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EXERCÍCIO DE 1939
A Diretoria a Imprensa Nacional, de acordo citnn a legIslaçáo em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício .
da 1989, mediante pagamento da
a3 período de 12 meses, na Tesouraria da I_
- -1 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e rc:.;..
.
repartições arrecadadoras federais — Delegac.iis

Mesas de Renda e Coletorias.
Aos funoluaáries pal)licos federais, estadeais e municipais ê facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
2G e:0, a que tZm Cireilo, em duas prestações semestrais de 24000.
Fara facilidade e pontualidade na remessa, as inscrições de asai.
oeo;cesG serão ne.rlias guando realizadas até o último dia do nate anterior
&que:e em çte ezmeça ii azainatura, fato é, até 31 de dezembro ou até 30
C,e Junho.
l'etle-se às repartições arrecadadora*, que nAo aceitem pedidos de assiLator,:s, iiiii.s riessiro drases condisztes, a nilo ser para funcionúr:os.
l'rrçzs de tassimr..enrr:s tranr.:s sio n IIIõrio da Justiça" ou de cada uma
411.2, Nreveles
Crieis:1%
l:actlçãesa riensa ou ~inanira j tio interior
'70Z000
&met:melares .
1108000
l'stocimeAries
603000
8:1$000
Ni:aleires alinhat . rio dia 400 rés. nté o limiLe tie ales
ruiu queret.:a toterse e mais O i i,, pelos seguintes cadernos de el liatr O .fol ints& Sol.!
t-sor ou frevelo.
l'i.r uno decorrido. mura :500
sobre
preço do dia.
i.reço iG ailru.ro de boje C •41.11 filado na intima página.
•
ouiscrimAçoUs
—

i

11-dação

forneceria gratuitamente aos &assinantes nduaeroa

asirz:za:!x. C s:troa:adem ou anteriores 8 data da assinatura.
—t
1.50, q ue os interessaJor renocent as suas assinaturas
ca.,* ti antecedèucia conveniente, afim de alio ficarem com as nuas coleções
desfalcadas.
— (ha conhecimentos das assinaturas& tomadas por intermédio dar coletorias federais, mesas de rendas e alfandegas, podara° ser encaminhados
diretamente A Imprensa Nacional sem laterferencia das delegacias fiscais,
— As ~inalaras nÃo pagas dentro doa primeiras 15 dias do novo pe.
*Iodo sadio caiam/aduz e procedida a cobrança do respectivo preço.
— Nos dias 18 e 25 de cada as8a aerl publicada, em famicuica ap ensas ItO
"Diário da Juallça", • juriapradenela do Soprem.. Tribunal Militar e do
Tribunal

de Apelava., Co Distrito Federa/.

N. dia It. s.. Para boa ordem doei eiervivea
Itedagao, a no interesso
da atIbilimi, Oca erlabidecido ama mi pedidos para reproduedo de nuitérta
paga, vaaliefieadia peies Intercaladas a *alindaria de errar ou oiniaalies, devem
sue fanes dna IS Ili a•
asaram*, até 48 bem asas a mdda doo
Grafem offellafa.
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Quadro Único do pessoal da Secretaria do extinto Senado Federal,
vago em virtude de aposentadoria do respectivo titular, José Ferreira de Mesquita.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938, 1170 da Independência
e 500 da República.
GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.
DECRETO-LEI N. 929 — DE 8

Abre, pelo Ministério da Viação, o crédito especial de 15.000:00050,
para despesas (Serviços e Encargos) da Rede de Viação Parand-,
Santa Catarina, e dd outras providências.
O Presidente da República, Usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de quinze mil contos de réis (15.000:000$0),
que terá a seguinte aplicac'ão:
a) 5.000:000$0 (cinco mil contos de réis), na regularização do
adiantamento de igual quantia feita em 1937 à Rede de Viação Parir' 'Santa Catarina; o
,) 10.000:00080 (dez mil contos de réis), na concessão de novo
Ántamento à mesma Rede, destinado ao pagamento de seu pessoal
à liquidação dos compromissos assumidos com a "Importadora..e.'xportadora Gokee do Brasil" e a "Société Metallurgique D'Enghiert
Saint Eloi", vencidos, respectivamente, até dezembro de 1938 e junho de 1938.
Art. 2.0 A importância a que se refere a letra a do artigo anterior será distribuida ao Tesouro Nacional, para a respectiva elas.
eificação da despesa e escrituração na Contadoria Central da República; e a importância indicada na letra b, distribuida à Delegacia
Fiscal no Paraná, afim de ser entregue à Rede de Viação ParanáSanta Catarina, para estrita aplicação nos termos deste decreto-lei.
Art. 3.0 A débito da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina,
na escrita patrimonial, levará a Contadoria Centra,1-- República a
importância de 15.000:00080 (quinze mil contos o. réis), corresp ondente aos adiantamentos feitos e a serem indenizados com os
tr ansportes realizados nu a realizar em proveito do Governo Federal.
Art. 4•0 Para os fins indicados no artigo antecedente, fica suspenso o pagamento, em espécie, de quaisquer contas de transportes
da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, escriturando as repartições pagadoras as respectivas despesas a débito das verbas ou títulos próprios e a crédito de Movimento de Fundos com a Contadoria Central da República, que procederá à necessária .escrituraçãe
nos sistemas financeiros o patrimonial.
Art. 5P Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, O de dezembro dc 1938, lir da Independência
e 500 da República.
GETuLIO VAROAS.

João de Mendonça Lima.
A. de Souza Cosia.
•n•n•••••n•

DECRETO-LEI N. 930 — DE 6

DE MEMBRO DE 1938
Prorroga o prazo a que se refere o art. 1 0 do Decreto-Lei ti. 576,
de 29 de julho de 1938

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o srtigo 180 da Constituição, decreta:
• Artigo único. Fica prorrogado, até o termo de sessenta dias
contados da publicação desta lei, o prazo a que se refere o art. 10
de Decreto-Lei n. 576, de 29 de julho de 1938.
Rio de Janeiro, 6 ' de dezembro de 1938, 117 0 da Independéncia
g 500 da República.
Orrumo VAROU,
~1111~..

DECRETO-LEI N. 928 — DE 6

DIC

DEZEMBRO DE 1938

Extingue um cargo de Auxiliar de Portaria padrão R, da Secretaria
do extinto Senado Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Artigo único. Fica extinto, nos termos da Lei n. 443, de 4
de junho de 1937, um cargo de Auxiliar de Portaria, padrão II, do

De DEZEMBRO DE 1938

DECRETO-LEI

Fernando Costa.

Da DP:zEMBRO na 1938
Ditrjrale .sobre acréscimo de vencimentos de oficiais do Polida militem
do Distrito Federal, sem direito o acesso.
N. 934 — DE 43

O Presidente da República, usando da atrilbuição que lhe ( A ufere o art. 180 da Constituição, e
Considerando que a Policia Militar do Distrito Federal, ecntio
corporação auxiliar do Exército, por -força dos regulamentos o da
legislação em vigor criou determinadas exigências fiP natureza
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técnico-profissional-militar, para aprimoramento de seus quadros, ventos decorrentes da promoção, reasalvada
Wiltage % de PA!'
visando o superior interesse do serviço público, sem atender a In- guidade."
teresses individuais;
• VII — Suprima-Se o § 1° do art. 10.
Considerando, entretanto, que cabe ao Governo não esquecer serVIII — o § 2° do art. 10 passa a -ser o 1%
viços relevantes e excepcionais, prestados por alguns oficiais que não
'IX — O § 3° do art. 10 passa a ser o 2°.
podem mais, quer pelas condições de idade, quer pelas de saude,
X — Substitua-se o § 2° do art. 39:
acompanhar o desenvolvimento intelectual que ali se processa e fi"§ 2.° Nas classes de mais de 20 cargos ocupados, essa lista decaram impedidos de aspirar promoção aos postos imediatos;
vera ter unicamente os nomes de funcionários em número duplo ao
da soma das vagas ocorridas no quadrimestre "
Decreta:
XI — Substitua-se o § 3° do art. 45:
Art. 1°. Aos majores, capitães e 1 ee tenentes que, no exercido de
suas funções prestaram ou prestarem serviços relevantes ate dezem"§ 3.° O presidente da Comissão de Eficiência inscreverá esses
bro de 1939 e que contarem mais de 30 anos de praça, sem direito a pontos, por extenso, nos boletins de merecimento, que serão rubripromoção ao posto imediato, por falta de requisitos regulamentares, cados pelos demais membros da Comissão e encaminhados aos serviços
poderá ser concedido, a juizo do Governo, acréscimo de vencimentos, de pessoal."
calculado em tantas vezes 5%, quantos forem os anos de serviço exXII — Acrescente-se ao art. 45:
cedentes de 30.
"§ 4.° Em relação aos boletins de merecimento, que contiverem
§ 1°. O acréscimo de que trata este artigo, adquirido no serviço ativo, não poderá exceder de 30% do soldo e prevalecerá na ponderação máxima para um ou mais dos itens das condições essenciais (art. 27) ou da condição complementar (art. 28, letra "a"); Os
reforma.
serviços de pessoal adotarão as seguintes providêneias:
§ 2°. Em qualquer hipótese a importância das quotas somadas
I — Encaminharão esses boletins à Comissão de Eficiência.
aos vencimentos do posto, não poderá exceder aos do posto imediato.
II — A Comissão de Eficiência julgará os boletins, tendo em
vista as informações que colher sobre a justeza do conceito expresso
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938, 117° da Indepen- pelos chefes de serviço, mantendo ou alterando os pontos conferidos,
sempre justificadamente e por escrito;
dência e 50° da República.
Garrueio "VARGAS.
III — Após o julgamento, a Com166ão de Eficiência procederá
na conformidade do § 3°."
Francisco Campos.
•
XIII — Substitua-se o art. 51:
"Art. 51. De posse dos registos de vagas e dos mapas de pro" DECRETO-LEI N. 932 — DE 6 DE DEZEMBRO DE 1938.
moção, a Comissão de Eficiência realizará a apreciação final das
promoções."
Abre pelo Ministério da Educaçdo e Saude um crédito de 1:300$este,
XIV — Substitua-se o art. 53:
suplementar à verba r. Material — sub-consignação 17, do
orçamento vigente.
"Art. 53. A Comissão de Eficiência poderá promover, sob reserva quando julgar nécessário, diligências e investigações sobre o
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con- processamente das promoções, convocar chefes de serviço e funciofere o art. 180 da Constituição, decreta:
nários, e requtsitar elementos, para assegurar as-uniforme execução
Artigo único. Fica aberto pelo Ministério da Educação e Saude deste Regulamento e justa aplicação dos princípios nele concagrados.".
4) crédito de um conto e tresentos mil reis (1:3008000) suplementar
ã verba 2'. — Material, III — Diversas despesas, sub-consignação •
XV — Acrescente-se ao art. 53:
17, item 2,3 — Observatório Nacional do orçamento vigente.
"Parágrafo único. A Comissão de Eficiência, feitas essas diligênRio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938; 117° da Independência cias e investigações, poderá, de acordo com os seus resultados, altee 50° da República.
rar, justificadamente, por escrito, os pontos, constantes dos BoleOgrtnao VARGAS.
tins de Merecimento."
XVI — Substitua-se o art. 55:
Gustavo Capanema
"Art. 55. Apreciadas as reclamações e aprovados, definitivaA. de Souza Costa.
mente, as registos de vagas e os mapas de promoção, a Comissão
de Eficiência fará:
DECRETO N. 3.409 — DE 8 DE DEZEMBRO DE 1938
I — a indicação dos funcionárics que deverão ser promovidos
por antiguidade, pela ordem de colocação na classificação respectiva,
Altera disposições do Decreto n. 2.290, de 28 de janeiro de 1938
lançando, no impresso próprio (modelo n. 6), nomes em número igual
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con- ao de vagas, em cada classe, a ser preenchidas por esse principio;
fere o art. 74, alínea "a" da Constituição, decreta:
II — organizará, em ordem decrescente de grau de merecimento,
Art. 1" Fica alterado, pela forma a seguir indicada, o Decreto dentre os funcionários colocados nos dois terços superiores da sua
o. 2.290, de 28 de janeiro de 1938:
classe e que estiverem em condições de ser promovidos, a lista de promoção poT merecimento (modelo 7).
1 — Substitua-se:
"Art. 5.° A promoção por merecimento recairá no funcionário . A lista conterá nomes diferentes ,em número triplo ao de vagas,
escolhido pelo Presidente da República, dentre os que figurarem na em cada classe, inclusive a final, a ser preenchida pelo principio do
mereciment o .
lista previamente organizada pela Comissão de Eficiência.
Parágrafo único. As indicações e listas organizadas, depois de
II — Acrescente-se ao art. V:
assinadas pelos membros da Comissão de Eficiência, serão, junta"parágrafo único. A lista será organizada para cada classe, in- mente com os registes de vagas e os mapas de promoção, apresentados
clusive a final, e dela constará, para cada uma das vagas, a indica- ao Ministro de Estado, que os submeterá à apreciação do Presidente
CU de três nomes diferentes de funcionários que satisfaçam as con- da República".
dições vigidas neste regulamento."
XVII—Suprima-se o art. 56 e-seus dois parágrafos
III — Substitua-se o § i° do art. 6*:
XVIII—Suprima-se o art. 57.
XIX—Suprima-se o art. 58 e ãéus dois parágrafos.
"§ f, o intensticio será contado a partir da data da publicação
XX—Substitua-se o § 1° do art. 60:
do decreto da última nomeação, readmissão, transferência, reversão
à atividade, ou promoção, salvo no caso de transferência por conve"§ 1.° As indicações e listas serão acompanhadas dos mapas de
niência do serviço, em que não haverá interrupção na sua contagem." promoção e dos registos de vagas respectivas.
IV — Substitua-se o § 2 0 do art. IP:
XXI— Suprima-se o § 2° do art. 60.
XXII-0 § 3° do art. 60 passa a ser o 2'.
"§ 2.° ... a partir da data da publicação do decreto da última
XXIII—Suprima-se o art. 61.
nomeação ou promoção, anterior a i de janeiro de 1937."
XXIV-0 parágrafo único do art. 61 passa a ser o art. 61.
— Substitua-se o art. 7°, mantendo-se os dois parágrafos:
XXV —Suprima-se o -art. 62.
XXVI—Substitea-se o art. 64s
"Art. 7.° A. promoção, por merecimento, às classes intermediárias de cada carreira, só poderão concorrer os funcionários coloca"Art. 64. Não poderá ser 'promovido, quer por antiguidade, quer
dos nos dois primeiros terços de sua classe, por ordem de antigui- por merecimento, o funcionário que estiver suspenso, disciplinar ou
preventivamente".
dade, na data da vaga originária."
— Substitua;-se o parágrafo único do art. e4: .
VI — Substitua-se o art. 10:
" Petágrafo único. No caso da promoção por antigu;dade, a vaga
"Art. 10. A partir da data da publicação do decreto que o promover, ao funcionário ficarão assegurados todos os direitos e pro- será areenchida pelo funcionário que lhe seguir na ela.3ificação".

II,
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XXVIII —Ao art. 88, depois de punidos, aorescen.ta-iiel "pebi
ginistro de Estado".
XXIX—No art. 68 suprima-se:, "assentimento deste".
,
XXX—No parágrafo único do art. 68 suprima-se: "em pró.
cesso".
XXXI—Substitua-se o art. 60:
"Art. 69. A transferência, readmissão e reversão dg aposentado,
em cargos providos por promoção, só poderá verificar-se em vagas a
serem preenchidas por merecimento".
XXXII—Acrescente-se ao art. 69:
"Parágrafo único. A reintegração e o aproveitamento do pessoal
em disponibilidade poderão ler feitos em cargo a ser provido mediante
promoção, por merecimento ou antiguidade".
XXXIII—Ao art. 70 acrescente-se, depois de exercício .. "profissional inerente à carreira que pertencer".
Art. 2.° Em carater transitório, e enquanto não houver regularmente organizado o "assentamento individual da funcionário" a antiguidade de classe, o tempo de serviço, o interstício e as oondiiiões fundamentais de merecimento e outros dados que possam interessar às
promoções serão apurados pelos serviços de pessoal, segundo os elementos fornecidos pelas fontes próprias.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938, lir da Independência
50 da República.
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PROPOSTA DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO
COMISSÃO DE EFICIENCIA

MINISTÉRIO
Ano
Quadro
Quadrimestre..„
Carreira
.
Classe
Número de vagas a serem preenchidas por merecimento...—.
1

GETULIO VARGAS.

Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.

Rio de janeiro, em

Henrique A. Guilhem,

de

de 19....

João de Mendonça Litag.
Ostvaldo Aranha.
Fernando Costa,
Gustavo Capanema.
Waldentar FalctIo.,

Modelo a. 7 — Dimensões 0,33X0,22
DECRETO N. 9.410 — DE 6 DE DEZEMBRO DE 1938

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

Declara extinto um cargo excedente da classe E, da carreira de "inspetor de alunos, do quadro 1 do Ministério da Educação e Saude

COMISSÃO DE EFICIENCIA
MiNISTÉRIO .....
Quadro
Ano.
Carreira
Quadrimestre..
Classe
Número de vagas a serem preenchidas por antiguidade
..

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 74, letra a, da Constituição, resolve declarar
extinto, por se achar vago, um cargo excedente da classe E, da carreira de "Inspetor de alunos", do Quadro I do Ministério da Educa0110 e Saude, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global
do respectivo orçamento, para preenchimento de cargos vagos na referida 'carreira, do mesmo quadro, de acordo com as lotações especificadas nas tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1938, 117° da Independência e 509 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DEC'RETO N. 3.411 — 1)11 6 na DEZEMBRds Da 1938
Declara extintos 4 cargos excedentes da classe E da carreira de "Almoxarife do Quadro. I do Mingatéido da Educação e Saude

Rio de janeiro, ene

(is

de N.—

O Presidente da Repúbliga, usando das 'atribuições que lhe Sã4
conferidas pelo art. 74, letra a, da Constituição, resolve declarar extintos por se acharem vagos, quatro cargos da classe "E" da carreira de "Almoxarife' de Quadro da Ministério da Educação e
Sande, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba gleba, do
respectivo orçamento, para preenchimento de cargos vagos na referida carreira, do mesmo quadro, de acordo com as lotações especifi,
ciadas nas tabelas anexas it Lei a. 284, de 28 de outubro de 1936,
com as modificações determinadas pela Lei n. 378, de 13 de janeiro
de 1937 e Decretes na. 1.911 e 2.207, reepeetivamente de 23 de
agosto e 24 de dezembro de 1937.
aio de Janeiro em 4 de dezembro 4. 1938, MI da Indep>ndi,‘n-

40° de, PAipdblios;

fikETULIO VARGAS.

Modéio a. 8—Diniateilee 0.33x0,33

&travo Capanenèa.
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Ministério da Justiça e Negócios Interiores

