técnicas necessárias à organização dos projetos, inclusiv2 as
tribuidos;
g) propor as medidas que julgar convenientes à regularização das exigências especiais da Caixa;
b) estudar os projetos apresentados, à Caixa pelos contribuintes,
operações de contabilidade;
11) responder pelo expediente da Caixa, na ausência dos Diretores; para aprovação do Diretor Técnico;
i) apresentar, diariamente, ao Conselho, por intermédio do Dic) propor as modificações que se tornem necessárias nos Caaetor-Tesoureiro, o boletim da situação da Caixa.
dernos de Encargos e Especificações;
§ 2" Compete aos demais funcionários:
d) preparar todo o expediente destinado a assinatura do Diretor
• a) comparecer ao serviço pontualmente;
Técnico;
b) ter em boa ordem os trabalhos que lhes forem distribuidos;
e) manter em dia o arquivo e fichário da Senão Técnica, de
c) cumprir as ordens dos seus superiores imediatos.
acordo com as resoluções do Conselho;
§ 3.° It dever precipuo dos empregados dispensar a máxima corf) exercer a fiscalização gerai das obras, de acordo com as possibilidades do serviço;
teíi
a lis pessoas com que tratarem no recinto da Caixa.
g) dedicar-se durante o expediente da Secção Técnica, exclusiCAPÍTULO VII
vamente ao serviço da Caixa;
h) administrar os trabalhos afetos ao 'Serviço de Construções".
SZCIORO Tácimica. — ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO Z ATRIBUIÇÕES
§ 3.° São atribuições de Fiscais:
Art. 38. A Secção Técnica é o órgão de estudo dos projetos e da
a) fiscalizar diariamente todas as obras a seu cargo, como profiscalização das obras em andamento e financiadas pela Caixa, bem posto do Diretor Técnico, escriturando as fichas de controle e u licomo as dos imóveis de propriedade da Caixa, até a sua integral amor- vro de ordens;
tização.
5) tomar, junto aos construtores ou encarregados das obras as
O estudo dos projetos acima referidos compreenderá não providências que se fizerem necessárias para corrigir irregularida§
só as plantas propriamente ditas, como Lambem as suas especificações des na construção, ou modificar qualquer serviço em desacordo cola
e respectivos orçamentos, não podendo ser aprovados os projetos em as especificações, confirmadas sempre por memorandum assinado
que não haja uma perfeita correlação entre os elementos que os pelo Diretor Técnico;
constituem, de modo a garantir a sua exequibilidade.
c) comparecer diariamente à Secção Técnica, após a visita feita
§ 2? Nenhuma construção poderá ser executada sem a prévia às obras, entregando pessoalmente a ficha de çontrole correspondenaprovação do respectivo projeto, por parte do Diretor Técnico.
te e comunicando as alterações porventura ocorridas;
Art. 39. A Secção Técnica terá um "Serviço de Construções",
d) dar cumprimento às resoluções do Conselho e da Semi() Téde modo a atender, com eficiência e economia, as finalidades da Caixa. cnica.
Art. 40. A Secção Técnica é dirigida pelo Diretor Técnico
4, Aos demais funcionários competem as obrigações especifiretamente auxiliado pelo Assistente Técnico, fiscais e demais auxi- cadas§ nos
§Ç 2! e 3.* do art. 37.
liares, quando necessários, a juizo do Conselho.
Pa.áfrafo único. O Assistente Técnico será engenheiro militar
CAPITULO VIII
designa& pele Ministro da Guerra, por proposta do Diretor Geral da
Caiu
PINANOAs X coNTANLIDADs — LUCROS a SUA DISTRIBUIÇA0
Art. 41. Para boa execução dos serviços a seu cargo, á 13809110
Técnica exigirá:
Art. 49. O exercicio e ano financeiro coinoidirão com o ano
o) projeto completo e detalhado do prédio, organizado por arquiteto idôneo, registado na Caixa, compreendido além das plantas, cortes
Art. 50. No balanço financeiro figurarão as receitas arrecadae elevações exigidos pela Prefeitura, todos os detalhes necessários, na das e as despesas pagas, bem como o saldo respectivo; no balanço,
escala de 1/20, como sejam escadas, esquadrias, serralheria, lambris, patrimonial será mencionado o valor de todo o ativo e passivo da
molduras, ealiências, motivos arquitetõnicos, etc., com as respectivas Caixa, de modo a ficar bem conhecido o saldo ou deficit no fim de
dirnenaões e indicação do material a empregar em cada caso;
b) planta rigorosa do terreno, com as indicações planimétricas e hada masi e ano.
Art. - 51. A contabilidade obedecerá ao sistema de escrituração
altimétrioas necessárias ao estudo do movimento de terra e das fundações, de forma a permitir o orçamento rigoroso desses trabalhos; bor partidas dobradas, com as adaptações peculiares ao regime
c) seis cópias do projeto e respectivos detalhes, além dos ori- Dedal da Caixa, conforme os modelos adotados, devendo os lanaaginais em tela e papel vegetal (para os detalhes).
mentos serem feitos por títulos, ou verba q. determinados pelo r
Art. 42. As construções serão executadas por construtores re- solho.
gistados na Caixa ou pelo "Serviço de Construções" à escolha do
Parágrafo Único. Para acompanhar o movimento de sua- r - nmutuário interessado.
Lae, cada contribuinte receberá uma caderneta distribuiria peta Cai§ i` Todas as construções serão executadas mediante contrato de xa, de acordo atam o modelo adotado.
acordo com o modelo adotado, entre a Caixa e o construtor escolhido
Art. 52. Os lucros da Caixa serão assim distribuidos:
pelo mutuário, e onde deverá figurar, taxativamente, o orçamento real
da obra a executar.
a) 5 % para bonificação ao pessoal da Caixa, sendo 3 94
§ 2.• As construções executadas pelo "Serviço de Construções" õs diretores e o restante distribuído a critério do Conselho AZI).
Ima° feitas mediante ajuste entre R Caixa e o mutuário interessado.. nistrativo;
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b) 5 % para o fundo de pensão e assistência aos empregados da:
1:laixa;
c) 20 % para fundo de Industrialização da Secção Técnica à
critério do Conselho Administrativo;
d) 70 % para o fundo de reserva.
Parágrafo único. É facultado o emprego do fundo de reserva
na antecipação de financiamentos, segundo condições estabelecidas
pelo Conselho Administrativo da Caixa.
Art. 53. As consignações destinadas à Caixa, feitas pelas seus
mutuários e arrecadadas pelo Serviço de Fundos da 1.! Região Alifitar, deverão ser entregues até o décimo dia útil 'de cada mês.
Parágrafo único. Nas demais Regiões Militares, as consignações
destinadas it„ Caixa, feitas pelas seus mutuários • 3 arrecadadas pelos
respectivos Serviços Regionais de Fundos, deverão ser remetidas, diretamente, à referida Caixa.

b) que, por qualquer meio, lesar ou procurar lesar a Caixa.'"
c) que, voluntariamente, peça a sua demissão da Caixa.
Art. 59. Os contribuintes que tiverem sido excluidos em virtude
do item c do arti go anterior, poderão ser readmitidos nas condições de
novos contribuintes.
CAPITULO X
PESSOAL DA CAIXA

VENCIMENTOS E VANTAGENS ESPECIAIS

Art. 60. Os empregados da Caixa serão nomeados pelo Diretor
Geral da Caixa e Presidente do Conselho Administrativo e serio equiparados para o efeitos de assistência social aos bancários.
§ I'. Os funcionários nomeados exercerão os seus cargos, a
título precário, nos três primeiros meses de sua nomeação, que ficará
sem efeito desde q ue os serventuários não se adaptem às suas funções.
CAPITULO IX
§ 2 0 . Os funcionários serão conservados nos seus cargos, enquanto bem servirem, segundo as necessidades da Caixa e observandoDIREITOS E ODRIOAIAES DA CAIXA — DIREITOS 11 OilltIOAIAES DOE
se as leis em vigor.
MUTUÁRIOS
Art. Cl . O quadro dos funcionários da Caixa será coustituido
Art, 54. Oe direitos da Caixa são os seguintes:
seguinte pessoal:
a) exigir clOs contribuintes a fiel obeervância deste Regula— um gerente;
mento;
—dois escriturários;
) assumir a administração dos bens imóveis adquiridos com
— dois dactilógrafos;
sua. assistência, e de sua propriedade, noa casos de heranças vagas.,
—dois serventes;
e noutros previstos mate Regulamento e nos seus contratos;
— um motorista.
c) exercer assistência técnica e administrativa sobre os negécios
§, I*. Os funcionários terão os vencimentos mensais, constantes
•
propostas pelos contribuintes;
dl fixar remuneração e cobrá-la, quand) prestar serviços exe da seguinte tabela, correndo as despesas por conta das "Destpesas
Gerais".
trao s dinarioe e especiais aos contribuintes:
1:000$000
r) cobrar judicialmente os débitos que não forem saldados pelos Gerente
000$000
/pelos amigáveis e administrativos, mediante ação sumária;
Escriturários
500000
fl assumir, imediatamente, a administração da imóvel de sua
Dactilógrafos
400$000
propriedade, até liquidação final da divida, de acordo com o aetig0 Motérista
300$000
"805 do Código Civil, quando, por qualquer motivo. o mutuário. eu Serventes
eetis herdeiros, não puderem mais atender pontualmente ao aaga§ 2°. Os , funcionários da Caixa, a que se refere o present6 artigo,
mente las amortizações devidas.
de 5 em 5 anos de serviço efetivo e a juizo do Conselho AdministraArt. 55. São obrigações da Caixa:
tivo, terão uma bonificação do 10% sobre o vencimento inicial do
a; pôr à disposição dos contribuintes os quantitativos corres- cargo que.ocuparem, até o máximo de 40%.
Art. 62. Os Diretores perceberão mensalmente, a titulo de repondentes ao valor das inscrições que lhes couberem nas épocas de
presentação,
a quantia de 600000, correndo as despena por conta-das
segundo
os
dispositivos
deste
Regulamento;
distritmiçã
h, suspender as consignações logo após a liquidação doo com- "Despesas Gerais'. independente das bonificações que lhes couberem.
promisso eor elas garantidos:
O assistente técnico terá uma gratificação mensal de 500$000, corc! zelar pelos interesses "dos mutuários, ex.itatni(- 1 15.-$ aégóeio, rendo as despesas por conta das "Deepesas Gerais".
§ 1°. O pessoal da Caixa terá direito às vantagens a que alude a
701. Szão direit :s. dos contribuinte
alínea a do art. 52;
§ 2°. Todo o pessoal do qtueiro da Caixa fará jús às férias anuais,
narcipar dos Serviços da Caixa depois de paga a contr:hJide acordo com as disposições em signr no Ministério da Guerra.
ie-e:orti de 100$000, à titulo de joia;
e) habilitar-se ao quantitativo dai inscrições que pretenderem,
Art. 63. A Caixa terá para o funcionamo:lite da Secção Técnica,
satisi'azendo não só o pagamento das mensalidades correspondentes o número suficiente de fiscais remunerados com os recursos provedemais eondaaies estrtheleeidas nientes do desconto de que trata o art. 43.
o is “als romprornissos, hem como
négte Waviinmento;
e) desistir da sua inscrição. quando lhe convier. levantando a
CAPITELO XI
iii oortancin que tiver entrado para esse fim, na' paineira época de
s
uir
à
desistência.
suje,lando-se
ao
abatimenDisPoSIçõk's GEnAts
d s-ariheição nue se se ,
to dP
4' rotirir, parcialmente, as suas ('ntradas. desde que êe sujeite
Art. 64. A casa adquirida com os recursos concedidos pela Caixa
ao d 0 -:con t o de 5 To sabre a importância retirada, cancelando-se, em depois de paga, (=salitra bem de família (arte. 70 a 73 do Códigs
nealou er raso, os respectivos pontos e o total de tais retiradas, em Civil).
da imparcada trimestre, hão poderá exceder a 10 To montante
do
• Art. 65. O imovel . adquirido, eu construido, integral ou parcialmente, com os recursos concedidos pela Caixa, será entregue ao mu.
tárPn in distribuição:
P I modificar a soa inscrição, de acordo en1 os §A 1°..2 0 e 3° do tuário a que se destina, mediante uma escritura de promessa de vende
• .
feita ao referido mutuário, que só terá a plena propriedade do
a contage-P dos seus pontos é a doa contribuintes Já imovel, mediante urna escritura 'definitiva de venda, quando houve'
e
contemplados;
amortizado todo o Seu débito para com a Caixa.
§ 1°. Enquanto o saldo devedor do mutuário não for integralmente
o) requerer, aa Diretor (lerai. o goso das vanta gens estabeleciasno oresent.:1 Rendamento, quando facudtativas, de acordo com as ~- amortizado, o imovel que lhe está destinado será de plena proprieded€
Iras estabelecidas pela Caixa.
da Caixa e a sua situação será regulada pelas cláusulas da respeParágrafo único. A sorna das restituições a fazer de acordo com ctiva escritura de promessa de venda.
o item c, do presente artigo, não poderá exceder. ern cada distribuição,
§ 2°. Quando se tratar de liquidação de hipoteca, ou reconstrução
a mais de 20% do fundo a distribuir, etendendo-se ae desistências o imovel ficará hipotecado à Caixa ate a liquidação do débito, sende
Dela ordena em que forem apresentadas.
convertido, tambem, em bem de família, quando de liquidação de
•
mesmo- débito.
Art. 57. São deveres dos contribuintes:
Art. 66. O imovel adquirido pela Caixa destina-se precipuamenti
a) concorrer com as suas quotas e mensalidades antes e depois
de entregues as chaves da casa que lhe é destinada e de acordo com à residência da família do mutuário e quando esta. por motivo de
forca maior, comprovado perante o Diretor Geral da Caixa, não podes
O disposto neste Regulamento;
h) autorizar, por meio de consignação, os descontos em folha de ocupá-lo, só a Caixa poderá aluee-lo e. neste caso, do aluguel assim
pagamento das im portâncias correspondentes aos seus compromissos obtido mensalmente, 3 To caberão it Çaixe, a titulo do remuneração
para com a Caixa e de acordo oonn o estabelecido-no presente Re gu- pelo serviço de administração.
Parágrafo único. Enquanto o saldo devedor do mutuário não es.
lamento:
1:ver inteiramente amortizado, o mutuário é obrigado a conservar e
c) observar estritamente o presente Regulamento;
;movei, que lhe está destinado, em perfei t o estado de eonservação
d) sujeitar-se a assistência técnica e administrativa da Caixa:
c) obrigar-se a receber a casa que ibe é destinada e cuja cons- executando, à sua custa, os reparos ou consertos de que o aludido imovel carecer e no caso de. não,sereni executados Os referidoe consertos
trução contratar.
Art. 58. Será eliminado da Caixa, por deliberação e ato do Coa- a Caixa os executará por conta de mutuário responsavei,
Árt. 67. vedada a insi.ricão, ia Caixa, de cand i datos que no ate
falho, o contribuinte:
a) que, for excluido do Exército, mantidas as garantias aos seus da inscrição sejam proprietários de in-loveis, excetuaado-se o caso ern
que se trate de nma só propriedade e que o valor da inscrição se deaiterdeirep, de acordo com a legislaçãe em vignr;
N .
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Une à reconstruçâo do referido !movei, ou ao levantamento da respectiva hipoteca, ai fór o caso, o que deverá ser confirmado por dadaraQ3,0 escrita do pretendente, no ato de sua inscrição e, em ambas as
hipóteses, o inovei ficará hipotecado à Caixa.
Parágrafo único. Em qualquer tempo em que fiar verificada a
fraude das condições estabelecidas no presente artigo, a inscrição do
mutuário faltoso será automaticamente cancelada, de acordo com a
alínea b do art. 58.
Art. 68. Em qualquer caso a renda do imovel destinado ao mutuário, quando alugado, garantirá as dívidas contraídas pelo referido
mutuário na Caixa e esta poderá, independentemente de qualquer autorização, deduzir da aludida renda, a importancia das dívidas acima
mencionadas.
Art. 69. Cada contribuinte não poderá ter mais de uma casa adquirida com recursos fornecidos pela Caixa.
§ 1,° A casa financiada pela Caixa, mediante prévia vistoria, poderá garantir novo empréstimo para sua remodelação ou ampliação,
depois de saldado o primeiro empréstimo.
§ 2.° Em caso algum à Caixa adquirirá 'moveis de propriedade de
seus mutuários.
Art. 70. A Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra
gozará em qualquer ponto do território nacional, de todas as vantagens,
regalias, direitos e privilégios aribuidos à Fazenda Nacional, ex-vi do
art. 1 do Decreto-Lei n. 440, de 25 de maio de 1938.
Art. 71. É permitida, a juízo do C. A. da Caixa e mediante requerimento dirigido ao diretor geral e assinado pelas partes interessadas,
a transferência de contratos feitos com a Caixa, des1.1 que a referida
transferência se faça entre seus mutuários já contemplados.
§ I.° A transferência de contrato só se poderá fazer, desde que ela
não acarrete prejuizos à Caixa, cabendo, em qualquer caso, ao mutuário desistente, apenas, a importância correspondente ao total da quota
de amortização já paga.
§ 2.° No caso previsto no art. 23 do Regulamento, o mutuário desistente receberá, em devolução, a diferença por ele paga e a que se
refere o artigo acima citado, ou proporcionalmente e resultante da
avaliação do imovel, na época da transferência, sem prejuízo, entretanto, do estabelecido na primeira parte do parágrafo anterior.
Art. 72. Nenhum documento de receita ou des9esa poderá ser
processado, sem o competente "Visto" do Relator e o "Autorizo" do
Diretor Geral.
Parágrafo único. Nenhuma fatura relativa a fornecimento, ou a
execução de serviços, poderá ser paga, sem que figure o respectivo
atestado de recebimento, quer quanto à quantidade, quer quanto à
qualidade do material recebido, ou do serviço executado, e sem que
se mencione o número e data tio pedido, ou autoriza4o, originário da
Caixa.
Art. U. Nenhum imovei de propriedade da Caixa poderá ser reconstruido, concertado ou reparado sem prévia autorização da Caixa,
mie poderá se encarregar do respectivo processo, mediante a taxa de
expediente de 30$000, por conta do mutuário interessado.
Parágrafo único. O reqe-admento pedindo autorização para reconstrução, consertos ou reparos referidos neste artigo dirigido ao
DIretor Geral, deverá sor acompanhado do orçamento e Mais detalhes
dos trabalhos a executar.
Art. 74. Fica incorporada à Caixa de Construções de Casas para
c Pessoal do Ministério da Guerra, a Carteira de Garantia, criada pelo
decreto u. 654, de 15 de fevereiro de 1936 e o respectivo pessoal equiparado ao da Caixa.
Parágrafo único. O quadro de funcionários' da Carteira de Garantia será o seguinte:
Um chefe da Carteira, com vencimentos de Assistente Wenico;
Um escriturário;
Um dactilógrafo;
Art.: 75, O Conselho Administrativo regulará os casos omissos
deste Regulamento, observando, no que fõr compativel, as disposições
do direito comum.
Art. 76. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua
publicação e será revisto de acordo com a prática e exigências resultantes do funcionamento da Caixa.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1938. — Eurieo Gaspar Dutra.

Ministério da Fazenda
O Presidente da República resolveu por decretos de 24 de novembro e r de dezembro de 1938;
CONCEDER APOSENTADORIAS

A Alexandre Emílio Somnsier, no cargo de diretor, padrão N, do
Quadro /.1, do Ministério da Fazenda, nos termos da legislação em
'vigor;
A José Raposo, no cargo da classe O, da carreira de maquinista
marítimo, do Quadro VIU, do Ministério da Fazenda, nos termos da
legislação em vigor;
. A Emfdki Munia da Silva no cargo da classe E, da carreira de
krquivista, do Quadro VII, do Ministério da Fazenda, nos termos da
legislação em vigor;
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Á João Bernardo da Silva, no cargo da classe 13, da carreira de
marinheiro, do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, nos termos
da legislação em vigor;
A António Land6, no cargo de escrivão da cole,taria das Rendas
Federais em Ipamerf, no Estado de Goiaz, nos termos da legielacle
em vigor;
A Rodrigo José da Trindade, no cargo da classe (1, da carreira th
maquinista marítimo, do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, rn:
termos da legislação em vigor
APOSENTAR:

Bernardino Machado de Andrade no cargo da classe D, da carreira de marinheiro, do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, nos
termos do art. 156, letra "d", da Constituição Federal.
NOMEAR:

De actirdo com os artigos 41 e 40, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936:
Ilídio Pereira de Alencar para exercer o cargo da classe E, da
carreira de guarda-livros, do Quadro I, do Ministério da Fazenda, vago conforme consta das tabelas anexas à referida lei, modifiacdas
pelo decreto-lei n. 349, de 23 de março de 1938.
Leopoldo Varela Pereira de Sousa, para exercer a cargo da classe
E. da carreira de guarda-livros, do Quadro I, do Ministério da Fazenda,. vago conforme consta das tabelas anexas à referida lei, modificadas pelo decreto-lei n. 349, de 23 de março de 1938;
Francisco Duarte Cabral para exercer o cargo da classe' E, da
carreira de guarda-livros, do Quadro 1. do Ministério da Fazenda,
vago conforme consta das tabelas anexas à referida lei, modifioadas
pelo decreto-lei n. 349, de 23 de março de 1938;
Augusto Moura Coutinho, para exercer o cargo da classe E, da
carreira de guarda-livros, do Quadro I, do Ministério da Fazenda, vago conforme consta das tabelas anexas à lei referida lei, modificadas
pelo decreto-lei n. 349, de 23 de março de 1938;
Ossian de Morven Calafange, para exercer o cargo da classe E,
da carreira de guarda-livros, do Quadro I, do Ministério tia Fazenda,
vago conforme consta das tabelas anexas à referida lei, modificadas
pelo decreto-lei n. 349, de 23 de março de 1938;
Merice Fernandes Pereira para exarar o cargo da classe E, da
carreira de guarda-livros, do Quadro I ,do Ministério da Fazenda, ago
confome consta das tabelas anexas à referida lei, modificadas pelo de
ereto-lei n. 349, de 23 de março de 1938;
Moacir Gouveia de Medeiros para exercer o cargo da classe r,.
da carreira de guarda aduaneiro, do Quadro VIII — Alfândegas —
do Ministério da Fazenda, vago em virtude do falecimento do respectivo titular, João de Morais Navarro, devendo ter exercício na Alffindega de Maceió, no Estado de Alagóae;
António Farias Filho para o lugar de fiscal de clubes para
venda do mercadorias mediante sorteio no Estado de São Paulo:
Armo Meireles, para o lugar de fiscal de clubes de mercadorias
mediante sorteio no Estado de São Paulo.
Transferir:
De adirdo com o art. 35, da lei n. 284, de 28 de setembro
de 1936:
Carlos Werneck Franco Genofre, do cargo da classe J, da carreira de Contador, do Quadro I, do Ministério da Fazenda, para o
cargo da classe J, da carreira do Oficial Administrativo, do Quadro
1 — Tesouro Nacional — do mesmo Ministério, vago em virtude
de promoção do respectivo titular, Orígenes Teixeira Coelho;
Manuel Inácio de Andrade e Silva, do cargo da classe I, da carreira de Contador, do Quadro I, do Ministério da Fazenda, para o
cargo da classe I, da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro
11 — Tribunal de Contas, do mesmo Ministério, vago conformo
consta das tabelas anexas ao decreto-lei n. 426, de 12 de maio
de 1938;
Deusdedit da Camara Baker, do cargo da classe D, da carreira
do Marinheiro, do Quadro VIII, do Ministério da Fazenda, para o
carga da classe D, da carreira de Escriturário, do Quadro VIII —
Alfandegas, do mesmo Ministério, vago conforme consta da relação
básica publicada no "Diário Oficial" de 25 do janeiro de 1937, deter exercício na Alfandega de São Salvador, no Estado da
Baía;
Francisco Craveiro de Sá, do cargo da alasse H, da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadro VII, do Ministério da Fazenda,
para o cargo da classe H, da carreira de Oficial Administrativo, do
Quadro II, do mesmo Ministério, vago conforme consta das tabelas
art pxnç nn decreto-lei n. 426, de 12 de maio de 1938;
Promover
O escrivão da Coletoria dipr [tenda, .Fetieraisem Miranda, (ia
classe), no Estado de Mato Grosso, Aníbal da Gosta á coletor /ia
mesma exatoria. vago com n falecimento do iy sovetivo titular, Adwvino de Araújo;
O escrivão da coletoria das rendas federai:: eti,t Santa Mar ia ‘311.
classe), no Estado do Rio Grande Sul, Belo Zózimo da Silveira,
para idêntico lugar Da Coletoria das Rendas Federais Prn ITamburgo
MI classe), no mesmo Estado, vago em virtude de aposentadoria
do respectivo titular, Marcos Moog:
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Remover:
De adirdo com o art. 32, da lei n. 284, do 28 de outubro
ne 1936:
O escriturário da classe F, do Quadro VIII, do Ministério da
Fazenda, José Fontenelle de Medeiros, com exercício na Alfandega
ror aecreto ao 23 de novembro do corrente ano foi exonerado
de Parnaiba, no Estado do Piauí, para a Alfandega de Santos no
Alfredo Bernades Neto do cargo da classe L, que exerce interinamente,
Utado de São Paulo.
da carreira de inspetor de Previdência do quadro único deste MiNomear:
nistério.
De ueórdo com os arts. 41 e 40, da lei n. 284, de 28 de ouPor outro da mesma data, foi concedida exoneração a Ruderico
Pimentel, do cargo da classe J, da carreira de desenhista do quadro
tubro de 1936:
deste Ministério.
José Pinto dos Santos, para exercer o cargo da classe D t da car- único
Por outro tombem de 23, foi aposentado Alvaro Gomes da Silva
reira de Escriturário, do Quadro VII — Delegacias Fiscais — do no cargo
classe F, da carreira de maquinista marítimo do quadro
Ministério da Fazenda, vago em virtude de ter sido tornado sem único do da
do Trabalho, Indústria e Comércio, nos termos
efeito o decreto de Nara Casselgrante Kurtz dos Santos, devendo ter do artigo Ministério
156,
letra
"e",
da Constituição.
eNCITICIO na Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado do
Por outro ainda de 23 de novembro, foi nomeado, de acordo com
'lio Grande do Sul;
o art. 10 do decreto n. 20.486, de 6 de outubro de 1931, José Carlos
de Araujo Viana, chefe de Secção, em disponibilidade, classe 3,
Declarar sem efeito:
quadro V, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para exercer
k g ateei.° de 7 de julho último, que nomeou de acórdo com os
da classe J, da carreira de fiscal de Seguros do quadra
art. V e 40, da lei n .281, de 28 de outubro de 1936. Nara Cassei- o cargo
deste Ministério, vago conforme consta das tabelas anexas
gra nde hertz dos Santos, para exercer o cargo da alasse D, da car- único
à lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
reesi de Escriturário, do Quadro VII — Delegacias Fiscais —
Stinisterio da Fazenda, vago conforme consta das tabelas anexas á
referida lei, para ter exercício na Delegacia Fiscal do Rio Grande
do Sul, visto não ter tomado posse dentro do prazo legal.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio

utsj

• nem do serviço público, Faustino Virildind Pereira, do cargo
,da clas g o C. ila carreira de Servente, do Quadro VII, do Minist4rio
da l'azerida. tendo em vista o que consta do processo n. 58.505, de
(1:1 '(•. i . ietaria de Estado dos Negócios da Fazenda.
NomEAs :
Paulo Chaves do Couto e Silva, de acordo com os artigos 41 e 40,
;dslei n. 285, de 28 de outubro de 1936, para exercer o cargo da
elasse D, da carreira de escriturário, do Quadro VII — Delegaciris
Fiscais, do Ministério da Fazenda, vago conforme consta das tabelas
anexes é referida lei, devendo ter exercício na Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional rio Estado de Minas Gerais.
José Nicodemos de Andrade Teixeira, para exercer o cargo da
classe D, da carreira de escriturário, do Quadro VII — Delegacias
1'Lea is, do Ministério da Fazenda, vago i.".uune ounAa das tsbelus
,ne., sas à referida lei, devendo ter exceeicio isa Es?:_aacia Fiscal do
Teseuro Nacional no Estado de Pernsm!suco, ce C,..111 os ai-figos 41 e 40, da lei a. 281, de 28 de oLCubro (Se :asa.
Livio Costa, de acordo com os artigos 41 e 40, da lei n. 284, de
2R do outubro de 1936, para exercer o ccrro da cla Q se D. da carreira
de escriturário, do Quadro VII — Delegacias }iscais, do Ministério
da Eis/enfia, vago conforme consta das tabelas anexas -à referida lei,
devendo ter exercício na Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no
an
do do Paraná.
Heleno Carrilho da Fonseca e Silva, de acordo com os artigos
41 e 10, da lei a. 28 .1, de 28 de °timbro de 1936, para exercer o
etrgo da ebsse D, da carreira de escriturário do. Quadro VII —

Delegacias Ficais, do Ministerin da Fazenda, vago em virtude de
ter sido tornado sem efeito o decreto que nomeou Ana Roseti, dea-éndo ter exercício na Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no
E- aio 1 I o Maranhão.
DECLARAR SEM EFEITO:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DF/474 — Em 30 de novembro de 1938

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Submeteu Vossa Excelência à apreciação deste Departamento
a exp osição do motivos em que o Senhor Ministro da Viação sugere
a conveniência do ser expedida uma lei do =ater geral, que permita a aposentadoria, sem maiores delongas, de serventuários que
não tenham sido postos em disponibilidade em cargos públicos, mas
sim, em funções.
2. Justificando essa medida, o Senhor Ministro da Viação alega:
a) que, por decreto de 4 de julho findo, foi determinado o
aproveitamento das agentes postais, em disponibilidade, — Firm:na
de Medeiros Chaves e Joaquina de Araujo Torreão — para os cargos
de ajudantes do agentes, da classe C — Quadro IV — daquele Ministério;
b) a Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito
Federal, está impossibilitada de dar posse às nomeadas, em virtude
do contarem mais de 68 anos de idade, e de se acharem em estadb de
dectep itud e, e,
c) não poderem ser aposentadas no cargo de agentes postais.
3. Por essa Motivo, lembra aquele titular a necessidade de ser
expedido um decreto-lei que permita dar posse a serventuários nas
condições das de que se trata, e a ap osentadoria ocorreria, então, no
cargo em que tivessem 'sido aproveitados.
4. Este Departanlento, apreciando a proposta é de parecer
que a mesma não pode ser aceita, porque:
10) — importa em revogação do art. 2 0, do decreto n. 19.552,
de 31 de dezembro de 1930 que condiciona a posse à comprovação de
capacidade física para o desempenho de função pública, e
20) a aposentadoria decretada no novo cargo, daria ao seu beneficiário vantagens superiores às da atividade, o que impede a

O decreto de 18 de agosto último. que nomeou de acordo Com os
artigos 41 e 40, da lei n. 284, de 28 de outubro de 19,36, Ana Roseti,
pr ea exercer o cargo da classe D, da carreira de escriturário, do
Quadro VII, do Ministério da Fazenda, vago conformo consta das ta- Constituição.
belas anexas à referida lei, e ter exercício na Delegacia • Fiscal do
5. A vista disso, o caso de que se trata, bem como os que esTesouro Nacional no Estado do Paraná, visto não ter tomado posse tiverem
em idênticas condições, poderá ser solucionado pela condentro do prazo legal.
versão da iisponibilidade em aposentadoria, desde que contem 68
anos de idade, ou, uma vez submetidos à inspeção de saude, sejam
os serventuários aproveitados considerados inválidos.
6. Nestas condições esto Departamento tem e honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o projeto de decreto incluso, que visa resolver a situação de funcionários.* postos em disponibilidade e que se emontram nas condições a que se refere o
(•) Por decreto de 23 do mês findo, foi promovido no Quadro Senhor Ministro da Viação.
dos Oficiais da extinta Diretoria Geral de Contabilidade de Guerra,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
por antiguidade, a 30 oficial, com as honras do posto de 40 tenente, o protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
40 oficial, 20 tenente honorário Cristiano de Lamare Leite.
Presidente.
(Assinado o Decreto-Lei 922, 2-12-38.)

Ministério da Guerra

Ministério da Agricultura
ror decreto de 30 do mês findo, foi exonerado José Nunes, do
cargo da classe C, da carreira de servente, do Quadro Único do Ministério da Agricultura, em virtude de ter sido nomeado para outro
cargo do mesmo Quadro.
(*) — Reproduz-se por ter eido publicado com ineorreeões.

DC/471 — Em 30 de novembro de 1938
Senhor Presidente da República:
Anteriormente it Lei número 284, de 1936, havia 25 cargos de
dectiIdgrafos nas Alfândegas do pais, as quais constituem hoje o
Quadro VIII, do Ministério da Fazenda.
3. Por essa lei, aquele número de cargos foi reduzido para 24..
á. Vem de ser apurado, porém, que o número antigo de cargos
era anonas o suficiente para atender às necessidades dos servicos das
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r lflindegas. Em cada uma delas serve um dactilógrafo, com exceção
das Alfandegas desta Capital e de Santos, onde, devido ao vulto dos
seus trabalhos, servem dois.
4. Em consequência, pois, da referida redução, presentemente
a Alfândega de Fortaleza está sem dactilógrafo, por ter falecido o
que ali servia e o cargo da classe G, que o mesmo ocupava, ser
excedente.
5. A remoção de um dos dactilógrafos que servem nas Alffindegas desta Capital e de Santos para a de Fortaleza, atenderia certamente às necessidades dos serviços desta, mas prejudicaria os trabalhos daquela de onde ele fosse destacado.
6. Tambem não seria conveniente a admissão de extranumerário, visto não se tratar do desempenho de funções auxiliares ou
transitórias, mas, sim, de carater permanente.
7. Por esse motivo, o Serviço de Pessoal e a Comissão de Eficiência da Fazenda entendem que a solução para o caso será o restabelecimento do número antigo de cargos de dactilógrafo.
8. Este Departamento, diante do exposto, pensa tambem como
o Serviço de Pessoal e a Comissão de Eficiência da Fazenda.
9. Nestas condições, tenho a honra de submeter à apreciação
de Vossa Excelência o anexo projeto de decreto-lei, consubstanciando
a medida em causa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exulênda
protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz SimiteR tope.
presidente.
(Assinado o Decreto-Lei n. 923, de 2-12-38' .
N. DE/451 - Em 26 de novembro de 1938 - Excelentissimo
senhor Presidente da República - O Serviço do Pessoal do Ministério da Viação e Obras Públicas, encaminhou a este Departamento
a exposição de motivos n. 55-P, de 24 de outubro último, em que
o titular da pasta, atendendo ao proposto pela Réde de Viação Cearense. submete à consideração de Vossa Excelência a indicação de
Raimundo Araujo Rego, Fernando Nogueira Ramos e José Marinheiro da Silva, para exercerem, como extrantimerários-mensalistas.
naquela Rède, as funções de aprendiz de 3 a classe, guarda de 53.
classe e trabalhador de 4a classe, respectivamente, nas vagas existentes na tabela aprovada, a primeira, originária da disnensa de
António Lima; a segunda, motivada pelo falecimento. de Fernando
rogueira Ramos, o a última, que está por preencher na relação referida.
2. A documentação apresentada satisfaz em formalidades do artigo 18, do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro do corrente aro.
tendo o Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos com
relação à proposta, opinando, favoravelmente, à sua aceitação.
• 3. Nessas condições, cumpridas que foram as disposições legais,
peculiáres ao caso em exame, e, não importando as achnis.sars indicadas em aumento de despesa, de vez que se verificarão para lugares vagos, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos
de Vossa Excelência, opinando no sentido de que nada ha a opôr
aprovação da proposta formulada pelo senhor ministro da -Viação
e Obras Públicas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos -do meu mais profundo respeito. - Luiz Sinole.s
presidente.
Aprovado. Em 28-11-38. - O. VARGAS.
DE/452 - Em 20 de novembro de 1938 - Exceientissime Senhor
Presidente da República - O Servits“ do Pessoal do Ministério da
Viação e Obras Públicas, encaminhou a este- DepartaTnento a exposição de motivos n. 51-P, de 14 de outubro último, em que o titular da pasta, atendendo ao proposto pela Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro, submete à consideração de Voisa Excelência a
Indicação do engenheiro Josaphat Carlos Borges, para exercer, como
extranumerário-mensalista, naquela Viação Férrea, as funções de
chefe de serviço de la classe, na vaga do Alvaro Muniz Carneiro de
Campos.
2. Enoontram-se, em ordem, Lei processo, os documentos exigidos ,em seu art. 18, inciso I, pelo decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro último, assim como a suficiente justificativa da imprescindibilidade do imediato preenchimento do referido lugar.
3. O extranumerdrio proposto se incumbirá de trabalhos de
natureza técnica, razão por que a V. F. F. L. B. deixou de indicar
outro, constante da tabela respectiva, com salário imediatamente
Inferior, por não possuir, qualquer desses a indispensável habilitação profissional exigida, no caso,- pela especialização do serviço.
4 Tratando-se de admissão em função vaga, não decorrerá, dai,
portanto, aumento de despesa, já prevista para o atual exercício.
5. Nestas condições, no encaminhar o presente processo a
Nrossa Excelência, tenho a honra de informar nada haver a opór ao
atendimento da proposta, nos termos em que à formulou o senhor
ministro da Viação e Obras Públicas,
E.
Aproveito a oportunidade' para renovar. a Vossa xcelência os
protestos do meu mais profundo respeito. - Lida Simões Lopes,

residente.

Ap rovado. Em 28- 11 - 38. - G.
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DE/454 - Em 28 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Senhor
Presidente da República - O Serviço do Pessoal do Min;stério da
Viação e Obras Públicas encaminhou a este Departamento a exposição
de motivos n. 56-P, de 26 de outubro último, em que o titular da
pasta, atendendo ao que propôs a Viação Férrea Federal Léste Brasileiro, submeteu à consideração de Vossa Excelência a indicação do
doutor Ureicio Santiago para, como extranumerário mensalista, exercer, naquela Viação Férrea, as funções de médico auxiliar de 4' classe,
na vaga do doutor Vivaldo Barbosa dos Santos, que não chegou a entrar em exercício.
2. Apreciando a proposta, o Serviço do Pessoal e a Comissão de
Eficiência concluiram por sua aceitação, nos termos em mie foi formulada.
3. Foram satisfeitas as exigências do decreto-lei n. 240. de í do
fevereiro último, inerentes ao caso em exame, principalmente coto
relação às previstas no artigo 18.
4. Provada que foi a necessidade da admissão indicada o não
importando esta em aumento de despesa, poroso verificar em futiçáo
Vaga, tenho a honra de passar o incluso processo às mãos de Vossa
Excelência, opinando no sentido de que nada ha a upór ao atendimento da proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz Sivries Lopes. presidente.
Aprovado. Em 28-11-38. -- O. VARGAS .
DE/455 - Em 28 de novetebro de 1938 - Exceleutissiono Senhor
Presidente da RepúbLea - Eni aviso 1. M. 631, de 4 de outubro do
corrente ano, o senhor ministro da A2,..cieii,tura solicitou fosse submetida à consideração de Vossa Exee!i-ocia a indicação de Geraldo Barbosa para exercer. na Diretoria de ltalist:ca da Produção, as funções
de auxiliar de 4' classe, na vaga decorreele da dispensa de Edmundo
Borges de Sousa.
2. Houve a audiência de oc çii !In, Pessoal e da Comissão de
Eficiência, que coneluiram pela aceitação da proposta.
3. Satisfeitas que foram as for-entidades do decreto-lei n. 2W.
de 4 de fevereiro tl i timo. inerentes à espécie, notadamente as do inciso I. do artigo 18, e, atendendo a que essa adm i ssão não acarretará
aumento de despesa, por verificar-se em função vaga, tenho a honra
de encaminhar o incluso processo a Vossa Excelência, com parece.
no sentido de nada haver a opôr ao atend'mento da referida proposta:
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simdes Lopes, ore57dente.
Aprovado. Em 28-11-38. - O. V.411,1.18.
DE/456 - • Em 28 de novembro de 1:38 - Excelentíssimo Senhor
Presidente da República - O S."‘nti 4.10 Pessoal do Ministério da
Viação e Obras Públicas encaminhou a este De p artamento a expesieão de motivos n. 54-P, de 21 do outubro último, em que o titular da
pasta. atendendo ao proposto pela Rede de Viação Cearense, submeteu à consideração de Vossa Excelênca a indicação de Raimundo Aves
de Moura. Raimundo Isidro de Pinho, Luiz Batista Cunha, Valdemar
Leandro Medeiros, Plácido de Melo Pessoa, Francisco de Assis Carvalho e Lourival Leonidas Brandão para, como extranumerários m ensalistas, exerecerem naquela Rede as funções de trabalhador de 4'
classe, nas vagas decorrentes da dispensa de Antônio Caboclo. Dário
Alexandre da Silva, António Faustino Filho. Pedro Silva, Praxedes
Rodrigues de Freitas, João Ferreira, e na proveniente do falecimento
de Sebastião Olivera.
2. O Serviço do Pessoal e a Comissão de Eficiência, ouvidos, ori.
naram favoravelmente à aceitação da proposta.
3. Foram satisfeitas as exigências do decreto-lei n. 240, de ç de
fevereiro último, principalmente as capituladas no inciso 1, do srtigo 18.
4. Provada que está a necessidade do p reenchimento das vagas.
e não importando as presentes admissões em aumento de despesa,
por se verificarem em funções vagas, tenho a honra de passar o incluso p rocesso às mãos de Vossa Excelência, opinando no sentido de
nada haver a opte' ao seu atendimento.
Aproveito a opertunidade para renovar a Vossa Excelência Cei
protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes, presidente.
Aprovado. Em 28-11-38. - G. VARGAS.
•

PORTARIA N. 52

O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público resolve designar o Dr. Plinio Catanhede, para, juntamente com:
os Drs. Eder Jansen de Melo e Mo Lira Filho, constituir a 1:anct
Examinadora das monografias relativas à "Assistência Social aos Ser,
vidores do Estada", apresentadas no concurso de monografias sobrd
questliec referentes à Administração Pública, organizada pelo Dopar.*amen( o .
R19 de Janeiro, em 1 de dezembro de 1938. Lias 344041 £404~-
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Dezembro de 1938

Divisii-o do Funcionário Público

PORTARIA N.

PAR;.CER
O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público resolve designar o Dr. Eder Jansen de Melo: para, juntamente
Processo n. 2.188 - DF/588 - Argemiro Nascimento, curaucom os Drs. Plínio Catanhede e João Lira, constituir a Banca Examinadora das monografias relativas à "AL-sistência Social aos Servidores rário, classe F, do Quadro VII, Delegacias Fiscais, do Minbtério da
do Estado" apresentadas no concurso de monografias sobre questões Fazenda, reclamou, em fevereiro de 1938, ao antigo G. P. B. P. O.
a colocação que lhe coube, na classificação de antiguidade.
referentes 'à Administração Pública, organizada pelo Departamento. contra
2.
O Conselho, pela resolução n. 2.747, de 8 de junho de 1938,
Simões
Lopes.
Rio de Janeiro, em 1 de dezembro de 1938. - Luiz
julgando procedente a reclamação, determinou fosse elaborada, pele
G. E. F., nova classificação, para os devidos fina.
PORTARIA N. 54
3. Tendo sido recebida pela D. A. S. P. a nova classificação,
com a alteração requerida e encaminhada já à aprovaeSo presidets
presidente
do
Departamento
Administrativo
do
Serviço
PúO
nada mais há a providenciar, - Arquive-se. - Paulo 141ra,
blico resolve designar o Dr. João Lira, para, juntamente com os Dra. ciai,
Eder Jansen de Melo e Plínio Catanhede, constituir a Banca Examina- diretor de Divisão.
dora das monografias relativas à "Assistência Social aos Servidores
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordo Estado", apresentadas no concurso de monografias sobre questões
pareferentes à Administração Pública, organizada pelo Departamento. dem de antiguidade, em 1• de janeiro de 1937, ez-vi do art.
1
rágrafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de
Rio de Janeiro, em 1 -do dezembro de 1938. - Luiz Simões Lopes. outubro de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República, por
despacho de 27 de novembro (Processo n. 1.024) :
PORTARIA N. 55

r,

O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público resolve designar o Dr. Mário Carvalho, para, juntamente com o
1° secretário de Legação, Dr. Fernando Lobo, e o Dr. Lauro Boamorte,
constituir a Banca Examinadora das monografias relativas à "Racionalização de métodos e normas de trabalho", apresentadas no concurso
de monografias sobre questões referentes à Administração Pública,
organizada pelo Departamento.
Rio de Janeiro, em 1 de dezembro de 1938. - Luiz Simões Lopes
PORTARIA N

do Departamento Admin;strativo da Serviço PúO preSidCale
blico resolve designar o 1 0 secretário de Legação Dr. Fernando Lobc.•
para, juntamente com o Dr. Mário Carvalho e o Dr. Lauro Boainar•
:te, constituir a Banca Examinadora das monografias relativas it "Racionalização de métodos e normas de trabalho", apresentadas ni coaurso de monografias sobre questões referentes à Administração
Pública, organizado pelo Departamento.
Rio, de Janeiro, em do dezembro de 1938. - Luiz Simões Lo.
PeA •
ooaraata N. 57
O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Pd...kir° resolve designar o Dr. Lauro Boamorte para, juntamente com
o 1° secretário de Legação Dr. Fernando Lobo e o Dr. Mário Carvalho, constituir a Banca Examinadora das monografias relativas à
"Racionalização de métodos e normas de trabalho", apresentadas no
'concurso de monografias sobre questões referentes à Administ-ação
Pública, organizado pelo Departamento.
Rio de Janeiro, em 1 de dez e mbro de (938. - Luiz Simões LoPes
1 . .)liTARIA N.
O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público resolve designar o Dr. José Alexandre Teixeira de Melo, para
juntamente com 08 Drs. Alberto Pires Amarante e Vitor Leuzinger,
constituir a Banca Examinadora das monografias relativas à "Padronização e abastecimento do material para as repartições, apresentadas no concurso de monografias sobre questões referentes à. Administração Pública, organizado pelo Departamento.
Ri' de Janeiro, em 1 de dezembro de 1938. - Luiz Simões LoPORTARIA N.

59

O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público resolve designar o Dr. Alberto Pires Amaranto, para, juntamente com os Drs. José Alexandre Teixeira de Melo e Vitor Leuzinger, constituir a Banca Examinadora das monografias relativas à
"Padronização e abastecimento do material para as repartições"
apresentadas no concurso de monografias sobre questões referentes
à Administração Pública, organizado pelo Departamento.
ln 44a Tn o a tro. em 1 de dezembro de 1938. - Luis Simões Loves
PORTARIA N. 80

O presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público resolve designar o Dr. Vit,or Leuzinger, para, juntamente com
os Drs. Alberto Pires Amaratle e José Alexandre Teixeira de Melo,
constituir a Banca Examinadora das monografias relativas à "Pedrokização e abastecimento do material para as repartições", apresentadas no concurso de monografias sobre questões referentes à AdmiDietração Pública, organizado orlo Departamento.
Rio de Janeiro, em 1 de dezembro ue t938. - Luiz Simões Lopes.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS POBLICAS
' UADRO: II Q

r. c. rt.)

Carreira: Agente de Estrada de Ferri

Classes: K, J, I, II, G, kl, 1
Classe E
Sebastião José Dias.
Januário Franklin Peixoto.
Geraldino Osorio.
Rodolpho Braga.
Oswaldo Doming,ues Braga.
Asclar Stampa.
Carlos Santos.
Aoreo Teixeira dos Santos.
Classe
1. usear Luiz Barbosa.
2. Francisco Lima de °melou_
3. Antonio Teixeira Falis da Silva
4. João Olympio Barbosa.
5. Justo Gomes Martins.
6. Joaquim Gonçalves Vianna.
7. Mario Gomes da Silva Porto.
8. Manoel Jacintho Cordeiro e Sousa.
9. Affonso Faria.
10. Homero de Oliveira Guimarães Junior.
il. João Bittencourt de Sá.
12. Waldemiro dos Santos Pacobahyba
13. Antonio da Silva Ramos.
14. Achilles Casar Burlamaque
15. Francisco de Paula Leal..
16. Pedro Celestino de Castro
17. José Kalil.
18. Cicero de Carvalho
19. João Vitor.
20. José Pinto Ramos.
21. João Pinto Peixoto Velho.
22. João Baptista Dias Peixoto.
23. João José da Silva.
24. Ceciliano Gomes de Oliveira.
25. Juvenal da Cunha Ribas.
28. Mano Ventura Marinho.
27. Carlos Ribeiro da Silva.
28. Francisco da Silva.
29. Alfredo José dos Santos Móra.
30. Aecacio Nabuco Ribeiro.
31. Waldemar Nogueira Carneiro.
32. Tacito do Valia Carvalho.
33. José Osmany Braga Pires.
34. João Chrisostomo dos Reis
35. João Alves Junior.
as. Lincoln Feliz.
37. Victor Moreira Pacheco.
38. Raphael A18.
39. Fernando José de Lemos.
40. Mario Pinto Lima.
caasee
1. Abeillard de Araujo Rangel.
2. Antonio Pereira da Silva.
3. Fraterno de Freitas Guimarkes.
4. Fernando Cavalcante Barreto de Almeida
5. Plinto Alves da Lua.
e. João da Silva Ribeiro .Juiliw
7. Antônio Barreto ,Colbert.
3. Ciarias Lourenço da Cueba. „
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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' 9. Herculano Carneiro.
10. Luiz Gonçalves Barbam
11. José da Silva' Saldanha.
12. Mario Nogueira.
13. Rozendo de Almeida Garcia.
14. Luiz Indig.
15. Alberto Garcia Bueno.
18. Maroello Alves.
17. Bento Luiz Feliz da Silva Junior.Geraldino de Carvalho e Silva.
18.
José Roberto da Silva Oliveira.
20. Christovão Tertuliano de Meireller
21. Antenor Gonzaga.
22. Alfredo Cicero de Andrade Jambo.
23. Leandro Bourget da Motta Guimarled.
24. Arnaldo Paes de Figueiredo.
25. Alfredo Álvares de Oliveira.
26. Custodio da Rocha Azevedo
27. Arthur de Souza Ameno.
28. Achilee da Cunha Oliveira
29. Theodomiro José Barbosa
30. Calso Leite de Oliveira.
31. Joaquim Guimarães.
32. Armando Cordeiro Mendes.
33. José Raymundo Goulart Junior.
34. Benedito Ramos Ortiz.
35. Jaime de Paula Barros.
36. Macario da Silva Barbosa.
37. Vicente Ferrar de Castro Leu,.
38. Orlam de Barros Thompson.
39. Benedito Oscar Rodrigues de Andrade.
40. Alvaro de Oliveira Dias.
41. Antonio Manoel Fernandes.
42. Pedro Teixeira.
43. Saint Clair Cesar Fernandes
44. Geroncio da tosta e Sã.
45. Antonio Carlos Laversveiller
46. Aristo da Silva. Fonseca.
47. Adamastor Augusto Lopes
48. Alberto Joaquim Farinha.
49. Gil Domingues.
50. Plinio Tavares.
51. Octavio Maya Guimarães.
52. .Tayme de Souza Balthar.
53. Arthur Aguiar Santos.
54. Arthur Borges de Mello.
55. Salvador conforto.
56. victorino Eloy dos Santa
57. Adalberto Campos.
58. Fernando Pontes.
59. Mario Ernesto de Souza
60. José lIonorgto Gonçalves.
61. lsaias de Souza.
62. Castão de Mello Cordeiro Gitahy.
63. Ernestino Chrispiiiiano da Costa.
64. Elisiario Augusto Teixei r65. Orlando Lopes de Faria
66. Abel Silva.
67. Octacilio Fonseca.
68. Ernesto França Freire.
69. Honorio Rabello Junior
70. Propicio da Costa Braga
71. Adalgiro de Azevedo.
72. Hermenegildo dos Santa
73. Curiacio José Ferreira.
74. Paulo Burlamaqui Kopke.
75. Francklin Pio Pedro da Riam".
76. Alfredo Barroso Pereira.
77. Mario Stampa.
78. Eriberto Vieira de Rezende.
79. Feliciano Peres Garcia.
80. Homero Barbosa de Araujo.
81. Manoel Baptista de Oliveira
82. José Vieira da Silva Junior.
83. Leoncio de Campos.
84. Manoel Nicomedes Francisco Gomes..
85. José Augusto Castello Branco Tavares.
86. Josino Teixeira Duarte.
87. Frederico Carlos von
88. Gabriel Coelho dos Santos.
89. Romeu Honorio dos Santos.
90. Alexandre Santiago.
VI. Ullysees de Camargo.
92. Antonio Caetano Carlos Cavam"
93. Frederico João de Lauro.
94. Arnaldo de Abreu Madeira,
95. Fabio ~lig,
96. Duarte da Silva Campos.
In. Alfredo da Cunha Marins.
99. Antonio da_ Silva Pedreira rith..
ie. Joaquim Xlves Ferreira da Nom ristfáti;
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100. Adolpho Lopes Fernandes LeAL'
101. Oscar José da Silva.
102. Domingos Azarany.
403. João Agostinho Lisboa da Márie
104. Manoel Luiz da Cunha e Silva,
105. João de Almeida Sampaio.
106. Nahum Eloy de Paula.
107. Amorico da Silva Monta,
1'08. Dano de Oliveira Reis.
109. José de Oliveira Jardim.
110. Deusdedit Vieira Junior.
111. Eduardo de Castro.
112. Bernardino Coelho Junior.
113. Olavo Guimarães.
114. Florismundo de Albuquerque Reage'
115. Orestes de Oliveira Reis.
116. Waldemar Costa.
117. Laudelino Lucas.
110. Waldemiro Dutra da Silveira.,
119. Edgard de Oliveira Balthar.
120. João Antonio de Miranda Junim5.
121. Zeferino Alves.
122. Paulo Valioso da Veiga.
123. Ernesto José da Costa.
124. Plinio Mafra.
125. Antonio Cunha.
126. José Rayol.
127. Carlos Catão de Oliveira' Pratos
128. Albertino Gonçalves Ror
129. Arthur da Silva Rocha.
130. Manoel Pinto da Silva.
131. Renato Ferreira da Costa =nulo •
132. Custodio Gonçalves de Souza.
133. Carlos Picanço da Costa.
124. Victor Pio Pedro.
135. Djalma José de f.ara.
136. Antonio. Barho=n
137. João Targino Peieira da ooiyie.
138. Chrispim Fiorentino Pereira.
139. Dirceu Leal da Silva Tavares,
140. Antenor de Oliveira Teixeira.
1. Antenor Pedro de Campos.
2. Tranquilino Pimenta de Olivelfa.
3. Luiz Souto de Assunção.
4. Manoel Pedr4sa de Araujo Caldos.
5. Diogenes de Limi, e Silva.
G. Severiano de Souza Barbosa.
7. JoN) Darrigue Faro.
8. Huascar Barata Mancebo.
9. Manoel Jardim da Silveira.
10. Rayrnundo Pinto de Freitas.
11. Carlos de Oliveira.
12. João Evangelista de Noronha e Silvio
13. Paulino Ferreira Lopes.
14. João José Coutinho.
15. Augusto Nascimento.
16. Antonio Alves de Castilho Guerra.,
17. Eugenio Ferreira de Abreu.
1'8. Heitor Pires Campos.
19. Carlos Augusto de Albuquerque
20. Sebastião Cordeiro de Souza.
21. Abillo Christiano Machado Juniees,
22. Gustavo Bianchi.
23. Joaquim Henrique de Metro?
24. Carlos da Silva garreto.
25. Reduzindo José de Miranda
28. Carlos Pourchet.
27. Jayme Alves de Miranda.
28. Luiz Monteiro de Barros
29. Nestor Rocha da Silva.
30. Mario Vieira Machado.
31. Joaquim Silva.
32. Alfredo Thomé Gonçalves Juntote
33. Antonio de Oliveira Azevedo,
34. Sebastião Victor de Oliveira.
35. Revermar Alvares de Oliveira.
36. Ernesto de Azevedo Leal.
37. Antonio Martins do Couto.
38. Agostinho de Almeida Valia
39. Delmiro Martins Teixeira,
40. José Marlano dos Santos.
Godofredo Osorio de Novato,
42. Ootavio Ferreira de Souza.
'43. Antonio Augusto de Mandou".
'44. José Maria da Veiga Figtleiredfl.,'
'45. Ananias Alves de Oliveira.
46. Augusto Guimarães Costa.
47. Miguel Moreno.
45. João Figueira T,arivoir.
Alexandre Ferreira da Silva.
58. Jorge Frederico Nolding.
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51. Eugenio das Santos Pereir.:..
52. Eurico Teixeira Guimarães.
53. Antonio Olyntho Rondes.
54. José liajahy Paes Leme.
55. Armando Eugenio Fraga.
56. Laurindo Lopes da Rocha.
57. Joaquim victorino de Souza.
58. Jovino Cicevo de Miranda Junior.
59, (Sebastião Marques de Castilho.
60. Carlos Armando Juliani.
61. Pedro do Vai
62. Brab Carelli.
63. Mario Soares Pereira.
64. Josino Lima.
65. Affonso Moreira da Costa Lima.
66. Jayne Pereira Burlamaque.
67. Paulo Ramos da Silva.
68. Affonso Correia da Silveira.
09. Danton Pedro Freire Carneiro
70. José da Silva Travassos.
71. Nestor de Menezes Rocha.
72. Arlindo da Silva Cunha.
73. Antinio Teixeira Primo.
74. Orris Giffoni.
75. Gerson Caldas de Moura.
76. Luiz de Castro Alves.
77. Francisco Duarte Reis de Oliveir11.
78. Hugo Esteves.
79. Arthur Newley Cirne Kopke J111110tr:
80. rSilvino Barbosa da Silva.
81. Joaquim Guimarães Vieira.
82. Jurandyr Reis de Aquino.
83. Walter Wanderley.
81. João Batista Damasceno.
85. Miguel Mariosa.
Adalberto da Cunha Ferreira.
87. Antonio de Magalhães Bastos,
FP. Ismael Pereira de Araujo.
89. Euletrio de Almeida Pires
00. José Soares Gonçalves.
91. Ed g ar(' de Almeida.
92. °Men) Torres da Cunha.
93. Oelavio Luiz Martins.
95. Antonio de Oliveira Cardoso.
95. Francisco Vieira Machado.
Zacharias Antonio de Anvedo.
97. Fernando Carlos da Fonseca Costa.
98. Benedieto Vieira Esnobar.
99. Louri,t1 Martins da Veiga.
k0. Levindo de Castro Negreiros.
ot.,Tuventino da Silva Borges.
102 „Tarbas de Souza Firmo.
fie. Alvaro Nunes Villhona.
to,. Luc -Lano Cabral de Lemos.
105. Pedro Rodrigues de Barros.
100. Pedro de Andrade e Silva.
107. Reginaldo Cardoso de Almeida
108. Jorge de Morais.
109. João Noronha Feital.
110. Sizenando Firmo Santiago.
11 1. Manoel de Oliveira WanderleYc
112. Militão da Silva Gandra.
113. Braz Ribeiro da Silva Junior.
11 5 . Diniz Antonio tre Siqueira Filho.
115. Emiti° Luiz Mendes.
110. Onofre de Albuquerque Silva.
117. João José da Cruz Sobral Junior.
118. José Lotti.
119. Paulo Gesario Carneiro.
120. João Moreira Cardoso.
121. Mario de Andrade.
122. Lydio Januario Carneiro.
123. Benedicto Monteiro da Silva.
i24. Carlos de Medeiros Torrea.
125. Manfredo Ferreira de Vasconce11011.
•
126. Carlos da Costa Pimentel.
127. Josaphat Çsydaey.
128. Henrique Francisco Vetromille.
129. João Pires de Magalhães.
130. Olympio Augusto de Moraes Diall.
131. Amadeu Pini.
132. Alfredo Pereira Cardoso.
133. Carlos José Fialho.
134. José Martins Ramos.
135. Candido Ribeiro Teixeira.
130. Washington Fernandes Póvoag.
137. António

ev..C•0A.

i38. Edmundo António Victoria.
139. Avelino de Carvalho.
140. Antonio Borges de Freitas Sobrinhd.
il. Augusto da Costa Ramalho.
r
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142. Francisco da Silva Pereira Junior.
143. Mario Ramos Machado.
144. Euclydes Vieira de Almeida.
45. José Pereira Baptista Filho.
146. Neptuno Fiocchi.
147. Amadeu de Oliveira Guimarães.
148. Diogenes Leite Nabuco de Araujo.
149. Julio Nunes Muniz.
150. Frederico Augusto de Oliveira Junior.
151. Romeu Pereira de Melo.
.152. Alvaro Ferreira de Abreu.

153. João Alves do Nascimento.

154. Jacintbo Langoni.
155. Jaldonier de Oliveira.

156. Taneredo Werneck da Silva.

157. José Dolabella da Silva.
158. João Francisco Ribeiro.
159. Luciano Righi.
00. Edmundo Meinick.
161. João de Mello Campello.
162. João Caetano de Oliveira.
163. Francisco Pereira Filho.
164. Feliz de Araujo Magalhães.
165. João Henriques de Freitas Sobrinha
166. João Martins Senna.
i67. Francelino de Oliveira.
168. Mario Matheus da Rocha.
169. Mario de Castro Moreira
170. Luiz Duarte Mendonça.
171. João Victoria.
172. Sylvio Pereira de Mello.
173. 'Joaquim Soares Passos.
1'74. João dos Reis Figueira.
175. Sybel de Sousa Alves Pereira.
176. Benjamim Machado de Paula.
177. Alberto Augusto dos Santos.
178. Vicente Reis de Oliveira.
179. Theodulo Nelson da Costa.
_180. Aristides de Castro e Souza.
181. Francisco Bernardo Garcia da CM.
182. Boanerges de Carvalho.
183. Francisco de Carmo Freies.
184. Paulo Pedro de Lacerda.
185. José Erothides Ribeiro.
186. Alarico Meinick.
187. Humberto Martinho de Moraes.
188. Samuel d'Avila Torres.
189. Isaias Minervino dos Santos.
190. Elpidio de Mello.
191. Manuel Neves da Fonseca.
192. Elpidio de Camargo.
193. João Evangelista de Sá.
i94. Eduardo Fiocchi.
195. Alfredo de Araujo Rangel.
196. José Bento de Macedo.
197. Quirino Machado Curvello
198. José Barbosa de Moura.
109. Augusto Pereira da Silva.
200. Fernando Marques.
201. Pedro Jacintho Pereira Filho.
202. Nuno Lopes.
203. Altamiro Alves da Motta.
204. Albino Moreira da Costa Lima.
205. Alamiro Pimentel e Silva.
206. Manuel Sebastião Vianna.
207. Antonio Vieira Macedo.
208. Nelson Wellington Cirno Kopke
209. Gervasio Garcia da Cruz.

210. Godofredo Leite Soares.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Odilon Chagas da Silva.
•
Antenor Paulo de Magalhães Cruz.
Alberto Antonio da Costa.
Antonio Monteiro de Barros.
Januario Eduardo de Carvalho.
Waldemar Martins Pillar.
João Allan Kardeek Duarte Moreia-4i,
Manuel Rondas.

Joaquim Pedro de Oliveira.
Alipio Pimenta.
Custodio José dos Santos.
Gastão Antonio da Costa.
Adolpho Rodrigues de Almeida.
224. Edmundo Munia Ribeiro.
225. José Evaristo Lopes de Siqueira.
228. Pedro Vieira Machado.
227. lrineu Cordeiro de Sousa.
22b. Antonio Gonçalves Maranduba.
.
229. Antonio Ferreira Bailes JuniOr.
290. James Bezerra de Freitas.
231. Pedro Nascimento Bambus.

219.
220.
221.
222.
223.
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232. João Augusto Versiani.
233. José Fernandes Dias Junior.
234. João Thiago Rodrigues da Cunha.
235. Manuel Antonio Pinheiro Fernandes Atufar.
236. Antonio Pereira Palhas Junior.
237. Danton Condorcet da Silva Jardim.
238. Herculano Pantaleão de Melro.
239. Aderio Ferreira Myrrha.
240. Sergio Ribeiro Pereira.
241. Dano João Barroso Junior,
242. Antonio Cyrillo de Castro.
243. Felinto Alves Guerra Junior
244. Julio Corrêa Neves.
245. Oswaldo Pacheco da Costa.
246. Manuel Mirás.
247. Newton Mascarenhas de Carvalho..
fArminio Leal Pacheco.
243 1
[José Valentim Cardoso.
250. Sylvio Francisco Monsore.s.
251. José Julio de Carvalho e Silva.
252. Jovino Gonçalves dos Santos.
253. Narciso Augusto de Menezes.
254. Alfredo Botelho Chaves.
•
255. Osorio Pereira Filho.
256. Francisco Duarte de Oliveira.
257. Rosentino da Silveira Gomes,
258. Pedro Dantas.
259. Enrico da Rocha Machado.
260. Arthur Marcondes de Aguiar,
261. Haroldo da Silva Amaral.
262. Milton Colbert.
263. Orestes de Carvalho Vasques
264. Raul de Freitas Ramalho.
265. Sebastião Antonio da Silva
286. Fernando Coelho.
287. Thomaz Monteiro Guimarães.
268. Edilberto Ferreira dos Santus Reis
269. Amorico de Andrade Sardinha.
270. Orlando Arèas Figueira.
271. Ary Moreira da Costa Lima.
272. Antonio Roberto da Cunha.
273. Hiran Ferreira.
274. Saint Clair Barbosa.
275. Alcides Rodrigues de Carvalho.
276. José Ramos de Almeida.
277. Waltor Pires de Lemos.
278. Diogenes Padilha.
279. Ruímo Firmo Santiago.
280. Eleuterio Machado.
281. Nelson Mascarenhas de Carvaino.
282. José Carrupt.
283. José Matheus Monteiro Junquei,-'
284. Leão Isaac Cargueira Corrêa.
285. Francisco Olegario dos Santos
2b6. Henrique Jorge Soller.
287. Jacomo Miraglia.
288. José de Oliveira Monteiro.
289. Paulo Carlos Leconte.
290. Joel Pereira da Silva.
291. Elpidio Vieira Maciel.
292. Renê Leal Vou Boeckel
293. Clotario Marins.
294. Amorico José da Silva.
295. Mario dos Santos Rosa.
296. Francisco Gomes da Silva.
297. Icaro Benjamim Baptista. •
298. Sylvio Pereira Rangel.
299. Fernando José dos Santos Junior,
300. Hermogenes Pereira Jacarandá.
Classe "s
1. Joaquim Navarro de Manos2. José Henrique de Souza.
3, Adarlo João Barroso.
4. João de Almeida Tavares.
5. Paulino Alves de Oliveira.
8. Leandro Sevaria° Filho.
7. Deeiderio Pinheiro de Almeida.,
8. José Nunes de Oliveira.
9. Miguel &braga.
-10. Virgílio Augusto Damasoenq
11. Pedro de La Vaga. •
12. Humberto Couto.
13. Amacio doe Santos Dias.
14. José Torres.
15. Alvaro Silveira de Mello.
18. Oswaldo Marinho Guimarleá
17. Avelino Rodrigues de MattOil
18. ~signo Inrea Dominguep,

•

19. Alexandre Bastos.
20. Prudente Ferreira.
21. Arlindo da Silva Li!..
22. Hildebrando Ferreira Junior,
' O. José Rodrigues de Almeida.
24. Elpidio de Andrade Horta.
25. Celio Borges de Mello.
26. Paullno Rocha Pinto Dias.
27. José Saulo Victoria.
28. Alencar Sabino de Castro.
29. Manoel da Silva Bastos.,
30. Ernani da Costa Campos.
Si. Moacyr Pereira de Faria.
32. Waldemar de Cerqueira Corra,
33. Raul de Oliveira Roxo.
34. Antonio José Ferreira.
35. Mario Rodrigues de Souza.•
38. Raul Prado.
87. Tasso Sampaio de Andradei..
88. Joaquim Candido de Souza..
39. Olavo Mendes Pereira Nuried,,
40. Lauro Vieira.
41. Martinho Calixto de Magalhã"
42. Francisco Monteiro dos Santos..
'43. Samuel Pimenta de Moraes
44. Cauby Corrêa Machado.
45. Adolpho Pereira Sampaio
46. José Maria da Cruz.
47. Floriano Burity.
48. Dareilio da Silva Coelho.
49. Tyndaro de Souza Meirelles,
50. Paulo Delphim de Andrade.
51. Antonio Rodrigues Corrêa Castro
52. José Vieira Sampaio.
53. Antonio Theodoro de Barros.
54. Moacyr Lopes Coelho.
55. Emmanuel Dias do Nascimento.,
56. João Baptista de Castro Torres.
57. 'Argemiro Faria ria Silva.
58. Lazaro da Rocha Pinto Dias.
59. Cizenando Lino da Costa.
60. Francisco Compeli° França.
61. Oscar Machado.
62. Ildefonso Neves da Fonseca
03. Norberto Nogueira Martins
64. Luiz de Abreu Vieira.
65. Armando da Silva Monta.
66. San! Clapp.
67. Manoel Joaquim Abelhos Fortes MN
68. Adalberto Silva.
69. Lincoln da Costa Telles.
70, Waldemar Vianna.
71. Oscar Pereira dos Santos Lisboa,
72. Francisco Sayão Masson.
73. Adolpho Augusto Dias de Me1l0
74. Victor Hugo Xavier Pinheiro.
75. Waldemar Martins da Veiga.
76. José Alves Linhares.
77. Godofredo da Silva Neves.
78. Dano Lucas dá Silva.
79. Caio Vaz de Albuquerque.
80. Jonas Pereira Jardim.
81. Olavo Terra.
82. Waldemar lsoldi.
83. Edmar Simões Lopes.
84. Manoel Laureano.
85. Alberto França Baptista.
88. Godofredo Nogueira Arrnon0
87, Orlando Isaias.
88. Renato de Castro Lima.
89. Orlando Pinto de Araujo.
90. Ary Koerner Fernandes Mie",
91, Raymundo Baptista de Olivelg.
92. Joaquim Backer Chaves.
93. Jorge de Mattos Guimarãe‘
94. Antonio de Araujo Mídias.
95, Francisco Soares da Silva..
98. Altair de Lima Torres.
Jayme de Toledo Silva
98. Salathiel Fernandes.
99. Carlos Junqueira.
a00. Wellington Fernandes Poebid.
1101. Carlos de Castro Torres.
402. Mario da Silva Simões Corrézi
103. Gustavo José de Paiva.,
$04. João José de Oliveira.
105. Joaquim dos Santos Pinto
108. Ornellas Teixeira de Lellia
107. Paulo de Aguiar Fasshebee.
108. Mario Gomes de Carvalha,
109. Antonio Dias Prado.
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410. José Maria Ribeiro.
111. Armando Soltar.
$12. Francisco Augusto Zebrai
113. Clementino de Sousa.
114. Mario Ferreira Ramos.
115. Alvaro Ferreira Nobre.
116. Hercilio Pedro Thompsen de Paula Leite,
117. José Lourenço Vianna Junior.
118. Anesio Ribeiro Pinto.
119. Francisco Tovar de Vasconeellos.
120. Lucas Evangelista Pereira.
121. Antonio Bastos Pinto da Silva.
122. Antonio d'Avila Junior.
123. Elvino Vieira da Silva Filho.
124. Antonio Rodrigues Bastos.
125. Leoncio Ribeiro de Souza.
129. Cassiano Cintra de Oliveira.
127. Antonio Carlos do Couto Mendes.
128. Benedicto Germano da Silva.
129. Octavio do Oliveira Rosa.
130. Antonio de Padua Nascimento
131. Arthur Marques dos Santos.
132. João Gomes Ferreira Braga,
133. Hartholomeu José da Silva Filho.
134. Manoel Guimarães Pereira.
135. Floriano Fructuoso Monteiro Rivera.
136. olyntho Cavalcante.
137. Manoel Nery Pereira.
138. 1,niael Pereira do Nascimento.
139. Aloysio Bittencourt Calazans dos Santoa.
140. Ernani Gonçalves Mendes.
141. Nelson Dantas Barbosa dos Santos.
142. Aftonso Lorena.
143. Dkogern-_- ,, Alves dl Yn.--:eirranto.
141. Renato Alves Ferreira.
145. José de Moraes Diniz.
146. Marcello Alves Junior.
147. Gustavo Adolpho Butiler.
148. João Carlos da Gama.
149. Sebastião Xavier da Si!va.
150. Nelson Pires.
151. André Carpinteiro Pinheiro.
152. Manoel Domiciano da 1i:tumulto.
153. Marcelino JoEá Innocencio.
151. João Baptista de Baptista
155. Leonel Vieira de Lima.
156. Custodio de Gouvêa.
157. João Lopes Ferreira.
153. José Maria dos Santos Filho.
159. Affonso Alvarenga Ribeiro.
160. Agenor Francisco Teixeira.
161. Manoel Ribeiro da Fonseca.
1t12. Lourival Ferreira Leite.
193. Carlindo Ferreira Camara.
161. Avelino Joaquim da Silva Filho.
165. lijalma da Silva Moraes.
Adail clos Santos Dias.
106. t
Oswaldo Paulino da Silva.
168. Nicaeio da Silva Gomes.
1 .Ataliba Alves Sobrinho.
109. 4
Miguel Angelo Leone.
171. Henrique Mariano de Souza.
-172. Jos4 dos Reis Nogueira.

199. Elpidio Gomes da Silva.
200. Valeriano Co: deiro de 80‘324
201. José Alpben Neves.
202. Waldeinar Pinto Lima.
203. Hugo Corrêa r‘eves.
204. Joaquim José cia Silva.
205. Marcos de Caralho.
206. Sopbronino de Gouvéa.
207. Francisco Alves de Deus.
208. Alberto Celestino dos Sante".
209. Alvaro José Ribeiro.
210. Benedicto Rocha da Silva.
211. Joaquim Barreto de Oliveira.
212. Ernestino Paulo Theodoro.
213. Paulo Faria.
214. Alvaro de Sonsa.
215. Manoel da Rocba Costa.
216. Clemente de Melte..
217. Aristobulo Quirino da Silva.
218. Pedro Vieira de Almeida.
219. Fabio Magioli.
220. Manoel Francisco da Coincide
221. Eurico Nunes do Patrocinio.
222. José de Carvidho Bastos
223. Alfredo José Dias.
224. Manoel da Coilcs Filho.
225. Borel Mareello.
226. Antonio Peruardes de Castro.
227. Aurino França.
228. 2tenobio de Miranda Pinto.
229. Benedicto Alves Bittencourt.
230. Perminio Modesto Ribeiro.
231. Francisco de Barros Xavier Ferreira,
232. Luciano Alves Junior.
233. Marcellino José Carlos.
231. João Gonçalves Netto.
235. Angelo Raphaei Biangolino.
236. Doreneville •oieno de Castro.
237 José da Costa Sepulveda.
238. Jose Flores de Siqueira.
239. Virgilio Cesar Machado Sampaio.
240. Florestan Anirla: da Nascimento.
241. José de Soma Junior.
242. Ary Koerner 1Vartins da Silveira.
243. Antonio Ferreira Coutinho Junior.
244. Luci° Pinheiro Chagas.
245. Antenor Christian° da Silva
246. Nicanor Vieira de Rezende.
247. Ayrton (3alvão.
218. Lieinio ftbdon.
249. Erico Lessa da Silveira Caldeira.
250. Joaquim da Silva Rocha.
231. Horacio Nelson Lacerda.
42. Paulo Godofrcdo cie Mattos.
253. Antonio Torres Braga.
254. Jol•to Evange'ista do Nascimento.
255. Edson de Pii
256. Joaquim Luiz de Souza, I'.
257. Juvenal da Costa.
238. Adhemar Rangel.
259. Candido Roberto da Silva Oliveira.
260. N.conor Paraguassú.
261. Monoel Luiz de Souza Fortes
262. João Antonio do Nascimento.
263. Eduardo Carlos Wolker.
264. José da Costo Monsores.