De7einbrO do 1938

Ministério da Guerra

Por decreto de 22 de novembro de 1938 ,foi nomeado o baO Presidente da República resolveu:
charel Vicente de Faria Coelho, para exercer as funções de" 3° suplente do Juiz da 6a. Pretoria Criminal do Distrito Federal, em virPor decreto de 2 de dezembro de 1938:
tude de exoneração do respectivo titular, bacharel Augusto SusseTransferir,
nos termos do art. 32, da lei n. 284,
kind de Morais Rego.
28 de
outubro de 1936, Maurllio Valdino dos Santos, servente de
da classe
— Por outro de 24 de novembro de 1938, foi exonerado, por ter B, Quadro 1, do Ministério da Guerra, da Escola das Armas
para a
sido p romovido, o tenente coronel da Polícia Militar, Orlando Mei- Comissão de Eficiência.
'reles, das funções de Assistente Militar do chefe de Polícia do Distrito Federal.
— Por outro da mesma data, foi nomeado para exercer C8886
funções, o capitão da Polícia Militar, Adelino Baltazar.
— Por outro de 25 de novembro de 1938, foi nomeado Elzio de
Oliveira, oficial, em dis p onibilidade, classe I, da extinta Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, quadro V,
deste Ministério, para exercer o cargo da classe H, da carreira de
v') Por decreto de 24 de novembro último, em nomeaao, ao acórdo
Oficial Administrativo do 'quadro VI, do mesmo Ministério,- vago em com o art. 1° do decreto
n. 20.486, de 6 de outubro de 1931, José
virtude do falecimento do respectivo titular, João de Aguiar e Silva. Carlos de Araújo Viana, chefe
de Secção, em disponibilidade, classe
— Por outro de 26 do mesmo mês, foi nomeado Fernando França J, Quadro V, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para
Campos, para exercer, interinamente, o cargo da classe F, da carreira exercer o cargo da classe J, da carreira de Fiscal de Seguros, do
de Polícia Especial, do quadro II deste Ministério, vago em virtude do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago conforme dispõe
falecimento do resnectivo titular, Pedro Luz.
a tabela constante do art. 1° do decreto-lei n. 446, de 26 de maio
de 1938.
— Por outros da mesma data, foram nomeados;
— Por outro de 1 do corrente, foi demitido, de acórdo com os
Augusto 6ronçalves Dias, para exercer, interinamente, o cargo da
classe "I?", da carreira de Polícia Especial, do Quadro II, deste Mi- arte. 14, § 2*, e 18 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921,
nistério, vago em virtude elt, exoneração do respectivo titillar, Fran- Ceci Bostsio, do cargo de Oficial Administrativo, classe H, do quadro
único, dó Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio.
cisco de Assis Rebelo;
( a ) -- Por outro ainda, de 23 de novembro último, foi conirar:liarei José Afonso Mendonça de Azevedo, para exercer, interinamente, o cargo de diretor do Pretório, padrão L, do quadro VI, cedida exoneração a Rudérico Pimentel do cargo da classe 1, da cardeste Ministerio, durante o impedimento do respectivo titular, ba- reira de Desenhista do quadro único, do Ministério do Trabalho,
ciarei Agripino Veado, que foi nomeado, em comissão, para o cargo Indústria e Comércio.
de procurador do Domínio da União;
Ag naldo Amado, por ter sido classificado em concurso,- e de
acôrdo com os arts, 40 e 41. da lei n. 284, -de 28 de outubro de
1936, e nos termos do decreto-lei n. 363, de 18 de agosto de 1938,
para exercer o cargo da classe H, da carreira de Comissário, do
quadro 11 dêste Ministério, vago em virtude da aposentadoria do
respectivo titular, Milton de Oliveira Sucupira.
— Por decreto de 8 de novembro de 1938, foi tornado sem efeito
o decretr, de 25 de outubro do mesmo ano, que nomeou no stermos
do art. t e do decreto n. 20.486, de G de outubro de 1931, António
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Ferreira Gomes Filho, para exercer o cargo da c lasse E, da carreira
de Oficial de Justiça, do quadro II ilee'e Ministério.
DC/461 — Em 28 de novembro de 1938
— Por outro de 29 do mesmo Ws, foram concedidos ao bacharel
Excelentissimo Senhor Presidente da República:
Pedro Ferreira do Serrádo, escrivão do 2° Ofício da 5 a Vara Cível
do Distrito Federal, dois anos de licerra, nos termos dos arts. 16
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o
e 22 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921. devendo entrar
anexo
projeto de decreto, elaborado por este Departamento, alterando
no frisznda m r sma licença, em 3 de. dezembro corrente.
disposições do Regulamento de Promoções dos Funcionários Públicos
expedido com o Decreto número 2.290, de 28 de janeiro do
n,•) — Por decreto de 23 do novembro de 1938, foi tornaele sem Civis,
corrente ano.
efeito o decreto datado de 14 de outubro último, pelo qual foi con2. Não se trata de modificar a estrutura do Instituto das Procedida ap osentadoria, nos termos da Lei Constitucional n. 2, de 16
de maio do corrente ano, ao comissário. classe I. do quadro TI deste moções, que Vossa Excelência, em boa hora, sancionou, numa deMinistério, José Orge Brandão. visto não a haver requerido e se monstração inequívoca do seu desejo de que o acesso dos funcionários se processe num ambiente de justiça e segundo processos que
encontrar airda em condições de exercer as respectivas funções.
conduzam à recompensa dos que maior aptidão revelarem para o
_
(*) — Por outro de 31 de outubro último, foi nomeado Joaquim serviço público.
de Almeida Cunha, nara exercer o cargo de Porteiro dos Auditórios
3. O objetivo do projeto é o de afastar certos precalços que
da 2 a Vara de Orfãos e Ausentes da Justiça do Distrito Federal,ainda
se opunham h perfeita execução do Regulamento, evitar dúvivego em virtude do falecimento do respectivo titular, João Mendes
das que já se esboçavam nesta fase inicial de sua aplicação, adotar
de Brito.
medidas que permitam maior brevidade no processamento das promocties, cercar o Julgamento dos chefes de serviço de maiores cautelas, para evitar o arbítrio daqueles que ainda se não compenetraram da elevada função j ulgadora que lhes é atribuida.
4..Bá um ponto do projeto que impõe, desde logo, justificação
de sua necessidade, para evitar a incompreensão dos que analisam
Por decreto de 3 de. dezembro corrente:
os dispositivos legais do ponto de vista de seus interesses pessoais,
e não em face dos suneelores interesses da coletividade, que as
Foi nomeado, sem onus para o Tesouro Nacional, o Dr. Edgard leis devem ter a preocupação maior de vigiar e amparar.
naja Gabáglia, delegado do Brasil á Conferência da Comissão de
Refiro-me ao dispositivo que permite o reenchimento de
Tôo sem motor (ISTUS), a reunir-se em Berna, no mês de de- vagas de-promoção, sejam , de merecimento ou depantiguidade,
mezembro corrente.
fi lante aproveitamento do pessoal em disponibilidade.
6. O aproveitamento de um diáponiveL em vaga que normal— Por decretos de 5 do corrente:
Dente caberia a uma promoção por antiguidade, parecerá ao obserFoi removido o primeiro secretário Labieno Salgado dos Santos, vador mais apressado uma preterição de direitos, que não se jus!funcionário da classe L, da carreira de "Diplomata", do quadro único, tifica.
do Ministério das Relações Exteriores, da Legação em Bucareste
7. Si esse mesmo observador encarar a questão sob o seu aspara a Secretaria do Estado; e
pecto geral, verificará que há grande número de funcionários postos
disponibilidade, em consequência da extinção de seus cargos ou
Foi designado Mauro de Freitas, funcionário da classe L, da em
devido a causas outras.
carreira de " Dip lomata", do quadro único do Ministério das Rola8. O problema assim se expõe: de um lado o interesse pessoal
aões Exteriores, para exercer as funções
de primeiro secretário na
Legação em Bucareste.
do funcionário que não quer perder uma promoção, uma oportunidade de melhorar sua situação económica; de outro lado a preocupa(*) Reproduz-se por terem saldo com incorreeSea.
(") Publicados novamente, por terem saído com incorrecilea.
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6. A dificuldade é facilmente removível, porquanto, sendo
R,tio do Governo de não. onerar o orçamento com dotações para disponivels e o interessé do que está em disponibilidade de readquirir contratado admitido h mediante assinatura de um contrato bi-late.
ml, é bem de ver que no respectivo instrum snto poderão ser estauma situação económica estavel.
9. O interesse do funcionário é o de melhorar uma situação; o belecidasas variações de solárin decorrentes dás aulas suplemeninteresse do disponivel é o de readquirir uma situação, restabelecer tares.
um padrão de vida de que já desfrutou. O primeiro percebe o su7. Também contra o segundo projeto há arguição não mana
ficiente para manter-se e atender aos encargos de família; o se- ponderável.
8. Pessoal extranumerário só póde ser pago pela verba própria
gundo percebe remuneração que não lhe permite fazer face às nena forma do artigo 41 da lei n. 240, de 1938, sendo absolutamenti
cessidades pessoais e da família.
10. Não resta ao Governo outra alternativa, sinão a de adiar vedado admiti-lo à conta de outra verba ou saldo de verba pessoal
uma melhoria da situação em benefício de um seu servidor, para parte fixa (artigo 46 e § 10).
9. Todavia, realmente é de se ponderar sobre a situação sia
oferecer situação estavel a quem mais necessita.
11. Assim agindo, estará o Governo rigorosamente dentro da guiar dos profesosres que, por simples designação ministerial, vèn
orientação moderna do Estado, de não permitir que um interesse se dedicando aos deveres do magistério, ha cerca de seis meses.
10. Não poderia o Estado, licitamente, deixar de remunerar tail
pessoal prevaleça sobre os interesses sociais da coletividade.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os servidores, que se submeteram a provas e vêm desempenhando coa
protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes, pre- regularidade as suas funções.
11. Para obviar a situação, a Divisão de Organização e Coorde
sidente.
nação, ouvida a Divisão do Extranumerário, organizou o substitu
(Assinado o Decrete n. 3.409, em 6-XII-38.)
tivo anexo, considerando os professores "contratados", desde
época em que iniciaram o exercício do magistério no Colégio Uni.
DF-390 - Em 17 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Sr. versitário.
O salário respectivo deverá ser calculado, tomando-se pcs
Presidente da República - Submeteu Vossa Excelência à aprecia- base12.
o estabelecido no edital do concurso, publicado no Mario Ofi
ção deste Departamente c, incluso processo ens que o Ministério da
de 1 de abril do corrente ano, página 6.270.
Justiça e Negócios Interiores pede, em caráter particular, que sejam cial 13.
Os recursos para atender a esse pagamento serão destacado
baixadas instruções no sentido da uniformização do um critério a
dotações orçamentárias a que se refere o segundo projeto en
adotar-se sobre a contagem do tempo de serviço dos funcionários, das
estudos, incorporando-se tais importâncias, assim destacadas,
quando readmitidos.
verba "pessoal extranumerário", do respectivo Ministério.
O
pedido
se
origina
de
um
requerimento,
relativo
a
contagem
2.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelAnria
do tempo, indeferido naquela Ministério em circunstâncias idênti- protestos
do meu inala profundo respeito. - Luiz Simões Lsprs
cas às de outro que fora deferido pelo Sr. Ministro da Fazenda.
presidente.
3. Trata-se, em um como em outro caso, de funcionários que,
Assinado. o decreto-lei n. 882, em 23-11-938.
havendo sido exonerados e, mais tarde, readmitidos, requereram a
contagem do tempo em que estiveram afastados de exercício.
4. Divergirem as soluções dadas a casos análogos é fato que
DE/424 - Em 21 de novembro da 1938 - Excelentissinio Se.
reclama, realmente, o estabelecimento de um critério uniforme a nhor Presidente da República - O senhor ministro da Ag,ricultura
ser adotado nos diferentes setores administrativos.
em exposição de motivos G.M. 692, de 19 de outubro próximo findo
5. Sobre o assunto, aliás, este Departamento já firmou a ori- dirigida a Vossa Excelência, por intermédio deste Departamento
asseguram
a
readmissão
não
a
nova
nomeação
e
entação de que a
indica o nome de Francisco de Paula da Roeha Lagôa. para. com'
contagem do tempo do afastamento, para nenhum efeito.
extranumerário-mensalista, exercer, na Escola Nacional de Veteri.
direito
a
essa
e
a
outras
vanta6. Sómente a reintegração dá
nária, as funções de coadjuvante de ensino de 2 a classe, na vaga il•
gens. devendo, ainda, constar expressamente do ato respectivo.
Antônio Benjamin Barreiros Terra, que foi aproveitado como pro.
7. Essa diferenciação exclue, de maneira formal, as confusões fessor catedrático.
interpretativas, quer da parte dos interessados, quer da parte- das
2. O Serviço de Pessoal e a Comissão de Eficiência, onvitic.),
autoridades que se devam pronunciar sobre os pedidos nesse sen- manifestaram-se favoravelmente à proposta.
tido formulados.
3. Satisfeitas que foram as exigCncias capituladas no artigo
8. Assim, ao restituir a Vossa Excelência o processo relativo na inciso I, do decreto-lei número 210, de 4 de fevereiro u:tim,
ass-unto, tenho a honra de, para prevenir a apontada disparidade de tratando-se de função cujo preenchimento é indispensável. opitr
interpretações que lhe vem sendo dadas, sugerir a expedição de, pelo atendimento da solicitação do titular da pasta da Agrioulttit,.
uma circular aos diferentes Ministérios, determinando a adoção ds,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelêncla
critério firrinado por este Departamento no tocante à diferença es- protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lr+pf.,
de
funcioreintegrações
sênelal que existe entre as readmissões e as
presidente.
nários.
Atenda -se . Em 25-11-938. - G. VA ROAS
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes,
DF 433 - Em 24 de novembro de 1'938 - Ex
presidente.
nhor
Presidente da República - Tenho a honra de passar às inão3
VARGAÉ.
Aprovado. Em 28-11-938. - G.
de 'Vossa Excelência o requerimento em que o esertorário, cl.w.
da Quadro VII - Estrada de Ferro Noroestedo Brasil do SiinistérÀo
DC/412 - Em 22 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Se- da Viação e Obras Públicas, Ari Nascimento Cordeiro, pede transnhor Presidente da República - Submeteu Vossa Excelência ao es- ferência para igual classe e carreira do Quadro I do mesmo mitudo deste Departamento dois projetos de decretos-lei para atender nistério.
2. O pedido encontra apoio no parágrafo 20 do artigo
ao ensino no Colégio Universitário da Universidade do Brasil; um
n. 284, de 1936, pelo que nada há a opor à transferència solici
regula a forma de admissão e pagamento do pessoal docente; outro lei
tada, desde que a mesma fique condicionada à existência de vaga a
providência sobre recursos para atender a esse pagamento, dentro ser
preenchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar
das dotações orçamentárias 'do Ministério da Educação e Saude.
o
último
lugar da classe em que pretende ingressar.
ser
não
deve
O
primeiro,
no
entender
deste
Departamento,
2.
Aproveito
a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
•
de
nova
classe
sancionado, por isso que importaria, em criar uma
protestos
do
meu
mais profundo respeito. - Luiz Si171003 Lopes,
servidores do Estado, com derrogação do principio estabelecido no presidente.
artigo 19 da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, segundo o qual os
Aprovado. Em 25-11-38. - G. VARGAS .
serviços públicos, diretamente a cargo da União, serão executados
por funeciondrios públicos e pessoal extranumerdrio.
3. O decreto-lei n. 356. de 25 de março de 1938, que dispôs ao-'
DF-434 - Em 24 de novembro de 1938 - Excelentíssimo Se• bre a admisão do pessoal do Colégio Universitário, foi muito claro nhor Presidente da República - Tenho a honra de assar às mãos
e preciso, quando estabeleceu no artigo 10:
ae Vossa Excelência o requerimento em que o escriturário, classe F?
"Até que seja constituído o corpo de funcionários efeti- do Quadro VII - Delegacias Fiscais, do Ministério da Fazenda, Net
vos do Colégio Universitário, serão os seus professores e todo da Costa Palmeira, pede transferência para igual casse e carreira
o demais pessoal admitidos na forma do descreto-lei n. 240, do Quadro III - Recebedorias Federais, do mesmo ministério.
2. O pedido encontra apoio no parágrafo 2° do artigo 35 da
de 4 de fevereiro de 1938".
lei n. 284, de 1936, pelo que nadr b,1 a opor à transferência solici4. E mface desse dispositivo ,os professores deveriam tér sido tada, desde que a mesma fique condicionada à existência de vasa a
admitidos come extranumerdrios contratados, por isso que desem- ser preenchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar
penham "função reconhecidamente especializada" (Lei n. 240, de o 'Último lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outros1938. artigo 80).
sim, entendido que o peticionário continuará a perceber, apenas, os
5. Sustenta a justificação do projeto que não é possível aplicar seus atuais vencimentos, do padrão IP, isto é, 700ãO mensais.
a legislação referente aos estranumerários, porque o edital do conAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
curso a que se submeteram os professores em apreço "estabeleceu protestos do meu mais profundo respeito. - Lotix, Sitiados j..011038.
padrões de remuneração por mês e por atila suplementar" e, "sendo presidente.
sariável o número de aulas suplemenia • •-. esses padrões não se
Aprovado. Em P.44 -384, r"
ajustam os que, 1,i,gortun para o pessoal extranumerário em geraria
YAgPM"
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Quto-letio 8

DF-435 — Em 24 de novembro (7e vr,a
ahor Presidente da República — Tenho a nonra ie pesar as mãos
de Vossa Excelência o requerimento em que o escriturário, classe E,
do Quadro IV — Serviços Regionais, do :Ministério da Marinha, Manuel de Oliveira Pestana, pede transferência para igual classe e carreira do Quadro V — Casa da Moeda. do Ministério la Fazenda.
2. O pedido encontra, por extensão interpretativa aplicada a
casos análogos, apoio no parágrafo 2° do artigo 35 da lei número
284, de 1936, pelo que nada há a opor à transferência solicitada,
desde que a'mesma fique condicionada à existência de vaga a ser
preenchia por merecimento e que o interessado passe a ocupar a
último lugar da classe em que pretende ingressar.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossi Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes,
presidente.
Aprovado. Em 27-11-38. — G. Varteas.
DF-436 — Em 24 de novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República — Tenho a honra de passar às mãos
do Vossa Excelência o requerimento em que o escriturário, casse F,
do Quadro VII — Delegacias Fiscais, do Ministério da Fazenda, Moacir,
Reis de Azevedo, pede transferência para igual clame e carreira dos
Quadros III — Recebedorias Federais, IV — Caixa de Amortização, ou
VIII — Alfândegas, do mesmo ministério.
2. O pedido encontra apoio no parágrafo 2° do artigo 35 da
lei n. 284, de 1936, pelo que nada há a opor à transferência solicitada, desde que a mesma fique condicionada à existência de vaga a
ser preenchida por merecimento e que o interessado passe a ocupar
4:1 último lugar da classe em que pretende ingressar, ficando, outrossim, entendido que o peticionário continue a perceber os vencimentos atuais do padrão F, isto é, 700$0 mensais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luis Simões Lopes,
presidente.
Aprovado Em :f8-11-38. — G. VARGAS.
DF-137 — Em 24 de novembro de 1938 — .Liteelentiesimo Senhor Presidente da aepública — Tenho a honra de passar às mãos
de Vossa Excelência o incluso processo, transmitido pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, em que o senhor diretor geral dos Correios e Telégrafos propõe as transferências, por conveniência do serviço, dos escrituráriso, classe E, do Quadro IV — le:retoria Regional
dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal, daquele ministério,
Angélica Viana da Silva, Hélio Vieira Sampaio, Iracema Silva, Helena Alves Monteiro, Cirno Correia Pereira, Ester Belas Tavares e
Moema Aranha de Oliveira, para igual classe e carreira do Quadro
III — Diretoria Geral dos Correios e Telégrafos, do mesmo ministério.
2. A proposta encontra apoio no parágrafo r do artigo 35 da
lei número 284, de 1936, e na classe E da carreira de Escriturário
do Quadro III, do Ministério da Viação existem vagas suficientes às
transferências de que se trata, além das que se acham reservadas it
promoção dos três únicos ocupantes da classe D, para consequente
extinção desta classe.
3. Nesta conformidade, nada há a opor às transferências pros
postas por conveniência do serviço, aplicando-se aos funcionários em
causa o disposto no parágrafo is do artigo 20 do Regulamento expee
dido com o decreto número 2.290, de 28 de janeiro último, para o
:fim de ser levado em conta, "ex-officio n, na apuraçãa da antiguidade
na nova classe, o tempo líquido de efetivo exercício prestado pelos
mesmos funcionários na classe que atualmente ocupam.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes.
presidente.
Aprovado. Em

25-11-38. —

G.

VARGAS.

DF-438 — Em 24 de novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República — Tenho a honra de "assar às mãos
de Vossa Excelência o requerimento em que o contador, classe .7,
do Quadro 1 — Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, Carlos
Werneck Franco Genofre, pede transferência para igual classe da
carreira de Oficial Administrativo, do mesmo Quadro.
2. O requerente prestou concurso de segunda entrância e, conforme doutrina adotada por este Departamento e aprovada por Vossa
Excelência, esse concurso é considerado como prova de habilitação
suficiente à transferência para a carreira de Oficial Administrativo
e satisfaz a exigência do artigo 35 da lei número 284. de 1936.
3. Assim, ao transmitir a Vossa Excelência o aludido requerimento, tenho a honra de opinar no sentido de que nada há a opor à
transferência solicitada, que deve ficar, apenas condicionada à existência de vaga a ser preenchida por merecimento e à colocação do interessado no último lugar da classe em que pretende ingressar, tiDando, outrossim, entendido que o peticionário continite a perceber
OS Gene vencimentos atuais, do padrão J. isto é, 1:500-eu. meneais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz .i.uti5es f.opes,
presidente.
provado. Ern 25-11-38. — G. V 18.C.N S.
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Processo n. 799-38
Núnzio Giana Tasio, ex-dirtitor de Secretaria do extinto Tribunal Eleitoral do Pará, pele sco aprouitamento mai cargo da classe K ou sua auosentaihria. - - Dispae"io:
O peticionário foi aposentado por decreto de 22 de n .N vein ITr ,.: te 1p38,
publicado no -Diário Oficial" do dia 2 do corrente. Ar,-elive-se. —
Paulo Lym, diretor da Divisão.
Processo n. 1.935 — ArIstocles Pinto Coelho, ., x--Useal da extinta Inspetoria Geral de Bancos, tendo obtido parecei favoravel
Comissão Revisora, homologado pelo Senhor Pre s ' ter& da República, pede sua nomeação para õ cargo de coletor da Pcaira Coletoria das Rendas Federais no município de Ponte Nova, no Estado
de Minas Gerais. — Despacho:, O requerente foi noit-ea.]u .oletor de
Primeira Coletoria das Rendas Federais de Ponte Nave, Minas Gerais
(4° classe), por decreto' de 28-11-938, publicado no "ftá-lo Oficial"
de 1-12-38.
Assim .ã'endo, restitua-se o presente processo à Diee turia Geral
da Fazenda Nacional. — Paulo Lura, diretor de Divisão.
Processo n. 601 — DF-593 — Ulisses da Cunha M , cleiros, gdarda
sanitário classe C, do Quadro I, do Ministério da E ltraeão e Saúde,
em requerimento de 8-12-937, dirigido ao antigo C. F. S. P. C.,
provando ter concluido o curso de Medicina e Cirurgia ,..10 instituto
Hamnemaniano e vir exercendo cargo técnico, desde 25-10-36, antes,
portanto, da lei do Reajustamento, reiterou o pedido anteriormente
feito ao aludido Conselho e pelo mesmo indeferido, no sentido da
retificação de sua classificação para a carreira da médico clinico,
do mesmo Quadro e Ministério.
2. A C. E. E., apreciando a pretensão do requerente, achou-a
em tudo, semelhante a da Dra. Maria Eudóxia Vilafaõ.e ,:lamez, atendida pelo Conselho na resolução n. 899.
3. Este Departamento, entretanto, julgou não haver, nus dois
casos, a identidade que se adiantava existir, unia vez que aqu-da funcionária tinha apresentado em reforço ao seu pedido.
"um atestado em que se acentúa o can s ei. nitidamente
clinico das suas funções",
além de
"estar caracterizada a natureza técnica especializada das
atribuições desempenhadas há quasi oito anos, como cnca pregada de superintender e orientar o serviço pre-natal mantido
no consultório da rua General Severiano".
o que não fez o requerente.
4. Entendeu, assim, este Departamento, que o diploma de médico, alegado pelo requerente, não justificava,- por i só, a retif cação pretendida, que importava, além do mais, na elevação de quatro
classes — C a G, visto ser este o padrão inicial da carreira de médico-clínico.
5. Foi, desãe modo, indeferido o pedido e enviado o processo
A D. S., para que, por meio de readaptação, se apreciasse a possibi- •
lidade de atender ao requerente, premiando-se-lhe o esforço a dedicação, que demonstrou na obtenção de um diploma de curo
superior.
6: Não se conformando com essa resolução, volta o :nteressado,
pedindo a sua reconsideração, e procurando demonstrar ser a sua situação perfeitamente igual à da Dra. Maria EudeSxia Vilafafie Gomez,
no que diz respeito ao exercício das funções de médico de clinicas
especializadas.
7. Junta, como comprovante, dois atestados, firmados, respectivamente, pelo Dr. Oscar da Silva Araújo, inspetor de Profilaxia
da Lepra e Doenças Venéreas da Inspetoria dos Centros de Saúde,
e pelo Dr. Joaquim Pereira Mota, assistente da mesma Inspetoria,
declarando, ambos, que o requerente
"serviu, de 2 de maio de 1931, até 25 de outubro de 1936,
como encarregado do serviço de vigilância clínica e tratamento de leprosos no Ambulatório que a Inspetoria mantinha
em sua sede",
acrescentando
"ter se desempenhado desse cargo com a máxima dediCa-

ção e proficiência".
8. Com os documentos agora apresentados, fisa demonstrado
ser, de fato, o caso do requerente perfeitamente igual ao da doutora
Maria Eudóxia Vilafafie Gomez, exceto quanto ao modo por que de-.
verá ser processada a retificação, dada a diferença de padrão de vencimentos entre o cargo que exerce o requerente e o inicial da car- •
reira em que pretende ingressar, o que não se verificou na retificação
de classificação, concedida àquela funcionária, que, apenas, teve modificada a sua carreira profissional.
9. Esclarece, entretanto, o requerente, haver o antigo C. Po
S-P. C., pela resolução n. 1.336, transcrita na sua petição, concedido retificação e classificação, nas mesmas condições. a José Godot
Monteiro, que passou da classe D, da carreira de Prático de Laboras
1.Mo, do Quadro I, do Ministério da Educação, b, classe H, da eu.,
reira de Técnico de Laboratório da Educação, do mesmo Quadro.
10. Quer a D. F., com esses esclarecimentos, demonstrar que
os novos argumentos trazidos pelo requerente tornam a r ia Inuma°
diferente daquela que, antes, apreciou; tratando-se, porém, de ret.i.s
P.caeão de classificação de cargo, encaminho o processo à D. C.
'Pea lo Lyrn. diretor .de Divisão
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Processo n. 1.458-38 — António Araújo dos Santos, atendente,
classe D. interino, do Quadro I, do Ministério da Guerra, pede sus
efetividade nesse cargo. — A C. E. G.
Processo n. 2.395-38 — Raimundo de Sousa Torreão, escriturário, classe G, do Quadro XXV, do Ministério da Viação, pede transferência de carreira. — A C. E. V.
Processo n. 2.404-38 — Olivia Drumond, funcionária da Diretoria de Saúde Pública, reclama contra sua situação. — A C. E. E.
Processo n. 2.405-38 — Maria Amália de Faria, auxiliar, classe
O. do Quadro I, do Ministério da Educação e Saúde, pede transferência de carreira. — A C. E. F.
Processo n. 2.424-38 — Apeles Almeida de Barros Faria, oficial
administrativo, classe H, do Quadro II, do Ministério da Viação, pede
transferência de Quadro e Ministério. — Á C. E. V.
Processo n. 2.459-38 — Bento Barata Ribeiro, engenheiro, classe
g, do Quadro I, do Ministério da Educação e Saúde, reclama contra
sua nomeação. — Á C. E. E.

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

Ministério da Educação e Saúde

(*) Classificação de funcionários públicos civis da União, por.
ordem de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, "ex-vi" do artigo 5*
parágrafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28
oe outubro de 1938, aprovada pelo Senhor Presidente da Repúbliaat
por despacho de 25 de novembro. (Processo n. 2.011.)

Departamento de Administração Geral
Serviço de Contabilidade
STPEDIENTE Do SR. MINISTUO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
•

QUADRO 1

Dia 29 de outubro de 1938

João Cãndido Ferreira (De Chocolat), solicitando o auxilio de
20:000$ para a "Companhia Negra de Operetas". — Arquive-se
(8. E. 38.559-38.)
Clame D
Dia 8 de novembro de 1938
— Na publicação do "Diário Oficial" de 3 de dezembro de 1938,
Maria Francelina de Barros Barreto Falcão, propondo a aquisionde se lê: 67 — Octavio de Castro Pinto; leia-se: 66 — Octavio
de
bronzes para o Museu Nacional de Belas Artes. — A p~k
ção
de Castro Pinto e, assim, sucessivamente, até o final, onde o n. 218 nente já
tem trabalhos de sua autoria no Museu Nacional de Berif
Ove ser substituido por 215.
segundo o parecer. Arquive-se. (S. E. 23.025-38.)
Artes,
— Na retificação do "Diário Oficial* de 6 de dezembro de 1938,.
Dia 16
Onde se lé: 105 e 130, leia-se: 104 e 129.
Augusto Xavier Oliveira de Menezes (Dr.), pedindo equiparação
de vencimentos. — Á vista do Parecer do D. A. P., indeferido.
'A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em , (8. E. 2.193-38)
vigor, só registrará assinaturas dos °raios oficiais, para o exercido
Dia 23'
Luis Mário de Sá Freire Sobrinho, engenheiro da classe 11,
de 1935, mediante pagamento da importinoia correspondente ao p.Todo de 12 mesas, na Tesouraria da Imprensa Nacional, ã rua 13 de Ministério da Fazenda, pedindo pagamento de ajuda de 0111(4 Por
transferência. — Indeferido. (S. E. 22.738-38.)
Xale, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas seDia 24
partiç8es arrecadadoras federais — Delegacias Piscais, Alfandegast
Vicente Russomano, requerendo pagamento de gratificação pot.
inspeções feitas em estabelecimentos subvencionados, em 1937. --.
aluais de Rendas e Coletorias.
Arquive-se. (S. E. 27.885-37.)
Carne Hazen Reno, enfermeira da classe II, do Quadro I, dèste
Los funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fir
,
Ministério,
solicitando uma ajuda de custo para transporte de ida
saltado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de volta aos Estados
Unidos, onde vai fazer um curso de aperfeiçoar
a
que
fim
direito,
em
duas
prestações
semestrais
de
283000.
Indeferido.
(S. E. 32.938-38.)
mento. —
39 %,
Dia 29
GINNIONan-n.Délio Magalhães, inspetor, solicitando pagamento de diárias por
ierviços prestados em abril de 1938, no Ginásio Espírito Santo, no
Estado do mesmo nome. — Arquive-se. (S. Z. 19.040-38.)
Carreira: Guarda Sanitário
Classes: H, G, F, E, D, e C

SECRETARIAS DE ESTADO

Ministério da Justiça e Negócios

11SPIDIINT1 DO DIRZTOR DO SERVIQ0

. cr.o",
Interj

Serviço do Pessoal

eacoxo ADMINISTRATIVA
ATOS DO SR. =nume

Por portaria de 26 de novembro de 1938, foi declarado, ta Portaria de 25 de março último, que designou o escrevente classe F, do
Quadro VI déste Ministério, João Pereira de Aguiar Júnior, para
exercer, em comissão, nos termos do art. 17 da lei n. 244, de 11
de setembro de 1936, as funções de 2° Oficial do Tribunal de Segufoi nomeado, por decreto
ranca Nacional que o referido funcionário
exercer o cargo da classe G, da car1938,
para
4
de
novembro
de
de
reira de Arquivista do Quadro I do mesmo Ministério. continuando
*is exercer as funções em comissão de que trata a citada portaria.
— Por portaria de 30 de novembro de 1938, foi concedida a liCeava especial de seis Ines" nos termos do art. 1° do decreto n. 42,
José Sobral, Oficial Adde 15 de abril de 1935, ao bacharel Amandio
gojainIstrativo da classe .1,. do. Quadro I clêste Ministério, podendo
de oito
parceladamente
e
devendo
iniciá-la
dentro
do
prazo
tá-la
dias.
(*) Reproduz-se por ter sido publicado com ineorreções no
"piado Oficial" ge zgp .c. ç dezeinka de 1938,

Dia 27 de outubro de 1938
dociété Anonime du Ou de Rio de Janeiro, pedindo pagamento
de fornecimentos feitos ao Laboratório Bromatológico, em 1933.
4934. — A empresa deve desdobrar tn conta respectiva (S. E. nómero 30.433-37.),
Dia 28
Companhia Telefónica Brasileira, pedindo pagamento da impor.
Vinda de 2449800, relativa a serviços telefónicos prestados ao De.
partamento Nacional de Educação (Divisão do Ensino Primário), eso
1937. — A empresa deve desdobrar a conta (8. E. 3.061-38.)
Dia 4 de novembro de 1938
Companhia Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, solicitando
pagamento de fornecimentos de gás e energia elétrica feitos ao Hospital Nacional de Alienados, em 1927. — A empresa deve citar os requerimentos, porventura apresentados, que interromperam a presei;
cão das contas referidas. (S. E. 33.288-38.)
Dia 7
Anonime
du
Ou
de
Rio de Janeiro, solicitando pagaSociété
mento de fornecimento feito ao Instituto Osvaldo Cruz, em 1930. -O pagamento referido foi efetuado pela . Tesouraria dêste Ministeri.,
Arquive-se. (S. E. 3.595-37.)

21760
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José Raoul ou Banco do Brasil, pedindo pagamento de dívidas
por serviços prestados à Inspetoria de Aguas e Esgotos, em 1926. O interessado que faça prova da dívida em apreço. (S. E. 10.18038.)
Dia 17
Mataji Fukunalca, pintor japonez, propondo a venda de quadros
para o Museu Nacional de Belas Artes. - Complete o sblo do requerimento. (S. E. 40.596-38.)
Dia 21
Société Anonime du Gaz de Rio de Janeiro, requerendo pagaincut) de 20$, relativo a fornecimento de luz elétrica ao Observatório Nacional, em 1929. - Requisitado o Pagamento pelo oficio núni•ro 509, de 26-9-929, por intermédio da Contabilidade do Ministério da Agricultura. (S. E. 3.580-37.)
Dia 24
Moreno Borlido & Comp., pedindo pagamento de fornecimento
feito ao Centro de Sande de Bangú, em 1934. - A firma deve apresentar prova da requisição do material fornecido. (S. E. 41.208-38.)
Companhia àlogiana de Estradas de Ferro, pedindo pagamento
da importencia ie 198800, proveniente de passagem fornecida à Diretoria de Contabilidade, em 1937. - A empresa deve .precisar a data
em cple deu entrada ao requerimento que acompanhou a conta aludida. (S. E. 17.546-38.)
companhia Nacional de Navegação Costeira, pedindo pagamento
de passagens fornecidas ao Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional. - O pagamento já foi requisitado pelo ofício 417, de
20-10-38 daquele Serviço. (S. E. 33.328-38.)
Dia 25
rompanhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, requeren4o
providencias a respeito de processos de dívidas anteriores e atuai,
para o necessário andamento. - Cumpre à empresa acompanhar,
quanto possivel, o andamento dos seus papeis, podendo indicar, isoladamente, repartições ou funcionários que os retenham. (S. S. número 37.916-38.)
Companhia Industrial Minas Gerais, pedindo pagamento de contas do luz das salas 1.414-25. do Edificio Rex, relativas ao período
de outubro a dezembro de 1916. - As contas referidas acham-se
relacionadas para remessa ao Ministério da Faz enda. (S. E. 403978.)
Alzira Araújo de Oliveira, por seu procurador, pedindo pagamento de vencimentos do último trimestre de 1937. - O aestinto não
é deste Ministérin: a interessada deve dirigir-se ao Ministério da
Agricultura. (S. E. 41.537-38.)
EXPEDIENTE no SR. DIRETOR

Dia 2 de dezembro de 1938
Hospital de Caridade, de Santa Maria (R. G. do Sul), apresentando a comprovação do auxilio recebido em 1937 (2° semestre). O documento não satisfaz. (S. E. 41.134-38.)
Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, de São,
José dos Campos (S. Paulo), apresentando comprovações dos auxilies recebidos no 1° semestre de 1936 e 1° de 1937. - A instituição
devo comprovar tambem o 2° semestre de 1937. (S. E. 24.008-38.)
Pensionato da Divina Providência, de Campos do Jordão (São
Paulo), apresentando comprovação do auxilio recebido no exercício
d., 1937. - Os documentos aceitáveis não bastam para a comprovação. (S. E. 29.101-38.)
Santa Casa de Misericordia, de Nova Friburgo (Rio de Janeiro),
apresentando a comprovação do auxilio recebido em 1937. - Os docunwntos não satisfazem; devem ser legalizados.

"Dia 3
Cnferência N. S. das Dores (Sociedade de S. Vicente de Paulo);
de Casa Branca (S. Paulo), apresentando a comprovação do auxilio
recebido em 1937. - O documento não satisfaz. (S. E. 32.314-38.)
Santa Casa de Misericordia S. José, de Cachoeira (S. Paulo),
apresentando as comprovações dos auxilies recebidos nos segundos
semestres de 1935 e 1936. - Os documentos não satisfazem. (S. E.
24.215-38.)

Serviço do Pessoal
SECÇÃO FINANCEIRA
Relação a que se referem as normas 8' e 9" da circular n. 7-38,
de 16 de agústo último, da Secretaria da Presidência da República.
dos funcionários que, na forma do despacho do Se. ministro, de 21
de novembro, constante do respectivo processo e de acórdo com a
permissão contida no art. 89 do regulamento desta Secretaria de
Estado, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 1931,
combinado com o art. 399, e seu parágrafo, do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública fizeram jús à gratificação por serviços
prestados fora das horas do expediente normal, ao Colégio Pedro II
- Internato - no período de 1 a 31 de dezembro corrente:
1. Américo Rodrigues Pereira. Escriturário "G"
2. Belmira do Couto, Escriturário "G"
3. José Maria Joyce Paranhos da Silva, Escriturário "G'
4. Nelson. Santos, Escriturário "F"
5. Sílvio Teixeira Braga, Escriturário "G"
8. Alzira Guahibana Moura, Arquivista "G"
7. Fleurville Portela, Inspetor de alunos "G" ......
8. Angelo de Sales Lopes, Servente "E"
9. Galdino Silva, Servente "D"
Total .

650$000
650$000
6503000
6503000
650$000
6508000
6503000
4333300
3613000
5:34í5300

Secção Financeira, em 6 de dezembro de 1938. - Visto, A. Sedoma da Fonseca, chefe de Senão.
Relação a que se referem as normas 8! e 9' da circular n. 7-38,
de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência da República,
dos funcionários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de 2.‘5
de julho de 1938, fizeram jús à gratificação por serviços prestados
fóra das horas do expediente normal, de acórdo com o art. 399 e seu
parágrafo, do Regulamento Geral .de Contabilidade Pública, no período de 12 a 30 de novembro de 1938, ao Internato do Colégio Pedro II:
1. Américo Rodrigues Pereira, Escriturário "G"
2. Belmira do Couto, Escriturário "G"
3. José Maria Joyce Paranhos da Silva, Escriturário "G"
4'. Silvio Teixeira Braga, Escriturário "O"
5. Nelson Santos, Escriturário "r"
6. Alzira Guaihana Moura, Arquivista "G"
7. Angelo de Sales Lopes. Servente '"E"
8. Galdino Silva, Servente "D"
Total .

3003000
300$00G
3003000
3003000
233$00n
3008000
150$000
1253%0
2:0083300

(S. E. 22.046-38.)

Santa. Casa de Misericordia, de Piracicaba (São Paulo), apresentando a Comprovação do auxílio recebido em 1937. - A documentação não foi regularmente apresentada; as despesas com pessoal não
devem exceder de 50 % do auxilio. (S. E. 28.015-38.)
vareio os auxílios recebidos em 19.36 e em 1937. - Os documentos
vando os auxilies recebidos em 1936 e em 1931. - Os documentos
silo insuficientes e não estão legalizados. (S. E. 31.105-38.)
Santa Casa de Misericordia, de Brasópolis (Minas Gerais), comprovando os auxílios recebidos no 2° semestre de 1934, exercício de
1936 e de 1937. - Os documentos devem ser apresentados de acórdo
com as instruções baixadas por éste Ministério em 1932. (S. E. número 28.018-38.),
Santa Casa de Misericordia, de Atibaia (São Paulo), apresentando a comprovação do auxilio recebido em 1937. - Os documentos são insuficientes e não se referem ao periodo para o qual foi
concedido o auxilio. (S. E. 35.893-38.)
Santa Casa de Miserieordia, de Faxina (São Paulo), apresensemestre de 1995. tando a comprovação do auxílio recebido no
Os documentos não satisfazem. (S. E. 35.812-38.)
Sociedade Mineira de Assisidneia à Infáncia, de Belo- Horizonte
(Minas Gerais), apresentando as comprovações dos auxílios recebidos em 1934 e 1937. - Os documentos não satisfazem e a instituição
deve comprovar os auxilies referentes a 1995 • 1936. (S. E. número 22.067-38 . )•

r

Dezembro de 1938

Serviço do Pessoal, em 1 de dezembro de 1938. - Visto, A. Sedoma da Fonseca, chefe de Secção.

Relação a que se referem as normas 8' e 9' da circular n. 7-33,
de 16 de agosto último, da Secretaria da Presidência da República,
dos funcionários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de 2 da
dezembro, constante do respectivo processo e de actordo com a permissão contida no art. 89 do Regulamento desta Secretaria de Estado, aprovado pelo decreto n. 19.5430, de 5 de janeiro de 1931, combinado com o art. 399, e seu parágrafo, do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública farão jús à gratificação por serviços a prestar
fára das horas do expediente normal ,ao Gabinete do Diretor do Departamento Nacional de Saude, no período de 2 a 31 de dezembro cor..?
rente:
1. Hedel Barbosa de Guieis, Médico Sanitarista "X"...
2. Lincoln de Freitas Filho, Médico Sanitarista "J"...
Total .

5004000
4008000

900$000

Secção Pinanceira, em 6 de dezembro de 1938. - Viste, A. 3q-

doma da Fonseca, chefe de Secção.
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; Relação a que se referem as normas 8' e 9' da circular n. 7-33,

de H de agosto último, da Sécretaria da Presidência da República,
dos funcionários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de 9 de
movernbro, constante do respectivo processo e de acôrdo com a permissão contida no art. 89, do Regulamento desta Secretaria de Estados, aprovado pelo decreto n. 19.560, de 5 de janeiro de 1931, combinado COM O art. 399 e seu parágrafo do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, fizeram jús gratificação por serviços prestados, fóra das horas do expediente normal, ao Colégio Pedro II - Internato - no período de 9 a 30 de novembro dêste ano:
1. Antônio 'Gemes Pereira Fortes,. Inspetor de alunos "H"
2. José Presa, Almoxarife "G"
Z. José de Faria Oliveira, Chefe Portaria "E"
4. José Maria Pereira, Roupeiro "E"
5. Bento Felix dos Santos, atendente "E"
6. José Antônio Peixoto, Almoxarife "4"
1. Manuel Batista dos Santos, Roupeiro "D"
8. Alfredo Rodrigues Fontes, Inspetor de alunos
9. Fleurville Portela, Inspetor de alunos "G"

3508000
2505000
2508000
1808000
1604000
200$000
1808000
1804000
1808000
1:9308000

Total .

Secção Financeira, em 6 de dezembro de 1938. - Visto, A. Sodoma da Fonseca, chefe de Secção.
...8,• nnnn••••

Relação nominal, por ordem da antiguidade, dos ocupantes das
classes H, I e J da carreira de "Conservador" do Quadro I, organizada de acórdo com os parágrafos 1* e 20 do art. 39 do decreto número 2.290, de 28 de janeiro de 1938:
Classe J
- Pedro da Veiga Orneias.
2 - Vago.
3 - Vago.
Classe 1
1 - Joaquim Martins da Gosta Ribeiro.
2 - João Angione Costa.
2 - Vago.
Vago.
4
Classe H
1 - Paulo Olinto de Oliveira.
2 ___ Alfredo Olano de Barros.
3 - Tomaz Glicério Alves da Silva.
4 - Vago.
5 - Vago.
Serviço do Pessoal, em 7- de dezembro de 1938 - A. Alves da
Sd. chefe de Seccão.

Dezembro de In?, 2;761

N. 40.753-38 - Eurico da Trindade. - Complete o atestado de
exercício do magistério, de fls. 5, de acordo com a documentação
exigida pelo item n. 10 das instruções de 18-7-35.
Dia 5
N. 13.829-38 - José Rocha. - Apresente o documento original.
N. 16.162-38 - Paulo de Sousa Reis. - De acordo com o parecer supra, à vista de cujas ponderações reformo o despacho de 4 de
novembro próximo passado, para o fim de autorizar o registro requerido.
N. 32.378-38 - Anibal Antonino Nelson Machado. - Registrese em filosofia e lógica, nos termos do parecer.
N. 32.820-38 - Alírio Gomes Correia. - Deferido.
N. 35.603-38 - José Porfirio. - Faça a prova de que tem exames finais de história da civilização e ciências físicas e naturais.
N. 36.516-38 - Felix Guimarães. - Registre-se.
N. 37.341-38 - Medina de Barros. - Restituam-se os diplomas
apresentados, os documentos 2 e 3 e o titulo eleitoral, mediante recibo. Os demais documentos, mediante traslado.
N. 37.766-38 - José Marlene Carneiro Leão Júnior. - Restituam-se c diploma, mediante recibo, e os demais doeturentes, mediante traslado.,
N. 39.013-38 - Florence Margaret Holland. - Deferido.
N. 40.574-38 - Nelson Ferreira da Luz. - Deferido.
N. 40.604-38 - Ernesto Fehlberg. - Deferido.
N. 40.765-38 - Felinto da Costa Ribeiro. - Esclarecido como
está o assunto, defiro o pedido.
N. 41.689-38 - Maria José Homem da Costa. - Sele os diplomas e reconheça as firmas dos documentos de fls. 2, 3 e 4.
N. 41.968-38 - Francisco Raitani.
Indeferido.
N. 41.969-38 - João Carmeliano de Miranda. - Deferido.
N. 42.299-38 - Vicente de Almeida. - Faça prova de exercício no magistério, de acordo com c item 9 das instruções.
N. 42.445-38 - Judite Douluk Lopes. - Apresente os atestados
de identidade e de idoneidade, em que conste a qualidade dos atestantes.
N. 42.553-38 - Othai da Silva Costa. - Satisfaça às seguintes
exigências: 1°, sePar o título eleitoral; 2°, reconhecer a firma do documento de fls. 4; 3 0 , completar o selo do documento de fls. 5.
N. 42.616-38 - Arilon de Morais Condessa.
Registre-se.
N. 42.908-38 - Lauro Xavier Muller. - Deferido.
N. 43.304-38 - Raimundo de Paiva Timbó. - Sele o documente
da fls. 2.

Serviço de Obras

Divisão de Ensino Secundário
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

N. 40.183-37 - Instituto Juruena, Curso Complementar, inspeORO preliminar. - Homologado o parecer n. 313, de 1938.
EXPEDIENTE Do SR. MRETOR GERAL DO DCPARTAMENIO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO

Ofélia Guimarães e Adalberto Correia Sena, técnicos de educação, requerendo férias. - Indeferido, 1-12-38.
Maria CAndida de Sousa, funcionária da D. E. Su., cem exercíeis
na Divisão de Ensino Secundário, requerendo férias. - Aguarde o portunidade, 5-12-38.
Clara Leal, funcionária da D. E. Se., solicitando férias. - Indeferido, 3-12-38.

>o processo n. 193-38 - S. O. - 41.553-38 - S. E. - "Faculdade de Medicina da Bala - Solicitação de 933:0004000, por
adiantamento". Por conta da verba 5 0 - Obras, melhoramentos, elo.
- 1 - Diversas -- Sub-consignaeão 15 - inciso 01, do orçamento
ExPFDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO DO ENSINO 9ECUNDÃfflo
vigente. O Sr. Superintendente do Serviço de Obras deu a seguinte
informação: "Sr. ministro - A concorrência efetuada para o HosN. 40.314-38 - Antônio da Silva Mala, via. - Deslare a época
pital de Clinicas da Baia, foi uma concorrência parcial de estrutura de
concreto, e para o pagamento do empreiteiro o Sr. Presidente já au- em que prestou os exames, 30-11-38.
N. 40.775-33 - Jair Magalhães, exames de 2° época. -- Indefetorizou anteriormente em outros processos o emprego da verba necessária. O que se pede agora neste processo é o saldo para prosse- rido, 26-11-38.
N. 39.788-38 - Hélio Vieira, retificação de nome. - Deferido,
guir as obras e adiantá-las o mais possivel, aproveitando a dotação
orçamentária. Pediu-se um adiantamento e o Sr. ministro da Fa- 3-12-38.
N. 24.016-38 - Alunos da Escola Normal Livre de Mirassol, ofizenda indica outra forma, isto é, a distribuição do crédito à Delegacia Fiscal da Baía. Essa forma satisfaz; mas seria necessário que cialização de curso. - Aguarde a solução a ser dada pelo Sr. miniso Sr. Presidente autorizasse a despesa pela letra a, do art. 246 do tro aos processos das Escolas Normais de São Paulo, 2-i2-38.
N. 39.120-38 - Caries Foot Guimarães, pedindo cancelamento
Código de Contabilidade da União; isto é, sem a formalidade de nova
concorrência, em vista não s6 da extrema urgência, como também da de penalidade. - Complete o selo e sele os documentos anexada,
conveniência de se aproveitar a instalação do empreiteiro que está 3-12-38.
N. 9.970-36 - Joaquim Aimbire de Siqueira, pagamento de eiá.
executando a estrutura. 23-11-38. - Sousa Aguiar". O Sr. ministro
fez a seguinte promoção: De acordo. A consideração do Sr. Presi- rias. - Sele os documentos anexados, conforme despacho de 22 de
dente. 28-XI-38. - Capanema. O Exmo. Sr. Presidente da República janeiro de 1938, 3-12-38..
exarou o seguinte despacho: "Autorizado. Em 30-11-938. --

r

G. VARGAS

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL

DE EDUCAÇÃO

Departamento Nacional de Educação
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Registro de professores
Dia 3 de dezembro de 1938
N. 4.067-38 - Laurinda Vieira Mascarenhas. - Apresente "certidão ou documento equivalente, em que mencionem as disciplinas,
e a respectiva seriação, do curso a que se refer o diploma de fls. 3.
N. 39.433-38 - José. Pedro de Araujo Costa
- Deferido.
/q . 40.590-38 - José Augusto Rereira Lima.
Deferido,

Dia 6 de dezembro de 1938
Esteia Fonseca da Cunha, técnica .de educação, requerendo férias
Deferido, 1-12-38.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

N. 10.976-34 - Ginásio do Estado, requerendo inspeção perma.
nente: - Aguarde o próximo exercei° financeiro, 29-11-38.
N. 26.018-38 Ginásio Municipal de Alegre, em Alegre, revias
de ficha. - Aprovo a classificação regular com 7.933 pontog
1-11-2;R.
N. .136-32 - Ginásio Municipal do: Cataguazes;
Catagtrazel
rex i s so de ficha. - Mantenho a elassificação anteri_Ort 1.42.48:
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N. 6.'748-32 - Instituto Nossa Senhora do Carmo, Recife, revisão
de ficha. - Aprovo a classificação bom, com 8.750 pontos, 1-12-38.
N. 8.115-32 - Colégio Americano Batista, Recife, revisão de
ficha. - Mantenho a classificação anterior, 1-12-28.
N. 39.476-37 - Divisão de Ensino Secundário, cobrança de taxas.
_... complete o selo. Desentranhe-se a petição de fls. 21 para constituir processo à parte, 22-11-38.
N. 39.896-38 - Samuel Velmovitzky, 2 4 chamada para provas
parciais. - Indeferido, por falta de apoio legal, 26-11-38.
N. 40.363-38 - João Carvalho, justificação de faltas. - Indeferido, por falta de apoio legal, 26-11-38.
N. 40.063-38 - Jurandí Cunha Gonoalves, pedindo designação.
-- Não há o que deferir, pois não existe a vaga apontada, 26-11-38.

Divisão de Ensino Comercial
EXPEDIENTE DO SP.. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL

Ra 2 de dezembro de 1938
S.C. n. 3'3.648-38 - Antônio da Silva Ramos. - Indeferido.
Recebidos:
•
D.E.C. n. 4.592-38 - Abdon da Costa Andrade Pimentel Delatório mês de setembro - Colégio Eucarístico de J'esús - Recife - Pernambuco.
D.E.C. n. 4.529-38 - José Gabriel Ferreira Neto - Relatório
mês de outubro - Faculdade de Comércio de Minas Gerais - Bélo
Horizonte - Minas Gerais.
D.E.C. p.. 4.704-38 - Josué Emidio Vasco de Toledo - Relatório mês de setembro - Academia de Comércio do Gintiedo São
Paulo - Presidente Prudent,e - Estado do São Paulo.
D.E.C. n. 4.953-38 -- Josué Emidio Vasco de Toledo - Relatório mês de outubro - Academia de Comércio do Ginásio São Paulo
- Presidente Prudente - Estado de São Paulo.
D.E.C. n. 4.521-38 - Francisco de Avelar Baltazar da Silveira - Relatório mês do setembro - Instituto Comercial do Rio do
Janeiro - Distrito Federal.
D.E.C. n. 4.973-38 - Homéro Batista de Barros - Relatório
mês de setembro - Academia Paranaense de Comércio - Curitiba
- Paraná.
D.E.C. ri. 4.829-38 - Homéro Batista de Barros - Relatório
mês de outubro - Academia Superior de Comércio do Paraná Curitiba - Paraná.
D.E.C. n. 4.59248 - Horácio Nobrega de Oliveira - Relatório mês de outubro - Escola Prática de Comércio do Instituto Bom
Jestis - Joinaille - Santa Catarina.
D.E.C. n. 4.422-38 - Hermatinina Iolanda Peleis° - Relatório
mês de setembro - Academia de elomércio São José de Guaporé Esfatio de Wre s Gerai.
D.E C. u. 4.529-38 - Hoinéao Batista de Barros - Relatório
mês de seteirbeo - C • eégio Progresso - Curitiba - Estado do Paean á .
D.E.C. n. 4.678-38 - Anlônio Laprano - Relatório mês de
outubro - Faculdade de Comércio D. Pedro II - Rio Preto - Estado de São Paulo.
D. . C. n 4.547-38 - Horácio Nobrega de Oliveira - Relatório mês de s p .embro -- Escola Prática ae Comércio Bom Jesús Joinville - Estado de Santa Catarina.
D.E.C. n. 4.581-38 - Lol ita Cardoso Lima - Relatório mês
Ge agosto e setembro - Escola de Comércio Conselheiro Orlando Sergipe - Aracajú.
D.E . C. n 4.849-38 - Lolita Cardoso Lima-Relatórios meses
Ire maio agosto - Escola de Comércio Conselheiro Orlando - Arasergape.
rajú
D.E.C. n. 4.777-38 - Inácio Piquet Carneiro - Relatório mês
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S.C. n. 42.893-38 - Samuel Luterman. - Deferidd. $ediantiii
traslado.
Recebidos:
• D.E.C. n. 4.353-38 - José Seixas de Queiroz Júnior - Rehi"
tório mês de julho - Instituto Comercial D. Pedro II - Campinas
- Estado de São Paulo.
D.E.C. o. 4.739-38 - José Seixas de Queiroz Júnior - Relatório mês de setembro - Academia de Comércio No Luiz e- Cam..
pinas - Estado de São Paulo.
D.E.C. u. 4.738 - José Seixas de Queiroz Júnior - Relatório
mês de julho Liceu Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas Estado de São Paulo.
D.E.C. a. 4.737-38 - José Seixas de Queiroz Júnior - Relatório mês do agosto - Liceu Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas - Estado de São Paulo.
D.E.C. n. 4.494-38 - José Seixas de Queiroz Júnior - Relatório mês de agosto - Academia de Comércio São Luiz - Campinas
- Estado de São Paulo.
D.E.C. n. 4.357-38 - José Seixas de Que iroz Júnior - Relatório mês de maio - Escola de Comércio Bento Quirino - Campinas
- Estado de São Patilo.
D.E.C. n. 4.600-58 - Jurandir Sitáro da Costa - Relatório
mês de agosto - Instituto de Com e rcio do Colégio Santo António Natal - Ria Grande do Norte.
D.E C. n. 4.598-38 - Jurandii Sitáro da Costa - Relatório
mês de julho - Escola de Comércio de Nata'. - Rio Grande do Norte.
D.E.C. n. 4.596-58 - Juraadir Sitáro da Costa - Relatório
mês de agosto - Escola de Comé ecio de Natal - Rio Grande do Norte.
D.E.C. n. 4.555-38 - Jurandir S:táro da Costa - Relatório
mês de agosto - Colás,e Imaculada Conceição de Natal - Rio Grande do Norte.
D.E.C. P. 4.558-38 - Jorandir Sitá e o da Costa - Relatório
mês de junho - Instituto de Comércio do Colégio Santo Antônio Natal - Rio Grande do Norte.
D.E.C. n. 4.556-38 - Jurand't Saar° da Costa - Relatório
mês de seterobro - Colégio Imaculada Conceição de Natal - Rio
Grande do Name.
D.E.0 n. 4.554-38 - Jurandir Sitáro da Costa. Relatório
mês de setembr o - Iaetituto de Cornérci: do Colégio Santo Antônio
- Natal - Rio Grande do Norte.
D.E.G. n. 4.588-e8 - José Campos Moura - Relatório mês de
outubro - Atei eu Graça Aranha -- São Paulo.
D.E.C. n. 4.587-38 - Jose de Campos Moura - Relatório mês
de outubro -c Ginásio e A e ademia Comaraial Rui Barbosa - São