174 Manoel de Resende Simões Corres,
175. Francisco Querido Pereira.
179. Weneeslau Ce.roovil Filho.
177. Victor Corrêa Neves.
178. José Braga Netto.
179. .Tanuario Candido da Silva Leite.
180. F rancisco de Salles Paula Gama
181. Numa Pompilio de "mem,.
182. Antonio Francisce. dos Reis.
183. Heraclito Carneiro.
184. Oswaldo Teixeira Souto.
185. Gil de Medeiros Santos.
186. Paulo Antonio Viola.
487. Dano Soares de Souza.
188. Sebastião Lopes Soller.
189. Carlos de Soma Oliveira.
190. De.oeleciano Fernandes dos Santoa.
191. Carlos Humberto da Silva Rego.
192. João Diniz Lago Filho.
193, Moacyr Munir Ribeiro.
194. Raul Ciúme° da Cruz Novaes.
195. clodoaldo Brao‘ão.
196. Osorio do Carmo Borges Leal.
- 197. Luiz Ferreira Franco.
AN. Malharia .Gezar do Azeverle.

267. Sebastião Soares Cardoso.
zsa. José de Lima.
269 Antonio Teixeira de Macedo.
270. Luiz da Costa Freitas.
271. Jesé Corrêa de Souza Guimarães.
272. Eduardo Alves Moreira.
273. Manoel Alves de Oliveira.
274. Cicero Baptista Lage.
275. José Maria Martha Filho,
276. Euelydes dos Santos Chaves.
277. Raul Cordeiro de Souza.
278. Waldemar Duarte.
279. Pedro Alves de Magalbées.
280. ()atavio Migucl da Silva.
281. José Raunhetti .
282. Joaquim Cand.do Pereira Junmr.
283. Adelino Roditgues da Silva.
284. Cyro Mesquite.
185. Arnaldo de Souza.
286. Manoel Francisco de Oliveira.
287. Agostinho São Luiz Horta.
288. Brasillo da Silva.
289. Antonio Lo Giudice.
290. Rodolpho de Almeida Lopes.

173. Nieolau Bazarelli.

265. Gentil José Ferreira.
266. Luiz Amaro de Mattos Gonçalvet...
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291. Claudionor da Silveira Gomes.
292. José Teixeira Pinto Junior.
293. Alberto Carlos Pinto Coelho.
294. Newton Ayres de Carvalho.
295. Bento Chaves Lopes. •
296. Homero Nascimento Ribeiro.
297. Roberto Furtado de Figueiredo.
298. Dialma Satyro Marques da Silva.
299. José Leal de Azevedo.
000. Roberto Fulton Smith.
801. Virgilio Cardoso Martins.
302. Joaquim Floriano da Fonseca.
p03. Alberto Ramos.
304. Carlos Lopes Ferreira.
005. Irenio Alberto Moreira.
306. Severino Baptista da Silva.
307. Armando Silva.
308. José Arruda Tavares
309. Ascendino Lobo.
310. Dado do Almeida.
811. Julio Alves da Rocha.
312. Joubert Figueira Gaivão.
313. Eloy de Almeida Couto.
314. Antonio Teixeira Coelho Junior.
315. Jefferson Xavier Baptista.
316. Manoel de Oliveira Andrade.
317. Amoldo Soares de Oliveira.
318. Nelson Moinho Peres.
319. Arnauld Leal Von Boeckel.
$20. João José Horacio e Silva.
021. Pacifico Fernandes.
322. José Xavier do Carmo.
$23. Virgilio Augusto dos Santos.
$24. Tito de Souza Vai.
225. Odon Pimenta de Moraes.
326. Manoel Nascimento Loureiro.
327. Cedro Cardoso da Cruz.
328. Salathiel José de Oliveira Maurity.
WS. Luiz Pereira.
$30. Januario da Silva Junior.
331. Fleury Daniel Siem.
332. Irineu Augusto Martha.
333. Euelydes Teixeira Guimarães.
$31. Antonio Lucio Ribeiro.
335. Eduardo Langhoff de Faria Machado
$36. Alberto Pereira da Rocha.
337. Sebastião Pereira do Valia.
$38. Raymundo Pereira.
$39. Alcides da Costa Guimarães!
340. Odracir Goulart.
341. Atcino Ferreira Camara.
342. Arvey de Valnisio.
$43. No.3tor Joaquim da Silva.
344. Norberlo José Corréa.
$45. Severino França.
$46. Plinto da Cunha o Silva.
347. Darnastor Antunes Moreira.
348. San! Soares.
349. Manoel de Macedo Mafra.
$50. Marcellino Moreira Ramos.
$51. José. Amaro Vieira.
352. Arnaldo de Moura Dias.
353. Dyonisio Benedicto de Mello,
258. Gustavo Alves Pereira.
355. Domingos Biangulli.
356. Francisco Oscar do Amaral.
357. Jeser Brasileiro.
358. Walter Reis de Carvalhido.
359. Vicente Costa.
360. Nair Ramálho.
361. Carlos de Oliveira Reis.
•
362. José Luiz Ribeiro.
363. Antonio Soares Costa.
364. Berculino Moreira Netto.
305. Cassiano Rodrigues Freire.
366. Boanerges de Atm .iiaa Ramos.
367. Oscar Alves de Souza.
368. André Nirolau Sobrinho.
369. Joaquim Melchior.
37C. Solou Medeiros.
371. Galileu Giffoni.
372. Anelio Saltes Marins.
973. Atahualpa Mendonça.
374. Walderriar da Costa Ferreira.
375. José da Cruz Souza.
376. Alcebiades de Andrade Machado.
377. Antonio Alberto Osorio Cardoso.
378. Carlos Nabuco.
379. Nicacio Torrentes Ramalho.
880. Alfredo de Medeiros Alvnn.
281. Deocleeiano Ramos de Lima.
382. Homero Bustamante.
383 Adhernar de Menezes Ramos.
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384, Almerindo Fernandes Ribeiro.
385. Joaquim Luiz de Souza.
388. Jovino José da Silva.
387. Gabriel Alves Pereira.
088. Joaquim Roberto Coelho Ferreira
3894 Antonio Alberto.
39k. Targino Pereira da Silva.
391. Joaquim Besouro de Figueiredo.
392. Hercilio Braga Barbosa.
293. Pedro Calazans da Cruz
094. Jacy Lopes.
395. Oswaldo Pereira.
396. Alberto Ventura de Mattos.
47. Mario de Oliveira Barbosa.
398. Carlindo Brasil.
399. Benedicto Pereira Lopes.
400. Jos4 Forrnira Paulino
Classe IP
1. Alcides uoelho da Silva.
2. Herminio Dias de Mello.
3. Clarimundo Conceição da Silva,
4. lldefonso Baptista Moreno.
5. Helio. Moraes.
6. Gregorio de Almeida Pacheco,
7. Armando Fernandes.
8. Abel. Pinheiro de Castro.
9. José Vintorino Coelho.
10. Jurandyr de Oliveira e Silva.
il. Belmiro da Silva Figueir6
12. Elpidio Silva.
13. Adalberto Teixeira.
14. Jorge Ladeira Pinte.
15. Antonio Esperidião Franca.
16. Alvaro Guimarães.
17. João. de Deus Magalhães Crus.
13. Petronilho Rodrigues da Silva.
19. Benedicto Alves de Oliveira.
20. Benicio Vieira da Silva.
21. Nelson Gonzaga.
22. João Baptista Marcondee
23. Celistote Lavra.
24. Jorge Acelyno de Oliveira.
25. Emmanuel Severino da Silva.
26. Pedro da Silva Ribeiro.
27. Joaquim de Oliveira Carvalha
28. José de Castro Lima.
29. Domingos Gomes de Figueiral!). a911~..
30. Tlieophilo Augusta Germano.
31. Dorvalino Theodoro Soarei.
32. José Dacio Cavalcanti.
33. Jorge Marques Caldas.
34. Byron Maurell.
35. José Fritz Bucholz.
36. Cydino Vieira, de Almeida.
-87. Waldemar da Cunha Passos,
88. José de Avellar Lomba.
39; Paulo Ribeiro.
I Benedieto Marcos Ribeiro.
.101
1 Walter Maggioli de Mello.
42. Liguinorio Marques.
43. José Alves Martins.
44. Viciorino Honorato Lopes.
45. Luciano Pinto Lopes.
48. Waldemar Luiz dos Santos.
47. Manoel Vieira Peixoto.
18. Manoel Ferreira da Costa.
49. Eurico Gonçalves de Abres.
50. José Lopes do Figueiredo.
I Luiz Fryling.
511
1 Waldemar Siqueira Duarte,
53. Jucundino Dias Albano.
54. Francisco José Ferreira.
55. Emmanuel de Souza Lisb6a.
56. Hernani Sylvio de Gouvêa.
57. 41ipio Rodrigues dos Santos.
58. Sebastião Ferreira Salles.
59. Henrique Evangelista de Oliveira
60. Benedicto Darrigo.
61. Juracy da Rocha Pitta.
62. Joaquim da Motta Ferreira.
63. Joaquim Gonçalves de Carvalho mareias.
64. José Taranto.
65. Socrates Napoleão Jordão.
66. Lucio Thomé.
67. Josué da Cota Carvalho Purev
68. Martiniano José de Siqueira.
69. Paulino Pedreiras Otero.
70. Genarino Sibilio.
71. Thiago da Costa Nunes.
72. Abelardo Peciann.
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73. UI, evo Lopes.

74. Jorge Teixeira.
75. Adolpho Corrêa Junior.
76. Antenor Casal.
77. João Antonio de Oliveira.
78. Benedicto França Lopes.
79. Valeriano Rodrigues do Amaral.
80. Francisco Olympio da Silva.
81. Oswaldo Alves Pereira.
82. Romualdo Joaquim Martins.
83. Adoipho Busse.
84. Oscar de Barros Souza e Meio,'
85. José Ferreira de Cargueira.
86% Octacilio Henriques da Silva.,
87. Levindo Lana da Silva.
88. José Roberto da Silva Oliveira junlOr..
89. Anisio Penha Borges.
90. Alvaro Alfredo Fialho.
91. Luiz da Veiga Pinto.

92. Waldemar Dinamarco.
93. Anulcar Sorice.
94. José Caldeira Victor.
95. José dos Santos Lopes.
96. Presciliano Gonçalves.
‘ 97. Francisco de Paula Ribeiro.
, 98. Manoel Rodrigues Dias de SO-Uiti 30-tidM;
il 99. Manoel Ferreira Damasceno.

NOO. Manoel Ribeiro dos Santos.
401.. José Edson de Lima Oliveira.
.402. Pedro Nogueira da Gama.
1103. Antonio Motta de Albuquerqu/
404. Manoel Ignacio da Veiga.
405. João Evilasio de Oliveira.
406. &varino Alves de Souza e Silva.
107. Saint Clair Cordeiro dos Santos
408. Manoel Alves Sobrinho.
409. Brasil Figueira Rodrigues.
110. José Alexandre.
1111. Euclydes Flores de Amorim
lin. Clodomiro Alvaro Eseobar
1113. Carlos Pesset.
014. Francisco Teixeira Alves
[115. Ulysses Itolim da Silva.
116. Archimedes de Souza Martins.
117. Regulo Nunes.
418. Isidoro Vieira.
419. José Francisco Paes.
420. Demosthenes de Mello
421. José de Souza Lucena.
1122. Leopoldo Ferreira Valente
423.Joel Mendes Pereira Nunes
a24. Romeu Fernandes Ribeiro.
1125. Joaquim Ferreira Guimarães.
426. Ama- aldo Rodrigues de Sousa Par%
427. Plinio de Oliveira Fernandes.
428. Marcai Santos.
129. Raimundo Firmiano da Matta,.
130. João d'Alincourt Rabo de Oliveira; adirialai
131. Manoel de Sousa Pinto Filho.
[132. Alvaro Martins.
1133. José Ribeirc da Cunha
434. Alfredo Vieira.
435. Elmano Muniz Filho.
436. Cicero Cerqueira Esmeris
37. Hormindo Pinto Barbou..
38. Abeillard Nogueira da Gam
J39. Augusto de Aguiar Melgaçc
40. Francisco Pinto Ribeiro.
141. Leopoldo da Costa Nogueira.
42. Chrysanto Gomes da Silveira Tititar
: 43. Guiomarino de Castro.
44. Joaquim Simões Agostinho.
45. Sebastião Pereira Barbosa.
n. Antonio Estevão da Rocha7. João Avila da Costa.
4 S. Luiz Antonio da Silva.
11,1e
tr, : VAideotioprilinoopIira
e de Sonsa.
Pinto.
1' 51 . Arist:des Ferreira Lima.
152. Durval Alves de Oliveira.
I
Nestnr Zacharias Vieira.
5 . Christovão Coelho do Amarai.
w-,. Armando Freitas de Oliveira.
5n. José Marques.
11157. Denizart Leon do Nascimento
5S. Benedicto de Almeida Pereira
59. Luiz. Hermenegildo Barreto.
i 60. Paixão Anastacio de Paula.
.i 61. Francisco Assumpção %tiros&
62. João Baptista da Cruz Saidanb
[6 . 'foacyr Soldo Falcão.
kw; \,;;; P mar Oatiano Corrêa.
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165. Perminio Vianna.
166. Antenor Moreira da Silva.
167. Atalia Soares Horta.
168. Miado José de Sousa.
169. Josias da Silva Barboza
170. Antonio Vianna Berger.
171. Augusto da Cunha Cezar.
172. Antonio Martins.
173. Hilario Gonçalves Moreira
174. José Dutra das Neves.
175. Epivaldo Balias.
176. Joaquim Arthur Penedo.
ves Barboza.
177. Sebastião Gonçal
178. Luiz Alves.
179. Manoel Cargueira.
180. José Pedro Barboza.
181. Floriano Pinto da Fonseca.
182. Gentil Santiago Pereira.
183. Manoel Lourenço.
184. Anelio Caldas.
185. Clodoveu Zeferino Riolino
186. Benedicto Pereira Leite,
187. Mario Chapelin.
188. Gastão de Macedo.
189. Ludovico Gomes Vieira.
190. Almyro Durães Cerquei'',
191. Dam Praxecles Maciel.
192.. Manoel Jardim Ribeiro.
193. Rodolpiano Vieira.
194. Oswaldo Cruz de Figueiredo..
195. Alcides Souza.
196. Lindolpho José Ferreirf
197. Apparicio de Andrade.
198. Tertuliano da Costa.
199. Tiburcio Augustx, de Siqueira
200. Jayme Lopes de Vasconcellos,
201. Benedicto Gonçalves Ramos.
202. Satyro Ernesto Rezende.
203. Lindolpho Cardoso da Silva.
204. José Cardoso da Costa.
205. Aurino Monte.
206. Alvaro Freixieiro.
207. Eduardo Amara:.
208. Diomar Baptistu Guimarães
209. Candido Firmo de Gocky.
210. José Monteiro cit. Barros.
211. Oswaldo Soares Pinto.
212. Levindo de Oliveira.
213. Alcibs Cruz de Oliveira,
214: Ernesto Paulo Bossi.
215. Adriano Martins Ramos.
216. Claudionor de Azevedo.
217. Ernesto Telles Cordeiro.
218. Djalma Fernandes.
219. Thiago José da Conceição.
220. Nilo Reis Pereira Nunes.
221. Norberto Pereira.
222. Benedicto Fabiano Sobrinho.
223. João Fryliiag.
224. José Justino da Silva Braga Júnior.
225. José Gonçalves Roque.
-226. Jarbas Moreno.
227. Manoel Marques de Barros.
228. Ruy Gaivão Junior.
229. Juvenal Coelho Guimarães.
230. João Simões Quinteiro.
231. Luiz Sant'Anna Salles.
232. Childerieo Pereira de Andrade.
233. Benedicto Carneiro Marins
234. Ubirajara Taranto.
235. Domingos Mala.
236. Hermes Cavalcante Lins.
237. José Bernardino Pereira.
238. Sebastião de Carvalho Vasqueira
239. Gilberto Alves de Lima.
240. Armando de Castro Baceiar.
241. Enéas José Soares.
242. Lazaro Alves da Costa.
243. Alvaro José de Cerqueira Lima.
244. João Braga Caminha.
245. Ubijara Duarte Monteiro.
246. Francisco de Andrade Ribeiro
247. Jacinto Oscar Martins Falcato
248. Oswaldo de Oliveira.
249. Wilmann Lima de Ornellas.
250. Celso Tavares.
251. Euclydes Tavares.
252. Constantino
253. Aliatar Cardoso de Almeida.
254. Felipe Zacharias de Carvalho
255. José Monteiro Patto.
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256. Francisco Martins Gualberto.

257. Sebastião Rogério de Andrade.
258. João Marques dos Reis.
259. João Evangelista Leal Pacheco Muer.
260. Agostinho Francisco.
261. Mário Moraes Diniz.
262. Ariró Marcondes Bougleux.
263. Pedro Manuel dos Santo&
264. Francisco Faig Filho.
265. Balbino Tavares Júnior.
266. Sylvio de Souza.
267. Rubem de Mello Brandão.
268. Alvaro Pereira da COMA.
269. João de Deus Menezes.
270. Luiz Lacombe.
271. Elih Severino da Silva.
272. Plinio Rubens Coutinho.
273. Ary Pinto Moreira.
274. Antonio Alves Bezerra.
275. Adherbal Domingos de Sousa.
276. José Araújo Dias.
277. Augusto de Lima Guimarães.
278. Polypio Gomes da Silva.
279. Attila Pimentel da Costa.
•
280. António Lisbent Athayde.
281. Gentil de Faria Costa.
282. Myronides Campos.
283. Abuso Chagas.
284. Lupercio Ferreira Creder.
285. Ernestino Vianna Lopes.
286. Ranulpho Fernandes da Silva.
287. Estevão Soares de • Oliveira.
288. João da Silva Lima.
289. Francisco de Paula Alonso Serod10.
290. Jayme Garcia de Aragito.
291. Edson Cintra Vidal.
292. Moacyr Martins da Veiga.
293. Pedro Ferreira da Silva Júnior
294. Arnaldo Joaquim Nunes.
295. Júlio Henriques da Silva.
296. Accácio Benedioto de Mello.
297. Edgard Carlos Teixeira.
298. Raul Soares.
299. Luiz da Silva Freitas.
300. Joel Moreira das Chagas.
301. Joaquim Leonardo Teixeira.
302. Antonio José Pereira das Neve.
303. Augusto Amarai Rocha.
304. Domingos Caetano da Silva.
305. Norival José de Oliveira.
906, Durval Gonçalves de Oliveira.
307. Mário da Rocha Araújo.
308. Mário de Oliveira Barcellos.
309. Leonidas das Chagas Rosa.
310. Justino Pinto da Silva.
311. Armando Ovidio de Carvalho.
312. Carlos Freire.
313. Arnaldo Reis.
314. Marcelino Bispo de Souza.
315. Raymundo Nonato de Oliveira Júnior.
316. Alberto Gomes Ferreira Leite.
317. Mário Pereira da Luz.
318. Jorge Barboza Pereira.
319. Otácilio Ruiz Ricão.
320. Adail Costa.
321. Nelson Menezes.
322. Durvalino Raposo Moreira.
823. Indio de Barros Souza e Mello.
324. Heraclito Garcia Bernardo da Crus.
325. António José de Castilho Barboza.
328. Manuel Domiciano Ferreira da Encarnação.
327. Américo Gentil Corrêa.
328. Sebastião de Castro e Silva.
329. Giny Moreira Fagundes.
330. Ernesto Marins Guimarães.
33.. Raul Inácio de Andrade Filho.
332: José Martins de Moraes.
333. Julio de Souza Pinto.
334. Theophilo Bastos.
335. Janne de Araujo Barboza.
336. &mico Medeiros.
337. Edmundo Magalhães Salgado.
338. Mário Munia Barboza.
339. Joaquim José de Moraes.
340. Heitor Domingos Pereira.
341. Manoel Carlos Lacé Junior.
342. Antonio Lino de Oliveira.
343. Prospero Falconi.
344. Luciano Augusto de Souza.
345. Amaro Paschoal de Faria.
346. José Pereira Teixeira.

347. Carlos Eugenio Serpa
348. Annibal Ramos.
349. Luiz Tupinambá.
350. Clarimundo José Soares.
351. Adalberto Monteiro Torres,
352. Ovidio Joaquim de Souza..
353. Gag á() Vitorino de Souza.
354. David Cereueira.
355. José Lopes.
356. Nely Belém Goulart.
357. José l'erreira Nobre.
358. Sanches Braga.
359. Waldemiro da Silva Graça,
360. Leopoldo Augusto Vieira.
361. Glyeerio Fernandes Nogueirt.,
362. Pedro Antonio Botelho.
363. Francisco de Assumpção.
364. Alcides Soares.
365. José Bm.
366. Alberto, Carvalho Filho.
367. Saturnino da Matta.
388. Fausto Lopes Brasil
389. Arnaldo dos Santos.
370. João Pinto de Castro.
371. Antonio Leopoldino Sampait
372. Orlandino Nogueira.
373. Alvaro Benedicto Moreira OUillaidrieek
374. Otto Lassa Sanches.
375. Jos( Rondas Junior.
376. Sebastião Pires Ferreira 11
$77. Antonio Leal Coutinho.
378. João Cbrisostomo Brasileiro.
379. Victcrino Francisco de Azevedo Paly4;
380. Joaquim Luiz Aniceto.
381. Joaquim de Paiva Mendes.
382. Cassio José da Conceição.
383. João Candido Novaes Junior.
884. José Cesso: Leite.
385. Osorio Paris.
386. Adib Miguel.
387. Braz de 0,iveira Couro.
388. Guilherinino Martins de Paula
389. Ornar Raymundo.
390. Sebastião Junqueira de Barros.
391. Leolindo Xavier Filho.
892. Sebastião Dyonisio de Oliveira.
393. Benedicto Salustiano de Godoy.
394. Affonso Erothides Rodrigues.
395. José oaulo de Siqueira.
396. Antonio Augusto da Costa.
397. José da Silva Cardoso Junior,
398. Francisco Cabral de Almeida.
399. Jayme Pereira da Silva.
400. Eduardo José Gonçalves.
'.
401. Joaquim Alves de Souza.
-402. José Floriano Nogueira de Olivei111.,
403. Antonio Leopoldino Arantea.
404. Antonio Vietos Pinto,
405. Mauricio Parquarelli.,
406. João Teixeira Braga.
407. João Soare. Camara.
408. Ignacio Rodrigues do NascimentO.,
409. Miguel de .Lima Mattos.
410. João Durante.
411. Oscar juventáno Pereira.
412. Cyro Barbosa Moreira.
413. Francisco Garcia de Oliveirt.414. Oswaldo Baptista Teixeira,
415. Alberto de Araujo Lima.
416. Affonso Jambo da Fonseca.
417. Jorge Ca:vario.
418. Nelson Leite de Oliveira.
419. Sebastião José Vieira.
420. Walter de Araujo Cintra Vidal..
421. Christian° Carlos Gama.
422. Milton de Aquino Prazeres.
423. Paulo de Mello.
424. Francisco Freitas do Naseinsent0.425. João José Fernandes Filho.
426. Salvador Cotrim Orijd.
427. Oscar Rodrigues Ribeiro.
428. Antão de Souza Ferreira Junior.
429. Alvimar de 011weira Rosa.
430. José Soares Pechincha.
431. Emigdio Cardos*, das Chagas.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438

Antonio Faig Torres.
Celso da Silva Sapucaia.
Joaquim Quaresma de Oliveira 32318114
Dano Tupinambá Ribeiro.
Guiman Lopes da Rocha.
Manoel P.odriguNs Ferreira.

439.

.13Sé

3 , onlingos Antouto Vieira Fia*.

440. Lafalettm Vieira Nunes.
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441. Plinio de Castro.
442. Moacyr Ecreeira de Andrade Jamba.
443. Herculano Soares da Silva.
'444. Paulo Duarte Moreira.
445. Carmelino Corrêa de Oliveira.
446. Joaquim Alves Cardem.
447. Francisco Bailes Lins de Sont'Anne.
'448. Manoel Lino Junior.
'449. Antenor Medeiros.
450. Amaro Nunes da Costa ~Sm
'451. Urbano dos Santos Sardinhár
452. Antenor Remia.
453. Flausino Antonio da
454. Onesio de Castilho Barboeii.:
455. Durval de Oliveira Braga.
456. Domingos da Costa Rodrigué8
457. Guinivaro Nogueira.
458. Rubens José dos Santos,
459. Mario José Teixeira.
'460. Manoel Aradas de Mak*
461. Benedito Dias de Souza.
482. Sebastião Rodrigues de 'Aleita/
'463. Francisco de Paula Cunha.
464. Waldemar Pinto da Fonseca.
465. Anthero Evangelistiltopteka,
466. Silvino de Souza Negrão.
487. Aracymir Costa.
'468. Walfrido Nardy Fernanda Iltr.
169. Julio Magalhães Vieira.
170. Claodio Senna Ribeiro 40 Vai.
'471. Jarbas da Cruz Vietoria Junho...
172. Oswaldo Felisbino do Namintenel
'473. Sebastião Machado de thirvarh/
474. Euclydee Bernardo.
'475. José Lemos da Casta Madeira:,
476. José de Carvalho Vasquee
477. Castoel de Vargas Wanzell"
478. Joaquim Moreira Cardoso.
479. José Alonso do Carmo.
480. Antônio Luiz de Souga.
481. Bellarmino Guilherme letra,
482. Adil'io Bobino de Cedro.
'483. Djeniberto Gonçalves Leite
484. Germano de Paula Viannt
485. Ernesto Gonzaga Sobrinhii.
486. Aurelius Flovius Moreirt.
'art. Raymundo Rodrigues do Atifielleso
488. Luiz Ferreira Alvas.
489. Marcellino dos Santos Figuedel
Clame '
f. Sebastião Marques B6a vmgers
2. Mano Pimpa da Silva.
3. Darcy Ferreira da Silvá.
4. Alcides Pinto de Freitas.
3. Manoel Clemente Junior.
6. Antônio de Oliveira Itotel'ha.;
7. Arnaury da Fonseca' Tinimo.
8. Aprigio Chrysostornõ Tavarea
e. Symp'hronto Fragosõ de Melai
TC. Manoel Dias de Moraes
Nev Cabral Santiagd.
12. João Cabral de tem'.
'12. Aniceto de Sousa.
'14. Joaaulm de Faria Moreira.
115. Manoel Joaquim de Almeida Uai
"*. Jos4 do Carmo Guie-nivel.
11. Albino Candido de Oliveira
18. Dlony g lo 3os4 Lornsa.
'19. rrancisen :fos4 de Azevedd.
20. Olavo Goulart.
el. Aniceto Alain° de Medeiem P111%
Aristides Lobo Leite.
Isace.Luiz da Paula.
91. 300 Mareai doe iteM.
25. Mine de Castro Nobrege:.'
26. Eileen Alves dos Santos.
27. Aidovrando Alves Guerra'',
JORA Amorim de Araujo
28.
'nfosté Avila.
29(
Nabor Pinheiro Fernanded.
31. Geraldo Silveira 'da Rosa,
22. .Tose Venanclo de Paiva.
22. Mimar de Paula Santiago.
3.4. Mario Francisco dá Crua.
'f.iose Ferreira da nava,
as{
t Avelino dos Santos.
37. Alberto Soares de Rezende
-rther 'Parreira Saltes
_
Nery Abica (louée„.
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O. Renato Soares Dutra.
41. Benedicto Guirnarães Vieira,
42. Olivio de Paula Bento.
'43. Alvaro de Avaliar
44. Oswaldo Ribeiro.
46. Ranulpho da Moita Camargo.
46. Aristeu Indio do Brasil Vasconcetwe
47. Antonio Lima da Costa.
48. Theobaldo David da Silva.
19. Arminio Muniz Barbosa.
00. Adherbal Gama.
51. Antonio Nicolau Junior.
52. João Evangelista de Campos
63. Ary de Araujo.
84. Alfredo Pereira de Barros
56. Sylvio Ribeiro (Mini.
58. Alde'mar de Araujo Silva.
57. Milton Motta.
Deooleciano da Silveira Leal.
f Arnor Soares de Oliveira..

r.

l

So João de Oliveira Campos.
01. Antonio Luiz Godoy.
82. Apparielo Henrique Lassa.
83. José Barreto Pereira Pinto.
84. Waldir Alonso.
66. Corintho José Corres
88. Achilles Braga Junior.
87, Luiz Pereira de Castro.
88. João Pedro Barreto Pereira Md..
49. José Vianna.
f Alfredo Peres .
ro
(Epitacio Tavares do Nascimento).
It. Joaquim da Costa Oliveira.
73. Antonio °noite de Sá Ribeiro.
fFernando de Azeredo Coutinho,
74{
fJoel Ayres Bezerra.
M. Walter Faria.
77. Paulo Neves.
78. José Cavalcante da Silva.
79. Floriano Pinto de Castro.
80. Numa Pompilio Sampaio.
f Alvaro da Silveira Guedes
81
lAffonso Munis do Naseimant4
83. Venancio Mearelli.
84. José Leite Soares.
85. Nilo Martins do Nascimento,
86, Otto Monteiro de Barros.
87. João Theodoro Alves.
88. Nourival da Silva Ribeiro,
89. Waldir da Silva Coelho.
90. Pedro Mariano Alves da Silva.
91. Nelson DIniz.
92. Archimedes Victor Soares.
93. José Laurentino da Costa Junior.
94. Ernesto Conforto.
95. Antonio Cabral Filho.
96. Arthur Gonçalves Trilho.
97. Bismarck da Silva Marque*,
98. Roberto Nery Stelling.
99. Antonio Neves da Fonseca.
Randolpho Raposo.
fJoão Moreira dos Santos.
101{
t Odilon Bottret .
103. Alvaro Leal Pacheco.
104. Belmiro Rodrigues.
Itacir Rogado de Oliveira.
;105
1. José Rosa da Silva.
407. Ismael Gonçalve,s de Oliveira.
108. Antonio Lomar Sobrinho.
'109. Willemel Praxedes Maciel
110. Octavio Augusto Moreira
111. Frederico de Andrade,
112. Argeu Ferreira.
113. Raphael Farnese.
114. Newton Nunes Cavassom
115. Francisco das Dores.
116. José Soares Camara.
Mario de Si Bittencourt e Gemera.
1(7
Roberto Robalio Ferreira.
119. Durval Antonio do Monte.
120. Octavio Magri.
CIL Antonio Giminez de Casino.
122. Renato de Albuquerque.
na. José Formaggine.
484. Agapito Celestino Boletim.
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125. Alberto Gama.
126. Henrique Buhler.
427. Ary Pinto Ribeiro.
428. Alcebiades Mazza.
429. Aristeu Januario de Gouveli.
430. Oswaldo Pereira da Silva.
431. Luiz Corrêa de Almeida.
432. Nelson Leal Ribeiro.
433. Pedro Rodrigues de Carvalho Filho.
434. Itagiba Regato Delphim de Andrade.
435. Henrique Regato Delphim de Andrade.
436. General Alves Ferreira.
437. Theobaldo Pinheiro da Silva.
438. Antonio Sant'Anna.
439. Adherbal Lobo.
140. Joaquim Lourenço Lobo.
441. Cezar Pinheiro Fernandes.
142. Norberto Machado Curvello.
443. José Carneiro Martins.
144. Waldemar Ferreira de Sousa
145. José Furtado de Medeiros.
448. José Marcellino de Moraes Netto.
.
147. Fausto Pereira da Silva
148. Egydio Di Glovani.
;149. Arnobio Santiago.
450. Benedicto Pereira 40.
151. José Thomaz de Aquino.
152. Gentil de Castro Vidigal.
153. Durval Alves Baptista
154. Paulino Vieira Christo.
155. Marcos Coelho Bareellos.
156. Emygdio Mariano da Fornecia
157. Herminio Ribeiro.
158. Carlos Silva do Nasalmente
159. José Laureano de Macedo.
160. Messias Gomes dos Santos
161. Ludovino Augusto de Assis
162. Nelson da Rocha Paris.
183. Aloysio Ribeiro Rolland.
164. José Costa Soares.
185. Manoel Nogueira de Oliveira Julgar.
168. José Velasco Ferreira.
167. João Vianna Ribeiro.
168. José da Rocha Fernandes.
169. Franoklin do Amaral Lobo
170. Nilo Goulart.
171. Luiz Pinto Romualdo.
172. Francisco Mel/ione.
173. Roberto Bem Nova de Arauá,
174: Julio Neves Collin.
175. José Caldas de Campos.
178. Odilon Alves dos Santos.
177. Arlindo Ferreira da Silva
478. Benedicto Ferreira.
179. José Francisco de Sousa.
180. Albino Pinto da Silva.
181. Euclydes de Azevedo Lage.
182. Grimaldo Monteiro de Novaes.
183. Francisco Germano da Silva
184. Octavio Ferreira Claudio.
185. Ulysses Ferreira Gomes.
186. José Casario de Lima.
187. Odorico Caolho de Aquine
188. Ephraim da Silva Braga.
189. Odilon Duarte.
190. Pedro João Doffini.
491. Humberto Soares da Rocha.
192. João Pedro Martins Filho.
193. Raul Pereira Borges.
194. José Cardoso Pinto.
195. Orlando Cabral.
196. Geraldo dos Reis Figueira.
197. Geraldo Gregorio de Almeida.
198. Antenor Cabral de Oliveira Barana„
199. Manoel Tiburcio do Carvalho.
200. Jair Alves Rayot.
201. José Monteiro de Novaes.
202. Pendes Hermenegildo Pereira
203. José Domiciano.
204. Francisco de Padua Corri
205. Albino Gonçalves Moreira
206. Humberto Sá de Andrade
207. Antonio Dias.
208. Camillo José Antunes.
209. Nourival Machado Lima.
210. Christiano Dutra de Carvalho
211. Henrique Figueiredo Corte*
212. Tasso Graça Caminha.
213. Carlos da Silva Pimenta,.
214. João Ribeiro Gomes NettP
215. Antonio da Cruz Filho
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216. Sebastião Rodrigues Alves.
pf7. Mario Pinto da Silva.

318. Geraldo Fernandes Brandão.

219. Ernesto da Silva Cunha.

320. Antonio Pinto de Cerqueira Uma
321. Carlos Mesquita Guimarães
222. João Drummond Maia.
323. Antonio Dias de Castro.
i124. Duillio Frugulhettf.
225. Jayme Alves.
228. José Januário Carneii.4,
227. Geraldo Celso Ferreira.
9. João Martins do Valia.
tor. Thomaz Gomes da Silva
no. José Jovino Fernandes.
1. Leocadio Costa .
g2. Thiago Sá.
233. João Luiz Brandão.
234. Eugenio Florencio Evangelista
235. Antonio Cordeiro Manha,
236. Oscar Lopes da Silva.
Carreira: - Cogidtd, OffifiA

Unias:

J, 19, 111, §
Classe J

1. Ootaviano Augusto Manoel da 0•440.
2. Lauro Campos.
3. Paulino Pereira de Barros.
4. Manoel Vieira Baião.
5. Renato Ribeiro.
G. João Carlos da Costa Carvalho'
7. Olavo do Egypto Rosa.
1. Julio Mendes Campos.
, 3. Oscar Coelho de Sousa.
ft4). José Marques da Silveira Calado.
41. Antonio Caetano de Oliveira
12. Francisco Antonio Coelho.
Oscar Moreira de Almeida.
/4. Julio da Silva Cordeiro.
16. Francisco Garcia da Rosa inala
16. Alfredo Augusto de Mandona.
Euelydes da Costa Rodriguea
18. Francisco Torouiiho.
19. Victor Botelho Chaves.
20. Deodoro Monteiro Gomes.
21. Octavio Godofredo Machado.
;22. João Baptista Moi!.
23. Frederico Henriques.
24. Joaquim Luiz Vida! de Barros
25. Edgard Jaointho de Almeida.
26. Irineu José dos Santos.
27. Sebastião Carlos da .Silva.
28. Oscar José de Paiva.
19. Carlos Nolasco de Carvalho.
)0. Manoel Netto de Barros.
Classe 1
1. "4rgi1io Washington Bittencourt.
2. Francisco Figypto de Andrade Rosa3. Ayres Gonçalves de Queiroz.
4. Ludgero da Silveira Filho.
15. Pedro Basileu de Andrade.
4. João Baptista doa Santos.
7. Antonio Carlos de Araujo Maallack¡,
8. Austerliano Dias Paredes.
9. Alvaro Felippe de Sant'Anna.
16. Manoel Roberto da Paeiencia
11. Paulo dos Santos.
12. Antonio Francisco da Silva Netto.
13. Lino José de Paiva.
14. Mario do Nascimento Oliveira
15. Alfonso de Souza Reis.
16. Godocfredo Pires Franco.
17. José Joaquim dos Santos.
18. Gozar de Almeida.
19. Julio Mal.
20. Adventino Baptista CoeIno.
21. Armando Sayão.
22. Rigoberto Baptista de Almeidi
23. Luiz da Silva Pereira Bastos.
24. Oromar Coutinho.
25. João Alfonso Moreira.
26. Antonio Tavares da Camara Juane.
27. Carlos Itajubá Moreira.
38. Juvenal Rodrigues Chaves.
29. José lido Dias Cardoso.
90. Canelo Barbosa do Nascimente.
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3i. Ary Taveira.

32. Prancisco Dias do Amaral.
33. Lourivel Flintz Coelho.

M. Mario Meirelles.
l. krancisco dos Santos Silveira "110r.

30. Juenal Pinto de Almeida.
37. Adoipho Victor Panam.
38. Fedia() Lobo.
39. Modesto Edmundo Krau.
40. Augusto Pinto de Gouvêa.
41. Manoel Ribeiro Machado.
42. Luiz Severino dos Santos.
43. João Penuaiirrne de Castro;
44. Romeu de Oliveira.
45. João Gomes da Silva.
46. Athanagilclo dos Santos.
47. Bemvindo Pinto do Lago.,
48. OcLavio Viriato Martins.

49. Libanio Vieira Paudencio

50. Diocleciano uuintanilha.
Si. Antonio Esteves de Azeved04
62. Alvaro Augusto dos Reis,
53. José Pinto Ribeiro Bailar Jugos...,
54. Ernani Moutinho Maia.
55. Sylvio Pereira da Cruz.
36. Joaquim Vaz.
57. Nelson Soares Guimarães.
48. Aurelio de Lima Nogueira.
59. Carlos de Plana Kelly.
60. Joaquim Martins de Araujo.
61. Pericles Eugenio Leal.
62. Luiz Augusto Pereira.
63. Antonio Pereira Bittencourt..
64. Francisco Xavier de Assis Congo'
65. Waldemar da Silva Guio:ISTMO.
66. Joaquim da Silva .Barreto.
67. Alberto Ramos de Paiva.
•
68. Romeu Antonio Pereira da Ro0b14::
69. .Antonio Pereira da Rocha.

70. José Gomes Nazareth.
Ti. Oscar Gonçalves Leite.
12. Pedro Pereira da Costa Lima MOO&

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Randolpho de Araujo Lima.
Heitor Nolasco de Carvalho.
Antonio Luiz de Moraes.
Luiz Edmundo da Costa.
Jayme de Figueiredo Cardoso.
Antonio Pereira Pinto.
Alberto de Castro Bambar,
Julio Gomes de Alvarenga..
Alvaro Marques de Abreu.
Manoel Proença dos Santos.
Ernesto Monteiro Bertholo.
44. Gilseno Nunes Ribeiro.

65. Albertino Nery da Costa.

66. Eduardo Caheins.
87. Mionso Meirelles Garcia.
88. Oldemar Gonçalves Ferras.
89. João Caricio Pontes.
90. Raul Chaves.

91. José Egypto Rosa.
92. Benedicto Celestino.
93. Juvenal de Araujo Rodrigues

94. João Gandido da Silva.
85. Mithridates Augusto da Gonce19114k

$43. Orlando Guedes de Carvalho.
07. Miguel Eugenio Campos.
$18. João Thomaz de Oliveira.
Archimimo Araujo doa Santo*.
Luis da Silva Marquei.
Classe H
1. Antonio Alves Martins.
2. João Fernandes Pimenta.
3. Gilberto Mende.s.
'4. Adamastor Dias Braga.
5. Amorico Xavier Martins.
e. Antonio Waltrudes de Moraes.
7. Aristeu Reis.
J. João Gonçalves Navarro de Matto6.,
9. Alcino Vieira Machado'.
10. Carlos Pinto da Fonseca.
Balthazar Telles de Almeida.

12. Joaquim Julio de Oliveira.
43. João Meirellee Garcia Junior
14. Francisco da Silva Braga.
15. Annibal Meyer de Freitas.
João de Freitas Oliveira.
ge.
17. Lindolpho Feliolano de Gerqueira Corréa.
Orosmano de Carvalho.
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19. Moysés Rangei.
20. Fernando de Carvalho Miranda.
21. Joviniano de Souza Vai.
22. José Antonio Vieira.
23. Paschoal Nicolau Panella.
24. Raul de Souza Rangel.
25. Conrado de Almeida.
26. José Roberto da Silva Oliveira.
27. Oscar Pinheiro Vianna.
28. Nestor Maia Pereira.
29. Jayme Falcato.
30. Wilberforce Reis.
31. Frederico Ferreira Creder.
32. Lucindo Teixeira Leite.
33. Francisco Sabino Coelho Sampaio.

34. Jacob Silveira da Rosa.
33. Heitor Montenegro.
36. Nicolau Alves Esperança.
37. Moysés França Amaral.

38. Antonio de Oliveira Filho.
39. Alberto Peixoto da Fonseca.
40. João Baptista Corrêa da Silva.
41. Alvaro Nilo Ferreira.
42. João de Souza Abalo.
43. Aprigio da Motta Ribeiro.
44. Augusto do EgYP t o Rosa -

'45. José Joaquim de Azevedo Juntar.
46. Heitor Cardoso.
47. Aristoteles Tavares Dias.
48. Alzindo de Pinho.
49. Alberto dos Santos Mascarenhas..
50. Durval João Ricardo de Oliveira.
51. Jayme Antunee Leite.
52. Raul Sant'Anna Rosa.
53. Augusto Francisco de Soun
%I . Antonio Frederico Rioja.
55. José Guilherme Vieira da Costa Filho,
60. Atahualpa Rodrigues Leite.
.57. Erico de Castro Magalhaea.
58. Nilo José Lopes.
69. Manoel Joaquim de Almeida.
60. Marcos. Evangelista de Miranda.
61. Arlindo Alves de Oliveira.
62. Joaquim Lopes de Almeida.
63. Waldemar Teixeira Monteiro.
64. .Albertino Monteiro da Silva.
65. José Gomes de Almeida.
66. Carlos Freire da Costa.
67. Berminio Pess5a da Silva.
68. João Augusto de Oliveira.
69. Alcides de Oliveira Franca.
70. Ary da Rocha Mont'Alverne
Ne/Ur de nollanda Cunha.

72. João Vicente Samuel Pess6a.
73. João Martins de Araujo.
74. Hernani Pinto da Cnuha.
75. Octavio de Oliveira Quintana.
76. Samuel da Cunha Fernandes.
77. Agenor Mendes Ribeiro.
78. Teophilo Manoel Soares.
79. Nadino dos Santos Credor.
80. Antonio de Oliveira Fonseca.
81. Mario Esteves de Souza Azevedo.
82. Joaquim Mariano dos Santos.
84. Nestor Munia de Medeiros.
•
83. Jorge Ramos de Mello.
85. Altamiro Stampa.

80. Vicente de Paula Lopes Gama.
87. Antonio de Souza Coelho Junior.
88. Nathaniel Fonseca da Cunha e Silva.
89. Placido dos Santos Pereira.
90. Francisco de Paula Buscado.
91. José da Silva Oliveira.
92. Adolpho Francisco da Costa Junior.
93. Octavio Casimiro da Costa.
94. Sandoval Pereira dos Santos Lisb6a
95. Estado Martins de Azeredo.
98. Martinho Manoel Carneiro.
97. Oscar Silva.
98. Antonio Mariano Dantas.
99. Othoniel Fonseca da Cunha e Silva.
100. Manoel Copernico de Brito.
101. Ernesto Proença Filho.

Luiz Frederico Wilken.
Algemiro Tourinho .
Luiz Carneiro de Campos,
Carlos Ferreira Borges.
• IN. Mario José Machado.
• 107. Frederico Egypto de Andrade Rosa.
• • 106. Accacio Quirino Rodrigues da Silva.
• 10:). Manoel Antonio da Costa.
:'" 110. Henrique Scgovia Moreno.
102.
103.
104.
105.
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•
111. Saint Gale Odon Rodrigues Pinheiro
112. David Pinto Lago.
113. Eulyres de Albuquerque e Silva.
114. Procopio José Dias.
115. Pompeu Pinheiro.
116. Octacillo Casemiro da Cunha.
117. Euelydes José da Silva.
118. Cesario Alves da Fonseca.
119. Antonio de Paiva Brito Junior
120. Julio dos Santos Dias.
121. Paulino Vizeu de Sá.
122. José Alonso Ribeiro Y Gil.
123. Oldemar Hattis de Vasconcellos.
124. Carlos Joaquim de Castilho.
125. Alvaro Ferreira Salgueiro.
126. Raul Vieira Campos.
127. Ernesto Ramos Cavalcante.
12e. Ary Mendonça.
129. Sebastião do Carmo.
130. Carlos Ferreira Cam ara.
IS!. David Tourinho.
132. Orlando da Silva Proença.
133. José Antonio de Carvalho.
134. Gilberto Soares.
135. Eduardo Ribeiro da Silva.
136. Antonio Condido do Amaral Fluiu.
137. Emygdio LOpes da Gama Ribeiro,
138. Ary Gesteira Marques.
139. Francisco de Paula Figueiredo
140. Augusto Olimpio Coelho.
141. Ary Keerner Bastos.
142. Manoel Sebastião de Almeida
143. Manoel Francisco Vieira.
144. Adelino de Vaseeneellos
145. Carlos Campos Pereira.
14.6 . Tancredo Quintanilha.
147. Octavio da Costa Telles.
148. Pedro Celestino Junqueiri
149. Oscar Luiz da Cunha.
150. Coraey Moreira da Silva.
Classe: - o 1. Jarbas de Brito.
2. Sebastiáo Gouvèa do Prado.
3. Miguel Cruz.
4. Benedicto Augusto Nogueira.
5. Oetavio Teixeira Godinho.
6. Antenor Braulio de Aguiar
7. Annibal da Silva Ramos,
8. Nelson Belmiro Alves.
3. Alberto Thadeu.
10. Carlos da Silva Vieira.
11. Octavio Brugger.
12. Jorge Von Dollinger.
13. Armando de Vasconcellos Bittencourt.
14. Carlos Leão Caullireaux.
15. Uldarico Pinto Gonçalves.
16. Durval Augusto da Costa.
17. Amerieo de Souza Aguiar
18. Jorge Theodoro Ferreira.
19. Rodolpho Duarte Filho.
20. Romualdo Costa.
21. Edolvres de Albuquerque e Silv.
22. Glycerio Rangel.
23. José dos Santos Leite Junia
24. Tancredo José Lopes.
25. Durval Pinto de Miranda.
26. Santiago Villalba Filho.
27. Lourenço Monteiro Gomes
28. Waldemiro José Teixeira.
29. Manoel Cerqueira.
•
30. Adamastor da Silveira MonteirO.
31. Francisco Amaro de Souza Santos Pilho.
32. Manoel Rodrigues Pereira.
33. Agostinho Nunes Montez.
34. Antonio Faustino.
35. Heitor Lopes de Lima Barros.
36. Alvaro Meirelles Garcia.
37. João Pedro da Silva Junior.
38. Frederico Christino dos Santa. Juntei
39. Oscar Sanches de Britto.
40. Durval Armando Gomes .ROSa.
41. Simeão Randolpho Pereira da Silva.
42. Alvaro Ferreira.
43. Claudionor Corrêa dos Santas.
44. Alfredo Gonçalves Vianna.
4. Agostinho de Assis Cerquei/
46. Ericei Fortes.
47. Manoel da Rocha.
48. Franklin da Silva Cordeird.
49. Alfonso Moreira de Almeida,
50. Manoel José ue Andrade.
51. Troiano de Souza Verissin3d.
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52. Bernardino de Barros Horizonte do Brasil,
53. Reitor Vianna de Andrade Figueira,
54. Rodolpho Alves Guimarães.
65. Ubaldo Dias de Mello.
56. Alexandre Maigre de Figueiredo JUDIO.
57. Amorico Pereira Carauta Sobrinho,
58. Theodorino de Andrade.
59. Anestophe de Albuquerque.
60. Galiano Bigio.
61, eswald Teixeira Ilibas.
62. Octacilio de Lima Gusmão.
63. Raul Ilerminio de Andrade.
61. Oetavio Gcnçalves Leite.
65. José Lydio Ferraz.
66. Ricardo Bernardino de Freitas.
67. Nelson Esteves de Azevedo.
n••.,(.3. Manoel de Freitas Palmeira.
69. João Dias de Medeiros Juntei.
70. Norivaldo Alvaro Pinheiro Loba,
71. Emiti° de Souza Vianna.
72. Brasil Ferreira do Nascimento.
73. Dano Paulo Theodoro.
74. Bento Vianna de Andrade Figuehl.
75. Pio Gomes de Souza.
76. Guaracy Cal/ado Rodrigues.
77..
Marques.
78. Gratuliano Ferreira Machado,
79. José Alves Bittencourt.
80. Lucio de Oliveira Pimentel.
Si. Bernardo Savaget Sobrinho.
82. Edmundo Pereira de Mattos.
93. Deoclydes Piquet da Cruz.
84. _Antonio dos Santos MarzagãO.
815. Annibal Quintanilha.
36. Antonino José do Naselment4.
R7. José de Andrade Cardoso.
P8. Carlos Rispoli.
59. Aliamiro de Lima Gusmão.
BO. José Paulo de Souza.
91. Leocadio de Andrade Bastos,
92. Carlos Fortunato da Silva.
Tsl. Alfredo Soares da Cruz.
94. Gumercindo Cesar Pimentel.
95. Cypriano da Costa Guimarãesi,
96. Raul de Macedo Campos.
9i. Nelson José Jorge.
58. José de Alvarenga Ribeiro
99. Pery Mondaini.
190. Antonio Pereira Guimarães.
101. Augusto Feliciano Pitta.
irz. Antonio Gonçalves Machado.:
163. Francisco Ferreira C am pal. •
1 1 4. Zoroastro Gonçalves de Andrad44.
155. Sylvio Henriques.
106. Manoel Brum da Silveira.,
107. Bei/Jair° Soares.
108. Sebastião Chorem de Moraes ~chi:
109. Agenor Rodrigues Neves.
110. Antonio José Soares.
111. Aureliano Gomes da Silva
112. Roneulo Barbosa.
113. Newton Coutinho.
114. Carlos Rodrigues de Carvalhci.
115. Rosario Vilani.
116.Jorge Moreira Landeiro Camisã4„
117. Francisco Ribeiro da Silva.
118. Alberto Costa.
119. Mario Lessa de Vasconcellos,
120. Lino dos Santos Mala.
121. Manoel de Barros Horizonte Brasnekes!
122. Alberto da Silva Flórea.
123. Raul Clapp.
124. José Rodrigues Petropolis
125. Antonio Romão dei Eira.
126. Paulo Moreira de Alaretio.
127. Adherbal Marques.
128. Alfonso de Araujo Lopes da CoMil,
129. Mario Vieira Paes.
130. José da Motta.
131. Eugenio Gomes Morim
132. Carlos Teixeira da Fonseca Basto,
133. Manoel Pinto Monteiro. •
134. Francisco de Alcantara Ventania
135. Manoel Moreira de Almeida.
136. Alvaro Burlamaqui Xopke.
137. Oswaldo Fernandes Leitão.
139. Jon?' Borges de Miranda.
139. Mario Ferreira Compeli°.
140. Adroaldo de Sousa Campos.
144. 74110 dos Santos.
waiderner Garcia Terra.
113. Jarmo José Jorge.
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144. Marino Celestino de Mattol;
145. José Neves Junior.
146. Nestor Thiago Pereira.
147. Petronilho bampaiu.
148. Alpheu Itoarigues Lage.
149. Sabastião Bonard.
150. Stenio de Almeida Fortuna.
151. José Joaquim Ferreira Junior.
152. João Borges da Silva.
153. Octacilio Ludgero de Azevedo.
154. Jubas Augusto da Silva.
155. João Mascarenhas.
156. Pedro Borges •
157. Didimo Pereira de Barros.
158. Dano Brandão do Amaral..
159. Accacio Pinto Dias.
160. Misael Fonseca da Cunha e Silva.' •
161. Adehmar Callado Rodrigues.
;162. Alberto Fernandes doe Santos.
163. Antonio Maria da Silva.
164. Antonio da Silva Ramos Netto.
165. José da Mona Nabueo.
106. Arzetindo Moreira da Silve
167. José Ribeiro Junior.
168. José Alexandrino Corrêa Juntos,
169. Raymundo Nonato da Silva.
170. Carlos da Conceição Pinheiro.
171. Homero Ribeiro.
• 172.. Alvaro Alves Eiras.
173. Pedro Simões Corrêa.
178. Norberto do Amaral.
179. Heitor Pinheiro.
180. João Silvino. Cesar.
181. Alfredo José Gonçalves Itibetit.
182. Manoel Moreira Cardoso.
•
183. Arthur Figueira.
184. João Pinto da Fonseca.
• 185. Joaquirch Nestor de Oliveira.
186. João Scherma.
187. Orlando do Egypte Roas.
188. Cyriaco Spinelli.
489. Noemio Louzada Pinto.
490. Sylvio Miranda.
191. Luiz Cesario Paes Leme Filhe..
192. Joaquim Ferreira da Cunha
193. Floriano Carneiro Barbosa.
•
194. Pergentino Rispoll.
195. Waldemar Vidal de Barros Partem..
196. Manoel de Andrade Meira.
197. Alvaro dos Santos Pimentel.
198. Armando Alvim de Castre Menem*
199. Francisco José Sarmento.
100. Cyrillo da Silva Proença.
Classe X

•

1. Adelio da Silva Vargas.
2. Alvaro Reis.
2. Francisco Ferreira Lourenço.,
4. Eduardo Felippe de Azevedo.
5. José Roberto Vieira de Mello Jankis
6. Adhemar de Souza.
f7. Adail Montes de Almeida,
a. Elkim Prées do Andrade. •
9. João Carlos de Carvalho.
$0. Octacilio Monteiro da Silvd.
. Fabio Faria.
12. Mario Chaves de Jesus,
13. Luiz Menezes.
44. Armando Lins.
j15. Aphrodisio Leite de Lucent.
16. lulas Raphael dos Santos. 1
47. Aires Cardoso Vaseoneellos.
118. Lucio Fontant de Barros
19. Armando Dias de Carvalho*
20. DJalma Gonçalves Vigiar.
21. Alfredo Anthero Ferreira.
22. Erothides de Souza Cruz.
23. Thomé dos Santos Monde&
24. Joaquim Pereira Pinto.
25. Leoncio Freitas.
26. Ernani Ventura da Cunhe,
27. Waldemar da Silva Altnehla,
28. Augusto Soares.
29. Waldemar de Assis Ferreira,
30. João Escolastico Fagundes,
31. Alvaro Prado de Moura.
32. Carlos Poppolino.
33. itenedicto Rocha Pinto Dias,
34. José Dias Passos.
35. Augusto Bernardes Rodrigues.
36 Lindoloho Alves.
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• 37. Durvalino
38. Nestor Catão.
39. Alvaro José da Motta.
40. Dano Mello de Oliveira.
41, Ary .Ribeiro Martins.
42. Manoel Baptista do O' de Almeida Junior.
43. Eugenio Barreiros.
44. Vecio Goires de Alvarenga
45. Eurico Alves Ferreira.
46. José Nilo Bandeira.
47. Elieser Henrique de Lima Barrete.
48. Aldo da Silva e Sousa.
49. Mauricio Bastos.
50. Agenor de Paula e Silva.
51. Armo Teixeira Lopes.
52. Alvaro Pereira.
53. Mauricio Pereira de Sousa.
54. Agostinho de Sousa Jardim.
55. Antenor Franco da Cunha..
56. Pedro Gonçalves Vieira.
57. José Augusto Trindade.
58. Luiz Antonio Domingues de Barros Vasooncellos.
59. Alberico Guimarães Martins,
_
60. Joh( Soares.
61. Antônio Adauto de Almeida.
62. Felipe Eiras.
63. Afonso Guimarães Reis.
64. José Marins Machado.
65. Oscar Ferieira Dias Torres..
66. Alberto José Ferreira.
67. Cristiano da Costa Braga.
68. Maurino alto de Lamare.
69. Ladislau Martins Vai Porto.
70. Amfiledio Adelino da Silva.
71. itagiba Trindade de Medeiros.
72. Bei nardino de Melo Junior,
73. Joaquim Nunes Rodrigues.
74. Henrique Alves Ferreira.
75. Claudionor Alvaro Dominguea.
78. Alvaro 'Soares de Azevedo.
77. Rubem da Silva Amaral.
78. Rafael Adrien.
79. Francisco Tomaz Guião.
80. Francisco António Loióla.
81. Francisco Marques Pinto.
82. José de Alvarenga Cintra.
83. Pedro Gaivão Bellez.
84. José Vieira Ferrari.
85. Deocleciano Crisóstomo de Lima.,
86. Ernesto Moreira de Almeida.
87. Newton Augusto da Costa.
88. Artur fteinaldo da Rocha.
89. Ulpiano Cavalcante Cidade
90. Ranulpho Carlos Moita.
91. Lino de Oliveira Pinto.
92. Afonso Martins Ferreira.
93. Rubens-Teodoro Gomes de Amorim.
94. Francisco F i dells Martins.
95. Luiz Vigier Junior.
96. Júlio Fileto.
97. Lindolfo da Silva Coelho.
98. Fidelcino Lúcio de Faria.
90. Alfredo Fernandes Viana.
'100. Henrique Diniz do Nascimento.,
101. Edgard Sebastião Ribeiro Reis,
lnocèncio Ferreira da Silva.
102. Ari
103. Manuel Cavalcante de Melo.
104. Erasmo Barreto.
105. Asnaury Nascentes Coelho.,
106. Armênio JC.2é de Araujo.
107. Manuel Pinto de Almeida.
'108. Ernesto Pereira de Sousa.
109. Samuel da Gama Dubois.
110. 'Joaquim Tereira de Castro,
111. Valdeimre Alves da Silva.
112. Enrico de Castro Antunes.
113. Francisco Précoro Rodrigues Filho.,
114. Rodoval Marques Poliano.
115. Antônio Vargas.
lio. 1jelow Carvalho Almeida.
117. "asso Kelly Marques.
118.•ennui Joaquim Martins.
119. Jona , Jayme Pereira da Crua.,
120. Ileginaldo Ferreira da Casta.
121. João de Aran,lb Filho.
1 9.2. Olavo Leal Arnaut.
123. João Antonio, Teixeira.
124. Alberto Abeodato da Silva.
125. Henrique Corrêa Barbosa Juni",
126. Luiz Martins da Silva.
127. Elohim Braga de Sousa Antunes.
128. Manoel Freire Jucá Junior.
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129. Alberto Lopes Ribeiro.
130. Raul Bittencourt dos filant,"
131. Diomar Ramos,
132. Decio Passos.
133. ..2ainuel de Oliveira ~Gins
134. Hildebrando da Silveira.
135. Arthur Antunes da Silva.
136. Diuuisio José Vieira.
137. Waldernar de Barros Azem
138. 1.3enedicto da Costa.
1J9. Oidernar Augusto Ferreira
140. José de Paula e Silva.
141. José Pinto dos Santos.
142. Alcides de Oliveira Cardoso.
143. Henrique Roberto Silva Oliveira
144. Nazareth Lopes.
145. Armando Barreto de Carvalho.
146. Luiz G'onçalves de Sousa Filho
147. Oswaldo Franklin da Cunha.
148. Accacio Rodrigues Lopes.
149. José David Machado.
150. Fernando Infante Vieira.
151. Oscar Ramos Ferreira.
152. Manuel Estavas das Dores.
153. Sebastião do Amaral Savage1
154. Eugenio Gomes QuintA.
155. Arlindo Alves Pires.
156. Alvaro da Silva Sarmento.
157. Paulo Delphino dos Santos JunI0
158. José da Costa Buccos.
159. Antonio Francisco de Sousa.
160. Joaquim Furtado Sardinha Junioll
161. José Rodrigues da Silva.
162. Antonio Marques de Abreu.
163. Antonio Lourenço Alves Miguel,
164. Jaldo de Azevedo Lopes.
165. Antonio Durão Teixeira Basto.
166. João Francisco Nunes.
167. Jorge de Oliveira Porto.
168. Adhemar Alves Barbosa.
169; Sebastião Humphreys da Silva
170. Saint Clair da Silva Valente
171. Joubert Dias Duarte.
172. Matheus Soares Botelho
173. Reynaldo Pestana.
174. Benjamim Menezes.
175. José Pereira Julio.
176. João Franklin da Cunha Jutur.
477. Juvenal Pinto da Silva.
178. Irineu Medeiros dos Santos.
179. Francisco Pinto de Almeida; •
180. Pedro Cypriano de Faria Viam;
181. Othoniel Bra g a de Souza ~une*
182. Luiz Monteiro.
183. Adelermo Santos Rodrigues.
184. Messias Moreno Rodrigues.
185. Oswaldo Caldeira.
186. Renato Delphino dos Santos
187. José da Fonseca Cunha.
188. Waldemar Nobre da Silva.
189. Eduardo Marques de Oliveirs
190. Manoel Francklin da Cunha
191. Waldemar Vieira da Silva.
192. Newton de Araujo Lima.
193. Manoel Ribeiro da Silva.
194. Manoel Firmino de Oliveira .
195. Antonio Freitas da Cruz.196. Agenor José da Silva.
197. Augusto Pacheco de Medeiros.
198. Alvaro Angelo Lopes Filho.
199. Wanderlino Cubeiro dos Santos.
200. Carlos Brandão da Cunha.
201. João Luciano Calhelros.
202. João Climaco de Macedo Paes Leme.
203. Aristides dos Santos Marques.
204. Marcillo ealhanone.
205. Ernani Portugal de Carvalbe
,
206. .Waldemar Bittencourt.
207. Oscar C.ardoso Nogueira
208. Edgard Barbosa Fortadt
209. Aristides Pedrosa Calda:
llildo Carvalho Nazaret,
210.
211. Manoel Moutinho Moia.
212. José da Rocha Neves.
213. Deusdedit Barreto Gitahy.
214. Nestor de Oliveira e Silva.
215. Roberto Gonçalves Pereira.
216. Rueli4es Barreto.
217. Certos de Assumpção Pintc
218. José Homero de Castro.
219. Lou ri va I Vieira Borges.
290. Luiz Ferreira.
221. Jose Neves de SanCAnnt
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222. Henrique Tertuliano dos Santos Junior.
223. Oswaldo José Monteiro.
224. Nestor da Costa Xavier.
225. Frederico do Egypto Rosa.
285. Arthur de Wilton Morgado.
286. Manoel, Moreira.
287. Clovis Barcellar.
288. Aldem iro Marcos Bento Ferreira.
289. Sylvio Petropolis.
290. Sizenando Garcia de Macedo.
291. João de Oliveira.
292. Sebastião da Costa Saldanha.
293. Alvaro Mariano.
294. José Joaquim Lobão.
295. João Ferreira Monteiro.
296. 0Clemar Tudo dos Santos.
297. Annibal de Paula Ferreira Sanai".
298. Humberto Rodrigues Guimarães.
299. Pedro da Fraga Marques.
300. Paulo Augusto Vieira.
301. Manoel Rosa -da Cunha,
$02. Claudionor de Oliveira e Silva.
803. Floriano Peixoto Cardoso doa Baologr
304. Socrates Oliveira Moura.
305. João Joaquim Pacheco.
306. Milton Schubert.
307,.. Antonio Cyrillo da Cruz.
308. Roberto Perpetuo.
309. Frederico de Albuquerque Foo°"'
310. Jorge Brum da Silveira.
311. Ernani da Silva Amarante.
312. Francisco Manoel Lopes.
$13. Floriano Francisco Alves.
814. Accioly de Oliveira Moura
. 315. Luiz Sinesio da Silva.
31-6. João Lima de Menezes.
317. Alzemiro Torres de Madeiro, •
818. Nelson Ferreira de Castro.
.
319. Satyro Moraes Azevedo.
320. Benedlcto da Conceição Lua
321. Jorgelino Rodrigues da Crui
1122. Heitor Peixoto Meirelles.
323. Joubert Egydio de Carvalho
324. Joaquim da Silva Monta/vão
325. Alberto Estavas Soares.
326. Leopoldo José do Couto.
327. Angenor Antenor de Azevedir,
328. João Antonio Lopes.
829. Jehovah Thompson de. MV* PAgi lifflat
330. Thales de Menezes.
331. José Ribeiro Midaes.
332. Mauricio Pacheco.
333. Calisthenes Xavier Pinheiro.
334. João da Cruz Tavares Filho.
835. Rodrigo Francisco Wandeek 1201
336. Nicanor Antonio da Rosa.
337. Nelson Schubert.
338. Francisco Peixoto Meirellea
339. Waldemar Sodré.
940. Alencar Condido da
841. José Reis de Araujo.
342. Oswaldo da Cunha Leal.
343. José do Nascimento Pereira.
226. João da Costa Ferreira.
227. Elpidio Martins Grunha
228. José da Rocha Colonia.
229. João Machado de Carvalho.
lfia."
230. José Francisco Pereira do Affil
231. Miguel Alves de Carvalho.
232. Augusto da Silveira Dezzono
233. Annibal Monteiro Torres.
234. Dagoberto Flintz Coelho
235. Enéas Muniz Machado.
236. João Veríssimo de Sã.
237. Moacyr Lopes Gama..
238. Julio Abrantes de Oliveira.
239. Armando Hor Meyell Fraga
240. João de Araujo Dias.
241. Dermeval de Souza Coelho.
242. Armando de Figueiredo Roei*
243. Annibal Leal Pacheco.
244. Alvaro Bastos de Souza.
245. Joaquim Lopes dos Saiitos,
246. Agenor Gonçalves Nunes.
247. Fernando Antonio Botelho. •
Manoel Monteiro de Barro'.
249. Miguel Jorge Henrique.
250. Jonathas Mayrinek de Azevogil
251. Lauro Sperle.
252. Cyro Gonçalves Leite
P53. Raul Soares Junior.
254. &Monto de Oliveira.
pç r n tiorei Cardoso Clsork
110rfonso de Oliveira

n

257.
258.
259.
260.

Mathusalem Monteiro.
:r.:, everino Guedes.
Denedicto de Albuquerque Lima.
Paulo Menezes.

Jollo Medeiros.
Viclor Augusto Verol.
Jayine Macedo.
Norberto da Cunha.
Malliias Salles.
266. Altivo Vicente Torres nomeei.
267. Faustino Timm) de Carvalho.
268. Carlos de Souza Rocha.
263. Nestor Duarte Nunes. •
270. Gentil Vargas Dergal.
271. Alvaro Trigueiro.
272. Euceario Avelino da Silva.
073. Altidoro Ghiaroni.
274. José Conrado da Fonseca.
261.
262.
263.
261.

075. Diniz Espindola Brandão.
26. Luiz Gomes Jobim.
277. Tarquinio Francisco de Almeidt.
1278. Benedieto de Andrade e Silva.
379. Artbur Oscar Cherem de Moraes
80. Jacy Valerio do Espirito Sant",
81. Manoel Antonio dos Santos..
Ataliba Pereira Leite.

28?. Rizeiro Michel.

381. Waldemar Soares Nazareth.
341. José Corrêa da Silva.
345. Frederico de Souza Jardim.
346.-Affonso Monteiro de Barros
347. Carlos Cesar Barcelos.
6148. 'José S.cherma.
319 . Nelson dos Santos Pacobahybo.
350. Alberto Rougemont.
Levy da Fonseca.
#132. João Pedro Goulart.
653. João Paulo do Nascimento.
654. João Frederico de Almeida Juitiffloil
655. Adhemar Leite da Cunha.
1
856. (Jeorgino de Aquino Mattoso.
357. Archimedes Aimé Pinto - de Carnal&
258. José dos Santos.
259. Mario Francisco d'Aguila.
360. Francisco Gentil Ribeiro.:
,361. José Rodrigues Pimento'.
" .1
302. Pedro Ivo Pereira de Carvalho).
363. Carlos Marcondes Cabral.
364. Gertrudes Alves da Silva. ..
3135. Adalto de Oliveira e Silvd • •
366. João Francisco das Neves.
367. Ary Pimenta Bueno.
36.8. Aymoré Alves da Fonseca.
369. Alvaro Gonçalves Braga.
370. Noir José Teixeira.
371. Alberto Sá.
272. João Antonio de Paiva.
273. Antonio Rodrigues Pimentet.
274. José Tinoco Duarte.
375. Oswaldo Flintz Coelho.
376. Torquato da Silva Lobd,
377. José da Silva Guimarães.
378. Walter Bruno Figueira.
379. Edgard Kopke Duarte Piai&
NO. Paulo José Cardoso.
081. Henrique Corrêa da Silvá.
.
382. Antonio Venando Gonoakvoe 03131813-3
383. Pompeu dos Reis Freira.
1384. João Neves Filho.
385. Alberto Pires Corréa.
386. Raul Gomes. .
887.. Firmo Freire do Carvalho..
388. Palmyro José de Cadilho.
.389.
" Orlando Passos.
390. Jocelym Cardoeo
991. Aurelio Goncalves da Crua.
%.
392. Braz Victor Menezes.
393. Alvaro de Oliveira Macedo.
304. C.arnot Germano Franco de ~Wel
595. Joaquim Carlos. Parreira.
096. Antonio Marques de Oliveira,
t
397. José Justino dos Santos.
398. Waldemiro José de Oliveira:.
Clame E,

i . Alceu Moino Brim.
2. Francisco Fernandes.
3. Floriano Barbosa de Castro.
4. Gary de Carvalho.
5: João Velasco de Lima.,"
G. Aristides Luiz Aréas.
7. C:andido °Má.:
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8. Waldemar Gomes.
9. José Soares Leitão.
10. Nilton Duque Estrada.
ti. Matheus Fonseca da Cunha e Silva.
It. Claudionor Pinto Bandeira.
43. Adelino Marques Marcella.
14. Sebastião da Motta Fernandes.
15. Manoel Vela.sco de Lima.
16. Germano Luiz Martins.
17. Marçal de Paula.
18. Francisco Gonçalves de Mello.
19. Edgar doe Santos Fagundes.
20. Esmeraldino João Vieira.
21. Waldemar Antonio de Souza.
22. Manoel Fernandes de Sá.
23. Mario Coelho da Silva.
24. Abel Fiuza Maia.
25. Heitor Joraz da Gama.
28. Alporandir Cardoso Fontes.
27. David Ferreira da Costa.
28. Abel Privai de Sant'Anna.
29. Oswaldo de Oliveira Ramos.:
30. Trajano Pinto Bandeira.
31. Orlando Chaves.
32. Antonio °prisco de Oliveira.
$3. João Ferreira Junior.
34. Mario Pio da Silva.
35. Pedro Ferreira da Silva.
36. Octacilio Falcão.
37. Orlando de Oliveira.
38. Oliveiros Xavier.
39. Dyonisio Francisco Alves.
. Classificação de funcionários públicos civis da Unia°, por ordem
lie antiguidade, em j de janeiro de 1937, "ez-vi" do artigo 5, parágrafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936, aprovada pelo Senhor Presidente da República,
Por despacho de 27 de novembro. (Processo n. 1.898).
-qTÉMO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
QUADRO: vi (6' aznao)
•

Carreira: Servente

Classe: I)
1. Flavio Selam Pereira.
2. Joaquim Francisco Barros Filho,
4. Gino Minozzi.
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem
de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937. "ez-vi" do artigo 5*, parágrafo único, das Disposições Transitórias da lei a. 284, de 28 de
outubro de 1938, aprovada pelo Senhor Presidente da República,
por despacho de 27 de novembro. (Processo n. 2.010).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
mamo: iv (4" azotÃo)
Carreira: Guarda Sanitário
Classes: E D (vaga) - G
Classe
1. Nelson Macedo.
1. Samuel Nogueira.
Classe 12$
Mello.
1. Joaquim Bobino de
2. Aluizio de Souza Leão Sanes.
3. Nelson Nogueira Pinto.
4. Ary Taty Moura da Camara.
5. Lyourgo de Barros Lima.
6. Arilado de Figueira Gaivão.
7. Rubem Cyrilio Castex.
Classificação de funcionários públicos civis da Nilo, por ordem
ile antiguidade, em a de janeiro de 1937, "ez-vi" do artigo 5`. parágrafo único, das Disposições Transitórias da lei a 284, de 28 de
outubro de 1936, aprovada pelo Senhor Presidente da República,
por despacho de 27 de novembro. (Processo n. 2.012).
MINISTÉRIO DA EDUCAM E SAÚDE
QUADRO: v (5' azollio)

Carreira: Escriturário
fitasses: G - F (vaga) 71 - D (vaga)
Classe G
purval de Castro Guedes.
•
1. José Dutra da Silva.
5. Oscar Rocha.
4. Francisco Augusto Figueiredo5. Jorge de Almeida Couto.
6. Manoel da Cunha. Pacho.
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7. Oewaldo Silva.
8. Carlos Ferreira Nery.
IFranklin Lins de Albuquerque Junior
Antonio Simplicio Ferreira da Silva.
9. Julio Pacheco de Oliveira.
Maria Angelica Pedreira de Cerqueira.
Neusa dos Santos Freitas Guimarães.
Classe E
1. Henrique Pereira de Magalães.
2. Fernando Cinelli Filho.
3. Joaquim Manoel de Castro Alves.
Carreira: Parteira
Classe F
1. Aurora das Dóres Leitão.
..n~n••n••n•nn•nn•••••%

CONSELHO FEDERAL DE COMERCIO
EXTERIOR
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ TORRADO, MOIDO E ACONDICIONADO
A REUNIÃO DA CÂMARA DE PRODUÇÃO, CONSUMO E TRANSPORTE DO CoN8ELH0 FEDERAL DE COMÉRCIO EXTERIOR PARA TRATAR DESTA IMPORTANTE QUESTÃO COMERCIAL.
Sob a presidència do diretor executivo do Conselho Federal de
Comércio Exterior, reuniu-se, ontem, em sessão extraordinária, a
Câmara de Produção desse Conselho para- o fim especial de estudar
e discutir o processo relativo à taxa de 15 schillings sobre a exportação
do café torrado, moldo e acondicionado. Além dos membros componentes desta Câmara, estiveram presentes, por convite especial, OS
Moacir de Carvalho e José António Ferreira de Araújo, diretores da Bhering S. A. desta Capital, autora de uni memorial, em que
pede seja abolida a cobrança da taxa de 15 shillings sobre os 20 %
perdidos na torrefação; Dr. Joaquim Nunes 'Cassara, consultor do
Lepartamento Nacional do Café; Dr. Joaquim Barros Alcântara, do
Serviço Técnico do Café do Ministério da Agricultura, Dr. Rubem Descartes de Paula, do Instituto Nacional de Tecnologia e Dr. Teixeira
Mendes, do Instituto Agronómico de Campinas. Após minuciosa exposição da matéria feita pelo respectivo relator, conselheiro João Maria de Lacerda, estabeleceu-se generalizado debate do qual foram regietradas os vários pontos de vista dos técnico e intsressados presentes. O problema da exportação da café industrializado foi sob seu
duplo aspecto, científico e cumeiciel, discutido num plano de superior
petriotismo, tendo causado agradável impressão os vários pontos de
vista sustentados por cada um dos oradores.
A iniciativa da convocação dos referidos técnicos, para de viva
voz colaborarem na solução deste importante assunto, ora em estudo
na Câmara especializada de Produção, Consumo e Transporte, muito
veiu facilitar 'o pronunciamento definitivo que o Conselho Federal de
Comércio Exterior terá de tornar público numa das suas próximas
ses6ões plenárias.

CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONISAÃO

Der 1r de P..18
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cação no decreto-lei n. 406, de 4 de maio de 1938, e no ducais)
n. 3.010, de 20 de egosto de 1938:
I — Ficam altesadas, como abaixo se estabelece, a tabela para
cobrança de sêlo de imigração a que se refere o artigo 7t, do decreto-lei n. 408, de 4 de maio de 1938, e a tabela n. 2, a que se
refere o artigo 25 do decreto 3.010, de 20 de agosto último que
regulamentou o decreto-lei n. 406, de maio do corrente ano:
1) Visto em passaporte de estrangeiros que se destinam ao
Brasil, inclusive os portadores de licença de retorno, por pesaporte:
• 0000, ouro. — Turistas, quando não haja gratuidado
constants de acordo; visitantes em geral; viajantes em transito;
cientistas; professor s, homens de letras e conferencistas; sacerdotes e membro de congregações religiosas:, desportistas, profissionais e amadores;
6', 101000, awro. — Representantes de firmas comerciais e os
que vierem em viapem de negócio; artistas e congên s.b.res. Todos
os estrangeiros que vierem em caráter permanente, não especificados na alínea e;
e Estão .isentos de emolumentos os agricultores e os técnicos das
de indústrias rurais
7) Revalidação consular de licença de retorno — 4000, ouro.
II — O sêlo de Imigração será emitido em estairpillias dos
seguintes valores, do todos êles constando a palavra "Imigração" em
OPrátcres vistveis.
208000, papel.
100,5000, papel.
5009000. papel.'
49000, ouro.
108000, ouro.
.Jodo Carlos Muniz, presidente. — Aristoteles Lima (amara —
Com restrições quanto a sacerdotes estrangeiros. — Artur ;tent .
Neiva. — Attila Monteiro Aché. — Luiz Betim Paes Lime. -- Josil
de Oliveira Marques. — Absteve-se de votar: Dulphe Pinheiro Machado".
Afim de apresentar o parecer final sobre o registro de estinngeiros no Distrito Federal, o Sr. presidente designou uma comisCaireira,
são composta dos conselheiros major Aristóteles Lima
capitão de fragata Atila Monteiro Aché, Artur Hehl Neiva e Dulphe Pinheiro MacLade.
A sessão foi encerrada às 13 horas, tendo o Sr. presidenta
marcado a próxima para segunda-feira, 17 do corrente.
O presidente, Jeão Carlos Muniz.— O secretário, Judo Enálio
Ribeiro.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas doa orgiios oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importAncia correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, or respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfindegas,
•
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, catador& o municipais é ias
ca'..ado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de ti
a que têm direito, em duas prestações semestrais de 289000.
te~
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SECRETARIAS DE ESTADO

ATA DA QUARTA SESSÃO •
(Primeira ext , sordinária), em 13- de outubro de 1938
Aos treze dias do mês de outubro do ano de mil noveten i.es e
trinta e oito, às 9 horas, presentes em uma sala do Ministério dos
Relações Exteriores, servindo como Sala das Sessões no Conselho,
os senhores conselheiros cônsul geral João Carlos Muniz. major
ATOS DO SR. MINISTRO
Aristóteles Lima- Carrara, Artur Bebi Neiva, capitão de Fragata
Foram concedidas portarias de autorização de permanenua ame li
Atila Monteiro Ache, Dulphe Pinheiro Machado, Luiz Betim Pais
Leme e José de Ol sveira Marques, respectivamente presidente e seguintes estrangeiros:
Hilda Nelson Towongn (americana):
membros do Gonselbo. foi, pelo Sr. presidente, declarada aberta
John Thomas Byrne (americano).
a quarta sessão (pruneira extraordinária).
Marie Jane iierridge (americana).
Lida a ata da sessão anterior pelo secretário, foi a mesma
.11
Charles Wishart Jack (americano).
aprovada.
Charles Berwind Harjes (americano).
O secretário penou à leitura do expediente, constante dos seEdith Alexandrina Jack (americana).
- guintes processos: imigração de 50 a 80.000 famílias ,de coloMinnalea Holiman (americana).
„nos; 2) imigração de famílias japonesas até 22 de dezembro de
Ernest Edwin Holiman (americano).
1938; 3i funcionamento de Agências de Viagens e de Turismo;
Martin Garrott (americano).
- 4, permanência dos estrangeiros entrados em caráter temporário.
Alichael Busanski (aniericano).
Corno relatores aos referidos processos, o senhor presidente desigBargarita Reiter Busanski (americana)
nou, respectivanneme. os conselheiros major Aristóteles Lima CaLestes Cedi Henson (americano).
. mera, capitão de fraseia Atila Monteiro Aché, Artur Hehl Noiva e
lieien Elizabeth Coyle )americana).
Luiz Betim Pais imite.
James Rodgers Coyle (americano).
O Conselho, por proposta do seu presidente, aprovou, por maioKenneth Houver lierridge (americano)...
ria, a seguinte relsoliição, tendo se abstido de votar o conselheiro
Hugh Edmund Davy (inglês).
Delphe Pinheiro Machado, e declarado que votaria contra a incluHenry Earl Gray (americano).
são de "eacardotes e membros de congregações religiosas estranHerman Walter Afeta (americano),
geiras” o conselheiro Artur Hehl Neiva:
Tolvo Anselm Toivonen (americano).
Resolução n. 2 — "O Conselho de Imigração e Colonização,
Vernon Le Roi Gudeman (americano)',
Resolve propor ao Sr. Presidente da República as seguintes naodifiPaul de Kuzrnik (americano).

Ministério da Justiça e Negócios Interiores

Ségtindã-feirá

ars
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lesse Hamer Clerk (americano).
Edward Thornas Kenney (americano); *
Philip Blotner (americano).
Frank Paul Powers (americano).
Elvyne Norregaara Powers (americana)'..
William Meyer Maslando (americano)/
Anue Comfort Masland (americana).
Fritz Rosenwald (alemão).
Robert Georg Simon (alemão).
Reina Rolf Kamnitzer (alemão).
Wilhelm Hess (alemão).
Siegfried Bratt (polonês).
•
Meer llerschman (russo).
Martin Monta Mayer (alemão).
Kr1 Heinrich Slotta.
braja Slotta.
Use Josephsohn (alemã).
Max Josephsohn (alemão).
Israel Feilschmann <alemão).
Ugo Zona (italiano).
Viktor Komlos (húngaro).
Margarete Komlos (alemã).
Augusto Nunes (português).
Charlotte Lewschinski (alemã).
Franz Baruch (austríaco-alemão)'.
Ibrahim Ibrahim (libanês).
Dawid Bondiner (polonês).
Cear da Costa Senra (português).
Adelheid Horwitz (alemã).
Alfred Horwitz (alemão).
Werner Herzog (alemão).
Serafim Tavares da Silva (português).
• r.z,nardn jssoo Pessoa Lopes (portugulat
• Salvaisre Merino (italiano).
Adão Pereira dos Santos (portuatafis).
Adelino de Lima Barros (português).
Bendito Lourenço de Matos (portuguémr,
Daniel Alves Pereira (português).
José Pinto da Silva (português).
Fra ncisco Gomes Rodrigues da Crus (giodgffinel
José Ribeiro Freire (português).
Mino Soares da Silva (Português).
Vitc:nno Ferreira de Brito (português)
Prsciesa Rosa da Silva (portuguesa)
Seraf*m Pereira da Silva (portuguési).
Sabino de Almeida (português).
Augusto Correia (português).
Artur Vaz Martins (português).
David Gustav Mendelsohn (alemão)
Eva Willdorf (alemã).
Miguel Pinto da Gosta (português).
_
Alberto Teixeira (português).
Toni Friedlaender (alemã).
Ricardo Fischer (austríaco-alemão).
Maria Fischer (austríaca-alemã).
Urinare Pawlitzki (alemã).
Fritz Pawlitzki (alemão).
José Gonçalves Seguro (português).
António Correia Pinheiro Falcão (porta.
João Toste de Carvalho (português).
Manoel Lopez (norte-americano).
Fernando Antonio da Silva (português).
Josephino Wilhelmine Henriette Thora HaMil
Rudi Gliik (alemão).
Ant.ônio Dias de Oliveira (português).
• •
Georg Fredrik Erik Frostell (sueco).
Clotilde dos Anjos Cardoso Brenha (po
"Ventura dos Reis Brenha Júnior (perto
John Stuart Wortley (Inglês).
Elisabeth Stuart Wortley (inglesa).
Alberto Ribeiro Pereira do Vale (portutendors.
Kurt Karl Levy (alemão).
Alfredo Francisco da Silva (português),•
António Fernandes (português).
Margot Wormann Heynemann (alemã).
António Domingues (português).
António Mendes Caldas (portugnés)., •
Emílio Bentivoglio (italiano).
Albino Bastos (português).
Manuel Francisco (português).
Edith Rosenbaum (alsaciana).
Jasepszalamns Kursanskis (letoniano)'.
Menuoha Kursanskis (letonlana).
José Antunes de Figueiredo (português).
Angelo Ferreira Pinto (português).
José de Almeida Vez. (português).
Karl Rosenthal (alemão).
Lina Kraft (alemã).
Joaquim da Silva Atalaia (português). •
Leonor Barbou) de Campos (portuguesa).
Adriano Pereira Ribeiro (português).
Nagib Homsi (sírio).
Lindolfo Francisco Moreira (português).
Maria Vila Chã (portuguesa).
Jacas Oscar Fried~der falamin).
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Diretoria da Contabilidade
Eibediente de 21 de novembro de 1938
ATOS DO SR. MINISTRO

Exposição de motivos

Ao Exmo. Sr. Presidente da República:
N. 2a81372 — Solicitando autorização para execução de obras
sso Cartório do 1* Ofício da 21 Vara de Órfãos e Ausentes, orçadas em
1:2801000. O Exmo. Sr. Presidente da República exarou o seguinte
despacho. — "'Autorizado". Em 21-11-938. — G. VARGAS.
Avisos:
Segunda Secção
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 1.375 — Solicitando a entrega, no Tesouro Nacional, da
1Mportância total de 4:683$400, como adiantamento, ao secretário
do Instituto Sete Setembro, Mozart Tavares Vieira, para ocorrer à
despesa miúdas e de pronto pagamento; agua, asseio, etc., nos meses
de novembro e dezembro (Mate ano.
— Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
N. 338 — Solicitando o pagamento, no Tesouro Nacional, da
Importância de 9839900, aos mensalistas da Casa de Correção, em
*aba mencionados, proveniente de remunerações a que têm direito
"na outubro lindo.

Imprensa Nacional
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Requerimentos despachados
Dia 30 de novembro de 1938
Romeu Barbosa de Azevedo (M-71.156-38) . — Como requer.
Dia 2 de dezembro de 1938
Companhia Nacional de Explosivos de Segurança (P-61.442-36).
Certifique-se o que constar.
Dia 29 de novembro de 1938
fadeAntónio Joaquim de Almeida Segundo (M-7(.159-38).
tecido.
Dia 30
António Drago Neves (P.61.463-38). — Certifique-se o que
sustar.

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
"de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe.
*lodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartio5es arrecadadoras federais — Delegacias Piscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fas
coitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto dd
SC %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 289009.

Ministério da Educação e Saúde
Departamento de Administração Geral
Serviço de Contabilidade
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 17 de novembro de 1938
Aedo de Mendicidade, de Limeira (São Paulo), apresentandd
somprovação do auxílio recebido em 1937. -- Devem ser apresens
todas faturas discrinunativas do fornecimento. (21.E. 26.452-38.
Escola Superior de Consórcio, de Vitória (Espírito Santo), apre-i
sentando comprovações doe auxílios recebidos em 1936 e 1937. 0-•
Aprovadas. (S.E. 28.598-38).
Santa Casa de Misericórdia, de Maragogipe (Bafa), apresentand0
comprovação do auxílio recebido em 1937. — Aprovada. (S.E.
25.682-38).
Asilo de Inválidos D. Maria Adelaide, de Brasopolis (MIM
Corais), apresentando comprovação do auxílio recebido em 1937. n.e
Aprovada. (S.E. 26.441-38).
Asilo Santo António, de Ouro Preto (Minas Gerais), aprese*m
Ululo comprovação doe auxílios recebidos em 1934 e 1937. — Apro-varia. (S.E. 23.817-38).
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• ,Asilo de órfãos do Campinas (São Paulo), apresentando com:provação do auxilio recebido em 1937. - Apresente as faturas
siiscriminativas dos fornecimentos, (S.E. 23.710-38).
Dia 24
Academia Nacional de Medicina, do 'Distrito Federal, apresen•
tando comprovação do auxilio recebido em 1937. - Aprovada.
1(8. E. 41.213-38).
Asilo de Mendigos, de Pelotas (Rio Grande do Sul), apresentando comprovação do auxilio recebido em 1937. - Os documentos
$o ,satisfazem. (8. E. 28.670-38).
Asilo de Caridade (Santa Casa), de Bom Sucesso (Minas Gerais),
apresentando comprovação do auxilio recebido em 1937. - Os
docummtos não satisfazem. (S.E. 29.103-38).
Asilo Maria Auxiliadora, de Coxip6 da Ponte (Mato Grosso),
apresentando comprovação do auxilio recebido em 1937 e r semestre
de 1935. - Aprovadas. (S.E. 28.610-38).
Associação Irmão Joaquim (Maternidade), de Florianópolis
(Santa Catarina), apresentando comprovação do auxilio recebido era
5937. - Aprovada. (S . E . 28.566-38) .
Casa de Caridade, de Formiga (Minas Gerais), apresentando
comprovação do auxilio recebido em 1937. - A instituição deve
legalizar alguns documentos. (S.E. 22.238-38).
Casa de Caridade, de Ouro Fino (Minas Gerais), apresentando
comprovação do auxilio recebido em 1937. - A instituição deve
apresentar as • faturas discriminativas devidamente legalizadas. (S.
E. 28.649-38).
Colégio N. S. Auxiliadora, de Araguaiana (Mato Grosso), apre n
sentando comprovaçães dos auxílios recebidos no 2' semestre de
1936 e exercido de 1937. - Aprovadas. (S.E. 29.093-38).
Hospital de Caridade Senhor Bom Jesüs das Passos, de Laguna
(Santa Catarina), apresentando comprovação do auxilio recebido em
1937 e 2° semestre de 1936. - Aprovada. (S.E. 28.561-38).
Instituto Tecnológico, do Distrito Federal, apresentando com-,
provação, do auxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S.E.
30.379-38) .
Orfanato Casa de Lucia., do Distrito Federal, apresentando comprovação do auxilio recebido em 1937. - A instituição deve substituir alguns documentos. (S.E. 24.002-38).
Policlínica Geral dos Sargentos, do Distrito Federal, apresen.
tendo comprovação do auxilio recebido em 1937. - Os documentos
não satiafazem. (S.E. 29.334481.
Santa Casa de Misericórdia, de Maceió (Alagóas), apresentande
comprovações dos auxílios recebidos no 2' semestre de 1936 e exer-g
cicio de 1937. - Aprovadas. (S.E. 22.256-38).
Santa Casa de Misericórdia, de Uruguaiana (Rio Grande do Sul);
apresentando comprovação do auxílio recebido em 1937. - Os
documentos não satisfazem. (S.E. 17.973-38).
Santa Casa de Misericórdia, de Santo Amaro (Bafa), apresou.
tendo comprovação do auxílio recebido. - Aprovada. (S.E.
28.055-38).
Sociedade Filhas do Coração Imaculada de Maria, de Vila de
Pinheiros (Pará), apresentando prestação de contas do auxilio reco.
bido em 1937. - Complete a documentação. (S.E. 28.584-38).
Venerável Ordem 3' de São Francisco, de São Luiz de aceres
(Mato Grosso), apresentando comprovação do auxílio recebido em
1937. - A instituição deve apresentar faturas discriminativas ben1
como subsistituir o último documento, (S.E. 28.309-38).
Dia 25
Associação Beneficente Joaquim S. Tiago, de São Fraocisoo
(Santa Catarina), apresentando comprovação do auxilio recebido erd
1937 e em 1936. - Aprovada. (S.E. 23.879-38).
Casa de Saúde Alan Kardec, de Franca (São Paulo), apresentando comprevações dos auxílios recebidos em 1934 e 1937. - A
documentação não está devidamente legalizada. (5. E. 30.610-38).4
Faculdade de Comércio, de Belo Horizonte (Minas Gerais),
apresentando comprovação do auxilio recebido em 1937. - Os do-.
eumentoe devem ser legalizados. (S.E. 28.638-38).
Hospital de Caridade, de Goiás (Goiás), apresentando compro.
vação do auxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S. E. 28.599
de, 1038).
Instituto Central do Povo, do Distrito Federal, apresentandd
comprovação do auxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S.E.
24.010-38).
Orfanato Santa Tereza, de Tefé (Amazonas), apresentando comm
provação do auxilio ncebido em 1937. - Aprovada. (S.E. 41.410
- de 1938'.
Dia 28
Academia Baiana e Alagoinhense de Córte e Alta Costura, de
Alagoinha: (Baia), rompi:ovando auxílio recebido em 1937. d rIcumentos são insufle:entes para comprovar todo o auxilio. (S.E.

2:3.705-38)
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Corporação de Médicos Catóficos, de Belo Horizonte .(Minas
Gerais), apresentando comprovação do auxilio recebido em 1937. Aprovada. (S.E. 28.635-38).
Escola Doméstica Cecilia Monteiro de Barros, de Barra Mansa
(Rio de Janeiro), apresentando comprovação do auxílio recebido em
1937. - Aprovada. (S.E. 28.630 - 38).
Dia 2 de dezembro de 1938
Alvaro França, pedindo restituição de importâncias relativas a
multas que lhe foram impostas. - Apresente recibos do q depósitos
efetuados.
João António da Silva e outros, serventes do Quadro I, reclamando da Comissão de Eficiência sõbre pagamento de imposto relativo a 5001000. - Afim de que este Serviço possa informar a respeito, esclareçam os requerentes qual a natureza do imposto a que
se eoferem.
•

Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR, DIRETOR GERAL

Dia

2 de dezembro de 1938

Apostila:
Na portaria de 19 de maio de 1938, pela qual foram concedidos)
6 Meses de licença a Sofia Geraldo da Silva, auxiliar de 4' classe,
extranumerária, da Faculdade Necional de Medicina, foi declarado
que a referida licenca tem fundamento no art. 54, do decreto- lei
n. no, de 4 de fevereiro de 1938 e no n. 1 do art. 8.* do decreto
n. 11.643, de 1 de fevereiro de 1921.
Requerimento ~inchado:
Clemente Gonçalves de Oliveira. - Indeferido. Não ha bata
lega/ para a segunda prorrogação. (40.880-38)
Dia 3
Licenças:
Leonor de Araujo Oliveira, dactilógrafa da classe D do quadrei
I, Sais mesas, nos termos do art. I.' do decreto D. 42, de 15 de abril
de 1935, a partir de 5 do corrente mês.
A Jeed de Avelar Calvet, escriturário da olasse F do q uadro ri•
done meses, nos termos do art. 8. • a. II, do decreto n. 14.663, dei
14-1921, a partir de 22 de novembro último.
A Maria de Oliveira Ferraz, atendente da classe C do quadro /,
8 meses, nos termos do art. 8.' n. I do decreto acima referido, 4
partir de 9 de novembro último.
EXPEDIENTE DO SR . DIRETOR

Dia 2 de dezembro de 193k
Requerimento despachado:
Dr. José Serafim Júnior. - Complete o sêto (9.603-37).
Apostila:
No decreto de 22 de novembro último, pelo qual foi designado
Plínio Gioia para as funções de inspetor de edabelecinientos de
ensino secundário no Estado de São Paulo, foi declarado que seu
nome é Plinio Edward Gioia.

Serviço de Comunicações
EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DO SERVIÇO

Lincoln Soares Reinhardt (processo n. 38.851138). - Sele os dom
cumentos.
-gr
Celso de Paula Xavier (processo n. 40.444138 ) . - Sele os do,
aumentos.

Serviço de Obras
No processo n. 228138 - S. O. - "Colégio Pedro II (Internato) -.
Serviços a serem executados na Secção de Educação insira" - Especificados e orçados os serviços em 3:0001000, correndo as despesas,
por conta da Verba 2'1-Diversas despesas, Subconsignação
geiroa reparos nos edifícios, etc, inciso 14, do orçamento vigente.
O Sr. ministro solicitou autorização para executar os serviços de tiebr-4
do com o § 2° do art. 738 do Código de Contabilidade da União. ai
Exmo. Sr. Presidente da República exarou o seguinte despacho: -Au.
.
torizado. Em 28-11-38. - G. VARGAS."

No processo n. 227138 S. O. - "Serviço de Puericultura de
Distrito Federal - Obras de ligeiros reparos nos Ambulatórios da
Higiene Infantil" - Especificados e orçados os serviços em 6:600$000,
correndo as despesas por conta da Verba 2'1-Diversas despesas, Subi

2'4186

seg,unda-reiro a
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consignação 21-Ligeiros reparos nos edifícios, consertos e conserva.
Cão em geral. inciso 24, do orçamento vigente. - O Sr. ministro solicitou autorização para executar os serviços de ac'ôrdo com o § 2° do
art. 73e do Código de Contabilidade da União. O Exmo. Sr. Presidente
da República exarou o seguinte despacho: "Autorizado. Em 28-11-38.
- G. VARGAS."
Departamento Nacional de EduenyiSo
EXPEDIENTE DO 8R. MINISTRO
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

N. 34.338-37 - Homologando o parecer n. 321-38, do Conselho
Nacional do Ensino, favorável à concessão da inspeção preliminar ao
Ginásio Municipal do Alfenas, para as séries didáticas de direito e
medicina do curso complementar.
Portaria n. 139, de i de dezembro de 1938. - Dá instrução nara
observância do decreto-lei n. 839, de 8 de novembro de 1938

Dezembro de 1938 •
Dia 29

N. 40.581-38 - Maria José Norrnândia Pasclionl. - Deferido.
N. 40.912-38 - Nicolina Viana. - Exiba o oro:inal do diploma.
N. 40.922-38 - Aglao de Morais. - Apreente n r oNa de identi...
dade, de acordo com o Rein n. 4 das Instrurrips de 18-7-3.-..
N. 41.165-38 - Edith Boliger. ..._. Registre-se.
N. 41.319-38 - Domingos Carvalho da Silva. - Complete
documentação exigida pelo art. 69 do decreto n. 19.86.
N. 41.383-38 - Benedito Lino Soares. N. 41.385-38 - Maria da Penha Fonte. - Deferido.
N. 41.495-38 - Enéas de Melo Gonçalves Sobrinho. - Apresente a prova exigida pela letra d do art. 69 do decreto o. 19.890.:
N. 41.516-38 - Cazemiro Gomes de Abreu. - Proxe que satisfaz a qualquer dos requisitas das Instruções de 28-1-36.
N. 41.522-38 - Angelo Valiati. - Registre-se.
N. 41.753-38 - Francisco Rosmell Freire. - Apresente o original do diploma a que se refere a pública forma. Exiba o necessário atestado de exercício do magistério em Física o História Natural,
durante dois anos, pelo menos.
Dia 30

O Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação resolve
expedir as srguintes instruções para observância do decreto-lei número 839, de 8 de novembro de 1938:
I - Pertencendo a próxima segunda época de exames ao ano letivo de 1938, é facultado aos alunos, que pretenderem valer-se dos
favores da lei 9-A, prestar os referidos exames nos termos da citada
lei.
II - Ficam restabelecidas, a partir do próximo ano letivo inclusive, as disposições dos decretos anteriores do decreto n. 22.685,
de 2 de maio de 1833, à lei 9-A, de 12 de dezembro de 1934, e à lei
n. 14, de 29 de janeiro de 1935, disposições que tinham sido exatamente revogadas por estas medidas legislativas.
- Os exames previstos no artigo 100 do decreto n. 21.241,
de 4 de abril de 1934, só poderão realizar-se nos estabelecimentos
federais ou equiparados. Nos termos, porém, do artigo 2° do decretolei n. 839, aos alunos residentes em cidade onde no haja ginásio federal ou equiparado, e que já tenham sido aprovados nos exames de
3' ou 4` séries, de acordo com o citado artigo 400, é facultado, até o
ano de 1941, concluir o curso secundário fundamental em estabelecimento sob inspeção permanente.
IV - Os candidatos, nas condições acima referidas, apresentarão
'ao inspetor do ginásio sob inspeção permanente, além dos documentos exigidos na lei e regulamentos em vigor (portaria de 16 de fevereiro de 1938 do Ministro da Educação e Saúde), prova de domicílio na cidade onde pretendam fazem os exames.
V - Nenhum estabelecimento sob inspeção permanente Poderá
realizar, sob quaisquer fundamento, exames, de habilitação da 34
série, nos termos de artigo 100.
VI - Tendo sido revogado a lei n. 14, a época da realização doe
exames do artigo 100 passa a ser tão somente a do mês de fevereiro,
nos termos do parágrafo 1 4 do citado artigo.
VII - Não haverá mais para o curso secundário, fundamental e
complementar, matrícula com dependência de matéria, prevalecendo,
para o ensino superior, comercial e industrial, quanto às possibilidades de tal matricula, as disposições dos respectivos regulamentos.
VIII - Os concursos de habilitação aos cursos superiores regerse-ão, já no próximo ano, pelo disposto no artigo 47 do decreto número 21.241, sem as alterações provenientes da lei-A, prevalecendo,
tio entanto, para as inscrições, a média 40 de conjunto nas disciplina da 24 série complementar, estatuída naquela lei.

N. 3.359-38 - Valdorniro Padilha. -- Deferido.
N. 8.171-38 - Dulce Ales de Ataide. -Cumpra-se as exigências das letras d e f do art. 69 do decreto n. 19.890.
N. 10.176-38 - Deosse José de Oliveira. - Deferido.
N. 36.856-37 - Antônio de Carvalho Borges. - Deferido.
N. 37.265-38 - Elpidio Mãe. - Complete o sêlo dos documentos de fl. 5, 6, 7, 8 e 9 e providencie no sentido de ser reconhecida a firma do Inspetor que visou o certificado de fls. 8.
N. 38.901-38 - Antenor de Aquino e Silva. - Registre-se.
N. 39.708-38 - Luiz Batista. - Satisfaça a exigência do parecer supra.
N. 40.591-38 - Maria Carmen Arruda. - Aguarde-se a requerente atinja a maioridade.
N. 40.605-38 - Luiz Augusto Pereira Vitória. - Deferido.
N. 41.052-38 - Enéas Emeri Carvalho. - Registre-se.
N. 41.521-38 - Inácio Formules Gonzáles. - Deferido.
N. 41.540-38 - Joaquim Martins Vieira. - Sele a caderneta
militar. Complete o selo do documento de fls. 5 e providencie no
sentido de ser reconhecida a firma do escrivão constante do mesmo
documento.
N. 31.544-38 - José de Magalhães. - Indeferido.
N. 41.558-38 - Júlio Cesar Vilares Paiva., - Apresente a prova
exigida pela letra d do art. 69 do decreto 19.890, de 18-5-31, e providencie no sentido de ser retificado o período do exercício do magistério.
N. 41.685-38 - Almer inda Saboia de Alencar Bezerra. - Substitua o documento de fls. 6.
N. 41.693-38 - Antônio de Morães. - Sele devidamente parte
dos documentos apresentados e providencie no sentido de Serem reconhecidas as firmas dos documentos de fls. 4, 5 e 6.
- N. 41.694-38 - Ana Izguierdo Blazquez. - Satisfaça is seguintes exigências: a) selar e traduzir o documento de fls. 2; b) apresentar prova de idoneidade moral; c) providenciar no sentido de ser
reconhecida a firma do documento de fls. 6.
_
N. 41.748 - Jair de Morais Neves. - Apresento atestado de
exercício no magistério.
N. 41.877-38 - Antônio Saboia de Barros. - Faça a prova de
que trata a letra b) do art. 69 do decreto 19.890, de 1931.
N. 41.986-38 - Paulo Calovini. - Deferido,

Registro de Professores
Dia 28 de novembro de 4938

Divisão do Ensino Comercial

N. 10.597-38 - Sebastião Miranda Montes. - Restituam-se,
mediante traslado, os documentos. O diploma de fls. 17, mediante
-recibo.
N. 3.865-37 - André Corsino Leal. - Sele o diploma apresenlado.
N. 9.308-38 - Luciano Lage Brandão. - Sim, mediante recibo.
N. 36.432-38 - Cristovão Vieira Romão. .... Declare em que
eadeira de História deseja registro.
N. 39.169-38 - Galaor Nazareth de Araújo. - Cumpra as exi-Ondas das alíneas b e e do parecer supra.
N. 39.169-38 - Rafael Bresi. - Prove que tem dois anos, pelo
...plenos, de exercício no magistério.
N. 39.921-38 - José Paixão de Sousa. - Apresente o atestado
c
0e exercício no magistério, de acordo com ()Atem 10 das Instruçõeii.
N. 41.342-38 - Euelides Ferreira Gomes'.
Complete 'o sélb
1.-to documento de fls. 5, de acordo com o Regulamento do Selo em
,
hr
N. 41.498-38
Antônio de Andrade Lima Filho. - Cumpra.as
aegaintes exigências: a) apresentar prova de- identidade, de acordo
rocot
';ern n. 4 das Instruções de 18 de julho de 1938; b). revalidar,
.
a firma do Tahrtião de Recife em um dos
. _documentos
.

EXPEDISNTIC DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO

Dia 30 de novembro de 1938

8. C. 38.225138 - Carlos João Sehwartz. - Indeferido.
Recebidos:
D. E. C. 4.520138 - António Ferreira Viana Neto - Relatório
do mês de agosto - Faculdade de Comércio anexa ao Curso Superior
de Preparatórios - Distrito Federal.
D. E. C. 4.454138 - Domingos Muni - Relatório do más de
setembro - Escola de Comércio São Carlos - Estado de São Paulo.
D. E. G. 4.780138 - Dinoralva Machado Braga - Relatório do
mês de outubro - Instituto Benjamim Gonstant - Manaus - Amazonas.
D. E. C. 4.514138 - Domingos Ruffolo - Relatório do mês de
outubro - Academia de Comércio Relido Berlina - Jaú - Estado
de São Paulo.
D. E. C. 4.508138 - Domingos Ruffoio -- Relatório do mês de
outubro - Escola Superior de , Comércio J-4 Jaú - Estado de São
D. E. C. 4.499138 - Dulce Sarmento - Relatório do ro,-" da outubro - Escola de Comércio de Monta Ciares - Estadc, ri( .1inas
Gerais.
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D. E. C. 4.336138 — Dinoralva Machado Braga — Relatório do
gt6s de setembro — Instituto Benjamim Constant — Manaus — Estado
ao Amazonas.
D. E. C. 4.842138 — Eugênio de Vasconcelos Calmou — Rela/círio do mês de outubro — Escola de Comércio Álvares Penteado —
São Paulo.
D. E. C. 4.498138 — Edgar da Silva Melo — Relatório do mês de
outubro — Colégio N. S. Auxiliadora — Vitória — Espírito Santo.
D. E. C. 4.552138 — Erasmo Furtado de Mendonça — Complemento do relatório de abril a junho — Instituto Comercial de Manimassú — Minas Gerais.
D. E. G. 4.542138 — Eleonora Massot — Relatório do mês de outubro — Instituto La-Fayette — Departamento Mixto — Distrito
Federal.
D. E. C. 4.564138 — Erasmo Furtado de Mendonça — Relatório
do mês de outubro — Instituto Comercial de Manhuassú — Estado de
Minas Gerais.
D. E. C. 4.884138 — Guião Loureiro Chaves — Relatória• do
mês de outubro — Instituto Superior de Comércio e Faculdade de
Ciências Políticas e Econômicas de Porto Alegre — Rio Grande do
Sul.
D. E. C. 4.832138 — Gastão Loureiro Chaves — Relatório do
mês de setembro — Instituto Superisr de Comércio e Faculdade de
Ciências Políticas e Económicos de Porto Alegre — Rio Grande do
Sul.
D. E. C. 4.546138 — Gil Stock!er de Lima — Relatório do mês
do setembro — Colégio N. S. do Carmo — Santos,— Estado de São
Paulo.
D. E. C. 4.582138 — Germano Bonow Filho — Relatório do mês
de setembro — Escola de Comércio do Colégio Batista Americano de
Porto Alegre — Estado do Rio Grande do Sul.
D. E. C. 4.790138 — Gilberto Pinto Magalhães — Relatório do
mês de outubro — Escola Técnico-Comercial do Instituto Brasileiro
do Contabilidade — Distrito Federal.
D. E. C. 4.983138 — Gabriel Pereira — Relatório do mês de outubro — Instituto Lace — Distrito Federal.
D. E. C. 4.559138 — Gastâo Loureiro Chaves -- Relatório do
mês de outubro — Instituto de Ensino Comercial do sindicato do
Comércio de Porto Alegre — Estado do Rio Grande do Sul.
- D. E. C. 4.536138 — Augusto Langgarda B. de Oliveira — Relatório do mês de setembro — Colégio Santo António de Limeira —
Estado de São Paulo.
D. E. C. 4.405138 — Agostinho M. de Oliveira — Relatório do
mês de setembro — Ginásio Leopoldinense — Minas Gerais.
D. E. C. 4.540138 — Araken de Azeredo coutinho — Relatório
do mês de setembro — Colégio N. S. da Misericórdia — Distrito Federal.
•
D. E. G. 4.513138 — António Heleno Carneiro — Complemento
do relatório de março a setembro — Faculdade de Comércio, anexa ao
Ginásio Diocesano — Lins — Estado de São Paulo.
D. E. C. 4.577138 — Aflito Zeno Petry --Relatório do Mês de
setembro — Escola de Comércio de Carázinho — Estado do Rio Granie
do Sul.
D. E. C. 4.902138 — Carlos Neumann — Relatório do mês de outubro — Instituto Médio Italo-Brasi t eiro Dante Alighieri — São Paulo.
D. E. C. 4.607138 — C'sor Pereira de Sales — Relatório (art. 40
das Instruções), referente ao mês de outubro — Escola de Comércio
do Colégio Soerá Ganir de Marie — Distrito Federal.
D. E. C. 4.601138 — Carlos Neumann — Relatório do mês de outubro — Ateneu Rui Barbosa — São Paulo.
D. E. C. 4.615138 — César Pereira de Sales — Relatório (art. 40
das Instruções), referentes ao mês de outubro — Instituto Superior
de Comércio — Distrito Federal.
D. E. C. 4.611138 — Cordélia Elói de Andrade — Relatório do
mês de outubro — Colégio N. S. da Misericórdia — Distrito Federal.
D. E. C. 4.459138 — Carmela de Melo Matos — Relatório do mês
de setembro — Escola Técnica Secundária Amaro Cavalcanti — Distrito Federal.
D. E. C. 4.458138 — César Pereira de Sales — Relatório (art. 40
das Instruções), referente ao mês de outubro — Escola de Comércio
do Colégio Sacré Cceur de Marie — Distrito Federal.
D. E.
4.997138 — Ataliba Amadeu Seva — Relatório do mês
de setembro — Colégio Santo António de Limeira -- Limeira — Estado de São Paulo.
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Dia 18

Dr. J. P. Leão de Aquino. — Como requer. Req. a. n.
Dia 21
Mileiades Mário Sã Freire.. Deferido, nos termos do parecer.
Req. 3.927.
Júlio Batista de Oliveira. — Indeferido, tt vista da informação.
Req. e. n. •
iDa 22
António Soares da Costa. — Á vista do parecer, releve-se a
multa. Comunique-se e publique-se. Req. 3.399.
Dr. Arnaldo Cavalcanti. — Cotim requer. Req. 3.495,
Dr. Edgar Córte Real. — Como requer. Req. 3.494.
Dia 23
Laureano do Rosário. — Concedo o prazo de 120 dias era prorogação. Req. 2.347.
Josselino Barbosa. — Á vista da informação, concedo 18o dias
em prorrogação. Req. 2.332.
João Marques da Silva. — A multa será relevada se a intimação fcr cumprida dentro do prazo de sessenta dias. Req. 5.867.
Alzira Meireles Repizo.. — Á vista da informação„mncedo o prazo de 180 dias em prorrogação. Réq. 2.059.
Dr. Luís Sobral Pinto. — Como requer. Req. 3.531.
. Monteiro Branco & Abuso. — Não tendo sido cumprido o-despacho anterior, indefiro o presente requerimento a mantenho a multa. Comunique-se e publique-se. Req. 4.858.
Dr. João Campos Galai. — Como requer. Req. s. n.
Dr. João da Richa Silveira. — Aguarde oportunidade. ''Req.
1.350.
Dia 24
Joaquim Marques dos Santos. — Deferido, de acôrdo com à informação. Req. 5.893.
Arlindo 1. 1.rtado e João da C‘sta Torres Filho. — Concedam- -e
noventa dias le prazo improrro gassis. Req. 3.840.
João aos Santos Serra. — Á vista do pareoer, relevo-se a multa. Comunique-,e e publique-se. Acq. 4.101. .
Arcanttelo Zatera. — Concede c prazo de noventa dias em prorrogação. fteq. 2.363.
Ateangelo Zatera.- — Concedo a prazo de noventa dias em prer- rrngacão. Reg. 2.364.
— Corno requer, Req. 1.364.
Dr. Germano
D i a 25
Luis 11a:tas-ar. — Á viva do alegado, caxeele-se o auto ao
cia
fração n. 373 e concedam - se 120 dias de prazo para cumprimento
intimação n. 1.925. Req. 2.334.
João Marques da Silva. — A multa será relevada se as exigências constantes do krino de intimação n. 43.423, forem integralmeite cumpridas ddiitro do prazo de 60 dias. Req. 5.866.
Dr. Carlos Martins do Vale. — Aguarde oportunidade. Re que
-rimentos.
Dia 20
Afonso Cortez Freitas. — Á vista do parecer, releve-se a multa. Req. 5.808.
João Alves Pontes. Não tendo sido cumprido o despacho anterior, indefiro o presente requerimento e mantenho a multa. Comunique-se e publique-se. Req. 5.813.
Comp. de Calçados DNB. — A vista da informação, releve-se a
multa. Comunique-se e publique-se. Rec-i: 3.106.
Nestor Correia Bento. — Aguarde oportunidade, á vista da informação. Tteq. s. n.
Produtos anal izados no Laboratório Bromatológico:
•
Aprovado em análise fiscal:
qualidade,
marca
"Roseta",
fabricada por Manuel
Manteiga de i a
Maciel, em Conceição do Rio Verde, Estado de Minas Gerais. — Produto bom para o consumo.
Condenado em análise fiscal:
Manteiga marca "Deliciosa", fabricada por Lindolfo José Tavares, em Indaia de Itapecerica, Estado de Minas -Gerais. — Produtoasage
impróprio para o consumo.
Aprovado em análise fiscal:
Talharim grosso, marca "Perola", fabricado por Armando 84
Sílvio, á rua General Caldwell n. 182, nesta capita:. — Produto bom
para o consumo.
Relação das casas de gêneros alimentícios encontradas em desa,
, corda com o regulamento, conforme ordena o ofício n. 110, de 14
de junho do corrente ano.
Art. 812-B.C.-I.S. — Rua D. Manuel n. 18 — Restaurante
Inspetoria dos Centros de Saúde
Responsável. — Fica intimado a se utilizar de guardanapos o toalhas de uso individual, que para esse fim serão protegidos por cintas oni
DIDEDURNTE DO DR.INSPETaa
envólueros.
•
- Art. 812-13.0.-I.S. — Mesma rua a.. 28 — Leiteria — /tendo-.
Aequerimentos despachados
sável. — Idem, Idem.
Art. 812-B.C.-I.S. — Mesma rua n. 32 — Restaurrante — Res.,
Dia 17 de novembro de 1938
iponsável. — Idem, idem.
Asseelaçáo Lar Proletário. — Até- que se consiga a dispensa,
Art. 812-B.G.-I.S. — Mesma rua a. 44 — Reétaurante-1144-( itornura-se e regulamento. Req. 4.477
ponsávei. — Idem, idem.
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Art. 812-B.C.-I.S. - Mesma rua n. 54 - Botequim - Res.,
Dia 20
pensável. - Idem, idem.
N. 6.880-38 - Produtos Evans Limitada. - Deferido.
Art.. 812-B.C.-I.S. - /lesma rua n. 64 - Restaurante-ResN. 6.879-38 - Produtos Evans Limitada. - Deferido.
ponsável. - Idem, idem.
N. 8.878-38 - Produtos Evans Limitada. - Deferido.
Art. 812-B.C.-1.S. - Mesma rua n. 72-Restaurante -Res.- N. 6.877-38 - Produtos Evans Limitada. - Deferido.
ponsável. - Idem, idem.
.
N. 7.123-38 - Luiz Galindo Perez. - Indeferido.
Art. 8i2-B.S.-1.S. - Mesma rua n. 74 - Botequim - Res•
N. 6.038-38 - Lanes Caldeira. - Deferido.
ponsável. - Idem, idem.
. . .
N. 6.033-38 - Lanes Caldeira. - Deferido.
Art. 812-B.C.-I.S. - Rua Santa Luzia n. 884 - Restaurante
N. 1.944-38 - Rattan Singh. - Indeferido.
- Responsável. - Fica intimado a se utilizar de guardanapos e
N. 7.082-38 - João Xavier de Sousa. - Compareça nest14
toalhas de uso individual, que para esse fim serão protegidos por
senão.
cintas ou enveducroe.
74.4.088-38 - Lúcia Aché. - Indeferido.
Art. 812-B.C.-I.S. - Mesma rua n. 702 - Botequim-Res- •
N. 7.181-38 - Miguel Ribeiro Cruz. - Deferido.
ponsável. - Idem, idem.
N. 5.378-38 - Miguel Ribeiro Cruz. - Deferido.
Art. 812-B.C.-1.S. - Mesma rua a. 762 -- Botequim e resN. 5.379-38 - Miguel Ribeiro Cruz. - Deferido.
taurante - Responsável. - Idem, idem.
N. 7.357-38 - Eduardo Afonso de Mesquita Sampaio. - Dee
Art. 812-B.C.-I.S.. - Mesma rua
817 A - Botequim - ferido.
Responsável. - Idem, Idem.
N. 6.072-38 - José Alves Tinoco. - Deferido.
Art. 681 § P-A.S. - Mesma rua n. 583 - Botequim - João
Augusto Batista. - Apresentar carteiras de saúde dos empregados
Dia 24
e empregadores.
7.178-38
Romeu
de
Moraes. - Deferido.
Art. 681, §
- Mesma rua n. 650 - Leiteria - Alvaro
6.354-38 - Maria Jandira de Macedo Vieira. - Deferidti.
Sousa Gorreira. - Idem, idem.
2.610-38 - Artur Tavares. - Deferido.
Art. 681, §
- Mesma • rua n. 702 - Botequim - Ma5.880-38 - João Toscano. - Deferido.
nuel Marques. - Idem, idem.
7.467-38 - Pardal dos Reis Gonçalves. - Deferido.
Art. 681, §
- Mesma rua 11. 162 -- Botequim e res.-,
7.999-38 - Oito Voigt. - Deferido.
tura.ate - Responsável. - Idem, idem.
4.311-38 - José Alberto de Luca. - Deferido.
Art. 581, §
- Mesma rua n. 817 A - Botequim 4.314-38 - José Alberto de Luca. - Deferido.
Responsável. - Idem, idem.
8.801-38 - Dr. G. Kennedy. - Deferido.
Art. $12-B.C.-I.S. - Rua D. Manuel n. 80 - Botequim 6.019-38 - Lanes Caldeira. - Deferido.
Responsável. - Fica intimado a se utilizar de guardanapos e toa6.020-38 - Lanes Caldeira, - Deferido.
lhas de uso individual, que para esse fim serão protegidos por cintas
e enveducios.
Dia 25
Art. 812-B.C.-I.S. - Mesma rua n. 47 - Restaurante -ResN. 4.508-38
Eugene Barrene & Comp. - Compareça nestii
ponsável. - Idem, idem.
senão.
Art. .812-B.C.-I.S. - Mesma rua u. 55 - Botequim - HeeN. 4.507-38 - Eugene Barrene & Comp. - Compareça nesta
ponsável. - Idem, idem.
secção.
Art. 812-B.C.-I.S. - Mesma rua n. 53 _ ,Botequim
ItCS.•
7.61G-38
Cendi de Castro Guimarães. - Arquive-se.
ponsável. - Idem, idem.
Art. 812-B.C.-I.S. - Beco da Música a. 8 - Botequim Dia 26
Restaurante - Responsável. - Idem, idem.
N. 3.877-38 - José Fernando de Macedo Soares. - Comparfi
Art. 812-B.C.-1.S. - Rua Santa Luzia n. 540 - Pensiifi
ca nesta secção.
Responsável. - Idem, Riem.
Art.
Meina rua n. 583 - Botequim - Res-.
Dia 27
ponsável. - Idem, idem.
N.
7.307-58
José
Benedito
da Luz Machado. - Deferido.
Art. 812-B.C.-I.S.
Mesma rua u. 610 - Restaurante
N. 4.993-38 - José Pires de Oliveira. - Deferido.
Responsável. - Idem, idem.
N. 7.156-38 ...... Joaquim Custódio Guimarães. - Compare0g
Art. 812-B.C.4.S. - Mesma rua n. 650 - Leiteria nesta seeção.
ponsável. - Idem, idem.
N. 2.86e-38 - .1ilcomo Pelos!. - Indeferido.
ML. 681, § P-A.S. - Rua D. Manuel n. _18 - Restaurante N. 6.967-38
Alire de Limajtodrigues. - Deferido.
Responsável. - Apresentar carteiras de saila dos empregados 0,
N.
7.210-38
Manieta Pereira da Silva. - Compareça nesta
empregadores.
becção.
Art. 681,
- Mesma rua n. 32 - Botequim - ;tese
N. 6.723-38 - Otto Serpa Granado. - Deferido.
taurante - Garcia & Lins. - Idem, idem.
N. 8.823-38 - Gilberto Mirelli Vale.-- Indeferido.
Art. 881, §
- Mesma rua n. 28 - Leiteria - J. CorN. 6.923-38 - Olímpio Teixeira de Carvalho.
Deferido.
reia & Fernandes. - Idem, idem.
N. 6.838-38 - Silvio Polati.
Deferido.
Art. 681, § P-A.S. - Mesma rua n. 14, fundos - Depósito de
N. 8.325-38 -- Pedro Antão. - Arquive-se.
Laticinios - li. Pereira & Comp. - Idem, ideai.
Art. 681, § P-A.S. - Avenida Rio Branco n. 185 - Hotel Dia 28
Companhia de Hotel Palace. - Idem, idem.
5.922-38Arnaldo
da
Fonseca. - Deferido.
Art. 681, § P-A.S.
Mama rua xis. 176-178 - Café e Bar--,
4.974-33 - Fernando Grosa. - Deferido.
Café Belas Artes Ltda. - Idem, idem.
6.083-38 - Virgilio Werneck Campeio. - Deferido.
4 971-33 , - Fernando Grosa. - Deferido.
4.972-33 - Fernando Grosa. - Deferido.
Departamento Nacional de Saúde
4.976-23 - Fernando Grosa. - Deferido.
4.975-33 -- /miando Grosa. - Deferido.
5Z,C(g0 DM BIC.SALIZAC.A.0 DO EXEncf Cio PRÓFISSIONAL
6.148-38 - Fernando Grosa. Deferido.
zipsonerrs no MR. DUMIX61
6.149-38 - Fernando Grosa. - Deferido.
4.973-33 - Fernando Gross. - Deferido.
Requerimentos despachados
8.150-38 - Fernando Grosa. - Deferido.
Dia 17 de outubro de 1938
6.144-38 - Fernando Grosa. - Deferido.
• H. 4.768-36 - Alvaro Caetano de Oliveira. - indeferido,
Dia 29
Po"4.231.38
- Artur Gama &E.g. - Compareça nesta secçãd,
N. 7.308-38 - José Benedito da Luz Malhado.
Deferido.
Dia 18
/4. 6.168-38 -- Laboratório Outmico Industrial Ltda. ferido.
K. 6.247-83
Antikdo Wantuit de Freitas. - Deferido.
6.322-38 - V4101110 Werneck Campeio. - Deferido.
N. 7.182-C8 - Miguel Ribeiro Cruz. - Deferido.
N. 8.170-38 - Mondar de Lima Rocha. - Deferido.
N. 7.112-38 - Salvador de Rosa, - Deferido.
N. 6.171-38 - Laurita Ribeiro dos Santos. - Deferido.
N. 2.871-38 - °alieno Gonçalves Guimarães. - Deferido.
N. 6.172-38 - Jaime Pereira Martins & Santos Ltda. N. 8.577-38 - Alvaro Pereira Rodrigues. - Deferido, por
ferido.
frialdade.
N. 7.035-38 - Sérvulo Genofre.
Deferido.
N. 7.111-38 - Salvador de Rosa. - Deferido.
N. 7.036-38 - Sérvulo Genofre. - Deferido.
-Dia 19
N. 6.831-38 - Eugene Barrenne & Comp. - Deferido.
N. 0.832-38 - Eugene Barrene it Comp. - Deferido.
N. 8.662-38 - Laboratório Sian S. A. - Deposite o se°.
N. 0.109-38 - Laboratório Químico Tnanetrial Ltda. - RoW.
24. 8.429-38
Norberto Guerra de Figueiredo. - Deferido.
ferido.
it. 8.547-38 - :orge Sampaio. - Deposite o sélo.
Dia 31
N. 6.763-38 - F. Sampaio & Comp. Ltda. - Deferido.
N. 8.098-38 - Diria Fucs. - Deferido.
N. 1.846-38 - - José Arcoverde Cavaletinti.
Deforido.
W . 7.109-38 - Salvador de Rosa. - Deferido.
N. 3.184 - 38 - Virgílio Lucas. - Deferido.
X. 7.11348 - &bradar de Rosa. - Deferido.
N. 7.004 - 38 - Bermilo Miranda Vez. - Deferi*
1.328-38 - Lisonor Rieeo.
Deferido.
N. 6.391 - 38 - Fernando Grose. - Deferido.,
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. A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação era
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EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL

,eigor, e& registrará assinaturas dos orglos oficiais, para e exercido
INPACII08
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao peProcesso n. 67.777-38 - OetAilio Fiorentino dos Santos, pediadei
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de nomeação para o cargo de agente fiscal do imposto de consumo.
De acordo com a informação e parecer, prove o requerente, Cletdif•
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- Fiorentino
dos Santos, ser o mesmo Getúlio Fiorentino dos Santo*
partições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas, Sobrinho, habilitado no concurso para agentes fiscais do imposto
de
consumo realizado em 1923, na delegacia fiscal de Vitória. (24 de
Pesas de Rendas e Coletorias.
novembro dá 1938.)
•
Aos funcionários públicos federais, estadoáis • municipais á %trinado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da Fazenda Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR- PRESIDENTE DA REKIBLICA
ADMISSÃO DE EXTRANUAIER.ÁRIOS-MENSALISTAS

O Sr. ministro da Fazenda, em exposição de motivos, n. 2.302,

de 29 de novembro de 1938, manifestou-se .favoravel à aprovação -da
pi-Oposta .. feita pela Diretoria do Serviço do Pessbal, no sentido de
,fier admitida dona Cecilia Xevier de Barros Macedo , como "auxiliar
de escrita de quinta classe", do mesmo serviço, com o salário mensal
de 500$, .na vaga ocorrida com AI nomeação -de dona Iraceina Euritizes fia Cunha, para a classe D, da carreira de Escriturário, do
quadro III - Recebedorias Federais, deste ministério.
• Na referida exposição de motivos, o Sr. Presidente da República ,exarou o seguinte despacho: "Aprovado. Em 30-11-1938. -

G,

V.MtGAS

•
O Sr. minisiro da Fazenda, em exposição de „motivos n. 2.305,
de 211 -de , novembro de 1938, manifestou-se favoravel à aprovação da
proposta feita pela Diretoria de -Rendas Internas, no sentido de ser
admitido o Sr. Moacir Guanabarino Freiria, como "inspetor de
(Tilinta classe"; do Serviço de Moralização de Garimpagem e Comércio
oe Pedras Preciosas", na vaga ocorrida com a nomeacii,) do Sr. Vinício Massa Fontes, para a classe D, da carreira de Escriturário, do
(o adro VII - Delegacias Fiscais, deste ministério, percebendo o salário mensal de 700000.
Na referida exposição de motivos, o Si'. .Pres:oontr. da Remito/a.a. exarou .0 seguinte desencho: "Aprovado. Em 0-1t-i938.
• VAimas"
EXPEDIENTE DO SR. altNISTRO
DESPACHOS
. Orocesso n. 69.859-38 - Alfredo Silveira (-10;..oia. trebalhador
de s egunda classe da Mininistraçào do Domínio da União no E€tado
ele [tio de Janeiro, pedindo lionieação para escrivão de quinta classe
oe coletoria federal. - indeferido, em face do lisposto no artigo
2t do decreto ri. 24.E02, de 29 de junho de 1934. (21-11-38.)
Processo n. 69.931-38 - Trajano Augusto ie Almeida Costa,
oficiai administrativo da. classe .1, *quadro das Recebedorias, Federais,
com exercício na do Distrito Federal, pedindo aposentadoria. - Ar• ive-se, visto já haver sido decretada a aposentador : a do • interessado
Por ato de 27 de outubro do corrente ano. (21-11-38.)
Processo n. 73.192-38 - Romeu Pires Ferreira, escriturário da
classe F. quadro. VII, deste ministério, com exercício na Delegacia
Piscai .eni Pernambuco, pedindo remoção para Minas Gerais. - Ind • ferido. de acordo com' o parecer da Comissão de Eficiancia.
(29-11-38.)
A Comissão aludida, em seu parecer, opina peio indeferimento,
visto não ter ficado provada a Conveniência do serviço.
Processo n. 73.439-38 - Benedito Claro do Nascimento; pedindo
Indeferido.
onmeacão para marinheiro da Alfândega de Santos.
(29-11-38.1
' Processo n. 76.010-38 Osmar Cristovão .do Nascimento, habilitado em concurso, pedindo nomeação para cargo tntriao em repartição da . Fazenda: - Aguarde oportunidade. (18-11-38.)
A Diretoria Geral da Fezenda Pública e o Serviço' do Fessoal
opinaram por que o requerente. devesse aguardar oportunidade. em
vista da circular n. 12, de 28 de junho de 1937, deste ministério.
Processo n. 78.771-38.- Hesichio Fernandes de Oliveira, pedindo nomeação ,para marinheiro da Alfândega da 13afti. - Indeferido, visto haver sido extinto o cargo de - que se trata. (21-11-38.)

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
LICENÇA

Por portaria de 2 de dezembro de 1938, foi concedida a seguinte
licença:
,
;
De noventa, dias; em prorrogação, para tratamento de saúde, ao
agente fiscal do imposto de consumo, no Estado de Santa Catarina,
•
António de Azevedo tefrus Areias. -

Processo n. 71.634-38 - António, de Siqueira Horta, habilitado
em concurso para empregos de Fazenda, pedindo nomeação. - Revalide o selo devido na folha 3, conforme o disposto na alínea "c"
do art. 62, do decreto ri. 1.137, de 7 de outubro de :936. (21-11-38.)
Processo n. 72.874e38 - Evaldo Guimarães Viana, pedindo sua
admissão como extranumerário mensalista na secção do Impasto de
Renda no Estado do Paraná. - Havendo a Diretorie do Imposto de
Renda informado que no momento não existe vaga, aguarde oportunidade, ou a sua nomeação para o cargo ao qual, segundo declara, se
habilitou. (28-11-38 . )
Processo n. 76.259-38 - João Batista dos Santos Filho, auxiliar
de escrita, contratado, da Casa da Moeda, pedindo nomeação Para
cargo inicial da carreira de escriturário. O requerente habilitouse em concurso para provimento de cargo que não existe mais em
virtude da lei ri, 28/. de 1936. Para obter. sua nomeação para a carreira de escriturário, deve prestar, querendo, as privas do respectivo concurso. (25-11-38.)
Processo ri. 86.797-38 - Jaime nOITIÕII Rossler, pedindo devolução de documento. - Indeferido, à vista do pare3ez. (21-11-38.1
O parecer aludido esclarece que o documento em apreço faz
parte integrante do processo relativo ao concurso prestado pelo requerente, não podendo, pois, ser .restituido.
aavririontles E AUXÍLIOS
Folha de .gratificação, por serviços extraordinários, no período

de 1 a 30 de novembro findo, organizada de acordo com o resolvido
no processo n. 77.340-38, por despacho do Sr. diretor geral da Fa-

zenda Nacional, concebido nos seguintes formos:
"Dada a exiguidade do saldo da sub-consignaeão n. 29-02, da
verba 1" deste ministério, autorizo a prorrogação solicitada. de niodo
a que a despesa total não exceda de 5:511e000, observada a circular
ri. 6, de 18 de março último, do Serviço do Pessoal. Encaminhe-se
ao Serviço do Pessoal, para os devidos fins. Diretoria Geral da Fazenda Nacional, em 7 de outubro de 1938. - Romero Estelita."
Nomes - Cargos - Número de dias - Importânc.à liputa
Fernando Medeiros, oficial administrativo classe
"I", Quadro III
•
'23'
João Francisco Leal de Carvalho, esefritfArio;
classe "G", Quadro III
• 23
Luiz da Cunha Machado, escriturário classe "E",
Quadro VIU
• 23
Luiz Rodolfo Lopes, escriturário classe "G", Quadro VII
.23
Zenaide Gouveia de Medeiros, escriturário classe
"G", Quadro VII ,
23
José Guanabarino Freiria Filho, escriturário classe
"F", Quadro VII
23
•

276$000
2764000
276$000
276,000
276$0U0
276000
1:650.000

Visto. Foram prestados os serviços a que se refere a preQente
folha. Secção Administrativa, 1 de dezembro de 1938. - Paulo Cesar
de Aguiar, chefe. - Secretaria do Serviço do Pessoal, em 3 de dezembro de 1938. - A merico Passos quinuirdes filho, secretário.
GRATIFICAÇÕES E AUXÍLIOS

Folha de diárias, a que fizeram jús, no mês de outubro de 1938,
os funcionários da Diretoria do Imposto de Renda, que se publica, à
vista do despacho exarado, em 28 de novembro de 1938, pelo senhor
diretor do Serviço do Pessoal, no processo n. 91.285-1938, para
cumprimento do disposto na circular n. 7-38, de 16 de agosto de'
1938, da Serrotaria da Presidência da República:
Número de ordem - Nooles - Cargos - Número das diírás
- Importância bruta

1. José Pereira Caldas, contabilista J
2. Júlio Fábrega, contabilista J
3. Alvaro Monteiro de Castro, contabilista J
4. Valdemar Pinto, oficial administrativo J
5. Manuel José da Fontoura Ferreira, oficial administrativo I
escriturário G
, Au guisrtnoti‘Coaazzoni,
,,r;
7. Jóaquim Cavalcanti de Melo, oficial adminis8. Laiz Xaviee da Silveira,, oficial administra•
tivo,X

.'

30
30
30
30

900:000
7504000
7504000
600,000

.30
30

f'00$000
600$000

30

1,503000

30

:4$09000

21190
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Número de ordem — Nomes — Cargos — Número das diárias
— Importância bruta

9. Araripe Vargas, oficial administrativo J'....

O. Semiramis Guerreiro- de Oliveira, escriturário G
Edmaro Carlos Vieira Cavaleanti, eeorittuolrio O
Vinfelus Vilela Falcão, escriturário P'
13. Valter Cabral de Menezes, escriturário p..,.
.14. Guilherme Cavalcanti de Melo, escriturário 1'
15. Ivan Vergara Lopes, escriturário E
16. Augusto Cerqueira de Carvalho, auxiliar de
primeira classe
17. Vitor Wilson, auxiliar de segunda classe
18. Manuel Mena Barreto, auxiliar de segunda
classe
19. Regina Gruis Guimarães, anzilikt de terceira
classe
O. Renato Cesar de Carvalho, auxiliar de terceira
classe
21. Luiz da Silva Chuva, servente, classe B

30

8000000

80

3000000

30
30
80
30
30

3001000
300;000
3008000
9001000
3008000

30
30

3008000
3006000

30

30(4000

30

3008000

30
30

300000
2408000

..

8:9401000

Total .

Folha organizada na Diretoria do Imposto de Renda em 31 de
outubro de 1938. — Secção Financeira, 25 de novembro de 1938. —
Elpidin

Bocunorte Filho, chefe.

Secretaria do Serviço do Pessoal, em 3 de dezembro de 1938. —
Anwrico Passos Guimarães filho, secretário.
Contadoria Central da República

Expediente do dia 30 de novembro de 1938
Ofícios:
Aos Srs. contadores seccionais:
Nos Ministérios da: Agricultura, Marinha e Fazenda e no DeP arlamento dos Correios e Telégrafos:
N. 3.075 a 3.077 e 3.085 — Remetendo decreto; devidamente
apostilados nos termos do decreto-lei n. 349. de 23 de março último, pertencentes a diversos funcionários que servem nas Seccionais
supra aludidas.
— Aos Srs. chefes das Contadorias Seccionais seguintes:
Na Recebedoria do Distrito Federal, Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal, Caixa. de Amortização, Casa
da Moeda. Comissão Central de Compres e Direferia Regional dos
Correios e Telégrafos de Campanha:
N. 2.078 a 3.083 — Remetendo decretos devidamente apostilados nos termos do decreto-lei B. 349, de 23 de março último, pertenente a diversos funcionários que servem nas Seccionais supra
aludidas.
— Ao Sr. Cesar Machado da Silva — Secção de Registro — Mi-

Fazenda:
— Remetendo decretos devidamente apostilados nos
termos UJ decreto-lei n. 349, de 23 de março último, pertencentes
a diversos funcionários que Servem naquela Seccional.
nisté)

Diretoria das Rendas Internas
aXPED/WITZ DO SR. DIRETOR

Dia 3 de dezembro
— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Norte:
N. 46 — Restituindo o processo fichado sob n. 87.244, de 1038,
que tem por base uma consulta da firma Viana & Companhia,
sobre dispositivos do regulamente do imposto de consumo. (P. número 87.214-38).
...— AO Sr. delegado fiscal em Santa Catarina.:
N. 69 — Comunicando que o Sr. ministro da Fazenda, por despacho de 16 de novembro último, proferido no processo fichado sob
ii. 75.006, de 1938, resolveu indeferir o pedido feito pela Irmandade
tio Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, dessa Capital, no
sentido de lhe ser permitida receber alcool sem estar devidamente
engarrafado, para consumo do mesmo estabelecimento de caridade.
(Processo 75.006-33).
Ao Sr. delegado fiscal no Espiritó Santo:
N. 94 — Comunicando que nesta data, resolvi mandar servir
ne,a30 Maria, com exorelcio nessa delegacia, o assistente técnico, *
F' classe. do Serviçade Fiscalizaeãd da Garimpagem e Comércio de
Preciosa; — De. Natálio Camboim, admitido para o MOMO
E c E iço, Cima° extranumerario rnensalista, sta prima do que preecten

liezi1r l.i 1413."4

o item V do artigo 26 do decreto-lei n. 2 .10, de 4 de fevereiro de 1938,1
como consta da portaria n. 1.000, de 23 de novembro último, do Sr.4
ministro da Fazenda, transmitida a esta diretoria Com o diste mimero 589, de 3 do fluente, da Diretoria do Serviço do Pessoal.
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 282 — Solicitando providências no sentido de que seja fornecido o necessário transporte, com passagem de fI classe, deste porte:
ao de Vitória — Estado do Espirito Santo — para o assistente técnico de 5" classe do' Serviço de Fiscalização da Garimpagem e Comércio
de Pedras — Dr. Natálio Camboirn, que vai ter exercício na delegacia
fiscal do Tesouro Nacional naquele Estado.
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 487 — Reiterando- ordem ri: 42, de 8 de fevereiro do corrente ano, e comunicando providências no sentido de ser informado se'
a Prefeitura Municipal de Sacramento á; assinou termo de acordo(
para arrecadação do imposto de consumo sobre energia elétrica.
(P. 82:475-37).
N. 488 — Comunicando que, tomando conhecimento da solução
que deAas à consulta formulada pelo coletor federal em Diamantina,
sobre pagamento de registro do imposto de consumo, dos depósitos
fechados, proferiu, em data de 25 do novembro último, o . seguinte
despacho:
"Aprovo,,declarando-se. entretanto, que os depósitos fechados
estão sujeitos aos emolumentos de registro de que trata a letra r do
art. 11 do vigente regulamento de consumo, e que a norma prescrita
no § 8° do art. 15, indica a forma de proceder, para se apurar, na
hipótese da consulta, a base para o pagamento do registro. Comunique-se."
A decisão, ora aprovada, foi a seguinte:
Responda-se;
Quanto ao item 1°, que a contilta encontra solução no novo 11gulamento do Imposto de Consumo, aprovado pelo decreto-lei n. 7J0,
de 24 de setembro findo que não reproduziu o parágrafo único do
art. 12 do regulamento anterior — decreto-lei ri. 301, de 24 de fevereiro último. Efetivamente, esse dispositivo só servia para fazer
confusão, — uma vez que o § 7° do mesmo artigo, sujeita aos Cioulurnentos da letra f do art. 11 — independentemente de qualquer
outro —, os depósitos fechados, que :ão todos aqueles em que se não
efetuam venda pois, caso contrário, deixariam de ser fechados.
Assim, desde que qualquer fábrica, casa comercial ou mercador
ambulante, possua um depósito fechado, este ficará sujeito aos criolumentos da letra f do'art. 11 do deciew-iei n. 739, de 24 de setembro findo, — independentemente ch> emolumentos devidos pelos e;tabelecimentos principais ou pelo comercio ambulante.
Uma fábrica, possuindo também uru depósito em que se façoot
vendas, pagará, além dos emolumentos devidos pela fábrica, ni /is os
da letra d, — de acordo com o disposto no § 8" do art. Il.
E a que possuir, além do depósito em apreço, outro depósitofechado, pagará os emolumentos das tetras a, d e f.
Quanto ao item 2", que o fato do mercador ambulante, eu
qualquer comerciante, possuir caminhão, ou quaisquer outros moveis e imóveis, não influirá na importancia do seu capita).
No caso da consulta, compete à Coletoria colher informaçtres do
contribuinte nos estabelecimentos bancados, ou recorrer ao volume
das operações mercantis do ambulante, comparando-o com os de outros comerciantes da mesma categoria, na forma do § 8* do art. 11
do decreto-lei n. 739, mais de uma vez citado. Á considerarão da
Diretoria das Rendas Internas."
N. 489 — Comunicando que, por despacho de 24 de novembro
último, proferido no processo fichado sob n. 87.540, de 1938, resolveu ratificar as seguintes transferéacias de agentes fiscais, de que
dá conta o mencionado ofício: Celso Buem) Brandão, da 36' circuimcrieão,com sede em Pouso Alegre, para a 37', com sede em Ouro Fino,
vaga, em virtude da transferência do agente fiscal Francisco Pereira dos Santos — Severino de Carvalho, da itft, com sede em Uberaba para a 40" com sede em Itajubá, e Manuel Gomes Batalha da
. 87.540/38.)
40' para a 14'.
N. 490 — Remetendo o processo n. 65.973, de 1938, em que é
interessada a Companhia Brasileira de -Mineração S. A. (Processo
65.973/38 . )
N. 674 — O diretor das Renda; Internas do Tesouro Nacional
comunica aos Sr. subdiretor, interino, da 2* Subdiretoria, para seu
conhecimento e devidos fins, que, nesta data, resolveu mandar servir
na mesma Subdiretoria, o auxiliar de escrita de 5' classe, do Serviço
de Fiscalização de Garimpagem e Coméréio de Pedras Preciosas, Gilberto Pedrosa . Caldos, admitido para o mesmo serviço, como extranumerário mensalieta, na forma do que prescreve o item V do artigo 26 do decreto-lei u. 240, de 4 de fevereiro de 1938, como consta

da portaria n. 999, de 23 de novembro último, do Exmo. Sr. ministro da Fazenda transmitida a esta Diretoria com o oficio n. 589,
de 2 do fluente, da Diretoria do Serviço do Pessoal.
N. 675 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
declara ao assistente-técnico de 5' classe do Serviço de Fiscalização
da Garimpagem e Comércio de Pedras Preeipsas, Dr. ,Natállo Cambolm,, que, nesta data, resolveu mandá-lo servir, no Estado do Espírito Se_nto, com exercício na Dgleaada Fiscal, dó mgin Nétftkit,
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Diretéria das Rendas Aduaneiras
•

IDOOICSOO DESPACHADO PUA BR. MINISTRO DA FAUNO&
Dia 23 de novembro de 1'938
N. 85.141-38 — Em que Emílio B. Zeymer, industrial em San-

ta Luzis, Estado de Minas Gerais, com fábrica de produtos oleaginosos, pede isenção de direitos aduaneiros para uma máquina opera-.
triz destinada a extração de óleo vegetal. — Tratando-se do mesmo
material para o qual já foi concedido o favor, arquive-se.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

3 de dezembro de 193e
Ofício:
Ao Sr. inspetor da Alfandega de Santos:
N. 357 — Comunico, para os devidos fins, que S. Ex. o Sr.
Presidente da República resolveu aprovar, por despacho de 30 de
novembro findo, o parecer emitido pêlo Exmo. Sr. ministro da Faeencla no processo fichado no Tesouro sob n. 93.470, deste ano, em
Aue a Companhia Swift do Brasil S. A. solicita autorização para
livremente empregar o material importado com os favores aduaneiros. sem prejuizo das vantagens decorrentes dessa concessão, no pre.
paro de qualquer semente de produção nacional e fabricação de
óleos e gorduras vegetais, com adição ou não de gordura nacional.
O parecer de que se trata está redigido nos seguintes termos:
-A Companhia Swift do Brasil S. A., com sucursal à rua Acre
n. 19. nesta capital, solicita autorização para poder livremente empregar o material importado com os favores aduaneiros com destino
1 montagem e instalação em Campinas. Estado de São Paulo, de uma
fábrica para extração e refinação de óleo de caroço de algodão, no
preparo de qualquer nutra semente de produção nacional e na faariração de óleos e gorduras vegetais comestíveis, com adição ou não
le gordura nacional, para o integral e perfeito a p roveitamento de
ma indústria e maior desenvolvimento da mesma.
O decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938, por sou artie
o 12, inciso 7°, concede a isenção de direitos de importação para
:on s uino aos maquinismos, aparelhos e materiais necessários à exaloração do fabrico de óleo de linhaça e outros vegetais, desde que
lejam empregados exclusivamente sementes de produção nacional,
ob s ervadas as condições do Capítulo XI.
Nessa conformidade foi despachado o material para a fábrica
da requerente, em Campinas.
A lei, como se vê, concede o favor constante do dispositivo citado, para o material destinado aos estabelecimentos industriais de
óleos de vegetais nacionais, desde que empreguem exclusivamente
sementes produzidas no Brasil. A petição da requerente está, em
parte, amparada em lei. Há, porém, a pretendida adição aos produtos de gordura animal, de que não cogita o mencionado decreto-lei.
Uma vez, porém, que o em p rego do óleo animal não constitua
a parte principal da indústria e esses outros produtos sejam • gualmen'e nacionais, parece não haver inconveniente na autorização pedida, fazendo-se anotar a escrita fiscal da requerente, quanto a autorização de que se trata, afim de evitar qualquer dúvida futura.
cas s ando-se o favor, se fór apurada que a atividade industrial da
sonlicente no referido estabelecimento, se afasta do fim para que
Men desembaraçado o material, atendido o aditivo do pedido anexo.
V. Ex., no entanto, resolverá como julgar mais acertado"
Dia

Diretoria do Domínio da
SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
EXPEDIENTE DO $R. DIRETOR

Dia 2 de dezembro de 1938

Circular:
Aos Srs. chefes de serviço desta Diretoria: .
N. 47 — Pelo decreto n. 3.102, artigo 14, alínea e, que aproou o seu regimento, ficou esta Diretoria obrigada a apresentar re!etário dos trabalhos realizados durante o ano.
Por outro lado„ o relatório a que se alude deverá ser apresenardo na primeira quinzena de fevereiro subsequente ao ano a que
3e refira.
Recomendo-vos, pois, envieis a esta Diretoria .'osso relatório,
mais tardar, até o dia cinco de janeiro próximo. — Ulpiano de DarDIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DA DIVISÃO

Dia 23 de novembro de 1938
Processos despachados:
N. 29.939-34 — Aforamento de terreno de marinha, err 11.10
Formoso, Pernambuco, requerido por Luiz Guedes Apnlónio. — Encaminite-se ao Serviço Regional desta Diretoria no Estado de Pe'rnambeco, para curriprir éxigência.
N. 80.805-38 Lz. Aforamento de terreno de marinha, no lugar
4 Peeem". miinicfnin de'São Clonealo. no Estado do Ceará, em que é
mteressada RaimundoLeuriano Sampaio. — Encaminhe-se 'ao Ser

viço
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Regional desta Diretoria, no Estado do Coará, para

exigências.

satisfação

MI

N. '84.209-38 — Aforamento de terreno de marinha, à avenidg.
Martins de Barros. etn Recife, Pernambuco, requerido por JOão

Vasconcelos. — 'Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado d.'
Pernambuco, para satisfação de exigências.
N. 84.506-38 — Oficio n. 769, DV, de 27 de outubro fiado, d‘'
Inspetoria Fedetal das Estradas, fazendo consulta sobre aforarrent¥
de terreno de marinha em Ponta da Areia, Caravelas, Bafa. — En-t,
eaminhe-se ao Serviço Regional desta Diretoria no Estado da Bafa,'
para informar.
.
86.243-38 . '— Requerimento de Laureano Caixalós, propondo
Oompra de imóvel, à rua Pernambuco n. 42, na cidade de São Pauto.
— Encaminhe-se ao Serviço Regional desta Diretoria no E s tado de
S. Paulo, para exame do assunto.
Dia 24
N. 72.185-38 — Ofício. n. 148, d'e 14 de setembro último, da
Inspetoria da Alfândega de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, encaminhando ofício n. 6•0-38. da Prefeitura local sobre conta de reparos feitos no passeio do edifício daquela aduana. — Encamintie-se
ao Serviço desta Diretoria no Rio Grande do Sul, para os devidos
fins.
N. 85.458-38 — Requerimento de José Emidio de Sousa, pedindo
sua inscrição como ocupante de terreno de marinha, no lugar fon s
cidade de Vitória, — Encarrtinhe-se ao Serviço Regional-tanio.
desta Diretoria no Estado do Espírito Santo, para prestar esclarecimentos.
N. 85.454-38 Reque.rin cato 'de Irênio do Espírito Santo. pedindo sua inscrição como orripanie de terreno de marinha, à rua . 1 1 egre, em Santa Lúcia, na cidade de Vitória, no Espirito Santo, para
prestar informaéões.
N. 81.116-38 Oficio P.. 48. de 26 de setembro último. da
Delegacia Fiscal no Amazonas e Acre, sobre construção de edifício
para a Mesa de Rendas Alfandegada de Canacete, em Benjamin Constent. no Amazonas. — Encaminhe-se ao Serviço regional no Estado
do Amazonas, para os devidos fins.