D.E.C. ii. 4.5d1-3a - José de Campoa Moura - Relatório mês
de outubro -1 iceu Compus Sales - São Paulo.
D.n.c. ri. 4.356-38 - José de Campos Moura - Relatórie mês
de setemnro - Escola de Comércio do Liceu Campos Sales - São
Paulo.
D.E C. n. 4.355-38 - José da Campos Moura - Relatório mês
de setembro - Ginásite. e Academia Comercial Rui Barbosa - São
Paulo.
D.E.C. n. 4.354-38 - José de Campos Moura - Relatório mês
de setembro - Escola de Comércio do Ateneu Graça . Aranha - São
Paulo.
D.E.C. n. 4.673-38
José Barbet Tavares - Relatório mês
de setembro - Escola de Comércio Feminina da Bafa - São Salvaoor Baia.
D.E.C. n. 4.787- 3
. 8 - José Inácio Valenca Teixeira - Relade outubro
Escola SuperLr de Comércio - Distrito Federal. D.E. C. n. 4.793-38 - Uva Chagas Garcia - Relatório mês de tório mês de outubro - Instituto A. C. M - Distrito Federal.
D.E.C. n. 4.771-38 - Jusé Viana Marques - Relatório mês de
outubro - Escola Comercia: de Cachoeiro de Itapemirim - Estado
do Espírito Santo.
outubro - Escola Prática de eemarcio Avalfred - Distrito Federal.
D.E.C. n. 4.772-38 - José Viana Marques - Relatório, mês
n. 4.612-38 - 'rani de Oliveira Figueiredo - Relatóde outubro - Academia Comercial Santa Teresa de Jesús - Distririo mês de outubro - Instituto Roscio - Distrito Federal.
D.E.C. L. 4.402-38 - uiva Chagas Garcia - Relatório mês de to Federal.
D.E.C. n. 4.751-38 - José de Alencar Almeida - Relatório
setembro - Escola Comercial Cachoeiro de Itapemirim - Estado do
Espirito Santo.
mas de outubro - Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Ja•
neiro - Distrito Federal.
D.E.C. c. 4.866-38 - José Ernesto Riedl - Relatório mês de
D.E.C. n. 4.828-38 - João Carlos Restier Backheuser - Reinif libro Sinodal - Santa Cruz - Rio Grande do Sul.
D.E.C. si. 4.532-58 - José Ernesto Riedl - Relatório mês de latório mês de outubro - Escola Superior de Comércio - Distrito
setembro - Liceu Comercial São Luiz - Santa Cruz - Rio Grande Federal.
do Sul.
D.E.C. n. 4.822-38 - João Batista s de Melo - Relatório més
D.E.C. n. 4.861-38 -- José Seixas de Queiroz Júnior - Ree, de outubro - Ginásio Pinto Ferreira - Petropolis
- Botado do-latório mês de julho - Escola de Comércio Bento Quirino - Cam- Rio
pinas - Estada de São Paulo.
D.E.C. n. 5.015-38 - José Seixas de Queiroz Júnior - RelaOfícios:
tório mês de agosto - Instituto Comercial D. Pedro II Campina'
N.2.794 - Dr. Abgar Renault, diretor geral do Departamento - &si ado de São Paulo.
:acionai de Edocação e &tudo.
D. E. C. o. 4.526-38 - Usei De/PAg/io - Relatório Inémi de seN. 2.795 - Inspetor Francisco de Castro Pires Motor,
tembro
Ginasio Municipal Cristo Redentor - Cruz AM Ti. 2.796 - Inspetor Gastán Loureiro Chaves.
Grande do Sol.
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Laboratório Bromatológico
D.E.C. n. 5.016-38 - José Seixas de Queiroz 311.5.nior - Relatório mês de junho - Escola de Comércio Bento Quirino - Campinas
INSPETORIA DE ALIMENTAÇÃO
Estado de São Paulo.
D.E.C. a. 4.608-38 - José de Sales Fonseca - Relatório mós
Requerimentos despachados
do outubro - Liceu Siqueira Campos - São Paulo.
D.E.C. n. 4.860-38 - José Barreto Viana - Relatório mês de
Dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 1938
outubro - Instituto Comercial Santo Antônio - Garibaldi - Rio
Grande do Sol.
N. 1.585 - Germano Eisele. - Deferido quanto ao pedido de
D.E.C. r.. 4.492-38 - José Rodrigues Mendes - Relatório mês análise.
de setembro - Escola de Comércio, anexa ao Ginásio São Paulo N. 1.586 - Curso & Irmãos. - Deferido.
N. 1.421 - José Cardoso do Vale. - Deferido.
São Paulo.
D.E.C. n. 4.580-38 - José Rodrigues Mendes - Relatório mês
N. 1.862 - Mário Cardello & Comp. - Deferido.
de outubro - Escola de Comércio, anexa ao Ginásio São Paulo N. 1.605 -- Zenha, Ramos & Comp. - Deferido.
N. 1.497 - Nestlé And. Anglo-Swiss Condensed Milk C.° Ltd.
São Paul.,
D.E.C. a. 4.579-:2 8 - José Merques Caran - Relatório mês de - Deferido quanto ao pedido de análise.
outubro - kteneu Frencane - F:.ainca - Estado de São Paulo.
N. 1.736 - Antônio Diniz Parreira. - Certifique-se.
D.E.C. n. 4.496-38 - José Dell'Aglio - Relatório mós de ouN. 1.730 - Eliezer Ferreira de Rezende. - Certifique-se.
tubro - Giaásio 111uocipal Cristo ,Redentor - Cruz Alta - Rio
N. 1.718 - Salgado, Irmãos (Sc Comp. - Certifique-se
Grande do Su
N. 1.582 - Procópio Donat & Comp. - Certifique-se.
n. 4.761-38 - José de Sales Fonseca - Relatório mês
N. 1.867 - Manuel Galho Rodrigues. - Deferido.
N. 1.867-A - Rodrigues Pinheiro & Comp. - Deferido
de outub ro -- Escola de COnréreio Olavo Biiac - São Paulo.
D.E C. n. 4.774-38 - José de Sales Fonseca - Relatório mês
N. 1.868 - Luiz A. Guerra. - Deferido.
de outubro - Escola Comercial Paulista - São Paulo.
N. 1.557 - Companhia Produtos Pilar S. A. - Deferido.
D.E C. n. 4.850-38 - José Ribeiro' de Abreu - Relatório mês
N. 1.660 - Companhia Produtos Pilar S. A. - Deferido.
N. 1.286 - Coelho, Martins & Comp. - Indeferido, nos termos
de outub:o - Instituto Comercial ó Granbery - Juiz de Fóra da informação.
Estado de Minas Gerab.
D E.C. r. 4.790-38 - José Inácio da Rocha Werneck - RelaDZ. 1.826 - Norton, Megaw & Comp. Ltda. - As amostras ni
tório mês de outubro - Colégio Santa Catarina - Petropolis - Es- foram en.regues.
tado do Rio.
14. 1.527 - João Azevedo Hummel. - Deferido.
D.E.C. n. 4.795-38 - José Inácio ds Rocha Werneck - RelaN. 1.528 - João Azevedo Hummel. - Deferido,
Colégio
Plínio
Leite
Petropolis
Estado
tório mês de outubro
N. 1.547 - Paulo Salton & Irmãos. - Deferido.
do Rio.
N. 1.564 - Cervejaria Maurin Limitada. - Deferido.
D.E.C. n. 4.544-38 - João Teixeira de Carvalho Filho - ReN.s 1.843, 1.841, 1.844, 1.845, 1.842 e 1.840 - J. Sousa.
latório mês de nutubre - Instituto A.C.M. - Distrito Federal.
Deferidos.
D.E.C. n. 4.800-38 - João Maria do ValP Carvalho - Rela'N. 1.576 - Alfredo Seabra da Cruz. - Deferido,
tório mês de.outubro - Liceu de Artes e Ofícios - Distrito Federal.
N. 1.601 - Natal Wehbi. - Deferido.
D.E.C. n. 4.809-38 - Jules F. G. Havelange - Relatório mês
N. 1.631 - Rios Soares & Martins. - Deferido.
de outubro - colégio Pedro I - Braz de Pina - Distrito Federal.
D.E.C. n. 4.508-38 - José de Oliveira - Relatório mós de ouProcessos de multas remetidos ao procurador geral da Fatubro - Faculdade de comércio B •asil - São Paulo.
zenda Pública para cobrança executiva:
D.E.C. n. 4.326-38 - José oe Oliveira - Relatório mós de
Multas impostas pelo Serviço de Fiscalização do Leite e Latifietembro - Colégio D..arte de Barios - São Paulo.
D.E.C. n. 4.56-38 - José de Oliveira - Itelatórie mês de ou- cintos:
tubro - Co l ‘gio DUM%) de Barros - São Faulo.
N. 169 - Lavrado Unitra José Vasques & Comp., estabelecidos
D.E.C. r„ 4.598-38 - José Benedizo de Camargo - Relatório á avenida Henrique Valadares n. 133.
171 - Lavrado contra Constante Scofano, estabelecido
mês de mann - Eseo.e, de Comércio Cristovam Colombo - Piraci- rua N.
Pinheiro Machado ns. 1, 3 e 5.
paba - Estado de Sac. Pauto.
N. 172 - Lavrado contra Salvador Leone, estabelecido á ru;
D.E C. n. 4.931-58 - José Ribeiro de Abreu - Relatório mês
de setembro - Instituto Comercial Mineiro - Juiz de Fóra - Minas Conde de Bonfim n. 442.
Gerais.
N. 173 - Lavrado contra A. Pinto, estabelecido á rua Barão
D.E.C. n. 4.581-38 - José Rodrigues Mendes - Relatório mês de Mesquita n. 1.079.
N. 175 - Lavrado contra Martins, Henriques & Comp., esta•
de outubro - Escola de Comércio 30 de Outubro - São Paulo.
D.E.C. n. 4.493-38 - José Rodrigues Mendes - Relatório mós belecidos á rua Ladislau Neto n. 2.
de setembro - Escola de Comércio 30 de Outubro - São Paulo.
N. 176 - Lavrado contra Domingos Venancio Aires, estabele.
D.E.C. n. 4.837-38 - João Silveira Filho - Relatório mês de eido á rua Cerqueira Daltro n. 344.
'outubro - Escola de Comércio Sagrado Coração de Jesús - São
N. 177 - Lavrado contra António Prata, estabelecido á rue;
Paulo.
Barão de Mesquita n. 220-B.
D.E.C. o. 4.839-38 - João Silveira Filho - Relatório mês de
Análises prévias do Laboratório Bromatológico:
outubro - Mackenzie College - São Paulo .
Aprovados em análises prévias de acôrdo com o art. 4' e seui
D.E.C. n. 4.580-38 - João Henrique Biondi - Relatório mãe
(ia qualidaçle):;
de setemoro - Instituto Comercial São Jacob - Hamburgo Velho - itens, do decreto n. 24.697, de 12 de julho de 1934
Manteiga,
marca
"Uma",
fabricada
pelos
Srs.
João
Leite & ComRio Grande do Sul.
panhia, em Piumbi, Estado de Minas Gerais.
D.E.C. n. 4.888-38 - João ilenrique Biondi - Relatório mês
Manteiga, marca "Juarez", fabricada por José Cardoso do N'ale,
de outubro - Instituto Comercial São Jacob - Hamburgo Velho - em Santo António do Rio Verde, Município de Catalão, Estado de
Rio Grande do Sul.
Golas.
D.E.C. n. 4.543-38 - Josué de Sousa Montello - Relatório
Manteiga, marca "Natal", fabricada por Natal Welibi, na cidade
mês de outubro - Colégio Flamengo - Distrito Federal.
de Pouso Alto, Estado de Goiazi
Sevá
Relatório
mós
de
setembro
D.E.C. n. 4.657-34 - .NSÓ
Manteiga, marca "Trianon II", fabricada por João Leite & Com
•-• Escola Comercial Luiz Rosa - Jundiaí - Estado de São Paulo. panhia, em Pitunbf, Estado de Minas Gerais.
D.E.C. n. 4.517-38 - Jair Noronha - Relatório mês de seAprovados em análises prévias:
tembro - Faculdade de Comércio Conselheiro La-Faiete - Minas
Banha, marca "Curvos", fabricada por Curvo & Irmãos, eoi
Gerais.
D.E.C. n. 4.810-38 - José Smith - Relatório mês de outubro Cuiabá.
Escola Moderna de Comércio - Distrito Federal
Veiga" forn. por Pacheco Ferreira & Com,
Café, marca "CaféVeiga",
n. 142.
parthia,
á.
avenida
Marechal
Ofício,:
Farinha "Milo", forn. por Nestlé and Anglo-Swiss Condensed MiP1
(1.• Ltd., á avenida Calogers n. 6-B.
N. 2.797 - Diretor do Colégio Duarte de Barros.
N. 2.793 - Inspetor Penteies Mede', Monteiro.
Café, marca "Principe Real", fora. por A. Gonzalez & Cudo;
N. 2.7h, - Fiscal Gera! Cesar Perelea de Sales.
á rua São Cristovão n. 301.
Mel, marca "Primor", forn. por Apiário Iracema, em Queimados
N. 2.800 - Inspetor Dr. Ne.son Barros Camargo.
N. 2.801 - Inspetor Dr. Nekon Barros Camargo.
Estado do Rio.
N. 2.832 - Inspetor Dr. Nelson Barros Camargo.
Farinha de Ervhha. marca "Creme do Ervilha Tupan", foto
N. 2.803 - João Machado Ximenes.
por itodrigues Pinheiro Sz Comp., á rua Cajueiros us.
N. 2.804 - Inspetor Isidoro Guido Pornare.
Sipa de Tomate com Palmito, sópa Juliana (forma liquida'
N. 2.305 - Inspetor Carlos Neumann.
gmai,
Jia de Colher, todos rom a marca "Inglês de Sonsa". fah:.:
de
Albuquerque
N. 2.806 - José Maria CaviCeanti
Comp. Ltda.,4em Taubaté,
por
:11glès
de Sousa Filho
N. 8.807 - Inspetor Pericles Maciel Monteiro.
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Tolerados em análises prévias:
Guaraná, marca "Astro", fabricado por Senra & Comp., em Juiz
$8 Fora, Estado de Minas Gerais.
Agua 'fênica, Bitter, fernet, Aguardente Moreninha com Cacau,
Cognac Artificial e Nectar, todos com a marca "Astro" fabricados
por Senra & Comp. á avenida Sete de Setembro n. 435,
em Juiz
de Fora, Estado de Minas
'
Gerais.
Vinho Tinto de Uvas, marca "Canina", fabricado por Sociedade
Cooperativa Viti-Vinicola Vitor Emanuel Limitada, em Caxias, Rio
Grande do Sul.
Licór Conetro, marca "ImDerator", fabricado por Robert Fried,
em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.
Vinagre de Alcool, marca "Santa Rosa", fabricado por A.
Pálissallem, á rua Comandante Ribeiro de Barros n. 33, em Friburg.
Vinho, marca "Rio Dão", fabricado por Abel Pereira da Fonseca
em Lisbóa, Portugal.
Aguardente de Vinho, marca "Salton", fabricado por Paulo Salton
Irinãos. • em Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.
Biller, marca "Águia", fabricado por Simon Bonato & Comp., em
Volta Cirande, Estado de Santa Catarina.
CENTRO DE SAÚDE N. 8
Despachos da semana, de 28 do outubro a 3 de dezembro de 1938
..N. 3.444 - Valentina dos Santos Carvalho. Pode habitar.
N 3.538 - José Zoncaro Suart. - Pode habitar.
N. 3.501 - José Maria Lage. - Pode habitar.
N. 3.515 - Manuel Pereira dos Santos. - Pode ocupar, observadas as disposições regulamentares.
N. 3.503 - Jorge Zapponi. - Pode ocupar, observadas as dis-

posições regulamentares.

N. 3.40-7
. 3.218
N. 3.023
N. 3.541k
N. 3.160
int irr,5•1.

- Alfredo Nogueira Júnior. - Pode habitar
- Lauro Sodré Viana. - Pode habitar.
- Alvaro Ferreira. - Pode habitar.
- Valdemar Duarte. - Pode habitar.
- José Luiz Peixoto. - Pode habitar. Arquive-se a

N. 3.396 - Carlos Nunes. - Pode funcionar, não podendo
eugarraVnr.
N. 3.451
Manuel Pereira. de Castro. - Pode funcionar.
N. 3.455 - Manuel Pereira de Castro. - Registre-SC.
N. 3.561 - Manuel L. dos Santos. - Pode funcionar.
3.501 - José Teixeira de Macedo. - Registre-se. N. 3.506 - Germano Martins Cunha. - Registre-se.
N. 3.505 - António Gomes Pinto. - Registre-se.
N. 3.510-A - Manuel de Carvalho, - Concedo 60 dias de
nazi.
N. 3.576 - Ariosto Lopes Bernacchi. - Certifique-se.
N. :3.294 - Fonseca Mendes. - Registre-se.
3.191 - Leonor Maria de Almada. - Pode funcionai
N. 2.654 - Francisco O. Fortes. - Autue-se,
N. 3.512 - Morduchi Drwacchl. - Certifique-se
Dia 29
N. 3.550 - Manuel Silva Veloso. - Pode ocupar a loja, ohservadas as disposições regulamentares,
N. 3.542 - Guilhermina, Guimarães. - Pode habitar.
N. 3.540 - Valdemar Ferreira. - Satisfaça as exigências.
N 4 3.539 - Eleutêrio Pereira-de Almeida. - Pode habitar:
N. 3.497 - Carlos Fernandes Brochado. - Pode habitar
N. 3.548 - Alfredo Nogueira Júnior. - Pode habitar.
N. 3.547 - Alfredo Nogueira Janior.' - Pode habitar.
N. :3.523 - Carlos Nunes. - Pode funcionar.
N. 3.525 - Carlos Nunes. - Certifique-se.
N. 3.567 - Izidro de Oliveira Redes. - A p rovo a fossa,
N. 3.562
Manuel dos Santos. - Cerfifique-se.
N. 3.226 - José Junianelli. - Indeferido.
N. 3.367 - M. Ribeiro Pinto, - Certifique-se.
N. 3.600 - Inácio da Rosa Silva. - Pode habitar.
Dia 30
N. 3.517 - Joaquim António de Sá. - Pode funcionar.
N. 3.549
Vitorino dos Santos Castro. - Pode ocupar, obhervadas as disposições regulamentares.
N. 3.559 - Zoé Costa Amaral - Pode habitar,
N. 3,535 - Eduardo José Teixeira. - Pode- habitar,
N. 3.607 - Marcelino José Carlos. - Pode funcionar a fossa.

Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal
SECÇÃO DE EXPEDIENTE
DEBPACH08 DO 811, DIRETOR

Oficios:
N. 3.325 - Ao Sr. ministro - Encaminha requerimento de
licença.
N. 3.227 - Ao Sr. Paulo Vidal, M. D. chefe dos Serviços Auxiliares do DeArtamento Administrativo do Serviço Público mete exemplares de regulamentos e instruções.
N. 3.229 - Ao Sr. diretor da Fundação Gaffré e Guinie
Sóbre as isenções do pagamento de taxa do consumo d'água.
N. 3.231 - Ao Sr. diretor do Trabalho, Matas e Jardins da:
Prefeitura do Distrito Federal - Solicita uma providência.
N. 3.333 - Ao Sr. representante da Companhia Telefónica Brasileira - Consertos em encanamentos d'água.
N. 3.335 - Ao Sr. representante da Companhia Telefónica Brasileira - Consertos em encanamentos d'água.
N. 3.337 - Ao Sr. representante da Companhia Telefónica Brasileira - Consertos em encanamentos d'água.
N. 3.339 - Ao Sr. representante da Companhia Telefónica Brasileira - Consertos em encanamentos d'água.
N. 3.341 - Ao Sr. representante da Companhia Telefónica Brasileira - Consertos em encanamentos d'água.
N. 3.343 - Ao Sr. representante da Companhia Telefónica Brasileira - Consertos em encanamentos d'água.
N. 3.345 - Ao Sr. coronel engenheiro chefe das Obras do
Quartel General do Exército - Solicitando uma providência.
N. 3.347 - A oSr. superintendente da Administração do Porto
do Rio de Janeiro - Fazendo uma comunicação.
N. 3.349 - Ao Sr. capitão de Mar e Onerar, comandante da
Escola Naval - Fazendo uma comunicação.
N. 3.351 - Ao Sr. ministro - Encaminha requerimento de licença.
N. 3.353 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal
- Volta o processo n. 35.927-938.
N. 3.355 - Ao Sr. diretor de Saneamento da Baixada Fluminense - Comunicando ter essa Repartição tomado providências necessarias" de emergência.
N. 3.357 - Ao Sr. inspetor da Guarda Civil da Policia do Distrito Feedral - Sóbre reposição de calçamento.
N. 3.359 - Ao Sr. coronel, comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Consertos em hidrantes.
N. 3.361 - Ao Sr. diretor do• D. P. A. E. da Secretaria Gerai
de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Feedral - Fazenda
uma comunicação.
N. 3.363 - Ao Sr. inspetor sanitário federal, no Estado de
Minas Gerais - Belo Horizonte.
N. 3.365 - Ao Sr. inspetor de Saúde do Porto de Manáus, Estado do Amazonas - Solicitando uma informação.
N. 3.367 1 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal
- Inclusão taxa de Saneamento.
N. 3.369 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal
- Inclusão taxa de Saneamento 1936 e 1937.
N. 3.371 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal
enneetamento - Taxa de SannamPnto 1933.
N. 3.373 - Ao Sr. diretor geral de Contabilidade do Tesoure
Nacional - Sóbre restituição de caução.
N. 3.375 - Ao Sr. ministro - Encaminha requerimento de

licença.
N. 3.377 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do De p artamento de Admini q tração Geral do Ministério da Educação e Saúde.
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. CHEFE - DA SECÇÁO DE CONTABILIDADI

Oficios:

N. 1.112 -- Ao Sr. encarregado da Garage da Policia Civil" de
Distrito Federal - Solicitando providências para construção de
caixas de abrigo para hidrantes.
N, 1.113 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Disfrito Federal - Devolve o processo n. 36.971-1938.
Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal
N. 1.114 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do DisRequerimentos despachados
trito Federal - Devolve o processo n. 29.898-1938.
N. 1.115 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do DisDia 7 de dezembro de 1938
14. 6.039 - Orlando G. Cardoso. - Indeferido, d vista da in- frito Federal - Devolve o processo n. 41.0‘20-1938.
N. 1.116 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Disformação, podendo, entretanto, a manteiga ser reexportada para a
frito Federal - Devolvendo o processo n. 35.920-38.
fábrica sob fiscalização da autoridade sanitária.
N. 1.117 - Ao Sr, diretor da Imprensa, Nacional - Pedindo
Dia 2
publicação de
N. 4.293 - José Soares Ribeiro. - Indeferido á vista da InN. 1.118 - Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do D1S•
formação.
frito Federal - Devolvendo o processo .n. 28.700-938.
N. 3.598 - António da Conceição Santos. - Pode funcionar.
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O artigo 22, das Preliminares da Tarifa, determina que as mercadorias fabricadas ou compostas de matérias diferentes devem pagar direitos conforme a matéria que nelas predominar.
E no parágralo único, procurando declarar o que se entende
por matéria predominante, estabelece:
a) aquela que se apresentar em maior quantidade, sendo todas
as matérias de peso especificado igual ou aproxima, ou em maior
vulto, quando de pesos específicos dispares;
ou vulto,
1)) aquela que, ernitora não concorrendo em
parte, torrevestir, entretanto, as mercadorias no todo ou em
nando-se a mais evidente.
Verifica-se, assim, que a hipótese dos autos se enquadra neste
Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fa- último dispositivo. E isto resulta dos proprios termos do acórdão
impugnado, afirmando que a parte de celuloide do artefato em lide
cultado par o custo da assinatura, computado já o desconto de recobre a parte de ferro, isto é, reveste-a, para usar do mesmo ter20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 283000. mo empregado pela letra 6), do parágrafo único, do citado artigo 22,
É, portanto„ o celuloide a matéria predominante, não pela maior
quantidade com que se apresenta mas por ser a mais evidente, devendo-se, pois, tê-la em vista para a classificação da mercadoria.
E, nestas condições. enquadra-se o artefato no artigo 1.887,
última alínea, como -matérias plásticas em obras, não classificadas".
Requerimento despachado
Quanto à multa, dispensada pelo fundamento de se tratar de
Dia 1 de dezembro de 1938
mercadoria importada até noventa dias depois da vigência definiJáime de Barros Gomes. — Indeferido na forma do . parecer do tiva da tarifa em vigor, é o caso de ser mantida, visto tratar-se
de divergência de qualidade entre matéria e, assim, enquadra-'D. A.
na primeira parte do parágrafo único, do artigo 9°, do decreto núPor portaria de 5 do corrente:
mero 24.343, de 5 de junho de 1934.
Espero, pois, que V. Ex. se digne de dar provimento ao preForam nomeados para exercerem as funções de ajudantes téen ; cos da Comissão Demarcadora de Limites Setor Oéste: os capi- sente recurso para o fim de, anulando o acórdão recorrido, mandar
classificar a mercadoria, em causa no artigo 1.887, última alínea
tães EM Prates Pereira e João de Melo Morais.
como "matérias plásticas em obra (celuloide), não classificadas, taxa
de 268000", visto ser esta a sua classificação acertada, segundo o mu
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em consta do processo e bem se depreende da verdadeira interpretaçãc
vigor, só registrará assina'• ras dos orgãos oficiais, para o exercício dos dispositivos legais supra citados.
Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1937. — Leão Cevador, redo 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe- presentante da Fazenda Pública".
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
— Ao Sr. pres:dente do 1° Conselho lio Contribuintes:
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas reN. 388 — Comunicando que o Sr. ministro proferiu o seguinte
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas, despacho no processo co que é interessada The Rio de Janeiro Traiuway, Light & Power Co. Ltd., e relativo ao recurso interposto pelc
Mesas de Rendas e Coletorias.
Sr. representante da Fazenda, da decisão constante do acórdão númbero 6.240, publicado no Diário Oficial de 2 de agosto do corAos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa- rente ano: •
"Dou provimento ao recurso do Sr. representante da Fazenclt
vultado pagar u custo da assinatura, computado já o desconto de para o fim de, anulando o acórdão recorrido, restabelecer a decisãc
da Recebedoria do Distrito Federal".
20 .70, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 285000
É o seguinte o recurso do Sr. representante da Fazenda:
"Exmo. Sr. ministro da Fazenda:
I — Em acórdão n. 6.240, de 22 de fevereiro último, resolveu
o egrégio 1° Conselho de Contribuintes que a venda de material iusado e inservivel, por empresa concessionária de serviços púb
EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DE GABINETE
cos, não constitue venda mercantil sujeita à tributação. E, auterizado pelo voto vencido de um dos membros do Conselho, o seDia 6 de dezembro de 1938
nhor José Magalhães Bravo, — venho, em gráu de recurso, trazu
Ao Sr. presidente do Conselho Superior de Tarifa:
o caso à definitiva deliberação de V. Ex., pedindo venha para vados argumentos que em recurso anterior, concernente
N. 387. — Comunicando que o Sr. ministro proferiu o seguinte ler-me
despacho no processo em que são interessados Oreste, Filippi Fi- a caso idêntico — o do acórdão n. 4.598.
I — Devo lealmente salientar, logo de início, que eu mesmo,
lhos, estabelecidos em Santos, e relativo ao recurso interposto pelo
senhor representante da Fazenda, da decisão constante do acórdão comentando uma decisão da Recebedoria, em caso semelhante, ;14
n. 2.922, de 22 de julho de 1937: "Tomo conhecimento do recurso do The Rio de Janeiro Tramwa y , Light and Power Co. Ltd: — esSr. representnto da Fazenda, para, reformando o acórdão recorrido, crevi que a venda não era mercantil, ante a definição do artigo 191.
mandar classificar a mercadoria como — obras não classificadas de
2a parte, do Código Comercial, porque não se tratava de mercadomatérias plásticas — (celuloide), do artigo 1.877, da tarifa e taxa rias que tivessem sido compradas para o fim de serem revendida'
com lucro e sim para serem utilizadas.
de 53$000 por quilo".
É possivel, e provavel ,entretanto, que eu estivesse em erro
É o seguinte o recurso do Sr. representante da Fazenda:
porque, recorrendo a empresa para o Conselho de Contribuintes de
então, constituido de 12 membros, dos quais seis representando oa
"Esmo. Sr. ministro da Fazenda.
De conformidade com o disposto no artigo 162, do decreto nú- contribuintes, somente um destes, o Dr. Oto Gil, foi voto vencida
e todos os demais membros do Conselho se acordaram em negai
mero 24.J36, de 26 de março de 1934, recorro para V. Ex. da decisão contida no acórdão de fls., do ilustrado Conselho Superior de provimento ao recurso.
Tarifa, dando provimento ao recurso n. 816-A, interposto pela firE a minha dúvida de ter errado transforma-se em quasi cerma °reste, Filippe 8c Filhos do ato do Sr. inspetor da Alfândega de
teza disso — porque o relator de tal acórdão foi um grande estuSantos que, em reunião da Comissão de Tarifa, mandou classificar dioso do nosso direito, por quem nutro verdadeira veneração intecomo "botões de ceiuloide sem furos ou com pés", taxa de 202290, lectual: foi Benedito da Costa, que atualmente exerce com tantado artigo 1.887, da tarifa em vigor, parte da mercadoria despanho brilho as funções de procurador geral da Fazenda. Esse acórohada pela 4a edição da nota de importação n. 39.781, como "obras
está publicado no Didrio Oficial de 22 de setembro de 1933 e ita
não classificadas de ferro batido, pintadas", do artigo 861, taxa de dão
páginas 87 e 88 da Secção do "Imposto de Vendas Mercantis", da Re.
32120.
Fiscal e da Legislaçâo de Fazenda, do ano citado.
A classificação dada pela Alfândega, evidentemente, não satis- vistaIII
— Como derinoindo, na esfera administrativa a dúvida, foi
faz, visto não se tratar de botões mas de uma obra. Aceita, porém, invocada, no caso do acórdão n. 4.598, a aprovação, pelo Ministéria
esta última classificação, também não é de se considerar como "obra da Fazenda, de uma decisão da Recebedoria do Distrito Federal, en
de ferro não especificada, niquelada, taxa de 42160, do artigo 861, consulta da Companhia Ferro Carril Carioca. Do tal decisão (puiria
conforme fez o acórdão recorrido.
Oficial de 31 de agosto de 1930 e revista e secção citadas, de 1030
A mercadoria em questão é composta de ferro niquelado. 'reco- páginas
43 e 45) verifica-se, entretanto, que n repartição não foi boa
berta em parte por celuloide", conformo discriminação do próprio esclarecida, supoz que se tratasse de venda bolada, — tanto que alu.
acórdão. Nestas condições, claro é que sendo o celuloide a parte exa oonsulente "de modo todo eventual" e reconhece isea
terior da obra é a que está mais em evidência, visto ocultar por de a proceder
transaftko"
Miada no seu reauerimento. de Os."...
oão "pela
isto mesmo que cobre — a outra parte do artefato, feita dê ferro.