•

SERVICO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE DO Sii. DIRETOP

Dia 3 de outubro de 1939
Processo despachado:
N. 5.810-38 — Requerimento de Vital Eleutério da Silva, pe-.
dindo locação de um terreno situado à rua Ricardo Machado. — Tratando-se de área guie, interessa ao serviço público, indefiro o pe..
dido
EXPEDIENTE DO Sn, CIIEFE DO envio
•
Diá 24 de novembro de 1938
Processos despachados:
N. 59.121-38 — Requerimento de Silvino José de Almeida, pe.,
dindo em locação a casa 5, à rua Ricardo Machado n. 112. — Satisfaça o requerente a exietmcia da Secção de Engenharia e Obras.
Dia 29
N. 76.243-38 — Requerimento de José Rainoundo, pedindo locação da casa n. 133, situada à rua Vieira Ferreira. — Satisfaça o
requerente a exigência da Secção de Engenharia e Obras.
N. 7.351-35 — Elias Jorge, requerendo carta de aforamento cru
seu nome, do lote n. 26, da rua Alegria, atual rua Barão de Ladário.
Santa Cruz. — Preliminarmente, convide-se o interessado a provi-,
denotar o recolhimento de mais 2 1/2% de laudêmio, de conformidade com a lei n. 3.070-A, de 31 de d e z e mbro de 1915, visto que á
transação se operou na vigência dessa lei e, por equívoco, a extinta
Diretoria do Património Nacional apenas cobrou 2 1/2% do aludido
laudêmio.
Ofícios:
S. 59 — Ao diretor geral do Expediente e Contabilidade da Polida Civil — Respondendo o oficio n. 4.019, de 15 de agosto do corrente Ano. • N. GO — Ao diretor do Departamento Nacional de Portos e Navegação — Solicitando providências no sentido de ser esse Sorvic0
informado se em algum tempo foi assinado naquele DepartamentO.
ou na antiga Fiscalização do Cãis do Porto, algum contrato de arrendamento do imóvel à rua Guttenbergue n. 93, em São Cristovão, en.
tre a firma Guimarães Neves tt: Companhia e o Govêrno Federal,
N. 61 — Ao diretor da 'Caixa de Construições de Casas para ri
Pessoal do Ministério da Guerra — Respondendo o ofício n. 7t8,
19 de setembro próximo passado.
S. 62 — Ao diretor geral de Contabilidade do Ministério da- Viação e Obras Públicas — Solicitando providências sobre a deaigneçã6
do funcionário que deverá assinar o termo de entrega e recebimento
do terreno destilado à construção da sede de diverses serviços daque/e Ministério.
Dia 30
*ff;
Ao ri;retor
SPrVirfri de Fundo s da 1 1`, Região-MIiftrit; t_... ( Reepornlendo
o oficie n. 1.183, de 17 de agosto . do. cometa
and:•

21492 - Segunda-feira 5
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Precatórios despachados:
N. 45.870-938 - Juizo da 4 a Pretoria Criminal entrega de,30e$
'(tresentoa mil reis), a favor de Ernani Correia: - Cumpra-se.
Expediente do dia 3 de dezembro de 1938 r
. ..N. 45.869-938 - Juizo da A a Pretoria Criminal entrega de 300$
Foi mandada protocolar a petição de pedido de reconsideração (tresentos mil réis), a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
N. 45.872-938 - Juizo da 1a Preteria Criminal entrega de 2048
referente ao processo de a. 27.457.
'(duzentos mil réis), a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
Mandou-se dar a certidão pedida de referéaoia ao processe
N. 45.871-938- Juizo da 4a Pretoria Criminal entrega de 300$
1. 28.771.
peticães
em
que
(trezentos
mil réis), a favor de Ernani Correia. - Cumpra-se.
favoravelmente
as
O Sr. presidente despachou
Auto n. 1.833-1938 - Contra Neves & Lima Ltd. - Consta do
28.810e 12.184,
os interessados DOE processos de ns. 23.3431, 27.135,
auto de fls. 6, que a firma - Neves & Lima Ltd., estabelecida à avenida
pediam a juntada de documentos.
;Venezuela te 120, cem comércio e moagem de sal, vendeu, no Período
de 5 de abril a 20 de setembro deste ano, 515.168 ks. de sal moldo
e triturado, por ela beneficiado, sem o pagamento do imposto devido,
Recebedoria do Distrito Federa•
à razão de O020 por quilo ou fração, no montante de 10:302$360, não
possuindo os livros e talões-guias necesoa ios ao registo e pagamento
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
de imposto.
A evasão do imposto foi regularmente apurada como se võ
Dia 2 de dezembro de 1938
termo de exeme de fls. 5 e o .processo está, ainda. instruido com os
quadros de lis. 3 a 5.
Requerimentos despachados
O autuante salientou o fato de ter a firma de.que se trata, em
cobrado o imposto devido pelo beneficiamento podia
N. 45.908-938 - Luiz Soibelman. - De lidado com a infor- alguns casos,
com se infere do quadro de lis 4. onde são relacionadas as firmação e o parecer imponho ao requerente a pena de revalidação cedo.que
pagaram a diferença de imposto de $020 Ler quilo ou fração,
mas
correspondente ao dl°. devido.
de
sai
moldo
ou triturada.
N. 45.906-938 - Bons Toder. - Imponho do acórdo com o pa_Embora regularmente intimada, a autuada deixou de apresentar,
recer a pena de revalidação correspondente ao selo devido publicado no prazo legal, suas razões e defesa e, em consequeência, foi ;moela'
e decorrido o prazo lega), remeta-se o processo à Proo despacho
e termo de revelia de fls. 9.
curadoria
Geral da Fazenda Pública, para a inscrição da Cilas.
O autuante, em informação prestada à fls. 82 salienta que, apesar
N. 45.907-938 - Manuel Lourenço Ferreira. - Ideio
de abeiide o Imposto de pl. se trata, nem por isso poderá deixar de
N. 46.109-938 - Júlio Mendes Segundo. - Idem.
ser cobrado no periodo em que a lei o releia. maximé, si atentarmos
U. 46.108-938 - Ferreira & Muniu. - Idem.
para as circunstâncias de ter ele sido recolhido aos cofres públicos
pelas demais firmes existentes nesta Capital e. ainda, pelo fato, aliás,
N. 46.110-938 - Alesis Arab & Comp. - Idem.
N 46,111-938 - Pascoal Banach. - Idem,
significativo, Ce ter ele sido cobrado pela autuada à algumas firmas
N. 46.112-938 - Mário Carlos Vieira. - Idem.
compradoras de seu produto.
N. 43.615-938 - Fábrica Nacional de Limas Ltda. -• ProcedaEm face de que estabelece o r do art. 201, do dexetu-lei ntíse a cobrança de aéôrdo com a informação e o parecer. Intime-se mero 739, de 24 de setembro de 1938, era desnecessária a audiencia
para efetuar o pagamento no prazo de oito dias, sob az penas de do autuante 'me processo.
lei.
Tudo Nisto e examinado. e:
N.28.696-938 - Francisco de Almeida Ventura - Indeferido
Consideranoo que a evasão do imposto apurada, com todas as forde acordo com o laudo e o parecer.
malidades essenciais, atinge à importância de 10:302$360;
Considerando que a infração praticada, da forma por que consta
Dia 3 de dezembro de 193v
relatada no processo se reveste de circunstâncias aroavantes;
Considerando que tendo a autuada cobrado de algumas firmas
Requerimentos:
•
que
com ela transigiram o imposto devido à Fazenda Nacional, deiel. 39.109-938 - Aires Ferreira. 8: Irmão. - Altere-se a clas- xando,
entretanto, de recolhe-10 aos cofres públicos, agiu com evisificação para "colchoeiro vendendo móveis" no lançamento para o dente' intuito de fraude;
futuro exercício de 1939. Quanto ao valor locativo indeferido.
Considerando, cmfim, que embora devidamente intimada deixou
N. 27.127-938 - E. Puleu. - Anule-se o lançamento que que o processo corresse, à revelia,
constitue duplicata e cancele-se a respectiva certidão que ficará no
Resouvo julgre procedente o auto de' fls. 6 e imponho à Nes es
Lima Limitada, a multa de 20:604$720 além da obrigação de reprocesso.
&
N. 26.068-938 - Mafitiel Joaquim Pires. - Idem.
eolher, por verba, a quantia de 10:3021360, de imposto devido, exN. 40.921-938 - M. Fernaudes Machado. - Altere-se a clas- vi do disposto no art. 220, combinado com os arts. 81, 57, .§ 2°. 204
sificação para padaria vendendu bebidas no lançamento para futuro e seu parágrafo único, "o" e 206, do decreto-lei n. 301, de 24 de fee
exercício de 1930.
vereiro de 1938.
N. 43.619-938 - José Pereira Rios. - Indeferido de acôrdo
Intime-se para o recolhimento das quantias devidas,' no preza
de 30 dias, sob pena de cobrança executiva, salvo o direito do recom a informação e o parecer.
N. 42.647-938 - Stahltunien Ltd. - Altere-se o valor loeativo curso. observadas as exigências do decreto-lei n. 607, de 10 de agosto
para 25:00011000 no lançamento para o futuro exercício de 1939.
,de 1938.
Auto n. 194-38 - Contra António Barros & Cia. - Á vista do
N. 41.056-938 - M. Maneiem). - Proceda-se de aça/rd° com a
que consta deste processo que correu todos os seus trâmites reguinformação e o. parecer.
Anule-se lamentares e de acordo com o lauda pericial da Casa da Moeda julgo
N. 27.536,038 - Artur John Ranusden Thomas,
Barros & Cia., a multa
o lançamento que constitue duplicata e cancele-se a respectiva cer- proced^nte o auto de Cs, e imponho a Antônio
de 9 :000$000. nos termos do art. 62, letra d, da de'reto n. 1.137, de
tidão que ficará no processo.
N. 32.636-932 - Jaime dos Santos. - Altere-se a classifica- 7 de outubro de 193e.
. Intime-se para o pagamento da quantia devida no prazo de 30
ção para "casa de pasto com bebidas" cobsaudo-se a diferença da
taxa fixa a partir da agosto deste ano Imponha a Jaime dos Santos, dia;, não" o fazendo, promova-se a cobrança . executiva, salvo recurso
dentro em 20 dias, obsercvadas as exigências do deereto n. 007. de
a multa de 506000 grau mínimo do art. 44 do decreto n. 5.142,
10 de agosto de 1938.
27 de fevereiro de 1904.
N. 43.415-938 - T. Carvalho. - Deferido de aeârdo com a
Auto n. 2.572138 - Contra Brasiluiso Limitada - Á vista 010
que consta deste processo, que correu t'xics os seus- trâmites
informação e parecer e mediante as necessarias, cautelas fiscais.
N. 45.739-38 - Joaquim Ribeiro Costa. - De acôrdo um a /ementares, julgo procedente o auto de fls, e imponho à Emprese
informação e o parecer, imponho ao requerente a pena de revalida- de Louças Brasiluso Ltda. a multa de 2e06000; devendo, tembeio,
recolher a importância de 500000; de emolumentos de reeisoro, nes
ção corespendente ao selo devido.
N. 38.839-938 - The Yokohama Specie. - Indefiro. por falta termos dos arts, 4° e 18, letra c, do decreto n. 15.524, (.2 14 de
de fundamento legal a petição de fls.. 11, mantendo o despacho re- junho de 1922.
Intime-ee para o pagamento da quantia devida, no prazo de 30
corrido.
N. 43.141-938 . - Rippa Gasu.aldo. - Proceda-se a. cobrança de dias; não o fazendo, promova-se a cobrança executiva, salvo recuracOrdo cem a infermação e o parecer. Intime-se para efetuar o pa- so, dentro em 20 dias, observadas as exigências da decreto-lei número 807, de 10 de agosto de 1938.
lpa/lento no prazo de oito- dias; sob as penas da lei.
Auto n. 2.383137 - Centra André Barbosa & Comp. e Luiz Me ..
N. 44.108-938 - Agenor Azevedo & Comp. Ltd. - Idem. .
aeghezzi.
- Indefiro, por falta de fundamento legal, a petição) 'de
44.851-938
Graziano
Duarte
de
Souza.
•Idem.
N.
N. 44.863-938 - Rtie Canotti. - Idem.
• fie. 11.
Concedo, na forma' da lei, à firma André Barbosa & Comp. o
N. 45.290-938- %reale . Green e outro. --Idem.
N. 4I.489-938 - Sul America Comp.. Nacional da Seguros. - prazo de 10 diae, em prorrogação, para que apresente defesa.
Auto n. 2.379.137 - Contra José Ferreira de Sousa. - vista
De *board° com a informação • o parecer imponho ao requerente a.
do que consta deste processo, que correu todos os seus tránalte's rea
pena de revalidação correspondente ao selo devido.
N. 88.089-938 - Waldemar heintho Machado. - Dirija-se- gularnéntares e de acordo com o laudo pericial , da gafa do Oftedee
julgo procedente o auto-de fls, e impotho -a .̀:JestrI Ferreire de Sousa
querendo is *superior autoridade.
Artur Monteiro. - Reduza-se (o evalor loes- * murta de 2:000E00, nos tertnos do art. '82, letlet 'et, do decreto
rz.017-988
teve Deu gl000p no lançamento para (1 futuro °xereteio de MI,
n. (.137, de 7 de outubro de 1938.
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Intime-ee para "d- P"Igtiritento da quantia devidá, no prao?" ág'à
t
Notificações:
a dias; Mo o fazendo, promava-se a cobrança executiva, salvo- recur
so, dentro em 20 - dias, observadas as exigências do decreto-lei mía •
N. 611 - Anuindo Marques - Arguias Cordeira; n. Z78. face do deo. de fls. 6, reconsidero o meu despacho retro, de 22EP
mero 807, de 10 de agosto de 1938.
de
a - Auto n. 2.378137 - Contra Antônio de Sou.sa - Á vistiKd G• junho de 1938, pata torná-la de nulo efeito.
que consta deste processo, que correu todos os seus trâmites ragu
, Certidões:
lamentares e de acordo com o laudo pericial da Casa da Moeda, jul.
N. 45.904 - J. A. de Almeida. - Declare a que exercício a4
..go procedente o auto de fia e imponho a Antônio de Sousa a multa
do 2:000$000. nos termos do art. 82, letra d, do decreto n. 1.137, refere o pedido de certidão.
N. 45.784 - Declare a qualidade em que requer.
de 7 de outubro de 1936.
Na. 43.628 e 43.630 - Cavalcanti Junqueira S. A. - Certifi•
Intime-se para o pagamento da quantia devida, no prazo de 30
dias; não o fazendo, prornava-se a cobrança executiva, salvo recur- que-se o que constar.
so,
N. 45.768 - Domingos Ferreira Leão. - Idem.
so, dentro cru 20 dias, observadas as exigèncias do decreto-lei número 607, de 10 de agosto de 1938.
N. 45.831 - Casa Sousa Batista Limitada: - Idem.
Auto n. 2.0-19137 - Csntra Rubim & Irmão - Á vista do que
N.-45.643 - Francisco Machado Monteiro. - Idem.
consta deste processo, que correu todos os seus trâmites regulaN. 45.956 - Francisco Liabor & Companhia. - Idem.
mentares e de acordo com o laudo pericial da Casa da 'Moeda. julN. 46,031 - Luiz Vieira & Companhia. - Idem.
go procedente o auto de fls. e imponho à firma Rubim &irmão a
N. 46.040 - Severino Cabral de Campos. - Idem,
multa de 2:000$000, nos termos do art. 62, letra d, do decreto núN. 46.043 - M. Ventura & Companhia. - Idem.
mero 1.137. de 7 de outubro de 1936.
N. 41.815 - Companhia Territorial e de Administração.
Intime-se para o Pagamento da quantia devida, no prazo de no Idem.
dias; não o fazendo, prom iva-se a cobrança executiva, salvo recuaN. 39.601 - Manuel da Mota Reindio. - Idem.
s°, 'dentro em 20 dias. observadas as exigências do decreto-lei núN. 11.151 - Antenor Marcelo. - Idem.
mero 607, de to de agosto de teag.
N. 45.829 - puleídis Cesta. - Dirija-se ao Serviço de Aguas
Auto n 1.386-37 - Contra 1)onlell G. Loureiro - À vista do e Esgotos.
alue consta deste processe que correu indo:: os Seus trâmites reN. 44.860 - Henrique Cru.: cic Magalhães. - Certifique-se o que
aulamentares e de . acordo com o laudo pericial da Casa da constar quanto ao tempoaata aerviço.
Mcieda. ju:go procedente o auto de fls, e imponho a Romeu G. LonToiro a multa de 2:000$, nos termos do art. 62. letra D do .desteto
Dia 12 ds dez e mbro de 1938
• n. 1.137, de 7 de outubro de 1936.
Requerimentos:
Intime-se para o pagamente da quantia devida no prazo de 30
tio. não o fazendo, promova-se a cobrança - executiva. salvo recurso
N. 40.923 - Barra da Taba.% S. A. - Averbe se a mudança
dentro em 20 dias. observadas 'as exigências do decreto-lei n. 607, de dê-se baixa "ex-officio" a partir ic exercício de 1939 noa lançamen-e
10 de agesto de 1938. ih
tos em nome de Eugênio taxi:a:arte. Luiz Tavares Alves Pe:eira, IsAuto n. 1.163, de 1936 - Francisco da Silva Ferreira. - Tendo mael de Oliveira Maia e Georg filacliburn Mire, aos quais imponho,
em vista os termos do 1e 'reto-lei n. 5 de 13 de novembro do ano nas- a cada uni, a multa de 125, rn111., da lei. Proceda-se a inscrição
sacio, considere-se "devedor rem'aso" a firma Francisco tia Silva Fer- de Eusajdo Lotai e ia-aaiaaa . :Neto de Ve.'n:'e t) nos :ermos propostoa
reira. estabelecida nosta Capital. à rua Pará n. 72. a qual. notificada aos quais iti ponho a crida um. a ne--ba de 100$. mínimo da lei.
a efetuar o pagameato da multa e imposto dentro de prazo regulaCert idões
mentar, não o fez, incorrendo, ass i m, nas sanções estipuladas no decreto ',liado.'
N. 12=0 - Viter f-tt='a (todinho. - Certifique-se o que consEncaminhe-se o processo à Procuradoria Geral da Fazenda Pú- tar.
blica. para t necessária inserira° dm divida, de p ois de suspensa a
N. 21.354 _a Banco l'i.''ii,' U,iio. - Compra, Treviamente
venda de selos e oficiado às repartições competentes raiva os eleitos:- prescrkões cks aias. 200 e ?1_,2 do C
dr Contabilidade.
da inidoneiciade estatlelecida o ir ferde decreto. -- salvo si feito o
depósito 'da imaortfincia exisadr, na felina e paro os fins indieadoa
SS..m"“).t, szuP-M1.:ToRIA.
nos arts. 1° e 3° do decreto-lei n. 42, de.6 de ezonibro dei alailicto
WT. , ED I FNTE o, SR. mawron
ano de 1937.
Pr n resses (le r:- : ti com ca'sancia:
:EXPEDIENTE D. Slt. ASsISTENTE
Dia 2 de dez a mbre de 1938
•
N. 7.611 - Joa,e,ito Carn e lao da Silva. - Junfe, dentro do prazo de 15 Ma s . a licença mun ripai.
Reqlerirnentos despashados:
N. 11.452 - Ri vide.
- Prove o direito caie
N. 23.900 - José Fernandes rta Cosia. - Em face da latia:nalhe assite rui reqw . I.or f.{.1 1 firma Kevider Asseburg & Filhos. ção e parecer, indefiro o pedi& do fls.
marcado o prreo ta . ta, aias, para cumprimento desta exigéncia.
- N. 41.810 Manieta Anili. - Dê-se a baixa do negócio de que
N. 23.270 - Sousa é': Cut va l ho Limitada. - Satisfaça a exigênsé trata a partir do exercícia de 1936, cancelando-se -e• anexando-se
cia
ilo praz., dr 15 (lias.
ao presente processo as certidões de dívida mencionadas.
N. 24.200 - 13-Marei Pe a nandes Pugas. - Satisfaça a exigênN. 38.761 - Monteie.) Borges. Transrira-se. Imponho a
/arma Monteiro & Paages a midtt, de 50, mínimo da lei. Em segubta cia clettiro do prazo ds 15 dias. sob Lena de ser ordenado o arquivavá o processo à 1' Subdiretoria pare dizer se existe dívida por pariu men t o da ore , ente prpte,!çào.
N. 26.815 - itax 'Nengart. - Satisfaça a exigência dentro de lb
da firma sucedida.
N. 39.127 - !leis Duaste 5: Comp. Ltd. -- Averbe-se a mu- dias.
dança. Imponho a firma Reis Duarte & Companhia Limitada, a mulN. 30.772 - tr . C.c ato
Sano'.
Idem, idem
ta de 50$. mínimo da lei.
N. 33.5fa! - 1, rancif, co Manue: Sernaebe. - Idem. idem
N. 40.367 - João Ceelho de Queiroz. - Tran Q fit'a-se. Imponho
N. 35.101
nonçaives Sos:nho. - Idem. idem.
a João Coelho de'Queiroz a multa de 50$, mínimo ia lei. Em, saguicia
N. 36.'203 - I ~os & Radrigues. - Idem, idem.
vá o proeesan às 1' e 3' Subdiretorias para dizerem se existe dívida
N. 38.006 - So?iedade Anónima Rebelo Alves. - Prove o alepor parte da firma sucedida.
gado. dentro oe 15 lhas.
• N. 41.244 - Felipe Cerquiae. - Transfira-se. Imponho a FeN. 38.128 - António Morais. - Satisfaça a exigência dentro
lipe Cerquise a multa de 50$, mínimo da lei e mais a de 30 % sobre de 15
os emolumento: de re g istei.• Em segaida vá o processo à P SubdireN.-39.440 - Laboratório Brasileiro de Quimioterapia Limitada.
tora para"diaer se existe dívida pes parte da firma sucedida.
- Idem, atem.
. N. 42.551 - Naja Kessen. - Em face do parecer supra . reconN. 40.111 - Salvadcr Teti. - Concedo o prazo de 15 dias.
aidero o despacho de 23-11-1938 para e fim de torná-lo de nulo efeiN. 40.140 - E. Borsali. - Satisfaça a exigência dentro de 15
to. Inscreva-se a coleta de fls. 2, independente de multa.
dias.
N. 42.554 - Nusem Pele. - Idem.
N. 40.244 - Helena Tereero. - Idem, idem.
N. 37.230 - M. Gomes a; Melo Limitada. - Transfira-se. ImN. 40.490
Ntoacfr Nogueira ltagiba. - Idem, idem
ponho afirma Gomes-3; M..lo Lt(1., a multa de 50$, mínimo da lei
N. 40.513 - José Benito Nogueira Garcia. - Idem, idem.
e mais a de 30 % sobre os emolumentos de registro. Em seguida vá
. N. 40.514 - Domingos Costa e Silva. - Dentro do prazo de 15
o processo t l' Subdiretora' para dizer se existe dívida por parte dias, legalize fazendo-o • registrai, devidamente o decumento junto
da firma sucedida.
a fls. 4.
N. 37.067 - J. B. Alvarengt. - Proceda-se pela forma proN. 40.702 - Amélia Martins. - Fica marcado, ao requerente, o
posta na informação de 21-10-1938. Imponho a II. Nogueira, a multa prazo de 15 dias, para o requerente satisfazer a exigência supra.
de 125$000. médio da lei. Reconsidero o despacho de 3-8-1938 para
N. 40.990 - Manuel Gonçalves. - Satisfaça a exigência deno fim da torná-lo de nulo efeito.
tro de 15- dias.
N. 48.262 - João Firmino Fortes. - Proceda-se a inscriab nos
N. .41.222 - Arlindo Pinto Caldeira. - Idem, idem.
termos do. parecer. Imponho a Joãt Firmino Fortes a multa de 1001,
N. 41.410 - Jleitor : Francisre de Castro & Noronha. -- Iedm,
mínimo da lei.
Idem.
N. 46 261 - O. Moreno. - Idem
N. 42.078 - Manuel Luiz Inácio. - Apresente a licença dentro
N. 46.260 - J. Bergste.in . de 15 disisa
;
• N. 48.259 - Ricardo ¡Vieira Cuida. - Idem
N. 42.094 - Silvio Gonçalves & Comp. - Fica marcado o praz.
N. 46.258 - 4mauay .Catrernbf. - Idem.
de 15. diasa para o requerente satisfluer a exigência -supra.
#
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Indeferido
Mário de OIlfelíTSánipaid.'
'Ir " IV.-"412:304 - Júlio doi Siiilhã ^Correia .' - satiáfatá ïéiigènel4
acnrdoicozn
o
parecer,
mantenho
o
/angámento,
•
•.
dentro de 15 dias.
N. 15.133-37 - Manuel Maria da Silva Tavares. - Prove
•
N..42.305 - N. Lengruber. - Idem, idem.
a/egado na petição n. 13.828.
Idem, idem.
N. 12.312 - J. Moreira a•Ribeiro.
N. 42.189 - Allano Vieira. - Idem, idem.
' N. 19.723 - 37 -; A. F. Braga Carneiro. - Indeferido. Pro
N. 42.499 -- Ala Biagio. - Legalize o documento junto a fls. 3, siga-se na cobrança dos débitos relativos aos exercícios de 1931
fazerao- r . o registrar -devidamente .
1932.
•
N. .12.502 -- Vaidcmar Correia de Sá. - Junte a licença muniN. 20.188-37 - Manuel Ferreira Moita. - Indeferido. Marful.4
a
cipal dentro de 15 dias.
N. 42.632 - Lino -Tavares da Silvá. - Satisfaça a exigência, tenho o lançamento, de acórdo com o parecer.
N. 23.040-37 - António de Sousa Carvalho. - Coneele-se
dentro de 15 dias.
N. 42.675 - Albino Dias. -- Fica mareado ao requerente o pra- lançamento relativo ao exercício de 1932, de acórdo dom o parecerm
n•nn•••••n••n
to d n 15 dias. para satisfazer a exigência:da informação retro.
N. 42.726 - Costa, Pereira & Cia. Ltda. - Satisfaça a exigênPrimeiro Conselho de Contribuintes
aia. dee +de 15 dias.
N. 42- .735 - J. F. Martinez Rodriguez. - Idem, idem.
Pauta para a sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de dezembrofd
N. 42.825 - 11, Gonçalves. - Idem, idem.
às 14 horas.
N . 12 . 858 ._. Helena Eungelista de Carvalho. - Idem, idem.
N. 12.873 - Luniinosa'S. A. -- Idem. idem.
RECURSO(
N. 43.060 - José da Silva & Cia..- Ideio, idem.
N. 13.061 - José da Silva & Cia. -Idem, ¡dee,.
(Sessão póblica)
N. 42.166 - Alberto G'onçalves de Lima. - Idem. i,lem.
Y. 43 167 - Pied-a & Con-!is:rne
Idem, idem.
ia. 3.101 - Ilzina Catende S. A. (sue. de A. F. Costa Azevedo)1:
N. 4a.296 - José Theodero. - Idem, idem.
- V. Mercantis - Del. Fiscal em Pernambuco. - Rel. Sr. Neves dali
N. 43.3 9 2 - Josa Varanda. -- Idem, idem:
Fontoura, com vista ao Sr. Jaime.Pericles.
. 42.324 - Antani, Franco St Rocha. -- Idem, idem.
Casa Bancária Cooperativa S. A. - Imp. sélo
N. 7.431
N. 43.489 - Carlos da SEwire flecha. - Dentro do prazo de Recebedoria do Distrito Federal. - Relator, Sr..Eduardo Radriguegai
15 das, i e gaLze o documento Pint.) It fls. 4, fazoodo-f)
N..7.51.0 - Joaquim Marinheiro - imposto sèlo - Delegaciq'r
N. 43.7, 17 -- A. J. de Souza. - Satisfaea.a exieielcia dentro Fiscal em :São Paulo - Relator o Sr. José Luiz Batista.
N. 7.524 - Stridard Oil Co or Brasil - Imposto sélo - Receai
de 1 T dias.
becloria
Federal era São Paulo (ex-officio). - Relator o Sr. Araujqi
:V . 4 3.527 Figueiredo de Medereiros.
Idem, i•eni.
Meia.
. 113.:581 - The . Texas
(Smith
) Ltda. -rem,
N. 7.534 - Banro de Cratees - Op. bifne. - Delegacia Fiscal
Y. 43. i ii - W , lson de Brito, __ Idem , jjr:m.
no Ceará "ex-officio" - Relator, Sr. José Luiz Batista.
N. 43.069 - Athayde Horneney de Matos. - Idem,
N. 7.536 - Cícero Macedo de Oliveira - Op. banc. - Delega
N.
- Alfredo Pe..eira Guerra. -- Idem. i(14.111.
eia Fiscal, em Minas Gerais "eX-officio". - Relator Sr. Araujo Mata.
N. 13.823 - Frandsco Poci. - SatiSraCh
N. 7.560 - Banco Comercial do Estado .de São Paulo e Baacct
RXIK(*.r1rirt rrPE!r0 dr.
Valo Erasileiro - Imposto s ado - Recebedoria Federal, em São
T". 33.'1;27
Leiz Vieueire•to
Paula. - Volunt. e "ex-officin" - Relator o Sr. Araujo Mala,
- Idem. iJ.
N. 13..931 - JIIVOrlat L. Pinte. • -:e- Prove o alfarolo,fl i I (i de
N. 7.566 - Botafogo'llotel Lide - Vendas mercantis - Rece-g
We.:.
bedoria do Distrito Federal - Mater. Sr. Arauá° Meia.
Nkladislau
-- Satisfaça a i-xigénera
N . 7.578
J. R. ciaverio - Vendas mercantis - Recebedoria
1") dias.
•10 Distrito Federal
Relator. Sr. Araujo Main.
N.
18 -Martins liaiense. -Idem: idem.
- N. 43.85 --:siitônio José de Souza. -(Sessão secreta)
• N. 41.08:", - Banc., Português do Brasil. - Idem, iden'
; N. 33.086 - Banco Portugués do Brai1
f I m,
.;• N. 44.088 - A/fredo Jo s é Pereira. - I Intr. idem.
44.13a
1,../bardo ria eilva.
Compa rera, para riteA

:t n aree n nlenie,.

Oil•el.oria do Imposto de Rendo
R e quevialeWes

det•pat(los

EX P EDIENTE DO SR. DiRETOR

N. ;,005 - Pearia Passes & Com n . Ltd. - Imposto de renda.
Emp. Renda. Baia. - lletalor, r. , r. José Luiz Batista.
N. 7.02d - Comp. Brasileira de Produtos em Cimento Armado
5- ,.-- Imposto de renda - Diretoria do Imposto de Renda - Relator, o
Sr. José Luiz Balista.
N. 7.C'3 - Commercial Caiou Assurance Co. Ltd. - Imposto
renda - Diretoria do Imposto de Renda - Relator, Sr. José LuiX
rutjst a .
N..7.049 - J. Campos - Imuosto de renda - Diretoria do Ima
puto
Renda - Relator. Sr. José Luiz Batista.
.7.101 - J. David Justas - Imnosto de renda - Secção d0
Imposto de Renda no Paraná - Relator o Sr. Araujo Maia.

Dia 3 de dezeinb,..o de 19;38
2.101-.37 - Leonor Vasconcelos. - ixtererhf
oi• falta
e legal. Aliás, a simples demora na tura! na deci!. 0 di
proci,o. ia11 (RJ encontro do 1-itlido de fls.
a.
tio3-35 - Manuel Dias de Seixas. lança meu :os relativos aos exercícios de 1931 a .193i •ts2
- a
m os
i . ..urtilos, de lis.
Na fueina da lei recorro deste despacho para o
1" Consellio de
(-uni I' ,izurites, no tocante aos
exercícios de 1931, 1932
8.379 - 38 - Guilherme Gracie Barbosa Lin.a.P- 13e ucórdo
com e parecer, indefiro a petição de fls., para manter o laoeamento.
-

N. 8.677-38 - S. A. Panair do Brasil (Supply Corporation).

que se trata "de uma firma estrangeira, com sede no estrangeiro, e que nem siquer tem representantes no Brasil", luas que
aqui auferiu comissões que representam O lucro dessa firma pela
erportação que fez - tudo alegado pela signatária da p;>!ição nfio ha como deixar de ser recolhido o imposto devido na forma do

fiçao.

174 do regulamento vigente. - Indefiro, pois, a citada pe-

N. 8.673-38 - S. A. Panair do Brasil (W. E. Alten';. - PraN'e o alegado.
N. 9.037-35 Delmiro de Jesús Fontan Sanchez. - Retifinuem-se os lançamentos, de acordo com - as papeletas de calcino de

tólhas.
N. 10.292-38 - Alexandre de Chaves e Meio Ratiebona. - De
erardo com o parecer, arquivem-se os ex- officio instaurados para
os exercícios de 1936 e 1937 e faça-se a notificação por edital. sugerida.
N. 12.158-26 - Herma .no de Vilemor Amaral. - Reconheço ao
requerente o direito á restituição da quantia de réis... cor-e c pondento a imposto pago a mais no exere'elo de 1936.
Encaminhe-se á Dlretoria das Rendas Internas, pada o.:

-

Soc.

N. 7.110 - Alvaro de Sá - Imposto de renda - Secção do miposto de Renda em São Paulo - Re/ator o Srl Araujo Mala.
N. 7.116 - João da Costa Marques - Imposto de renda - Seecão do Imposto de Rendi em n Mato Grosso - Relator, Sr. Araujo
Man).

N. 7.314 - Darke, Cia. S. A. - Imposto de renda - Diretoria
do Imposto de Renda - Relator, Sr. Jaime Pendes.
N. 7.455 - Jos4 Paeitti - Im p osto de renda -. "Secção do Itnpo-:to de Renda em São Paulo. - Reator. Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.456 - Pedro Salomão - Imposto de renda - Secção
imposto de Renda em São Paulo - Itelator, Sr. José Luiz Batista.
N. 7-.461 - José Pedro da Mota - Imposto de renda - Secção
de Impo s to de Renda em São Paulo - Relator, /Sr. Eduardo Rodrislies.

7.67 - Comp. Anglo Brasileira de Juta - Imposto de renda.
- Seeção do Imposto de Rada em Paulo "ex-ei'fielo" Relator, o Sr. Eduardo Rodriguas.
N. 7.479 - João Teixeira de Araujo (espólio) - Impalto do
renda - Secção do Imposto de Renda em São Paulo "ex-officw" ReIntor, Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.491 - Felipe Abdelnur - Imposto de renda - Secção do
Imposto de Renda, em São Paulo - Relator. Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.523- Comp. Paulista de Electricidade - Imposto de renda
Secção do Imposto de Renda em São Paulo, - Relator, Sr. Jaime
Périeles:
N. 7.528 - Manoel Elias Filho - Imposto de renda - Sução
Relator, Sr. José Luiz Batista.
de Imposto de Renda em Golaz
,N. 7J30 - Orlando Ribeiro - Imposid de.' renda - Seeeão do
iroposi o de Renda. Goiáz. - Relator, Sr. Araujo Mala .

•

• pr zr,TP rirTeT.1T.
1 „
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.

2519:5

• '
N. 7.510 Horád;enhinio do Nascimento — ImpostóW fenda
Para o uniforme rul e jrpona . as -divisas serão de 'pátio 'e-nétir'Secção do Imposto de Renda em São Paulo "ex-officio"
Relator, nado, cosido o os distinctivos-de especialidade bordados com fio tanito Sr. Eduardo Rodrigues.
bem encarnado, ficando tudo sobre um pano de flanela azul marinho.
F. Moita & Comp. Ltd. — Imposto de renda .— igual ao do dolman. • N. 7.548
Piretoria do Imposto de Renda — Relator, Sr. Araujo Mala,
o uniforme mescla as divisas e os distintivos de ebpeeiaiiN. 7.551 — Antônio Soares — Imposto de renda — Seeção do Im- dadePara
serão bordados com fio preto, ficando tudo eohi .e, um pano nitsposto de Renda em Santos — Relator, Sr. Araujo Mala.
cola igual ao do dolman.
N. 7.572 — Agosti .iho Pereira Diniz de Andrade Imposto de
•Para o uniforme branco as divisaS e distinth ;os serão bordados
"ex.:voIunt.
e
Renda — Seccão do Imposto de Renda, em São PaulO-ocm fio azul marinho sobre um pano de brim branco, igual ao do
OffiCio". — itelator, (Sr. Araujo Mala.
Primeiro Conselho de Contribuintes, em 2 de dezembro de 1938. dolman.
Os panos onde serão aplicados, e bordados os distintivos terão as
Antonio Pereira da Costa, secretário.
seguintes dimensões:
Altura no centro — Altura nos lados — Largura
omissão de Eficiência
l a classe — 12 e/xn — 9 c/rn =11 c/m.
2a classe — 15,5 c/m — 7,5 e/m — II c/m.
Expediente de 2 de dezembro de 1938
3a classe — 9 c/m — 6 e/m — 11 e/m.
O
lado inferior do pano acompanhará o contArno da divisa e o
Membros presentes:
superior será reto.
Rosalvo Comes da Ressurreição, presiüente, Valdomiro Amadei
• Os distintivos terão, em toda a sua volta, uma margem de (0
mim, sendo metade para bainha.
soares Filho e Flávio Carvalho de Morais Bastos.
Os distintivos de classe serão:
Processos despachados:
a) Para 1a classe — 3 divisas;
N. 497-38 — Requerimento do guarda fiscal, classe B, do Quadro
b) Para 2a classe — 2 divisas;
3x, Agostinho Carneiro da Cunha. Despacho: Peço nova audiência
c) Para 3` classe — 1 divisa.
go S. P. F.
A confecção das divisas obedecerá às seguintes prescrições:
N. 526-38 — Pedido de transferência do escriturário, classe
a) Largura de 7 c/m;
E, do Quadro I, do Ministério da Educação, Ligia Pitta. Despacho:
5) Intervalo de 5 c/m;
Solicito a audiência do S. P. F.
c) Angulo de abertura 120 grátis.
N. 710438 — Pedido de transferência do guarda aduaneiro,
d) Distância horizontal entre as extremidades 9 dm.
classe . D, do Quadro VIII, Antônio da Silva Dantas. Despacho: Peço
e) Distância entre o vertice do fingulo• interno da primeira
a audiência do S. P. F.
visa e a linha unindo seus dois extremos 25 ro/m.
Processos relatados:
•Os distintivos de especialidade serão os constantes do desenho
N. 708-38 — Pedido de transferência do trabalhador, classe C,
do Quadro VIII, Dirceu Rosa Delamare. Relator, Flávio Bastos. — anexo.
A Lomissão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando Ale:
atelicluncrito do pedido.
N. 709-38 — Pedido de transferência do servente, classe, C, do
Quadro VIII. Alberto Luiz Freire. Relator, Amadei Soares. — A
Comissão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando pelo
Niteudone rdo do pedido.
• N. 712-38 — Pedido de transferência do servente, classe E, da
Quadro VIII, Jair Vieira da Silva. Relator, Amadei Soares. —
Comissão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando pelo
atendimento do pedido, desde que se verifique vaga a ser próvida
pelo critério do merecimento.
N. 713-38 — Pedido de transferência do escriturário, classe F,
do Quadro VII, Alceu Carneiro da Cunha. Relator, Rosalvo Gomes.
a— A Comissão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando
pelo atendimento do pedido, desde que ocorra vaga a ser provida
peto critério do merecimento.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só 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 rio, a que têm direito, em duas prestações semestrais . de 28$000.

Ministério da Marinha
EXPEDIENTE DO

SIX. MINISTRO

Dia 23 de novembro de 1938
Sr. diretor geral do Pessoal.
N. 1.722 — Resolve aprovar os modelos dos distintivos que deverão cer constituidos e usados pelos taifeiros do Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada, conforme as instruções anexas e contidas no
oficio n. 1.711, de 16 de novembro de 1938 (DP-3), daquela Diretoria.
Instruções de que trata o aviso n. 1.722, de 23 de novembro de 1938,
do ministro da Marinha
- Os distintivos deverão ser aplicados ou bordados em um só pano,
que será cosido com linha preta nos uniformes de flanela e mescla
e linha branca nos uniformes brancos.
Deverão ser usados ~ente no braço esquerdo, de modo que
fique a parte superior do pano a 12 c/m da costura do hombro.
EXIDO.
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SESSÃo ORDINÁRIA, EM 2 DE DEZEMBRO DE 1933

.Presentes, á hora regimental, os senhores juizes vice-almirante
Dano Pais' Leme de Castro, presidente, Drs. Carlos do Miranda, J.
Stoll Gonçalves, capitão de longo curso Francisco José . da Rocha o
capitão de Mar e Guerra Raul Roinêo Antunes Braga.
Procurador junto ao T. 111. A. Dr. Carlos Américo Dt'asti.
Secretário, Gilberto' de Alencar Sabdia.

5
ae:arada aberta à sessão, foi lida, aprovada "e" assina.dà
"I
ata da sessào anterior e despachado pelo senhor presidente o expediente em mesa.
Publicação: foram publicados em sessão os acórdãos nos processes ns. 77 e 319, julgados em II e 23 de novembro último.
Julgamento: iniciado o julgamento do processo n. 241. Depois
de lidos e relatados os autos, tendo feito uso da palavra os doutores
procurador, e advogados Figueira de Almeida. Diogo Xerez e J. Gama
•e Silva, deles, pediu vista o Sr. Luiz Romèo Grega, pelo que o senaor presidente transferiu o prosseguimento do julgamento em sesão
extraordinária, no dia 6 do corrente.
Le-antalla a sessão ás (6 horas.

"(Se--é-Çãe;

Ty

TIP-7r1irF)

§ 1.° Os requerimentos "siS poderãe ser deferidos quando o eán-‘
didato satisfizer às seguintes condições:
o) ser o oficial, 1° tenente ou capitão;
b) ter menos de 30 anos o 1° tenente e menos de 35 6 Capitão,
completados até 31 de dezembro do ano que anteceder ao estágio
de formação;
c) ter satisfeito tôdas as condições exigidas para o pósto,
aeórdo com
Lei de Movimento dos Quadros de Oficiais para o
tempo de paz;
d) possuir robustez física atestada pelo médico da unidade ela
repartição ou estabelecimento, e pelo comandante do corpo, chefe
da repartição ou estabelecimento, em que serve o candidato, baseado
na observação da atividade do oficial no decorrer dos trabalhos vier-

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
c) obter parecer favorável do dieetor da Aeronáutica do Exérsob cuias ordens serve o
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido cito, bem como julgamento dos chefes
ca-Adiclato, principalmente quanto as suas aptidões profissionaie.
de 1939, mediante pagamento da inreertáncia correspondente ao peg 2.° Todos os documentos relativos às exigências acima deverão
riodo de (2 meses, na Tesouraria da Imprensa 1:acional, à sua 13 de -eu entrada na Diretoria de Aeronáutica do Exército até 31 de janeiro do ano seguinte e, depois de achados conforme, serão os canMeio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- didatos pestos à disposição do diretor da Aeronáutica do Exército.
§ 3.° Na 2` quinzena do mês de fevereiro serão os candisiat.es
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfándegas,
submetidos a rigorosa inspeção de saúde, perante uma junta orMesas de Rendas e Coletorias.
ganizada pelo Serviço Médico da Aeronáutica, à qual tincumbirá
pronunciar-se definitivamente eôbre a aptidão física do candidato.
para o serviço aéreo.
Aos funcionários públicos federris, estadoais e municipais é faArt. 4.° O diretor da Aeronáutica do Exército, depois de it'lg2r
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de todos os candidatos, proporá ao ministro aqueles que devem inieiar
2a %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 24000. o estágio de formação, de acôrdo com o nárnero de vagas fixa) . , anteriormente.
Art. 5. 0 O estágio de formação terá inicio no primeiro dia ütil
de março de cada ano e . obedecerá ao seguinte:
estágio de três meses na Escola de Aeronáutica Militar;
a)
b) estágio de duas semanas, no máximo, destinadas a execução
DESPACHOS DO SR. PRESIohNTE DA REPúBLITIA
de exercidos de tiro e de bombardeio aéreo;
c) execução das provas destinadas à obtenção do certificado de
Dia 27 de novembeo de 1938
observador em avião.
§ 1. 0 O aproveitamento no estágio de fromação será verifseado
Floriano José Ferreira e Silva, ex-aluno da Escola Militar, peUrdo matricula no Curso de Adminisiração da Eseela de Miei-idén- por meio de:
cie do Exército. — Arquive-se.
a) notas obtidas em provas mensais;
b) resultados alcançados nas instruções de tiro e bombardeio;
EXPEDIENTE Do 811. MINISTRO DE ESTADO DA. GUERRA
e) nelas e resultados obtidos nas provas finais.
2. • As notas e os resultados serão expressos por meio de ltdDespachos:
'ecannento sintético" do instrutor; que atribuirá a cada trabalho exeDia 1 de dezembro de 1938
cutado pelo candidato o conceito;
Foi concedida transferancia ao srrgento reformado J.:lá elsinsuficiente;
ladros de Carvalho, adido ao 7° bate:hão de Caçadores para efeito
regular;
de vencimentos para o 30° batalhão de Caçadores, na mesma situabom. .
tão„ correndo as desinsas por conta do ieferido sargento.
§ 3.° O candidato que em um mês obtiver sbmento notas insuDia 3
fle/cites, ou cujos resultados obtidos nas intruções de tiro e bomb irFoi concedida transferência de matricula, na Escola das Ar— deio forem julgados insuficientes, será considerado sem aproveitatuas, para 1940, aos capitães Túlio hegis do Nascimento e Milton mento.
§ 1.° Si o candidato não obtiver, nas Provas de que 1ral:1
O'Relly de Sousa.
letra c do § 1° pelo menos dois terços de notas ou resultados com o
Foi concedida dispensa das funções que exercia na Comissão
tle Melhoramentos da Vila Militar, ao capitão Vinicio Rabélo Dias. conceito regular ou bonu será considerado sem aproveitamento.
§ 5.° O programa dos assuntos a ministrar no estágio dr; forPortarias:
'nação das observadores em avião será idêntico ao que estabelece o
PORTARIA N. 270-a, DE 11 IE NOVEMBRO na 1938
regulamento da Escola de Aeronáutica Militar, para a obtenção do
O ministro de Estado da Guerra, em nome do Exmo. Sr. Pre-. diploma de categoria B, do curso de oficial-aviador (excluída a pule
hicientai da República, resolve aprovar as Instruções que com esta da pi/otágem).
•
portaria baixam, destinadas a regular o recrutamento dos observaArt. 6.° Os candidatos que deixarem de comparecer a rnalilo
dores aéreos, de Wird° com o estabel e cido na letra /1 do art.. 26 do !O % dos trabalhos correntes de estágio, ou que deixarem de exe'decreto n. 432, de 19 de =coe de W8, lei LIG Ensino Militar.
cutar os exercidos previstos na alínea b do art. 5°°, ou que não 10Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1933. — Eurico G. Dutra. granem aproveitamento, serão mandados apresentar, imediatameute,
às unidades a que pertencerem.
Art. 7.° Terminadas as provas de que trata a letra c do art. 5',
InstroçOes destinadas a regular o recrutamento dos observadores
Os candidatos serão classificados em dois grupos distintos:
aéreos
— aptos como observador em avião;
Art. 1.° A partir do próximo ano de 1939, a Diretoria de Ae.2 — o inaptos.
ronáutica de Exército deverá dirigir a instrução especializada de
§ 1.° Èstes últimos serão desligados imediatamente da E,zc,i1E
ebservadores em avião ou balão, e o treinamento periódico dos ofi.d de Aeronáutica Militar e mandados apresentar aos respectivos corpos.
dais habilitados com o respectivo certificado.
g 2.° Os candidatos julgados aptos receberão o certificado de
Art. 2.° A instrução de observação em avião será dada nas se- observador em avião e passarão, incentinenti, ao estágio seguia'..e.
ntes condições:
Art. 8. 0 O estágio de aplicação será realizado em uma esquaa) estágio de formação: De três mèsea, passados na Escola de
Aeronáutica Militar, após o que será conferido o certificado de obe drilha de observação, findo o qual os observadores serão submetidos
à primeira série das provas periódicas estabelecidas para a sua caselvador em avião ao candidato que ee tiver submetido a thclaa
tegoria.
provas regulamentares;
§ 1.° O presente estágio poderá, entretanto, ser prorrogreio a
b) estágio de aplicação: De seis inêses, passados num corpo
íto tropa (esquadrilha de observação), findo o qual o observador juizo do diretor da Aeronáutica, quando motivos de fOrça maior tiverem dificultado sua execução integral.
rrestará as primeiras provas periódicas a que estiver sujeito;
§ 2. • Durante o estágio de aplicação nenhum oficial observielor
o) estágio de treinamento: De quatro semanas, em uma sequei-lie/ha de observação, devendo executar-se de preferência durante poderá ser distraido para funções estranhas à finalidade do estágio,
mesmo dentro do corpo.
p período de manobras regionais.
§ 3.° Em nenhum caso poderão os oficiais observadores substiParágrafo único. A instrução de observador em balão gera miel e trade somente quando se dispuzer de material adequado.
tuir o comandante da esquadrilha, nem passar h disposição de unf
Ari, 3.° Poderão inscrever-se para seguir a especialização de e-"tarlo maior de grupo, regimento ou de escalão. superior.
ce sarado ' . Pin avião as ofiviais de tódas as arma= (mie de Aero§ 4.° Os nriCIRIS estagiários poderão, entretanto, concorrer n9
rraitien), (pie
I
ri- ~rido
o 41timo dia de mela ano. spl ‘ ico de escala de dia à unidade.

Ministério da Guerra
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Em cada p.zquadrilha o estágio de aplitado Cómpoeezie

rieíetubrõ 1O 1928 '24197

Comissão 'de Promoções 'deve levar (321 conta 'hs' Deriadol
de estágio realizados, sempre que se tratar de sua inclusão nn qoa-e
dro de acesso.
Art. 14. Os ol servadores aéreos não usarão distintivo • !(.
pedal.
Requerimentos despachados

um estágio de instrução —
ligação com as outras armas;
um estágio de tiro, para execução dos tiros de instrução e de
nplicação.
§ d." O aproveitamento no estdgig de apiticaçdo será expresso
pelo comandante do corpo em um juizo sintético, por onde se poderá
avaliar a apfidão profissional do oficial como observador em avião.
Art. 9.° O estágio anual de treinamento será realizado nas cone
A Ansaldo S. A., pedindo permissão para retornar à ,z;urt
dições previstas na letra c do art. 2."
em Gênova, um canhão anti-aéreo 75 mini e seus pertences.
§ 1.° Os estágios efetuar-se-ão mediante pedido de interessado, Concedo.
ditigido ao diretor da Aeronáutica do Exército, por intermédio do
Arnaldo Dias Pereira Filho, pedindo lhe seja fornecido certicomandante da Região.
g 2. * De posse dos pedidos de estágio, o diretor da Aeronáutica ficado de reservista de 3' categoria. — Forneça-se a certidii .i, nos
termos do dec. a. 143, de 21\935 a na forma da lei.
do Exército designará as unidades onde deverão os mesmos eftuar-se,
ptovirando evitar o mais possivel, o afastamento do oficial da Região a
RETIFICAÇÃO
que pertence. No caso contrário, deverá escolher para êste fim a unidade de aeronáutica anais próxima.
João Alves, Otávio Camilo de Oliveira, segundos tenentes chl,
§ 3. 0 Si o número de Mofais que solicitarem estágio for superior ao efetivo normal de observadores de cada esquadrilha, serão reserva convocados e Cremildes Mae-Cor, 2° tenente de admiins-.
tração da reserva convocado, pedindo Inscrição no corAcurso para
constituidas duas turmas.
matricula à Escola de Intendência do Exército. — "Deferido', e.
§ 4.° Em nenhum caso o estágio poderá realizar-se: para os'
não corno publicou o "Diário °fi ntai" da 2 de dezembro corrente,*
tenentes, durante o primeiro período, e, para os capitães, durante o
à páginas 24.272, 2° coluna.
20 período de instrução.
§ 5° O oficial observador que durante dois anos consecutivos
APOSTILAS:
deixar de solicitar sua inscrição no estdgio de treinamento, perderá
ó direito aos estágios seguintes e será excluído definitivamente da
Nas cartas-patentes dos oficiais abaixo mencionados foram late
relação dos observadores em avião.
§ 6.° O aproveitamento no estdgio de treinamento será expresso. vradas as seguintes apostilas:
•
pelo comandante do corpo e pelo diretor da Aeronáutica, em uma
Por decreto dd 23 de setembro do corrente ano, de acordo com
folha de informações, por onde será verificada a aptidão arofis- o disposto nos artigos h', letra A, e 14, n. 1, do Decreto-lei n. 1971
sional do oficial como observador em avião.
de 22 de janeiro de 1938, foi transferido para a Reserva do Exére
Art. 10. A Diretoria de Aeronáutica do Exército encarregar-se-á cito o coronel da arma de engenharia Osvaldo Gt1;111C3 da Cos'.a,
de organizar a relação anual dos observadores em avião, em número
quem trata esta carta-patente, visto haver completado a idade lirnie
correspondente ao efetivo que cada esquadrilha deve normalmente to para a permanência no serviço ativo, contando quarenta e cinco
dispor, acrescido de 50 %.
anos, onze meses e oito dias de serviço, percebendo as vantagens if
Esta relação, publicada no inicio de cada ano, servirá de base à que tiver direito na forma das ordens em vigor.
fixação do número de candidatos que devem realizar o estágio de
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — General Euriet) G.,:
formação.
Art. 11. Para cada oficial incluido na relação dos observadores Dutra.
Por decreto de 24 de outubro do corrente ano. nos Urino .; do
em avião será organizada, na 1 , Divisão da Diretoria de Aeronáutica
do Exército unia folha de informações contendo o histórico com- art. 177 da Constituição Federal, revigorado pela Lei Coika itueio n
pleto dos estágios realizados p elo oficial, inclusive os pareceres emi- nal n. 2, de 18 de maio de 1938, foi reformado, por conveffleacia
do regimen, o tenente-coronel do Exército Ayrton Plaisant, da arma
tidos pelas
autoridades encarregadas de orientá-los.
§ 1. 0 Das alterações ocorridas com o oficial, em cada estágio, de infantaria, de quem trata esta carta-patente, contando
serão remetidas copias à Diretoria de Aeronáutica do Exército, à cinco anos e dois dias de serviço, percebendo as vantagens r tolo
D)retoria da Arma a que o mesmo pertencer e'ao interessado, ficando tiver direito na forma das ordene em vigor.
e original arquivado na Escola de Aeronáutica Militar ou no corpo
Rio de Janeiro,
de dezembro de 1938. — General Er,eí-.•
de tropa onde foi realizado o estágio.
Dutra.
§ 2.° Os oficiais observadores, cujos estágios de treintunento
forem julgados insuficientes, serão excluidos definitivamente da
Por decreto de 24 de outubro do corrente ano, nus teimo, Liq
relação de observadores em avião.
art. 177 da Constituição Federal, revigorado pela Lei Cowli!oeics,
§ 3' Para poder figurar na relação dos observadores em avião
é nal n. 2, de 18 de maio de 1938, foi reformado, por JuLvenièn .. ia do
preciso que o oficial;
regimen, o general de Brigada Candido Pereira de Castro Junior, de
1°, seja possuidor do certificado respectivo;
quem trata esta carta-patente, contando quarenta o dois ano- -,!is'
2 0, tenha a idade máxima de 40 anos;
meses e dezesseis dias de serviço, percebendo os venciinenio
3.° tenha executado nos dois últimos anos: os estágios a que tiver direito na forma das ordens em vigor.
estiver obrigado; as provas p eriódicas exigidas para a sua categoria;
•fi).;,.„ G.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1935.
— disfonlia ainda do vigor físico exigido para o serviço Dutra%
aéreo.
§ 4°. Serão excluídos da relação dos observadores aereos os
Por decreto de 28 de outubro do corrente ano. 41e acordo •onl o
oficiais que:
disposto no art. 11, letra B, do Decreto-lei n. 197. de 22 do iallvir0
— solicitarem, n ediante requerimento;
de 1938, foi concedida transferência para a Reser‘a uo E'xércit.) ao
— incorrerem em transgressão p rejudicial ao serviço aéreo:
major dentista Alberto da Fonseea e Sousa, de goteia trata esta 1 ..ar— demonstrarem inaptidão profissional durante os estágios.
ta-patente, contando trinta e trés anos, um mês e viole e très dias
Art. 12. Os capitães e majores de Estado-Maior poderão, irt-, 'de serviço, percebendo as vantagens a que ther direito na for»I:1 da3
dependente de Monte de idade, solicitar inscrição no estágio de ordens em vigor.
formação de observadores em avião.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — elenerS.1 Eurico
§ 1°. Para esta categoria de observadores, exigir-se ..á apertaa
aptidão física para o serviço aéreo, de acordo com o que foi es.-, Dutra.
tabelecido precedentemente.
§ 2'. Para os oficiais de Estac13-11gior não haverá o estágio d, REQUERIMEN'FOS DESPALMADOS PELO SR. OPIEFE DA DIVIS.k. 0 DO ENPE...
aplicação e os presos do artigo 20 ano reduzidos a:
MENTE DO SR. GABINETE DO SR. MINISTRO DA GUERRA
— 45 dias para o estágio de formação (inclusive as prova.,
Sociedade Anónima Brasileira Estabelecimentos Mestre e Ma-,
destinadas à obtenção do certificado);
tgè, pedindo autorização para importar quatro aviGes de turismo :!a'
— 15 dias para o estágio anual de treinamento.
0
§ 3 . Os estágios anuais de treinamento serão sempre exe- znarea CUB, dos Estados Unidos. — Sele o folheto anexado a, petie
cutados na própria região em que o oficial de Estado Maior estie c a0 •
ver servinio. Esses estágios poderão executar-se em uma esquadrilha fie reconhecimento, ou em uma unidade de bombardeio. .
Serviço do Pessoal Civil
§ 4 As disrosições acima aplicam-se também aos
dores em avião que. p osteriormente, se tornarem oficiais observade Fm-,
tado-Maior.
ATOS DO SR. CHEFE DE SERVIÇO,
§ 5°.. O programa dos assuntos a ministrar no estágio de forFoi mandado publicar:
mação constará de:
1°. Informação (excluída a parte ein ligação com as armas);
Dia 1 de dezembro de 1931
2°: Tiro e bombardeio;
•
3' Conbeeimentos gerais sobre o desenvolvimento técnico -da
As demissões dos diáristas: José Teixeira; no dia 13-XI-38; ntaAeronáutica.
Vilaplano e Caetano blurino, ambos no dia 15-IX-38; Raim oido
Art. 13. Dada a formação completa que os ObServadores Apoiinário de Andrade, por não se ter ap resentado; João Prado, por
em nviii
:n.entarn, em relacào soa demais oficiais da Mesma haver
no dia li e Henrique Nascimento, por
_ solicitado demissão
.
4
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-A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação eni
tive idêntico, no dia. 4, tudo de novombro do corrente ano, e .Anto: jo Batista. de Sousa, a bem do serviço público, todos pertenceu., vigor, só registrará assinatfras dos orgãos oficiais, para
• exercido
tas ao Nueleo do 2° Regimento de Aviação, em São Paulo.
de , 1039, mediante pagamento da importância correspondente ao pe-•
Dia 2
rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
O falecimento, no dia 28 do corrente mês. na Capital Fedaral. Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas redo r-screvente da classe "F", do Quad^o I, do Ministério da GuAy.a. partições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Rafar! Padilha da Cunha, em serviço na Diretoria de Recrutamento.
Mesas de Rendas e Coletorias".
- A admissão dos seguintes diaristas. constantes da relação anwza
para Fábrica de Projéteis de Artilharia.
Aos funcionários públicos federais, eitadoais e municipais é faABRIGA DE PROJÉTEIS DE ARTILTIARIa
cultado pagar 1.• custo da assinatura, computado já o desconto de
Itflação dos candidatos que se Propõe para adiinisão nula éá- 20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28000.
brica, com diaristas, de acordo com o artigo 31 do decreto.!ei
mero 240, de 4-2-1938,. por necessidade absoluta do serviço, r;oja
•
deapesa correrá à conta do quantitativo de que trata a autorizado
do Sr. ministro da Guerra, publicada em Boletim da D. Al.
n. 216 de 27-10-938, item XII..
'n1

Ministério da Viação e Obras Públicas

S. de ordem - /Some - Profiz,são - Diária
I. Newton de Carvalho ' Simões, manipulador, 208000.
2. >sé Domingnes, ajustador, 18$400.
3. ,icse de Caralho Moerbeck, torneiro, 168000.
f. t•oriolano Teixeira da Silva, torneiro, 108000.
5. Vtorino de Aguiar Pamplona. torneiro. 158200.
6. 1,« lio Bueno, torneiro. 158000.
7. Amilear Armando da Costa Machado, copista, 158000.
F. ,t( ao Luiz de Oliveira, torneiro. 15$000.
t. Valdemiro Pereira, torneiro, 158000.
10. al e Machado Fa gundes, aux. limador. 128000,
II. Uicerio Batista Pinto, aux. oficina, 128000.
Cesário, aux. serrai., 128000.
1. ..ião Moreira Pinto, adj. motorista. 128000.
11. . : t i'.u Salustiano, serv. oficina, 128000

PORTARIA N.

560

O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas:
Atendendo ao que requereu a Companhia Brasileira Carbonífera
de AraranguO, arrendatária 'da Estrada de Ferro . D. Teresa Cristina,
e de acórdo com o parecer prestado pela Inspetoria Federal das
Estradas em oficio n. 862-5, de 21 de outubro findo,
. Resolve aprovar, por não constarem das tabelas aprovadas pelas
portarias ns. 863 e 211, de 21 .de dezembro de 1936 e de 3 de junho
último respectivamente, a nova tabela suplementar de preços unitários. que, com esta, baixa assinada pelo diretor geral de Contabilidade desta Secretaria de Estado, para as construções nessa Estrada e seus ramais.
Rio de Janeiro. 20 de novembro de 1938. - João de Mendonça
Lime.

Diretoria de Intendência da Guerra

Tabela suplementar de. preços unitários da Estrada de, Ferro
Teres:: Cristina, a que se refere a portaria n. 560 desta data.
ATOS DO SR. DIREToR
Mão
Nrunero
Total
Material
Designação
de
Poi ato de 1 do corrente
obra
laiNeta
452 - Ferrastens e assentamento em
I -- Retificação de trans'ferência:
cada vão de caixilho de
retificado, em nome do Exmo. Sr: ministro da ohert ti, a
do is botem es para janela
tudo, o.aèticia do 10 tenente de administração Seratim [gretas
418600
118300
558000
•
de 'peitoril
ci., fábrica de Cano:. e Sabres do Itajuhá para O . I. R. dl
, ens e assentamento em
482
-Ferraf.
11.
Bot.
211.
o
não para o 3° E. C. I., como publicou
0. :1
cada vrto 'de porta de aos
D. I. G.
0,robro último,
batentes dos nomeros 478,
618700
208100
418000
479 e 180
ir - Transferencias de oficiais:
de
janela
de
um
ou
496-Porta
e' 001 transfelidos. em nume do liN:I110. :Sr. ministro da (Jos,• dois brnentes com trave s
necessidade do serviço, os seguintes oliciais de admi
ra. O
O cola ou /te calha, :,411(i0-pas
as t ábons imiti as a macho
e feinec', ewlnindo o aro e
1° tenente Raimundo José de Sousa. do S. F. da 8a
ferra g ens. O mesmo- que o
S. 1. R. da mesma Região;
418300
358200
C8100
n. 57 N tt
i 0 tenente Sócrates Nogueira Pinto, de E. M. I. da
de jate a ;de 111h liii
491
-Porta
wiltar para o 111:2 C Btl. de Fronteircs (Porto Ve.bo':
dois Inten t e-: engradadi s,
ia fl. M. para a
1 0 tenente Pedrc Ivo Curial. do E.
excluirdo o aro o ferrado Canos e Sabres de Itajubil;
gens, O mesmo nue o má-06E100
898800
68700
mero 179 -- mu.
•
1 0 tenentP Mareu Enrico de Abreu Ferreira, da Dir. 11:-.c.Po
492 --. .Porla de jarea de um ou dois
,aa te para o 70 R. C.
• ha teme; engradados on
, I C tenente Duilio Lena Berni, do 7 0 11 C. T. Para o E. M.
almofadados, excluindo o
11. M. e,
aro e Terranens. O mesmo
1178500
110$600
68700
que o D. 18'R - mq.
t ` 2 0 tenente Antônio Xavier de Andrade e Silva, da Ill,2c
!. Fronteiras (Porto Velho) para o E. NI. I. da ? a FlegiP.0493 -Pm• la de janela de dois baC1 r

tentes engradados de me-

ter no:3 enxalsos sendo.
III - Adição de oficial;
uni dos batentes ou ambos
Em virtude da solicitação constante em o item II tio °fiei.) a.
de dobrar, excluindo o aro
e ferragens - mq.
571. tie 29 de novembro findo, do Exmo. Sr. general diretor d. Is, •
P. A.. foi mandado ficai adido a esta Diretoria, para ef-itc, de por- 491-Porta de janea de dois batenente
de
administração
convocado
',tentes engradados e almocei a o de vencimentos o 20
p ortilo V , tor, que se acha 4..4imando a entrega do acervo da Et.fadados de meter • nos
enxalsos, sendo um dos ba(asp. Em), Fronteiras.
tentes ou ambos de dobrar,
excluindo o aro e ferra"l'eterinária
•
dos
Serviços
de
Remonta
e
Diretoria
. gens - mq.
495-Ferragens e assentamento em
ATOS DO SR. conoNnt. manual
cada vão de porta de janela do n. 490
Dia 2 de dezembro de 1938
496-Ferragens e assentamento em
cada vão de porta de ja.
Transferência de oficial vekerinário:
• nela dos ns. 491 e 492
1. oi transferia°, de ordem do Exmo. Se. ministro, por ne ees, 496 -Ferragens e assentamento em
cada vão de porta de jasidaoe do serviço, do Posto de Monta de Tindiquera, para o III/13°
•uelik dos n. 493 e 494
It. I., o 2° tenente veterinário, Cristóvão Colombo de Sousa.

68800

1108600

1178100

68800

1318100

138$2C0

118300

338200

47$500

14$300

418600

,55*.:n p0

288300

798000

1078300
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Mão

Material

• Designação

tabela
606 --s Tinta. de qualquer, c& preparada com óleo e águaraz em partes iguais
"
kg, .....
607—Tinta de qualquer c& preparada com uma parte de
óleo e duas de água-raz
— kg.
608— Pintura exterior a óleo a três
demãos sobre madeira com
paramento lizo, inciusive a demão do aparelho
.-. me.
609—Pintura interior a óleo a três
demãos sobre guarnecimentos a cal, estuque, ou
tijolos, com paramento lizo
inclusive a demão do aparelho — mq.
610—Pintura interior a óleo a três
demãos sobre madeira com
paramento lizo, inclusive
a demão do aparelho —
mq.
611—Pintura interior a óleo a três
deinãos, sobre guarnecimentos a cal, estuque, com
paramento liso, inclusive
a demão do aparelho —
mq.
612—Pintura a óleo com mínio de
ferro sobre ferro em paparamento liso, inclusive a
demito do aparelho -- mg.
818 — Pintura a óleo a três demites,
sobre ferro previamente
pintado com mínio de ferro (612)
700— Apiloamento de macadam em
camadas de 0m,25 de espessura antes do recalque
a aço, empregando-se pedra miuda n. 1 — mq
714 —Areia grossa para leito de calçamento e outros trabalhos em que a lavagem e
separação da areia sejam
dispensáveis — mo.

C

Trabalhos

de

obra

'a$70o

A$800

4$800

11800

' moo

39800

ee200

4$20f

0400

8$600

1$500

31100

t$200

8$900

880091100

185000000

41000

-

_
Serviço

•

Toaal

.

t

.
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'ATM; DO SR. ?iINISTRO

Portaria n. 572, de 2 de dezembro de 4988
O 'ministro de Estado dos Negócios da Vinil° e Obras Peumas,
em
nome
do Presidente da República:
60500
Resolve designar o engenheiro Alvaro Rohe e o escritererio
Francisco Couto, ambos da Estrada de FOMO Central do Brasil, frio
Sr. Alberto Berlim para constituirei» a comissão de avaliação dee
esee'ó oficinas rerteneentes à Companhia Geral de Material Rodante .1P/A,
Pr. 27.802-38.
• Requerimentos despachados
Ambrozina de Oliveira, pedindo apostila de seu titulo. — Comum) pareça ao Serviço do Pessoal &ate Ministério, das 14 às 15 horas,
para receber o fulo apostilado. P. 19.803/38.
Aurelia Doraingues Ubirajara, Pedindo certidão de seu título de
pensionista de montepio, bem como dos seus filhos. — Compareça ao;
Serviço do Pessoal deste ministe irio, das 14 às 15 horas. P 26.t12-33.
Nair de Almeida Picoreli, pedindo novo título de pensão de maneou° tepio. — Compareça ao Serviço do Pessoal deste ministério, das 14 às
15 horas. P. 22.090/38.
Anibal de Oliveira Maciel, apresentandç nova declaração de família para efeitos de montepio. — Autentique o requerente sua dee
claração. 26.598/38'.
Joana Fortunato Alves, viúva de Merendo Fortunato Alves, ex49900 porteiro,
aposentado, desta Secretaria de Estado, pedindo titulo de
pensão de montepio civil que era contribuinte seu finado marido. —
A requerente deverá provar: a) si continua em estado de viuve:
si recebe algo dos cofres públicos: c) :21 o falecido funcionário deixou
• outros filhos, alem dos que constam de suas declarações de família,
0300 quer legítimos, legitimados, naturaia reconhecidos ou adolk os.
•
P. 25.810/38.
Júlio António Sampaio, juntando documentos afim de leeelisar
a sua situação de família. — Autentique o requerente a declaração
j$400 que apresentou. P. 24.178/38.
Adalberto Alves Pereira, ex-agente de 3 4 classe da R. de 'Viação
Cearense, pedindo sua reintegração. — Indeferido, em face do dos
Pacho proferido pelo Sr. Presidente da República, em 13 de nevem.
98900 bro de 1936, que mandou arquivar o processo relativo do caso 410 requerente. P. 26.039/38.
Baltazar Pinto de Almeida, pedindo pagamento relativos no periodo compreendido entre a data da vacância do cargo a que foi promovido e a do decreto de sua promoção, por antiguidade, a oficial
y$500 administrativo da classe I. — Indeferido. O dispositivo invocado
apenas a antiguidade de
Pelo requerente garante aos funaionários
alasse a partir da data da vaga, ntio fazendo referência a pneemento
de vencimentos. P. 22.358/38.
A Viação Cruz de Malta, pedindo se foi expedido título de reiimã4
RIMO de montepio, em virtude da morte de Avelino Antunes Caldoil.a.
Dirija-se, querendo, ao Instituto Nacional de Previdência. P. 26.e1e,138,

espeefdia
,

Trabalhos em concreto armado;
A,3—.Vibramento de concreto armado a máquinas pneumáticas para aumentar a 'sua
densidade e impermeabinisoo
lidade — me.
8$30e
4.$200
—.AcriSscimo de preço para lançamento nagua de caixões de concreto armado
feitos em estaleiros de carreiras, empregando-se apa49908
relhos a vapor — mc
89700
$9800
45—Aeréscimo de preço por metro
cúbico do qualquer concreto para manutenção de
caixões, vigas, lagos, etc.
empregando-se aparelhos
flutuantes, durante as
operações .da construção
fixação o colocação — me. 408900
112$200 11 A 0$100
10 —Acréscimo de preço por metro
cúbico para assentamento
de qualquer concreto em
câmara de ar comprimido,
incluindo transporte vertical dentro da campanuia e
chaminé. Parte dos elementos da composição número 4 da tabela especial
• (aprovada pela portaria
n. 863 de 21 de dezembro
de 1936) — me.
828500 1749800
911809
Diretoria de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação ã
Obras Públicas, em novembro de 1938. — Fernando Augusto d'Maneidi
diretor de Contabilidade.
,
(C. 7.977 — 3-12-38
338,600.1

-ATOS DO SR. DOUTOR

Dia 3 de dezembro de 1938
Portarias:
N. 570 — Concedendo à estacionária da classe A, do Deparia.
mento de Aeronáutica Civil, quadro V (Serviços Regionais) do mesmo ministério, Ana Câmara Silva, seis meses do licença, para tratamento de saude, a contar de 16 de setembro do corrente ano, ,s,ndo
quatro meses e dois dias com a metade do ordenado e o prazo r e stante com um quarto do mesmo, nos termos do art. 8 •, ns. 111 e [V,
do decreto n. 14.683, de' 1 de fevereiro de 1921. Processo 25.iii-38.
N. 571 — Concedendo ao escriturário da classe Ce da Estrada de
Ferro °roeste do Brasil, quadro VII do mesmo ministério, Joaquim
Gamba, seis meses de licença, em prorrogação, para tratamento de
&mude, a contar de 8 de outubro de 1938, com ordenado, de needo
com o art. 19, § 1°, do decreto n. 11.663, de 1 de fevereiro de 1921,
combinado com o art. 275, da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de teet.
Processo 24.960-38.
Requerimento despachado
Edite Nogueira de Sá, pedindo novo titulo de pensão 4i g l 1114.11tepio. — Compareci ao Serviço do Pessoal deste ministério, due 14.
eis 15 horas.
PROTOCOLO GERAL
ASTIFiCIAÇÕE%

No Diário Oficiai de 1 de dezembro de 1938 a página 21. I er —
Requerimento despacho.
Diogo Fernandes Machado, apresentando certidão do Óbito
sua eeposa, no sentido de alterar suas declarações de familia para o
montepio. — Reconheça a firma da certidão (28.389/38).
No mesmo Didrio Oficial a página 24.157 — Requerimento de,pachado.
A Lito Tipografia Fluminense Ltd., solicitando pagamento
armezenagem, na base da taxa reduzida de $080 por quilo, devida nOr
.?:19 bobinas de papel que ficaram retidas nos armazene do porto. .—
;;
Indeferido. em face das informações. 24.12648,

r
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. ATOS DO SR. DIRETOR

Ofícios:
Expediente do dia 1 de dezembro de 1938
N. 5.845 - Ao Departamento Administrativo Ido. Serviço Pd-,
Ofícios:
Mico - Enviando o processo relativo ao pedido de transferência:de
Osvaldo de Almeida Macedo Costa, do quadro Il para o quadro I deste
N.:5886 - Á Inspetoria 'de Obras Contra as Sécas. - Comuniministério. 22.223/38.
que o T. Contas resolveu ordenar o registro do crédito de
N. 5.850 - Ao Departamento Administrativo do Serviço Pú- cando
4.200:0003000, suplementar à sub-consignação 11-VII - Obras
blico - Enviando o processo relativo ao pedido de transferência de Contra
as Secas - verba 5', do atual orçamento. (26.534-38;.
Elza Santos Guimarães, escriturário da classe G, do quadro II, para
N. 5.887 - Comissão Central de Compras - Solicitando procargo de igual classe e carreira do quadro I, deste ministerio.
vidências no sentido de ser feito à conta da verba 2 - Mat,Prial (23.571/38 )
Consignação I - Sub-consignac.ão n. 3-01, do o:r;arnento vigente,
deste Ministério, o empenho de despesa a favor da Imprensa Naofonal, na importância de 1303000, conforme cópia daquela repartiDiretoria de Contabilidade
ção. (21.485-38).
ATOS DO SR. MINISTRO
N. 5.888 Ao D. Nacional de Portos e Navegação - Comunicando o despacho referente à aquisição de autoinhves para a FisExpediente do dia 1 de dezembro de 1938
calização do Ceará. (25.549 ?8).
- RestiAvisos:
N. 5.889 - Ao Deparcamento de Aeronáutica
N. 4.225 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento tuindo a 3' via do empenho (T e despesa n. 147. (25.479-38).
da importância de 26.500:000$000, à Inspetoria do Tesouro da EsN. 5.890 - E. F. Central io Brasil - Enviando o processo
referente ao pagamento de 9:0043000 à Ch. Lorilleux Sr Cie. 125.208trada de Ferro Central do Brasil, para atender as despesas previstas
naquela rubrica. (27.363138).
38).
N. 4.226 - Ao Tribunal de Contas - Remetendo cópia cio deN. 5.891 - Á Delegacia Fiscal do T. N. no E. do Rio de Jaareto-lei n. 890, de 24 de novembro de 1938, que abre o crédito de neiro - Remetendo o papei n. 26.886-38 sujeito a sêlo por verba.
26.500:000$000. (27.363138).
(26.886-38).
N. 4.227 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento
N. 5.892 - Á Diretoria do Domínio da União -- Enviando a te'da importância de 35:550$000, à Companhia Imobiliária do Castelo lação dos próprios nacionais que se acham sob a jur:sdição da Viação
S. A., proveniepte do aluguel da sala n. 4 da sobre-loja e salão Férrea Leste Brasileiro. (26.606-38).
ns. 101 a 110 do 1° andar do Edifício Raldia, séde da I. G. I.,
N. 5.893 - Á Despesa Pública a via dos docinnentos aprecorrespondente aos meses de julho a dezembro de 193. (26.74438). sentados
por Sebastião José Marques, escriturário na classe "F" do
N. 4.228 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância D. N. E. II., com o fim de comprovar a aplicação dada ao adec.ntade 544$600 ao ajudante de porteiro, aposentado, da Diretoria Regio- mento de 2.000:000$000. (26.581-.8).
nal doe Correios e Telégrafos do Distrito Federal, Amando Teixeira
N. 5.894 - A Despesa Pública - Enviando o processo númedos Pa.ssos, proveniente da gratificação pro-labore a que fez iús no
ro 22.448-38 relativo à expedição de títulos de pensa() do montepio,
período de 8 de janeiro a 21 de março de 1935. (26.938138).
em favor de Maria Augusta da Luz e Ana da Concaição Luz.
N. 4.229 - a^ D. N. P. N. - Autorizando o Prefeito da ciN. 5.895 - mesma - Enviando o processo n. 24.628-38, redade de Parintins, no E. do Amazonas João da Silva Melo, construir
uma ponte de madeira, com o fim de facilitar o embarque e desem- lativo à habilitação ao montepio de Ludovina Maria de Vasconcelos.
N. 5.896 - Ao Tribunal de Contas - Enviando a 2" via do embarque de passageiros e carga que se destinem à referida cidade.
penho de despesa n. 169, de 1 de dezembro corrente, na importância
,(25.579138).
de 2:9713367. (27.417-38).
' fç. 4.230 - Ao mesmo - Declarando que a Manáos Harboárg LiN. 5.897 - Á Comissão Encarregada da Liquidação da Divida
Miled, concessionária das obras de melhoramentos do porto de Ma- Flutuante
- Restituindo o processo n. 24.345-38, referente ao paná" fica autorizada a adquirir duas chatas de madeira de lei pela
importância de 106:553$200, e uma alvarenga de ferro aço pela im- gamento de 3:0283225, pretendido por Joaquim Toblas.
portância de 121:7973800, destinadas aos serviços do mencionado
N. 4.239 Ao Interventor Federal no Estado dpb,,Amazonas Autorizando de acordo com as informações prestadas `-tela Comissão
porto. (23.890138).
N. 4.231 - Ao Tribunal de Contas - . Prestando declarações Técnica de Rádio, o funcionamento na cidade de Manaus, de uma
sobre o ofício circular desse Tribunal de n. 408-P.138, de 21 de se- estação radiodifusora, relativamente ao oficio sin. de 29 de outubro
último dessa Interventoria (26.518-38).
tembro último. (21.594138).
N. 4.240 - Ao Ministério da Fazenda - Pr3stando esclareciN. 4.232 - Ao Ministério das Relações Exteriores - Remetendo cópia do ofício n. Of-D-475-2.539, de 17111133, em que o Loide mentos referente ao aviso n. 140, de 7 de novembro desta ano, (lesse
Brasileiro presta informações referente ao recado verbal SE12811587, Ministério. (25.815-38).
N.' 4.241 - Ao mesmo - Encaminhando exposição de motivos
desse Ministério. (26.527138).
re suge
ao Sr. •Presidente da República a
que este Ministério
N. 4.233 - Á I. F. O. C. S. - Aprovando o orçamento na em
importância total de 6:5463122, para a perfuração de um poço tu- abertura de um crédito especial de 1.860:0003000. (26.054-38). bular, pelo regimen de cooperação, em terras da propriedade denoN. 4.242 - Ao Mesmo - Solicitando pagamento da importância
minada "Fazenda Cachorra", no município de Valença, E. do Piauí, total de 4:0963400, ao escriturário de 2' classe da Estrada de Ferro
requerida pelo Sr. Francisco Gomas da Silva Pimentel. (26.050138). de Goiás - António Barreto, relativa aos vencimentos a que fez Os
N. 4.234 - Ao Ministério da Fazenda - Remetendo exposição no periodo de dezembro de 1935 a dezembro de 1938. (26.815-38).
de motivos em que este Ministério solicita ao Sr. Presidente da ReN. 4.243 - Ao . mesmo - Prestando esclarecimentos sobre o
pública a concessão de um crédito suplementar de 25.000:0003000 crédito especial de 54:n5$1.00, aberto pelo decreto-lei n. 453, de
destinada à compra de carvão para a E. F. C. B. (25.754138).
27 de maio de 1938, para ocorrer pagamento à Riais & pelo
N. 4.235 - Ao Interventor Federal no Estado da Baía - Enca- fornecimento de 55.548 quilos de ferro em vergalhões, feito à 1. O.
minhando cópia das informações prestadas pelo D. N. P., referente C. 8. em 1932, por intermédio da Comissão Centrai. (26.899-38).
N, 4.244 - Ao mesmo - Solicitando pagamento Ia importânao ofício dessa Interventoria de 2919138. (24.949138).
N. 4.236 - Ao Interventor Federal no Estado da Baía - Pres- cia de 213300 ao trabalhador da 3 4 Divisão (antiga 5') da E. F. C.
tando esclarecimento de acordo com as informações apresentadas B. - João da Silva Rosa, referente a 3 dias de serv'ços extraordi.
pela I. F. O. C. S. em ofício n. 419-T, referente ao oficio dessa nários prestados no mês de outubro de 1930, (14.975-38)
Interventoria de 6 de outubro de 1938. (26.309138).
ATOS DO Sn. DIRETOR
N. 4.237 - Ao Interventor Federal no E. do Paraná - Prestando esclarecimento referente ao telegrama de 11 de novembro de
Expediente do dia 29 de novembro de 1938
1938 dessa Interventoria. (26.245138).
Ofícios:
N. 4.238 - Ao Conselho Federal do Comércio Exterior - Remetendo ofício, em que a Associação dos Trabalhadores em Carvilt
N. 5.819 diretor de Aeronáutica Civil - Comunicando e
Mineral trata è5 projeto para a regulamentação do serviço de estiva
des~
referente ao pagamento de 88:3273700 á . Companhia Na.
40 porto do R. de Janeiro. (26.834138).
cional • de Construções r_Civis -1 e Illdráulicas (24.287-38.)
Requerimento despachado
Expedieirte do dia 1 de dezembro de 1938
Bras Navarro Molina pedindo indenização de 10:0003000 por
N. 5.903 --Á Diretoria do Domínio da União no Estado da
2,
prejnizos em, terras de sua propriedade.- Arquivc . -se . P.-22:13
Catarina - Reslitni ride a planta e o m0mor . a! clesrM Ivo te.
'
de 1938.
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DIÁRIO OFICIAI, (Secção I) s-

!ativo ao rforamento de um terreno de marinha, requerido por Antonio Augusto Lernkuhl, e comunicando que o O. N. P. N. não se
opõe ao deferimento do pedido. (28.681-38.)
N. 5.904 — Á Diretoria de Domini° da União — Enviando Nipia das informações prestadas pelo D. N. P. N., referentes ao aforamento do• terreno de marinha pretendido por Neves, Campos 41
Companhia. (26.713-38.)
N. 5.90G — Á Ude de Viação Cearense — Comunicando que a
portaria n. 504, desta data, delegou poderes ao engenheiro-chefe
dessa via-férrea, Humberto Monte, para requisitar ás repartidas
competentes, despachos livres de direitos, (27.364-38.)
N. 5.907 — Á Fazenda Nacional — Enviando cópia da portaria n,
ruxpediente do dia 2 de dezembro de 1938
N. b.908 — Á Estrada de Ferro Central do Brasil — Remetendo

o processo referente ao pagamento de 604200 ao servente de 2 a classe dessa Estrada, Valter.Duarte da Silva. .(20.028-38.)

Dezembro de 1988 2001

•

(15$000) 4,:ários. A despesa Corre pela Verba 1.0 do orçamento de
.Vinistétio da Viação , * Obras Públicas, II "Pessoal Extranumerário" shb-consignação n. 43 —"Pessoa/ lUtranumerário etc." parte
à disposição desta Diretoria Geral para "Tarefeiros". (Port. número 1.415-2-12-38).
- Designando para, nos termos do are. 78 do Regulamento vigente, exeleer em comissão as funções de chefe do tráfego telegrs"
fico da Diretoria Regional de Uberaba, o telegrafiata da classe "J"
— Aparfcio Hardemann Castelo Branco, ficando dispensado daquelas
funções, que exerce em earater interino, o telegrafista da classe
"G" — Odilon Vieira. (Port. 1.417-2-12-38).
Transferido da Diretoria do Material para a Diretoria Regional
do Distrito Federal a execução do concerto de sacos e o material
adequado a esse serviço. Ficam por meio deste ato classificados as
referida Diretoria Regional os seguintes earreeiros: — da classe
— tino Gomes de Carvalho — da classe "E" Aurélio da Rosa
Morais dos da classe "D" — Otávio Lopes Mendes — Rufino Marques
— Angelo Tirre — Carlos Gonçalves da Rocha — Salvador Galino
e António Rosário Pereira (Port. 1.4194-12-38).
Mandando regressar a agência postal telegráfica de Santos, na
Diretoria Regional de São Paulo, o oficial administrativo da alam.
.80 "H" da Diretoria Regional referida — Alberto Wanderley, deeligdo do curso da Escola de Aperfeiçoamento. (Port. 1.420-2-12-38).
Requerimentos despachados:
Rodolfo Hemetério Braga, mestre de lancha da Diretoria Re.
gional de Pernambuco, pedindo licença. — Aguarde oportunidade
(55.392-38).
Manuel de Oliceiva Cardoso, condutor de ma/as de Bailei a vai,
parafso na Diretoria Regional de Botucatú, pedindo licença. —
deferido. (25.377-38) .
Joaquim Matos de Sousa, agente com funções de tesoureiro de
Barra do Itapemirim, na Diretoria Regional do Espirito Santo, pedindo licença. — Indeferido. (13.935-38).
Maria de Lourdes de Araújo Góes, praticante de escriturário
da Diretoria Regional da Baia, pedindo licença: — Indeferido
(18.577-38).
Menelau Pinto de Jesus Mota, condutor de malas da Diretoria
Regional s agências, urbanas, na Diretoria Regional do Espirite
Santo, pedindo licença. — Indelbrido. (65.293-38).
José de Lima, carteiro da classe "E" tia Diretoria Regional de
Uberaba, pedindo licença. — Indeferido. (47.024-38).
José Carlos de Freitas, condutor de malas de São Francisco a
estação, na Diretoria Regional de Santa Catarina, pedindo licença.
Indeferido. (52.076-36) .

N. 5.909 — Á Comissão Mixta Ferroviária Brasileiro-Boliviana
— Comunicando o seguinte despacho, referente a transportes de
pessoal e material, bem como fran quia Postal-telegráfica: "I. A
restrição constante da última parte do oficio anexo, por cópia, refere-se, como não podia deixar de referir-se, ao transporte de pessoal nos aviões, cujas requisições, conforme constam da aludida restrição, ficaram condicionadas ao critério uniforme• adotado sobre o
caso. il. Drs-se conhecimento ao D. C. T. e ao engenheiro-chefe
da Comissão." (25.320-38.)
N. 5.910 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — Enviando cópia do despacho em que o en genheiro-chefe da C. M. F.
Brasileiro-Boliviana faz considerações sobre transporte de pessoal
material, bem como franquia postal-telegráfica. (26.320-38.)
N. 5.911 — Á Junta Comercial e Industrial de Joinville — Enviando cópia da informação prestada pelo D. C. T., referente á
restauração do antigo horário de distribuição de correspondência na
agência postal de Joinville. (26.897-38.)
N. 5.912 — Á Despesa Pública — Devolvendo o processo referente ao pagamento do 1193700 ao mestre de oficina, aposentado, da
E. F. C. B., ~ano Henrique Cabral d'Albuquerque. (28.701-38.)
N. 5.913 — Á mesma — Idem das contas a • "The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Co. Ltd." (26.812-38.)
N. 5.915 — Ao D. N. de Portos e Navegação — Solicitando a
soluçá() do despacho, comunicado pele ofício n. 4.915, de 18 de outubro de 1938. (25.971-38.)
N. 5.916 — Á E. F. Central do Brasil — Remetendo o processo
relativo ao pagamento de 3:932470 á viúva do ei -auxiliar diarista
da extinta 6 a Divisão dessa ferrovia, Joaquim Pereira de Sousa.
(13.786,38.)
Licença concedidas:
, N. 5.917 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Comunicando e
Argemira Alves Pais Barreto, agente de Maraial, na Diretora
seguinte despacho, referente ao oficio n. 19.136. de 3 de novembro
próximo passado: "Autorizo a anulação da concorrência, de acordo Regional de Pernambuco, 3 meses, com a gratificação integral, nas
termos do art. 156, letra "h", da Constituição Federal, a partir de
com a cláusula XIII do respectivo edital." (25.310-38.)
9 de setembro último. (04.404-38).
N. 5.910 —
mesmo — Devolvendo o processo referente ao
Alice Messias Guimarães, agente com funções de tesoureiro, de
pagamento do 5748610 a Arg,emiro Roque Teixeira. (23.217-38.)
Jeremia/ia, na Diretoria Regional do Piauf, 5 meses, em prorrogaçãO,
com a gratificação integral, nos termos do art. 1. 0 parágrafo único,
combinado com o art. 4P do decreto n. 42, de 15-4-35, para tratamento de saúde, a partir de 17 de agosto de 19,37. (51.031-37).
Departamento dos Correios e Telégrafos
• Cristina Seabra Belo, agente de São Domingos do Capim, na Di.,
EXPEDIENTE DO SR . WRETOR CERA',
retorta Regional do Pará, 3 meses, com a gratificação integral ,nos
termos do art. 1 0, parágrafo único combinado com o art. 40 do deDia 3 do dezembro de 1938
ereto n. 42, de 15-4-35, para tratamento de saúde, com o prazo de
Designando para servir, provisóriamente. na Diretoria do Pes- 30 dias para ser iniciada. (47.040-38)
soal, o escriturário de classe "E", Pedro Autônio 'da Silva Culmant,
nomeado por 4.1ecreto de 21 de setembro último. (Port. 1.408-2Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito
2-38).
Federal
Dispensando, a pedido, do lugar de praticante de auxiliar da.
Diretoria Regional do Pernambuco — Armando Wanderley Antunes
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR RE'OIONAL
por liav.x aceifado o cargo de escrivão de Rendas Federais de
floresta dos Leões, ficando, assim ratií'icada a portaria n. 667,
Dia 28 de novembro de 1938.
de 6 de setembro do corrente ano, do Diretor Regional de Pernambuco. (Port. 1.112-2-12-38),
Requerimentos despachados
•
Transferindo da Diretoria Regional de Campanha para a do
Ceará, o telegrafista da classe "G" — Jaime Washington Ferreira
Maria Josefina Gaullier, pedindo desembaraço de fiança. —
Lima (Port. 1.413-2-12-38).
Atenda-se a exigência da Sução Regional do. Pessoal. (48.557-38)'.
Roberto Rociaa de Moura, pedindo Para ~Siderar amnó féria
Anulando a tranferência do telegrafista da classe "G" — Agenor Rangel da Diretoria Regional do Distrito Federal para a de faltas dadas ao serviço, por seu irmão Renato Rocha de Moura. —
$anta Maria, constante da portaria n..1.334; de 4 . do mês findo re- Satisfaça a exigência do parecer do S.R.P.-18. (51.395-38).
:movendo o mesmo funcionário para a Diretoria Regional do EsDia 1 de dezembro de 1998
. .
pirito Santo. (Part. 1.811-2-12-38).
Datei-atinando seja paga ao serventuário — --Nauta Costa —
Portaria .n. 842, de 20 de outubro último, multa fmn te011.0041,
a importannia de tresentos e. setenta e cinco mil ria (375$000)p re- de conformidade com o art. 311 do regulamento de 16 de difrço (IR
lativa ao serviço de direção e limpeza de automóvel a disposição do 1921, a Companhia Nacional de Navegação Costeira. — Foi saarcád4
Gabinete dasta Diretoria Geral, durante vinte e cinco dias no mês de o prazo de trinta dias para o recolhimento da referida importanda.
asoyernbro finde, 00 efetivo trabalho; na razão de quinze . mil réia
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Comisso de Eficiência .

• do Braça

Em .2 de dezembro de . 1938

Requerimentos despachados

,:ProCeeSeS despachastes e relatados:
- O. Ca ;Aos(' (140.290/38). — Não convem a mei sçâo 41 pra-;
.post .
Dia '29 de novembro de 1938
Indefff do por estaNelson Vieira da Silva (443.60/38).
i
rem SOSIN mas as admissões e readmissões.
N. 1.012/38 — C. E. — Eudoro Lemos de Oliveira, engenheiro
Messias Trineu Ferreira da Cunha (143.280/38). — Indeferido da classe L do Quadro I deste Ministério, solicita retificação da contagem do seu tempo de classe. Expedido oficio n. 334, de 29/11/33, à I.
por estarem suspensas as admissões.
.,
Manuel de Alvarenga Ribeiro (143.470/38).. — adeferido por F. E.
Em 30 de novembro de 1938
estarem Suspensas as admissões.
Leônidas Santos Damásio (105.440/38). — De rido.
N. 703/38, C.E. — Vitor Figueira de Freitas, engenheiro da
José Gendido (142.450/38). — Indeferido por est rem suspensas classe
M do Quadro I deste Ministério, solicitando contagem de tem-

as admissões.
Joqé Emílio da Silva (140.830/38). — Indeferi i por estarem
suspensas as inscrições de candidatos.
João Bento Rodrigues (143.660/38). — Indeferi
por estarem
suspensas as admissões e readmissões.
Joaquim Tomaz da Silva (140.660/38). — inc ferido por estarem suspensas as admissões.
Joaquim Moreira da Rocha Macedo Júnior (131. 10/38). — Autorizo a experiência sem onus e sem compromisso Iara a Estrada.
Henrique Euclides de Novais (72.014/38). — Ii aferido por estarem suspensos as admissões e readmissões.
Geraldo Fausto Soares (140.670/38). — Indefe do por estarem
suspensas as inscrições de candidatos a empregado
Geraldo da Cruz (140.250/38). — Indeferido )1' estarem suspensas as inserições de candidatos a empregado.
•

Francisco de Assis Meia (144.000/38). — Ind erido por estarem suspensas as readmissões:
Ernestino Ferreira dos Santos (132.200/38). • Indeferido por
estarem suspensas as admissões e readmissões.
Euclides I.opes dos Santos (142.480/38). — I deferido por estarem suspensas as admissões e readmissões.
Dias Amorim & Comp. Ltda. (140.410/38). • - Certifique-se.
António Cândido de Oliveira (140.280/38). • Indeferido por
estarem suspensas as inscrições de candidatos a e sprego.
Algidio Martins (1.40.160238). — Indeferido ior estarem suspensas as admissões e readmissões.
António Rosa Soares (135.970/38). — Defer lo h vista da informação da Tesouraria.
Vertido Dias de Avelar (39:521/38), — Re itua-se por "De• !o" a importância de 228800.
Serafim Durão (145.860/38). — Indeferido por estarem suspensas ás inscrições de candidatos a emprego.
S. Batista Marques (11.904/38). — Indeferil i de acordo Com a
parecer do Tráfego.
Roberto da Costa Figueiredo (145.700/38). — Indeferido por
estarem suspensas as admissões e readmissões.
Rinaldo de Freitas Barbosa (145.240/38). — Indeferido pise
Bstarem suspensas as inscrições de candidatos a nprego.
Pereira Almeida (Tc Comp. (136.092/38). • Pague-se a pra
ente reclamação, reduzida para 218700, por cont: desta Estrada, conlorme parecer do Tráfego.
Manuel Abes (144.540/38). - Indeferido p estarem suspensas
Its admissões.
f
Mineração Nazaré Ltda. (39.461/38), — 1 !stitua-se por "Depósito" a importancia de 538000.
Mineração Nazaré Ltda. (39.501/38). — Ri 'titua-se por "Depósito" a importancia de 19$900.
Miguel Matildes (144.240/38). — Indefer o por estarem suspensas as inscrições de candidatos a emprego. I
Parson Crosland Comp. Ltda. (24.521/38). - Torno insubsistente a concessão, ficando cancelada a guia D-1: . .
Rimei Mayer (36.511/38). — Restitua-se or "Depósito" a imP
- ertencia de 2048600.
Luiz Lisboa Braga (3.036/37). — Torre 'sem efeito o despacho, de 1 de julho de 1937, ficando cancelada guia D-141.
Banco dos Funcionários Públicos (145.2 /38). — Compareça
ex, Serviço Central de Comunicações.
Severino Pereira Silva (139.600/38). — eixa de ser atendido
o pedido, porque em Palmas não há empreg que forneça energia
elet rica .
Ginásio Afonso Arinos (139..780/38). — 1 Conced e 20 passagens
grot-uitas, na forma do decreto n. 23.655, de ; de dezembro
'
de 1933,
autnrizando para as excedentes o abatiment( de 50 %, it vista das
informações.

n

po para efeito de antiguidade de classe e de aposentação. — Encaminhado, com parecer, ao D.A.S.P.
N. 1.200/38, C.E. Francisco de Melo Amaral, escriturário da
classe D do Quadro XXXIV deste Ministério, pede transferência para
cargo inicial da classe E, da mesma carreira s no Quadro XIV do mesma
Ministério. — Encaminhado com parecer, ao D.A.S.P.
N. 1.202/38, C.E. — Nasilde Palhano de Jesus, escriturária da
classe C do Quadro IX deste Ministério, pede transferência para as
mesmas carreiras e classe do Quadro II — E.F.C.B.. — Encaminhado, com parecer, ao D.A.S.P.
N. 1.196/38, C.E. Atalá da Costa Reis, escriturária da classe
F do Quadro II deste Ministério — E.F.C.B., pede lhe seja computado, no tempo de classe, o em que esteve afastada do serviço, por licença prêmio. — Encaminhado, co mparecer, ao D.A.S.P.
N. 1.191/38, C.E. — Maria Areei Mourão Perales, escriturária
da classe E do Quadro XVII deste Mini:-tério, pede transferência para
a mesma carreira e classe nos Quadros III e IV. — Encaminhado, com
parecer, ao D.A.S.P.
N. 1.32, C.E. — António Marques de Brito Amorim, comissionado no cargo de condutor da Comissão de Estudos e Obras na
Rede Fluvial Baiana, solicita aproveitamento, como condutor de 2.a
classe do D.N.P.N. — Quadro I deste Ministério. — Encaminhado,
com parecer, ao D.A.S.P.
N. 1.201/38, C.E. — freei Pires de Camargo, escriturária da
classe D, da D.R.C.T., de Botucatú, pede remoção para a D.R. de
São Paulo como escriturário da classe E. — Encaminhado, com parecer, ao D.A.S.P.
N. 1.199/38, C.E. — .Tandira de Barros Espinola, escriturária
da classe E, do Quadro II — E.F.C.B., Pede transferência para o
quadro I. — Encaminhado, com parecer, ao
N. 1.205/38, C.E. — Francisco Pimenta, condutor de trem da
classe D da B.F. de Goiás, pede retificação do seu nome. — Ao Sr.
diretor do S.P.V.
N. 1.208/38, C.E. — João Severino, trabalhador de 3S% classe da
B.F. de Goiás, pede retificação do seu nome. — Ao Sr. diretor do
•
S.P.V.
N. 1.207/38, C.E. — Francisco Tiago Alves, oficial administrativo da classe L do Quadro I deste Ministério --- substituição da sua
"fé de oficio". — Arquivado.
Enila Peixoto Ferreira França, escrituráN. 1.213/38, C.E.
rio da classe E do Quadro XX deste Ministério, pede transferência para
o Quadro IlL — Oo Sr. diretor do D.C.T.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao periodo 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, Alfândega%

Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, ..i.anoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto ,de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28;000.

Ministério da Agricultura
•

Serviço do Pessoal
EICPEDIR'NTII

Do

SR. MINISTRO .

Por portaria a. 694, de 2 do corrente, foi designado o agrônomo
D.N.P.V., classe G, interino, Rómulo Peltser Go-Açolves, para ter
exercício no Serviço de Fruticultura, fiea,ndo sein efeito, a partir
Ida presente data, a portaria n. 280, de 5 de julho do corrente ano.

Segïài da- fe i ra 5

IlIÁI110

"(Stietfior
peátLe4)

Par por( avia n. 695, ae 3 do col. rente, fui designa40

Dezembro

ilrà 1938

de I' classe do Núcleo Coloni. :11 de Santa Caiu do S.I.R.C., mediante
o salário mensal d.e 300$ (trezentos mil réis), correndo a despesa'
Porrespondente por conta da ve?ba i', consignação "Pessoal extranumerário", sub-consignação n. 2, item II, do orçamento em vigor
1.700-38).
Por portaria n. 464, de i do corrente, o ministro de Estado de`vidamente autorizado pelo Sr. Presidente da -República, em dee/incho exarado na exposição de motivos n. 4.58, de 28-11-038 do
D.A.S.P., e na forma do que prescreve o Item V, do art. 26, do
decreto-lei n. 240, de 4-2-938, admitiu como extranumerário mensolista, Sara d aRocha Miranda, pelo prazo de 28-11 a 31-12-38, para
desempenhar as funções de auxiliar de 3" classe, da Diretoria i?e.
Organização e Defesa da Produção (SP. 1.984-38).

rural, classe D, interino, quad..0 uniea dele ininiõtério, José da
!Silva Fontes, para ter exercido na Inspetoria R.egional do 03rvie:t
de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Curitiba.
Por portaria n. 696, de 3 do corrente, foram concedidos Seis meses
kle licenea, nos termos do art. 1° do dezreto n. 42, de lõ de abril
de 1935, ao biologista D.N ,P.V., classe K, do quadro único deste
>ministério, com exerefeio no I.B.V., Sr. Henrique Delforge, fi'cando-lhe marcado o prazo de oito dias da data da publicação deeta„
para entrar no gozo da mesma.
Por portaria n. 697, de 3 do corrente, foram concedidos dois
meses de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, na
forma do art. 2°, da lei n. 79, de 8 de julho de 1935, ao oficial administrativo, classe J, do quadro único deste ministério, com exercício na D.C., Sr. José Correia Lírio.
Por portaria n. 396, de 11 do mós findo, o ministro de Estado
devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República, em despacho exarado na exposição de MOGIVOS n. 347, de 11 de novembro
de 1938, o na forma do que prescreve o item V, do art. 20, do der:retolei n. 240. de 4 de fevereiro de 1938. resolveu admitir como extranumerário mensalista, José da Graça Caminha pelo prazo de 11-11-38
si 31.12-38, para desempenhar as funcifies de auxiliar de escrita

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 3 de dezembro de 1938
Foi feito no decreto de nomeação de Aida Tim de Almeida Magalhães, oficial admrnistrativo, classe H, do quadro único d, Ministério da Agricultura, a seguinte apostila: "A funcionária a que
se refere o presente decreto passa a assinar-se Aida Magalhães
Bifone, por haver contraído matrimónio — Blone de Freitas, diretor.
(SP. 6.0,58-38).

Quadro nominal dos .Extranumerarios diaristas. necessarlos aos serviços da Estação Experimental Central de Café, de Botucatil, do serviço
do Cafe do D. N. P. V , de acórdo com o Decreto Lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1933, cuja despesa cor rerá á conta da Verba 1 - Pessoal Decreto Lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937 - Consignação 11 - Sub-Consignação a. 2 - Pessoal extranualerario - Dotação na Delegacia Fiscal
do do Tesouro Nacional em São Paulo..

Técnico

Rem u _ração

Nome

Denominação

Despesa
total

Número
de tilarias

Diária

11,

José Gregorio
2
3

Arador

Domingos David
Leandro David

•....
•

I

.

_

Trabalhador de ca,ppo
Trabalhador de campo

G$500

25

De 22/ L0,33 a 31/12/38

377;000

611500

25

De 27/12/38 a 31/12/38

351$000

3$50.

25

De 27/10/33 a 31/12/38

18911000

Quadro nominal dos extrauumeratios diaristas necessitados aos serviços de campo, da Estação Experimental Central do Café, do Serviço
Técnico do Café, do O. N.-P. V., em Botucatú, Estado de São Nulo, de acOrdo com o decreto—lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938. cuia despesa
Decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937, Consignação 11 - Subconsignação n. 2 - Pessoa;
correrá á conta da Verba l •
extranumerário - Dotação na Delegacia Fiscal do Tbesouro Nacional eni São Paulo.
IlPessoal.. -

xe-

o

Nomes

2

, ;No

Danemivaçki
.Utai ia

-.1

•

Francisco Molitel no

Trabalhador de campo

Egidio Molicerno.."

Trabalhador de Campo

99

55000

Periodo

Despesa totag

as

De 10.40.38 a 31-12-38

414000

25

De 10.10.33 a 31-1248

414$000

Numero

de diárias

2.) de Novembro de 1938, - Visto Iodo Martins &milha, elatelileado: de café desse •J na amada de ar. diretor.

f
,

• '
\-;
, /•?"'t

.

ã

f)1

T. (Si`e07(11 11

W..;•Z

•

N. It. V. — S. F. P. V.
FON :NTO DA CULTURA DJ TRIGO
iierba 3' Serviços e Encargos (Na forma do despacho 'resid:ncial de 13-?-93, publicado ao Didrio Oficial de 2 '-3-X13, as fls 5.5113-5.814.
— N. 25- Para as desp sas; etc.
ticiaçào nominal do p.ssoal a ser contratado como
nista" de acérdo com o Dec. Lei 240 de 4-2-38, pa-a Os Campos de Coop. ração
do Trigo da Inspetoria Agricola Federal nc Estado da Bahia.
"A parlir d 1" de outubro a 31 de Dezembro" de 1933
E

Salários

o

Nomes

•
•t2

Função

Albedo Menezes Marques
Otavio Fereira
lote C..sario da Silva
.oão 1-erreira
lose Francisco de Carvalho
rancisco Bispo dos Samo
:.uiz Augusto
A413 , ic0 Aurora.
mito ucio

•
5
•
•
1t

•aulo.

:. n

.

...

.

o raiicisco Paulo de festos
use Marcr.ilino
.'tzrnoel C anan..
irgilio
mano 1 Freiias.
tenor Luci()
Arlioolo da Silva

1.

Cruz.

1.

li
44
4

.

Mamei Alexandre
'soas ernandes
lose Maurico
i.o,-alvo Martins
iceute Preto
-oão Romio
0050 Felipe
!cise 1 /mirim
Pralicisco Bondint..
1 ciipe Gama.
¡use Romã°.
crztircisco Rodrigues.
Vicitie Eugenio
At:eiiito Feliz

4.
4:
11J

.

4.

47
4-5
40
St;
51

375E000
25140)
2J15.100
251 $01:19d
250$J1/)
25(500)

1:12$000
7505000
7505000
7505000
7505000
7505000

LOIfl

105i0u

10$U00
lt $000
1, $J011
85M)
850(X)
85000
850W
81000
85000
b$000
rs$UM
85000
85000
850(X)
::$000
t 50UU
:5000
55000

2505000
25050a)
2505000
25C50U0
41E000
2005000
200$000
200$ /01)
2005:100
204)0U
20C4J01)
2005000
2005000
20 5000
2005000
145000
125$000
125$ 'is)
1255000

E,soco

1255000

1 911
leiii

leito
leuti

1 .!111
te, ii

ni

..........................

liso l'aulo

31
1.

-n
em
ein
em

151000
105000
105.100
105000
1( 5000
10$JuJ
10$0(Y)

1C 111

'oJrit4u-s
-i!verio Viaima
uiiuuo M. udo
Ma:ioel Joaquim
Au ' elio Crandão
Cicero l'ereira

3
3.

3 meses

no

Autt.mo Paulo de Jesus
À.: rabi: :.•ço Paulo de Melo
1..
.oão Banco,
1,
,(4uini Manoel.
rancisco Luiz dos Anjot
R•mimado Eduardo de Va•conc los
:
Antonio Lonidio
•
raisce Paulo
.oaquun do.s Sadtos
loNc (;onies.
..

Mensal
(25 dias)

)crátio agricola
! em

1.

1(.410

Diario

.

dem
dein
d :In
aem
dem
dein
dem
E .:111
Idem
Idem
lieni

idem
Idem
Idem
Idem
id
!dem
Idem
idem
Ii rn
Ideou
idem
Idem
Idem
Ide n)

idein
itum
Ideni

Idem
Idem
Idem
ideai

..

55000
5trIrd

250500u

55000
54000
55000
E5J00
55000
551:10
55000
55000
55000
5$000
55900
55000
55000

1255000
1z:4000
12550110
1255000
125$000
1255)11O
1255000
12550kX)
125500)
125$kM
1255000
1255000
12551=
125$M,;
12.4000
1255000
1255000
1‘55)00
1255000
1255000
1255000
125500)
1255000
1255000

343M0)

8:7005000

5$00o

55000
E4000
5110.)
t.$.101)
55)00
55900
55000

1
Igre.

Baios, 1,0 de outubro de 1933. — Liberalino Safe, Gadelha, Inspetor Agricola — Chefe do Serviço da Cuitura de Trigo na Bailia,

75( Soou

75050m,
750$000
7505000
7505000
h00$0tk)
500$000
600~0
600E410U
60050(X)
604000
60051j00
4)00$00U
600$0a)
b005000
600$003
37550011
374o00
3755000
375E000
37551»1
37-$000
3 issouo

375$000
3755000
3750u
37L-51u00
37.4000
375500)
375$000
3755000
3755000
375$000j
3755000
3755000
374u0)
374JOU
3755000
3755000
375:030
37550m0
3755000
375$1100
315$011a
375$00)
28:1001009

e9itt g 10-feirn
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Dezembro de 1038 24505

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇA0 VEGETA'
SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO, REFLORESTAMENTO E COLONIZAÇÃO

Terceira Secção Técnica — Coima-ação
Nucl-o Colonial *Alargues de Abrantes», no Estado do Paraná
yuaa-o Dominai ao p'ssoai diarista necessário ao serviço do *Nucleo Colonial Marques de Abrantes *

. no Estado do Paraná, do Serviço de
Irrigação, Reflorestamento e Colonização de actirdo com o, Decreto-lei 240, de 4 de tevereito de l938, Verba
1
- Anexo 1 - Deerzto-Li
a 101 de 27 dz dezembro d3 193 , ConsignaçãO1 — Sub-consignação n. 2 — Pessoal extranurnerarlo — DotaçãoPessoal
na Delegacia fiscal dO acudi()
Nacional no Estado do Paraná, 167:4005000, durante o periodo de 1 a 30 de novembro do corrente ano
We.

Remuneração
Nomes

Denommaçá•
Diária
I
-

1 •

Alcides Henrique Barbosa

2

Abilio de Araujo

3
4

Beleglau lamelniac

5

Ideia.

Hantz Ladwig .
.. Guilherme evers Filho

G

•

Idem
I

,

Ideia.

Teolindo Barros Pereira •

.

,

85000

25 .

2005099

25 :

.. . 2005000-

-

2905000

25

.2095999

25

2005090

25

200$000

.

.

Tptal

.

85000

.

•

25

85000

.

Idem ,

85093

85000 .
8$000

9

Idem '
'

Importância
.
tom

.

Trabalhador
•

N. de diárias
no mês

1,:200$030

*

.

' Observações — O Nucleo Colonial *Marques de Abrantes, teve necssidade urgente de indicar o pessoal constante deste quadro para atender

, traOallios de tipografia alie se tornaram ot ocisos e inadlavels.

4

DEPARTAMENTO NACIONAL ' DA PRODUÇAO VEGETAL .
DA CULTURA DO T12130
Relação do pessoal tarefeiro necessario aos trabalhos do Campo de Multiplicação *Iodo Leite* no municiplo de Anapolis, no . Esticlo,de
eoiás, no periodo de 21 de tolho a 31 de dezembro de l333, orgaiiisalo de accbrno com o disposto no Cap. V do D.
L. n. 243 de 42-33; Deip3sa á coatd
do D.L. a. 107 de 27-12-34 Anexo 11 — Verba —3 — Serviços e ttncargos Diversos —1 — Diversos, Sub-consignação
26, para as despesas, etc.
Destaqu3 autorisado -para p.msoal • Extranumerario s, quota da Rs. 43:333;i00, distribuiria à Delegacia Fiscal do T. N. emn.Goiás...
SERVIÇO DE FOMENTO DA PRODUÇÃO 'VEGETAL -- FOMENTO

E
su
•ts
u,
o

—,---

I

-

Nome do tarefciro

O

•
1

Indicação
do trabalito

Fixação
de proso

~Imo
de produçâo

Condições
do serviço

Acabamento

.....
Condiçifes
de pa'gamento

.
I

1

José EsequiJI de Castro

Destocamento em
mata.

155 dias

2 hect.

Manual com instrumentos adequados.

Perfeito

455 O0

2

Ieronimo da Silva Neiva

Idem

155 dias

2 hect.

Idem ...

Idem

4555099

3

:Peiro Ferreira Barbou

Idem

155 dias

2 hect.

Idem

Idem

4555000

4

:Antonio Jacinto da Silva

Idem

155 diai

2 hect.

Idem

Idem

4555000

5

Lindo oto Gonçalves Mor-ira

Idem

155 dias

2 hect.

Idem

Idem

455$009

6

Alvin Allen

Idem

155 dias

2 hect.

Idem

Ideia ,......

4555003

7

tose Arruda

ideia

155 dias

2 hect.

Idem

Idem

4555000

8

Antonio Mor ira

Idem

155 dias.

2 hect.

Idem

Idem

4555009

9

CiJecil da Abadia

Idem

155 dias

2 hect.

Idem

Idem

4555000

C A ii

1 M

• ••

.

.iltljliciio.Joio L3ite *, no Estado de Goiás. — Heitor Cordeiro, chefe do Serviço do Trigo noSstado de Goiás.
•

?i:•01;
• -

DIÁ1 .0 011(1.‘1.. (Scção 1)

Dezembro

19:I) .

Direforia da Contvbilidldu

Despacho do Sr. diretor: "Indeferido pelo motivo constante da .
informação."
Maria Amália Barcelos Pereira, requer pagamento de ealár/Oe Primeira Beco
;vencidos por sua falecida filha Amália Batista, durante o mês de 311.4
)1110 do 1937, como contratada do I. B. A. — D. N. P. A.
ExP v.DIENTE DO SR. MINISTRO
O Sr. diretor, por despacho de 29-11-38, mandou geie lessem
'satisfeitas as exigências da 24 Secção, isto é, a juntada do necessário
iteglicriwentos despachados.
Instrumento provando a qualidade de procurador do signatário do re.
ilibiriu Cezarino, pedint.lo recompensa por um tr -ab tio -6fereci4o querimento e, satisfeita esta formalidade, a apresentação do competente alvará do juiz provando a habilitação da requerente em face da
..,Le ministério. — Indeferido. (D.C. 2.926-38.)
lei, ao pagamento que pleiteia.
José Orestes Montem pedindo o andamento do prc mso anterior
Zent Guimarães, dizendo-se irmã única de Jacinto de Lima Paes
U.C. 5.195-36, ou iu e solicita pagamentos de ditei . relativas a Leme,
trabalhador de 1a classe do S. D. S. V. — D. N. P. V., fale— Não lia o que &ferir. (D.C. 14.168-38.),
cido a 16 de março último, requer pagamento de salários pelo mesma
:vencidos durantes aquele mês.
Dia 1 de dezembro de 1938
O Sr. diretor, por despacho de 29-11-38, mandou que a interessada satisfizesse a exigência da 2s Secção, isto é, a apresentação do
Aviso:
competente alvará do juiz provando habilitação legal da requerente
.14) dolega4.10 11 , e;41 rio T 0.30111 . 0 Nacional no Estado ( Minas 'Gerais
ao pagamento que pleiteia.
— 1.1 ,, lo Itorizonte:
N. 5.117 —
torizando o pagamento da i portancia de
8.•?...;;00,, relativa a diárias *vencidas pelo oficial administrativo
Departamento Nacional da Produção Anima)
••iiis:5 0 1. Leandro Pereira da Cunha, no mês do outubrc iróxbno findo,
prela(l•is fora da sua p de. nee Egtac .
ATOS DO DIRETOR DO SERVIÇO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
IS

Do SI).

nnturon

Dia 30 de novembro de 1938

Dia 23 de novembro de 1938
• itieios;
sr. delegado do Tribunal de Contas junto a e.st ministério:
5.291 — 'Encaminha o processo de pagainen
de 41$900, de
ii. ,*• credor Osvaldo de Souza Ribeiro, auxiliar de
c/asse. contraiado. desta 1)ireioria, oroxeniente de gratificação a mi fez jils por serç xixaordimiri,is de 1 a 26 de outubro do (.(y.re .e ano.
Dia 29
N. 5.290 — Li' ilha o processo de ',agaloe')
d.. mie são eredOres 1.bi:a4 4 4 • 1a kk, Comp., provenient.
um moinho de trigo "Modget Marvel" ii. 1, de poli
3i.z n r.p.m., para o Serviço do Fomento da Culturi

• de 80:000•000,
de aquisição de
de 19 x .1" com
do Trigo.

Dia 30
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a es
N. 5.415 — Encaminha o processo de pagame o do 000000, de
im ocredor o conservador, contratado, du Institut( je Biologia Vege':,I, lo D.N.P.V. Mário Franco da Cruz, provenie a de gratificação
a que fez jils no mês de novembro do corrente ai
Dia 1 de dezembro de 1938
.10 delegado do Tribunal de Contas Junto ao n aistério.
N. 5.443 — Encaminhando, para o competen exame e registro
ia despesa, o processo relativo ao pagamento da br ortancia de duzen.os e quatro contos e oitocentos mil réis 204:800$ )0, ao Sr. Milicor
zootecnista — classe L — servindo como spetor-ehefe da I.
1. 3. em Barbacena, proveniente de auxilio a qui i38,
conformidatemdedireito
a meshia Inspetoria, no periodo de julho a dezembro de
te com o art. 1 n. 117, do decreto n. 22.278, d 29 de dezembro de
7032.
N. 5.444 — Encaminhando, para o compete e exame e registro
•:a despesa, o processo relativo ao pagamento ds importancia de de/eSeiS contos novecentos e cinquenta e dois TO e quatrocentos réis
(16:954400), de que é credora a Sericultura Bro intina de Abrito Andraus & Irmãos, proveniente do auxilio a que 1 ida, no período de
julho a dezembro de 1938, nos termos do ~reit n. 17.247, de 17 de
março de 1926.
N. 5.445 — Encaminhando, para o compet de exame e registro
da despesa, o incluso processo relativo ao paga ente da importando
'te quinhentos e cinco contos duzentos e oitenta sete mil e seiscentos
réis (505:2878800), de que é credora a Socieda( Anónima Indústrias
de Seda Nacional, proveniente de auxilio a que z júts, no perfodo de
tullto a dezembro de 1936.
Segunda Secoão
RiPEDIENTIE no OR. DIRETOS

Dia 29 de novembro de 11 8
4 .. 1 .

Requerimentos despacha 3

Foram dispensados de acordo com a circular n. 8138, de 11 de
setembro de 1938:
A pedido, o extranumerário diarista, Augusto César de Araujo,
da Inspetora Regional em São Salvador, constante do quadro publicado no iário Oficial, n.. 171, de 27 de julho do 1938, a partir
de 1 de qosto último.
A dido, o extranumerário, diárista, Pedro José do Rosário, da
Inspetoria Regional no Rio de Janeiro, constante do quadro publicado
no Diário Oficial n. 84, de 12 de abril de 1938, a partir de 1 dO
corrcifte Mês.
Km conveniência do serviço, o extranumerário diárista, José Roux
Soares da Inspetoria Regional no Rio de Janeiro, constante do quadro
public;tdo no Diário Oficial, n. 84, de 12 de abril do 1938, a partir
de 1 do corrente mês.
Por não ter apresentado tio Serviço, o extranumerário, diarista,
Wércio Bastos Pinho, da Inspetoria Regional, em S. Paulo, con,drinte
do quadro publicado no Diário Oficial n. 92 de 23 de abril de .1938.
A pedido, o extranumerário diarista, Tércio Dutra de Almeida,
da Inspetoria Regional em Porto Alegre, constante do quadro publicado no Diário Oficial n. 84, de 12 de abril de 1938, a partir de 1
do corrente mês.

Serviço de Caça e Peses
O diretor do Serviço de Caça e Pesca do Departamento Naciona,
da Produção Animal do Ministério da Agricultura resolve ine,ereNer
no registro de "Parques de Refúgio e Reserva" a fazenda Boto fim,
de propriedade do Banco Construtor do Brasil, situada em Corras,
município de Petrépolis, Estado do Rio de Janeiro, por satisfazer
todos os requisitos necessários ao fim a que se destina.
Em 28 de novembro de 1938. — Ascanio Faria, no int)). do
direta.
Dia 1 de dezembro de 1938

Requerimento despachado
dasário Saraiva Vieira. — Compareça para satisfazer a lei do
Selo.

Serviço de Fruticultura
ZEPEDIENTE DO SR. DIRETOIR

Portaria n. 15 de 24 de novembro de 1936

ii diretor do Serviço de Fruticultura do Departamento Nacional
da Produção Vegetal — Ministério da Agricultura;
Resolve, de acordo com o art. 273, letra "L" do Regulamento
aprovado pelo decreto 23.979 de 8-3-1934, combinado com o
go 8° 4. 1 do Regulamento baixado com o decreto 14.663, de 1 da
fevereiro de 1921, conceder dois meses de licença, para tratamento
de saude, ao trabalhador de 0 classe da Estação Experimental de
Pomokigia em Deodoro, Pedro Ferreira de Melo Filho, a partir de
7 do novembro corrente.

'relisberto de Oliveira Seabra, procuradi 1 de Pedro Aparecido,
Portaria n. 16 de 25 de novembro de 1938
set4ente do Sers-ieo Técnico do Café em No auto, que na procuração assim se assina, requer o pagamento de 508080 relativo ao auO diretor do Serviço de Fruticultura — Departamento Nacional
xilio 'pára fardamento concedido a Pedro A, Mana no primeiro !se- da Produção Vegetal — Ministério da Agricultura;
•
mestre de 1937.
Resolve, de acordo com art. 273, letra "L" do Regulamente
Ouvida a respeito a Contadoria Seccional unto a este Ministèrid,
informa que à conta da rubrica resp ectiva o existe qualquer cré. aprovado pelo decreto 23.979 de 8-9-1938, combinado com o artil,
Ao 8° n• 1 do Regulamento baixado com ç decreto !COO de 1
dito a favor de Pedro A. Mana.
'1

a
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•

' fevereiro do 1921, conceder dois 'fflezes de licença, para tratamento
Sr. chefe da -Primeira iSeceão Técnica em Decidem:
de saude, ao trabalhador de 3 a classe extranumerário da Estação
-N. 3.957 —'De ti:interinidade com o requeritneeiu e ate-t'.e)
;Experimental de Pomológia em Deodoro, Benedito Lima, a partir de neddico, encaminhados;a estaiDieetoria com o voseo oficio a. 141
$ de novembro corrente.
22 do corrente, transmito-vos 'ciem o preeente a Portaria a. 15, de
e4-i1-38,
concedendo dois meses de licença para trata/titulo de eauee,,
Dia 22 de novembro de 1938
ao Trabalhador 'de4' classe da Estação Experimentai de Poniolte_e,
Oficios:
Pedro Ferreira de Melo Filho, a partir de 7 de novembro corrente.
Sr. presidente da Cooperativa de Produção dos nitricultores do
Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
Distrito Federal:
•
. N. 3.958 — Levo ao vosso conhecimento que, por noiearie.
N. 3.909 — Comunico-vos, em referência, ao vosso requeri-, mero 16, de 24-11-38, concedi dele, meses de licença, liara tratar,- er
mento em que pedia inscrição dessa Cooperativa, no Registro Fe- de sande, ao trabalhador de 4' classe da Estação Experimental de Poderal de Exportadores de Frutas:ter sido o mesmo indeferido, por mologia em - Deodoro Pedro Ferreira de Melo Filho, a partir de 7.
achar-se o aludido requerimento fora do prazo regulamentar.
de novembro corrente.
Outrosim, convido-vos a receberdes nesta Diretoria, a estampiSr: diretor geral do D.N.P.V.:
lha federal do valor de 50e0 que acompanhou , o citado requeriN. 3.959 — Idêntico ao 3.958.
mente.
Sr. diretor do D.N.P.V.:
N. 3.963 — Comunico-voe, ter entrado em exercício neste S.F.
Sr
, . Diretor da Contabilidade:
•
a 18 do corrente, a Sra. Helena Martins Teixeira, admitida coam exe.
N. 3.915 — Remeto-os as prfmeiras vias dos Boletins da renda tranurnerária mensalista por portaria n. 395, de il do mês em cured,
arrecadada, nos termos dos arts. 40 e 50 do decreto n. 22.737, de para desempenhar as funções de auxiliar de escrita, de Á' classe.
22/5/33, pela e a Secção Técnico deste Serviço, em Recife, Estado de nesta Diretoria, em virtude de falecimento do Sr. Sizennndo
Pernambuco, durante os meses de setembro e outubro do corrente auxiliar de escrita de igual classe.
ano, importância do 2348000 e 908$000, respectivamente, bem como,
Ao Tribunal de Contas deste Ministério e ao Instituto Nacionet
cópias das guias dos recolhimentos feitos, parceladamente, à De- "de Previdência:
legacia Fiscal do Tesouro Nacional naquele Estado, que perfazem
Na. 3.964 e 3.065 — Idênticos ao n. 3.983.
aquelas importâncias.
Sra. J. Oliveira & Melo — Rua Coronel Bernardino Melo o. 89 —
Dia 23
Nova Iguassú — Estado do Rio de Janeiro:
Sr. inspetor da Alfàndega do Rio de Janeiro:
Comunico-vos que esta Diretoria resolveu indeferir, por contrariar às disposições da portaria 11. 22-4-35 o requerimento em
N. 3.934 — Comunico-vos que, de acordo com o Decreto- nú- que
solicitastes permissão para usar, na sua exportação de lerdos
niero .22.737 do 22 /V/1933, foi inscrita no Registro Federal de cítricas,
papel envoltório da marca "Teiú", de propriedade da fiseei
Exportadores do Frutas, sob n. 142, como exportadora de — Abacaxis J.
O. Carvalho.
— a firma Fernando Atesado.
Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
Ao Sr. chefe da Fiscalização Bancária — Rua General Câmara,
Ie. 3.967 — Para efeito de pagamento, Nisso às vossa--; mãos. ele
— 3 0 andar — Nesta:
4 vias, a conta da firma Artur Viana & C.oinp. Ltda. na importância
N. 3.935 - - Identico ao 3.934.
de 2:1508000, conforme empenho a. 301. de 16 do corrente mês,
Ao Sr. chefe da Fiscalição de Frutas, no porto deste . Capital:
extraido por esse Departamento.
N. 3.936 — Idêntico ao 3.934.
N. 3.968 — Remeto-vos o balancete e os documentos comproAo Sr. diretor da Contabilidade:
e-afites da aplicação dada ao adeantamento de 2:000e, recebido ha
N. 3.938 — Remeto-vos as primeiras vias dos Boletins da renda Pagadoria deste ministério pelo aerônomn fruticultor classe K Alheei()
do Campo de Propagação de Plantas Frutíferas deste Serviço, em Goulart Mucherede conforme o ofício n. 2.552, de 25 de julho elo corIngaúra, Estado do Maranhão, relativos aos meses de abril e setemente ano, desta diretoria.
bro do corrente ano, com a declaração: Não houve.
Informo-vos, outrossim, que os documentos acima referidos
N. 3.9 .50 Remeto-vos a 1 a via do Boletim de renda — art. 2 0 do deram entrada nesta repartição no dia 22 do mês em curso.
reg., aprovado pelo decreto n. 23.835 de 6/2/34 — da Fiscalização
Dia 25
de Frutas desle Serviço. em Pelotas. Estado do Rio Grande do Sul,
relativo ao mês do outubro do corrente ano, com a declaração: Neir.
Ao
Sr.
chefe
'da
1'
Secção
Técnica — Deodoro:
Louve,.
N. 3.969 — De conformidade com o requerimento e ateetano
médico transmitidos a esta diretoria com o voo oficio n. 145, de
Die 21
22
do mês fluente, concedi dois meses cie licença, para tratamenee
Ao Sr. diretor do S.P.
de saúde, a partir de 1 do mês em curso. ao trabalhador de 3' classe
N. 3.917 — Comunico-vos ter entrado em exercício neste S.F. extranumerário da Es tação Experimental de .Pomologia Benedito
a 18 do corrente, a Sra. D. helena Martins Teixeira, admitida come Lima.
exrranumerária mensalista por portaria n. 395 de 11 do mês em
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
curso, para de.sempenlior as funções de auxiliar de escrita de querN. 3.970 — Levo ao vosso conhecimento que, por portaria n. lee
te classe nesta Diretoria, em virtude de falecimento do Sr. Size- de 25-11-38, concedi dois .meses de licença, para tratamento de sseete.
manda Borges, auxiliar de escrita de igual classe.
ao trabalhador de 3` classe eetranumerário da Estação Experimental
de Pomologia, em Deodoro, Benedito Lima, a partir de e de nuSr. diretor da Contabilidade:
. N. 3.948 — Conforme solicitação do oficial administrativo clas- vembro corrente. .
— AO Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
se I, Leopoldo de Maria, comunico-vos que o referido funcionário
N. 3.971 — Idêntico ao n. 3.970.
(s ubmeterá à aprovação do Sr. ministro, até meados de dezembro o
— Ao Sr. vice-provedor da Casa de Caridade da Paraíba do Sul:
balancete demonstrativo do estado do adiantamento de 130:00030 re.
3.973 — Em resposta à vossa carta de 10 de outubro meicebidos pelo mesmo no Banco do Brun em 4-1-38, em virtude do ximoN.
passado, em que solicitais o fornecimento de 150 enxertos de
aviso n. 5.980, de 4-12-37 do Sr. ministro da Agricultura ao da árvores
de caieis de variedades diferentes, cumpre-me informar-eos
Fazenda, para a realização de despesas nos termos do art. 4 da lei que a Estação
Experimental "de Pomologia em Deodoro vos reme199, de 23 de janeiro de 1936.
tad; oportunam, ente, os referidos enxertos.
Sr. chefe da Fiscalização de Frutas em Nova Iguassú:
N. 3.950 — Informo-vos que o agrónomo Antônio Cargia, deDia 26 e
signado para servir nessa dependência, deixou • de se apresentar em
Ao Sr. diretor geral do D.N.P.V.:
virtude de ter eido anulada a referida designação.
N. 3.974 — Solicito as -vossas-providências no sentido de ser
Sr. Agrônomo Omilio M. Soares--sEdifício da Alfândega — Usru- - extraído .por 'esse departamento um empenho na importância de eis
guaiana — Rio Grande do Sul:
1:000e,- a favor dae firma Arthur Viana & Comp. Ltd., estabelecido.
N. 3.952 — Comunico-vos que deveis entrardes em entendi- à rua da Alfândega n. 59,enesta Capitel, 'para pagamento do material,.
mento com o Sr. agrônomo Remei) Guines de Freitas, em Pelotas, no constante da relação anexa.
N. 3.975 — Solicito vossas providências no sentido de ser exbentido de ser removida qualquer dificuldade, que porventura possa
existir, em suas atribuições referentes à fiscalização de frutas cí- traído por esse departamento um -.empenho na importância de róis
2:8508, a favor da firma- Adolfo 'Botelho,. estabelecida à rua São
tricas no porto de Regue nesse Estado.
Pedro n. 183, nesta Capital, para pagamento do material constante da
Sr. diretor da Contabilidade:
relação anexa.
N. 3.953 — Passo às vossas mãos a 1' via do boletim da renda
- Ao Sr. inspetor da Alfândega de S. Francisco do ul — Esarrecadada pela Estação Experimental de Fruticultura Tropical deste tado de Santa Catarina:
Serviço, em Espírito Santo, Estado da Paraíba do Norte, durante o
N. 3.976 — Comunico-vos que, de acordo com o decreto ntlie
mós de outubro do corrente ano, na importância de 257$7, prove- mero 22.737, de 22 de Março de 1933, foi inscrita no Registo Feniente da venda de frutas.
deral de Exportadores de Frutas, sob n. 180, como elportadora
A renda supracitada foi recolhida ao Tesouro do Estado da Pa- bananas,' a firma João Soter Ric Comp.
raiba e à Coletoria Federal em Espírito Santo nos termos .do acordo
— Ao Sr. chefe da Fiscalização Bancária — Rua General QL..
firmado entre o Governo da União e o mencionado Estado, iSto é. mara n. 19, 3° andar
Nesta:
5/9 _da renda para o primeiro e 4/9 para,o segundo, o que conipro3.977 — Idêntico ao de n. 3.976.
vem} as _Oleias-autênticas dos certificados de recolliimentee'forneebee
— Ao Sr. inspetor do S.D.S ..V. em S. Francisco cio BOIZ,
dee' Pelais repartições 'citadas.
•
N. 3.978 — Idêntico ao de n. 3.976. .,
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Diretoria da Imprensa Nacional, de ~Mo com a egislaçãe em
o
vigor, sá registrará assinaturas dos orglios erercicia
de 1939, mediante pagamento da importánoia corrompo lente ao pe
'iodo .de t2 meses na Tesouraria da Imprensa 'aciona á rua 13 C.a
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva compro içá°, nas repartições arrecadadoras federais — Dele gacias Fisca
Aliándcaas.
Mesas de Rendas e Coletorias.
1.

Aos funcionários paLlicos federais, estadeais e m licipais é taLultado pagar o custo da assinatura, computado já desconto de
20 rA,, a que têm direito, em duas prestações gemes ais de 2000.
5

Ministério do Trabalho, Ind stria
e Comércio
Serviço de Comunicações
Primeira Secção
Eirsoismrg Do SR. oincroa
Dia 20 de ootubro de 1938
ofícios:
presidente do Instituto de Aposentador e Pensões doe
ciario6:
N, 288 — Cumprindo despacho do Sr. ministre ao processo mi-medo do pedido feito pelo Sindicato dos Profeast >s do Distrito
..,1,:ra! pelo Sindicato dos F-ducadores Brasileiro; ao sentido de se
,-, /reder a estudos para a regulamentação do em cicio da prensede professor do curso secundário, solicita pro .ciências no
de serem prestadas informações a respeito do oulenados e das
:.. otribuições para aposentadoria com que entrare p ira esse Distá!I tio os professores doe estabelecimentos de ens .o secundário po
Lus;trito Federal.
Ao Sr. professor Sebastião Moreira de A2 rede.
N. 294
Comunica que o Sr. ministro resol. u nomeá-lo para
t ;ornissão instituida Com o fim do rever o deoret lei n. 24.694, de
que dispõe Sobre 06 sindicatos profissionais; decreto número
_61, do 1932, que institue a Convenção Coleti
do Trabalho, e
lei n. 62, de 1935, que assegura ao empregado
Indústria ou do
„ eércio uma indenização quando não exista prz
estipulado para
. I entinação do respectivo contrato de trabalho
quando fôr des:• . .tido sem justa causa, e dá outras providêncii .
— Ao Sr. consultor jurídico deste Ministári
N. 295 — Comunica que o Sr. ministro raso eu nomear o Orem
r Sebastião Moreira de Azevedo . do Conselh Nacional do Trapara fazer parte da Comissão a que se rei 'e o ofício a. 2(111,
.!
--r .

Dia -21

Secção 1) . s

Dezembrr, de 1938.

Or. presidente da República e acom panhado do UM projeto dai> bases para a criação do Instituto de Assistencia q Pensão. a Escritora.
e Jornalistas, bem como de parecer do Conselho A,tnarial.
Dia 2i
Ao Sr. inspetor regional em São Paulo:
306 — Transmite a portaria, pela qual foi nomeado Paulo
Alvaro de Assunção, Para ai Nações de membro da Comissão de Salário Minimo da 14a Região, na vaga resultante da exoneração c,on•!edida a Lido da Rocha Miranda.
N.

Dia 28
Ao Sr. presidente da Comissão do Salário Mínimo em Pórto
Alegre:
N. 311 — Restitue a portaria pela qual está nomeado NeWton
Silveira Neto para membro da Comissão de Salário Mínimo de que
é digno presidente.
Dia 27
Ao Sr, presidente da União dos Operários em Fábricas de 'resides:
N, 314 — Cumprindo despacho do Sr. ministro no ofício em que
policita a ação deste Ministério junto á Prefeitura do Distrito Federal, no sentido de ser cedida, de um terreno situado á rua Jardim Botánico, uma área afim de ser construida a sucursal desse
ffiindleato, para atender aos interesses dos seus consócios localizados
ta tona sul desta cidade, e instalar uma escola de ensino primaria
comunica que foi o aludido ofício encaminhado ao Sr. prefeito do
Vinrito Federal.
Dia 28
Ao Sr. diretor executivo do Conselho Federal Exterior:
N. 316 — Cumprindo despacho do Sr. ministro, transiiiit,t
oficio do Sindicato dos Fabricantea de Doces e Classes Anesai de
Campos e no qual se solicita a criação do Instituto de Consena4 e
£00088.
—

Ao Sr. presidente do Sindicato dos Vendedores Preci.e,4
Rio de Janeiro:
N. 320 — Cumprindo despacho do Sr. ministro no proce.i
toe, á vista dos decretos-leis na. 627 e 720, de 1038, que faz2in u
aluir ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriárk+
vendedores praoiatas que trabalhem para estabelecimentos in elstriale, e, em face dos motivos que alega, esse Sindicato pede voit..m
aqr3les vendedores a ser considerados contribuintes obrigatórie:1e
Instituto de Aposentadoria e Pensões . dos Comerciários, transmi t ;, n
parecer emitido a respeito pelo procurador geral do Conselho N .I . oenal do Trabalho, segundo o qual deve a solução do Caso resultar.
do reterno deglutia vendedores ao Instituto em que se achavam. mas
da uniformidade dos benefícios de segBro social mediante a reN i+rio
da legislação respectiva.
m'—

nãe)

Segunda Secção
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA

Dia 16 de novembro de 1938

Processos despachados:
José Arsênio Silva, ex-empregado da Leopoldina Railway C.1111b , alegando ter eido aposentado em consequência de um equivoco,
do interferência de S. Ex., o Sr. Presidente da República junto
eu desleixa-10 para pedindo
Diretoria
da aludida empresa no sentido de ser readmitido no quaateprojeto das reitionários propostos dro em que figurava, do respectivo pessoal. (M.11e-3.992-3s; . —
;orem debatidos na Arquive-se.
Francisco Pedro Dias Pereira, exonerado do cargo de Inspetor
de Previdência por abandono de emprego, pedindo a S. Ex. o Sr.
Pequeno:
Presidente da República, um cargo equivalente ao que exercia. ._...
588-938). — Arquive-se.
mu designa-10 para (MTIO-15
João Bomfim alegando a contingência, em que se vira, de pedir
>re o oficio o. 29e,
ocup IN a
)lisptnsa do Serviço da Estrada de Ferro Sorocabana,o onde
cargo de agente de 5 1 classe, pedindo a S. Ex. Sr. PresidPrite
o
Dia 22
da República que, depois de apuradas as responsabilidades de gut'
o acusa a referida Estrada, se digne ordenar seja ali readmitido.
Ao Sr. presidenee do Conselho Nacional ( Trabafho:
41(TM:1-15.840-38). — Arquive-se.
N: 303 — Cumprindo despacho do Br. n aistro no ofício eln
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
;ire solicita a remessa doa papoila e pareceres acernentes á eriaCão
Ceiza do Aposentadoria e Pensões dos Adve Idos e Serventuários
Dia 17 de novembro de 1938
la Atiltica, transmite os processos juntos: n. : E 188-938, iniciado
orlo °peio com que o presidente do Conselho • !dera' da Ordem dos
Processos despachados:
;chegados do Brasil remete ao Sr. ministro t1 ia cópia do substitu. ,
'mo organizado pelo Dr. Oscar Saraiva e do 1 •ec,pr emitido a res4 .
Caetano
Ferreira,
pedindo
evocação
do
processo
julgado
pela
5
:mito nela Comissão Especial respectiva, pr( 3$50 esse no qual se
no qual •sée inseitern dois, anteprojetos, sendo um elaborado >elo Sindicato Brasí- Junta de Conciliação e Julgamento de. Porto Alegre,
(MTICr7:483-38).;
o
requerente
e
João
Luiz
Morais
teressades
etre de Astvogadod 'e o outro pelo Club doa At enredei e, finalm'ede,
, parecer do Conselho Atuarial, sobre o tnial e Prefinheion o cOn- Indefiro o pedido de evocação à vista do parecer do consultor lurle
eltor jurídico deste Ministério; n. DOE 54 038, relativo ao me- diee. (O parecer a que se refere este despacho é o seguinte: "Não
Nos ooroissjil Me escritores o Joe: listas endereçado_ po # caso de evocação. Trata-se de matéria de fato")..
niP
Ao Sr. presidente do Atuariado, engenheiro
• ira da Camara:
N: 299 — Comunica que O Br. ministro raso
Comissão instituida com o fim de organizar o
• estas que o Governo deverá enviar aos qu.
'ela Repartição Internacional do Trabalho para
XV Conferência Internacional do Trabalho.
— Ao Sr. oficial de Gabinete Marcial Dial
N. 300 — Comunica que o Sr. ministro ree
-,, rvir Como secretário da Comissão a que se ri
ee

nulo Leopoldo Pe-
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Serviço do Vossoal,
EXPOSIÇõES DE MOTIVO

SC. Presidente da Republica:
O Dr. Ruy Maurício de Lima e Silva, ,que se acha atualmente
exercendo Mn cargo em comissão e a quem o atuário Oscar Edivaldo
Porto Carreiro está substituindo, ocupa na Escola Naciobal de Engenharia da Universidade do Brasil um cargo isolado, qual o de professor catedrático, padrão "L".
Em tais condições, à vista do que prescreve o artigo 7.° do decreto-lei n. 618, de 16 de agosto de 1938, ficou sem efeito a nomeação do referido atuário para o cargo de professor catedrático, por
se tratar de um ato contrário ao artigo 3.° do mesmo decreto-lei que
assim dispõe: "A substituição remunerada em cargo isolado terá lugar quando imprescindivel, em face das necessidades do serviço, e recairá em pessoa estranha aos quadros do funcionalismo, a qual parcebe:á os vencimentos integrais do cargo".
Colidindo, pois, a situação do atuário Edivaldo Porto Carreiro
com os clispositives de decreto citado, cabe-me submeter à consideracan do V. Estia a proposta de exoneração desse funcionário do cargo. que vem exercendo interinamente, no Ministério da Educação e
batido.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1938. — Walde mar Falcão. —
Autot izado". Em 4 de novembro de 1938. — Gnomo VARGAS

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Processos despachados:
Lia 4 de novembro de 1938
• D .rpartanten:o de Estatística e Publicidade, pedindo autorização
pot. a prorrogação de expediente durante trinta dias úteis, por quatro
boras diárias, sendo trè; pagas, para os funcionários seguintes com
exorcicio naquele Departamento: ótávio do Nascimento Silva, bibtioteeario "K": Caetano Tilo de Negreiros Sayão Lobato, estatístico
"J"; Pedro Paulo de Castro, estatístico "H"; Porfio Poppe de Figueiredo. assistente técnico de 3.• classe e Laureano Antônio Barbosa, servente "C", — Auttdrizo, na forma do parecer do Serviço do Pessoal.
(U Serviço do Pessoal diz que o saldo existente permite apenas a
Promaractio por três horas pagas, durante vinte e seis dias úteis).
Primeira e Segunda Juntas de Conciliação e Jffigamento solicitou& prorrogação de expediente durante duas horas e meia, para os
se guintes funcionários, com exercício naquelas repartições: Tina Vita
e Maria Lueilia de Paiva, amanuense de 5.• classe, secretários, respe( • mente da 1.` e da 2.° Juntas; Percílio Januário Bispo, contínuo de 3.• classe; e António Joaquim da Gosta e Carlos Câncio Pereira soares Filho, serventes de 4.* classe. (processo n. 11.074-38). —
Atitc rim,. (O Sr ministro autorizou a prorrogação pedida por duas horas e meia sendo urna hora e meia paga, durante trinta e oito dias
Dia 28
()a partamento Nacional de Seguros Privados o Capitalização, pedindo prorogação de expediente durante vinte dias úteis, por três
liaras, sendo duas pagas, para os seguintes funcionários com
('xr. rc icio naquele Departamento: Antônio Cornélio Leimgruber,
°ficai! administrativo "L", Lail Correia, oficial administrativo "J",
João Oliveira Santos, escriturário "G", Elza Cavalcanti, auxiliar de
escrita de 1' classe e Aristides Ferreira da Silva, contínuo "F". —
Autorizo.
Dia 1 de dezembro de 1938
Jairo Alves Feitosa, dactiloscopista "G", com exercício no Departamento Nacional db Povoamento, pedindo pagamento, por exercícios
findos, da importância de 1:914$900. por serviços extraordinários
prestados fora das horas de expediente. durante os meses. de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 1937 (processo n. 16.420-38). —
Reeonheço a divida na impornancia de um conto novecentos e quatorze
mi/ e novecentos réis (1:914$900).
Péricles de Faria Melo Carvalho, dactilocopista "I", com exercício no Departamento „Nacional do Povoamento, pedindo pagamento por
exercícios findos da importância de 1:040300, por serviços extraordinários prestados fora das horas de expediente, durante os meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1937 (processo n.
16.424-38). — Reconheço a dívida na importando de um conto quarenta e seis mil e trezentos réis (1:040300).
- Othonegildo Rocha., inspetor fiscal de terceira classe, do Departamento Nacional do Trabalho, len& servido na 6. • Inspetoria Regional no período que decorre entre 29 de abril a 10 de agosto do
corrente ano, requer o pagamento das diárias respectivas, a que se
julga com direito (processo n. 16.983-38). — Como parece ao S. P.
(O Serviço do Pessoal julga não haver o que deferir).
! Departamento- Nacional do • Povoamento, pedindo ratificação - do
ato do respectivo diretor pelo qual foi chamado a esta Capital o inspetor de imigração "I", Mánlio de Cunto, com exeracio no porto de
Santos, e solicita autorização para o pagamento das diárias respectivas, em número de cincoenta e nove (processo n. 15.605). — Ratifico n ato do diretor do Departamento Nacional do Povoamento e arbitro a diária em vinte e seis mil réis