1 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.
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Essa circunstancia leva-se a pedir novo pronuciamento desse
Ministério, de vez que a questão é de vulto para a Fazenda: no caso
ora em discussão ha veudas habituais, excedendo de 70:000$000 a
sua média mensal (vioe quadro de fls. 1).
IV — Cabe, pois, examinar o fundamento do acórdão de que foi
relator o Dr. Benedito da Costa: "as vendas em questão têm feição
mercantil, não só porque eram realizadas de modo habitual, segundo
o atito de folhas, e tiveram por objeto efeitos móveis, senão tambena
porque as empresas de viação e transporte — como a recorrente —
se reputam comerciais, quer sejam concessionárias, quer não - (Carvalho de Mendonça; Trat. de Dir. Com . Brasil., volume I, página
549)".
Transcreverei o que diz o autor citado: "Seja a empresa exercida por pessoa natural ou jurídica, concessionária ou não, as suas
operações são comerciais. As companhias de estradas de ferro, de
navegação, de tranmways são comerciais. Note-se, porém, que o contrato de concessão celebrado com o poder público não é mercantil,
mas civil. Trata-se de um contrato de direito administrativo, que
que não é disciplinado pejas leis comerciais. Vis à vis fia administração o concessionário é simples contratante: não é comerciante".
Essas palavras de Carvalho Mendonça servem, pois, para desmoralizar o argumento da companhia recorrente, — de que uma empresa contratante de serviço público pinais possa •ser considerada
comerciante, mesmo fóra das relações puramente contratuais com o
Gnvarno.
V — Temos, aliás, dispositivo legal expressu (decreto n. 737, de
1a50. artigo 19, § 3 0), considerando mercdncia "as empresas de fábriess. de comissões, de depósito, de expedição, cansignaeão e transoOrt- de mercadorias'.
E é o mesmo Carvalho de Mer.donçu quem, a página 541 do seu
livro citado, explica e justifica esse artigo 19, § 3°. com as seguintes
palavra de Manara ("Gli atti di commercio", n. 220): "A empresa
não passa de um complexo, mais ou menos vasto de determinados
atos jurídicos efetuados mediante uma peculiar organização das forças aptas para produzi-los; foi a este complexo de atos, considerado
modo de sua produção, que o legislador reconheceu o carater comercial, carater que do conjunto se comunica a cada um dos atos
(Toe o compõem e que constituem o objeto da empresa".
Eis como a venda de material usado, desde que feita por empresa de transporte, terá, por força do artigo 19, § 3 0 , do decreto
o, 737, de 1850, carater mercantil, embora não reunindo os requi,it o-; do artigo 191, 2a parte, do Código Comercial.
VI — Mesmo sem querer emaranhar-se na questão tão controvertida da classificação dos atos cfe comércio, — póde o fisco sustentar que as vendas de materiais usados, feitas pelas empresas de transportes, terão que ser reputadas mercantis, ante qualquer das classificações que se disputam a preferência na doutrina jurídica.
Assim, ante o citado artigo 19, § 3, do decreto n. 737, de
1950, — estarão aquelas vendas entre os atos de comércio denominados Sub je tivos pelos jurisconsultos italianos; e relativos pelos alemães, que (Bento de Faria, "Código Comercial", 3 a edição, volume
página 9)" consagram a presunção de comercialidade, deduzida,
aparentemente, da qualidade da pessoa que executa o ato, por_ isso
que, como ensina Vivante, esta presunção é conforme a natureza das
tamisas, pois é razoavel supôr que os atos de um comerciante perteneeni ao exercício da profissão que lhe é habitual".
VII — Mas, objetar-se-á, de acordo com o final da citação de
Manara feita no n. V deste recurso, — o artigo 19, § 3°, do decreto
n. 737, de 1850, só comunica o carater comercial aos atos que Constituem o objeto da empresa. Nas empresas de transporte, pois, só a
esse transporte é atribuido o cara ter mercantil.
A isso se poderá responder: primeiramente que o artigo 19. §
3°, não consigna tal restrição: depois, que é ato normal e próprio
da exploração das empresas de transporte a venda do material iascrvivel. afim de recuperar uma parte da despesa.
Ademais, mesmo que assim Min fosse, sendo mercantis as empresas de transporte, também o seria essa venda, por força da cilamadl teoria do acessório, da dependência ou da conexão.
Veja-se a explicação, clara e precisa, de Bento de Faria (op. el.,
pag. 10)
-08 cumercialistas hodiernos adotam ainda a teoria de acessório, isto é, os atos de comércio por conexão. O comerciante sendo
aquele que pratica profissionalmente o comércio ou atos de comércio, tem-se dai deduzido a natural presunção de que todos os atos, todas as operações por ele praticadas o são no exercício do seu
comércio. Eis a teoria do acessório que não é mais do que uma
aplicação do princípio — accessorium sequitur principale. Segundo
ela, os atos que se referem ou se relacionam com uma profissão comercial, — sendo, como são, um acessório desse exercício, — recebem dele o carater mercantil, por isso que a cousa acessória deve
seguir a condição da cousa principal. Efetivamente, assim como • o
direito de propriedade se estende a tudo quanto, a titulo de depen' - a -ia, acresce ou aumenta o objeto do direito, assim tombem a coeialidade se estende a todos os atos necessários ou simplesmenta
uma exploração comercial. Os atos de comércio, por depen, lência ou conexão, presup5em, por isso mesmo, um ato de comércio principal, objetivo ou subjetivo, que facilitam ou asseguram".
As páginas 553 a seguintes do citado livro- de Carvalho de
Mendonça, — encontrar-se-á exposta a matéria com grande desen.
volvimento'.
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Explica, logo de início, que existe uma série de atos que o comerciante pratica, não no exercício normal de sua profissão, mas em virtude ou no interesse desse exercício".
Depois de minuciosa explanação, aponta, para exemplo, vários
atos de comércio por dependência ou conexão, que têm esse carater,
embora não exista a intenção de revenda: compra de vitrines, móveis
livros para contabilidade, im p ressos para escritório, combustíveis
para motores, etc.
VIII — Repare-se, outrossim, que o comprador do ferro velho,
por exemplo, será sempre ou um comerciante que o vai revender na
mesma espécie ou um industrial que o vai revender manufaturado,
isto é, depois de novamente fundido e transformado em outros artefatos. Portanto, dentro dos precisos termos do artigo 191, 2. a parte,
do Código Comercial, — essa compra é mercantil.
E, se a compra é mercantil, tambem o serd a venda.
"O nosso direito estabeleceu o principio da integridade do ato de
comércio, repudiando a inexplicável e injustifável anomalia de o
mesmo ato ser comercial para uma e civil para outra parte; até bifronte, ato anfíbio", — proclama veementemente Carvalho de Mendonça (obra citada, pg. 505), que cita ainda.as palavras de Carlos de
Carvalho, de que o ato de comércio não pode mais ser bifronte: quer
para o comerciante, quer para o não comerciante o aspecto deve ser o
mesmo.
No mesmo sentido, em linhas gerais, é a opinião de Otávio Mendes ("Dir. Com . Terrestres", pgs 112 e segs.), de Descartes Magalhães (vol. I, pgs. 303 e 305), Valdemar Ferreira ("Curso", vol. I,
pgs. 96 a 9).
Vê-se, pois, que, mesmo ante o art. 191, 2. a parte, do Código
Comercial, a que tanto se apega o acordão do Conselho dispositivo
esse em que eu Lambem me baseei, no ligeiro comentário referido no
n. II deste recurso), é mercantil a venda de ferro velho feita pelas
empresas de transportes, porque, independentemente do carater comrcial de taisi empresas, os compradors são sempre comerciantes: e
o referido artigo exige apenas que um dos contratantes, comprador
ou vendedor, seja comerciante.
IX — Aliás, se jncontestavelmente a emprésa, quando compra
trilhos ou máquinas, não tem a intenção de revendê-los como tais, e
sim a intenção de usá-los, — sabe perfeitamente que, depois de inutilizados, os irá vender como ferro velho. Esta venda como ferro velho
realmente não será um fim colimado, mas é um fim previsto e ce”to,
que já foi levado em conta na aquisição: a emprèsa, ao pagar certo
preço, já prevê que, depois de usar esse material, recobrará, pela
venda, o valor intrinseco do ferro velho.
X — Replicar-se-á, ainda, que essa venda se fará sempre com
prejuízo, o que é incompatível com os objetivos de um ato de comércio.
Não é bem assim.
A venda do ferro velho será feita por preço menor que o da compra do trilho novo au da máquina nova; mas nesses artefatos novos
ha um valor intrinszeo, de metal neles contido, e um valor de uso,
que lhes deu a destinação industrial.
A exploração de uma estrada de ferro tem bases .técnicas rigorosas. Sabe-se, com exatidão matemática, a duração normal de tal L u
qual peça, de tal ou qual máquina. Anualmente, os balanços consignam uma verba de depreciação, calculada muito exatamente de
acôrdo com aquela duração e assim, no fim da vida da peça ou máquina, o desaparecimento do seu valor de uso já está contrabalançado pelas reservas feitas, objetivando a sua substituição. Não importa que um acidente destrúa, no dia seguinte ao da sua entrada em
uso, uma peça ou máquina que deveria durar anos: o cálculo é feito
por médias, de modo que já consigna a margem necessária para essas
eventualidades.
Que sucede, pois? Que, ao fazer a venda como ferro velho, a PMprèsa não está tendo prejuizo algum, porque no seu património essa
peça ou máquina já teve anulado, pelas depreciaçaes, o valor de uso,
—está reduzida ao valor intrínseco, que é recobrado.
Mais comumente, até, havera lucro: as depreciações em geral não
computam esse valor intrínseco remanescente. — no fim do prazo
previsto para a vida da' peça ou máquina a depreciação já cobriu todo
o seu valor, — este se reduziu a zero o a venda do ferro velho é uma
receita, como qualquer outra.
Receita nova e diminuição de despêsa feita são, alias, fatores que
concorrem igualmente para o lucro de uma emprésa: pode não haver
sequer`a intenção de lucro nessa operação isolada de venda de material inservivel; não ha, entretanto, a menor dúvida de que tal venda
irá conr,ribuir para o lucro da empresa, emergente do complexo de
suas atividadse.
XI — Eis-me, pois, a pleitear de V. Ex. que seja reformado o
acorda(' do Conselho e restabelecida a decisão da Recebedoria.
Reitero os meus protestos de profundo respeito e sincera admiração. — Tito Rezende, representante (Ia Fazenda Pública".
Serv iço do Pessoal

EXPEDIENTE 1)0 SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Pi.ocessii n. 13.352i38 — Fradesco de Assis, pedindo seu aproveiiaMeeto como remador da A fandega de Santos. — O referido cargo
fni.eid.inln pala lei n.
1P36, e as respectivas funções devem ser
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oxe:Jit_a,
•2,,•ranoinei.ário, admitido na forma prevista pelo de‘reto a. .2O. d 1 do fevereiro último. Isto podo, opino pelo indeferimento d.:
ic:tação. 18-11-38. — A. de Souza Costa. indeferido. —
GETULIO VAIDIAS.
PrOvesm) a. 80.007138

— João Evangelista. Cavalcanti de Oliveira,
agente flscal no intericr do Minas Gerais. pleiteia transferência para
idêntico lugar no Estado do Rio ou em São Paulo, ou nomeação para a
capital de qualquer dos mesmos Estados. — Não existindo vaga dos
cargos pretendidos, parece-me que o suplicante deve" aguardar o portunidade. 18-11-38. — A. de Souza Costa. Sim. — GETULIO VAROAS
"

EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
DESPACHO

Processo n. 66.205138 — Luiz da Cunha Machado, escriturário da
classe E, do Quadro VIII (Alfândegas), do Quadro da Alfândega de
Belém, no Estado do Pará, e com exercício no Quadro Móvel do Tesouro Nacional, pedindo sua remoção, nos termos do art. 32, da lei
n. 284, de 28 de outubro de 1936, para a Alfândega do Rio de Janeiro.
— Aguarde o requerente seja fixada, nos termos do decreto n. 2.955.
de 1938, a lotação da Alfândega do Rio de Janeiro. 14-11-38.
EXPEDIENTE DO S11. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
DISPENSA

Dia 6 de dezembro de 1938
O diretor geral da Fazenda Nacional, usando das atribuições que
lhe confere o § 1° do art. 6° do decreto n. 24.144, de 18 de abril
de 1934, resolve dispensar, a pedido, o escriturário da classe F, Quadro Vil (Delegacias Fiscais), Raimundo de Freitas Uchóa, da comissão em que vinha servindo no Quadro Móvel do Tesouro Nacional.
ADMISSÃO DE EXTRANU1UERÁRIOS TAREFEIROS

Por despacho de 6-12-1938, do Sr. diretor geral, no processo número 90.182138, foi aprovada a admissão, como extranumerários, tarefeiros, de Jorge Augusto Teixeira de Carvalho e Silva e Elaila
Falcão da Frota, da Diretoria de* Estatística Económica e Financeira,
mediante as seguintes condições:
a) O trabalho que incumbe ao tarefeiro executar é todo
aquele suscetível de ser contado, tais como extração de cartões dos
documentos estatísticos originais, sua conferência; classificação de
mercadorias e sua conferência; carimbação de faturas consulares e
sua distribuição por países de procedência e portos brasileiros de
destino, etc.; trabalhos esses que lhe são distribuídos conforme as
exigências do serviço.
b) O prazo é o do ano financeiro corrente, com prorrogação
automática.
c) O mínimo de produção é o seguinte:
Cartões extraídos das faturas
100
Cartões extraídos dos manifestos, .
100
Conferência dos cartões das faturas
150
Conferência dos cartões dos manifestos
150
Classificação dos manifestos
400
Conferênc i a da classificação dos manifestos
500
Classificação de faturas
300
Conferência de classificação de faturas
700
Separação e numeração de faturas
700.
d) O serviço, executado pro labore, é pago nas seguintes condições:
Cartões extraídos das faturas consulares, por cartão
$100
Cartões extraídos das guias ou dos manifestos de exportação do cabotagem, por cartão .
$050
Conferência dos cartões das faturas, por cartão
Conferèneia dos cartões dos manifestos, por cartão
$$0500
10
Classificação de manifestos ou guias, por classificação
$020
Conferência da classificação de manifestos ou guias,
ias, por
classificação
Classificação de faturas, por classificação
$$$$ 0 231 5050
Conferência da classificação de faturas, por classificação
Separação e npmeração de faturas, por fatura
e) A despesa corre por conta da Verba 1' do decreto-lei n. 107,
de 27 de dezembro de 1937, Consignação—Pessoal extranumerário, e o
saldo dessa verba comporta a despesa com a nomeação das pessoas
propostas. Sua dotação, no presente exercício, é de 40:000000 e o
•Dag ament o é ;iro labore e efetuado na Pagadoria do Tesouro.
LICENÇA

• Por portaria de 6 de dezembro de 1938, foi comedida licença de
seis meses, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de 15 de abril de
1935, ao contador da classe H, do Quadro I (Tesouro Nacional), com
exercício na Contadoria Seccional, no Departamento dos Correios e
Telégrafos. Alberto Magalhães Nunes, ficando-lhe marcado o prazo de
oito dias para entrar no gozo da referida licença.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
DESPACHOS

Requerimento de Adolfo de Sima Costa, guarda-livros G, do Quadro 1, com exercício na Secção de Controle do Serviço do Pessoal, padindo férias. — Concedo, à vista do parecer. 7-12-38.
Processo n. 92.855138 — Francisco Fabres da Rocha, nomeado
para exercer o cargo da classe L, da carreira de Oficial Administra-
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tivo, do Quadro V, pedindo a segunda prorrogação de prazo para tomai
posse. — Concedo a segunda prorrogação, por 20 dias, para o requer
rente tomar posse do cargo para o qual foi nomeado, à vista do diss,
posto no art. 80 do decreto n. 19.582, de 12 de janeiro de 1931.
GRATIFICAOES E AIDdLIOS

Folha de gratificações mandadas abonar aos funcionários abaixte
relacionados, por serviços extraordinários prestados durante o mês de
novembro último, de acordo com a portaria n. 1, do 3 do janeiro de
1938, do Sr. diretor geral da Fazenda Nacional.
Nomes — Cargos — Importância
Alceu Faião de Abreu Gotnes, Cont. I, Quadro I
Arquimedes de Sousa Jardim, Cont G, Quadro I
Moacir Ferreira Rozo, Escr. F, Quadro VII
Valdemiro Santos, Cont. H, Quadro I
Valdemiro Ferreira Mendes, Of. Adm. I, Quadro
Gilberto de Melo Alecrim, Of. Adm. J, Quadro I
José da Rocha Teixeira, Of. Adm. J, Quadro I
Alice Ligneul, Dactilógrafo G, Quadro I
Odete Duarte Correia, Dactilógrafo G, Quadro I
Alice Alves, Dactilógrafo D, Quadro I
Francisco Gonçalves Filho, Artífice F, Quadro V
Mário Joaquim Fernandes, Motorista G, Quadro I
Djalma Sampaio Gonçalves, Protocolista G, Quadro 1
Manuel José Gonçalves Filho, Continuo G, Quadro I
João Luit Martins, Encadernador F, Quadro I
Valdemar da Silva Vieira, Encadernador F, Quadro I
Manuel Francisco da Rosa, Continuo F, Quadro I
Dimas Paulino do Rosário, Servente E, Quadro
Fernando Alves da Silveira, Servente E, Quadro I
Pedro Alcantara dos Santos, Servente D, Quadro VIII
Pedro Pinto Pires, Servente E, Quadro I
Otávio Haia, Servente E, Quadro I
Arnaud Barbosa da Silva, Servente E, Quadro 1.
Francisco Lino Barbosa, Remador D, Quadro VIII
Franklin José de Sena, Servente E, Quadro I
Randolfo Medeiros dos Reis, Servente E, Quadro VIII
Augusto Coutinho, Servente E, Quadro I
Henrique Schiller de Oliveira, Eletricista G, Quadro I
Leonel Inácio da Costa, Servente E, Quadro I
Ernesto Barbosa Lima, Servente E, Quadro I
Eurico Teixeira dos Santos, Servente E, Quadro I
Rodolfo Conceição Duarte, Servente E, Quadro I
Abrahão Januário da Silva, Servente E, Quadro I
Deocieciano Francisco Pereira, Servente E, Quadro 1
Valdemar Duarte de Almeida, Servente E, Quadro I
Sinéas Armando, Servente E, Quadro I
Oto Wergles, Servente E, Quadro I
José Moreira Pinto, Servente, Quadro XII
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36~0
ati°41000
360000
36(4000
360~0 41
3600U0
30$000
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Importa esta folha em seis contos oitocentos e quarenta mil reis
(6:840$000). — Secretaria da Diretoria Geral da Fazenda Nacional,
em 1 de dezembro de 1938. — O secretário-chefe — Lauro Boamorte.
Confere. — Waldemiro Santos, contador H. Secretaria do SerViço do
Pessoal, daja supra. — Anterico Passos Guintarfies Pilho, secretário.
Contadoria Central da República
Expediente do dia 2 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao Exmo. Sr. diertor gera/ da Fazenda Nacional:
N. 3.093 — Transmitindo cópia do ofício n. 3.171, de 25 de
novembro último; do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro
Nacional sob n. 91.779-38, relativo ao registro e a distribuição à
Delegacia do Tesouro Brasileiro em Londres, do crédito especial de
500:000$000, aberto pelo decreto-lei ii. 851, de 11 do referido mês
do novembro, ao Ministério das Relações Exteriores.
N. 3.095 — Transmitindo cópia do oficio 3.158, de 24 de novembro último, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Nacional sob n. 91.777-38, relativo ao registro e a distribuição à Diretoria e Contabilidade do Ministério da Agricultura (Pagadoria),
do crédito especial de 819:200,100, aberto pelo decreto-lei n. 823,
de 27 de outubro do corrente ano, ao mesmo Ministério.
N. 3.096 — Tendo em vista a elaboração do orçamento para
1939, apresenta sugestões quanto às gratificações a que se refere o
art. 60 do Decreto-lei n. 349, de 23 de março de 1938. tomando por
base as que são atribuidas às Delegações do Tribunal de Contas e
Delegacias Fiscais nos Estados.
N. 3.099 — Transmitindo cópia - do ofício ii. 3.157, de 21 de
novembro próximo passado do Tribunal de Contas protocolado no
Tesouro Nacional sob o n. 91.775-38 comunicando haver re ,--,01\ ido
mandar fazeras anotações relativas aos decretos-leis ns. 799 a 821,
de 20 e 27 de outubro último, respectivamente.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 3.092 — Idêntico ao de n. 3.093.
N. 9.094 — Idêntico ao de n. 3.095.
N. 3.098 — Idêntico ao de ri. 3.099
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— Ao Sr. contador seccional no Departamento dos Correios o
relerrafos:
N. 3.097 — Relativo à classificação de importância em "Diveros responsáveis".
--- Ao Sr. contador seccional no Ministério da Guerra:
N. 3.101 -- Remetendo processo n. 78.115-37, do Tesouro Naiortn i , rotativo ao pedido de pagamento de . diferença de vencimentos.
N. 3. 1 — Remetendo processo n. 78-115-37, do Tesouro Narsional, 1. ..ativo ao pedido de pagamento de diferença de vencimentos.
— Ao Sr. chefe da Contadoria Secional na Delegacia Fiscal no
Rio de Janeiro:
N. 3.102 — Remetendo 'processo st. 6.278-38, desta Contadoria,
relativo a anulação de lançamento.
— Ao Sr. chefe da Contadoria Seccional na Delegacia Fiscal em
Goiaz:
N. 3.040 — Remetendo processo n. 78.835-37 do Tesouro Naelonal, relativo à legislação de pagamentos efetuados em 1935, aos
funcionários da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral naquele
Estado.
— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
N. 3.057 — Remetendo processo n. 53.718-38, do Tesouro Naafona!, referénte ao prorrogação de expediente da Contadoria Secional anexa aquela Delegacia Fiscal.
(Reproduz-se por tér sido publicado com incorreções no Didrio
()lidai de 3 de dezembro de 1938).

Diretoria das Rendas Internas
FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO E OUTROS
TRIBUTOS
EXPEDIENTE DO SR. DIRETroa

Dia 2 de dezembro de 1938
N. 89.954-38 — Martins Seabra & Comp. e outros, fabricantes e revendedores CO molduras, fazendo uma exposição "de motivos sobre selagem da mercadoria dos §§ 34, 18 e 33, do regulamento
•
do imposto de consumo. — Selem a petição de fls.
FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA
expenuespc DO SR. DIRETOR OERAL DA FAZENDA NACIONAL
Dia 6 de dezembro de 1938
N. 93.129-38 — Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, solicitando autorização para abertura de uma agência em
knápoles, Estado de Minas — Deferido, à vista do informado pela
Diretoria das Rendas Internas. — Expeça-se a necessária patente
de autorização.
ExPED1ENTE DO SR. DIRETOR DAS RENDAS INTERNAS

Dia 2 de dezembro de 1938
N. 75.081-38 — Tomas Scott Newlands Júnior, solicitando
seja evocado o processo em que é denunciante e se encontra na Alfandega de Santos. .— Á vista dos esclarecimentos prestados pela
Alfandega de Santos. ; nada ha que providenciar.
N. 43.388-38 — Centro Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, consultando sobre semelhança de remessa de notas do Banco com o saque para incidência de formalidades regulamentares no
respectivo lançamento. — Satisfaça a exigência' do parecer.
Ma 7 de dezembro de 1938
Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
N. 536 -- Transmitindo o processo fichado sob n. 37.584, de
1938, já solucionado pela ordena n. 382, de 10 de outubro 011.11998, que tem por base uma representação do Centro de Indústria
Fabril do Rio Grande do Sul. (Proc. 37.584-38).
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 493 — Rest!tuindo o processo fichado sob II. 34.903, de
aso, desta diretoria, o qual achando-se distrflbuido por essa delegacia à Coletoria das Rendas Federais de São Sebastião do Pa-'
rabo, foi por équrivoco, encaminhado a esta numuna diretoria.,
(Proé. 83.389-38).
-- Ao Se. presidente do Banco do Brasil:
N. 1.337 — De conformidade 'com o resolvido no processo fichado sob o n. 82.643, de 1938, comunico-vos que à Sociedade
Anónima Crédito Brasileiro, com sede nesta capitai, já pode ser
instituto, de vez que, pela carta-patente ri. 1.890, de 9 de novembro
último, a referida sociedade está autorizada a funcionar como casa
bancária. (Proc. 82.643-38).