Dezembro de 1MS 2i510

• Is
- . ..Por
- - portaria do 24 de noyçtplm do corrente ano, foi „dast__ o.d.. _
diretor, em comissão, do Departamento; Nacional do Trabalho, -.TM
Batista Costa Metias, para inspecionar a 9. • Inspetoria Regional, coca
sede no Estado de Alagoas, e a 10. • Inspetoria Regional, com sede no
Estado de Sergipe.' Pela ordem de serviço 0.5. 581, de 30 de novembro de 1938, do
gabinete do Sr. ministro, foi autorizada a prorrogação de expediente
dos funcionários abaixo mencionados, pelo tempo indicado, descontada a primeira hora, no mês de dezembro próximo:
Pedro Barreira Novoas, 25 dias, três horas.
Valter da Conceição Alves, 22 dias, duas e meia horas.
Eugênio Rodrigues Manso Pais Leme, 15 dias, duas horas.
Manuel Moreira de Sousa, 15 dias, duas horas.
Bernado Ferreira de Sousa, 15 dias, duas horas.
José Rodrigues de Oliveira, 15 dias, duas horas.
Joaquim José da Costa, 23 dias, uma e meia horas
Otávio Pedro Moia, 23 dias, urna e meia horas.
Luiz Ferreira, 23 dias, duas horas.
Manuel de Oliveira Janeiro Filho, 20 dias, uma e meia horas..
Alberto Carvalho, 22 dias, duas horas.
~rio Santos, 24 dias uma e meia horas.
Hastinfolo da Silva Kel
ly, 21 dias, duas horas.
Manuel Rodrigues Moia, 21 dias, duas e meia horas.
Basileu Rodrigues Manso Pais Leme, 23 dias, três horas.
José Vicente do Nascimento, 15 dias, uma e meia horas.
Humberto Alves, 15 dias. unia e meia horas.
Henrique Otero Groba. 25 dias, três e meia horas
Afonso Esposito, vinte dias, duas horas.
Antônio Pereira Lima. G dias, três e meia horas.
Silvia Baldança, vinte e cinco dias, quatro horas.
Alfredo Pereira dos Santos, quatorze dias, duas horas.
Pela portaria de 2 de dezembro do corrente ano, foi concedida a
Jaime Ferreira Coelho, foguista, de classe D, do quadro único deste
Ministério, licença especial, pelo prazo de seis mesès, nos termos do
art. 1.0 do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, a qual deverá ter inicio dentro do prazo de quinze dias, contados da publicação da presente
portaria.
Processos despachados:
Dia 2 de dezembro de 1938
Eurípedes Carmo, escriturário F, pedindo restituição das certidões de tempo de serviço que apresentou por ocasião da organização
da classificação por ordem de antiguidade (processo n. 10.431/937).
— Devolvam-se, mediante recibo.
14.a Inspetoria Regional, encaminhando os demonstrativos dos
serviços extraordinários prestados pelo inspetor de Imigração H, Eugênio Strauss, relativos aos mesês de julho, agosto e setembro do corrente ano, em visitas a vapores entrados no porto de Santos (processo n. 16.234/938). — Autorizo.
Otonegildo Rocha, inspetor fiscal de 3.a classe, do Detaartamento Nacional do Trabalho, pedindo pagamento de, ajuda de custo, por
ter sido designado para servir na 6. a Inspetoria Regional, no Estada
do Rio Grande do Norte (processo n. 16.938). — Arquive-se, em vista
da informação.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 30 de novembro de 1938
Ofícios:
- Ao 'diretor-secretário do Tribunal de Contas:
N. 3-SP-1.011 — Remetendo a 2. a via do empenho n. 2/152. da
28 do expirante, emitido a favor de Antônio Cornélio Leiingruber,
oficial administrativo L, e mais 5 nomes.
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.011 — Remetendo a 3.a via do empenho n. a/152. de
28 do expirante, emitido a favor de Antônio Cornélio Leinagruher.
oficial administrativ o L. e mais 5 nomes.
— Ao diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:
N. 3-SP-1.013 — Comunicando ter sido emitido a favor daquela
Companhia, datado de 28 do expirante, o empenho n. 2/143, IND reforço
ao de n. 3/32. de 16 de março deste ano.
• — Ao diretor-secretário do Tribunal de Contas:
- N. 3-SP-1.014 — Devolvendo a folha de diárias a que fizeram
júl os funcionários do Instituto Nacional de Tecnologia Rubns Descartes de Garcia Paula e José Luiz Rangel, por serviços prestados fora
da sede de sua repartição no período indicado.
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.015 — Remetendo a 3.a via do empenho n. 5/151, de
29 do expirante, emitido a Avor de Ernani Torres Lamas do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
— Ao ministro-presidente do Tribunal de Contas:
• N. 3-SP-1.01a — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da
folha de -salários a quê fez jús o pessoal extranumerário mensalista
, do Departamento de Seguros Privados e Capitalização, por . serviços
prestados durante o mês de novembro expirante.
— Ao inspetor da 14.a Inspetoria Regional:
N. 1-SP-1.017 — Remetendo, em resposta ao telegrama de 1?
do corrente, quinze boletins de merecimento a que se refere o doku
•
creto-lei fl. 2.290, de 28 de janeiro de 193?

tl
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5 reclamação". tas pareceres a que se refere o presente despacho são idt,
"eVe: Ao'diréfor. .'do Departamento b.IiniaI do Trab ho:
_
`•
ta)
N. / eS PeQ18 ese..Selic i tando, em referência ao off o ri. 4-1.025, de seguintes:18 do mós corrente, a remessa dos documentos rela vos à candidata
De pleno acordo com o jurídico parecer do Sr. adjunto de
art. 18 do deMarina Silva, de acordo CQ111 o disposto no item — I
procurador, que subsvrevo nos fundamentos e na conclusão".
ereto.
António Martins Cardoso, -músico, trabalhando há um ano
Ao
diretor-secretário
do
Tribunal
de
'Contas
—
11 meses, reclamoil • contra a'S. A..Radio Tupi, dispensa sem
e
via
do
emes
c.
3/147,
de
gio
N. 3-SP-1.019 — Remetendo a 2.a
.
justa causa é sem soilso prévio. • 26 de novembro próximo findo, emitido à conta da trba L. Pessoal
No
flecorrer
do
processo
ficou
esclarecido
(doo. fls. 4P.
- IV — Gratificações e Auxílios — Sub-consignação a 12 — Serviços
que a reclamada colocará o reclamante na alternativa de, od
extraordinários — 06 — Departamento Nacional di indústria e Co—
eceitar a redução de vencimentos de 7000000 para b00$000, reg,
de Mário Seamércio, do orçamento vigenite deste Ministério, a fal
seação esse efetuada em todos os componentes do conjunto mu?los
issqueie
res Pinto, oficia) administrativo R, e outros fundem
sical ao qual pertencia o reclamante, ou a dispensa. Este não.
partamento.
aceitou a redução tendo sido, consequentemente, realliado
contrato que o.ligava à empresa.
Dia 1. de dezembro de 1938
Apreciada a questão pela Junta, este Tribunal aão se deAo ministroepresidente do Tribunal de Conta
teve na analise das causas que determinaram a dispensa, poie
entendera que "dada a natureza do contrato não cabiam ser
' N. 3-SP-1.020 — Solicitando pagamento no 'esouro Nacional,
aplicados fil especie os dispositivos da Lei 62, de 1935", de veg
da folha de gratificações por tarefa a que fizeram xis Dinora de Sá
que aquele era por tempo determinado.
Chvalcanti e outros, num total de cinco nomes, por ervicos prestados
Transcrevo, em seguida o item do contrato (doc. fls. ti),,
no período de janeiro a novembro do corrente exc feio, na quelidónc qual a Unta se fundou para considera-lo como de duração
des de extranumerários tarefeiros do Serviço de h tificação Profisdeterminada:
;limai do Departamento Nacional do Trabalho.
20 — O prazo do presente contrato será de seis meses a
'— Ao diretor da Despesa Pública do Tesoura lecionai:
contar
desta data e a terminar em 31 de março de 1937 ficando
N. 2-SP-1.021 — Comunicando que o servent de classe E desprol rogado automaticamente por prazo de um mês se nenhuma
te Ministério, Erovil Garcia, esteve licendiado mor en mês, para ixadas partes avisas a outra com quinze dias de antecedência, pelq
rtimento de saúde, a partir de 24 de outubro últin ,' conforme portamenos, que não o quer prorrogar. Nas mesmas condis se
ria remetida, tendo reassumido o exercício de sua funções em 23 de
operarão todas as prorrogações e estas se estenderão sempro
novembro findo.
pelo prazo de um mês".
— Ao ministro da Fazenda:
Completando esses esclarecimentos devo salientar que o
N. 3-SP-1.022 — Solicitando pagamento no ' tsouro Nacional da
reclamante não tinha menos de um ano de serviço, como diz
folha concernente à ajuda de custo que compete ao Técnoligista
Junta na sentença, mas um ano e muitos meses, como prova a
Virgínia Werneck Campeio, do Instituto Nacional le Tecnologia, por
sua carteira profissional na qual foram colhidos os dados constér sido designado para estudar nos Estados do C( rá e Piauí o aprotantes do documentos de fls. 2, por esta Procuradtria.
veitamento integral da palma de carnaúba. A presente questão, em face do exposto, gira em torno da
laolonal:
' — Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro
eeguinte questão: o contrato de fls. 6, do qual transcrevi
N. 2-SP-1.023 — Comunicando que o escri trárie G, Menet da
alínea essencial, é um contrato por tempo determinado? Ou de
cruz Mesquita, teve frequência integral durante s mesas de seteme
duração indeterminado.?
ero. outubro e novembro últimos; o aludido fun onário, em conforNa primeira hipoteee, pela qual se dicidiu a Junta, a quesmidade coni a publicação no Diário Oficial de 1/11/38, passou, a
tal rão ofereceria dúvidas: a lei 62, de 1935, nãa seria aplipartir de setembro citado, a vencer pelo Depar silente Nacionll de
cavei, por força mesmo do seu artigo 1°, e a sentençe, daquele
indústria e Comércio, em virtude da transferê da do serventuário
Tribunal teria sido acertada. No segundo, aplicag-se-ia a citada
transferido
para
a
de igual categoria e classe Zélia Vieira Machad
,
lei, ficando o contrato . com valor secundário, preponderande,
Inspetoria Regional deste Ministério, sediads em l ortalera. (Est.
entãe, o tempo de serviço do empregado, para efeitos da indee
.; 0 Ceará), e que se acha em gozo de licença sem rencimentes.
n ização correspondente, que seria de se aplicar pois a emeresal
no caso do processo, não provou que a medida de ecónomies
do diretor da Setor.ada com a redução de salários, era tendente a evitar a -sua
Por portaria de 7 de novembro do corrente
ruma ecônomica",
sedaria do Conselho Nacional do Trabalho, e te io em vista o desliParece-nos que a segunda hipotese é a que se enquadra nó
aumento, naquela data, do oficial administrei 'o — I — Manuel
caso concreto. Vejamos:
'alerte Coelho Filho da aludida repartição, foi :signado o escrituraQue é um contrato por tempo determinado? É, aquele, dig
rio — G Acácio .Pereira da Rocha para serv , inteiramente, COMQ
Preau (Gaston Preau — Le contrat de Travail. 1934, págs. 29):
enearregado do Protocolo Geral e Arquivo do re rido Conselho.
cuja duração foi fixada antecipadamente, por uma convenção.
O empregado deve ter conhecimento, desde o início das relações de trabalho, da data do termo respectivo. Sem iss. o o core-,
Departamento Nacional do T
trato é por tempo indeterminado.
Ora, no Caso em baila, celebrou-se um contrato que duPROCURADORIA
raria 6 meses; sabia, portanto, o celebrante — empregado que
no fim desse prazo cessariam as relações de trabalhe. O cone
EXPEDIENTE DO SR. imanem
trato era evidentemente de duração determinada.
Dia 5 de novembro de 19::
Entretanto, estipulava-se nas respectivas cláusulas que;
findos os seis meses, o contrato continuaria em vigancia. si não
Processos despachados
houvesse manifestação de vontade das partes em contrário..
L D. G. E. 9.179-38 — P. 8.273-37 — .11) !Correia dos Reis JalNote-se que não era necessário o acordo entre elas para a ree
nior pedira-t o evocação do processo em que sã( partes o requerente e
novação dos laços se reputassem em vigor, por um mês; e .eOldi
a 'firma João Reinaldo Coutinho & Comp. — Indefiro o pedido de
novo silêncio, por mais um mês e assim indeterminadamente.
avocaçáo, hos termos do parecer. O parecer a c c se refere o presente
Nesse caso, o contrato de prazo determinado que era possível
despari.,- ,'• o seguinte:
determinar: um contrato por tempo indeterminado. E foi gg
que se deu, dadas as inumeras prorrogações verificadas.
I — João Correia dos Reis Junior c se conformando com
Cumpre ainda acrescentar — e agora dentro da doutrina
a decisão da 1.° Junta de Conciliação e. blgamento que julgou
— que prorrogações correspondentes a um período de paga-,
improcedente a sua reclamação contra l firma João Reinalde
mcrto (dia si o empregado foi diarista, mês si for mensatista)
Coutinho & Comp., pede evocação do r acesso pelo Sr. Minis,
não devem ser considerados outros tantos contratos por (empe
*o do Trabalho, consoante o que dispi I o art. 29 do Decreto
determinado. É o que se conclue. O citado Preau, examinado 6
22.132 de 25 de novembro de 1932.
caso dos diaristas:
II — Entretanto, o dispositivo le I invocado é taxativo
"Quanto as partes consentem, por tacita recondução, enaguardo acentaia que, para se dar a avo( tória, necessário se faz
prorrogações sucessivas de um contrato conoluido, inicialmente'
que a parte interessada prove ter ha , ao "flagrante parcialipor um dia, tal contrato, a menos que exista uma cláusula quel
dade dos julgadores ou violação expre a de direito".
limite o nilirero de prorrogações, se torna por tempo indetere
III — Ora, no seu recurso de fls. reolamanie limita-se a
minado, e por conseguinte o patrão não pode despedir o emproe
discutir fatos já apreciados pelo Tril mal pro-lator. E já 4.
gado... "Op, cid. págs. 30)".
• orisprudacia pacifica deste Ministei i, inclusive da Consul
Em face do exposto opino pela reforma da sentença more
folia Jurídica, quc na apreciação da 1 ova objetiva, as Juntas
rida, com fundamento no artigo 21 do Decreto 22.132, de 1932.
de Concillação são soberanas, sendo st t decisões irrecorriveis.
IV — Isto posto, não tendo havi, flagrante parcialidade
D. G. E. 12.533-36 — P. 1.967-35 — O Sindicato dos Trabfbe.
eu violação expressa de direito na de ão da Junta, somos de lhadores em Transportes Terrestres pedindo evocação do processo ona
ido
mant_
_
parecer seja denegado o pedido de an :ação e, assim.
_.
._ ._ _.
que são partes o seu a ssociado Felipe d'Angelo e d. G. Fendhal.,
o jolgarnento".
,(Viação Cruzeiro do SIA). — Indefiro o pedido de evocação nos ter,
mos do parecer. O parecer a que se refere o presente despacho é O.
Dia 11
seguinte:
D. (3. E. 3.573-l3S — P. 7.209-37 — "Sindicato dos Artistas
l' Junta de Conciliação e Julgamento julgou improceSe'
de adio pedid...10 evocação do processo ene , e são partes :len assodente a reclamação apresentada pelo empregado Felipe D'Agjt
ri J . ; .u!.-dlio Cardoso Martins e a IS. A. Mio Tupi". Reformo tt
gelo contra a Auto Viação Caneiro do Sul".
decieão da Juiia, nos lermos dos pareceres, gira .111gar PrOac.darda
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reclamante não se conformando com essa decisão, nos
: termos do artigo 29 do Decreto 22.132, de 25 de novembro de
1932. pediu a evocação do processo.
O referido pedido de evocação já fbi*devidamente apreciado
pele procurador Dr. Dorval de Lacerais, em seu parecer a folhas 8 verso do processo anexo, com o qual concordo plenainerte. Opino, pois, pela manutenção da sentença da la Junta
. •
de Conciliação e Julgamento".
•
D.
Ci.
E.
17.753-38
P.
2.026-38
Seeerino Ramos de Queiroi
•
pedindo evocação do processo em que são partes o requerente o o
"Inteinitte Osvaldo Cruz". - Preliminarmente: deixo d3 conhecer do
•
pedido de evocação por interposto fora do prazo legal.
D. G: E. 5.069-38 - P. 3.898-38 - Américo Brasiliense pedindo -evi s ao do processo em que são partes o requerente e a firma
Pacheco Ferreira. - Arquive-se, à vista dos pareceres O parecer a
que se refere o presente despacho é o seguinte:
"0 processo a que se refere o peticionário a fls. 2, se acha
no arquivo da extinta 3' Vara Federal. Parece-me que objetiva
o aludido interessado que o Exmo. Sr. Ministro ordene a reqtasição do mesmo processo para conseguir como urna especie
de revisão. o que aliás não é cahivel".
D. G. E. 17.751-38 - P. 8.031-35 - José Ileerique contra
Inácio Bc•ges. Reclamação de salários atrazados. - Já estando expirado c eram, a que se refere o parecer do diretor do D. N. T., ar •
•

•

de {938 21.51f
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Dla 14
D. G. E. 17.750-38- P. 4.631-38 - Drogarias Brasileiras Ltda
pedindo ' vocação do processo em que são partes a requerente e Alberto Matos Rodrigues. - Indefiro o pedido de evocação, aios termos
do parecer. O parecer a que se refere o despticho do Sr. Ministro é
o seguinie:
A decisão da Junta foi jurídica e proferida de acordo com
as rrovas livremente apresentadas pelas partes em audiência.
Verificando a fragilidade dos motivos (desídia) que apresentou perante aquele Tribunal, para dis p ensar o reca3mante. a reclamada, recorrendo a S. Ex. o Sr. Ministro, aprcseota agora, fora
• de tempo, outros motivos (negociação habitual) para justificarem b• seu ato. Não merecem ser tomados em consideração,
plaque: 4°. não foram invocados em tempo próprio:: 2°- não j ustificam satisfatoriamente a dis p ensa e 3° finalmeute p orq ue a
;rente não cometeu violação expressa do direito nem incidiu em
ftogrante parcialidade":
Dia 17

D. O. E. 11.282-38 - P. 8.269-37 - José dos Santos pedindo
avocaçrio do 'processo em que são partes o requerente e Heitor Pinto
da Silva - Indefiro o pedido de avocaçao. nos termos 'do parecer do
Consuanr Jurídico. O parecer a que se refere o presente despacho é
o 5eguin1e:

"A solução dada pela Junta, embora /a gia na sua técnica, é
a que se poderia dar no caso. Dada a natureza do traba l ho, não
havai outra solução. O patrão não dispensou o empregado;
speues, não tem meios de lhe dar trabalho".
PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. DIRETOR
N. 25.067-34 - Termo de verificação lavrado ...In 14 de maio de'
1934. contra a firma Antônio de Almeida Figueiredo, por infração
de art. 32, alíneas A e B, do decreto n. 22.033, de 29 do outubro
dc 1932. - Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
N. 18.440-38 - Miguel Terlizzi, eetabelecido em São Paulo,
recorrendo da decisão . de 14' Inspetoria, que lhe impôs a multa
oe 200$000, no processo IR 2.251-38. - Não apresentando aCairma
infratora razões que justifiquem .a relevação da multa imposta, nego provimento ao recurso le fls. 12.
'
N. 18.442-38 - Empreza Pompeia Auto ónibus Lida., de São
Paulo, recorrendo da multa que lhe foi imposta poda 11 Inspetoria
Regional, por inobservância do decreto n. 23.766, de 1934. - Não
apresentando a firma infratora razões que justifiquem a relevação
da multa impas te. nego provimento ao recurso de fls. 17.
N. 18.446-38 - Departamento Fatadurdo Traealho. do Estado
de São Paulo, remetendo o processo n. 1.923-37 FCT., contra a
firma Atílio Marentti, daquele Estado. - Nego provimento' ao recurso, à vista do que contém nae presentes autos.
N. 18.443-38 - Departamento E. do Trabalho, de São Paulo,
remetendo processo n. 1.804-37 FCT.. contra .a. firma Augusto Fer'landes Monteiro, estabelecido naquele Estado. - IN:19 apresentando
a firma infratora razões qu3 justifiquem a releVaeão- da multa impoeta, nego provimento ao remida° de fls .. 14.
N. 1.909-38 - 6. Inspetoria Regional do Trobollio. no Estado
de -Pernarriouco, remetendo tres termos de verificaria lavredos em
1935, afira de serem julgados os recursos interpestes a estas firmas
verificadas: Tavares & Santos,- Lojas Brasileiras S e J. Fereira
da ,Silva & Comp. - Prov 4 dencie-se, como ploposoi (A proposta e
no sentido de ser restituida o presente procosso
lospetorla,
oara os devidos fins).

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO --PROPER~
BIPEOIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 25 de novembro de 1938
Francisco Moreira da Silva, solicitando retificai:ao em sua carteira profissional. (DNT - 17.467-38 - SIP 23.389-38). Defiro o pedido de fls. 2, à vista do parecer. Aluda o despacho ao
seguinte: Á consideração do Sr. diretoa, com prooasta Ile defe:imento.
Dia 29'
17' Inspetoria' Regional, solicitando registro ne químico para
Luiz Raul Lambert, solicitando registro tomo (mirifico licenciado.
(DNT - 11.032-36 SIP - 14.066-38). - Tendo sido satisfeitas as exigências legais,' defiro o pedido.
Alcides de Carvalho, ;concitando •retificam de nome em sua
carta ira profissional, (DNT -• 19.130-38 - SIP - 22.1;1 os; . -De acordo como o parecer, defiro o pedido. Ao S. 1. P. para providenciar, arquivando-se, em seguida o processo. •ud e o aespacho
ao seguinte: Tratando-se de retificação de nome, submeto o processo
à consideração do Sr. diretor, como proposta de deferimento, mu
face do documento apresentado.
• Gonçalo Pereira, solicitando retificaçaii e renovneo de sua carteira profissional. (DNT - 19.137-38 - SIP - 24.210-38). •
De acordo com o parecer, defiro o pedido. Ao S.P, para providen.
ciar, arquivando-se, em segaida, o processo.
Esméria Rodrigues Pinellie, solicitando retificação de nomea
em sua carteira profissional. (SIP - 19.135438 - SIP - 23.710:38). - De acordo com o pa:ecer. defiro o pedido. Ao SIP, para urovidenciar, arquivando-se em se guida, o processo. Atule o despacho
ao seguinte: Tratando-se de retificação de nome, submeto o proa
cesso à consideração do Sr. diretor, com proposta de deferimeato,
em vista do documento apresentado.
João Querino Catarino, solicitando retificação de nome em tua
carteira profissional. (DNT 19.134-38 - SIP - 23.713-38). De acordo com o parecer, defiro o pedido. Ao SIP. t ara provideneiar,
arquivando-se em seguida. processo. Alude o despacho ao seguin.
te . Tratando-se de retificação de nome, submeto o processo à cofio
sideraçâo do Sr. • diretor, com proposta de deferimento, em vista
do documento apresentado.
EXPEDIENTE DO SR. INTENDENTE

Dia 2O de novembro de 1938
Joaquim Gemes, pedindo anotação na sua carteira profissional
por-parte da firma Diogo Fernandes Costa & Cia. Lida, - Tèrino
de infração n. 391. (SIP. 6.804138). - São improcedentesns alegações da defesa. Imponho à firma Diogo Fernandes Costa & Cia.
Limitada, estabelecida à rua Pinheiro Guimarães n. 108, a multa
de 200$, prevista no a 2° do art. 10 do decreto n. 22.035, de O9
de outubro de 1932, por ter se recusado a anotar a carteira profO;sio..
nal -pertencente a Joaquim Gomes, conforme ficou apurado- no presente processo.
Dia 28
Arator Vieira, solicitando outra carteira profissional. (SI!', número '12.609138). - Arquive-se.
-13 a Inspetoria Regional, remetendo guia n. 70, cuja importàn.
eia de 10$, foi recolhida à 1. a Coletoria Federal de Niterói. (SIP.
n. 8.071138). - Arquive-se.
João Hortez Granado, solicitando remessa do carteira. (Sia).
n. 1.717138). - Arquive-se.
- José Vicente dos Santos, reclamando contra a firma José Toixeira Macedoaretificar a data de sua admissão em sua carteira profissional. (SIP. 21.3231a,8). - Têrmo n. 1.113. -- Em face das
informações da 4 a Divisão considero improcedente a reclamação apresentada e determino o arquivamento 'do presente processo. Alude o
despacho ao seguinte: Compareceram as partes litigantes, tendo a reclamada exibido o livro de registro de empregados n. 7.730, que
deu entrada neste Serviço, em 12-9-1938, de ruja fl, t. consta it
data, da admissão do reclamante a- 1-9-1938, e cujo lançareente
acho devidamente autenticado com a assinatura daquêle; assim corpo,
da relação de 213 n. 2.560, de 1938, idêntica data de entrada; acre•sce .a circunstancie de não constar seu nome do relação do 2 1 3 fie
1937 sob o n. 34.860 onde se lê: "Não tem empregados"; de,Áte
modo, ficando caracterisacla a procedência da i . eclaniação e entrPgtil.
a carteira ao seu titular, opino pelo arquivamento deste.
Danilo Moura Cunha, solicitando 2 a via de recibo. (-IP. número 21.3681U). - Arquive-se.
13' Insperbria Regional, remetendo fichas. (SIP. a. 17.18O, de
1938). - Arquive-se.
i a. Divisão, devolvendo fichas dactiloscapicas e remetendo cir. eular. (SIP. 15.795138). - Arquive-se.
Jacinto Sousa Lima, respondendo telegrama. (SIP. 1O.2o6.
1938). - Arquive-se.
17 a Inspetoria Regional, remetendo guia n. 138, na imperoO.cia, de 100$ recolhida à Delegaoin Fiscal de Porto Alegro, n,• .1 n 3
5 de outubro de 1938 e referente a 20 processos. (S1P.
1938). - Arquive-se.
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17 a iii eIwL Regionai, remetendo guia sem mi ero na im. 5" reJoIllida à Coletoria Federal do ( kias, no dia
porlãwia de 2
r. de agosto rio 193S o referente ao -livro n. 1.903 m
23.646138). - Argui :-se.
ris. 95.101 a 05.150.
11* Inspeloria Regional, remetendo guias sem ntli
Coletoria 1?edr-wal de Caxias na importância de 1750$. 11 . ., ira
., de junho do 1938 e referente. aos livros 1.702, 1.70 1.839, com
..c,.. sss os de ris. $5.051 a 85.150 e 91.901 a 91.950, - apecti
23.507138 ) . - Arquive-se,
15 a Inapetoria Regional, remetendo ofício n. 2. 16. de 11 Ce
r timbro de 1938. (SIP. 25.190138). - Arquive-se.
li a Inspetoria Regional, remetendo guia sem tu aero, na imIlancia de 250$ recolhida à Coletoria Federal de !tlaxias no dia
_2 de julho de 1938. (STP. 23 536138). - Arquive- 1.
Regional. remetendo ofício (SIP. B9), de 22 de
17Inspetoria
a
•1Jr0 de 1938. (SIP. 23.642138). - Arquive-se
Jorge Joaquim Eriz, solicitando outra cartel/ profissional.
a lia 15.010138). - Arquive-se.
1
Osmar Augusto Martins, solicitando 2a via de ¡recibo. (81P.
a. 15.183 1 38). - Arquive-se.
Manuel Ildefonso do Carmo, reclamando contra i firma Alvaro
& Irmão a data de saída em sua carte i profissional.
7.1 I) 24.370138) . - Tèrmo n. 1.269. - Arquive te, em face do
krecer. . Alude o despacho ao seguinte: Tendo s e devidamente
aotada a carteira do reclamante, a qual lhe foi en aguo ao repreadante, do Sindicato de Classe, conforme recibo a tna, opino pelo
..riuivaniento deste processo, salvo melhor juizo da autoridade
eeeran,.
Remiro Augusto Parlan, solicitando outra caril ...a profissional.
10.71238). - Arquive-se.
Davi' de Barros Sobrinho, solicitando 2a via ch .carteira. (SIP.
• tr o 38 , - Arquive-se.
.Tovino Vicente de Oliveira, reclamando contra ,firma Dourado,
a . A. (SIP. 23.290138). - Tèrmo n. 1.232. - Arquive-se, -em
.e do parecer. Alude o despacho ao seguinte: ! Indo sido devola carteira, a qual foi entregue ao reclamante 3onforme recibo,
• ama, opino pelo arquivamento deste processo, s vo melhor juin
• nutoridade- superior.
Luiz Oliveira Castro, reclamando contra a f aaa Permutadora
'ui-Americana Ltda. (SIP. n. 23.561138)) - rmo n. 1.246. aleive-se, em faie do parecer. Alude o despc ko ao seguinte:
'Pd() sido devidamente anotada a carteira do r lamante, a- qual
' foi entregue conforme recibo acima, opino do arquivamento
-te processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.

*(Seevrio 1")
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Sução a guias que finavam, referentes a esta conta e tendo sido,
eletuaao Lados os lançamentos . levidos a crecht,o desse Departamento,,
opino pelo arquivamento do ciente, visto nada mais haver a ser 1

pruyidrriciado.
A»li)nio Pinta, solicilar.do nova identificação. (SIP 7.883j38).
Arquive - se.
Levi Alves Taveira Rodrigues, solicitando segunda via de carteira. (SIP 8.589137) . - Arquive - se.

Sind:eato dos Médicos da* Marinha Mercante, reclamando carteira
profissioaal n. 67.181 da 24' série. (5W 17.196138). - Arquive-se.
Bernardino de Lima, reclamando contra a firma Roberto Babicio. (SIP 8,821138).'- Termo n. 407. Como proposto. Arquive-se.
Alude o despacho ao seguinte: A firma autuada compareceu nesta
Divisão, por seu bastante procurador, prontificando-se a anitar a carteira do reclamante, apesar de tardiamente. Como a finalidade deste
Serviço, a meu ver, é obter o cumprimento da lei, o que foi feito em
beneficio do reclamante, foi anotada a carteira, a qual fica nesta Divisão, afim de ser entrega ao reclamante em tempo oportuno. Isto
pe,sto, opino pelo cancelamento do termo de fls. 12 e consequente
arquivamento deste processo.
Time National City Bank, atestado a profissão de Laura Martini
Machado. (SIP 6.074138). - Arquive-se.
Sindicato Centro Musical do Rio de Janeiro, comunicando infração do art. 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro de 1932, pela
firma Francisco Costa da Silva. (SP 16.260136). - Arquive-w., por
nada mais haver a providenciar.
13* Inspetoria Regional, devolvendo guia n. 275 que foi remetida áquela repartição acompanhada pelo oficio n. 5.901-C, de 25
do mês findo. (SIP 13.786138). - Arquive-se.
Iolando de Albuquerque, reclamando contra a firma José Castelo
Branco. (SIP 22.279138) - Arquive-se, em face do parecer. Alude
o despacho ao seguinte: *Tendo em vista o termo de declaração firmado pelo reelamante, na presença de duas testemunhas, verifica-se
que não se trata propriamente de uma reclamação sobre anotação
de carteira profissional que, no casq, não cabe ser anotada, pois o
reclamante foi atendido na qualidade de sócio de indústria da reclamada, com 1:000$000 a, título de retirada, capitalizada, quntia essa,
que deixou de receber. Isto posto, me parece que o reclamante deve
formular reclamação na Procuradoria do Trabalho sobre salários,
cabendo arquivamento ao presente processo.
Firmino José dos Santos, pedindo anotação na sua carteira profissional por parte da Companhia Usinas de Sergipe. Termo de infração n. 407. (SIP 16.991138). - "Não procedem as alegacties da
defesa. Imponho à Companhia Usinas de Sergipe, estabelecida à rua
Pereira de Almeida n. 27. a multa de 200$000 (duzentos mil réis).,
António TaVores, reclamando contra a firm ' Coelho Ferreira
prevista no § 2° do art. 10 do decreto n. 22.035, de 29 de outubro
•.1a (SIP. 24.6038) - Tèrmo n. 1.289. - Arquive-se, em de 1932, por ter se recusado a anotar a carteira profissional pertencente ao seu empregado Firmino José dos Santos, conforme ficou
•1ce do parecer. Alude o de-pacho ao ;:egulnte: Tendo sido devimente anotada a carteira do reclamante. a qut lhe foi entregue apurado no presente processo".
•anforme recibo acima, opino pelo arquivnmento :se processo, ?aiAntónio Teixeira Pinto Júnior, solicitando registro de livras.
.(SIP 15.918138). - Arquive-se.
\ . melhore juizo da autoridade superior.
325, de 20 de ses
José Michel, solicitando registro de livros. (SIP 16.309138). 2a Inspetoria Regional, remetendo - oficio n.
Arquive-!
Arquive-se.
,Iiihro de 1938. (SI P. 25.29%'38)
Maxirnina dos Anjos, solicitando entra carteira profissional. ;,511),
Jonas Ferreira de Aforai.. ' solicitando recons tuioão da carteira
ifissional n. 61.983, da 2P série. - Argui i-me.
11.645138). - Arquive-se.
Diniz Firmino de Morais, reclamando contra a firma H. Stei-Josó Felix M. do Rego, solicilando 2 R via e carteira. (SIP
S. 278138) . - Arquive-se.
migue! Loureiro, solicitando entrega de sul- carteira profissio(Sn). 17.475138). - Arquive-se.
2.698, de 31 de
2a Inspetoria Regional. remetendo oficio r
. - diibro de 1938. (SIP. 25.289138). - Argui . -se.

kamp & Comp., retirar a data de admissão em sua carteira profissional. (SIP 24.382138). - Em face das informações prestadas pela
3' Divisão, considero improcedente a reclamação apreseatada e de-

termino o arquivamento do processo. Alude o despacho ao seguinte:
I - Presentes as partes interessadas, ficou devidamente esclarecida
2.49514-10-1938. a,verdadeira situação do reclamante quanto ao tempo de serviço in2' Inspetoria Regional, remetendo oficio
vocado. Anteriormente à data de 1 de setembro de 1938, estivera o
a li). 25.295138). - Arquive-se.
João Florêncio da Cruz, reclamando contai a firma João Au- reclamante empregado em uma pensão à rua Gustavo Sampaio nú: rejo Fernandes. (SIP. 17.980138) - Taram n. )88. - Arquive-se. mero 244, e pertencente ao casal Steinskamp, que após, vendeu-a a
Rosa Haner, onde o reclamante continuou a trabalhar e que soube
II" Inspetoria Regional, remetendo telegra ia 733. (S1P.
mais tarde, dali haver saida. Posteriormente, apresentando-se ao
24.861138). - Arquive-se.
17 0- Inspetoria Regional, remet.endo Oficio x 385, de '20 de ou- estbelecAlento da firma, ora reclamada, fora admitido naquela data,
o que èretivamente não contestou o reclamante, e que estabeleceu
abro de 1938. SW. 23.554138). - Arquive-g.
sair Ferreira, reclamando contra a firma pria Madalena Sen- evidentemente a falta de ligação de serviço; assim, ao meu ver,
a,. (aia. 24.644138) - Tèrmo n. 1.287. - .r•cluíve-se, em face procede a alegação de fls. 2, tendo-lhe sido entregue a carteira ao
• parecer. Alude o despacho ao seguinte: Te do sido devolvida a seu possuidor, conforme recibo e deste modo, opino pelo arquivaairteira do reclamante a qual lhe foi entre le conforme recibo mente. II - Em face da informação retro e tendo sido entregue a
carteira ao reclamante, opino pela insubsistência da reclamação, salvo
-ima, opino pelo arquivamento deste process4 , salvo melhor juizo
melhor juizo da autoridade superior.
tia autoridade superior.
José Augusto Fernandes, solicitando registro de livros. (S1P,
Meyre Lopes, reclamando contra a firma lerman Rosembaum. 56.162138)
. - Arquive-se
alP 23.558138). - Arquive-se, em face do • ,recer. Alude o deeEmpresa Americana de Anúncios em Estradas de Rodagem Ltda,,
icho ao seguinte: Tendo sido atendida a recli tação de fl s. 2 e en- 'aolieitanda registro de livros. (3113 15.961138). - Arquive-se.
gile a carteira ao reclamante, conforme re( io acima, opino pelo
(I. Koiffman, solicitando registro de livros. (81P 13.443138).
oi:vamenta eicste proce-, 4o. salvo melhor ju o da autoridade su- Arquive-se.
".
Albino Michel, solicitando registro de livros. (8I1° 49.10I88).1.:i . ;\iii litiarl c. roei:coando contra
'u'ma Gunde!snaim
Arquive-se, ein 1 me do paroer. Alude - Arquive-se.
(SW 23.95838).
João A. Batista, solicitando registro de livros: ,(8I1° 14.278138).., pacho ao .: eguinte: Tendo sido soluciona( a reclamação de fo- - Arquive-se.
•
n
as
provas
apresentadas
pela
reais:
as
quais
não
fol
da,
ia-, 2. co
Jaime
Golberg,
solicitando
registro de livros. Mini' 14.000(38).
sua
caeteira
prdfisao: r.onte .ladiH pelo reclamante, que retirou
- Arquive-se.
iona1, eer.fornie recibo retro, opino pelo ar 1ivamento deste proa
• Companhia Eninhiliária Financeira Americana, •olicitando regissso. sa,v0 melliri . juizo da autoridade supe- .r.
15.1157N' • - Arquive-se.
Diomai Duarte, solicitando retificação de orne em sua carteira tro de I v ri
O G1'1111414' Or
iente ilo ltz'asil. Sociedade Maçónioti, solicitando re-i
,rofi-,,,tena'. -S11' 21.261138). - Arquive-s
Arquive-se.
insworwia nagional, remetendo guia d 'ecolliiinento feno em gistro de livros. (STP 15.1, .18138; .
, itando re g istro de livros. (8II:
Pedro
Gentil
Ribeiro
lanior,
solii
o ie agtaaa
SW 17.577138). . q" iVf"e , em f'''"'

il

Aluli ii drmeile ao seguinte : Te 2o dado entr r ga nesta

15.250Plg ) - Arquive-se

Sess.iin4o-Tert'n
_
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ruis. ITarnani Tanirs, so l icitando registro de livro. '(SIP 15.01f,
!oasi.
Arquive-ae.
olimr,if) Angusto Borges, solicitando registro de livr6a. ,(S1P,
•
16.976:38) - Arquive-se.
António Justino, solicitando Outra carteira •profissional. (SI P.
12.189-a8) . - Arquive-se.
José Geraldo da Silva, solicitando segunda via de carteira. (811'.
9.362-38). - Arquive-se.
Pedro A. Cavalcanti, solicitando 2' via de carteira. (S1P.
mero 4.0:32-38). - Arquive-se.
Martins Rodrigues Pinto, solicitando caiba carteira profissional
:(SII°. 12.450-38). - Arquive-se.
Redenta Marinaro, solicitando entrega de carteira. (SIP. 5.722,
do 1037). - Arquive-se.
Edésio José Augusto, solicitando segunda via de carteira. *(94?.
15.66D-38). - Arquive-se.
18' Inspetoria Regional, remetendo 100 fichas Vutseticla, ~reás
pondentes aos livros 1.227 e 1.228,s cla 25 4 série. (SIP. . 24.983-938X.
- Arquive-se.
João Alves da Silva, solicitando reconstituição de carteira. ,(SIP.
6.318 . 38) .
Arquive,-se.
Dia 30
R.111.G. Brasileira S. A., pedindo providências no sentido de
fazer valer a data já aposta na carteira profissional do seu ex-empregado Manuel Vicente Ramos. (DNT. 19.165-38-SIP. 25-833-38).
- Preliminarmente, junte, o instrumento do mandato.
Dia 1° de dezembro de 1938
Ferreira Barros & Cia. solicitando substituição de seus livros
'
de ragistro. (SI?. 22.638-38).
- Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Tendo em vista que a firma encontrou os livros,
proponho que se faça a substituição, podendo, por isso, ser devolvi-.
da, mediante recibo no corpo deste processo, a relação dos 213 de
fls. O.
r1enrique Fahlbusch, solicitando identificação. (S1P. 16.768,
1938). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas fidoladv,
Alfa Jewell, solicitando identificação.
(8/12 . 19.258-38).
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Márcio Belizi, solicitando identificação. (SI?. 24.387-38). -Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Acácio Ferreira dos Santos, solicitando entrega de carteira.
(SIP-23.354-1938). - Emita-se a carteira.
Vito More, solicitando identificação.
(8IP. 22.219-38). Faça-se a identificação, de acordo' com as normas adotadas.
Manuel Ria! Baseia,. solicitando identificação. (SI?. 22.269-38)
- Faça-se a identificaçao, de acordo com as normas adotadas.
Manuel dos Santos, solicitando identificação. (SI?. 20.929-38)
- Faça - se a identificação, de acordo com as normas adotadas. •\
António José, solicitando identifitação. (SI?. 21.370-38). Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José Vitorino Rodrigues, solicitando identificação. (SI?. 23.665,
de 1938). - Faça-se a identificação, de 'acordo com as normas adotadas.
Manuel Pinto da Rocha, solicitando identificação. (SI?. 23.745,
de 1938). - Faça - se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Isaac dos Santos, solicitando identificação. (SI?. 23.599-38)•
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas:
Manuel Nunes da Silva Junior, solicitando identificação. (SI?.
23.525-38). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
Valias Edgard Paul Doring, solicitando identificação.
(SiP.
22.291-38
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
Olivia Afonso de Araujo, solicitando identificação. (SI?. 21.818,
da 1938). - raça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José da Fonseca, solicitando identificação. • (81P. 21.819-38).
- Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Manuel Joaquim Gania, solicitando Carteira Profissional, para seu:
sobrinho António Cante. (SI?. 23.478/38). - Faça- • a a identificacão, de acordo com as normas adotadas.
Antônio de Souza, solicitando Identificação. (SIP. a:1-481/38). Faça-se a identificação, de acordo com as normas astotadas.
Manuel do Nascimento Carvalho, solicitando identificação. 11SIP.
n. 22.262/38). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas
• adotadas.
Amadeu Castro Pazos, solicitando identificação. (sia, 23.157,
•de 4938). - Proceda-se de acordo com a informação sopra. Abale o
despacho ao seguinte:
O referido apresentou a carteira de ident idade n. 413.138 expedida em 30 - 6 - 37, pela Policia do Distrito Fadara', e atestado da profissão as fia. 3. Assim, penso que póde ser feita a identifieaçao.
Manuel Gomes Seabra, solicitando identificação. (IP. 18.928,
de 1938). - Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
i sasiato dos Santo= Pinto, solicitando identificação. (SI?, 23.518,
Faça - sc a identificação, de acordo com as normas adota.
Pires, solicitando identificação. (SIP. 21.991/33).
uetifisaefio, de acordo com as normas adotadas.
•
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Emiliã Jesuã de Oliveira, solicitando entrega de carteira. (ST:).
23.493/38). - Faça-se a identificação, de acordo com as n‘1;
adotadas.
F. Paiva & Filho, solicitand0 transferência de firma e lin
registro. (SI?. 14.599/38). - Como proposto. Alude o desposo.,
seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente a céto Serviço, .1 ai
de apresentar documentos que provem a transferacia. Quaub . a',
novo registro de livros, a requerente deverá aprasentar os livro, ovos, devidamente preenchidos, para confrontar com o documento . -estado às fls. 3, do presente.
Silva & Gonzaga, solicitando registro de livros. (SI?. 25.69:
- Deferido.
.
J. Artur Twedberg & Comp. Ltda., solicitando registro , hvros. (SI?. 25.614/38). - Deferido.
Nuno Vieira de Rezescde, solicitando registro de livros. (s1),.
g. 25.540/38). - Deferido.
J. Pelegrino, solicitando registro de livros. (SIP. 25.863/38 .
Deferido.
Manuel Dias de Souza, solicitando registro de livros. (SI?.
mero 25.562/38)., - Deferido.
Fernandes Oliveira & Comp., solicitando substituição de livt..
(SIP. 25.481/38). - Deferido.
Virgilio Segabinazi, solicitando substituição de seus livros de registro. (SI?. 24.914/38). - Deferido, nos termos do parecer. Alu.le
o despacho ao seguinte: 'Tendo sido satisfeitas as exigências legais, proponho o deferiPiento do pedido.
União Automobilista Ltda., solicitando substituição de livros.
:(81P. 24.915/38). - Deferido, nos termos do parecer. Alude o dospacho ao seguinte:
Tendo sido satisfeitas as exigências legais, proponho o deferimento do pedido.
Aureliano Martins & Lopes, solicitando registro de livros. (81P.
zi. 24.258/38). - Deferido, nos termos do parecer. Alude o despacha
ao seguinte:
Tendo sido satisfeitas as exigências legais, proponho o defe-imento do pedido.
F. Oliveira & C. Ltda., solicitando substituição de seus livros de
registro. (SIP. 21.982/38). - Deferido, nos termos do parecer. Ali'.
deo despacho ao seguinte:
Tendo sido satisfeitas as exigências legais, proponho o deferimento do pedido.
Hermeto Costa & Comp., solicitando registro de livros. (saP
11.103/38). - Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento do requerente de fls. 2 a esta Invisão, afim de apresentar livros novos, assim como, registro d,),;
vros anterior de seus empregados, para o devido confronto.
Fernandes Valter & Comp., solicitando substituição dos livros
de registro dos seus empregados por fichas. (SI? 18.097/38). Como proposto. Alude o despacho ao beguinte:
Proponho o comparecimento do requerente de fls. 2, a esta Divisão, afim de apresentar os livros novos, assim como, o rgeistrs dos
livros, para o devido confronto.
5
Santos Martins & Comp., solicitando substituição de seus '
de registro. (SIP. 18.747/38). - Como proposto, Alude o ét
cito ao seguinte:
Proponho o comparecimento do requerente de fls. 2 a e-i.. n--

vUão, afim de apresentar as fichas novas, assim como, o registisi dos
livros anterior de seus empregados, para o devido confronto.
J. II. Oliveira, solicitando transferência de firma. (SIP. 171879,
de 1938). - Deferido.
M. A. Neves, solicitando substituieão de seus livrOs de registro.
"(SI?. 17.148/38). - Deferido.
Jorge Schneider, solicitando transferancia de firma o stáis: . aivão de livros. (SIP. 14.809/38). - Nos termos do parecer do f' te
da 3* Divisão. Alude o dsepacho ao seguinte:
De acordo, proponho o comparecimento do Interessado din. le
proceder a transferência sendo que a continuação far-se-á media-ate
a apresentação dos livros acabados.
Viuva Castro & Filhos Ltda.. solicitando Iransferéticia
•

(SI?. 14.517/38). - Como proposto. Alude o despacho ai •

'P•

guinte:

este :gt , i'Vjen, afiro
Proponho o comparecimento da regoorente,
de apresentar documentos que provem ii ;tio
1. ;Ir;jnlin & Comp. Ltda., solidando 1 ,. a!l-felèticia de local.
(ST?. 1 in/3St). - C.omo proposto. ,klude ri lespich,) ao egtlinto :
f hij
Proponho o comparecimento da rvqtr..I . ent, ,
de apresentar documentos que provem a ,,tia
Carvalho & •Nionloiro, solicitando rogistre do 1 L.1).^.
de 1938). - Dotociflo.
Jo s é Castdo Branco. solicitando roti-t1 . 0 .;). livros. (;r41.1). 25 4130
de 1938). - 1)oferidn.
regi.dro d .. livro s . ;,S11). ii
J. M. ltins do Ilezoodo.
moro 25,:n 30'38). - Deferido.
Silva & Espirito, concitando registro de livro s . 151P.
de 1938\ • - Deferido.
M. D'Azovi,do. solicitando registro de livros. r,S113.
de 1938'. - Deferido.
Lorenzo Costahile. solicitando registro de livros. (SIP. 25.
de 1928). - Deferido.
maro l a
C;:mpos, solicitando ref..n istr de livros. (SI?. 2N.:53i
de 1038). - Deferido.
M
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Dia j de dezembro de In:
A firma W. M. Jackson Inc.:
N. 9.•738 - Solicitando comparecimento las 1 .30 horts do
G de dezembro afim de anotar a carteira profissic ai de sei emfodf)- Ambrósjo de Sousa Correia (SIP. 9.175-38).
-- Ao Sr. Ambrósio de Sonsa Correia:
N. 9.739 - Solicitando comparecimento às 1,30 horas do
6 de dezembro afim de prestar esclarecimentos a chefe da la
do Serviço de Identificação Profissional (SI) 9.175,38).
- À firma Metrolone Rádio Ltda.:'
N. 9.7 .i0 - Notificando essa firma ter sido mui da em 2009000
ozento; mil réis), por infração do art. 10 do decr o n. 22.035, de
de outubro de 1932 (SIP. 17.122-38).
- À firma P. Pinheiro & Comp.:
9.1 .11 - Notificando essa firma ter sido mu Ida em 2009000
'mentos mil réis), por infração do art. 10 do d reto n. 22.035,
`..!! de outubro de 1932 (SIP. 13.584-38).
-- À f.rma Eduardo Caril & Comp.:
N. 9.712 - Solicitando comparecimento às 1 horas do dia 8
&zelei:iro afim de anotar a carteira profiss nal de seu expi.,•gado António Felix de Sousa Filho (SIP. 21 85-38)
firma Hely Mero & GO.:
N. 9.713 - Notificando a recolher a import; eia da multa ne
liem° (cem mil réis), imposla por infração do rt. 11 do de.:ret,a
134-38).
22.035. sol) pena da cobrança executiva (SI!).
-- Ao Sr. Artur Vecchi:
9.711 - Solicitando comparecimento às • .30 horas da dia
te dezembro afim de retificar a carteira profi ional d p sei ex-p:egidic José Augusto da Silva (SIP. 26.139-31 .
- À Sra. Maria Rahler:
N. O .115 - Solicitando comparecimento às horas do dia 9
dezemb; : o afim de substituir a carteira prof, ional de seu em- , flo Joaquim Rodrigues (SIP. 26.440-;i8) •
--- À firma Martins • Afonso:
9.;16 - Solicitando comparecimento às 13 horas do dia 7
dezembro afim de substituir a carteira pro l isional de seu exto egtxdo Tomaz António Lopes (511). 26.441-: ).
- Ao
da Ordem da Penitência:
N. 9 :757 - Solicitando comparecimento à. :13 horas do dia 7
•- d-zernbro afim de substituir a carteira pra ssional de seu emcg.;do ArPOnio Ferreira (S1P. 2(i .442-38) .
-- .10 Sr. J. R. Rodrignes:
N. 9. -45t - Solicitando coinow:ecimento à 12 horas do dia 9
• d ...zembi o afim de anotar a carteira profisi mal de seu ex• emeg 'á?.0 Mário Giraldez Perez (SIP. 26.443-33)
-- Ar Sr. Natale Perrota:
A. 9.752 - Solicitando comparecimento às .?„30 horas do dia 3
dezembro afim de retificar a carteira pi issional de seu ex1w : ri scado Abílio Saião (SIP. 26.444-38).
- Ao Sr. João Cardoso:
N. 9.753 - Solicitando comparecimento à 12,30 horas do dia 9
d e zembro afim de anotar a carteira profii ional de seu en predo Manuel do Nascimento (SIP. 26.445-38).
- Ao Sr. Ermelindo Ferreira:
N. 9.76G - Solicitando comparecimento ts 14 horas do dia 8
aucoinvo afim de anotar a carteira prof sional de seu ex-emeizactio Huge Soares Pereira (SIP. 24.962-38
Departamento Nacional da Indús1 ia e Comércio
Segunda Secção
EXPEDIENTE DO SR. MINI:

RO

Dia 21 de novembro de 138
saciedade anónima Açucareira Santistt
pedindo autorizaçã.o
alteraçe 3 introduzidas em seus
tia continuar a funcionar com
•atutos. - Faça-se o expediente.
Sociedade Anônima N. V. Albetan Bag
& Bouwmaatschappij,
aorização para continuar a funcio ir com as alterações in..,;(bizifia:- em seus estatutos. - Faça-se
expediente.
EXPEDIENTE Do SR. DIR

ÏSecerto Ir

COR

S. A. Lacticfnios e Fecularia de Piras iritinga, solicitando autopara continuar a funcionar com as terações introduzidas nos
- Satisfaça as exigências b ais. (Proc. n. 1.507-38.)

'

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 15, de outubro de 1938 (*)
Levi Custei e Artur Silveira Franco, membros da Justa Admi.
nistrativa da Caixa . de Aposentadoia esPrensões dos Ferrovitrios da
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, recorrendo da decisão deste
Conselho que anulou a eleição do Dr. Francisco Paes Leme de Monlevada para presidente da referida Caixa (CNT 18.709-937, objeto de
acordão, deste Conselho, opinando pela improcedéncia do recurso).
-Mantenho a decisão do Conselho Nacional do Trabalho, à vista do
parecer do consultor jurídico. (O parecer a que este despacho alude
é o seguinte: "Nada a apor ao acordão de fls. 110, que deve ser
aceito na sua conclusão sobre a improcedência do recurso de lis. 72.
Rio, 26 de agosto de 1938. - Oliveira Viana").
Dia 27
Estrada de Ferro Sorocabana, recorrendo do acordão deste Conselho, confirmatório do da Terceira Câmara que julgou procedente a
reclamação oferecida por Manuel Miranda contra a sua demissão da
referida Estrada, determinando a sua reintegração, com todas as vantagens legais. (CNT. 6.740-936). - Dou provimento ao recurso, à
vista dos pareceres de fls. 39 e 42, para o efeito de julgar prescrito
o direito à reclamação. (Os pareceres a que este despacho se reporta
são no sentido de ser provido o recurso em face do que dispõe o artigo 178 § 10 n. VI do Código Civil.)
Dr. Raul Araripe, funcionário da Caixa de Aposentadoria e Persões dos Ferroviários da Central do Brasil, recorrendo do acordão
deste Conselho que julgou improcedente a sua reclamação contra o
ato da presidência da referida Caixa que admitiu, para preencher o
logar de procurador interino, um advogado estranho ao quadro do
funcionalismo da dita instituição (CNT 18-183-937). - Preliminarmente: deixo Je tomar conhecimento por falta de fundamento legal.
Lázaro Dias da Silva, pedindo restituição das contribuições descontadas a favor da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Rêcle Mineira de Viação (CNT. 574-938 objeto de aeordilo
>sie Conselho, de 15 de agosto deste ano publicado no "Diário Of:dal" de 11 de outubro, julgando improcedente a reclamação). - krquive-se, ciente o interessado da decisão cio Conselho Nacional (4,)
Trabalho.
Dia 28
'António Paiva dos Santos, aposentado pela Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Leopoldina Railway, pedindo p
vidências afim de lhe ser aumentada a importáncia da aposentadoria
(eNT 10.253-937, no qual foi proferido o acro-dão de G de junho de-.e
ano, publicado no "Diário Oficial" de 2? : de agosto. indeferindo o pedido). - Arquive-se, ciente o interessado da decisão do Conselho Nacional do Trabalho.
Institui° Nacional de Peevidèneia
DESP8C1DJS Do 511. PRESIDENTE

Expediente dos dias 22 e 23 de novembro de 1938
Processos comuns:
N.
N. 26.81638
25.906138--Req.
Reg. Casa Lister Ltda.
Paula Ga:ati & Cia. Ltda.
N. 26.801,38 - Req. Mercedes do Brasil Ltda.
N. 23.513138 - Reg. Barros Costa & Cia. Ltda.
N. 26.163138 - Req. B. Saraiva & Cia.
N. 27.144138 - Reg. Jaime F. Costa.
- Pague-se.
N. 27.127138 - Reg. Cornis:são de Compras.- Aprovo.
N. 15.799137 - Regres. da n1Agência na Baia.- Aprovo.
N. 27.299;38 - Reg. José Francisco de Souza.
N. 27.079138 - Reg. Ema Schlagin.
N. 26.94638 - Furidice Cruz de Vasconcelos.
- Justifiquem-se.
N. 26.852138 - Reg. Alice Ferreira de Freitas.- Deferido.
N. 26.077138 - Reg. Olímpio Elisio Dornelas Wanclerl
Tire-se cópia fotostática da certidão de fls. 3, a qual substituir :a o
documento original que deve ser devolvido à nossa Agência em Recife, debitando-se, pela despesa, o contribuinte em causa. Junte-se,
depois, o presente processo à sua inscrição a pecúlio, e volte.
N. 21.234138 - Req. Humberto Chaves Gusmão.- Não constando do processo n. 26.910138, em apenso, a informação solicitada
ao Sr. gerente da AgAncia em S. Paulo, pelo oficio de fls. 15, intim reitere-se aquele pedido, visto tratar-se de exigência constantt,
do parecer do Sr. conselheiro que vem relatando o processo.
N. 23.980138 - Reg. Onofre de Oliveira.- Tratando-se de
contribuinte regularmente inscrito, indefiro a proposta de aumento
de pecúlio obrigatório, de fls. 2. Promova-se, a seguir, o expediente
solicitado na informação supra. N. 26.472138 - Req. Walter Aureliano Ferreira.- Deferido..
N. 27.108138 - Reg. Alderrandes Caldas.- Indeferido, tendo
em vista o parecer supra.

aa,:ão

(*) Reproduz-se por ter sido publicado com incorreção.
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IsTi 23.194138 u: Rèq: ré-imer "itámiro
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hele-se.
•91%
Maria - Moutinho Roque e outros.—:
N. 24.689138
rido, nos termos do parecer supra.
Inscrição a Pecúlio:
N. 81.696 — Contr.' Antônio, Pahlo Fonseca Gondin.— Au.
torizo.
Puneral e luto:
N. 630 — Alberto de Oliveira e Sá.— Autorizo, nos termos do
parecer sopra.
Processos Prediais: N. 35 — Req. Epitácio Pessoa Cavalcanti de Albuquerque.—
Autorizo.
N. 302 — Reg. An 1710 Moreira Alves.— Deferido.
Habilitação a pecúiio:
N. 4.423 — Contr. Francisco Pe”eira Meireles.— Nos termos
do parecer de fls. retro, do Sr. Dr. Procurador, indefiro o pedido
de fls. 24.
N. 4.789 — Contr. José Sabino Bemfica.-- Satisfaçam-se as
exigOncias constantes do parecer de fls. retro, da' Procuradoria.
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'PARTE COMERCIAL

Camara Sindical dos Corretores da Bolsa de Pandos Público& do f
de Janeiro — Curso de Cambio e Moeda Metálico , •
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938
•

Preços

Oficial

Londres
.......
irar
Paris
............ 1 I
itálla
............ • s.
Alemanha:
fleichsmark
....... bete
•
Reisemark.
,
Verrechnungsmark .
Unterstutzungsmark.
Portugal
..
. 6.7r••••r
Bélgica:
Departamento Nneional de Seguros Privados e Capitalização
Papel
•
ri e •
Ouro.
... • •r• • • •-• • • e • • ri, •-•
EXPED I ENTE 'DO SR. DIRETOR GERAL
Respanha .
S uiça• . • . • ........ •••
~lar
. Requerimentos despachados
Suécia. ..... •••••
.1
Noruega
.....•.•
o••,.
Dia 25 de novembro de 1938
Dinamarca .
... •
Tcheco-Slovaquia .
.
Argos
Fluminense,
consultando
se
pode
ser
feita,
lu• 0Companbia
Nova-York
*7 • • •-• • • .7 ••••r
distintamente, a pessoas de qualquei nacionalidade, transferência de Montevidéu. • e .. .-..... • • • • .-.
ações. — Cumpra a lei do selo.. (Proc. 5.736-38.)
Boenos Aires (péso-papel). . . s, ..r.s.....s.
Hclanda. . „ .
..•.,
Dia 26
Japão .
s. s... • • ss ... s . , • .s.-....
Rumfinia •
•.
Companhia Aliança da Baia Capitalização S. A., consultao.do Canadá.
• is ... *rã CO er* *O -•• Ele EV• •
como proceder sobre os sorteios mensais de capitalização, tendo em Áustria
7 • • ••• • • .7:
vista o que estabelece o art. 41, letra e, do decreto-lei n. 851. Os Chile. . .
•Ar
12 de novembro último. — Deferido. (Proc. 5.692-38.)
orlb • 7

6 O • • • •111 •17 In/

In.

;•

Á •

A vista
..Ltvre

um.
•••••

$
4

PM.
1/ n•

6—
•••-•
.•nn•
•••••
111.•11
.ffiee
•••••
linn•
••n•
Mem.

•••••
•••n
•••••
fume
•••••
•••••
•••••

:19.

?4 I

r.,3g
t

•

34•1,
•

h—

04(

f7M11.
. VUe

461i:
9$6r.
510t1

17.tas

Moedas
Libra. . . . •
.1-ron• • •-• • • ••• r• -• [1•3•
98$0,}
Libra australiana. • se • • • oco:mss.-os-s.
69$00'
20$7e
Do! lar. . . •. . •.,•••,......
.,..ar.
s •-•
Franco. ....
$56,
,
... • Inrer
Franco-suiço • .... • • • e r • arr r• ri. •r• r• ore ..4$7fi
Cá,
DESPACHOS DO SR MINISTRO-PRESIDENTE
Escudo. . . • . ••
9!"
o
Péso-argentin0 .
•- ...
417e1.
'CGT%
Dia 21 de novembro de 1938
Pé so-uruguálo
7 63'
11- •-• • • • • e:* •-• ••• e- .......... re l.
Requerimento de Marciano Firmo de Almeida Sampalo, coletor, Póso-boliviano
$62'
• • • -l• • •_• • ale ora ri ir
... *o • • ri.
apetentado, das Rendas Federais em Salinas, fazendo diversas coaside- Péso--chileno. . ,• s . •
-s•
rações a respeito de seu requerimento de 13 de maio de 1936, anexa.lo Reichsmark,
..67 •7
3$52'
•71/3
ao seu processo de aposentadoria, pedindo a requisição desse processo Li ra
$P.Ot
....... •1•11.11,•••1"• n •Ir
es.
ao Tesouro por parte do Tribunal de Contas, afim de lhe ser feita Coróa-dinamarquésa.
•Je • • ip ".7• -e- 0
1$701
se
•
justiça quanto ao modo de se lhe fixarem os vencimentos integrais. 7,,oty
7•••-••••••••" ......... E.,
. 3;854
— Islão ha o que deferir por parte do Tribunal. (P. G. 29.407 G. 16
Rio de Janeiro, 8 3de dezembro de 1988. ••-s Juvenal de Oueire— (ls. 31).
Vieira, síndico.
Dia 23
Cotações oficiais de Cultos

TRIBUNAL DE CONTAS

um

rdr"

r

Requerimento do advogado Paulo Labarthe, pedindo seja manda , lo juntar ao processo da Comissão Encarregada da Liquidação da
Divida Flutuante, de Pio Pereira Martins, que se acha na 29 Diretoria deste Tribunal, o documento que anexa. — Requeira à Comissão
Encarregada da Liquidação da Divida Flutuante, querendo. (P. G.
28 186 — G. 16 — fls. 30j.

Apólices da União:
Diversas emissões de 1:0001, 5 %,
8280c
D:versas emissões de' 1:000$, 5 % .porL (cautelas) • • • • 79140Ç:
&ajustamento económico de 500$, 5 %, Poei•
395$0.!(
•n •
njuR1 n mento económico de 1:000$: 5 %, port.. f. • i0
809UtOt
•)hri ,: f.c nies da União:
Tesou ro Nacional de 1:000$, 7 % 1 1930)• •
•-• ire " 1:0271004
Tesouro Nacional de 1:000$, 7 % 1932) •
:070$001
Tesouro Nacional de 1:0002, 6 % (1937). . ...... -••-•
985$r
Forrov i:S rias de 1 :000$, 7 %'"(3* emlasio):
:030$0,)r
A !II): es Municipais:
INSTITUTO HISTÓRICO
Empréstimo
de 1 006 flori
1.5'2$000
. •• ..-.. Ir* O* rir •
Einprbstimo municipal de 8 % (decreto
jossnor
1.93)
•
Foi o seguinte o movimento das. diversas , scções do Instituto
pól7f es Estaduais:
Histórico e Geográfico Brasileiro no mês de noNsitibro findo:
Biblioteca: ObrrS; oferecidas% 400; revistas rece•bida, 51; cata- Minas Gera i s de 1 :0001, 7 %g Notts decreto 10.997)"., 7751000
Minas Gerais de 200$, 5 % port. (1934) 1' série
logos recebidos, 1.
144$00e
M 1.FtS , GeraiR de 200$, 9 ?0, port. (193 ,1)
série..
169 ,(100
Arquivo: Doeu-mentos consultados, 140; °fel
87.
Pc-rnambtico de10
0$, 5 %,
. A ''86$0e
Mapotéca: Mapas consultados, 11; oferecidos, 1.
SO Paanlo de 200$, 5 %, Port. (19á5)'•
Museu Histórico: Visitantes, 37.
iiirr,rmizadas de São Paulo de 1;000$, 8 •%, port..
98.1.,o00
Sala pública de leitura: ConsultanUs, 213.
.
N
e
ó
g de bancos:,
-z ecretaria : Ofícios, cartas e telegramas recebidos, :398; e xpedi-

NOTICIARIff

do-. 113.

Instituto Histórico funciona diárianientc da 12 ;Is ió 1.oraA,
sai v&' aos sábados, quando o expedieele é encerrado
14 Locas.

-;va il

• .• e •

enre.•

liso de Janeiro, 3 de deZembrd dé 1828.

e,. •71 ~rir

J_geWial dg eleito.;

4 n rdí:

MITO ()FIM NT •'c' -

SegunN-feirn 5

f

7'"'
D flND.t -EXCLUS:IVE-DEPSITOS

RENDAS ' PUBLICAS

Arrecadada em 1 de dezembro de 1938

1.628:7023200
:702$200

Recebedoria do Distrilo Federal
Contpar ;ão da renda
Geral •n
Exclusive
depósitos
weeadada de 1 a 2 de dezembro
de 1928
m 3 de dezembro de 1938

1.780:9478700
2.026:1732800

.-

Total
ox igual período de 1937

1.774:7062100
2.024:2103900

3.813:1218500

3.798:9406990

2.912:8082700-

2.892:5206400

901:1122800

900:4203500

4ferença para mais em 1938.:

Fm igual período de i937'

Alfândega do Rio de Janeiro
_RECEITA AnECADAD.,

Datas
Receita

lamortifficias
do dia:

2 de dezembro de 1938
2 de dezembro de 1937

2.137:07000
1.533:3103600

Receita mensal:

n••••••••••

wreaadada de 2 de janeiro a 3
de dezembro de 1938
igual perfo de 1937

456.167:5823300
340.126:5152500

49.830:5362800
37.666:0676500

hiferenQa para nuds em 1938....

110.041:981800

12.164:4692300

De 1 de dezembro a 2 de dezembro de 1938
De i de dezembro a 2 de dezembro de 1937

3.631:992J600
3.458:2153900

Diferença da receita arrecadada para mais em
1938....
Receita globA:
De 2 de janeiro a 2 de de dezembro d 1938
De 2 de janeiro a 2 de dezembro de 1937

Recebedoria Mletid em Siio Pa lo
BOLETIM

1.169:0982400

••

s.

COMPARAÇA0 DA ARREdADAÇÃO GERAt.

f,recadada de 1 a 28 de novembro de 1U8
2í de novembro de 1938

$4.861:8566000
1.726:5312.700
_

Total
isda'l período de 1937

... 417.360:013kW0
459.338:1976400

Diferença da receita arrecadada para menos em
1938

36.588:3878700

173:776$790

10.978:154000

Alfândega de Santos

27.905:0822808

RECEITA ARRECADADA

derem para mais em 1938..

„

8.683:3048900

,ieeeadada de 3 de Maciel) Gr 29 de novembro de
1938
615.991:1292700
21 igual período de 1937
268.208:1502300
áferenea para mais em +NO

55.782:9791400

00114PARAÇÃO1YA ReffDA rxtrusrviz DEPó TOS

ri.ecadada de 1 a 28 de novembro de 1988
de novembro de 1938

' 31.147:2332700
1.709:8988000

IR 29

Total

36.157:131,700

Igual período de 1937.

27.675:7382200

ifty:enca parA mais em 1938

8.481:3938500

Importanclas
Em papel

Mitas
Receita do dia:
28 de novembro de 1938
27 de novembro de 1937

2.012:40520,30
1.408:0693200

Receita mensal:
De 1 de novembro a 28 de novembro de 1938
De 1 de novembro a 27 de novembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1937
Receita global:
De i de janeiro a 28 de novembro de 1938
De 1 de janeiro a 27 de novembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1937

39.120:2138200
50.230:7228800
10.830 :5092600
503.518:6 83C9
527.885:7822800
21.367:1313300

ktOLETIM N. 1
RECEHA ARRXCADADA

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DER.

, cenadada em 1 de dezembro de 1938

1.634:7773100

Datas

Importanetas
Em papei

1-Im1ta do dia:

- Total

1.631:7772100

iguai período de 1937..
ii:eiença para usais em 1938
uecadada de 3 de janeiro a 1 de dezembro
1938
al igual perbdo de 1937
dterença aftra,

em 1938

1.172:0588600

20 de novembro de 1938
29 de novembro de 1937

!62:7188500

Receita mens,a/:
De 1 de novembro a 29 de novembro de 1938
De 1 da novembro a 29 . de novembro de 1937

318.458:3925800
243.371:7076300
, 55.088:8852500

Diferença da receita ar recadada para mais em
1937

1.173:1/0180u
1.167:7572800

40.91:114$500
51.718:580600

11.l21:3,18$10

•
lAu -t, iicilo IY
'

• r

Se rr ninla reira

EDITAIS

Receita global:
504. a92 :519340
529.353:510v,}0

1 de janeiro- a 29 de novembro de 1938
ce Janeiro a 29 de novembro de 1937
Diferem% da receita arrecadada para
. 1937

mais em

AVISOS
`•••••n•

DCPAI1TAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PCBLICO

`,1.660:99 MIM')

Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento

Alfândega de Pôrto Alegre
Recería ARRECADADA

ne 11138 2'150

Datas
Receita do dia:

imeorianents,

23 de novembro de 1938
23 de novembro de 1937

*MIO

533:9895400
179:0955590

De 1 de novembro a 23 da novembro de 1938.
Do 1 de novembro a 23 de novembro de 1997....

8.270:9463300
5319:73298110

Diferença da receita arrecadada para mais eu
a.•..
1938

3351:2113000

Receita mensal:

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CLASSE INICIAL DA CA1RMORA
DE DACTIL(SGRAFO DE QUALQUER MINISTMIO

Faço público, para os efeitos do § 1 9 do art. 25 das instruçie- gerais para concursos, que a publicação feita em data de 18
novembro último, segundo verificou a própria Banca Examinadors
deste concurso, apresentava incorreções, por não haverem sido compotadas as médias das provas de habilitação complementar nos terá°.
estritos do art. 24 das instruções aprovadas peio ato n. 35 do antig•,•,,
Conselho Federal do Serviço Público Civil,
Nessas condições, procede-Se a nova publicação, para conire,e1 J, •
mento dos interessados, anulando-se a publicação anterior, para lodo,
08 efeitos, e abre-se nove prazo de cinco dias para a apresentai* Ja
de qualquer reclamação, nos termos do art. 34 das Instruções adm.
referidas:
Chmificaçao uerul do concurso ae Jactilógrajos

Receita global:
De 3 de janeiro a 23 de novembro de 1938.......
De 3 de janeiro a 23 de novembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
ALOOftge
1938

83.050:1113300
52.478:108We

o

tr%
.0)

Número da
inscrieão •

NitIller0 de ordem -

40.572:302$70e

É

E

e

85

87

85

78,8k

74

76

77

74,59

59
48
87

69
50
81

95 76,501
87 74',91i
57,5 71,10(

70

73

-

11

Z`g
o.

qião~..rawa

}.
RECEITA ARRECADAD
Receita do dia:
Datas
Reemita do dia:
-

24 de novembro de 1938
24 de novembro de 1937

•

II

impertancias

as as euerlsffirJra.

a

247:946$9e0
320 :265$200

Receita mensal:

4*

76X

Of

Da 1 de novembro a 24 de novembro de 1938....
De 1 do novembro a 24 de novembro de 1937
•

8.518:863120G
5.439 :9979500
,n•••n••n•n111•.....

Diferença da receita arrecadada para mais , em
1938

3.078 865$700

Receita global:
Dc 3 de janeiro a 24 de novembro de 1938. .....
De 3 de janeiro. a 24 de novembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para mais em
1938
..

83.298:3283200
72.798:3731803
499 :95440e
1..1=0n10.

RECEITA ARRECiDAD/

Impertenelas

Datas
Receita de dia:
25 de novembro de 1938
25 de novembro de 1937

do

212:16792'30
247 :191$84e

Receita mensal:

8.731 :0305400

De de novembro a 25 de novembro de 1938
De 1 de novembro a 25 de novembro de 1937

5.681 :1394300

Diferença da receita arrecadada para Mais em
• I,
1938

3.043 :841$100

..•

.

27. Joaquina de M. Tei70
xeira . .•81
1, 454. Carolina Lamy de
78 75
Miranda •
5. 259. Maria Margarida de
72 80
Alcantara . .
91 82
26. Ida 13urdmana .
4.
210. Leonor Emilia illst. 80 57
5.
é. 273. Maria Natividade
76 59
Couto . .
407. Cecilia o in o, dos
7.
58
Santos . • ..• ..• • 85
74 69
416. W.nda Lege •
8.
51. Maria Ilva P. Ayres 80 50
9.
70
fa. 583. Carlos Marins Freire 72
43. Pedro Vinhas de Cas14.
70 72
tro .
32. Angela Cortes de Moj2.
68
...... .....74
raes , .
C. dos
R s erto
.
308. Hildeeib
Id.
60 80
56. Maria de Lourdes 11.
14.
78 02
Miranda . .
56
989. Dulcidio Holtz Zamitt 71
15.
317. Bem
atirriazoHa elena A.
14.
70 85
Alves .
47.. 182. Maria da Conceição
68
63
18. 1.001. Milton Botelho de
56
74
Mello
237. Araeilda Osorio de
t9,,
61
66
Almeida
202. Charlote Violette
24.
72 57
Abuso
51
551. Branca Luiza Rondou 71
21.
319. Minam de Lima e
22.
65 71
Aranha 300. Dente Benedicto
23.
67 67
Cruz
681. Maria José R. Rodri24,
70 60
gues
54
38. Guilhermlna Maculan 80
25.
m
Vestinea V
675. Mariaaia
26.
65 65
425. Adelina de Se Perei74 63
ra
187. Maria Antonletta N
71
62
Cavassoni
23. Helio
M
,ir
a ariano de 011-

"C)

Receita glo1,31:

De 3 . de Janeiro a 25 de novembro de 1938
De- 3 de janeiro a 25 de novembro de 1937
rerenea da receita a rrecadada para mais em
U38

83'.514:49594i
73.045 :5659 "/Oe

es

•••

10.464:92937re

3t.

2'70. Juvenal Gorne g de
72
Souza
0 71 Maria Gabriela C
71
Odes
426. Me eft ia Pereira da
14
Silva .

36 _. 56, .77.5 70•Orxi •
58 06 66 58 80 et45.,
73 - 691
51

. 41

66

78 .09,074.

. 34. , BI

78,5 69,06:

. 77

72

47
90

59
86

-

44

70

-

85

65

67A8.

74

65

84

'74

07,7
• -ot,
67,5

49
44

53
63

75 eu
93,5 06,83

- 64

6-4

-

64

62

63
39

48
58

•n•n•

73

62

e•-•

49

55

.60,65,:n.