Diretoria das Rendas Aduaneiras
CIRCULAR N. 55
De conformidade com o resolvido no processo fichado no Tesouro
aob a. 86.249, deste ano declaro aos Srs. inspetores das Alfandegas
chefes das demais estaões aduaneiras para seu conhecimento e dejrfsloa fins, que tteaui oneedidas aa regalias de paquete, de que. trata,
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o decreto n. 4.955, de 4 de maio de 1872, ao vapor holandês "'riba",
de 3.102 toneladas liquidas, pertencentes à frota da Haven Line, com
sede em Rolerdann, de que é" agente no Brasil Raul Ozenda.
Iàn 6 de dezembro de 1938. — Mario B. Cavalcanti, diretor.
(Proc. 86.249-38).
CIRCULAR N. 56
De conformidade com o resolvido no processo fishado no Tesouro
sob u. 85.945, deste ano, declaro aos Srs. Inspetores das Alfândegas
e chefes das demais estações aduaneiras, para seu unhecimenta e devidos fins, que ficam concedidas as regalias de paquete, de que trata
o decreto n. 4.955, de 4 de maio de 1872, aos vapores japoneses "Yamakaze Marú" e "Yamagiri Malar, respectivamente de 4.157 o 4.823
toneladas líquidas, pertencentes à frota de Yamas'aita Kisen Kabushike Kaisha, com séde em Kobe, no Japão, de que são agentes ro Brasil Luiz Campos Filhos & Cia.
Em 6 de dezembro de 1938. — Uh:larica B. Cavalcanti, diretor.
(Proc. 85.915-38).
Dia 6 de dezembro de 1938
Ofício:
— Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos: N. 363 — Comunica, para os devidos fins, que S. Ex., o Sr. Presidente da República reso-veu aprovar, por sdespacho de 30 de novembro findo, o parecer emitido pelo Sr. ministro da Fazenda ne
requerimento fichado no Tesouro sob n. 94.029, deste ano, em que
a Sociedade Colonizadora do Brasil Limitada pede para ser estendida
à taxa de Previdência Social o favor de isenção de direitos o demais
taxas, concedido para um conjunto de máquinas de beneficiar algodão
e um motor a óleo Diesel que a requerente importou da América do
Norte pelo vapor americano "Delalba" e da Alemanha, pelo vapor
alemão "Babitonga".
O parecer de que se trata está redigido nos seguintes termos:
"A Sociedade Colonizadora do Brasil Limitada, tendo obtido de
V. Ex. autorização para o desembaraço, livre de direitos de importação pata cousuint, e demais taxas aduaneiras, do material destinado
a uma usina de beneficiamento de algodão que importou da América
do Norte. pelo vapor americano "Delalba", e da Alemanha, pelo vapor alemão "Babitonga", material esse composto de um conjunto de
máquinas para beneficiar algodão e um motor movidJ a óleo Diesel,
para movimentação do mesmo, solicita que seja compreendida no favor, a isenção da taxa de previdência social, viste a Alfandega de
Palitos não querer incluir essa taxa na isenção, sob fundamento de
não estar expressa essa dispensa.
De acôrdo com o art. 2' do decreto n. 643 de 11 de fevereiro de
1936, que mandou executar o regulathento expedido com o decreto
n. 591, de , 15 de janeiro do mesmo ano, ficam excluídos do pagamento
da taxa de previdência social, além do combustível e do trigo, as mercadorias para as quais a tarifa das alfândegas não estipulou laxa a cobrar; aquelas que forem despachadas com isenção (.13 direitos de importção para consumo e demais taxas aduaneiras, previstas no artigo 11 do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938; as especificadas no Tratado Americano; as decorrentes de contratos com o Governo Federal, nos quais esteja expressa a isenção de direitos de importação e demais taxas aduaneiras e as que tenham obtido idêntica
isenção em virtude de concessões especiais.
Assim, desde que a concessão da superior autoridade corresponda
aos direitos de importação para consumo e demais taxas aduaneiras,
deve ser compreendida no favor a isenção da taxa de previdência
social, nos termos do mencionado art. 2' do decreto n. 643, de 1936,
salvo se no despacho concessivo houver sido feita a restrição dessa
taxa uma vez que ao chefe do Governo cabe ampliar ou restringir os
favores especiais de sua única competência.
Tendo sido atribuída ao material da requerente a isenção dos direitos de importação para consumo e demais taxas aduaneiras, Sem
nenhuma restrição, certo está nesse ato compreendida a isenção da
taxa de previdência social. (Parecer n. 1.803, de 21-9,1938). V. Ex.,
entretanto, melhor dirá a respeito."
Conselho

Superior de Tarifa

ATA DA SESSXo ORDINÁRIA DA 2'. CAMARA DO CONSELHO SUPERLoR DE

TARIFA

Realizou-se no dia 24 de novembro de 1938, ás 13% horas, a 17'.
sessão ordinária da 2 4. Câmara do Conselho Superior de Tarifa.
Conpareceram os Srs. Rodolfo Ortenblad, presidente da Cárnara•
Luiz Cavalcanti Sucupira e Odilio Martins de Araújo, membros da
Câmara; o Sr. btl. Garcilazo Veloso Freire, representante da Fazenda Pública e o Sr. Sicinio Sequiera, secretário.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão anterior, realizada no dia
21 de novembro corrente, a quel foi aprovada.
A seguir procedeu-se a distribuição dos processos abaixo enumerados, pelos seguintes relatores;
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad — 3.262, 3.271, 9.277, 3.282, 3.289!
2.954 e 2.796.
Ao Sr. Luiz Sucupira — 3.266, .3.274, 3.270, 3.284, 3.200.
2.680 e 2.999.
3.287, 3.292.
Ao Sr. Will° Araújo — 8.270, 3:276, 3.281,
.
2.73.
e
g.7o7
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No expediente, por solicitação do Sr. Luiz Sucupira, o Sr. presidente coneell . 0 preferacia para distribuição e julgamento do recurso n. 2.452-A, de interesse de E. Johnston & Comp. Ltd.
Passando-se á ordem do dia, foram julgados os seguintes:
N. 3.026-216 - Indátrias Aliberti Ltda. - Faturas consulares
•-• Alfredo de Santos - Rel. Odilio Araújo. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente. Falaram os Srs. Alceu Marinho Rego
pela recorrente, e Garcilazo Veloso Freire, como representante da
Fazenda Pública.
N. 1.721-A/103 - Comp. Telefonica Brasileira - Faturas consulares - Alf. do Rio - Rel. Odilio Araújo. - Deixou-se de conhecer do recurso, por perempto, unanimemente.
N. 2.931-183 - The City of Santos Improvements Company Limited - Revisão de despacho - Alf. de Santos - Rel. Rodolfo Ortenblad. - Deu-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 2.990-199 - Fredericit Von Sohsten - Extravio de mercadoria - Alf. de João Pessôa - Rel. Rodolfo Ortenblad. - Deu-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.434-215 - Recebedoria Federal em São Ptulo - "ex-oficior
- João Lopes - decreto n. 2.742, de 1897 - Rel. Luiz Sucupira Deliberou-se anular o processo a partir da decusão recorrida
afim de ser julgado pela autoridade competente, unanimemente.
N. 3.056-233 - Inspetoria de Profilaxia da Lepra - Serviço
Sanitário do Estado de São Paulo - Isenção de direitos - Alf. de
Santos - Rel. Luiz Sucupira. - -Negou-se provimente ao recurso,
unanimemente.
N.3.075-235- The Leopoldina Railway Comp. Ltd. - Faturas consulares - Alf. de Rio - Rel. Odilio Araújo. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.09141-239 - Jorge C. Duarte - Direitos em dobro Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul - Rel. Odilio Araújo. Indeferiu-se o pedido de reconsideração, unanimemente.
N. 3.132-11-254 - Mina Timbutuva Sociedade Limitada - benção de direitos - Alf. de Paranaguá - Rel. Luiz Sucupira. - Indeferiu-se o pedido de reconsideração, unanimemente. Falaram os
Srs. José Augusto de Carvalho Cesário Alfim, pela recorrente, e Gar',Haze Veloso Freire, como representante da Fazenda Públicq.
N. 3.135-236 - Companhia Nacional de Cimento Portland S. A.
- Isenção de dereitos -Alf. do Rio - Rel. Odilip Araújo. - Deuse provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.541-175 - Comp. Comercial e Maritima S. A. - Avaria
de mercadoria - Alf. do Rio - Rel. Rodolfo Oetenblad. - Deixou-se
de conhecer do recurso, por perempto, unanimemente.
Adiados - 2.858-42, 3.("39-54, 3.185-6f e 2.728-35.
Realizau-se no dia 28 de novembro de 1938, ás 1355 tiaras, a 18'.
sessão ordinária da 2'. Câmara de Conselho Superior de Tarifa.
Compareceram os Srs. Rodolfo Ortenblad, presidente da Câmara.
Luiz Cavalcanti Sucupira, Odflio Martins de Araújo e Nestor Moura
Brasil, membros da Câmara; o Sr. Garcilazo Veloso Freire, representante de Fezenda Pública e o Sr. Sisinio Sequera, secretário.
Aberta e sessão, foi lida a ata da sessão anterior, realizada no
dia 24 de novembro do corrente ano, a qual foi aprovada.
A seguir fez-se a entrega, para vista do Sr. representante da
Fazenda Pública, dos acordães concernentes aos seguintes recursos:
2.276, 2.556. 2.631, 2.726, 2.73, 2.871, 2.876, 2.896, 2.906, 2.931,
2.911, 2.957/R, 2.977, 2.980, 2.984/R, 2.986, 2.990, 3.035, 3.081.
3.062, 3.072, 3.0T4, 3.075, 3,081/R, 3.104, 3.105, 3.111, 3.132/R.
3.135,3.136, 3.265, 3.391, 3.541, 3.616, 3.672. 4.040, 1.721/A, e
3.540/A.
A seguir procedeu-se a distribuição dos processos abaixo enumerados, pelos seguintes relatores:
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad - 3.295, 3.300, 3.305, 8.316, 2.506
e 2.612.
Ao Sr. Luiz Sucupira - 3.296, 3.301, 3.306, 3.311, 3.316, 2.216.
e 3.546.
Ao Sr. Moura Brtsil - 3.297, 3.302, 3.344, 3.312, 3.347,3.037
3.109, 3.267. 3.275 e 3.280.
Ao Sr. Odflio Araújo - 3.299, 3.304, 3.309, 3.314, 3.317, 3.039
e 1.101/A.
Passando-se á ordem do dia, foram julgados os seguintes recursos:
N. 2.681-148 - D. Marsicano & Comp. Ltda. - Redução de
direitos - Alf. de Santos - Rel. °filo Araújo. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N.2.956-187 - Mandos Ilarbour Limited - Revisão de despachos - Diretoria das Rendas Aduaneidas - Rel. Rodolfo Ortenblad Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.134-255 - Oliveira Lencastre Comp. - Faturas consulares - Alf. do Rio - Rel.Rodolfo Ortenblad. - Deu-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.151-263 - The Leopoldina Railway Comp. Ltd. - Isenção de direitos - Alf. do Rio - Rel. Rodolfo Ortenblad. - Negouse provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.152-264 - The Leopoldina Lailway Comp. Ltd. - Isenção de direitos - Alf. do Rio - Rel. Odilio Araújo. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemeo'
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N. 3.150-269 - - Soeiéte Anonyme du Cais de Rio de Janeiro Isenção de direitos - Alf. do Rio - Rel. Rodolfo Ortenblad. Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.160-270 -- Soeiéte Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro Isenção de direitos - Alf. do Rio - Rel. Luiz Sucupira. Deu-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 3.161-271 - St. John dei Mining Compony, Ltd. - Isenção
de direitos - Alf. do Rio - Rel. Rodolfo Ortenblad. - Den-se
provimento ao recurso, unanimemente.
Terminado o julgamento do recurso n. 3.161-271, o Sr. Rodolfo
Orteblad, presidente desta 2 4. Câmara, retirou-se, por se julgar impedido quanto ao recurso n. 3.167-276, assumindo, então, a presidência o Sr. Odflio Araújo, na fórma regimental.
N. 3.167-276 - Pirelli S. A., Companhia Nacional de Condutores Electricos - Redução de direitos - Alf. de Santos - Rel.
Odflid Araújo •- Impedido o Sr. Rodolfo Ortenblad. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
Adiádos - 2.858-42, 3.009-54, 3.185-61, 2.728-35 e 3.157-268.
Realizou-se no dia 1° de dezembro de 1938, ás 1355 horas, a 194.
sessão ordinária da 24. Câmara do Conselho Superior de Tarifa.
Compareceram os Srs. Rodolfo Ortenblad, presidente da Câmara:
Luiz Cavalcanti Sucupira, Odilio Martins de Araújo e Nestor Moura
Brasil, membros da Câmara; o Sr. hei. Garcilazo Veloso Freire, representante da Fazenda Pública e o Sr. Sisinio Sequeira, secretário.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sessão anterior, realizada no
dia 28 de novembro do corrente ano, a qual foi aprovada.
A seguir procedeu-se a distribuição dos processos abaixo enumerados, pelos seguintes relatores:
Ao Sr. Rodolfo Ortenblad - 3.318, 3.322, 3.327, 3.332, 3.338,
2.636 e 2.861.
Ao Sr. Luiz Sucupira - 3.319, 3.324, 0.329, 3.333, 3.337,
2.606 e 2.706.
Ao Sr. Moura Brasil - 3.226, 3. 231, 3.239, 3.320, 3.325.
3.330, 3.334, 3.339, 2.962 e 3.036.
Ao Sr. Odilio Araújo - 3.321, 3.324, 3.331, 3.3315, 3.340
2.616 e 2.754.
Passando-se á ordem do dia, foram julgados os seguintes recur.,

aos:

N. 3.157-268 - Nedel, Jung, Ilermann & Comp. - Taxa de pros.
vidência &Miai - Alf. de Porto Alegre - 'Rel. Odflio Araújo. Deixou-se de conhecer do recurso, em virtude de não estar ainda estabeleci& a competência deste Conselho para decidir sobre a quer.tio, uma vez que não foram baixadas as instruções ou regulamentos de que cogita o parágrafo r., do artigo 8°. da Lei n. 159, d*
30-12-1933, unanimemente.
N. 2.314-AR-111 - Sociedade Anonima Fabricas Orion - Isenção de direitos - Alf. de Santos - Rel. Luiz Sucupira. - Deferiu-si
o pedido de reconsideração, unanimemente.
N. 3.140-259 - Camilo Mourão & Companhia - Direitos ene
dobro - Alf. do Rio - Rel. Luis Sucupira. Negou-se provimento
ao recurso, deliberando-se mais, encaminhar o processo ao Sr. Ministro da Fazenda para decidir quanto á equidade, unanimemente.
N. 3.191-282 - Schifferle Silva 84 Comp." - Taxa de armazenagem - Alf. de S. Luiz - Rel. Luiz Sucupira. - Deixou-se de.
conhecer do recurso, por perempto, unanimemente, •
Retirou-se o Sr. Odilio Martins de Araújo, em vista de estai
Impedido de funcionar no julgamento do recurso n. 3.197.
N. 3.197-285 - Cotia de Mello & Souza - Visita extraordinária - Alf. do Rio Grande - Rel. Rodolfo Ortenblad. - Deixou-se
de conhecer do recurso, por perempto, unanimemente. Impedido o Sr.
Odflio Martins de Araújo.
O Sr. Odilio Martins de Araújo voltou para tomar parte no jul.
semento dos decursos abaixo.
N. 3.199-286 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borracho
Revisão de despacho - Alf. do Rio - Rel. Luiz Sucupira. Deixou-se de conhecer do recurso, por preterição de formalidade
essencial, unanimemente.
N. 3.201-287 - Companhia ' de Artefatos de Borracha - Re=
visão de despacho - Alf. do Rio - Rel. Luiz Sucupira. xou-se de conhecer do recurso, por perempto, unanimemente.
N. 3.204-289 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha - Revisão de despacho - Alf. do Rio - Rel. Rodolfo °nenMed. - Deixou-se de conhecer do recurso, por preterição de °formalidade essencial, unanimemente.
• N. 3.206-290 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borracho
- Revisão de despacho - Alf. do Rio - Rel. Luiz Sucupira. Deixou-se de conhecer do recurso, por preterição de formalidade
essencial, unanimemente.
N. 3.207-291 - Companhia Brasileira de Artefatos de Borra.
eha - Revisão de despacho - Alf. do Rio - Rel. Rodolfo Ortenblad.
- Deixou-se de conhecer da recurso, por preterição de formalidade
essencial, unanimemente.
Adiados - 2.858-42, 3.009-54, 3.185-61 e 2.728-35.
Secretaria da 2a . Cámara do Conselho Superior de Tarifa, 1° de
dezembro de 1938. --,Sisinio Sequeira, secretário.
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Diretoria do Domínio da União
DIVISÃO DE CADASTRO E REGISTRO

Dezembro de 1938 "7
Dia 2
Requerimentos despachados

N. 51.091-38 - Camilo Soares de Albuquerque, locatário do prd,
prio nacional, à rua da Alegria n. 412, pedindo redução de alugueis.
- Deferido de acordo com o parecer. Concedo a redução pleiteada a
Dia 24 de novembro de 1938
partir de janeiro de 1939.
Processo n. 38.379-37 - Referente a próprios nacionais situados
N. 66.095-38 - José F. Regadas Junior, pedindo locação do terasa Imediações do edifício que se destina à futura Estação da E. de reno situado entre as oficinas e o porto de Inhaúma n. 119. - De
Ilerro São Luiz, Terezina, na Capital do Estado do Piaui. - Proceda- acordo com o parecer. indeferido.
Is como propõe o parecer. - Romero Estelita.
N. 43.677-38 - Bernardo José Moreira, locatário do próprio na..
cional à rua da Alegria n. 195, pedindo redução de aluguel. - IndeEXPEDIENTE DO SR. CHEFE DA DIVIS O
ferido.
Dia 3
Dia 1" de dezembro de 1938
EXPEDIENTE DO SB.. DIRETOR GERAL

Processos despachados

Circular 11. 48 - "O diretor do Domínio da União tendo em
vista o ofício n. 581, de 24 de novembro findo, da Diretoria do Serviço do Pessoal, recomenda que as ocorrências havidas com os funciad
tildas e extranumerários com exercício nessa Secção, no mês de deiernbro, sejam encaminhadas ao Serviço de Contabilidade no dia 14
do corrente mês.
Isto, para que os pagamentos relativos ao Mês de dezembro, sejam
efetuados antes das próximas comemorações do Natal e Ano Novo."

N. 58.946-38 - Respondendo ao oficio desta Diretoria referente
a organização do registro dos próprios nacionais situados no Estado
de Minas Gerais. - Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado de
Minas Gerais. - Bento Fleury da Rocha.
N. 86.635-38 - Prefeito de Caçapava, pedindo doação de um
terreno da União. - Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado do
Rio Grande do Sul. - Bento Fleury da Rocha.
Ofícios:
N.f 54.747-38 - Ofício n. 12.333, de 17 de julho último, do
Departamento dos Correios e Telégrafos, nonsulta‘ndo sobre doação de
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda:
terreno. - Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado de São PauN. 755 - Remetendo documentos apresentados por Mário Natal
lo. - Bento Fleury da Rocha.
e Silva e Nicanor Santos Marques da Silva.
N. 757 - Comunicando haver assumido o exercício do cargo, o
N. 44.834-38 - O prefeito municipal de Araruama, respondendo
a oficio desta Diretoria. - Encaminhe-se ao Serviço Regional no desenhista classe H, Hugo Leal, transferido para o Serviço Regional
no Estado do Rio.
Estado do Rio de Janeiro. - Bento Fleury da Rocha.
N. 88.788-38 - A Prefeitura de Magé doando à União o terN. 758 - Remetendo Boletins de Merecimento dos funcionários
rfs no no lugar denominado Estrela. - Encaminhe-se ao Serviço Re- do Serviço Regional desta Diretoria em Minas Gerais.
Bento
Fleury
da
Rocha.
gional no Estado do Rio de Janeiro. - Ao Sr. chefe do Serviço Regional do Domínio da União no
Estado de Minas Gerais:
SERVIÇO DE CONTABILIDADE
N. 759 - Acusando recebimento do ofício n. 1.749, de 25 dê
PROCESSO DESPACHADO PELO SE. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
novembro último.
- Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
Dia 16 de novembro de 1938
N. 760 - Reiterando o ofício n. 511 de 18 de agosto último.
Ao Sr. diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil:
N. 22.685-38 - Inquérito administrativo instaurado na DiretoN. 1.255-DA - Reiterando o oficio n. 828-DA, de 3 de agosto
ria do Domínio da União, acerca do desaparecimento do processo último.
n. 12.920, de 1933. - Arquive-se.
- Ao Sr. diretor do Arsenal de Guerra:
O despacho foi acorde com o seguinte parecer emitido pelo Sr. miN. 1.256-DA - Reiterando o ofício a. 678-DA, de 29 de junho
nistro:
último.
"À deliberação superior.
- Ao Sr. comandante da Polícia Militar do Distrito Federal:
O presente processo refere-se a inquérito administrativo instauN. 1.258-DA - Reiterando o ofício n. 938-DA, de 30 de agosto
rado na Diretoria do Domínio para apurar-se a responsabilidade no último.
extravio do processo n. 12.925-33, reclamado pelo pre§idente da CoProcurador da República:
N. 1.260-DA - .k.o Sr.
missão Demarcadora Mixta do Ministério da Guerra.
N.
1.260-DA
Reiterando
o oficio n. 452, de 27 de julho de
Não se positivou a culpabilidade de qualquer dos funcionários 1936.
daquela Diretoria, nem mesmo a do funcionário que tinha carga do
- Ao Sr. diretor de Contabilidade do Ministério da Agricultura:
processo - Dr. Aires Ferreira Barroso Junior - pois os esclareciN. 1.261-DA - Remetendo o processo n. 18.527-35.
mentos por ele prestados não permitem que os indícios tomem consis- Ao Sr. diretor de Fundos do Exército:
tência e se transformem em prova bastante. Além disso, o indigitado
N. 1.262-DA - Pedindo seja informada esta Dirstoria. se rorain
já está aposentado administrativamente nos termos do art. 177 da
tomadas
as providências solicitadas no ofício n. 190, de 13 de mar..
Constituição.
ço de 1937.
dirigida
a
V.
Ex.
sobre
o
mesmo
assunto,
não
A carta de lis. 29,
- Ao Sr. diretor geral de Contabilidade do Ministério do Traoferece margem a outro procedimento além da diligência determinada
balho:
por este Ministério e que nenhum efeito surtiu (fls. 36 a 36v).
N. 1.263-DA - Reiterando o ofício n. 716-DA, de 7 de Julho
Nestas coodleSes, opino pelo arquivamento do processo*.
último.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
- AG Sr. comandante da Polícia Militar do Distrito Federal:
N. 1.264-DA - Solicitando seja sustado o desconto em folha de
Dia 30 de novembro de 1938
vencimentos do soldado José Roberto da Silvg.
Meios:
- Ao Sr, diretor da Colônia de Psicopatas - Homens.
N. 1.265-DA - Reiterando o oficio n. 350-DA, de 5 de abra
Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de São
último.
Paulo:
N. 789 - Remetendo o processo n. 48.278-35.
- Ao Sr. diretor do Instituto dos Psicopatas:
N. I.266-DA - Reiterando o ofício n. 356-DA, de 5 de abri(
Dia 1° de dezembro de 1938
• Ofícios:
- Ao Sr: diretor da Escola de Retardados:
N. 1.287-DA - Reiterando o ofício a. 355-DA, de 5 de abra
Ao Sr. diretor do Serviço do Pesosal do Ministério da Fazenda:
último.
N. 746 - Remetendo fórmulas, "Boletim d.e merecimento des
- Ao Sr. diretor do Hospital Nacional de Psicopatas:
N. 1.268-DA, -- Reiterando o Mio a. 351.-IM, de $ de abrg
funcionários desta Diretoria.
último.
- Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
Sr. diretor to Ambulatório Presidente Epitéelo:
N. 743 - Remetendo o processo n. 7.860-38.
N. 1.269-DA - Reiterando o ofício a. 352-DA, de de abra
- Ao Sr. diretor do Arsenal de Guerra:
- Ao Sr. diretor da Escola Profissional de Enfermeiros:
N. 1.241-DA - Retificando o número do pr.Sdio a rua da MeN. .1.270-DA - Reiterando o ofício o. 353-DA. de 5 de abrlig
griA o. 426, casa I, citado no oficio n. 170-DA, de 16 da novembro
41timo.
itimo

r
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Câmara de Reajustamento Econômico
Expediente do dia 7 de dezembro de 1938
Foram mandadas protocolar as petições de pedidos de reconside~lo referentes aos processos de ns. 23.551, 29.899, 8.928, 27.855,
26.454 27.141 e 30.078.

Mandou-se dar as certidões pedidas de referencia aos processos
da ns. 26.432 30.079, 25.087, 28.092, 29.257, 29.975 e )7.757.:
Diretoria do Imposto de Renda
EXPEDIZNTI DO DIRETOR

'

Dezembro de 1938 2.771

N. 16.213/38 — João Main & Comp. Ltda. — Nos termos dd
1 3' do art.. 96 do regulamento vigente, a sociedade é responsável pelo

débito da firma individual, Maia Filho.
Indeferido, pois, o requerimento de fls., determinando se vos,
siga na cobrança, tanto mais, dada a divergência entre as afirma,
tivae dos documentos de fls.
N. 16.375/38 — Freitas & Justino. — Deferido. Retifique-se a
declaração.
N. 18.670/38 — Clovis Potiguar Duarte. — Deferido.
Faça-se a inclusão do rendimento informado, nas deolarae04
dos exercícios de 1934 a 1938.
N. 18.705/38 — Mário Goulart de Macedo. — O pedido escapo
à alçada desta diretoria.
Prossiga-se na cobrança e arquive-se o processo.
N. 19.514 / 37 — Artúr de Lacerda Pinheiro. — Indeferido. DO
acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 4.303/37 — Rita Isabel Ferreira da Costa. — De acórdo cem
o parecer, mantenho os lançamentos impugnados.
N. 17.705/38 — Francisco da Silveira Dutra. — Certifioue-.e
o que constar.
N. 18.587/38 — Hinein & Comp. — O decreto n. 22.828, de ti,
de junho de 1933, cancelou os débitos do imposto de renda referentes
a exercícios anteriores a 1931; a requerente pede certidão si é devedora nos exercícios de 1927 11 1930, não ha, pois que deferir.
N. 8.077/38 — Gilberto Almeida Rego. — Inde
ferido.
De acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.078/38 — Bento de Andrade Lemos Filho. — Indeferi,
De acerdo com o parecer, mantenho' o lançamento.
N. 8.174/38 — João Batista Moll. — Não estando positivado •
data do recebimento da notificação, tomo conhecimento da petição
mas para indeferi-la, de acórdo com o parecer,
Mantenho o lançamento, ex-rj dos acue 88, § 10, 113, loco 0, Ay
e 118, parágrafo único do regulamento 'vigente.