50

56

--

eo

79

49

50

71

04

47,9

64,4

60

65,e

6-4.7
.A.V` •

'68 : 6r" 88 4C: 35':1 eAte'
54

90

72

-

1)1,1

Is

l u ;mo: ornm, y seeprio: J

Se“undo-fei•a

Dezembro de 1938

CO

es

Ntírnet•u1

.Númen da •ordem ---Número da
inscrição

rdem - NtImero da
inscrição

E4

50
281. Maria Ignacia Brido 75
63
62 62 64
s2. Da Bomtempo
07(s. D 1 o it e Gomes dos
59
63 •'-72
Santos
3.-7,.
359. 7. a i r a Pereira de
67
50
86
• Mello
37.
129. Arabela M. da Ro65 70 3f
cha
212. Eloab A. Duque Es33.
70 54
5:
trada
39.
69. Odete ..,largarida de
71
59 5
Seixas
14): 680. Mário Guimarães Vi63
59
9
eira
56. José Quintais Gui63
63
6
marães . .
42.
59 70 7
120. rberê Gi6on
C,
7
189. Maria nvia Gomes 65 53
&i.
10 i . Seba s 1ião Ntger de
5
Paiva . . ...... . 70 52
45..
si. Entibia Bomtempo 60
50
c's:!. Manoel P edro J. Dia,
V.
66
de la Veiga
53
'
47.
1S3. Tereza Liiugenia Hussak '
64 53
4::(s. Pedro José *Vieira 68
48.
65
49.
572. Sonia Passos .
72
52
50.
423. Maria ealmon Ep73 52
)
pingliaus . .
ieM. Sergio Candido Sch51.
noor
3
67 56
5.
512. Dalva Duarte Besouchet
53
6
73
5!:.
987. Joaquim A. Ruy de
Carvaiho . .
63 64
6
51.
38. Carmen da Cunha
Orara
4
62 56
55.
77. Odete Roseiro .
65 71
,1
5(;.
12. José C. Pereira CaralVa . . •
59
12
66
156. Newton Ferreira
57.
58
í2
56
58.
818. Carmen Monteiro
32
66 50
279. mizaheth • M. .Tour31
dan Barroso Rulz. 72 54
40 .
520. Raul Clonralves de
Moura
72 53
31
61.
401. Ademar de Freitas
Macedo
60 51
80
12.
59. Elza G audencio de
Queiroz
61
64
42
P.
!o: P G. Carmen ia Rocha
Sodré
67 50 62
ci. • 139. Maria T,ucinla C
Branco
71
61
53
65•
027. Maria José Nonnenbem
60 68
46
66.
230. José Vieira Lobo 64
52 75
n 67.
57. Aninnia de Azevedo
Ramos
59 56
64
68.
730. Henrique Mor e ira
Conto
49
66 57
6!"*.
102. Clementina Garofalo 53
58 83
70.
son. Judith Barreto de
Souza
60 56
55
71.
197. Zulmira de Barros P.
-de Ca-valhosa . 71
51
1 .1.
72.
382. Cecilia Reis
60 512
38
13.
320. Dolores P road
56 71'
28
71.
870. Maria Estrella Almeida
64
6!
44
75.
430. Ruth Guedes de
Mello
62 5
67
76.
729. Fernando Carvalho 56 5'
75
77.
913. Armando Henriques 62 5'
64
7g.
787. Nua Dur jr es de Cerqueira
68 5
42
79.
89. Ni / 7. a Carvalho de
Abreu
66 6
39
80.
73. Agméa 'il. dos Fantos
62
57
r
81.
293. Edgard Gomes
,
72
85
775. Alfredo de Paula Fa32.
ria
1
57
75
33.
55
'' Angelina Landim GO
RI.
.169, Alir- .1 - Freitas Cai
• ruciolo ,, • ...L 75
18
33.
31.
35.

54
80

-

64,2
64

85.

70 .

70

63,833

86.
87.

73

-

63,8

88.

64

-

63,5

63

__

63,2

89.
90.

84

50

62.833

42

__

62,8

62
69
65

- 62,8
52,5 62,75
__ 62,7

63
59

-

62,6
62,6

53

__

62,1

54
59
60

82,5 62,088
_- 62
- 61,9

91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
/00.
101,
102.
103.

48

-

61,9

72

-

64,8

36

-

01.,6

03

--

61',6

61
60

37

61',3
61,08::

61

50
64

-- 61
43 61
52,5 60,916

56

-

60,9

111.
112.

59

_-

60,9

113.

45

-

60,8

115.

65

-

60,4

116.

56

-

60,3

63

62,5 60,25
•
__ 60,2
5.5
60,166

52
61
71
46

59,8

73

-

--

59,6
59,5

51

70

59,5

49

72
70

104.
105.

106.
107.
106.
109.
110.

114.

117.

418.
119.
120.

121.
122.
123.
124.

69

-

59,333
59,333
59,3

43

_-

59,3

57
69
49

.......
63

59,3
58,9
58,75

54

-

58,6

131,

59

40

58,583

132.
133.

66
47

60
30

58
61

58,583
58.5 •
•
55
58,5
p? 5 58.25

134.
135.

53

54

57

58,16

125.
126.
127.
128.
129.
130.

130.

137.

112. Godofredo da Costa
Araujo
834. Jazielita 13. Cortes.
151. Maria Corrêa Barbosa .
234. S I 1 v i.o Tavares de
Souza
835. Elza Futlipo
480. Nize *nrea de Pontes
470. Alexandre de Moura
Campos
579. Naylde F. Santos •
531. Wanda , de C. Vieira
107. Euzebio da Rocha
Filho .
124. Zulmira Mattos . •
973. Edla Weekes
221. José da R. Ferreira
Junior .
183. Lúcia Vercesi Sisak
84. Rosa Ring
652. litigo di Biase
511 HortenCia 'de Castro
Marques .
176. Georgina E. Ventura
da Costa . , ...,
358. Maria Elisa Barradas
de M. Monteiro
412. Victor José C. Ruiz
de Azevedo
398. Herta Annita M
Weibel
516. Obdulia Bauer Carneiro
684. S i I v i a -de • Amarai
Fontoura . .
458. Renato Jcines Carboggini .
555. Laura Xavier Lopes
685. Ena Victoria Goulart
de Carvalho . .
502. Corina Gunha
25. Everando B. Chrokatt de Sã .
313. Deolinda Lopes • .
752. Alaydè" de Oliveira
1.030. Manila Machado
Gonzaga
1.003. Jorge Varzea
267. Z e ta ii h Chaves de
Souza
8. Adautõ Guedes de
Araujo
215. Fabiola da Costa
Araujo • .
304. Lourença Soares de
Moura .
574. Leonidas Marafelli
254. Romualdo Gama Filho
969. Zilda L. Moreira
Barroso .
540. Mario Teixeira de
%miá.28. Atice Carneiro Rodrigues
937. Elvira Baliú Pueyo.
475. Walter Coutinho Cid
530. Lucila Gaivão
314. Helio Sim5es de Figueiredo . •
852. Mauricio de M elo
Pureza .
457. Maria Lniza N. Branco
778 (Indo Sportelli
768. Pedrins Vidal eampante
9. Latira Be s tos 'f avora
253, Loy se Mimdes
737. Marin da Cunha Gra-

0

-2-4
t:1
E4

o

57
5t

62
70

65

CS

a)

o
1:;$

c.3

.r6
g

39
42

71
68

-

58,1
58

50

38

32

75

57,916

55

64

50
-55

58
72

51
64

-

57,9
57,6

59

50

61

69

-

57,5

63
60
65

54
53
50

44
54
35

54
62
64

-

57,5
57,5
57,4

61
50
53

54
61
68

51
61
42

56
80
60

-

57,4
57,4
57,1

57
71
50
72

53
50
53
63

67
19
60
64

59
30
44
49

65
70
10

57
57
56,910
56,833

60

56

37

63

-

56,8 i*

65

53

21

45

65

56,666

53

54

81

70

49

56,58

59

55

81

46

46

56,58

72

52

9

32

60

56,416

64

50

56

37

-

56,3

54

59

62

53 • -

56,2

71
61

50
55

15
66

42
78

30

56,2
56,168

52
64

59
50

93
28

83
61

30
-

56,083
55,9

55
63
57

54
52
52

42
40
64

79
47
51

-

55,8
55,8
55,6

66
59

50
51

42
48

34
59

-

55,6
55,5

60

54

32

59

-

55,3

56

58

17

80

-

55,1

63

53

18

57

-

54,9

58
62

58
50

50
29

68
59

38

54.83
54,8

71

50

55

57

20

54,75

62

58

21

42

-

54,7

52

51

70

58

-

54,7

53
64
51
63

57
57
58
50

47
40
56
38

62
28
59
41

47
-

54.5
54.416
54,4
54,4

56

58

49

49

50

54,333

64

52

32

53

43,5 54

56

63
50

31

64

32

40
40

53

54
54

58
57

50
53
50

35
32
19

63
60
46

-

53,8
53.0
53.5

59

11

57

-

53.5

50

63

62

-

53,1!

64

52
NI
901: Gabrielle Marie eamuvrano . .
52

`CL)

1044,10

Ségundn-feira .5 1
ba
o

rklamern de ordem - Número da
inscrição
. •

14

iud-

118. Elza Parrini Loureiro
52 83 23
469. Francisco de P. Ri139.
beiro Fortes
80 67 82
140. 482.. Maria Emilia P. de 80 -54 63
64
51
Pino..
Si
441.
334. Ricardo Jorge Filho
142. 203. Artur Jesus Alves 50 62 80
143. 18. Hugo Laercio de BarTOS
53 50 40
.144.
848. Maria ' José S. Borromeu •
54 54 '44
145.
982. Antonio dos Santos
Baptista
75 50 93
148.
227. Zelia de MendOnea
Motta
56 50 30
147.
291. Celuta Bezerra Ca-.
valcanti .
52 56 65
148.
295. Dulce de Miranda
Cordilha.
64 81
47
149.
794. Maria de Lourdes da 52 50 37
Silva Rabello .
450. 379. Dalva Gama Soares. 55 51 37
451.
30. Ida do Figueiredo
62 54 56
Lobo
152.
301. Jehová de Quadros 62 58 39
Souza
.
153.
717. Mary Triatflo. ...
52 52 28
154. 332. Dinah Xavier de 59 59 44
57 56
18.
Brite
455.
345. Elda Pac6
me
150. 869. José Ribeiro Dias . 57 50 62
157.
135. Yolanda Corrèa de d.
53 58 18
Ramos Martha
198.

e • .11

Dezombro

de 1998
'119
4~~~1~~11~1~~1
n1~...~.~ert

111*

84 20 58,186
52 30 53,08e
92,7..

Policia do Distrito Federal
.11NSPIFfrOftIA. DO ~GO DO DISTRITO /116DERA
- Paio presente edital ficam notificados a comparecer nesta
kW& dentro do prazo de 48 horas, para responder por intraviwWgnitenento do Trânsito, os proprietárioe ou Condutores de

anile discriminados:

Matricula indistinta. t4trtigo 368
Oniboei

Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro %e
e
99 - Art igo 248-L.
6( m. 521
Limosine Federal Ltda. - 629, 632 e 702 - Art. 248-L.
José Joaquim de Brito 805 e 871 -- Arfa. 151 e 81.
89 m.
Mário Bianchi - 505 e 873 - Arte. 248-C e 248-L.
- Roberto J. Schmidt - 418 e 697 - Art. 2.48-L.
47
62,9
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs - 202 e 765 - Art. 248-'
Viação São Jorge Ltda. - 690 - Art. 92.
II 51,188
Be
Viação Central Ltda. - 753 - Art. 81.
4
Caldeira & Silva - 887 - Art. 242-C.
82 40 51,833
Cruz Filho ét Comp. Ltda. - 954 - Art. 248-L.
84 37 51.79
Carga:
50 16 51,881
69
51,8
51

51,5

61 'IS 51,58
89 10 51
57
50,9
69 17 50,75
75 80 50,5
51
49

26,5 50,09
50

O prazo de cinco dias estipulado no citado parágrafo começará
a contar da data da publicação deste edital no Didrio Oficial.
Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1938. - Roberto de Vasconceitos, secretário do concurso.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PCRLICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIPLOMATA DO atimErrings
DAS RELAÇUS =PRIORES

Faço público para oa afeitos do artigo 19 das instruções garota vara concursos, baixados com o ato n. 45, pelo extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil que a realização da prova escrita dé
direito internacional privado do concurso para provimento de cair
da classe inicial da carreira de diplomata do Quadro Único do Min 8-

tério das Relações Exteriores, efetuar-se-à às 9 horas de quarta-feira
próxima, dia 7 do dezembro, no Salão de Conferências do Ministério
das Relações Exteriores, 196 rua Marechal Floriano.
Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1938. - Roberto de Vosconcellos, secretário do concurso.

AIINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
Policia do Distrito Federal
INSPETORIA, DO TRAFEGO
EXAME DE MOTORISTAS

Resultado dos exames efetuados no dia 3 ducorrentér
Aprovados - Araken de Oliveira, Roberto Brandão Mascarenhas
Alacir Frederico Werner, Alvaro Ribeiro Saldanha, José Agostinho dos Santos, Emilio Gallois Filho, Aldebert de Queiroz, Almir
vcloso Soeiro, Hélio Duarte Pereira Lemos, Dival Correia Rodrigues,
Romeu Tomé da Silva, Airton Ribeiro da Silveira, João Ferreira
Gaivão, Florêneio Pratas do Espirito Santo, Amido de Oliveira

Alexandre José Bittencourt Leal - 3.935 - Art. 248-C.
Anibal Lopes Correia - 6.893 - Art. 82.
António Monteiro - 8.784 - Art. 102.
Miguel Carvalho - 10.509 - Art. 248-1..
António Lombela Rocha - 11.045 - Art. 9;:.
Passeio:
João Leite - 316 - Art. 248-L. Francisco Almeida - 436 - Art. 248-L.
Alfredo Hutt - 520 - Art. 102.
•
António Marques Sampaio - 1.052 - Art. 102:- Antônio Vieira Cordeiro Junior - 1.124 - Art. 103.
alio Pinto - 1.664 - Art.. 144.
George Oto - 2.825 - Art. 248..L.
Ermelindo Tinem() Fernandes - 2.749 - Art. 102
Renato Rocha Miranda Filho - 2.919 - Art. '79.
Fernando Lacerda Abreu - 2.928 - Art. 102.
Clovis Guimarães Mascarenhas - 3.204 - Art. 2484.,
Antonio Pompeu Acioll - 3.768 - Art. 248-L.
Eduardo Graell Serra - 3.858 - Art. 102.
Roisa Faigla - 4.378 - Art. 102.
Manuel Martins Curvad - 5.155
Art. 102.
Aureliano José Morais - 5.204 - Art. 83, ParágraYO
Oscar Maria Lima - 5.300 - Art. 248-1.,
Antônio Joaquim Santos - Art. 248-L.
Djalma Crissiuma - 7.858 - Art. 102.
Sebastião Ribeiro Gomes - 8.448 - Art. 102.
José Campos Caldas - 8.788 - Art. 102.
Pedro Correia dos Santos Filho - 9.142 - Art. 102.
José Vicente de Oliveira - 9.181 -- Art. 92.
Jesuino Lourenço - 9.901 - Art. 248-L.
Joaquim Augusto Silva - 9.977 - Art. 248-L.
João Faustino Conrado - 10.011 - Art. 389 § 4*.
Alberto Afonso Cardoso - 10.116 - Art. 102.
João Pinto de Santana - 10.110 - Art. 92.
Lauro Mamédio da Cruz - 11.597 - Art. 288-L.
Justino da Fonseca - 13.614 --- Art. 102.
Luiz António Gonçalves - 13.980 - Art. 248-L.
Adolfo Vitorio da Costa - 14.657 - Art. 102.
Pascoal Caruso - 16.305 - Art. 102.
António Torres de Araujo - 18.348 - Art. 102.
Otávio Angelo da Veiga - 18.592 - Art. 102.
Mário Giorgi - 19.488 - Art. 248-L.
Mauricio Campos de Medeiros - 19.787 - Art. 102.
Altafde José da Fonseca - 21.621 - Art. 102.
Hugo Afonso de Carvalho - 21.800 - Art. 102.
Ramiro Ribeiro - 22.084 - Arts. 82 e 81.
Bermelino Lourenço de Campos - 22.175 - Art. 102.
Domingos Torres - 22.339 - Art. 102.
Amador Fidalgo Piaza - 22.814 - Art. 213-L.
João Caetano,' de Freitas - 22.873 - Art. 102.
Joel de Oliveira Monteiro - 23.112 - Art. 102.
Joaquim Nabuco - 24.640 - Art. 102.
José Rodrigues - 25.329 - Art. 248-L.
José Augusto Geraldo - 26.510 - Arte. 102 e
José Luiz Viseu Barbosa - 28.731 - Arte. 102 e248-ia.
257.
Severo Cardoso - Art. 28.948 - Art. 102.
Renato Gomes do Passo - 27.119 Ernesto igel - 27.405 - Art. 102. Arte. 102 e 241.
Oscar Rosa - 27.421 - Art. 102.
Acta - A falta de pagamento das multas, Importa na apreewiir

Manuel Pereira Lopes, Leandro Rodrigues Teixeira.
doo documentos do veículo ou de .seu condutor, de acordo (30-M,
_ Inspetoria do Tráfego, 31de • de,zembro de 141.... O impei* previsto
no artigo 382 do regulamento em rigor,
g-ral de Policia, Capitão Rioorant
_Jjp42
jlto
de
Japeiro, 2 de dezembro de 1938. 9". O laanda"
•
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Serviço de °brita

Pelo presente edital ficam notificados a comparecer nesta - bisChulo a atenção dos interessados para o edital publicado no
etoria, dentro do prazo de 48 horas, para responder por infrações Diário Oficial de 24 £10 novembro corrente, à pags. 23.592 a 23.593.
Serviço de Obras do Ministério da Educação e Saúde, 25 de no,
o Regulamento do Trânsito, os proprietários ou condutorea 4In& vembro de 1938. - Ed. SOt:44 Aguiar, stiWerintendente.
atos abaixo discriminados:
Matricula indistinta, art. 366:

Universidade de Silo Paulo
FACULDADE DE DIREITO . .

Chlibus:
Companhia de. Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro,
Art. 248-L.
248.42.
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs, it. 382 Carga:
Joaquim Ruas da Silva, n. 1.182 - Art. 102.
Fernanda M. da Conceição, n.7.346 --- Art. 257.
José Vargas Fernandes, n. 8.979 - Art. 242-C.
Alberto Braz de Oliveira, za. 10.037 -- Art. 179.
Augusto Ferreira Castanheira, n. 11.136 - Art. St.
Passeio:
Luiz Simões Lopes, n. 42 - Art. 248-L.
Milton Barbosa Gonçalves, n. 337 - Art. luz
~tino Pereira Soares, a. 679 - Art. 248-L,
Franuisco Costa Cruz,"n. 1.050 - Art. 102.
Art. 2484.
Joaquim Amiero, n. 1.790
José Antônio Silva, n. 1.845 - Art. 102.'
Yirgilio Rodrigues Marques, n. 1.977 - Art. 102,
Sebastião Domingos, n. 2.620 -- Art. .248-L.
Art. 248-V. "..Eugénio Martins, n. 2.846
Fernando Lacerda Abreu, n. 2.926 - Art . 102.
Ercolino Palmeira, n. 3.570 --- Art. 248-L.
Mário Cesar de Freitas Rangel, n. 4:597 - Art. 102.
João Lourenço Correia do Lago, n. • 4.610 - Art. 102
Rafael Lopes. Helnes, n. 5.280 -- Art. 102.
-Art. 102.
Oscar Ma ria Simon, n. 5.300
Manuel alachado Cardoso Filho, n. 5.900 - Art. 79.
Edgar de Freitas Marinho, n. 5.943 - Art. 702.
Rafael de Luca, n. 6.187 - Art. 102.
Avelino Rodrignes, A. 6.954 - Art. 248-L.
Carlos da Silva Rocha, n. 7 . 51 1 - Art . 55.
Joaquim Pinheiro Filho, n. 8.721 - Art. 102.
Ernesto Geeteze, • n. 8.879 - Art. 102 .
Salim Divan, n. 8.944 - Art. 102.
António Joaquim ale Miranda, n. 9.974 - Art. 102.
Joio Batista Rogério, n. 10.122 - Art. 102.
Ocre Inácio Comes, n. 10.667 - Art. 102.
Aires do Couto, n. 10.824 - Art. 102.
João da Malta de Almeida, n. 11.203 - Art. 248-L.
Jocelin da Silva, n. 11.895 - Art. 248-L. Antônio Marinho Pinto, n. 13.856 - Art. 81.
Paulo de Sousa Bandeira, n. 14.409 - Art. 102.
Manuel Gonçalves da Rosa, n. 14.841 - Art. 79
Eliseu Pereira Pinto, n. 15.936 - Art. 257.
Osvaldo de Freitas Paiva, n. 15.892 - Art. •102.
Gabriel Costa Neves,. a; 15.654 - Art. 102.
Fernandes Cornes Ferreira, n, 15.190 -.Art. 102.
José Solha Cal, n. .16.768 - Art. ' 79.
Américo Duarte da Cruz,.n. 19.203 - Arts. 81 e 248-L,
Sebastião Pereira de Oliveira, n. 20.166 - Art. 102
Manuel Gomes Pinto, n. 20.526 -Art. 248-L.
Guilherme Wiltine, n. 21.464 - Art. 102.
Jorge Santos Lima, n. 21.657 - Art. 102.
Pedro Leite Bastos, n. 22.326 - Art. 102.
José Amaro. Quaresma, n. 22.398 . - Art. 102.
Manuel Duarte, n. 22.489 - Art. 102.
Adriano Gonçalves da Silva, n. -22.876 - Art. 102.
António Pinto Metias, n. 23.521 - Arts. 81 e 82.
Antônio José Correia Costa Júnior, n. 23.601 - Art. 102.
Inocêncio Oliveira Sena, n. 23.658 - Art. 102.
Domingos Ceroso, n. 23.722 - Art. 102.
Manuel José Escoteira, n. 25.232 - Art. 102,
Maria Isabel Fernandes, n. 25.642 - Art. 248-L..
•Renaud Lage, n i 27.081 - Art. 102.
Charles Edward'Lee, n. 27.171 --- Art. 102.
Art. 248-L
Epitácio TLabanba da Silva, n. 27.297
Silvio Capanema de Sousa, n. 27.420 - Art. 102.
:rosé Pinto Teixeira, n. 25.842 - Art. 102.

Concurso para professor catedrático de Direito Judiciário Penal
De ordem do Sr. diretor, Dr. Spencer Vampré, e de acordo coal

o disp osto nos arts. 52 e 70, da leia. 3.023, de 15 de julho de 1937,

faço público que se -acha aberta nesta Secretaria, das 13 às 14 horas,
em todos os dias úteis, pelo prazo de quatro (4) meses, contados desta
data, -a inscrição no-concurso de professor catedrático de Direito Judiciário Penal. Ao inscrever-se o candidato entregará ao secretário
cem (100) . exemplares impressos de uma monografia original, ainda
não publicada, com cincoenta páginas, no mínimo, sobre assunto de
livre escolha, pertinente à matéria em concurso, instruindo o seu re-.
guerimento com: a) caderneta de reservista ' do Exército, ou certidão
de- quitação do serviço militar; b) diploma de bacharel ou doutor era
direito; c) prova de cidadania brasileira; d) título de eleitorre) folha
Corrida do juizo criminal da justiça local, e da polícia; f) atestado
de'que não- tem -de/ene físico (nos prejudique o ensino e nem sofre de
moléstia contagiosa; g) prova de atividade profissional relacionada
00111 a disciplina eia concurso; h) títulos ou obras científicas que possua; i) recibo da tesouraria da-Faculdade do pagamento da taxa- de
Inscrição na importância de 3003000. As provas de concurso 'consistem, sucessivamente, nos termos da referida lei; em: a) prova escrita; b) arguição sobre a monografia apresentada: c) prova didática.
A Inscrição para o presente concurso será encerrada no dia Ô de dezembro de 1938. às 14 horas. Qualquer outra informação poderá ser
prestada nesta Secretaria ao horário acima. Secretaria da Faculdade
de Direite da Universidade de São Paulo, em 6 de agosto de 1938. .
•
Flavio Mendes; secretario:
. (C 5.698 - 5/8/1938 - 520$200 12 vezes)
,•- •
. Inspetoria dos Centros de Saúde
De acdrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
uca pelo presente edital o Sr. Vatter Euler, responsavel pelos lotes
na. 40, 41 do terreno sito á rua taaint-Roman, ao lado e depois do
prédio n. 142 (lote 39), (ou seu representante legal), convidado a
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
n. 91, das 11 às 16 horas, afim -de tomar ciância do termo de intimação n. 50.557.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938.
Lycurgo Moreira
Cavalcanti, escriturário.
. •

Inspetoria dos Centros de Saúde
,
: De acôrdo com 5 art. 1.091, do Regulamento Sanitário vigsnte,

.edital, a Sra..D. Nair de Tefé, responsável pelo tn.ficá, pele presente
reno da rua Domingos Ferreira, em frente ao n. 214 (ou seu represen-,
tante legal), convidada a comparecer, dentro de oito dias, a contar
da data da primeira publicação, na sede do 'Centro de Saúde n. 1, à rua
General Severiano n. 91. das 11 às 16 horas, afim de tomar ciénzia do
termo de intimação n. 40.588:
de novembro de 1935.
Inspetoria dos Centros de saúde, em
Lucurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
.,m/./01n1n1/1,

Inspetoria das Centros de, Saúde
De acôrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário el.
gente, fica pelo-presente edital a Sra. D. Julieta da Cunha Freitas,
responsável pelo prédio n. 102 da rua 19 de fevereiro (ou seu representante legal), convidada . a 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 n. 91. das it às 16 horas, afim de
tomar ciéncia do termo de intimação n. 46.379.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938.
- Lycurgo M6r,?ira Caralcanti, escriturário.
I nspetoria dos Centros de Saúde

"" DP ackdo com o art. 1.091. do Regulamento Sanitário vigente,
fica, pelo presente edital, a Sra. D. Nair de Tefé, responsável pelo terreno baldio sito à Avenida Atlântica. junto ao n. 730 (ou seu reocesentante legal), convidada a comparecer na sede do Centro de &eido
n. 1, à rua General Severiano n. 9i, das 11 às 16 horas, dentro de cinco
Nota A falta de pagamento das multas importa na apreensão dias, a contar da data da primeira publicação deste, afim de tomar
toe documentos do veículo ou dó seu jondutor, de acordo com o pre- daneis do auto de multa n. 179 e do termo de intimação n. 41%049.
de novembro de.193i,
sido no art. 382 do regulamento em vigor.
Inspetoria dos Centros de ,Saúde, etit
Weriturári0
Lycurgo
Moreira
Cavalcanti,
de
1938.
O
inspetor
de
dezembro
de
Zagetro,
8
aio
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zirem documentos sôbre a Importância de 6$000, ou declararem o
domicilio, para o efeito de ser nele notificado das decisões proferidas na tomada de contas, sejam elas interlocutóriae ou definitivas,
sob pena de revelia.
O débito acima provém de sélos a men3s encontrados na a g ência em 1925. (Processo n. 37.534138),
Diretoria de Tomada de t.oetz,s, 21 d t, novembro de 1938. Jose de Moraes, diretor.

lospekw:a dos Centros de Saúde
. De acordo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,

rica pelo presente edital, o responsável pela casa V da rua Sacadura
Cabra! n. 117 (ou seu representante legal), convidado a comparecer,
dentro de 8 dias, a contar da data da primeira publicação deste, na
'sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camarim) n. 33, das 11 às 16
horas, afim de tomar ciência do termo de intimação n. 47.419.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 1938. Zycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS

Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
SECCAO DE EXPEDIENTE
. De ordem do Sr. diretor, aviso os Srs. proprietários que deverão
tomar, dentro do prazo de oito dias, a contar da primeira publicação
deste, as providências abaixo mencionadas.
Se o serviço não for executado dentro desse prazo, será aplicada
.
••3% penalidade prevista no decreto n. 24.732 de 13 de julho de 1934:
Apresentar defesa e construir caixa para proteger o hidrômetro:
b'
Auto n. 1.567 - Rua do Bomfim n. 335, artigo 92.
Auto n. 1.568 - Rua Bela n. 362, artigo 92.
Auto n. 1.569 - Rua Bela, n. 305, artigo 92.
•
Auto n. 1.570 - Rua Bela n. 275, artigo 92.
Auto n. 1.571 - Rua Bela n. 277, artigo 92.
Auto n. 1.572 - Rua Bela n. 295, artigo 92.
Auto n. 1.573 - Rua Bela n. 377, artigo 92.
Auto n. 1.574 - Rua Bela n. 344, artigo 92.
Auto n. 1.575 - Rua Bela n. 340, artigo 92.
Auto n. 1.576 - Rua Bela n. 339, artigo n. 92.
Auto n. 1.577 - Rua Bela n. 329, artigo 92.
Auto n. 1.578 - Rua Bela n. 299, artigo 92.
Auto n. 1.579 - Rua Bela n. 379, artigo 92.
Auto n. 1.543 - Rua Barão de Itambf n. 66, artigo 90.
Auto n. 1.544 - Avenida Cesário de Melo n. 4 .347, artigo 90.
Auto n. 1.546 - Rua Jardim Botânico n. 716, artigo 90.
Auto n. 1.552 - Estrada de Santa Cruz n. 5. 078, artigo 90.
Auto n. 1.553 - Estrada de Santa Cruz n. 5. 153, artigo 90.
Auto n. 1.584 - Rua Bela n. 234, artigo 92.
Auto n. 1.583 - Rua Bela n. 244, artigo 92.
Auto n. 1.580 - Rua do Bomfim n. 340, artigo 92.
Auto n. 1.581 - Rua do Bomfim n. 310, artigo 92.
Auto R. 1,582 - Rua do Bomfim n. 340, artigo 92.
Auto n. 1.586 - Rua Bela n. 259, artigo 92.
Auto R. 1.587 - Rua do Bomfim n. •210, artigo 92.
Apresentar defesa e colocar porta na caixa existente:
Auto n. 1.585 - Rua Bela. p. 249, artigo 92.
Auto n. 1.548 - Rua Jardim Botânico n. 729, artigo 90..
Auto n. 1.550 - Rua Henrique Valadares n. 12, artigo 90.
Defesa:
Auto n. 1.515 - Rua dos Inválidos n. 177, artiga 90.
Auto n. 1.547 - Rua Jardim Botimico n. 726, artigo 90.
J Auto n. 1.519 - 'Rua Cruz e Sausa, n. 146, artigo 90.
Theophilo
Secção de Expediente, 1 de dezembro de 1938.
Dias Ribeiro, chefe da Secção.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, fica intimado o secretário da Capitania
:dos Portos da Bafa, Osvaldo Bittencourt Sandias para, no prazo de
, trinta (30) dias, contados da data da publicação deste, fazer alegações, em sua defesa, sôbre o alcance apurado de 756$800, sendo:
550800, de consignações pertencentes no Instituto da Previdência;
110$000, também de consignações, em favor da Companhia Garantia
Baiana, deixadas de recolher; e 90$000, de consignações, ainda em
favor de José Luiz do Carvalho, deixadas de pagar, débito verificado na agência do Banco do Brasil, na Baia, para ocorrer às despesas
bom o pagamento do pessoal ativo e reformado da mesma capitania,
aio mês de abril de 1935, e bem assim, a apresentar as procurações a
tjue se referem as Mias de pagamento, sob os ns. • 5, 6, 7 e 9, que
;deixaram de acompanhar o processo de comprovação de adianta. ):nento recebido.
Diretoria de Tomada de Contas, 23 de novembro de 1938. josé de Moraes, diretor,

Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADAS DE CONTAS ••
, Pelo presente edital, ficam intimados os herdeiros de D. Erniliana Lima Marinho, ex-agente postal de Bambui, Estado de Minas
Gerais, durante os perfoda do 4-7-919 a 6-10-930, 30-6-931 a
26-5-934 e 3-6-934 a 27-10-935, para, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste, alegarem o que fôr a bem de seus
direitos, constituirem procurador na sede deste Tribunal ou nrodu.

Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Luiz
Júlio Debreix, ex-agente do Correio de Paragoassú, no E:tado de
Minas Gerais, para, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação déste, recolher aos cofres públicos a importancia de 533323,
alcance apurado no processo de tomada de suas contas, relativo ao
período de 3 de abril a 15 de setembro de 1901, a cuja pagamento,
bem como ao dos juros da mora devidos foi condenado por acordão de
3 de dezembro de 1933, sob de ser feita a necessário cobrança judicial executiva.
Diretoria de Tomada de Contas, 29 de novembro de 1938. - José
de Morats, diretor.

Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
interessados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
qual está construido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, recuerido por Manuel dos Santos Guelhas, conforme publicação no "Diário Oficial" de 23 de novembro de 1938.
Processo n. 49.353-38. Serviço Regional no Distrito Federal, em
22 de novembro de 1938. - Arnaldo Fé Pinto, escrivão
(C. 7.918 - 22-11-1938
- 417$100, 29 vezes) 4.

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 Geneval
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Gamelas dos Santos Morais, conforme publicaçãa- . 1eita no Diário 01 icio(
de 20 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal. em 23 de
'novembro de 1938. - O escrivâo, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
°lassa K.
(C. 7.934 -- 24-11-38 -- •111$100 -- 29 vezes)
•

•

• Diretoria do Domínio da ll'oiao

De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo a!enção dos
Interessados para o aforamento do lote n. 22. sito à rua General
Ol ímpio,. na' Fazenda Nacional de Santa Cruz, requnido por António
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficeii • de 29 de novembro de 1938. processo n. 57.275-38. SeCção Cadastro e Registro no Distrito Federal, em .23 de novembro cie 193b. - Arnaldo
Fé Pinto, escrivão
(C. 7.785 -- 28-11-1938 -- 414$100)

Diretoria do Domínio da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, chamo a ateucão 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 a. 50 .413/37) .
Serviço Regional no 'Distrito iFederal. em 11 de novembro de
1938. - O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão. classe 1%.
(C 7.396 - 11/11/1938 - 3553000, 29 vezes)

• Comissão Central de Compras
A Comissão Central de Compras do Governo Federal levr, no conhecimento dos Srs. interessados que, de acordo com o art. 1*, do
decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia 9
de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixadas no
local devido, na sede da comissão, à Avenida Graça Aranha a. 62.
Requisição - Material
•
N. 912.163 - Vergalhões de ferro, etc.
Rio, 3 de dezembro de 1938.' - A. de Faria Filho, diretor. .
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Caixa de Amortizaçào
EDITAL N. 14
O diretor da Caixa de Amortização, tendo em vista o que Consta
do processo n. 337-R-38, convida o conferente de valores, Fernando
Chagas de Abreu Pereira, a reassumir o exercício do seu cargo, dentro
do prazo de oito dias, sob pena cl,; demissão, por abandono de empreg o, na forma do § 2 0 , do art. 14, do decreto ri. 14.663, de I de
fevereiro de 1921.
Em 2 de lozembro de 1938. - O diretor, Gladstone Rodrioues
Piores.
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23. 14-0-13. óleo para hastes e válvulas tipo A, em caixa, litro.
Óleo para hastes e válvulas tipo A, em tambor, iltri'
24.
óleo para hastes e válvulas tipo' 13, em caixa, litro.
25. .
26.
óleo p'ara hastes e válvulas tipo 13, em tambor, litro.
27. 14-0-14. óleo mineral para transformador elétrico, litro.
28. 14-0-15. óleo para diferenciais, em caixa, litro.
29.
óleo para diferenciais, em tambor, litro.
30. 14-0-16. óleo para máquinas elétricas, em caixa, litro.
31.
óleo para máquinas elétricas, em tambor, litro.
32. 14-P-1. Parafina em blocos, quilo.
33. 14-V-1. Vaselina amarela, quilo.

I

MINIS1É141.0 DA . MAMINHA
Diretoria de Fazenda
p,Ec;ISTRO DE EXCLUSIVIDADE
De acordo com a circulai' n. 1.913, de 23 de julho de 1935,

io Extno. Sr. Ministro da Marinha, estão inscritas nesta Direto-

ria, as seguintes firmas:
J. A. Sardinha, Sucessores, fabricante e distribuidora de tinta
de escrever; tintas de pintura, esma!tes vernizes e outras especialidades.
Instituto Científico S. Jorge S. A. - Fornecedora exclusiva
das especialidades farmacêuticas de sua fabricação.
Diretoria de Fazenda da Marinha, 2 de dezembro de 1938. -'André Paustino Carlos, 2° tenente reformado (ES).
Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
DITAL DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO

1. De ordem do Exmo. Sr. Contra-almirante Diretor Geral de
irazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se
acha publicado no "Diário Oficial" do dia 28 do mês de novembro
de 1938, relativo á concorrência administrativa, que será realizada
nesta Diretoria, no dia 12 do mês de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos do grupo 56, sub-grupo "Mantimentos".
2. Previno, outrossim, que a relação de artigos, deve ser a proetida dos seguintes itens:
35 - 56-A-5. Alfafa, quilo.
36 - 56-F-1. Farelo, quilo.
37 - 56-M-26. Milho em grão, quilo.
Diretoria as Fazenda da Marinha, 3 de dezembro de 1958. •
José Sportelli, capitão-tenente contador naval, secretário.
•
Diretoria de Fazenda
(DF-1)
De ordem do Sr. Contra-almirante diretor gaa,t1 de Fazenda,
comunico aos interessados que no dia 12 de dezembro, às 13 horas,
na sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria de
Fazenda da marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas
para o fornecimento a êste Ministério, durante o ano de 1939, sob
as condições estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial" de 13 de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados:
Grupo 14 - Lubrificantes
I. 14-C-z. uornposição anti-corrosiva, tipo A, quilo.
Composição anti-corrisiva, tipo B, quilo.
2.
3. 14-G-1. Graxa mineral itpo A, quilo.
4.
Graxa mineral tipo B, quilo.
5. 14-G-2. Graxa grafitada tipo A, quilo.
6.
Graxa grafitada tipo 13, quilo,
7. 14-0-4. Grafite pulverisada, quilo.
H. 14-0-2. óleo de rioino, litro.
9. 14-0-3. óleo para motor tipo A, em caixa, litro.
óleo para motor tipo A, em tambor, litro.
10.
óleo para motor tipo B, em caixa, litro.
Óleo para motor tipo 13, em tambor, litro.
12.
13. 14-0-1. óleo para turbinas tipo B, em caixa, litro.
Óleo para turbinas tipo 13. em tambor, litro.
14.
15. 14-0-5. óleo para compressor de ar, em caixa, litro.
óleo para compressor de ar, em tambor, litro.
16.
17. 14-0-6. óleo para turbinas tipo A, em caixa, litro.
óleo para turbinas tipo A, em tambor, litro
18.
19. 14-0-7. óleo de mocotó, litro.
20. 14-0-10. óleo para máquinas frigorificas, litro.
21. 14-0-11. óleo de relojoeiro (em vidros de 25 grs.), Mn,.
para
22. 14-0-12.óleo
_
_ máquinas a vapor, litro.

Diretoria de Fazenda
(DF-f)
De ordem do Sr, Contra-almirante diretor geral de Fazenda:
comunico aos interessados que no dia 12 de dezembro, às 13 horas, n*
sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria de Fa4
zenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas para *
fornecimento a êste Ministério, durante o ano de 1939, sob as condi
ões estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial" do MY
de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados:
Grupo 18 - Instrumentos e aparelhos de medidas
1. 18-A- 1. Ampulheta, uma.
2. 18-B- 1. Bastão de vidro, um
3. 18-13- 2. Bureta, uma.
4. 18-C- 1. Capsula de porcelana, uma.
5. 18-C- 4. Copo de bico, um.
6. 18-D- 1. Densímetro para acumulador, um.
7. 18-D- 2. Densímetro para frigorifico, um.
8. I8-F- 1. Frasco tipo 1, um.
9. 18-F- 2. Frasco tipo 2, um.
10. 18-F- 3. Frasco tipo 3, um.
11. 18-G- 1. Garrafa branca de litro, uma.
12. 18-M- 1. Manometro tipo A, um.
13. 18-M- 3. Manometro tipo C, n. 1, um.
14. 18-M- 6. Manometro tipo F,- um.
15. 18-M- 7. Manometro tipo G, um.
16. 18-M-12. Manometro tipo L: n. 1 - para evaporador, um.
Manometro tipo L: para condensador, um.
17.
Manometro tipo L: n. 2 - para evaporador, um.
18.
Manometro tipo L: para condensador, um.
19.
20. 18-P- 1. Pipeta, uma.
21. 18-P- 2. Provete, uma.
22. 18-S- 1. Salinometro,
23. 18-T- 1. Termometro tipo A, um.
24. 18-T- 2. Termometro tipo 13, um.
25. 18-T- 3. Termometro tipo C, um.
26. 18-T- 4. Termometro tipo D, um.
27. 18-T- 5. Termometro tipo E, um.
28. 18-T- 6. Termometro tipo F, um
29. 18-T- 7. Termometro tipo G, um.
30. 18-T- 8. Termometro tipo H, um.
31. 18-T- 9. Termometro tipo I, um.
32. 18-T-10. Tubo e escala para termometro tipo E, um.
33. 18-T-11. Tubo e escala para termometro tipo F, um.
34. 18-T-12. Tubo e escala para termometro tipo G. um.
35. 18-T-15. Termometro tipo J, um.
36. 18-T-17. Termometro tipo L, um.
37. 18-T-18. Termometro tipo /kl - simples, um.
38. 18-T-1.9. Termometro tipo M - completo, um.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda de Marinlife
em 30 de novembro de 1938. - José Sportelli, capitão tenente, O. Nt
secretário.
Diretoria de Fazenda
(DF-1)
De ordem do Sr. Contra-almirante diretor geral de Pana"
comunico aos interessados que no dia 12 de dezembro, às 13 horas, nit
sala das sessões da Comissão de Concorrências da Diretoria de Fai
zenda da Marinha, serão recebidas, abertas e lidas as propostas para
fornecimento a êste Ministério, durante o ano de 1939, sob as co
ções estipuladas no edital geral publicado no "Diário Oficial" de _
de dezembro de 1937, dos artigos abaixo mencionados:
Grupo 19 - Poleame, Talhas, Cadernais, 3f oitões, ?atascas de_ correutfr
39. 19-0-3. Ca dernal ilo madeira 2-C: de li", um.
Cadernal do madeira 2-C: de 5", um.
40.,
Cadernal de madeira 2-C: de 6", um.
41.
Cadernal de madeira 2-C: dó 7", um.
42.
Cadornal de madeira 2-C: de 8", um.
43.
Cadernal do madeira 2-C: de !O" um.
44.
Cadernal de madeira 2-C: de 12". um.
45.
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. 4C. 19-C- 8. Cadetnal do madeira 3-C: do 8", um.
Capitania dos Portos do ‘' llistrito Federai e Estado do Rio
47.
Cadernal do madeira 3-C: de 10", um.
de Janeiro
48.
Cadmia' de madeira 3-C: de 12", uni.
.49. 19.-C-11. Cadernal de ferro 2-C: de 2", um. - •
De ordem do senhor capitão de Mar e Guerra da Reserva de Pri50.
Cadernal de ferro 2-C: de 3", um.
infira Classe, Luiz de Ramos Falcão, capitão dos Portos do Distrito
51.
Cadernal de ferro 2-C: de 4", um.
52.
Federal e Estado do Rio de Janeiro, deverão comparecer a esta CaCadernal de ferro 2-C: de 5", um.
53.
pitania, com a máxima urgência, os práticos abaixo mencionados,
Cadernal de ferro 2-C: de 6", um.
51. 19-0-13. Cadernal de ferro 2-E: de 6", um.
afim de prestarem prova de aptidão profissional, necessária ao in55. 19-C-14. Cadernal do ferro 3-C: de r, um.
grua() dos mesmos práticos na Associação da Praticagem do Pôrto
desta Capital:
56.
Cadernal de ferro 3-C: de 10", 1101.
57. 19-0-15. Cadernal do forro 3-E: de 6", um.
Afonso Grova.
58.
Cadernal do ferro 3-E: do 8", Im.
Alvaro Cardoso Terezinho.
59.
Cadernal do ferro 3-E: de .10", um.
Antônio Xavier de Almeida.
60.
Cadernal de ferro 3-E: de 12", um.
Ernesto Paulo do Nascimento.
61. 19-0-22. Cadernal de ferro 2-1: de 4", um.
Vicente Pinheiro,
82.
Cadernal de ferro 2-1: de 5", um.
Alvaro Siqueira Leite.
63.
Cadernal de ferro 2-1: de 6", um
84.
Cadernal do ferro 2-1: de 7", um.
Capitania dos Portos do Distrito Federal e Estado do Rio de Ja.,
pairo, em 29 de novembro de 1938.— Genesio Santiago da Silva, se-g
65.
Cadernal do ferro 2-1: de 8", um.
pratário em comissão.
66.
Cadernal de ferro 2-1: do 10", um.
67.
Cadernal do ferro 2-1: do 12", um. ./
68. 19-0-23. Cadernal de ferro 3-1: de 6", um.
69.
Cadernal do ferro 3-1: do 8", um.
Diretoria do Ensino Naval
70.
Cadernal de ferro 3-1: de 10", um.
71.
9adernal de ferro 3-1: de 12", um.
INSTRUWES PARA EXAMES DO PESSOAL DA MARINHA MERCANTE
72. 19-0-24. Caddrnal de ferro 2-M: de 4", um.'
73.
Cadernal de ferro 2-M: de 5", um.
1. Os exames serão realizados na Escola Naval no mês de ia..
74. 19-0-24. Cadernal de ferro 2-M: de 6", um.
beiro próximo futuro, para os candidatos a capitão de longo curso,
75.
Cadernal de ferro 2-M: do 7", um.
primeiro e segundo pilotos, 'primeiro e segundo maquinistas, pri76.
Cadernal do ferro 2-M: de 8", uni.
meiro e segundo motoristas e primeiro comissário que ~orem a
77.
Cadernal de ferro 2-M: do 10", uni..
gua inscrição ao diretor geral do Ensino Naval, do 1 a 31 de dezembro
78.
Cadernal de ferro 2-M: de 12", um.
do corrente ano.
79. 19-0-25. Cadernal de ferro 3-M: de 8", um.
2. Os requerimentos de inscrição deverão ser acompanhados
80.
Cadernal de ferro 3-M: de 8", um.
dos seguintes documentos:
81.
Cadernal de ferro 3-M: de 10"4 um.
a) prova de, que é cidadão brasileiro e maior de 24 anos para
82.
Cadernal de ferro 3-M: de 12 , um.
83. 19-0-28. Cadernal de madeira 2-1: de 4", Dm.
'pariltão de longo curso, primeiro maquinista, p rimeiro motorista,
. 84.
Cadernal de madeira 2-1: de 5", um.
primeiro comissário e maior de 18 anos para primeiro e segundos
85.
Cadernal de madeira 2-1: de 6", um.
pilotos, segundo maquinista, segundo motorista,
86.
Cadernal do madeira 2-1: de 7", um.
b) prova de que é matriculado na sua categoria em uma das
87.
Cadernal de madeira 2-1: de 8", um.
Capitanias de Portos;
88.
Cadernal de madeira 2-1: de 10", um.
89.
Cadernal de madeira 2-1: de 12", um.
c) prova de que tem, na categoria, pelo menos dois anos de em90. 19-C-27. Cadernal de madeira 3-1: de V, um.
buque, exceto para segundo piloto, cujo tempo de embarque será ao
91.
Cadernal de madeira 3-1: de 8", um.
'ganimo de um ano;
92.
Cadernal de madeira 3-1: de 10", um.d) última carta, certificado ou titulo que possuir;
93.
Cadernal de madeira 3-1: de 12", um.
é) carteira de identidade;
94. 19-0-28. Cadernal de madeira 2-M: de 4", um.,
;
f) dois retratos tamanho 3 x 4, para carteira de identidade ou
05.. Cadernal de madeira 2-M: de 5" um.
profissional.
96.
Cadernal de madeira 2-M: de 6 1', um.
.97.
Cadernal de madeira 2-M: de 7", um.
3. A prova exigida nIt alínea a do item anterior será dispensada
98.
Cadernal de madeira 2-M: de 8", uni,
guando
constar dos documentos exigidos nas alíneas a, e e d, do mesmo
99.
Cadernal de madeira 2-M: de 10",-um.
item.
400.
Cadernal de madeira 2-M: de 12", um.
4. Os candidatos a exa11188 pagarão no ato da inscrição a taxa
401. 19-0-29. Cadernal de madeira 3-M: de 6", um. ,.
po 108000 (dez mil réis), e afilo de Educação, depois de deferimento
Cadernal de madeira 3-M: de 8", um.
402.
sua inscrição pelo diretor geral do Ensino Naval.
403.
Cadernal de Madeira 3-M: de 10", uni.,
404.
Cadernal de madeira 3-M: de 12", uno
a) esta taxa será cobrada, para cada uma carta requerida em
405. 1941- 3. liloitão de madeira C: de 5", um.
gistampilha afixada no próprio de inscrição;
408,
Moitão de madeira G: de 6", um.
b) o candidato que pretender a obtenção de mais de uma carta
407.
Moitão de madeira C: de 7", um.
deverá requerer a sua inscrição para os respectivos exames de cada
408.
Moita° de madeira C: de 10", um.
lama dessas cartas.
409. 19-M- 8. Moitão de madeira I: de 5", um.
5. Os candidatos inscritos deverão ser inspecionados de saúde
410.
Moitão de madeira I: de 6", um.111.
MoitAo de madeira I: de 8", um,
06 podendo ser submetidos a exame aqueles que forem julgadas aptos
para a vida do mar.
412. 0-1,4-11. Moitão de ferro C: de 3", um.
413.
Moita° de ferro C: de 5", um.
6. Os exames serão prestados perante mesas examinadoras,
114.
Moitão de ferro C: de 6", um.
finmpostas de trés membros do corpo docente da Escola Naval, dos
i15.
Moitão de ferro C: de 8", um. \
pnals o mais antigo será o presidente.
16.
i Moitão de ferro C: de 13", um.
7. Não poderão fazer parte da mesa examinadora, p arentes até
17. ff-M-17. Moitão de madeira M: de 4", uni..
segundo gráu civil, por oonsaguinidade, ou por afinidade, nem tão
Moitão de madeira M: de 6", um.
418.
pouco examinar os seus parentes Mese mesmo gráu de parentesco.
419. 49-P- 1. Patesca de madeira G: de 10", uma,
Patesca de madeira G: de 12", uma.
(20.
8. A matéria do programa será dividida em pontos, pelos memPatesca de madeira G: de 14", uma.1121.
bros da mesa examinadora na presença do rep resentante da Diretoria
Patesca de madeira G: de 16", uma,
422.
do Ensino Naval, momentos antes de ser iniciada prova, não de•
123.19-P- Z. Patetice, de ferro G: de 8", uma.
Vendo o número de pontos ser inferior a seis (6) nem superior a
Patesca de ferro G: de 12", uma.
424.
'dez (40) e de modo que em cada ponto conste uma par'.e do pro- • grama:
125.19-P- 4. Patesca de ferro R: de 14", uma.
426. 19-T- 1. Talha patente sem fim: para 1/2 tonelada, MIL
a) &Uses pontos Será sorteado um para a prova escrita, ficando
Talha patente sem fim: para 1 tonelada, uma.
427.
pa demais para a prova oral, se houver;
Talha patente sem fim: para 2 toneladas. uma.
127-A
b) o ponto para a prova escrita será sorteado duas hora= neles
Talha patente sem fim: para 3 toneladas, uma.
427-B
128. 19-T- 2. Talha diferencial: para 1/4 tonelada, uma.
lio inicio da prova, podendo os candidatos, durante Asse tempo. conTalha diferencial: para 1/2 tonelada. .
129.
sultar os livros e apontamentos, ficando, entretanto, intelia; n ,,tito
Talha.diferencial: para 1 tonelada, uma.
129-A
vedado comunicar-se com qualquer pessoa, mesmo da trip - ,
minadora;
130. 19-T- 3. Talha com engrenagem para 1 tonelada, uma.
c) esgotado êsse prazo, todos os livros e apontanient(),. d&reto
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha, táboas e almanaques, deverão ser. recolhidos e
colocados fóra do atem 30 de novembro de 4938. .— José Sportelli, 'capitão tenente. G. Di. oam dos candidatos.
semearia.
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20.0s candidatos ã segundo piloto, segundo maquinista, segundea
-sorteadas motorista,
farão exame de uma parte geral preparatória sôbre as etl
' 9• AS provas escritas constarão de • taSs questões,presença
do
dentre seis, formuladas pela Comissão examinadora. na
guintea matérias:
o
período
de
w
representante da Diretoria do Ensino Naval, durante
.duas horas que antecedem a prova.
a) português;
16. As provas só terão início com a presença de todos os
b) aritmética. algébra até equações de I' grau, inclusive:
nieniliros da Comissão e do representante da Diretoria de Ensino Naval.
c) geometria geral, corografia do Brasil. noções de cosmografia;
fAllia rir papél serão rubricadas por todos os membros da Conussso eKaminaclora e pelo representante da Direis)ria do Ensino historia do Brasil:
Naval, tendo af;xa slo o retrato do candidato.
d) geometria plana;
As folhas de papel recebidas e as idicionais que forem fornefísica e química;
e)
cidas. deverão ser rubricadas como acima, sob pena de invalidar a
desenho linear,
f)
prova.
As folhas distribuidas a cada candidato, deverão ser restituidas
2. Serão dispensados de exames do itens anterior os eandidaba
ao concluir a prova, exercendo para isso, a Comissão examinadora, que apresentarem certificados de aprovação em exame final nos curso,
especial fiscalizar5o:
sos dos institutos,de ensino secundário oficiais ou equiparados.
a) depois de sorteadas as questões , deverão estar sempre pre22. Os exames técnicos versarão sôbre as matérias constantes dag
sentes no mínimo dois membros da Comissão examinadora:
programas respectivos, organizados pela Diretoria do Ensino Naval.1,
h) o prazo ria prova escrita será de treis horas, findo qual O
23. As atas.e provas dos exames serão arquivadas na Diretoril
Pxaminador que estiver como fiscal recolherá as provas dos candidatos e que serão julgadas imediatamente, pela mesa examinadora do Ensino Naval.'
Diretoria do Ensino Naval, em 12 de novembro de 1938. -.4
(pie. para es s e fim, se reunirá em uma sala fechada.
Não sendo possível o julgamento imediato, as provas deverão Benjamin Constante de Magalhcleá Serejo, capitão-tenente, auxilia
ser guardadas em envelope lacrado e rubricado pela Comissão e pelo da 4' Divisão da D. Ens. N.
representant e da Diretoria do Ensino Naval, em cofre e abertas
oportunamente para julgamento, sempre na presença de todos os
membros da Comissão:
álNiSTÉRIO DA GUERRA
e) durante o prazo da prova ninguem poderá entrar na sala
onde ela se realizar;
Primeire_ Formação Sanitária Regional
a) durante as provas nenhuma, pergunta ou contsulta poderá
EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS
sn r feita a quem quer que seja, pelos candidatos, sob pena de invalidar a sua prova e ser considerado inhabilitado;
De acôrdo com a autorização do Senhor Coronel diretor da D1.4
e) para evitar o acima exposto a Comissão deverá formular as retoria de Remonta e Veterinaria, e de ordem do Senhor Capitão mé-•
qiiestões com toda clareza.
dico Doutor Renato Augusto Monteiro da Cunha, comandante da 11b.
li. O candidato que fôr encontrado com apontamentos ou no- Formação Sanitária Regional, serão vendidos em hasta pública 1t
(onze) animais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito, às
ta,-; particulares será retirado da sala e perderá o direito -de continove horas do dia 9 de dezembro próximo vindouro, no quartel da Prii
iit.ar a prova. sendo desde logo, considerado reprovado.
meira Formação Sanitária Regional sito à Aveniçla Pedro II n. 383.
12. No inigamento das provas cada membro da mesa examinaQuartel em São Cristovão, 24 de novembro de 1938. — José 01yr6.4
/ora. incinsi‘e o presidente, dará uma nota de O a 10, e a nota pio Moreira
da Silva, 1° tenente de Adm. Almoxarife.
final seita a média das treis notas dadas contando-se como uma unieade a fração igual a 0,5 ou superior, despresando-se a fração inEstabelecimento de Subsistência da Primeira Região Militag
ferior a 0.5.
13. Serão aprovados, ficando dispensados da prova oral, OQ
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
enni1olatos que obtiverem nota final — sete ou superior, na prova
I fi

•

os candidatos que obtiverem na prova escrita nota final
elititro. cinco ou seis, serão submetidos a prova oral e serão considerados aprovados quando à média aritmética das notas finais das
dons provas (escrita e óral), fôr igual ou Superior a cinco, e comidiase S-is reprovados no caso contrário;
1i . o candidato que na prova escrita obtiver nota final — trela
en inferior, ser considerado reprovado;
e) cada examinador poderá arguir o candidato durante . 20 minores no máximo.
O resultado dos exames será registrado em livro 'próprio.
F. lavraria a competente áta pelo secretário designado pelo diretor g eral do Ensino Naval, contendo todos os resultados das provas
a que foi submetido o candidato e que será assinada por todos os
membros da mesa examinadora,
15. Ao candidato que; por motivo de moléstia, comprovada
por atestado médico. faltar a alguma prova no dia designado, e requerer dentro de 48 horas, depois de realizada a referida prova será
concedida uma segunda chamada.
16. Os candidatos a segundo ou primeiro pilotos e capitão de
longo curso, além dos exames e exigências anteriores, deverão apresentar urna derrota individual, nas seguintes condições:
a) para segundo piloto — uma derrota estimada completa com
.
os respectivos cálculos;
b) para primeiro piloto — uma derrota completa, contendo
cálculos e pontos observados;
c) para capitães de longo curso — uma derrota completa de
viagem de longo curso, contendo cálculos de pontos observadoã por
qualquer astro, e o respectivo registro diário dos cronômetros.
17. Os candidatos a capitão de cabotagem não farão exansed,
nins apresentarão urna derrota completa de viagem de cabotagsg,
contendo calemos de pontos observados, e neverte a Comissão examinadora, defenderão a sua derrota, só obtendo a carta ' se fôr julgada satisfatória.
IS. As derrstás. de que tratam os itens anteriore s , só serão
lidas, quando rulir:cadas pelo comandante ao navio, ou pe!o imediato,
no ( , It impedimento e corresponderem à ftmen Vstericr a 193i.
19. O 1etalhe dos exames será organizado pela Diretoria do Ens;tri Na't a,1 que resolverá todos os assuntos e ul1Iiõc i,,ue e apresentarem no decorrer desses exames.
J

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE CARNIA
•
VERDE, DURANTE O ANO DE 1939

Aviso
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrên-4
eia administrativa, sobre fornecimento de carne verde durante o ano,
de 1939. publicado no Diário Oficial de t do corrente, à página 24.224,
Em 2 de dezembro de 1938. — Domingos Barroso da Costa, I' tel
nente, secretário do C. A.

Fábrica de Cartuchos de Infantaria
-

-ALMOXARIFADO
EDITAL DE CoNeottnik;GIX'

•
De ordem do Sr. Coronel Diretor Geral chamo a atenção dos Mio,

ressados que fica sem efeito a concorrência referente ap Grupo II,
(artigos de expediente, livros, objetos de escritório, máqáinas de ca.,
°rever, etc.), constante do edital, publicado no "Diário Oficial" de 25,
do corrente, às páginas 23.703 e 23.704, tendo em vista o que dispãO
o Aviso Ministerial n. 35, de 9 de novembro de 1938, transcritO
no "Diário Oficial" de 11 do referido mês e ano.
Em consequencia, fica alterada a ordem dos Grupos que passa O
ser a seguinte:
1 :0001300Q
I — Acessórios para automóveis
II — Fazendas, uniformes, artigos de armarinho, e
5008000,
de cama e mesa
3:0008000
III — Combustíveis e •lubrificantes
1 :0008000
IV. — Artigos de eletricidade
Drogas,..artigos de. laboratório e material clV
rúrgico'1 :0008000
35 ::0000008$000000
VI — Ferragens, ferramentas, eté.
VII — Material 'de construção, tintas e madeiras
5:0008000
VIII — . Máquinas
5:0008°00
IX — Aços .
5:000$000
X — :klaterias primas (Material de importação)
510000
Xl. — Artigos de limpeza
Realengo, 30 de novembro de 1938. — AntoniG F. 1 t , 3-( . 1 ra, 1' 1,eflCiJiui almoxarife.
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' II — No mesmo dia será julgada a idoneidade dos requerentes
que deverão dar entrada nas propostas • de fornecimento, até às ft
Clisma - se a atenção dos interessados liara o edital de concor- horas do dia 19 de dezembro corrente. Da comparação das propostas
rência — Serviço de Aprovisionamento, publicado no "Diário Ofi- organizar-se-à um mapa que será Ilubmet ido a aprovação do Exmo.
Sr. Ministro da Guerra.
cial", de 1 "ct ecrrente, á r-tgina 21 225.
III — Dentro de dez dias a contar da data em que foram notificados os concorrentes preferidos caucionarão a importância de
1:000000 (um conto de réis). São os seguintes os grupos de forneDiretoria de Intendência da Guerra
cimento:
Grupo "I. G. 22":
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
Generos, doces e conservas alimentícias.
("Diário Oficial" de 26 de novembro de 1939)
Chama-se a atenção dos interessados para a retificação pub'iGrupo "I. G. 23":
'cada no "Diário Oficial" de 1° do corrente, á página 24.225.
Carnes.
Regimento Anditade Neves

Diretoria de Intendência da Guerra
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
Chama-se a atenção dos interesados para o edital de conéorrência administrativa publicado no . "Diário Oficial" de 1 do correu-'
te, á página 24.200.

rdbeiett ie Projetis de Apinharia
Chama-se a atenção . dos interessados para o edital de concorrência administrativa para o ano de 1939, publicado no Diário Oficiai de 2 do corrente, à rg:na 21.321.

Fábrica de Nlatcrial contra Gann
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de coam'.
rência administrativa, publicado no Didr;o Oficial de 2 do corrente,
à página 24.322

Grupo "I.. G. 27":
Frutos, verduras e temperos..
Grupo "I. G. *.29";
material para Rancho.
Grupo "I. G. 30":
Material para cosinha.
Grupo "I. G. Si":
Material para -limpeza.
Grupo "I_ .G.:.34":. .
Cornbustíveis.
IV— Nen/mina ' responsabilidade caberá a esta Unidade, por
redidoe verbais. telefónicos . ou escritos que não se revistam das formalidades legais -, (empenho„ visto e autorização) Na Secretaria
Oo Ite-iweeto os interessados encontrarão. diariamente, todas as iatormações, sobre as condições para a inscr,ção.
Quartel na- Vila Nlilitar. 2 de deu mbro de 1938. — Agenor de
ennyabo pp i,rato, 1° :enenle de administração, se .sratário da Comissão de Rancho,

Primeira Circunscrição de Recru t amo-mio :titilar
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
AVISO

CLICAS
MINISTÉRIO DA VI zit:A0 E MOIAS PB
Lloyd Brasileiro

Chama-se a atenção êos interessados para -o edital de cooenr•.
G Lloyd neaAleito
Nacional notifica, pelo presente.
rência, destinada a fornecimentos a esta G. R.. durante o ano ite ao Sr.
(touiart, signatário da propoz. ta classificada em 1° lugiL
1939. próximo vindouro, publicado no "Diário Ofi-ial" do 27', de 'no- lia conroM
rccia para ventia do casco velho do pontão " .Guajará". re•
vembro de 1938, à página 23.695. Outrossim,' chama-se :i
aliza ia em 17 de noveinneo últ;mo, que deverá entrar com a im.
para as alterações abaixo:
portancia integra! em diii'leiro do respectivo preço na Caixa dt
VI
Após a palavra caução, deve-se ler a expressão: "fita 1;mm Brasileiro, dentro do prazo improrrogavel de . (3) três dias
na Caixa Econômica do Rio de Janeiro".
contados da primeira publicaeão deste edital no "Diário Oficial"
p ena de ser cance:ada• automaticamente a aceitação da sua pro.
• XXIV — Todos os documentos exigidos na cláusula 2, tnlem sob
posta e anulada a .concorr.\neia• respectiva..
ter substituklos_por itrtidões, pas.sadas pela D. 1. O. 3d ;'r! , 1, II,
Il. da Graça Aronlia; viev-almirante diretor.
de acordo com o item II do aviso 759 de 121Xli937.
XXV — Todos os artigos à fornecer serão •en!regues pelos fornecedores na sede da repartição, dentro dos prazos resrectivos.
&1111S-1 ÉltIO DA AGRICULTURA
XXVI — A admieistração. no interesse dos cofres públicos, reserva-se o direito de anular a 'presente concorrência, bem coma de
adquirir administrativrimente qualquer dos. adjudicados -enDepartamento Nacional da Produção Animal
contrados na praça, em igualdade de condições, por preços Mais baratos.Chama-se a atenção :) . dós ' interessados para o edital de concorrência publicado
no'DiArió
'Oficial" de 19 de novembro do corrente.
XXVI r — (Em substituição a cláusula XXIV). Os artigos -cios à página
23.115/116.
'Sobre 'a
-construção de um galpão destinado à
vários grupos do edital são os seguintes:
lavagem de vagões' ene - Sadtà • Crui: • '• '
• Tudo mais é como se acha publicado. — Vitor Vasconcelos, 2°
.
tenente, secretário do C. A.
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Segundo Regimento de Infantaria
COMISSÃO DE -RANCHO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA

De ordem do Sr. Presidente da Comissão de Rancho deste- Repimento, de acordo com ,as diretivas do Exmo Sr. M i nistro da Guerra
publicadas no "Diário Oficial" de 11 do mês findo, e com o art. 738,
II 2°, letra "a" do Regulamento de Contabilidade Pública, faço público
que se acha aberta, duranta 15 dias, a contar da data do presente
edital, a inscrição doa negociantes que desejarem fornecer a este
Rancho durante o ano próximo vindouro de 1.939, os artigos dos
grupos adiantes enumerados, mediante as seguintes condições:
I — A inscrição será feita mediante requerimento dirigido ao
Sr. Presidente da Comissão de Rancho, entregue ao Secretário da referida Comissão, (aprovisionador), até às 10 horas do dia 17 d(
corrente mês.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários
DEPARTAMENTO REGIONAL
Pelo presJnte fica o Sr. João Bernardo da Silva, outrora estabelecido à rua do Catete, 271, nesta' capital, convidado a comparecer,
dentro do prazo de dez (10) dias, contados a partir da publicação
deste, ao Departamento da 8 a Região do Instituto dos Comerciários
(Rua Pedro Lessa, 27 — 4° andar, das 11 1/2 às 15 horas), afim de
alegar o que julgar util à sua defesa no processo n. 4.955/36, que
se instaurou contra o seu estabelecimento Comercial. Fica outrosim,
avisado que findo esse prazo, será o seu débito encaminhado à cobrança judicial nos termos da Portaria do Sr. ministro do Trabalho
de 15 de outubro de 1938.
Rio de Janciro, 2 de dezembro de 1938. — Nelson Lustosa.
(C-7.974-3-12-3E-87$300-3 szes),

24526
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tubro de 1937, a fls. 167 dó livró ri. 257 do tabelião do 10° Offeidl
desta cidade, representando 130 ações; Sr. Mário de Almeida, representando 10 ações; Dr. Carlos de Sabóia Bandeira de Melo, repre4
sentando 10 ações; Sr. Roger André Lacoste, representando 14
ações; e o Sr. Marinus Pereira da Mota, representando 10 ações, ou(
seja a totalidade do capital da Sociedade. Anônima Roxy, conforma
consta da lista que assinaram, a sessão foi aberta pelo diretor-presi-.
dente, Sr. Mário de Almeida, que pediu aos presentes indicarem
dentre eles, um para presidir a assembléia, tendo sido aclamado o,
próprio Sr. Mário de Almeida.

SOCIEDADES ANONIMAS
BANCO DE OPERAÇÕES MERCANTIS, S. A.
Rua São Pedro n. 47 — Rio de Janeiro
BALANCETE RO4 30 DE NOVEMBRO DE 1938

Ativo

•

Letras descontadas
Empréstimos em contas correntes _..
Letras a receber . . .................
Valores caucionados e depositados .
Caixa; Em moeda corrente . .
..
Em bancos
Di versas contas . . .

. •

Passivo
600:0008000
35:1638600
467:9808500
1:3353900
148:0108600
913:1613100
1.603:8298300
2:0418990
30:0008000
745:7313000
39:0463800

........
.....
Capital
...
.
Fundo de reserva
Depósitos em contas correntes com juros •-..,....:.....
Depósitos em contas correntes sem juros ...,....
.. CirCorwoo•WIE
Depó:itos a prazo fixo .
Depósitos a prazo com aviso prévio ..... ........
Vorgvorwoor-•
compromissos por endôsso . 2I
•-•••••••••••••~1~111
Di‘iilendos a pagar .
. ..........~....
Caliçã.o da diretoria . .
•
Depositantes de valores e títUTOS
. lo-0•119~4,2[7
Cheques visados
. •"7".W• • •Ii•-•11Ot• • 1,,•'
Diversos contas . . ,,

359:1753250

'4.946:47454040
Iflio Morgenthaler, diretor-superintendeate. off Ritrico Borret4
(G 7.967 -- ~08 —634200),

LOTEAR STEINTHAL & COMP.
Banqueiros
BALANCETE EM 30 Dl NOVRMBRO EE teee

Ativo
......~..x.
Dinheiro em caixa e bancoe
KIM
...I,
Devedores
Títulos a cobrar no Rio e no interior
ett^kWarIPPC_RIPWIMM
DiN ersas oont.as . . . ..

444:0748800
j .164:8003900
234:6644200
82:5833100
4.596:1233000

P0.984E411
•W •
w ••••••
..
Gopital . .
Fundo para aumento de capital ..~.~~~nossetel
Credores a prazo e à vida
•n•j• •;••• •
Titulas redescontados . . .
.•7••• • •2•921•C•
'nulos em cobrança . .
!gots.
Diversas contas .

50:0001000

50:0008000
723:9738900
'43:7178900
234:43648200
93 :7673000
f.506:123$000

Lothie Steinthal
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1008.
Comp.
(C 7.968 — 3-12-908 — 453900).

SOCIEDADE A140E1MA ROXY
ATA DA ASsamDLLA GERAL ExTRA0RDINARL4 DO IMA
DE 1938

Este, depois de agradecer a escolha, convidou os senhores doutort'
Urbano de Resende Costa e Marinus Pereira da Mota para servirem,
respectivamente, como 1° e 2° secretários, ficando assim constituida
a mesa.

8.505:5203540
232:7418400
387 U383700
A pedido do presidente, os secretários procederam à conferência}
384 :392$300 da lista de presença dos acionistas com os recibos de depósito dag.
55:7083700 - ações na sede da Sociedade, tendo sido constatada a sua concordai:1..
249 :6338200 cia, e a presença de sete acionistas representando as , 3.000 açõea
130:3353200 em que se acha dividido o capital social'.
.A.945:4763040

diretor-gerente.