Dia 6 de dezembro de 193b
Ofícios expedidos:
N. 599 — Sr. diretor da Recebedoria do Distritp Federal —
Prestando informações.
N..600 — Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal — Remetendo guia de conversão n. 106, referente ao Sr. Manuel Duarte
Reis.
N. 601 — Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal
Fazendo comunicação.
N. 1.131 — Sr. diretor da Société Anonyme du Gás de Rio de
Janeiro — Remetendo 1' via do empenho global n. 58, feito em
favor daquela sociedade.
N. 1.132 — Exmo Sr. diretor do Tribunal de Contas — Remetendo 2' via do empenho global n. 58, feito em favor da 8. A.
du Gás de Rio de Janeiro.
N. 1.133 — Sr. chefe da Sub-Contadoria Seccional da República nesta diretoria — Remetendo 3' via do empenho global n. 58,
em favor da S. A. da Gás de Rio de Janeiro.
N. 1.908 — Sr. chefe da Secção de Niterói — Restituindo processo com a informação prestada pela Cervejaria Vitória, referente
ao contribuinte — Horácio da Costa Ferreira.
Comissão de Eficiência
N. 1.909 — Sr. chefe da Secção de Minas Gerais — Remetendo
processo em que é interessado Sinval de Castro e Silva Filho
Expediente do dia 6 de dezembro de 1938
(cap.)
N. 1.910 — Sr. delegado do Tesouro Brasileiro em Londres «—
Membros presentes:
Prestando informações
Rostilvo Gomes da Resurreição, presidente; Valdomido Amade4
Ofícios expedidos em 7 de dezembro de 1938
%tires Filho e Flávio Carvalho de Monde Bastos.
N. 3.191 — Sexta Vara Civel — Prestando informação 'Obre
Processos despachados:
João Vieira da Cruz, Aida Bastos e José Bouças Gonçalves.
N.
716/38
— Pedido de transferência do servente, classe Cl do
N. 2.192 — Terceira Vara Civel — Prestando informação sare Quadro V,
Manuel Inácio Alves. — Despacho: Preliminarmente, peco
o espólio de Olímpia Amélia Soares Pereira
N. 3.193 — Terceira Vaia Civel — Prestando informação sobre a audiência do S. P. F.
N. 717/38 — Pedido de transferência do agênte fiscal, padrão G,
o espólio de Alzira Villalba de Medeiros.
Quadro IX, Hornéro de Azevedo Machado. — Despacho: PreliN. 3.194 — Primeira Vara Civel — Prestando informação sobre do
minarmente, peço a audiência do S. P. F.
o espólio de Mia Vidal de Oliveira.
N. 720/38 — Pedido de transferência do escriturário, classe B1
N. 3.195 — Primeira Vara Civel — Prestando informação /Abre
do Ministério da Viação, Perolina Neto Ribeiro. — Despacho: solio espólio de Percides Pereira.
N. 3.196 — Segunda Vara de órfãos — Prestando informagão cito audiência do S. P. F.
sóbre o espólio do Milton Pereira Carrilho.
Processos relatados:
N. 3.197 — Primeira Vara Civel — Prestando informação sobre
N. 797/37 — Proposta de transferência do escriturário, classe E,
• esnálin do Dr.- Átila Silva Neves.
do Ministério da Marinha, Manuel de Oliveira Pestana. Relato
Roealvo Gomes. — A Comissão restituiu o proceso ao D. A. S.
Requerimentos despachados
tom esclarecimentos.
Dia 7 de dezembro de 1938
N. 715/38—Pedido de remoctioã do servente, classe C, Quadro VII,
N. 800/37 — Haroldo Teixeira Valadão (Dr.) — Retifique-se Belbiro Todantins — Relator, Rpsalvo Gomes. — A Comissão encao lançamento, computando-se na cédula E apenas os rendimentos de- minhou o processos ao Gabinete do Sr. Ministro, opinando pelo aten
clarados.
-dimentops.
N. 1.982/36 — Luiza Pereira Pinto. — Retifique-se o lançaDia 7
mento, de acordo com o parecer e minuta de cálculo de fie.
Membros presentes:
N. 3.479/34 — Lucilo António da Cunha Bueno. — De acórdo
com o parecer, retifique-se o lançamento do exercício de 1932, conRosalvo Gomes da Resurreieão, presidente; Valdemiro Amarai
testado pela petição protocolada sob n. 14.108/37.
f3oares Filho e Flávio Carvalho de Morais Bastos.
Faça-se lançamento para os demais exercícios.
Processos despachados:
N. 5.257/36 — Francisco de Almeida & Comp. — Prossiga-se
na cobrança. •
N. 718-38 — Pedido de transferência do dactilógrafo, classe G, do
Dos atos desta diretoria cabe recurao para o Primeiro Conselho Ministério da Educação, José Belizandro Meireles. — Despacho: Sode Contribuintes. Deixo, por isso, de tomar conhecimento da petição licito audiPncia do 8. P. F.
protocolada sob n. 12.113/38.
Processos relatados:
N. 5.562/38 — Belmiro Augusto Pinto. — Deferido. De acordo
com o parecer, cancele-se o lançamento.
N. 721/38 — Pedido de transferência do escriturário, classe 1P1
N 7.876-38 — Almáquio de Oliveira Santos — Indeferido. De do QuOadro VII Má Ribeiro Dantas — Relator, Amadei Soares. —
&cardo com o parecer, mantenho o lançamento.
Comissão encaminhou o processo ao D.A. 8. P., opinando pelo
N. 7.877/38 — Almáquio de Oliveira Santos. — Indeferido. De atendimento do pedido.
acórdo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 724/38 — Proposta de admissão de mensalista no Serviço de
• • N. 8.606/38 — José Dias Marques (procurador José Nunes de Fiscalização de Garimpagem e Comércio de Pedras Preciosas.
Matos). — Indeferido. De acórdo com o parecer, mantenho o len- Relator, Amado! Soares. — A Comissão encaminhou o processo ao
hamento.'
Oabinete do Sr. Ministro, opinando pela aceitação da proposta.
N. 9.219/38 — António Ferreira da Costa. — Indeferido.
N. 725/38 — Pedido de transferência do encadernador, classe E,
Não ha o que modificar no despacho exarado no Processo Prt- do Quadro III, do Ministério da Justiça, Oscar Avelar dos Santos ..beelado sob n. 9.219/38.
Relator. Rosalvo Gomos. — A Comissão encaminhou e Praceio° ao
Arquive-se.
D. A. 8. A., opinando pelo atendimento do pedida,
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r A Diretoriç 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, estadoais e municipais é iasaltado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da Marinha
Tribunal Marítimo Administrativo
469a SESSÃO ORDINÁRIA, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1938
Presentes, à hora regimental, os senhores juizes: vice-ainiirente Dano Pais Leme de Castro, presidente; Dr. Carlos de Miranda,
cap. de Longo Curso; Francisco José da Rocha e capitão de mar e
guerra Raul Roméo Antunes Braga.
Procurador junto ao T.M. A.: Dr. Carlos Américo Brasil.
Secretário, Gilberto de Alencar Saboia.
Ata: declarada aberta a sessão, foi lida, aprovada e assignada
ata da sessão anterior, e despachado pelo Sr. presidente o expediente em mesa.
O Sr. presidente comunicou ao Tribunal ausência, por enfermidade, do juiz Dr. Stoll Gonçalves.
Julgamento: foi julgado o processo n. 217, conforme papeleta
anexa, por cópia.
Levantada a sessão às 16 horas.— Gilberto de Alencar Saboya, se-'
*retalio.
TLILOAMENTo

Processo n. 247; relator, juiz Dr. Carlos de Miranda.
Referente ao naufrágio do rebocador Pará, no dia 4-8-1938, no
porto desta Capital, em consequência de incêndio a bordo.
Com representação do procurador janto ao T.M.A.
Lidos, relatados e discutidos os autos, decidiu o Tribunal, por
maioria de votos:
A) — quanto à natureza e extensão do acidente: incêndio de
embarcação amarrada ao cáis, sem vigia e fóra do seu ancouradouro, com submersão total e prejuizos descritos e avaliados nos
autos;
B) — quanto à causa determinante: não apurada no processo;
a, consequentemente,
C) — considerar o acidente como caso fortuito e ordenar 21
remessa ao Exmo. Sr. diretor geral da Marinha Mercante, para os
fins que achar convenientes, mandando-se arquivá-lo, em seguida,
como pede a Procuradoria. Ao Sr. relator. — Ddrio Paes Leme de
Castro, presidente.

Iletelubrd *de 1938

Ao Sr diretor de engenharia declarando que o major Edmundo
de Macedo Soares e Silva é posto à disposição do Ministério da Via.
ção e Obras Públicas, sem prejuízo das funções que exerce na Escola Técnica do Exército, para continuar os estudos iniciados pela
Secretaria de Estado daquele Ministério na Paraná, em Santa Catarina e na Europa, a respeito da indústria de fabricação do aço
(aviso n. 42j.
Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1938:
Sr. diretor da Diretoria Provisória das Almas -- Consulta o
chefe de Serviço de Fundos da 7 5 Região Militar, em rádio n. 211,
de 18 de agosto último, se póde atender à requisição para pagamento
de_vencimentos às praças excedentes nos efetivos dos 23° e 30 0 Batalhão de Caçadores.
Em solução, declaro-vos, para os devidos fins, que se deverá
providènciar sobre o pagamento às mesmas praças desde que se verifique a hipótese prevista no item IV do aviso n. 250. de 4 de
abril do corrente ano. — Gen. Enrico G. Dutra.
Despachos:
Dia 5 de dezembro de 1938
Foram designados, para servirem na Secretaria Geral do Ministério da Guerra: o major Intendente da Guerra Alberto Barbedo,
adjunto da 1 5 Secção; o caiiitão de administração Edgard de Freitas, chefe da 4 5 Secção; os capitães do infantaria Pedro F.ocionio
Pires e Heitor Mendonça Carneiro da Cunha, adjuntos.
Dia 6
Foram designados:
O major Sebastião Augusto de Carvalho, para exercer as fon,
çoes do subdiretor do ensino da Escola de Intendência do Exército;
O capitão Hildebardo Magno da Silva, para servir na Comissão
Central de Requisições, como secretário;
O capitão Paulo Pinho Dutra, para adjunto da Diretoria do Material Bélico.
Foi transferido:
O capitão Felipe Henrique Carpenter Ferreira; do quadro suplementar para o Ordinário, ando classificado no 3° batalhão de Sapadores.
Foi transferida:
Para 1940, a matricula na Escola das Armas, do 1° tenente Carlos Lassanco Cunha.

Por portaria n. 284-A. de 30 de novembro de 1938, o Ministro
de Estado da Guerraa em nome do Sr. Presidente da República, resolveu mandar servir na Escola das Armas o servente da classe "D".
António Manuel Nascimento, nomeado 'por decreto de 22 do corrente.
Requerimentos despachados
António Zacaxias Monteiro, sorteado, pedindo transferência de
incorporação da 4 5 para um dos corpos da 1 5 Região Militar. — Não
ha o que deferir por hão tér sido convocado, o interessadas para o
serviço militar.
Delfino Glingani, pedindo entrega de certificado de reservista e
dispensa de incorporação. — Licencie-se o interessado e forneçase-lhe o certificado de reservista de 2a categória.
Domingos Monteiro, major reformado, pedindo ser mantido na
A. Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em Reserva de I a linha do Exército. — Indeferido em face do decreto
n. 197, de 22-1-938.
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
Décio Bierrenbach de Castro, sorteado convocado, pedindo. por,
matrícula no C.P.O.R. da 1 a Região Militar. — Deferido.
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe- opção,
José Gonçalves dos Santos, soldado reformado, adido ao 50 Re13
do
12
meses,
na
Tesouraria
da
Imprensa
Nacional,
à
rua
riodo de
gimento de Infantaria, pedindo ficar adido ao 20 Regimento de InMaio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- fantaria, na Vila Militar (1 a Região Militar), para efeito de percepção de vencimentos. — Deferido, quanto à sua transferência para
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas, esta Capital, correndo as despesas de transporte por conta própria.
Para efeito de percepção de vencimentos, ficará incluido no A.I.P.
Mesas de Rendas e Coletorias.
Júlio José dos Santos, I° sargento enfermeiro da reserva, pedindo transferência de encostado ao 6° Regimento de Cavalaria
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é fa- dependente para o 28° Satalhão de Caçadores. — Deferido, correndo
as despesas de transporte por conta do interessado.
paliado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
J. S. Amorim e Rufino Irmãos, pedindo autorização para
%, a que têm direito, em duas prestações semestrais de . 28$000. portarem munição do Porto de New York para o de Manáus. — In..
deferido. Recorra à indústria nacional.
I
J. Soares & Comp. Ltda., pedindo autorização para importar,
munição, do porto de New York para o de Manaus. — Concedo au.
Ionização para a importação das munições para revolver calibre 22.
Indeferido quanto às &mis por haver similar na indústria na.
Manai.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA
Otáviano Joaquim de Santana, 10 cabo corneteiro licenciado,
Avisos:
pedindo seja tornado sem efeito o ato que o licenciou das fileiras
Dia 3 de dezembro de 1938
do Exército. — Arquive-se à vista da informação da 75 R.M.
Ozires de Araujo Pereira, expraça, pedindo ser considerado res
Ao Er. ministro da Educação e Sande, comunicando que o tenente coronel Intendente de Guerra Anapio Gomes, foi designado servista. — Deferido.
Wanderley de Oliveira Reis, sorteado, pedindo isenção do ser4
para, eoirbo,representante do Ministério da Guerra, constituir a Coviço
militar, por motivo de crença religiosa. — Deferido na conincumbida
de
apresentar
os
modelos
de
uniformes
escolares
missão
para uso dos
de ensino secundário (aviso n. .30) . formidade; da letra b) do art. 119 da Constituição.
_ estabelecimentos
_

Ministério da Guerra
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Carreira de Prático de Laboratório,

ATOS DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA

Quadro I

Classe "H'
21equerimentos despachados
4. Ludgero Reis.
Antônio de Sousa Pais, operário de 4 cla.sse do Serviço Geográ2. José Pereira Gonçalves.
fico e Histérico do Exército, pedindo certidão. - "Certifique-se o
3. Henrique Prudêncio dos Santos.
que constar na forma da lei".
4. José Pais da Rosa.
Anibal da Câniara Lobo Betlem, inspetor de alunos da classe "E",
5. José Cândido da Fonseca.
do Colégio Militar do Rio de Janeiro, pedindo seu aproveitamento na
6. Aristides Garnier Boyd.
carreira de escriturário do Ministério da Guerra. - "Indeferido, por
7. Alexandre José do Nascimento 'falta de amparo legal, conforme a informação do S: P. C. e o pa8. Vago.
recer da C. E. G., de ordem do Exmo. Sr. Presidente da República".
Classe "Q"
Concinio da Silva, operário da classe "D", do Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro, pedindo retificação de sua colocação, por ordem
de antiguidade. - "Indeferido, por falta de amparo legal, conforme "1. Francisco José Belém Junior,
2. José Pinto de Araújo.
parecer da C. E."
3. Pedro Duarte.
Carlos Gonçalves de Sousa, pedindo ser novamente admitido como
4. Francisco Soda.
auxiliar técnico-da Escola de Aviação Militar. - "Indeferido, à vista
5. Alberto Pais da Rosa.
das informações e de ordem do Sr. Presidente da República".
6. José Aquino de Sousa.
Calógero Mirisola, ex-operário da Fábrica de Pólvora sem Fu7. Miguel Arcanjo José Coelho,
maça, pedindo para reverter ao serviço da referida Fábrica. - "In8. Ernesto Pizzi.
deferido, por falta de amparo legal".
Davi Andai, servente da classe "C", do Quadro I, do Ministério
Classe
da Guerra, pedindo melhor classificação. - "Deferido, em face do
Juracy
Gentil
Bahia.
1.
parecer da C. E.".
2. António Vaz.
João Pinheiro de Brito, marinheiro da classe "B", do Quadro III,
3. Almiro Xavier.
do Ministério da Guerra, pedindo transferência para a mesma classe
4. António de Sousa Tavares.
e carreira do Quadro I, do mesmo Ministério. - "Indeferido, em
5. João Tenório de Oliveira Filho.
face do parecer do D. A. S. P.".
4. Osvaldo Manhães.
José Batista de Almeida, servente da classe "C", do Quadro III,
7. Helvécio Ferreira da Cunha.
d Ministério da Guerra, pedindo transferência para o Hospital Mi8. Jacy Cubeiro dos Santos.
litar de Recife ou outra qualquer repartição do Ministério da Guerra,
9. Gustavo Boyd, 3 faltas.
em Pernambuco. - "Indeferido, à vista das informações".
Provosnido on 114438.
José da Silva Dutra, operário do material bélico da classe "D", 10. Edalmo Delorme Esmeraldo.
em serviço na Fábrica de Cartuchos de Infantaria, pedindo nomeação'
Classe "Zu
para o lugar de mestre dei oficina de material bélico da classe "G", do
mesmo quadro. - "Indeferido, em face do parecer da C. E.".
1. Manuel Soares de Lemos.
Manuel Fernandes Junior, marinheiro da classe "D", do Quadro I,
2. Virgílio José Fernandes.
do Ministério da Guerra, pedindo transferência para a carreira de
3. Sebastião Barbosa Teixeira.
foguista marítimo do mesmo Quadro. - "Indeferido, em face do
4. Caio Graccho de Oliveira Valia.
parecer da C. E.".
5. Noel Jorge de Cerqueda.
OtáN-io Vieira Maciel, operário da classe "E", do Arsenal de
4. João Henrique Jund.
Guerra cio Rio de Janeiro, pedindo retificação de sua colocação, por
7. André da Paixão Pinheiro, 1 falta.
ordem de antiguidade. - "Deferido, à vista das informações".
8. Irineu de Castro, 2 faltas.
Oscar Porfirio de Sousa, operário da classe "G", do Arsenal de
9. Sendicy Rodrigues Rüngria, 3 faltas.
Guerra do Rio de Janeiro, pedindo retificação de sua colocação, por
10. Moacyr, Mendonça de Oliveira, 3 faltas.
ordem de antiguidade. - "Deferido".
11. Raphael Archanjo da Paixão Pinheiro, 1 Saneei
12. Leopoldo D'Avial Franca, 31 faltas.
ATOS DO CHEFE DO SERVIÇO

'ir

foi mandada publicar a seguinte relação dos funcionários civis
deste Ministério, cuja ordem de antiguidade foi alterada em consequência de faltas que deram ao serviço, organizada de acordo com o
artigo II, combinado com o artigo 39 do decreto n. 2.290, de 28 de
janeiro de 1938.
Careira de Impressor
Quadro I
Classe "G'
. Amadeu Torres.
2. António Monteiro de Assis.
3. Roberto Cristóvão Macieira, 31 faltas.
1.
2.
3.
4.

Classe "F"
Joel do Nascimento Pires.
Dano Domingos de Sant'Ana.
José Pereira da Silva.
Antônio Pereira da Silva, 5 faltas.

Classe "C"
1. José Furtado de Medeiros.
2. João Carlos de Figueiredo Térrea, 141 faltas.
Classe "B"
1. Valdemar Rodrigues dos Santos.
2. Sadrac de Barros, 12 faltas.
Carreira de Revisor .
Quadro I
Classe "G"
Raul Pinheiro Cargueira.
Heitor da Fontoura Rangel Filho.
José de Castro Sant'Ana.
Apoio Martins de Oliveira, 95 faltas.
Rio de Jane , ro. em 7 de dezembro de 1938. - It. L. Netto dos
Reys. Chefe do S. P. C.
1.
2.
3.
4.

Classe "D'
Ernani Cesar Fónseca da Cunha.
Walter de Sá.
Amirto de Oliveira Paula.
Lourenosi de Araújo Souto.
Otaviano de Aquino Correia Mala.
Antônio Crystallino da Rocha, 1 falta
Manuel de Sant'Anna Neves,
Hélio Paulo Biolchini, 5 faltas.
Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1938. - 31. L. Netto doo
Relia. Chefe do 5: P. C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diretoria Provisória das Armas de infantaria, Cavalaria
e Artilharia
REQUERIMENTOS DESPACHADOS POR ESTA DIRETORL

Absides Garcia da Silva, soldado músico de 2° classe, agregado ao
12° R. C. I., pedindo transferência para o 8° R. I. na mesma oitualasa,
vão de agregado. - Deferido. - Correndo as despesas de transporto
por sua conta.
Artur da Silva Piairo, pedindo pagamento da quantia de 4218000,
que lhe é devedor o 1° sargento José Beato. - Arquive-se.
Bernardo Sílvio Milano, soldado músico de 2° classe do 4° B. (1.,
pedindo para servir adido ao 140° Batalhão de Caçadores, em vista do
seu estado de saúde, correndo todas as despesas por conta própria.,
.
Deferido, correndo todas as despesas por conta do interessado.
Idalina Barcelos da Silveira, Miranda & Bordalo, ambos pedincld
pagamento de dividas contraidas pelo 2° sargento Raimundo dd
Campos, pertencente ao 8° R. I. - Arquive-se.
José Somer, sorteado para servir no 9° It. A. M., pedindo trans.
ferência do incorporação para o 7° B. C., de acordo com o n. 15, daN
disposições referentes aos insubmissos. - Indeferido. O peticiona.;
rio, osso queira, proceda de acordo com o disposto no n. 14 das dia.
posições referentes 1106 insubmissos, publicadas no Boletim do Exila,
dto n. 46, de 20-VIII-1936.
Luiz Bonatti, reservista do 18' B. C., pedindo expedição de tual
certificado do tempo que serviu, com as respectivas alterações cem%
ridas no ano de ft932. - Deferido, miodisAta P ailMelato de emob)..
mentos.
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de 1934, quando licenciado para efeito de aposentadoria. (25.443 dn
1938.)
N. 4.278 — Ao Ministério da Agricultura, comunicando que ande
torizou a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro a aceitar do en,
carregado do Serviço de Plantas 'Têxteis no E. de Sergipe, dependeu,
te do Departamento Nacional de Produção Vegetal, as requisições do
transportes para sementes de algodão destinadas ao plântio. (27.242
de 1938.)
N. 4.279 — Ao mesmo, solicitando providências no sentido de
serem cedidos a êste Ministério os documentos referentes aos estudos e projetos de melhoramento das condições de navegabilidade
Branco,no Estado do Amazonas. (27.022/38.)
A Diretoria da kaprensa Nacional, de acordo com a legislação em do rio
N. 4.280 — Ao Ministério das Relações Exteriores, comunicanvigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício do que o D. G. T. designou uma comissão de Técnicos, afim de ser
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pe- feito minucioso exame do caso das linhas telegráficas entre Rio e
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 'tle S. Paulo, do interesse da Companhia Italcable. (27.165/38.)
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas reN. 4.281 — Ao mesmo, encaminhando cópia da exposição de mo.,
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas, tivos dirigida ao Ex. Sr. Presidente da República, referente ao aviso
Mesas de Rendas e Coletorias.
n. SE/295/664.61(00), de 17 de novembro findo desse Ministério.
(26.650/38.)
N. 4.282 — Ao D. N. P. N., aprovando a minuta de edital de
Aos funcionários públicos federais, estadoaia uluoicipais é fa- concorrência
para a navegação entre Porto Esperança e Cuiabá, no
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de Estado de Mato Grosso, submetida com o oficio n. 3.542, de 11 da
2C r1c, a que têm direito, em duas pre3:1:hes semestrais de 285000. outubro de 1938, dêsse Departamento. (23.656/38.)
N. 4.283 — A Interventoria Federal no Estado do Espirito Santa,
encaminhando cópia do oficio n. 17.373, de 4 de outubro de 1938, em
que o D. C. T. presta informações referentes a dois vigias que serviam no posto semafórico do Monte Moreno, nessa capital. (22.867,
de 1938.)
N. 4.284 -- Prestando informações sobre o ofício n. P-38, de
Diretoria de Contabilidade
17 de novembro de 1938, dêsse Tribunal. (28.000/38.)
ATOS DO SR. MINISCRO
Requerimentos despachados:
"The Western Telegraph Company, Limited", solicitando que tiS
Portarias do dia 7 de dezembro de 1938:
contas de tráfego mútuo telegráfico, passem a ser liquidadas na
.N, 584 — O Ministro de Estado dos NegG...ios da Viação e Obras suas
base dos equivalentes ouro, notificados trimestralmente pela Admi•
do
Presidente
da
República:
Públicas, em nome
nistração Brasileira, e declarando ainda estar disposta a firmar um
Atendendo ao que propôs o Conselho de Tarifas e Transportes têrmo de desistência no D. C. T., renunciando aos seus direitos
C.
T.
T.
1/86,
de
22
da Contadoria Geral de Transportes. em oficio n.
asseguiados por decisão arbitrai, proferida em 7 de julho de 1926.
de novembro último,
—
"Deferido, na forma opinada pelo D. C. T." )Pr. 26.604/383
itcsolve aprovar as seguintes novas designações, que vigorarão
ATOS DO SR. DIRETOR
aas empresas filiadas à referida Contadoria:
805-A Canudos de palha para touio . refrescos, 2-2-2.
Expediente do dia 6 de dezembro de 1938
2.682-A Resíduos de vinho ue arroz, 7-7-7.
Ofícios:
3.118-A Varas de pescar, 7-7-7.
N. 5.951 — À Viação Férrea F. Léste Brasileiro, comunicando
(Processo n. 27.006/38) .
N. 585 — O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras o despacho referente ao transporte de sementes de algodão destinadas ao plantio, sem cobrança de fretes, requisitado pelo encarregado
Públicas, em nome do Presidente da República:
Atendendo ao que propôs o Conselho de Tarifas e Transportes do Serviço de Plantas Téxteis no Estado de Sergipe. — "I — Autorida Contadoria Geral de Transportes, em oficio n. C. T. T. 1/84, de 21 zo, correndo as despesas por conta do Ministério da Agricultura. II
— F. expediente". (27.242/38.)
de novembro último,
Resolve, de acôrdo com a proposta feita pela Estrada de Ferro
ATOS DO SR. MINISTRO
Central do Brasil a mesma Contadoria, equiparar ao cimento, para e
Expediente
do dia 6 de dezembro de 1938
efeito tarifário, o produto denominado "gelpo", que é um silicatc
Avisou
empregado em mistura com o cimento, corno medida de econômia.
PI. 4.275—À E. F. C. B. e demais repartições subordinadas —
(Pr. :27.004/38.)
. 586 — O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Autorizando a ida ao Chile de um ou dois engenheiros dessa repartição, afim de assistirem ao Congresso Sul Americano de Engenharia
Públicas, em nome do Presidente da República:
Atendendo ao que propôs o Conselho de Tarifas e Transportes e à Terceira Convenção Sul Americana de Engenheiros, que se man,
da Contadoria Geral de Transportes, em oficio n. C. T. T. 1/88, de 22 zarão em Santiago no próximo mês de janeiro.
do novembro último,
Requerimentos despachados:
Resolve homologar a tarifa especial de base-padrão 8, 5, a viAbílio Constáncio Borges, pedindo venta da penalidade que lhe
gorar para o trigo em grão importado pela Estação de Catiara, foi imposta pelo Sr. diretor geral do D. C. T., em portaria n. 122,
quando procedente de Marítima, via Barra Mansa, em lotação com- de 29 de janeiro último, a qual o suspendeu do exercido de suas
pleta de vagão, proposta pela Rede Mineira de Viação. (Pro. funções por trinta dias. — "Mantenho a penalidade imposta pelo D.
Oesso W .008/38.)
C. T. tendo em vista as conclusões a que chegou a comissão que
N. 587 — O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras procedeu ao inquerito sobre o caso". (Pr. 26.184/38.)
Públicas, em nome do Presidente da República:
José João Pereira Bastos, pedindo registro de seu diploma, para
Atendendo ao que propôs o Conselho de Tarifas e Transportes efeito de continuar a exercer a sua profissão perante o D. N. E R.
da Contadoria Geral de Transportes, em oficio n. G. T. T. 1/85, de 22 — "Compareça ao Serviço do Pessoal dêste Ministério das 14 às 15
de novembro findo,
horas". (Pr. 26.533/38.)
Resolvo aprovar as seguintes alterações de tarifas das empresag
ATOS DO SR. Diaspoa
filiadas à referida Contadoria:
Apostila:
— Fica suprimida a taxa acessória n. 27;
No decreto do dia 14 de maio de 1938, que nomeou Lantim,
— Fica elevada de 35000 para 43000 a taxa acessória n. 36:
de Amorim para exercer o cargo de agente do Correio de Pa— Fica fixado em 30$000 o mínimo dos transportes fúnebres Fialho
Jussara, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Alagoas.
em 1 4 classe.
"O nome da funcionária a quem se refere o presente decreto é
Expediente do dia 6 de dezembro de 1938
Lanúsia Fialho de Amorim, e não como se acha declarado no mesmo.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. Joaquim Bittencourt
Avisos:
de Só, diretor do Pessoal com delegação de poderes, em portaria M.e
N. 4.273 — Ao Tribunal de Contas, encaminhando cópia do de- mero 393, de 22 de agosto de 1938.
creto-lei número 918, de 1 do corrente mês, que abre por este MinisPortarias do dia 7 de dezembro de 1938:
tério o crédito suplementar de 300:0005000. (27.782/38.)
N.
578
— Concedendo à agente postal de "Vila Municipal", na
N. 4.274 — Ao Ministério da Fazenda, solicitando pagamento
da importância total de 300:0001000 ao Capitão Aluisio Ferreira, di- Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Amazonas e Acre,
para trataretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, para atender às des- Zuila Moreira, três meses de licença, em prorrogação,
com 1/3
pesas com o proseguimento da construção da rodovia Porto Velho- mento de saúde, a contar de 1 de outubro do corrente ano,
(um terço) da gratificação, de acôrdo com o artigo 8°, n. III, do dePresidente Pena. (27.782/38.)
N. 4.276 — Ao mesmo, solicitando pagamento da importância ereto 14.663, de 1 de fevereiro de 1921. (Pr. 25.150/38.)
N. 579 — Concedendo à agente, com funções de • tesoureiro, da
de 7:0005000 à F. R. Moreira èc Comp., proveniente de serviços de
Agência
Postal Telegráfica de Sebastiana, na Diretoria Regional doe
Instalações elétricas, gaz etc., no 1 0 andar do prédio n. 43 da Avenida
Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro, Maria Madalena Dias P•3+
°raça Aranha, sede da I. G. I. (26.743/38.)
N. 4.277 — Ao mesmo, solicitando pagamento da importância de reira Ferreira, seis meses de licença, para tratamento de saúde, em
com 1/6
3333$300, ao 20 oficial, aposentado, da D. R. C. T. do Distrito Fe- prorrogação, a partir de 10 de setembro do corrente ano,IV,
do de...
deral Epifãnio Augusto de Oliveira, relativa à gratificação pro-labore -(um sexto) da gratificação, de neônio com o artigo 8°, ri.
Rue deixou de receber no período de 1 de junho de 1933 a 31 de março ereto n. 11.663, de 1. de fevereiro de 1921. (Pr, 25.141/38.),