Dezembro de 1938

2 bre DEzEMI,R0

Aos dois de dezembro de 1938, às 17 horas, na sede social,
Avenida Rio Branco n. 26, 14 0 andar, nesta cidade, presentes Os
acionistas Dr. Abel de Resende Costa, representando 2.600 ações;
Urbano de Resende Costa, representando 230 ações; Sr. João Batista de Resende Costa, representado por seu bastante procurador
Dr. Abel de Resende Costa, nos termos da procuração de 29 de ou-

vista desse resultado, o presidente declarou que a assembléia;
podia validamente reunir-se e deliberar sobre os assuntos de sua
convocação, çujos anúncios, publicados no "Jornal do Comércio" de
24, 25 e 26 do mês de novembro próximo findo e no "Diário Oficiar
dos dias 25, 26 e 28 do mesmo mês de novembro, foram lidos eni
voz alta, pelo 2° secretário e são do seguinte teor: "Sociedade Anônima Roxy — Assembléia Geral Extraordinaria — Convocam-se oe
senhores acionistas para a assembléia geral extraordinária, que se
vai reunir no dia 2 de dezembro deste ano, às 17 horas, na sede
social, à Avenida Rio Branco a. 26, 14° andar, nesta cidade, afim de
tomar conhecimento da renúncia da diretoria e do conselho fiscalo
julgar as contas e atos da primeira até 30 do corente mós, e elegeu
a novq diretoria e conselho fiscal da sociedade. Rio de Janeiro, 22,
de novembro de 1938. — A Diretoria".
Te,rininada essa leitura, o presidente pediu ao 1° secretária para
lêr em voz alta o relatório da Diretoria, o balanço, a demonstraçãe
da conta.de Lucros e Perdas, e o parecer do Conselho Fiscal. Uma
vez terminada a leitura destes documentos, por proposta do acionista Dr. Abel de Resende Gosta, a mesa e todos os acionistas presente%
rubricaram dois exemplares de cada um dos mesmos, afim de MI
um deles arquivado no Departamento Nacional de Indústria e Co..
mércio e ficar o outro no arquivo da sociedade; transcrevendo-se na
ata apenas o parecer do Conselho Fiscal, do seguinte teor: "Parecem
do Conselho Fiscal — Os abaixo assinados, membros do Conselho}
Fiscal da Sociedade Anónima Roxy, tendo examinado o balanço te.
ventado hoje, das operações sociais até à presente data, em confronto com a escrituração e os documentos em que se apóia, tudo
acharam em ordem, pelo que são de parecer que sejam aprovados
aquele balanço e as contas e atos da Diretoria, até esta data. Rio de
Janeiro, 30 de novembro de 1938. — José Martinelli. — Antonid
Ferraz. — Eduardo Monteiro de Barros Rozo".
A seguir o presidente pós em discussão todos os documentos
acima referidos; e, encerrada ela, submeteu à votação aquele relatório,o balanço, a demonstração da conta de Lucros e Perdas e o referida
parecer do Conselho Fiscal, assim como todos os atos e contas da Dia
retoria, até 30 de novembro de 1938, verificando-se terem sido todos,
aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os Srs. Dr. Ur-i
bano de Resende Costa, Mário de Almeida, Dr. Carlos de Sabóla Bandeira de Melo e Roger André Lacoste.
' Depois de proclamar este resultado, declarando que a assembléia acabava de- aprovar por unanimidade os documentos acima
mencionados e todos os atos e contas da Diretoria até o dia 30
(trinta) de novembro próximo passado, disse o presidente que, tanta
ele como os dois outros diretores da Sociedade e o Conselho Fiscal
haviam apresentado, coletivamente e em caráter irrevogável, a re,
núncia a seus cargos; e, por isto, a assembléia devia proceder à ele'e
ção de nova Diretoria e de novo Conselho Fiscal, para o que pedia
aos senhores acionistas preenchessem as cédulas que iam ser distribuidas.
Recolhidas e apuradas estas, verificou-se que haviam sido eleitos:;
para diretor-presidente — o Sr. Raul Martins Ferreira, brasileiro,
industrial, residente em São Paulo; para diretor-secretário — o
Sr. Walter Martins Ferreira, brasileiro, industrial, residente em São
Paulo; para diretor-tesoureiro — Sr. Paulo Martins Ferreira, brasileiro, industrial, residente em São Paulo; para membros efetivos dd
Conselho Fiscal — os Srs. Valdemar Martins Ferreira, Rui Martins
Ferreira e Arsênio Martins Ferreira; e para suplentes do me.sme
Conselho, os Srs. Dr. Celso de Araújo, Leóncio Leme e Nestor Mendonça.
PreAutes os membros da nova diretoria eleita, prestaram
cauçao legal e foram empossados.
Em seguida, depois de proclamar 0 resultado dessa eleição, disse.
o presidente que, tendo surgido dúvidas sobre a legalidade do "gine,
rum' das assembléias ordinárias de 4 de fevereiro de 1938 e - extraordinárias de 22 de outubro do corrente ano, cuias atas foram publimias, respectivamente, no "Diário Oficial" de 17 de fevereiro e 3
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novembro do corrente ano, ia encarregar o 2° secretário de lér
, as mencionadas atas, afim de submetê-las à deliberação da asi*ernbléia
Finda essa leitura, o presidente pôs as ditas atas em discussão.
Pediu então a palavra o Dr. Abel de Resende Costa e propôs que
a assembléia ratificasse e aprovasse todas as deliberações tomadas
pelas referidas assembléias gerais de 4 (quatro) de fevereiro e 22
,(vinte e dois) de outubro deste ano. Submetida à discussão e à vo•ação a proposta do Dr. Abel de Resende Costa, foi a mesma aprovada por unanimidade.
Ainda por proposta do mesmo acionista o segundo secretário da
Mesa ficou incumbido de providenciar para a publicação da ata desta
assembléia, prestando contas oportunamente da quantia que retirar
da Caixt para esse fim.
• Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do
que eu, 1° secretária, fiz lavrar esta ata, que foi escrita sob o meu
ditado e que, depois de lida em voz alta pelo 20 secretário, foi unanimemente aprovada e vai assinada por todos os acionistas presentes, assim como duas cópias dactilografadas tiradas, respectivamente,
para publicação no "Diário Oficial" e para arquivamento no Departamento Nacional de Indústria e Comércio.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Urbano de Rezende
Costa. — Mario d'Almeida. — Marinas Pereira da Moita. — Abel
de Rezende Costa. — Por procuração de João Batista de Resende
Costa, Abel de Rezende Costa. — Carlos de Saboia Bandeira de Mello.
Roger André Lacoste.
(C 7.975 — 3-12-38 — • 1301600).
CONSTRUÇÕES AERONÁUTICAS, S. A
RELATÓRIO DA marrom
Exercício de 1937
Senhores acionistas:
tsomo é de vosso conhecimento, o exercício de 1937 foi principalmente utilizado na preparação, apresentação e discussão do projeto da Fábrica de Aviões e Ilidro-aviões de Lagoa Santa. de aacôrdo
com as condições do edital de concorrência pública publicado no
Aidrio Oficial, dm 1 de março de 1937.
Para ésse fim tivemos o valioso auxílio da Société Transbeeanie, por intermédio do nosso técnico engenheiro R. Gouzinet,
Com o fornecimento dos elementos indispensáveis à composição da
parte técnica do volumoso projeto. que foi devidamente apresentado
na data fixada pelo edital, isto é, em 1 de setembro.
Reconhecidas, pela DD. COBliStSãO julgadora a idoneidade
!técnica e finanCeira de nossa emprésa, foi a nossa proposta (a única
apresentada) objeto de acurados e minuciosos estudos, pela comissão e ainda pela sub-comissão de engenheiros militares, navais e
Civis, nomeada pela comissão julgadora, afim de dar parecer sôbre o
projeto.
Mau grado os esforços da diretoria, que sem medir aacrif'cios
nu despesas. procurou satisfazer plenamente os pedidos de informaeões complementares que lhe foram exigidos, e sempre dentro dos
prazos fixados pelas oommissão e sub-comissão técnica, foi, após
Orca de seis meses de trabalhos, anulada a concorrência por ato do
Zxmo. Sr. ministro da Viação e Obras Públicas, da qual não tive..
enfie conhecimento.
Em virtude do referido ato presidencial, foi aberta nova conborréncia, pelo edital publicado no Diário Oficial de 18 de agosto
$ie 1938, em virtude do decreto-lei n. 617, de 16 do mesmo mês.
Smtando em vias de terminação o novo projeto, completamente revisado de acôrdo com as observações colhidas durante a longa diaSUreãO do primitivo projeto perante a sub-comissão técnica.
Podemos afirmar que nenhum esfôrço foi poupado para tornar
a nova apresentação absolutamente homogénea e exatamente fiel às
novas condições prescritas pelo edital de concorrência, como poderão os senhores acionistas verificar pelo exame das pastas que se
[acham à sua disposição, e que representam exaustivo trabalho.
Durante o exercício foram ainda preparadas e apresentadas, às
Diretorias da Aviação Militar e Aeronáutica Naval, propostas para
a construção em serie de aviões bi-motores, , tipo 232 e 232 bis,
Idênticos à maquete de túnel que os senhores acionistas têm à vista,
le especialmente estudado, entre outras possibilidades de utilização,
para o serviço de correio aéreo militar e naval; aguardamos para
estas propostas as conclusões das respectivas diretorias.
As contas do exercício estão h, disposição dos senhores acionistas, aos quais a diretoria terá o maior prazer em ministrar quaisUnes esclarecimentos.
•
De acórdo com os estatutos, os senhores acionistas deverão
tsteger os membros do conselho fiscal para o novo exercida.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1938. — A diretoria.
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COMPANHIA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS

ATA DA ASSEMBLÉIA GEhAL ORDLNABLk DOS SRS. ACIONISTAS DA Compft
NIIIA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MUNAS, REALIZADA EM 29 D
NOVEMBRO DE 1938.

Aos vinte e nove dias do rcês de novembro de mil novecentos
trinta e oito, às quatorze horas, reunidos em uma das salas da sed
social, à rua 7:colite Otoni número setenta e doia, dez senhores ano
nistas, representando quarenta e uma mil o cem ações segundo const
do livro de presença, o senhor , presidente da Companhia,
Dr. Alvar
'
de Oliveira Castro, declarou haver número excedente a um quarto d
capital, podendo, assim, funcionar a- assembléia, pelo que prupoz pai'
presidir os trabalhos o acionista -senhor Dr. Marcelo de Caste!.
Branco. Aceita a indicação, assume o Dr. Marcello de Castello Branc,
a presidência da assembléia e convida -para primeiro e segundo se
cretários, respectivamente os acionistas seniores Luiz Nolasco M
Pereira da Cunha e Edgar de Oliveira Castro, Constituida, assim
a mesa, o senhor presidehte declara que a ordem do dia consta d,
leitura e discussão da ata da assembléia anterior, realizada em vint;
e dois de julho de mil novecentos e trinta e sete, do relatório da di
retoria e contas e parecer do conselho fiscal, referentes ao exercícu
findo em trinta e um de dezembro de mil novecentos e trinta e sete
e mais da eleição dos senhores membros do conselho fiscal e seus su
plentes para o exercício seguinte. Manda, então, o senhor presidents
proceder à leitura da ata da assembléia anterior. Lida e posta eis
discussão essa ata e ninguem sobre ela pedindo a palavra. é suhmr
tida ti votação e unanimemente aprovada. Em seguida o senhor pre
sidente declara que vai se proceder à leitura do relatório da diretoria. Pede a palavra o acionista senhor H. Bodson e propõe seja
dispensada essa leitura, -uma vez que o relatório se acha publicadc
na imprensa. Consultada a assembléia sobre esta proposta, manifes
ta-se ela de acordo, fisando, assim, dispensada a leitura do relatório. Em seguida o senhor presidente dá a palavra ao senhor "ode
Nin Ferreira, membro do conselho fiscal, o qual lê o seguinte parecer: "Parecer do conselho fiscal — Os abaixo assinados, membro
do conselho fiscal da Companhia Estrada de Ferro Vitoria a Minas,
tendo procedido ao exame do balanço e contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1937. e bem assim do relatório
apresentado pela diretoria da Companhia, são de parecer que sejam
aprovados aquele balanço e contas, por se acharem exatos e em perfeita ordem os documentos fixaminados. Rio de Janeirb, 3 de outubro de 1938. — Armando Vieira. — Alberto Nin Ferreira. — Alfredo G. V. Amaral Filho". Finda a leitura do parecer, o senhor
presidente declara estarem em discussão o parecer do conselho fiscal, relatório, balanço e' contas da Companhia, referentes ao exercido findo em trinta e um de dezembro de mil novecentos e trinta
e sete. Não havendo quem pedisse a palavra sobre esses docurcentoe, o senhor presidente da Companhia ias um relato das diversas
ocorrências do exercício referido. Procede-se, em seguida, à votação e verifica-se terem sido aprovados pela assembléia, o relatório da diretoria, balanço e contas, assim corno o parecer do conselho
fiscal, relativos ao exercício de mil novecentos e trinta e sete, deixando de tomar parte na votação os diretores e membros do conselho fiscal, presentes a esta assembléia. O senhor presidente declara
que vai se proceder à eleição dos membros do conselho fiscal e respectivos suplentes, para o que suspende a se ssão, afim do se munirem
os senhores acionistas das competentes cédulas. Reaberta a sessão
e feita a apuração, verifica-se que foram eleitos, para membros do
conselho fiscal, os senhores: Alberto Nin Ferreira com quinhentos
e setenta votos; Alfredo Gestão Vilemor do Amarei Filho com seiscentos e dez votos e Dr. Armando Vieira com seiscentos e vinte votos, e suplentes os senhores : Luiz Nolasco M. Pereira da Cunha com
quinhentos e vinte votos, Dr. Antônio de Paula Rodrigues com seiscentos e vinte votos e Dr. Raul Nin Ferreira com seiscentos e vinte
votos. Por proposta do acionista senhor Alberto Nin Ferreira, aprovada pela assembléia, fica a mesa autorizada a assinar a presente
ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembléia
levanta a sessão e manda lavrar esta ata que vai assinada pela mesa.
mereetlo de Castello Branco, presidente. — Luis Nolaseo M. Pereira da CUIM, 10 secretário. — Edgard de Oliveira Castro, 20 sesretário.
'(a 7.906-3-12-1938-92$800).
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mindo-lhes a necessária eficiência e articulando-os com a orientação do Governo Federal, fica a diretoria da Obra . autorizada a promover a federação de todos os estabelecimentos com a mesma finan..
dada do que ela mantem nesta Capital, dentro dos seguintes princípios básicos: a) as entidades estadoais ou municipais que desejarem filiar-se deverão ter os seus estatutos perfeitamente idênticos
47,ITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS INDUSTRIARIOS aos da Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados da
cidade do Rio de Janeiro, devidamente registrados; b) embora com
personalidade jurídica própria e conservando sua inteira autônomia
CONTADOIRfA GERAL
administrativa e financeira, as entidades federadas deverão submeterse às deliberações da diretoria central, quer no que diz com a orientação espiritual e material dos estabelecimentos que mantiverem, quer,
DALANGETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938
especialmente, no que concerne às questões referentes à alienação, no
todo
ou em parte, dos bens do seu patrimonio social : e em suas reSaldos
lações com os governos federal, estaduais e municipais; c) a direção
Contas
central será exercida por um conselho composto de 13 membros, eleiCredores
Devedores
tos pelas diretorias conjuntas das entidades federadas, reunidas em:
3ntribuição dos associados e emgeral, especialmente convocada para tal fim. lima vez
B2.564:29615 assembléia
pregadores
eleitos,
os
conselheiros
indicarão, por maioria de votos, três .dos seus
4.500:00080 membros para comporem
antribuição da União
a Diretoria Central com as denominações
106:41589
endas patrimoniais
de presidente, secretário e tesoureiro; e, d) quer para a eleição dos
277
:95710
recitas diversas
conselheiros, quer para os cargos da Diretoria Central será admitido
2:22813
posentadorias
o voto por procuração, ficando estabelecido que para tais cargos serão
6:94711
ensões
elegiveis apenas os membros das entidades federadas. Artigo 38. Os
167 :71813
uxílios para funeral
cargos de presidente e secretário da Obra de Assistência aos Men5.711
:42815
espesas de administração
digos e Menores Desamparados do Brasil poderão ser exercidos em
3.392:69586
rganização e implantação
oarater perpétuo, devendo, em tal caso, renovar-se no período de
16:80012
espesas diversas
tempo que fôr -estabelecido para mandato dos conselheiros, apenas a
eleição dos 11 conselheiros restantes. Artigo 39. Nos estatutos da
97.448:66914 Obra do Brasil a ser criada se indicarão todas as medidas de interesse
9.297:81810
Soma da despesa e da receita
3.616:11113
eis geral e aqui não especificadas, de modo a tornar-se perfeita a har3.153:35319
Rolos da dívida pública
monia entre todas as entidades federadas, em melhor proveito do fira
1.635:17414
obiliário e móveis diversos
precipuo das mesmas, que é a proteção adequada, integral e perma40.201:84813
ascos e/juros de 5 a 7%
nente aos mendigos e menores abandonados do pais.".
28:698:60316
ancos c/de movimento
176:10617
Pedindo a palavra, o Dr. Helion Póvoa propõe as seguintes mo.
elegacias noa Estados
5:81711
dificações: 1', não seja adotada a palavra "Federação" lembrada no
aixa
910:80814
:
iversas contas de ativo
projeto; 2', não seja permitida a adesão ou incorporação de institui246:97283 ções já existentes e estranhas à finalidade da Obra e de orientações
iversas contas de passivo
diversas. Tais instituições não se poderiam identificar completamente
com a nossa orientação e, por certo, dificultariam a tarefa do
87.695:64117
87.695
:64117
Sorna total
conselho geral. Será mais útil e prático circunscrevermos a coordenação das Obras já existentes nesta.Capital e na Baia, bem como as
que, de futuro, forem criadas.
res..
Seabra,
A.
Eduardo Aviz, assistente do contador geral. — 1.
ondendo pela Contadoria Geral.
Postas em discussão, foram aprovadas as modificações propostas,
(C 7.970-3-12-38-771500). ficando, assim, resolvido que a Obra geral será denominada "Obra de
Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados do Brasil".

SOCIEDADES CIVIS

OBRA DE ASSISTENCIA AOS MENDIGOS E MENORES
DESAMPARADOS
r. DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO
DE 1938

Aos 19 dias do mês de agosto do ano do nascimento de Nsso Senhor
esus Cristo, de 1938, à Avenida Rio Branco n. 133, 5° andar, reuniam-se, em assembléia geral extraordinária, os membros da Obra de
-ssistência aos Mendigos e Menores Desamparados da cidade do Rio
e Janeiro, constantes do livro de presença, especialmente convocados
' ara deliberar sobre a reforma dos estatutos.
O Sr. presidente da Obra, Dr. Helion Póvoa, explicando a coaocação da assembléia, convida para presidir seus trabalhos, o Dr.
(arcos de SousaJIantas que, assumindo a presidência, convida para
° e 20 secretários OS Srs. Carlos de Carvalho Palmer e Mozart Baalar. Em seguida, determina a leitura do edital de convocação, o que
. feito, declarando que ia mandar proceder a leitura da ata da assemdéia geral ordinária, realizada em 31 de maio próximo passado. O
r. Atila Ramos Sobrinho declara que a referida ata foi publicada e
de todos conhecida, propondo por isso seja dispensada a leitura da
/lesma, o que é aprovado.
Dando início aos trabalhos, o Dr. Sousa Dantas comunica que a
iroposta de reforma dos estatutos foi discutida na última reunião da
iiretoria e nela e' prevista estender a ação da Obra a todo o Brasil.
kntes de mandar proceder a leitura das alterações propostas, convida
Sr. Romulo de Avelar para tomar parte na mesa, como uma homeiagem à Casa do Funcionário Público que tão gentilmente ofereceu
.ste salão para a realização desta Assembléia, além de outras dadivas
`i Obra. Pelo 1° secretário foram lidos os artigos alterados dos estatutos,
lua, a seguir, foram postos em discussão. As principais alterações,
-aferem-se à substituição dos Conselhos Consultivo e Fiscal Protetor,
Jor um Conselho Fiscal que será composto de 13 membros; além dos
3residentes de honra a que se refere o art. 10, foi acrescentado o preMente da Caixa Ecônornica; a diretoria a que se refere o artigo t2
ficará reduzida a seis membros, com a supressão dos cargos de 2*
vice-presidente e 1° e 2° provedores; e as disposições finais seguintes: "artigo 37 — Com o fim de unificar em todo o país os serviços
-er_ is de assistência aos mendigos e menores desamparados, impri-

Em seguida pede a palavra o Sr. Rafael Levi de Miranda, e comunica que vai embarcar para Recife, afim de fundar naquela capital, uma Obra semelhante à nossa. Relata as circunstâncias que aconselharam a reforma óra em discussão e que, aprovada, implica na reforma da diretoria. Por isso propõe sejam os atuais diretores reeleitos para o próximo mandato de dois anos a começar de janeiro de
1939. Referindo-se com palavras de carinho a cada um dos diretores
que são uma garantia da continuidade de direção e orientação, faz
referências ao Dr. Romero Estelita, do Ministério da Fazenda, que
tem colaborado em benefício do Abrigo. Ao Sr. capitão Chefe de Policia deseja tambem homenagear pelas atenções dispensadas à Obra e
sua diretoria. Quanto aos m ceribros dos conselhos, não só da Obra
desta Capital como a do Brasil, propõe sejam eleitos no fim deste ano,
em assembléia especialmente convocada. .
Não havendo mais quem queira discutir a reforma apresentada,
põe a mesma em votação, bem como as Modificações e emendas feitas
pelos Srs. Dr. Helion Povoa e Rafael Levi de Miranda, verificando-se
terem sido aprovadas por unanimidade.
O Dr. Helion Póvoa declara que, como presidçnte da Obra, agradece, em nome da diretoria, a renovação do mandato concedida pela
assembléia e lembra que, para assegurar e ajustar a Obra à sua nova
finalidade de coordenação, fique estabelecido que o presidente do
conselho da Obra do Brasil seja o Sr. Rafael Levi de Miranda, que
deverá trazer da Baía e de Recife os nomes dos demais membros para
completarem o referido conselho. Tal indicação foi recebida com
uma prolongada salva de palmas.
Encerrando os trabalhos da presente assembléia, o Dr. Marcos
de Sousa Dantas congratula-se com todos os presentes pela aprovãção
unanime da reforma e declara ser êste um dos dias mais felizes que
tem vivido a nossa Obra, pois a mesma é ampliada a outros Estados
do Brasil. Levi vai ao Norte para repetir o milagre realizado na Baía
e nesta Capital. Declara que está certo de interpretar o sentir de
todos os presentes implorando a Deus as suas bençans para o eminente amigo Levi afim de que p ossa multiplicar sua ação caridosa,
realizando o seu grande Ideal de amparar os que sofrem.
E, nada mais havendo a tratar, eu, V' secretário da mesa, lavrei.
esta ata que el por todos assinada.
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1038. — Marcos de Sousa Dantas.
— Carlos de Carvalho Palmer. — Mozart Bacellar. — Romulo
Aceitar. — Helion Povoa. — Raphael Len de Miranda. — Armando
de .Sampaio Vianna. — Renato de Abreu. — Attila Ramos Sobrinho..
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MAMO OFICIAL necção IV
Estatutos

I — Da Instituição e seus fins

Artigo 4°. A Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados da cidade do Rio de Janeiro, com sede e Mim nesta Capital,
é fundada, primordialmente, para os seguintes fins:
I°. Assistência moral e material a todo e qualquer mendigo, independemente de .nacionalidade, cór, religião, sexo, idade, estado civil
e de saúde;
2°. Assistência moral, material e educativa para todo e qualquer
menor desamparado (nas condições acima enumeradas para os mendigos adultos, quer seja encontrado na via pública ou entregue
Obra.
Artigo 2°. Para a consecução desses fins e dos que se lhes subordinam, a Obra deverá ser regi& pelos estatutos presentes e será investida de personalidade jurídica de direito privado e de duração
indeterminada.
— Dos órgãos de admiWstração, sua composição e atribuiçães.
Dos Servidores da Obra.
Artigo 3°. A Obra é constituid'a por uma •si5 classe de membros,
não devendo haver distinção ee sexo, -côr, posição social cu religião.
§ 1°• O único motivo de recuse será a profissão públiça de ateismo, irreligiosidade ot. negativismo, os quais estão em flagrante contradição com o espírito da Obra. A única condição, poisesole esse ponto de vista, é que os membros selam tementes a Deus, não importando
a maneira por que se manifeste ess homenagem ao Supremo Creador.
§ 2°. Todos os membros podem vetar e ser votados.
§ 3°. Todos os que subscreven os presentes estatutos, bem como
os que posteriormente forem admitidos por forma regular, são considerados membros da Obra.
§ 4°. É ilimitado o número d. membros.
Artigo 4 0 . A administração da Obra de Assistência aos Mendigos
e Menores Desamparadcs da cidale do Rio de Janeiro será exercida
pelos seguintes órgãos:
a) assembléie geral de todo e os membros.
b) diretoria.
c) conselho fiscal.
•
Parágrafo único. Em todos os departamentos da achninist .ação,
acima enumerados, os cargos serão exercidos gratüitamente, sem onus
de qualquer espécie para a Obra.,
Artigo 5°. A assembléia geral, come órgão supremo da administração, compete além do exercício das atribuições que lhe são próprias e reguladas em capítulo es p ecial. eleger os membros da diretoria
e do conselho administrativo e zelar pela fiel observância do disposto
nos presentes estatetoe e na lei civil, no que fôr aplicável.
Artigo O. A diretoria, r. °mil órgão executivo por excelência,
exercerá as suas atrihuiçõe3 de acorri( com o disposto nestes estatutos
e na lei, que regulará sempre es casos omissos.
Artigo 7 0 . Além da funeão fiscalizadora dos atos da diretoria, tal
como definido em lei e nestes estatutos, o conselho fiscal, composta
de 13 membros, funceenará taiebere como órgãc auxiliar da mesma diretoria, quando solicitado. .
Artigo 8°. Todos es membros da diretoria e do conselho de administração da Obra terão mandato pelo tempo de dois anos, podendo.
ser reeleitos.
Artigo 9°. Serão considerados presidentes de- honra, como homenagem à ação social que repreeentam:
a) o Presidente da República;
b) o Cardeal Arcebispo;
c) o governador da cidade;
d) o chefe de polícia;
e) o presidente do Banco de Brasil;
1') o juiz de menores;
g) o presidente d Associação Comercial;
h) o president e de Associação Brasileira de Imprensa:
i) o presidente do Sindicato dos Legistas do Rio de Janeiro;
j) o presidente da Caixt Económica Federal.
Artigo 10. A Obre é a única responsável por todos os seus compromissos, só respondendo os seus dirigentes pelos execessos de mandato em que incorrerem, nos termos da lei.
III — Das atribuições da assembléia geral
Artigo 11. A assem/fiei.; geral dos membros da Obra se reunirá,
ordinariamente, uma vez por ano, dentro da segunda quinzena do mês
de fevereiro, para c fim precfpuo do exame e aprovação das contas
da diretoria e do parecer que zobre elas emitir o conselho fiscal e eleição e posse dos diretores e conselheiros. quando fór o caso.
§ 1°. Extraordinariamente, a assembléia geral se reunirá sempre
que convocada pela diretoria, não podendo em tal caso discutir e votar
assuntos outros que não os constantes do respectivo edital de convocação.
§ 20 . O ano financeiro, pare efeitos de balanço, coincidirá sempre
com o ano civil.
§ 3°. Em primeira convocação, as assembléias gerais, ordinárias
ou extraordinárias, só se poderão reunir e deliberar válidamente com
a presença da maioria absoluta dos membros da Obra, convocados por
edital publicado com cinco dias de antecedencia, ditas assembléias deliberarão com qualquer número de membros presentes.
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§ 4°. As reuniões da assembléia, quer ordinária, quer extraordináe
ria, serão sempre presididas por membros por elas eleito ou aelama.,
do, ao qual compete a designacião dos secretários e escrutinadoreie
quando se tratar de eleições, para completar a mesa.
§ V. As atas das reuniões da assembléia geral serão sempre lavradas pelo primeiro secretário da mesa em livro próprio, devidamente
autenticado pelo presidente da diretoria, e serão sempre assinadas por
todos os membros da mesa, salvo nos casos de modificação dos estatutos, em que deverão ser tombem assinadas por todos os membros presentes.
IV — Da diretoria, sua composição e atribuições.
Art. 12. A diretoria da Obre, a quem incumbem todos os encargos
diretos da administração da mesma, será composta de seis membros
eleito, e com as segnietes denominações:
'a) presidente:
b) vice-presidente;
c) 1° secretário;
d) 20 secretário;
e) 1° tesomeiro;
f) 2° tesoureiro.
,
e
Artigo 13. Á diretoria, como órgão coletivo, tompete assentar as
diretrizes gerais de administração, organizar os quadros de seus servidores e fixar- i hes a reinuneração, prover às necessidades desta, inspecionar diuturnamente a execução. de todos os seus serviços e. finalmente. sugerir à assembléia geral todas as idéias e modificações los
estatutos qua lhe pe.:crerem ilide o . necessários à consecução de seus
fine. Incumbe-lhe igualmente, zelar pela fiel observância dos presentes estatutos, por parte de sem: membros e servidores.
Artigo 14. Para o exercício de suas funções, definidas no artigo.
anterior, a diretoria se reunirá, erdinariamente, no princípio de cada
MêP, e, extraordinárlamente, sempre que convocada pelo seu presidente, podendo deliberar sobre os assuntos de sua competência com
a presença no mínirnc de 4 de seus membrOs.
•
§ 1°. O membros do ecnselbo de administração poderão tomar parte
nas reuniões da diretora e opinar sobre os assuntos em debate, sempre eme convocados pela mesnia rara tal fim.
e 2°. Em raso de vaga, temporária ou definitiva, de qualquer
cargo da diretoria, ao presidente compete o preenchimento da mesma
por membro efe. sua livre escolha, o qual servirá até a primeira reina°
da nesemblé:a geral ordinária que proverá definitivamente o cargo.
Artigo IS. A assinatura de dncur r ^-`o?, núbli,-. o ou partiru . r. .,s
que envolverem direta ou indirMane, responsabilidades para a
Obra, e especialmente os de orden pecuniária ou patrimonial, serão.
sempre assinados pelo presidente conjuntamente com outro membro
da diretoria — tesonteiro ou secretário — de acordo com o artigo I.
Parágrafo único. No exercício normal de suas atribuições p en e
-eficasodrt ubião,emspdntoufals
ocasionais, na ordem hterarquica em que estão colocados no artigo
12.
5
Artigo 16. Ao presidente compete:
a) Representar a diretoria ativa ou passivamente, em Juizo ou
fora dele, salvo nos casos ou atos que envolvam responsabilidade pecuniária ou patrimonial da Obra, em que agirá em conjunto com
outro diretor, na forma estabelecida nestes estatutos ou delibereda
pela Assembléia Geral;
b) Nomear todo o ,pessoal necessário ao desempenho dos serviços da Obra, de acordo com os cargos criados pela diretoria;
.c) Superintender os serviços gerais da administração e zelar
peja execução normal dos mesmos;
d) Prover as necessidades da administração nos casos omissos,.
oct-referenaum da Assembléia Geral Ordinária, que das mesmas conhecerá em sua primeira reunião.
Artigo 17. Ao vice-presidente compete:
a) Substituir o presidente em seus impedimentos ou faltas ocasionais e preencher o tempo de seu mandato, quando a substituição
se der em caráter definitivo, dentro do último semestre de sua terminação;
h) Comparecer às reuniões ordinárias ou extraordinárias da diretoria. colaborar com a mesma na administração da Obra e desempenhar todas as comissões que, em proveito da mesma, lhe. forem
cometidas.
Artigo 18. Ao primeiro secretário compete:
a) Ter sob a sua guarda todo o arquivo da casa, salvo os de nas
tureza contabilistica, pecuniária ou patrimonial, bem como documentos d3 eaixa, que serão arquivados na Tesouraria;
b) Superintender todos- os serviços de expediente e correspon- •
ciência da Obra, assinando com o presidente os que forem de sue
competência nos casos previstos nestes estatutos.
c) Praticar todos os demais atos que, na forma dos estatutos e
di lei, se incluem no exercício normal de suas funções;
de Substituir qualquer outro membro da diretoria, na ordem
sucessive prevista no artigo 1/.
Artigo 19. Ao segundo secretário compete:
e) Substituir o primeiro secretário no exercício pleno -de Wall
fulnções, em caso de impedimentos ocasionais ou faltas do mesmo;
• b) Desempenhar quaisquer outras funções que lhe -foreto come.
tidas pela diretoria.
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Artigo 20. Ao primeiro tesoureiro compete:
a) A escrituração patrimonial da Obra em livros próprios, deyidainente autenticados pelo presidente, e em forma mercantil, teudo
sob sua guarda e conservação todos os papéis, documentos de caixa,
titule s e valores de qualquer natureza, com ás restrições constantes
da leira e leste artigo;
1) •:, Fornecer ü diretoria balancetes mensais extraídos da escrituração, bem como informes minuciosos sobre a vida financeira de
sibra e a situação da sua caixa;
e) Levantar balanços gerais no fim de cada ano, com demon.stração da conta de Lucros e Perdas, encaminhando-os, com o seu
relatório sobre a situação do ano financeiro, ao exame do Conselho
:Visco!, de modo a que este possa conhecer das contas da diretoria;
d) Assinar com o presidente os balancetes e balanços já referitis, bem como todos os atos e papéis de sua competência;
e) Recolher a Bancos aprovados pela diretoria todos os valores
elo dinheiro, excedentes a cinco contos de réis, bem como títulos noreeiativos ou ao portador, representativos de valores incorporados
a,r patrimônio da Obra;
f) Substituir qualquer outro diretor, na forma estabelecido
nestes estatutos.
Artigo 21. Ao segundo tesoureiro compete:
ai Substituir o primeiro tesoureiro em seus impedimentos ou
Mias o e astonais: •

De-dmpenhar todas as funções inerentes ao cargo ou a
outras comissões que lhe fore.m cometidas pela dire-
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Arti .Jr . 22. Ao Conselho Fiscal compete:.
ts . 1 . :saminai as contas e atos da diretoria, constantes dos balaiwete.: isensais e balanços gerais de fim df ano, sobre • os mesmos
emitindo seu parecer para estudo c deliberaço da Asseinbléia Geral

ordiearei;
da:

1), tolaborar com a diretoria, sempre que solicitado, no estudo

kliret lazy:: da administração, escetuados os casos de natureza pa-

i sillionial, colidentes com as suas funções fiscalizadoras.
Artigo 23. A mobilização de fundls para a adminis t rasi7e) cor.
Til!)' da Obra, isto é, para a s ilespcs:as ordidrias, competirá ao tesoureiro, q ue deverá assinar compromissos, tiradas de dinheiro, etc..
conjuntarrrente com o presidente ou seu sul: z litube cle uniformidade
colo o^ disposto no artigo 1 1.
Artigo 24. Ao tesoureiro cumprirá sindicar o bom andamento
de fornecimentos, arrecadaçSo de bens. cont s ibuições m e nsais, enfim
tudo que se referir à parte e,:osómice_finao s siea da 0;,es.
Parágrafo único. Esse diretor poderá e.xisir, sempre que julgar
indispensável. as informações de que necessitar.
Artigo 25. O Conselho Consultivo e Fiscal se comporá de treze
membros.
. •
Artigo 26. As vagas que se verificarem no Conselho serão preenchidas, até h realização da eleição. por vero o mesmo Conselho
julgar em condições de se dedicar. à Obra e indicar.
Artigo 27. Cabe ao Conselho quando convocado comparecer às
seções da diretoria e aux:lia - ia. poddndoos seus membros. singular
ou coletivamente. ser encarleraclos de incumbência, que não envol=
*va responsabilidade administrativa.
Arligo ?8. cabe ao Conselho a visita diária à Obra, por um de
seus membros, em escala feita direteria, ficando consignadas no
livro de visitas tidmini Q trativits as suas observações.

V — Da Administrerno e Serviços Internos

-

Artigo 29. Para administração interna das obras de assistência
â mendicância, se providenciará a escolha de uma congregação de
'irmãs, cuja superiora será a superintendente geral, subordinada h
diretoria.
Parágrafo Único. Nenhum pretexto poderá ser apresentado com
d fim de prejudicar o dispositivo deste artigo, que é considerado esanelai, portanto, irreformável.
VI — Disposiebes Gerais
Artigo 30. Os regimentos internos das diversas secções da Obra
'ecrãJ elaborados pela diretoria com a colaboração do Conselho.
Artigo 31. A contratação de serviços médicos e hospitalares ficará, como de resto os demais, a cargo exclusivo da diretoria, a qual
bse esforçará, entretanto, por conseguir, na medida do possível, que
os de direção geral sejam prestados gratuitamente, remunerando-se
porém, todos os que requeiram assistência geral ou de periodioidade
regular.
Artigo 32. A Obra terá escrituração regular e apresentará balan-

eel es mensais de caixa e balanços anuais.
Artigo 33. É terminantemente proibida, sob qualquer pretexto,
a alteração parcial ou total, eventual ou definitiva, de quaisquer
bens doados ou adquiridos pela Obra, não se compreendendo nessa
proibição jóias, moedas, metais preciosos, pedrarias ou quaisquer
(nitres objetos cuja conservação poderia ser justificada unicamente
por motivos ornamentais ou artísticos.
Artigo 34. Os recursos da Obra serão prdvenientes de esmolas,
COI libuições mensais, doações, etc.
a P. Todos os recursos deverão ser gastos com a manutenção e
ssmpliação dos benefícios, ficando vedada a formação de patrimônio,
Si sua custa, isto é, Dão é permitida a capitalização das esmolas a
*migo prazo, sob nenhum pretexto
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§ 2 0 . Não se compreendem no pareigiafo anterior os depósitos,
em banco ou caixa econômica, a prazo inferior a "um ano", cujo fim
fôr a guarda ou recolhimento dos recursos.
§. 3'. Em caso de doação de imóveis, eles serão inalienáveis, devendo ser aplicada sua renda, caso a produza, de conformidade com
o § P. •
§ 4 0 • É vedado aceitar subvenções, doações ou quaisquer outras
esmolas que impliquem no tolhimento de liberdade administrativa
da Obra e que estabeleçam condições que desvirtuam o espírito da,
Obra.
• Artigo 35. Em caso de, provada a impossibl'idade da manutenção da Obra, competirá à assembléia geral 'determinar o destino a
ser dado aps seus institutos, bem corno aos imóveis referidos no
§ 3' do •artigo anterior.
Artigo 36. A reforma destes estatutos só poderá ser feita por
assembléia geral extraordinária, convocada especialmente para este
fim, com o mínimo de 30 membros.
VII — Disposições Finais
o
•Artigo 37. Com fim de unificar em todo o país os serviços
gerais de assistência a mendigos e menores desamparados, linpri.inindo-lhes a necessãrm eficiência e articulando-os com a orientação
cio governo federal, fica a diretoria da Obra autorizada a promover
• federaçâo -de todos os estabelecimentos com a mesma finalidade
do que- ela mantém nesta Capital, dentro dos seguintes princípios
basilares:
a) As entidades estaduais ou municipais que 'desejarem filiarse, deverão ter os seus estatutos perfeitamente idênticos aos da
Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro, devidamente registrados;
b) Embora com personalidade jurídica própria e conservando
sua inteira autonomia administrativa e .financeira, as entidades lederadas deverão submeter-se às deliberações da diretoria centrai,
quer no que diz em a orientação espiritual e material dos estabelecimentos que menti\ erem, quer especialmente, no que concerne as
questões referentes à alienação, .no todo ou em parte, dos bens do seu
património social, e em suas relações com os governos federal, estaduais e municipais.
e) A direção central, sei á exercida por Conselho de 13 membros. eleitos pelas dietorias conjuntas das entidades federadas, reunidas em Assembléia Geral especialmente convocada para tal fim.
1 - mn vez e!eitos, os conselheiros indicarão, por maioria de votos, ires
clos seus membros para composem • a diretoria central, com as donoininarões cie President e. :secretário e Tesoureiro;
d , Crer para a eleição dos conselheiros, quer para os cargos da
diretoria central, será admitido e voto por procuração, ficando estabejecicin que, para tais cargos, serão elegíveis apenas os membros das
entidades federadas.
Artigo 23. Os cargos de presidente e-secretário da Obra de A52-•
sistência a 3:endigos e Menores Desarnparaclofs do Brasil poderão ser
exercidos em caráter perpétuo, devendo, em - tal caso, renovar-se, nu .
período de tempo que fôr estabelecido para mandato dos conselheiros, apenas a eleição dos 11 conselheiros restantes.
Artigo 39. Nos estatutos da Obra do Brasil a ser criada, se indicarão todas as medidas de interesse geral e aqui não especificadas,
de Modo a tornar-se perfeita a harmonia de funções entre todas as
entidades federadas. em melhor proveito do fim precípuo das mesmas, que é a proteção adequada, integral e permanente aos mendigos
e menores abandonados do país.
VIII — Disposições Transitórias
Artigo 40. Fica prorrogado o mandato dos atuais diretores em
exe:fcício, de acordo com a distribuição do artigo 12 e assim composta:
Presidente — Dr. He/ion Póvoa.
Vice-presidente --- Dr. António Trança Filho.
1° Secretário — Dr. Álvaro Henrique Carvalho,
20 Secretário — Renato Abreu.
1° Tesoureiro — 1VIozart Bacelar.
20 Tesoureiro — Armando Sampaio Viam.
-Artigo 41. Revogam-se as disposições em contrário.
(C 8.046 — 2-12-38 — 612$000 — 2 vezes)..
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOGIAO2C0 GRAIAÚ
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 1938.

Aos cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e trinta
e oito, às vinte horas e na sede do Grajaú Tenis Club, à Avenida Engenheiro Richard número oitenta e três, realizou-se uma assembléia
geral extraordinária, em segunda convocação, nos termos da presente
ata. Pelo Sr. Dr. Edmundo 'Silva Junior, na qualidade de presidente
da Comissão, que convocou a presente assembléia geral, foi dito que,
verificando pelo livro de presença haver número legal, declarava instalada a assembléia e solicitava da mesma a indicação do presidente
que devia dirigir os respectivos trabalhos, sendo o próprio Dr. Edmundo da Silva Junior então aclamado, o qual aceitou o encargo e
convidou para primeiro e segundo secretários, respectivamente, os
Srs. Artur de Morais e Castro e Guarani Ferdinand. Instalada assim
a mesa, pelo presidente foi solicitado ao segundo secretário a leitura
dos anúncios de convocação, publicados no "Diãrio Oficiar e "Jor.
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bal do Comércio", nos seguintes termos: "Associação Grajad — Assembléia Gerai Extraordinária — 2.4 Convocação. — A Comissão
infra assinada, cumprindo o que ficou deliberado na última assembléia, vem com o presente convocar os sócios quotistas da Associação Grajatt para se reunirem em assembléia geral extraordinária
(segunda convocação), no dia cinco de novembro próximo vindouro,
ie vinte horas, na sede do Grajati Tente Club à Avenida Engenheiro
Richard n. 83, para discutirem e aprovarem ou não a extinção da
misma, conforme o relatório que se acha á disposição doe interessados, na sede do referido club. — Dr. Edmundo Silva Júnior. —,
Dr Mario de Morais Paiva — Gabriel Guimarães Menezes. — loto
após, foi lido pelo primeiro secretário o seguinte relatório: "Relatório
— A comissão infra a:ssinada, eleita pela. assembléia geral extraordinária da Associação, Grajaú, realizada no dia trinta de setembro próximo passado, no desempenho de suas funções, vem apresentar as
conclusões a que chegou do exame que fez da situação geral da referida Associação. Conforme se verificou do histórico da Associação
G y ulai], na época da fundação de Grajati Tenis Club, aEmprêsa Brasileira de kmóveis e Construções não transigia como `boje transige
com instituições esportivas. Era indispensavel a aquisição de um
terreno para a instalação desse chie e, a forma mais prática de
ctitè-lo no momento foi a fundação da Associação Grajaú. Comprando
ti terreno em 1926 para. ser pago em prestações e no prazo de "cinco
anos, o Grajaú Tenis Club desde logo aí se instalou construindo benfeitorias próprias onde se conserva até hoje sem solução de continuica,iie. São 1)a-5-gados mais de doze anos sem que o preço do terreno
t e nha sido totalmente pago até hoje, consequência aliás, da falta do
uni interesse maior, porque, como se verifica da escrituração da Associação. a sua administração se vem arrastando penosamente sem
qualquer iniciativa ou desenvolvimento. Em tais condições, a sua
existèneia se vem prolongando inutilmente e o seu patrimônio corro
o grave risco de se perder de um momento para o outro, pois o
atrazo do pagamento do saldo devedor torna periclitante a sua 'situação, de vèz que o 'contrato de compra e venda do referido terreno
podorá ser rescindido, gerando daí uma fonte intérmina de contendas
que entravarão o futuro do Grajaú Tenis Club. Logo, não mais se
justifica a existência da Associação Grajaú, cuja extinção é aconselhada nos seguintes termos: — a assembléia que decretar a extinção
'lia Associação autorizará a Empresa Brasileira de Imóveis e Construções a passar diretamente a escritura de compra e venda do referido terreno ao Grajaú Tenis Club, assim se cumprindo o que
consta de uma carta datada de vinte de abril de 1926, da referida
e.mprêsa para a Associação; por sua vèz o Grajaú Tania Club pagara
à emprêsa o saldo devedor ainda existente da compra do referido
terreno; pagará todas as despesas decorrentes dessa operação, bem
como substituirá por títulos de propriedade do Grajaú Tenis Club,
todas as quotas dos atuais quotistas da Associação Urajaú, regularizando quando oportuno a situação dos quotistas em débito ou portadores de um direito qualquer, de acôrdo com os estatutos da mestoa. O Grajaú Tente Club ainda recolherá e conservará o arquivo da
Asseciação Grajaú, cujos livros e documentos serão encerrados por
esta Comissão que assim os autenticará, inclusive unia relação nominal dos quotistas constantes da referida Associação. Salvo melhor
juizo, desde que o Grajail Tania Club esteja de pleno acórdo, aliás, já
parlamentado a respeito e convidado para participar de uma assembléia a se realizar, esta, poderá desde logo decretar a extinção da Associação Grajail, que por esta forma perde definitivamente o seu
objeto. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938. — Dr. Edmundo Silvd
Junior. — Manto de Morais Paiva — Gabriel GuiouIrdes Menezes".
Posto em discussão o referido relatório, falaram a respeito os seus
subscritores, bem como outros quotistas e por esta forma ficou bem
esclarecido o mesmo em seus detalhes e conclusões.. Terminada a discussão foi posto a votos o relatório e suas conclusões, sendo tudo unanimemente aprovado, não votando os componentes da comissão re!atora. Em face das conclusões e da aprovação do referido relatório,
pediu a palavra o Sr. Artur de Morais e Castro, o qual depois de
fazer uma série de ponderações propôs que antes de ser-decretada
pela Assembléia a extinção da Associação, ficasse deliberado o seguinte: primeiro — a designação de uma passeia para representar a
Associação Grajaal no ato da asinatura da desistência da escritura de
compra e venda do terreno com a Companhia Brasileira de Imóveis
e Construoties, aceitando-a, Com quitação reciproca e subscrevendo-a;
segundo — que o mesmo representante subscreva como testemunha
a escritura diréta de compra e venda entre a referida emprêsa e o
Grajaú Tenha Club; terceiro — que a mesma passeia fique autorizada a praticar todos os atos finais relativos a extinção da Associação,
tudo fazendo e requerendo a respeito, atos esses que só deverão ser
praticados definitivamente após o registro do titulo de propriedade
do referido terreno pelo Grajad Tania Club no Registro de Imóveis;
quarto — essa mesma pessôa praticará todos os atos, bem como tomará todas as providências necessárias ao integral cumprimento do
que acima está deliberado, retificanda ou ratificando o que precisa
fôr, podendo ma gna°, se assim julgar necessário, convocar assembléias
gerais extraordinárias para se reunirem dentro de quarenta e oito
horas da data da primeira publicação. Posta em discussão essa proposta, foi a mesma amplamente debatida e acolhida com a mala;
simpatia, fiando indicado para representar a Associação Grajati o
Sr. Dr. Edmundo Silva Junior. Encerrada a discussão e posta em
votação, foi a referida proposta aprovada por unanimidade, inclusive
a indicação do Sr. Dr. Edmundo Silva Junior, que aceitou o encargo
e agradeceu a confiança nele depositada. Em seguida a assembléia resolveu ratificar desde já todos 0 5 atos que vier a praticar o Dr. Ed-.

Dezembro de 1938 215:11

- ---1

mundo Silva Junior, mesmo no caso de não fazer a convocação de 11
que trata o item quarto da indicação do Sr. Morais e Castro, valendo 1
os mesmos atos como se praticados diretamente pela própria assembléia. Pelo Sr. presidente foi declarado exgotada a matéria, objéto principal da assembléia e por isso consultava da mesma se necessitava ainda de mais algum esclarecimento com referência a qualquer
ponto omisso ou duvidoso. Diante do silêncio que se prolongou por
mais de três minutos, o Sr. presidente convidou então o representante do Grajad Tente Club a se pronunciar a respeito do que se passára nesta assembléia e que interessava intimamente à referida Instituição. Falou então o Sr. José António Mirilli, na qualidade de
presidente e representante do Grajati Tenis Ciub, dizendo nada ter,
que aduzir a resfeito, pois tinha satisfação de verificar que, cern
todas medidas de cautela e segurança, se realizava um dos grandes
idéais do Grajati Tania Club, estando este portanto, de pleno acórdo
com o que a assembléia havia discutido e deliberado, nada lhe cumprindo acrescentar a respeito, aproveitava entretanto o ensejo para
congratular-se com a comissão pela sua brilhante atuação e tão
profícuo resultado, sendo estas palavras aplaudidas pelos presentes. -•••••
O Sr. Dr. Mario de Morais Paiva, agradece em nome da comissão e
declara que outra intenção não houve senão a de bem servir aos interesses da Associação e do Grajati Tente Club. A seguir,pelo senhor
presidente, foi posta em votação a deliberação de extinção da Associação Grajaii, como entidade-de direito civil e nos termos da presente
ata. Verificada nominalmente essa votação pelo Sr. presidente foi
declarado çstar por unanimidade de votos extinta a Associação Ciajaó, ressalvando-se a prática de todos os atos e providências descritas
na presente ato. Usando ainda da palavra o presidente e vários dos
presentes, foram trocados votos de cordialidade pela forma serena e
fraterna com que os trabalhos correram, verificando-se entre todos
uma perfeita compr2ensão de iiVais para maior grandeza do Graja4
Tenis Club e do bairro, que lhe deve o nome e ficou conhecido pela;
propaganda feita pelo club. O presidente da assembléia diz fazer em,
penho em declarar, como morador, quiçá, mais antigo do bairro,
como 1.0 presidente, que foi do Gralaú Tenis Club e como seu atual
presidente de honra, que, desde os primeiros passos do club e desaq
a fundação da Associação. ponde observar a cordial acolhida que os
dirigentes dessas instituições sempre tiveram por parte da Diretoria
da Companhia Braçileira de Tmov e is & Construções, vendedora uo
terreno e não fóra esse bom acolhimento, as facilidades de pagamento e sobretado a benévola espera da companhia para a soluçãci
ora trazida à liquidação da associação, de ha muito as ditas instituições, teriam deixado de existir. Dos membros diretores da referida companhia é dever, diz ainda o orador, enaltecer a pesstia de se4
ilustre atual presidente, o patrício Dr. António Eugênio Itichard,
Júnior, pote é devido à sua capacidade técnica, aos seus penosos ira-,
balhos de campo que o antigo pantanal do Andaraf Grande se trans.,
formou, como que pela Mão Divina, no já formoso e futuroso Gra.,
jaú, não sendo demais renovar ao Dr. Richard a gratidão de todos
nós moradores do esplêndido recanto desta cidade; estas últimas na-4
lavras foram abafadas por calorosas palmas no recinto. A presente?
ata, que ia sendo ditada pelo Sr. presidente e escrita por mim, primeiro secretário à proporção que os trabalhos se iam desenvolvendo,
foi lida em veiz alta sem que tivesse havido qualquer pedido de reit-,
ficação e, posta em votação, foil unanimemente aprovada, indo por;
mim, Artur de Morais e Castro, subscrita e assinada pelos demais
componentes da mesa. — Artur de Morais e Castro. — Edmundet
Silva Junior. — Guarany Ferdinand.
A presente é a cópia fiel da ata da Assembléia Geral Extraordin
nária da Associação Grajall, realizada em 5 de novembro de 1938, ex..
fralda do respectivo livro de atas. — Arthur de Morais e Castro.
Edmundo Silva Junior.
(0-7.883 — 3-12-998 — 2509900).

ANUNCIOS
Kosmos Capitalização S. A.
Comunicamos aos portadores de títulos o ao Público em gerar
que, de acôrdo com o disposto na alínea e do art. 41 do deoreto-teg
n. 854, de 12 de novembro último, a partir deste mós, os sorteios pas."
carão a ser feitos, ao meio dia, na sede da sociedade, à rua do Ou.
vidor n. 87, 2°, no último dia útil do mês, emvés de se realizarem no
dia 16, salvo ulterior deliberação do Governo.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 7.879 — 1-12-1938 — 969700 — 3 vezea)11
•

União Beneficente dos Servidores da Policia Mtinueipal
A comissão organizadora dos estatutos convida os interessado*
a comparecerem ao dia 9 do corrente, he 16 horas, à avenida Hena
Tique Valadares n. 38, 1*, para tomarem parte na as,embléia de lei-r
lura e aprovação doe estatutos e eleição da primeira diretoria.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1998. — A comissJo.
(C 7.884 -- 3-12-1938 -- 20500
Y.g244
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-Sociedade Anônima Viagens Int et nacionais

COMPANHIA NACIONAL DE SEGpROS DE VIDA

B. A. V. I.

Convidare-se os senhores acionistas a se reunir em assembléia
geral extraordinária, no dia 7 do corrente. às 14 horas, na sedo da
São convidados os senhores acionistas para se reunirem 'em as- sociedade, à avenida Rio Branco n. 141, afim de proceder-se à eleisembléia geral extraordinária, no dia 19 do dezembro corrente, às ção dos cargos vagos da diretoria.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — A diretoria
15 horas, na sede da companhia, à rua da Quitanda n. 86, nesta Capital, afim de debberarem sôbre uma proposta da diretaria, relativa
(C 7.885 — 3-11-1938 — 113200).
ao aumento da quantia segurada, proporcional aos ordenados doe fun.
cinnarios da companhia, na apólice de seguro coletivo, e bem assim
sõbre a proposta de acionistas para atribuição aos administradores de
Companhia Usinas Nacionais
uma percentagem Obre lucros líquidos anuais, nos termos do art. 98
éc decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. Ficam suspensas as transASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ferências de ações até a realização da assembléia.
Segunda convocação
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.035 — 2-12-1938 — 61$200 — 3 vezes).
Não se tendo realizado, por falta de número legal, a assembléia
convocada para o dia 23 de julho passado, convidam-se novamente os
senhores acionistas para se reunirem em assembléia geral extraCompanhia Indústria e Viação de Pirapora
ordinária, no dia 20 do corrente, às 14 horas, na sede da companhia, à rua Pedro Alves ns. 317 e 319, afim de:
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) discutir e votar a reforma dos estatutos;
b) tomar conhecimento da renúncia dos diretores;
São convocados, nos termos do artigo décimo sexto, parágrafo sec) eleger a nova diretoria, de actirdo com a reforma aprovada;
gundo, dos estatutos, todos os acionistas 'desta cmpanhia, para uma
d) discussão de interêsses gerais.
assembléia geral extraordinária, a se realizar no dia 10 déste Mó%
De acôrdo com o art. 20 dos atuais estatutos, só poderão tomar
às 16 horas, na sede da companhia, à rua da Quitanda n. 20,
parte na reunião os acionistas que depositarem na caixa da companhia, as suas ações, pelo menos três dias antes da reunião.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A. diretoria
(C 8.047 — 2-11-1938 — 33$700 — 3 vezes)
(C 7.971 — 3-12-1938 — 1073100 — 3 vezes)
AIRKIMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA"

r

Companhia Indústria e Viação de Pirapora

Banco Econômico Nacional

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados todos os acionistas desta companhia para uma
assembléia geral extraordinária a se realizar no dia 7 do corrente mês.
às 14 horas, na sede da companhia, à rua da Quitanda n. 20, 5 andar,
para o fim especial de tomar conhecimento da renúncia de diretores
e de proceder à eleição dos acionistas, que os devem substituir.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.048 — 2-12-1938 — 39$800 — 3 vezes)
•

São convidados os senhores acionistas a ses reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 5 de dezembro próximo, às -14
horas, na sede social, à rua Campo Grande n. 168, para o fim especial de modificar a diretoria de forma a atender eficientemente ao
desenvolvimento atual do Banco.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1938. — A diretoria.
(C 7.872 — 3-12-1938 — 123200)

Companhia Simões S. Á.

Sindicato Profisisontal dos Corretores de Seguros

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas para a assembléia geral
ostraordinária, a se realizar na sede da sociedade à rua Tedfilo Otonl
a.. 113, 1° andar, sala 4, às 14 horas do dia 18 do corrente, afim de
iomarem conhecimento e deliberarem Ware uma proposta da diretoria
Ora a venda de diversas propriedades, pertencentes a esta companhia.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8.114 — 2-12-1938 — 393800 — 3 vozes)
Sindicato

dos Empregados em Seguros do Distrito Federal

De ordem do senhor presidente, convido os senhores associados
tara a assembléia geral extraordinária, a realizar-se na próxima
quarta-feira, 7 do corrente, às 15 horas, no salão nobre da Associação
dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, a avenida Rio Branco
da. 118/120, para tratar de assuntos relativos à sua classe.
1° secretário, MauRio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938.
--ar
rfcio Dias Reguf(e.
(C 8.112 — 2-12-1938 — 393800 — 3 vezes)

Laboratórios Raul Leite, S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De a,côrdo com o que determina o art. 29 dos nossoss estatutos, são convidados os senhores sócios quites dêste sindicato Para
se reunirem em assembléia geral ordinária, que terá lugar a 12 do
corrente, às 17 horas, para eleger a diretoria, conselho fiscal e 311.•
plentes para o perfodo de 1 de janeiro de 1939 a 1 de janeiro de
1941.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — A diretoria.
•
(C 7.973 — 3-12-1938 -- 133300)

Associação dos Agêntes Fiscais do Imposto de Consumo
EDITAL

Atendendo ao que requereram 60 senhores associados, realizarse-á, no próximo dia 15 do corrente, às 15 horas, na sede da associacão, à avenida Rio Branco n. 117, r andar, sala 228, uma assembléia
geral, em que se tratará da reforma dos estatutos, e, para a qual,
são convidados todos os senhores socos quites.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — Rubens Rego Serra
Martins, presidente.
(C 7.884 — 3-12-1938 — 393800 — 3 vezes)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Declaração à praça

São convidados os senhores acionistas para .a assembléia geral
extraordinária, que se realizará no dia oito do corrente, às 15 horas,
Declaramos que vendemos a farmácia de nossa prop..ledade,
na sede social, à praça 15 de Novembro n. 42, 1° andar, e na qual se sita à avenida Mem de Sá n. 178, ao farmacêutico Artúr Batista
deliberará a respeito:
Loureiro, livre e desembaraçada de quaisquer onus. Convidando pelo
f
a) do aumento do capital em ações preferenciais, nos termos do presente a apresentarem aqueles que se julgarem credores, nu prazo
da lei. — Gonçalves, Filha & Cruz.
r't. 70 dos estatutos;
b) de melhor distribuição das funções dos diretores;
Reconheço a firma retro de Gonçalves, Filha & Cruz.
r) da nomeação dos suplentes dos membros do conselho fiscal.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
Aio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — A diretoria.
o sinal público) da verdade. -- Francisco Antonio Machado, tabelião.
.(C 7.976 — 3-12-1938 — 423800 — 3 vezes).
4C 8.045 — 2-12-1938 — 263500 — 2 vezes),

Se-?eifii..
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NIINISTERIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E CONIÊRCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

'

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dezembro de 938 11

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO B MARCAS DE INDUSTRIA It DE COMÉRCIO

IBoletim

n. 274
a

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Ata da 238' sessão ordinária, realizada em 18 de novembro de 1938.
Presidência do Sr. Francisco António Coelho, diretor geral dql,
Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
A PRÓXIMA REUNIÃO
Aos dezoito dias do mês de novembro de mil novecentos e trinta
Realizar-se-á na próxima sexta-feira, 9 do corrente, a habitual e oito,
sob a presidência do Sr. Francisco António Coelho e cota
sessão semanal do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, a presença
de todos os seus
realizou-se a' habitual sessão]
quande serão julgados os processos abaixo relacionados. Aos interes- do Conselho de Recursos da membros
Propriedade Industrial.
sados nesses julgamentos ou aos seus procuradores legalmente habiIniciados os trabalhos, depois de lida e aprovada a ata da ses-4
litados, será permitida a defesa oral de suas razões pelo prazo má- são anterior, que foi aprovada, o secretário submete á deci g o
do'
ximo de dez (10) minutos:
Conselho uma petição e um telegrama de Lima 8c Tortomano pe.*
Recursos
dindo o adiamento do recurso referente á marca Manteiga Avenida,
t

N. 1.247 - Proc. 11.463/31 - transferência da marca EM- ermo n. 52.4C0. O Conselho concedeu excepcionalmente o adia-,
- PLASTRO PHENIX, n. 25.965 - Recorrentes, Charles Kaniefsky, mento, determinando, todavia, a reinclusão em pauta, do process4,
(espólio de); massa falida da Companhia de Produtos Phenix, S. A. e paia a sessão seguinte.
Vicente Apolloni - Recorridos, D. Maria Júlia de Campos Barros e
Passa-se, então, ao julgamento dos ptocessos pautados, regis-o:
trindo-se as seguintes ocorrências:
seus filhos e o D. N. P. 1. (reincluido.).
N. 2.292 - proc 20.014/37 - ter. 53.811 - marca LANOL Recursos:
Recorrente, Aloisio Russo; recorridos, Companhia de Perfumarias
N. 2.221 - Processo n. 20.502137, termo n. 19.211, privilá.
Beijaflór, S. A. e o D. N. P. E. (reincluido.).
N. 2.934 - proc. 17:720/36 - transferència da marca FORM1- aio. "Alho em pó e processo para nrnará-lo". Depositante e recor:.
DAVEL, n 16.974 - Recorrentes, Bebiano Nunes & Comp.; recor- rente, João Inácio Teixeira. Recorrido, D. N. P. I. - Provido, de
acordo com as restrições propostas no parecer do auditor.
ridos, Orsini Varges Melo e o D. N. P. 1. (reincluido.).
N. 2.288 - Processo ri. 1.823133. termo n. 12.053, privilégio,
N. 2.335 - proc. 911/36 - ter. 16.401 - Priv.: "Escova rotativa" - Recorrente, Geraldo de Sousa e Silva; recorridos, António um gazeificador de sulfureto de eerbono para a extinção de form./.
ges, denominado "Extintor Vulcano". - Recorrente, Guido Blauth.
Dias de Arruda e o D. N. P. I.
Justo Lourenço Cordova e o D. N. P. I. - Pelo reco:4
N. 2.336 - proc. 5.557/37 - ter. 18.360 - Modélo Ind.: Nova rRecorridos,
i do, 'ralou o advogado Sílvio de Aleitai
Portela. - Negou-se prom
forma de ornamentação para suportes de camas e semelhantes - vimento
ao recurso, de acordo com as restrições propostas no pae
Dep. e recorrente, João Parente; recorrido, o D. N. P. 1.
neer
do
auditor.
N. 2.337 - proc. 7.290/37 - ter. 18.426 -"Priv: Extintor de
Comparece á sessão o conselheiro Fonseca Costa.
formigueiros pela aplicação de formicida líquida, transformada em
N. 2.289 - Processo n. 19.410i95. termo n. 15.859 estado gazoso, pelo aquecimento produzido por reservatorio de água (Crio
- Um novo nrocesso de limpn za e desobstrução de cano» nara
quente. - Dep. e recorrente, Alasakichi Tomita; recorrido, o
águ a notável ou não - Depositante, e recorrente, Sociedade H.dro-i
D. N. P. I.
N. 2.338 - proc. 9.365/37 -ter. 18.576 - Modèlo Ind.: Um flux Ltda.: recorrido, D. N. P. T. - O Conselho confirmou o des.,
recorrido, por não ter sido fu ndamentado o recurso.
cuscús em miniatura - Dep. e recorrente, Maria Cármen Brandão; pr.cho
N. 2.290 - Processo n. 7.571137 termo n. 18.437 - Modeld
recorrido, D. N. P. I.
d.2 utilidade - Uma nova e económica dis p osição para acondicioN. 2.339 - proc. 10.347/37 - ter. 18.626 - Modêlo Util
Recipiente aquecedor com chaminé movei - Dep. e recorrente, Ari tomento e utilização de arame far p ado - Depositante e recorreroe,
NO de Miranda Lima; recorrido. D. N. P. I. - Negou-se Pr51-.
Freitas Mugnaini; recorrido, o D. N. P. I.
N. 2.340 - proc. 7.031/37 - ter. 50.567 - marca: PLASMO- meuto ao recurso.
N. 2.291 - Processo n. 6.978 1 37 termo n. 18.406 - Modelo
CIDA - Recorrente, a Química Bayer, Ltd.; recorridos, Laboratório
e utilidade - Um a p erfeiçoamento em capas para
Instituto Galeno Ltd. e o D. N. P. I.
cobrir e ir evegar má q uinas le escrever
- Depositante e recorrente, Laurent Rep.,
N. 2:341 - proc. 22.810/36 - ter. 47.011 - marca: CREME tran •
recorrido. D. N. P. 1. - Neeou-se provimento ao recueso_
DE ROSAS - Recorrentes, The Sydney Ross Co. Corp. e Francisco
N. 2.292 - Processo n. 20.011137,
• Olímpio de Oliveira; recorridos, Juventino S. Luz e o D. N. P. I.
termo n. 53.811 - Muca
N. 2.342 - proc. 13.497/36 - ter. 44.509 - marca: SAES LkNOL - Recorrente. Aloisio Russo; recorridos, Companhia de Per-.
fumarias Beija-flor e o D. N. P. I. - Compareceram, pelo re-.
EFERVESCENTES DE CA.RLSBAD - Recorrente, Municipalidade de coerente,
o agente oficial Júlio Melo e pelo recorrente, o Dr. A.
Karlsbad, da República da Tcheco-Slovaquia; recorridos, Evans Sons
Montenegro. O primeiro re quereu o adiamento do julgamento do re-1
Lescher & Webb Ltde. e o D. N. P. I.
pelo prazo de 15 dias, para o fim de apresentar ao D. NN. 2.343 - proc. 13.917/37-Caducidade da marca DIOXOGEN, curso,
I. o pedido de caducidade da marca impeditiva. O advogado
n. 21.330 - Recorrente, António Guimarães Victory; recorridos, P.
pecorrente discutindo a petição. declarou
The Oakland Chenical Co. e o D. N. P. I.
não concordar com o adiaN. 2.344 - proc. 27.921/36 - ter. 48.304 - Insignia Comer- mento tendo em vista que a caduci/ade alegada podia ser procescial: DIALOP - Dep. e recorrentes, Dianda, Lopez 8c Comp. Ltd.; sada em qualquer tempo independente do julgamento.. - O Come-.
11.0 decidindo sobre a petição, adiou o julgamento do recurso, ror
recorridos, Daimler-Benz Aktiegesellschaft, S. A. e o D. N. P. I. 15
dias, contra o voto do Dr. Auditor.
• N. 2.345- proc. 9.876/37 - ter. 51.263- Titulo: LABORAN. 2.293 - Processo n. 18.228136, termo n. 45.775 - TITORIO QUIMIOTERAPICO RIO - Recorrente, Instituto QuimioteráCERVEJARIA
SUL BRASIL Ltda. - Depositante e recorrente,
pico Ltd.; recorridos, R. Araujo, Carvalho & Comp. e o D. N. P. I. trio
. N. 2.346 - proc. 3.391/36 - ter. 42.085 - marca: SILEX- Ce rvejaria Sul Brasil Ltda.; recorrido, D. N. P. I. - Deu-se prov.mento
ao
recurso.
NEUTRAL - Dep. e recorrente, Empreza Progresso Ltd.; recorriN. 2.294 - Processo n. 26.315136, -termo il. 15.775 - Marcai
dos, Vladimir Josef Kavalier e o D, N. P. I.
TEMPO-C - Depositante e recorrente,
Guertzena.,
N. 2.347 - proc. 8.821/37 - ter. 50.993 - marca: PEPCI- ZANGA
teia; recorrido, D. N. P. I. - Falou o advogadoBernardo
Franklin da Silva
TRON - Recorrentes, Fontoura & Serpe; recorridos, Barros, Hollna- Araujo
por J. Monteiro da Silva. - O Conselho resolveu conver'01 tia Comp. e o D. N. P. I.
ter o julgamento em diligência
afim de ser ouvida a Secção de BoN. 2.348 - proc. 12.715/36 - ter. 44.323 - marca: LUPA - tânica
do Museu Nacional, sobre se . Zanga Tempo ou não uma
Dep. e recorrentes, Perez & Boschi; recorridos, Meias Lupo, S. A. e expressão
necessária.
O D. N. P. I.
N. 2.295 - Processo n. 13.034137, termo n. 52.400 - Ma**
N. 2.349 - proc. 13.882/36 - ter. 44.591 - marca: CANINHA Avenida - Recorrente, Custódio Ferreira da Costa] recor4
VELHA DE PIRASSINUNGA - Recorrente, Vitorino Ferreira da Menteiga
1-I•idos, Lima & Tortomano e o D. N. P, I. - Adiado
Costa; recorridos, Dei Nero & Comp. e o D. N. P. I.
Para a P ré-a
• N. 2.350 - proc. 7.409/37 - ter. 50.657 - marca: FABRICA xima sessão.
A
essa
altura
comparece
o
conselheiro
João
Maria
de
LeCerdti,
BOLANDO - Dep. e recorrente, Bolando Mendes; recorrido, o
N. 2.296 - Processo n. 2.753137. termo n. 49.523 - Ihre4
D. N. P. I.
M. B. - Recorrentes, Moura Brasil & Cia.; recorridos. Lti-,
N. 2.351 - proc. 9.432/37 - ter. 51.134 - marca: ZENI - Vacina
el f 6rio de Oulmieterapin Ltda, e o D. N. P. I.
Dep. e recorrente, Armando Zeni; recorrido, o D. N. P. I„
Os antOt
baixaram em diligência ao D. N. P. 1.
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N. 2.297 — Processif ri. 2.831137, termo, Caducidade da marca
AESCULAP, n. 29.046 — Recorrente, Aktiengesellschaft Fuer Feiapechanik Vormals Jetter & Scheerer; recorridos, Laboratório Esculápio Ltda. e o D. N. P. I. — Os autos baixaram em diligência ao D. N. P. I.
N. 2.298 — Processo n. 26.308136. termo n. 48.103 — Marca
CASA DAS BORRACHAS — Depositantn e recorrentes, Fuad &
Bunducki; recorrido, D. N. P. I. — Deu-se provimento ao rec a rso .
Terminados os trabalhos é encerrada a sessão depois do Sr.
15. esidente convocar nova reunião para sexta feira, dia 25 do corrente. ás 14 horas.
E de tudo para constar, eu, Antônio Carlos Petra de Barros,
isecretário do Conselho de Recursos, lavrei a presente ata que terá
assinada por tonos os seus mernhros, depois de aprovada. — Francisco António Coelho. — José Caetano de Oliveira. — João Maria
de Lacerda. — Ernesto Lopes da Fonseca Costa. — Godo fredo Ma- Osvaldo Soares.

•
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PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
TERMO DE CONTRATO
Publicação feita de acordo com o art. 41 do Regulamento
vigente (decreto n. 16.204, de 1523).
2.. Da data da publicação de mie trata o presente artigo,
corneçarã a correr o prazo para o deferimento do pedido. Da.
ter IBM oposidles ao Departamate 00 dias, poderão ap
mento Nacional de Propriedade Industrial, aquele. que se ittl&pitem prejudicados com a concessão da patente requerida.

Termo n. 19.850 de 6-12-37.
Dr. Egon Elod — Alemanha.

Pontos caraterísticos da invenção de "Peças laváveis, colarinhos em particular, e processo para a fabricação das mesmas", para
a qual pediu privilégio o prof. Dr. Egon Elod.
I.° — Peças laváveis, colarinhos em particular, cujas camadas
de tecido são coladas e enrijadas por meio de camadas ou misturas
Expediente do diretor geral
dos mesmos, caracterizadas pelo fato dos agentes de colagem o de
enrijecimento consistirem em polfmeros, misturas de polfmeros ou
Dia 2 de dezembro de 1938
polimcros
mixtos, praticamente insoluveis porém embebiveis dágua,
Registro de marcas
de compostos vinflicos e/ ou acrtlicos — em particular polivinilacehaboratório Lysoform S. A., — LISODENT — classe 48 (termo tatos, que podem conter acréscimos tais como derivados celulósicos,
t7.100).— Indeferido de acordo com o art. 80 n. 7 do decreto nú- amoleoentes, resinas e substâncias semelhantes;
niert, 16.264, de 1923.
20 — Entretelas para peças laváveis, colarinhos em particular,
nlberto Gomes & Cia., — GUARANY — classe 41 (termo 51.5(14). constituidas
por tecidos impregnados com polimeros termoplásticos,
e 1923.
Rotim & Haas Aktiengesellsohaft — BURNUS — classe 46 (ter- polirneros mixtos ou misturas de polimeros, praticamente insolúveis porém embebfveis dágua, de compostos vinilicos e/ ou acrilicos
t o ( n R .212) .— Renove-se o registro.
Burgess Baterry Company — BURGESS BATERRY — classe 8 - em particular polivinilacetatos, que podem conter substancias suplementares tais como derivados celulósicos. amolccentes, resinas e
(terleo 63.239) .— Renove-se o registro.
J. Carreira Juntar — CONTINENTAL 7-- classe 17 (termo outras semelhantes;
a* Processo para a fabricação de peças laváveis e de entreteRenove-se o registro.
las de acordo com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de se emExigência
pregar agentes de colagem e de enrijecimento que contenham — na
-;tefan Plazuk (termo 50.198).— Requeira, em separado, me- qualidade de componente principal — polimeros termoplásticos,
diante novo depósito, tendo em vista a modificação radical do cliché misturas de polimeros ou polimeros mixtos, praticamente insolúInici'aoiente apresentado.
veis porém embebíveis dágua. de compostos vinilicos e/ ou acriliDiversos
cos, e junto a esses quantidades reduzidas de derivados celulósica
Nlerc,edes Büromaschinem-Werke Ak tiengellsch af (21.780138 — nitrocelulose, por exemplo — e/ ou outros acréscimos, tais como
junto ao termo 55.111).— Nada ha que deferir, tendo em 'vista a amolecentes, resinas e substancias semelhantes;
4° — Processo de acordo Com o ponto '3, caracterizado pelo fato
Informação do Arquivo.
Horário Mendes de Oliveira Castro Filho (29.203133) e Noemy de se empregar compostos polivinilicos e/ ou compostos polisacrilicos que não se fundem — e apenas amolecem — às temperaturas
França (27.364138) .— Aguarde oportunidade.
João Fernandes Novo (13.109138).— Nada ha que deferir, uma de 75 a 110° C ocurrentes nas operações de lavagem;
Vez que já findou o prazo de proteção da marca cuja caducidade foi
— Processo de acordo com o ponto 4, caracterizado pelo fato
requ Prida
de se adicionar — aos compostos polivinilicos e/ ou poliacrilicm
Expediente do diretor da Secção de Privilégios de Invenção
que não se fundem, e apenas amolecem, às temperaturas de 75 a
i10° C ocurrentes nas operações de lavagem — outros compostos poDia 2 de dezembro de 1933
livinilicos e/ ou compostos poliacrilicos, de preferência na proporExigências
ção de 10%, os quais fundem pelo aquecimento as temperaturas de
Ricardo Sana Carreras (termo 20.825). Albert Auriol e André 75 a 110° C ocorrentes nas operações de lavagem;
[Auriol (termo 20.104).— Cumpram a eiiáncia do técnico.
0° — Processo de acordo com os pontos 3-5, caracterizado pelo
Geraldo Henrique Woerdenbag e Geraldo Henrique Woerdenbag
de se empregar agentes de colagem e agentes de enrijecimento
fato
Pilho (termo 19.541).— Preliminarmente, reconheçam as assinatucontendo — além de um ou mais compostos polivinilicos e/ ou po.
ras (te fls. 20.
liacrilicos — amolecentes insolúveis e derivados celulósicos, nitroDiversos
celulose
por exemplo;
N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij (26.923138), Cluett,
Processo de acordo com os pontos 3-6, caracterizado peto
(27.510138),
Elastic
Rail
Spike
Corporation
Inc.,
&
Co.
jle,abOdy
fato
de
se
empregar agentes de colagem e agentes de enrijecimento
ese
Junkers
(27.630138),
N.
V.
Hollandsche
DreadI (27.629138), Ther
En FCabelfabriek (27.655138), Det Norske Aktieselskab for Elektro- contendo — além de compostos polivinilicos e/ ou pollacrilicos
keznisk Iixiustri (27.856138), Dr. Leonardo Cerini (27.657138), Fre- nitrocelulose em proporção não excedente de 15% — 5 a 15%, por
derie Stattmuller (27.658138), Heerdt-Lingler G. M. B. Il., (27.674, exemplo — dos dolimeros;
de 1938), International Pulverizing Corporation (27.951138), doutor
8° — Processo de acordo com os pontos 3-7, caracterizado pelo
Ernst Weker (27.852138), International Standard Electric Corpora- tato de se empregar agentes de colagem e agentes de enrijeeimento
tion (27.853138), The Dunlop Rubber Co. Ltda., (27.854138), Inter- contendo polistirol além dos compostos termoplásticos polivinilicos
national Gleneral Electric cimpany, Incorporated (27.933138), Aktieou polia-críticos — embebíveis dágua porém praticamente
bolaget Eordieka Armaturfabrikerna (27.934138); B. Penteado S. A. e/
libreis e as vezes dos amolecentes e derivadas celulósicos;
(27.935138), e António Galarão de Castro (27.936138 — comprova9° — Processo para a fabricação de peças laváveis de acordo
eões de uso efetivo).— Deferidos.
com o ponto I, caracterizado pelo fato de se introduzir entre as
Expediente do diretor da Secção de Marcas
camadas de tecido a serem coladas — uma camada intermeiiária
Dia 2 de dezembro de 1938
'(entretela) de acordo com o ponto 2, e pelo fato de se efetuar a
reunião das camadas mediante o emprego da pressão e do calor, por
Exigéneias
exemplo, pela passagem a ferro ou por um tratamento em prensas
(*) loaac Benoliel (26.867138 junto ao termo 32.301).— Batiaa vapor;
N-a a exigência constante da informação.
10 — Processo Para a manipulação de peças laváveis de acordo
Instituto de Quimioterapia Vidigal Ltda., (termo 58.597138).—.
Cumpra-se o disposto no art. 29 do decreto n. 24507134.
Com os pontos 1: e 2, caracterizado pelo fato das camadas de tecido
J. Carreira Junior (termo 63.389), e American Hardware Cor- — separadas umas das outras pela lavagem — serem novamente
reunidas umas à soutrae graças à ação de agentes dissolventes or..
poration (termo 63.388).— Satisfaçam a exigência do Arquivo.
ganicos, por meio do calor e da pressão, por exemplo por moto tIN
ReProdur4do por_ ter saldo com incorreção,
passagem a ferro ou de um tratamento em prensas a YaPor.
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