Paulo Brasiliense de Marcenes, capitão, aluno da Escola das
Armas, pedindo para ser contada como férias, os 60 dias de licença
que obteve para tratamento de saúde. — Indeferido.
Rosa Linoff, pedindo restituição de documentos que anexou a
um requerimento em que pedia inscrição num concurso. — Entregue-se, mediante recibo.
Severino Alves de Rezende, reservista do 18° B. C., pedindo certidão do tempo de serviço prestado ao Exército. — Entregue-se memolument os.
diart y paÍ.-lownInd
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N. 580 — Concedendo ao auxiliar de artífice de i a classe da
Estrada de Ferro Central do Brasil, Apolinário dos Santos, um ano
de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, a contar de 1 de
julho de 1938, com dois terços da mensalidade, de aderdo com o artigo 1, § 1 0 do decreto n. 11.663, de 1 de fevereiro de 1921, combinado com o artigo 275 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924,
ficando o gozo dessa licença, no exercício próximo futuro condicionaí 7o à recondução do mensalista. (Pr. 23.379/38.)
N. 581 — Concedendo ao :.rabalhador de 2 a classe da Estrada
(:e Ferro Noroeste do Brasil, Manuel Gomes, um mês de licença, para
. tratamento de saúde, a contar de 3 de outubro do Corrente ano, com
too sexto da mensalidade, de acordo com o artigo 8° n. IV, do decreto n. 14.663, de 1° de fevereiro de 1921. (Pr. 24.877/38.)
N. 582 — Concedendo ao artífice de 4 a classe da Estrada de
l'erro Noroeste do Brasil, .1(sué Pereira, um ano de licença; em pror-.
rigação, para tratamento de saúde, a contar de 1 de novembro do correAte ano, com dois terços da mensalidade, de acórdo com o artigo 19,
a 1 0, do decreto n. 14453, de 1 de fevereiro de 1921, combinado
Conl o artigo 275, da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, ficando o
ga , 0 dessa licença, no próximo exercício financeiro, condicionado
do mensalista. (Pr. 26.034/38.)
N. 383 — Concedendo ao trabalhador de 3a classe da Rede de
Vinviii Cearense, António Felix do Nascimento, quatro meses de
1 , -ença, em prorrogação, para tratamento de saúde, a contar de 9 de
iosto do corrente ano, sendo dezenove dias com um terço da mens i , '” ;P. e o prazo restante com uru sexto da mesma, do actirdo com
o art. 80, ns. III e IV, do decreto n. 14.663, de 10 de fevereiro de
a*" ficando o gozo dessa licença, no próximo exercício financeiro,
rolai ieinnado à recondução do mensalista. (Pr. 26.008/38.)
Expediente de 6 de dezembro de 1938
Ofícios:
3.918 — Á E. F. Noroesue do Brasil — Comunicando que o
ministro resolveu autorizar essa Estrada a propor a readmissão
•
.._ tuim Martins, ex-escriturário de primeira classe, na vaga que
...i),.rer na classe G, da carreira de escriturário. (21.585-38.)
N. 5.919 — Á E. F. Central do Brasil — Comunicando que o
•
Presidente da República, autorizou o escriturário da classe F,
e. -a Estrada, Fritz de Lauro, a exercer o cargo de "assistente" da
.eira de Botânico, da U. D. F. (22.517-38.)
N. 5.950 — A Despesa Pública — Enviando o processo relativo
• 'el l uerimento de Carlos Ferreira da Costa, solicitando concessão
.., pensão. (22.355-38.)
N. 5.952 -- Ao Colégio Universitário — Agradecendo a comu,1 1 ;. : I fto de posse do diretor. (26.658-38.)
N. 5.953 — Á Inspetoria F. das Estradas — Pedindo a data de
de Graciliano Martins Filho, como contribu'rite do montepio
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no "Diário Oficial" de 6-12-38, à página 24.565, onde se lê: Guas
rajá-Mirim, leia-se: Guajará-Mirim.
No mesmo "Diário Oficial", à página 24.566, ande se lê: Expediente de 3 de dezembro de 1938, acrescente-se: Avisos do dia 3 de
dezembro de 1938.
No mesmo "Diário Oficial", à página 24.567, entre os números
5.905 e 5.914, acrescente-se: Expediente do dia 2 de dezembro'
de 1938.
No mesmo "Diário Oficial", mesma página, onde se le: Alcides
de Santa, leia-se: Alcides de Sant'Ana.
No mesmo "Diário Oficial", mesma página, onde se lê: Decretolei n. 24, de 29 de novembro de 1938, lela-se: Decreto-lei n. 24,
de 29 de novembro de 1937.
•

Departamento do3 Correios e Telégrafos
EXPEDIENTE DO 8R. DIRETOR OERAL

°IV

Dia 7 de dezembro de 1938
Designando o inspetor de linhas telegráficas da classe G do
Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas, João Francisco do Monte, para exercer as funções de encarregado da 6' .seeção
de linhas telegráficas da Diretoria Regional do Ceará. (Portaria
n. 1.429, de 6 de dezembro de 1938).
Requerimentos despachados
Manuel de Freitas Susart, oficial administrativo com exercicio
na Diretoria Técnica de Correios, pedindo modificação na contagem
do seu tempo de serviço. — Indeferido. (Portaria n. 65.271/38).
Sindicato Condor Ltda., pedindo que lhe seja concedida, expedir cartões postais a titulo de festas. — Indeferido, por falta de
amparo legal. (Processo n. 59.325/38).
A S. A. Air France, pedindo que lhe seja concedida, expedir
cartões postais a titulo de festas. — Indeferido, por falta de amparo
legal. (Processo n. 59.493/38).
Alfredo Piovani, carteiro da classe B. Interino. da Diretoria
Regional de São Paulo, pedindo justificação de faltas. — Não ha
que deferir, de acordo com o informado. (39.966/38).
Licenças concedidas:
Prudência Gomes de Sousa, agente da agência de Sobragi. na
Diretoria Regional de Juiz de Fora, seis meses com 2/3 da gratificação, a partir de 1 de julho último. (46.130/38).
Osvaldo Teixeira de Araujo Franca, a judante de tesoureiro pa-,
&Ao EG da Diretoria Regional de São Paulo, 28 dias, eonn ordenado.
(22.217-38.)
em prorrogação, para tratamento de saude, a partir de4 de dezemN. 5.954 — Ao D. Administrativo do Serviço Público —
bro último. (68.904/37).
•
9 processo relativo à proposta de transferência de Silvio Araújo.
Maria do Carmo Pereira Lins, agente da agência de Fernando
081_38.)
5.955 — Á Despesa PÚblica — Enviando o processo relativo Noronha. na Diretoria Regional de Pernambuco, ires meses com
' de
iit't.ila do titulo de pensão do montepio civil, expedido em favor 2/3 da gratificação, para tratamento de saude, a partir de 17
• março último. (27.023/38).
• 1"."a Guimarães Pinto. (23.417 -38.)
Maucisa Frazão da Silva, agente da agência de Salgado. na DiN. 5.956 — A mesma — Enviando o processo relativo à habili-'
retoria Regional de Paraiba, seis meses, com a gratiflotção inteao montepio de Leonor Ribeiro Coutinho. (26.288-38.)
nos termos do art. 1°, parágrafo único, do decreto n. 42, de
N. 5.957 — Enviando o processo relativo a expedição de título gral,
15 de abril de 1935, para tratamento de saude, a partir de 1 de
definitivo de pensão do montepio civil, em favor de Elvira Pinheiro. janeiro
último. (66.303/37).
t23.816-38.)
N. 5.958 — Á Despesa Pública — Enviando o processo relativo
DIRETORIA DO PESSOAL
.:( requerimento eia que se solicita, em favor do menor Jorge Te&
Requerimentos
despachados
•
ldo,ooncessão da pensão. (22.604 - 38.)
N. 5.959 Á Delegacia Fiscal do Tesouro no Estado do RIo.
efenjamim Cruz, telegrafista de 5' classe, da Diretoria Regional
t;rande do Sul — Enviando o processo em que é interessado o car - , do Rio Grande do Sul, solicitando retificação do seu nome para
Leira da classe B, do D. R. de Santa Maria, Paulo de Oliveira Carrão. Benjamim Pereira da Cruz Filho. — Retifique-se. (Processo número 58.451/38).
(24.333-38.)
N. 5.960 — Ao D. dos Correios e Telégrafos — Solicitando, noInspetoria Federal das Estradas
vamente, o inquérito administrativo a que respondeu o ex-servente.
da classe C, da D. R. do Distrito Federal, Zair Cordeiro Dias..
(25.402-38.)
Licenças concedidas para tratamento de saude:
N. 5.961 — Ao mesmo — Çomunicando a autorização, par*a ser..
Estrada de Ferro dd Goiás:
submetido a inspeção de saúde, para fins de aposentadoria, António
De dois meses, com dois terços do ealária mensal, a Gerson',
da Silva Veiga, carteiro classe B, do Quadro XXVI deste ministério. Coimbra
da Silva, ajudante de maquinista de 54 classe:
(24.311-38.)
De um mês, com deis terços do salário mensal, a Apolinário
N. 5.962 — Ao mesmo — Idem, Idalina Cândida Westin, agente. Ferreira,
trabalhador de 2" classe.
postal em Machado, na D. R. de Campanha. (23.541-38.)
Estrada de Ferro São Luiz Terezina:
N. 5.963 —Ao mesmo — Comunicando que por decreto de 19
De dois meses, com dois terços do salário mensal. a Joacir
de novembro último, -foi Geraldo Viegas demitido por abandono de Vieira
Damasceno, trabalhador de 3' classe;
emprego, do cargo de carteiro, da classe B, Quadro XXIV deste miDe
seis meses, com vencimentos integrais, de acordo com o
nistério. (23.324-38.)
n. 42, de 15 de abril de 1935, a João Viana da Fonseca,
N. 5.964 — Á Primeira Circunscrição de Recrutamento Militar decreto
engenheiro da classe J.
— Comunicando que por decreto de 5 de outubro último, foi nomeado
Estrada de Ferro Central do Piauí:
Tara o cargo da classe N, da carreira de "engenheiro" (I. F. O. C.
De dois meses, com dois terços do salário mensal, a José TeiS.), do Quadro I, deste ministério, João Pires do Rio. (22.900-38.) xeira Magalhães, trabalhador de 4' classe.
N. 5.965 — Á mesma — Enviando elementos relativos ao seNesta Administração Central:
nhor Raul Ferreira da Silva Santos. (25.413-38.)
De
meses, com vencimentos integrais, de acordo com o deN. 5.966 — Ao D. N. de Portos e Navegação — Enviando do- creto n.seis
42, do art. 1°. de 15 de abril de 1935, a Alice. Sarguefro
cumentos pertencentes a Raul Ferreira da Silva Santos, para serem Autran, dactilógrafo da classe G;
entregues ao mesmo. Os referidos documentos são em número de •
De seis meses, e gm vencimentos integrais, de acordo com o dereis. (25.413-38.)
creto n. 42. art. 1°, de 15 de abril de 1935. a Rodrigo de Castro,
N. 5.967 — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos — En- oficial administrativo da classe K;
viando o decreto, devidamente apostilado, relativo K nomenão mie
De dois meses e dez dias, com dois terços aa mensalidade, ta,
Godofredo Cavalcanti da Cunha Vasconcelos. (26.009-38.)
Ivone Lopes, auxiliar de escrita de "4' classe.
mi
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ESTRADA DE FERRO BAIA E MINAS
CONTABILIDADE - PESSOAL

Relação° do pessoal Extranumerário Diarista admitido, durante u mês de °mut). o de conformidade com o artigo 27 do Decreto-lei n. 240 de
4 d fevAeiro de 1938.
Furtas ias
Nome do diarista
N.
2.31,2
2.3 (4
2. (5
2.3 i 6
2.377
rk 2.378
2.3i9
2.380
2.381
2. 403
2.404
2.405
2.406
2.407
2.409
2.412
2.413
2.415
2.4,9
2.420
2.421
2.422
2.423
2.425
2.426
2. 27
2.428
2.4e9
2.430
2.436
2.437
2.440
- 2.442
2.447
2.448
2.449
2.450
2.451
2.452
2.454
2.455
2,456
2.457
2.459
2.4j0
2.451
2,462
2.453
2.404
‘.465
2.466
2.4
2.473
!.4/8
‘.477
2.478
24N
2.44
-412.482
2,483
2.497
2•493
•2.449
2.NGO
2.501
2.502
2.593
2.504
2.505
2.506

Categoria

Divisão

Data
4-10-933
11,

5-)r-938
w
a

11 - 10-938

*

•

12- 10-938
a
a

a

13-10-933
a

11-10-938
15-10-933
17-10-933
w

18-10-938
a
a
w
w
a
a

19 - 10438
a
w
a

a

João Ferreira da Cruz
Altredo Honher
Carolilto Borges Medina
Adão lo,té Bispo
João Baptista dO.; Santos
Sebastião ferreira de Souza
João Vermelho
Arnaldo Gonçalves
Jose Dias Pinto
Hilerio Alves Ferreira
Manoel Marins
Eugenio Filho.
Cassiano Andrade
Jose Nelson
Elias Profeta
Floreano Ferreira Almeida
Antonio Araújo Filho
Adão Pereira dos Santos..
Olintho Muniz
Julio Nortterto
Genesio Tertuliano
lrineu Simões
Jose Soares Oliveira
Claudionor Conceição
Miguel Olympio
Manoel Fontoura
José Barboza de Souza
Francisco Manoel da Silva
Francisco Machado
Manoel Galdino Oliveira
David de Souza e Silva.
Geraldo Magela
Hermogenes Pégo .
João Feda.- r
Manoel Francisco
Marcolino Pereira
Jose de Angelo
Valeriano Gomes
Ntcacto Antonio Lidio
Manoel Jose dos Santos
Clemente Cardoso
João da Cruz Santos
Izahno Paulo
Alvaro Rodrigues
Lconidas Mendes da Silva
Eparninondas Chaves Rutin°
Bernardo lote Soares
Joaquim Pereira da Silva
Cincinato Lemos
Julio Rocha da Silva
Francisco Diogo
Osorto dos Santos
Taurino Almeida
Ignacto Filho
Antonio Lopes da Silva

21 - 10-038
a

29-10-038
a
a
a
a

a

•
31-10-938

LaudeEno Vermelho.
Alfredo Dias Pinto
Manoel Gonçalves
Arthur Gonçalves da Silva
Antonio Pereira de Souza
Joaquim Ribeiro.
Francisco Pereira dos Santos
José Alves de Araújo
Vivaldino Frederico
Jose Pereira Leal
Arnaldo Alves Muniz
Julio Costa
Jose Barretto
Pedro Ramos.
Antonio Rodrigucs Lar'Manoel Baptista

Trabalhador
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem

..

Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem,
Idem
idem
Guarda..
Traoalhador
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem.
idem.
Idem
Idem
Idem..
At ustador
Idem
'trabalhador
Idem
Idem
Idem.
Idem..
Idem.
Idem.
Idem
Guarda
Idem..
Idem

Via permanente.
Idem..
Idem
Idem.
Idem..
Idem
Idem..
Idem.,
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Ideai

Idem
Idem
liem
Idem
Idem.
Trafego .
Locomoção
idem.
Idem
Via permanente...
Id:m
Idem.
Id2111
idem,.
Idem
• Idem.
Locomoção
Idem.

Via permanente.
Locomoção
Via permanente
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Trafego
idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem..
Idem
Idem.
Idem.
Locomoção
Ident.
Via permanente

Idem.

Idem
Idem
Idcfll..
Idem..
Idem
Idem
Idem
Idem
Trabalhador
Ferreiro
Trabalhador
idem

Idem.

Idem..
Idem
Guarda
Idem_
Idem.
Idem.
Trabalhador
Idem.
Idem..
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem..

•

Idem.
Trafego
•
Idem
Idem
Idem.
Almoxaritado
Idem
Idem.
Idem.
Idem..
Idem
Idem
Idem.
Idem
Via permanente..
Total

e

Salário
dia rio

65000
65000
65000
; 65000
65000
65300
65 )00
65000
6$o0
65309
65300
• 65000
65000
65000
65000
65000
65000
6$00
85000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65)00
65000
65300
65300
165000
165000
65000
6$01id
65000
65110
65)00
65000
65000
65000
• 8$000
85000
r4$000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
85000
65303
105000
65000
6E000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
(3 5000
65000
65000
65 000
55 000
65000
65 000
65 000
470 000
_

Importa a despesa maxima em 25 dlaQ. durante o mes de outub-o. em Rs. 11:9005000 (onze contcz :-: zovecentos mil réis), que correrá por cont
Ia Verba 3' - Serviços e Encargos - &lb-consignação a, 8 - Manutenção do Tráfego das Estradas de Ferio - 01 - Inspetoria Federal das Estradaas
- a) Estrada de Ferro Bala e Minas.
Teótilo Otonl, 23 de novembro de 1938. Lei. de Campos fs'ieverr, Escrevente de 1 9 elarse. - Ylsto. Carlos Carvalho de Oliveira Graça, F.nz:nheire
oncarregado do Expediente da Diretoria.
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' A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrar& assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
Dia 6 de dezembro de 1938
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao pePor portaria n. 106, do Sr. inspetor concedeu ao extranume- riodo de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Racional, á rua 13 de
rário mensalista, com funções de, auxiliar de 3' classe, Fernando
Salvador Campos. 27 dias de licença, nos termos dos dispositivos Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas recombinados 'dos arts. 8 0 , n. 1, e 12, do decreto n. 14.663/21, a partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas
contar de 5 do fluente mês.
Ilesas de Rendas e Coletorias.

inspei °Via Fe(' erA I de Obras canil) as Secas

Departamenlo Nacional de Porlos e Navegação

(S. R. P. 7)

Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é ta.
coitado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
.20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

Relação a que se refere .o n. 8, das normas da circular 7/38,
de 16 de agosto de 1938, expedida pela Secretaria da Presidência da
República, no "Pessoal de estudos, obras, etc.", da Fiscalização do
Porto do Rio de Janiero, devidamente autorizado a trabalhar em
serviços extraordinários á noite, afim de serem ultimados os serviços de estaleiros, embarcações, etc., no mês de novembro do corrente ano:
Dias
Nomes
Diárias
de A pagar
trabalho
Alberto Martins Rio
208000
12
2408000
188000
lionorino Ferreira Lima Pires
12
2168000
Francisco Leal Peixoto
165000
10
1608000
João Batista Vilela .
158000
12
1808000
Manuel Rosa dos Santos
155000
12
1808000
138000
12
Ilio Augusto da Silva
1568030
135000
12
Alcino Jovita fias .
1568000
Marciano Barroso Bastos •
135000
12
1568000
António Pereira da Silva
105000
10
1008000
108000
António Joaquim Borges .
10
1008000
Carlos Nogueira . .
105000
10
1008000
Alcides do Espirito Santo
88000
10
808000
Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro, 4 de novembro de
1938. — Francisco Benjamin Gallotti, engenheiro-chefe.

O

Ministério da AgriculturaServiço do Pessoal
TXPEDIENTE DO SE. MINISTRO

Portaria n. 396, de 11 de novembro de 1938 — O ministro de
Estado, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente de República,
em despacho exarado na. exposição de motivos n. 347, de 11 de
novembro de 1938, e na forma do que prescreve o item V, do artigo 26, do decreto-ler n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, resolve'
admitir como extranurnerário • mensalista, José da Graça Caminha,
pelo prazo de 1111113e a 31112138, para desempenhar as funções de .
auxiliar de escrita de C classe do Núcleo Colonial de Santa Crus
do S. I. R. C., mediante o salário de 5508000 (quinhrnlos e cin- •
coenta mil réis), correndo a despesa correspondente por conta da
verba l' — Consignação "Pessoal extranumerário" — Sob-consignação -ri. 2, item II do orçamento em vigor. ( (SP. 4.700-38).

Serviço do Pessoal
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODIMO VEGETAL

Ensavno DE FOMENTO DA PRODUÇÃO VEOEPFAL,
Chefia do Fomento da Cultura do Trigo no Estado do Paraná
Substituição de diaristas do Fomento da Cultura do Trigo no Estado do Paraná, constante do quadro publicado no Diárto Oficial de 23 de
setembro de 1938, a padna 19.572, de 1 a 31 de dezembro de 1à33
n•n•••

Diaria

1

1.

o
o,

Categoria

Nomes

Total do mês
Número

Importe

13

Operário Agrícola

João Garcia Valentim

25

8f/00

2005000

4)

Operário Agrícola

Baldio Bontorirn

25

85000

2005000

8$000

2005000

25

85000

1'05000

, 25

8$000

20 , 5000

25

85000

2005000

lacob Cardoso da Costa

25

G$00t,

200$ )00

Raul Pedro da Paz

25

85000

2(05000

85000

2005000

41
Operário Agricola .
25
42
Operário Agrícola

Constantino Manoel Nascimento
Marcos Dardoso de Lima

Op_rário Agrícola

Victor Taverna.....

44

Operado Agricola

João Luiz Osorio

45

Operário Agrícola

46

Operário Agrícola (guardião)

.

47
Operário Agrícola
25

Ricardo Canestraro

43

Operária Agrícola

Durval de Souza

25

85000

2005000

51

Operário Agrícola

João Rodrigues de França

25

85000

2005000

53

Operário Agrícola

Waldomiro Ribeiro

25

85000

2005000

55

Operário Agricola

Silvestre dos Santos

2,5

8$000

2005000

56

Operário Agrícola

Luiz Rissardi

85000

200000

Curitiba, 2 de dezembro de 1938. Visto. — Gil Stein Fe.rreira, chefe. — Luis Francisco Victorio, pelo auxiliar de escrita de'
1* classe,.

TC
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Dezembro de 1938

Diretoria da Contabilidade

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal

Primeira secção

J diretor do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, do Departamento Nacional da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura,
resolve, nos termos do que lhe faculta o decreto n. 23.979, de 8
de março de 1934, modificado pelo de n. 24.540, de 3 de julho
do citado ano, conceder ao servente, -classe "C", com exercício na
Inspetoria de Defesa Sanitária Vegetal, no porto de Salvador, Es-

EXPEDIENTE

DO SR MINISTRO

Dia 18 de novembro de 1938

Avisos:
Sr. interventor federal no Estado de São Paulo:
N. 5.175 — Submete à apreciação de V. Excia., cópia do teraio de acordo a ser celebrado com o Governo da União e o doses
Estado, para a execução dos serviços públicos relativos à produção,
melhoramento e defesa da viti-vinicultura e frutas de clima temperado.
— Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná — Curitiba:
N. 5.191 — Declara que delegou competência aos agrónomos
Aristo Rodrigues Peixoto e Amauri Poggi de Figueiredo, para requisitarem pagamenlos e adiantamentos por conta dos créditos
distribuidos ou que o venham a ser à essa Delegacia Fiscal, para
as despesas do Serviço de Fomento de Cultura do Trigo. nesse Estado, durante o corrente exercicio.
— Sr. minitto das Relações Exteriores:
N. 5.193 — Em referência aos "Recados" de V. Excia., de
19 de maio e 28 de julho do corrente ano, transmite a V. Excia.

a informação, por cópia junta, prestada pelo Dr. Franquelim de
Almeida, que foi delegado do nosso Governo junto à dita Conferência, e pela qual se verifica não caber ã este ministério. a li-

tado da Baía, Iligino Carneiro Rodrigues Campeio, trinta (30) dias
de licença para tratamento de saúde, de acordo com o n. I do artigo 8° do regulamento aprovado pelo decreto n. 14.663, de 1 de
fevereiro de 1921 e em prorrogação da de igual tempo que, para
idêntico fim, lhe foi concedida por portaria de 3 de novembro que
hoje finda e que teve início a 22 de outubro último.
-

Departamento Nacional da Produção Animal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 8 de novembro de 1938
Álvaro Ferreira Neves, sub-inspetor da Inspetoria Regional do
Serviço de Defesa Sanitária Animal em Barretos, requer o pagamento,
por exercícios findos, da importância de 540$000, relativa a diárias
a que se julga com direito por serviços prestados no período de 4 a
31 de dezembro de 1935. (P. A. 3.251-36). — De acordo com o Parecer. 8-11-38. — C. Duarte, encarregado de expediente da Agricultura, na ausência do ministro.

Parecer — Sr. ministro:
Alvaro Ferreira Neves, funcionário do S. D. S. A.,requer o pagamento de diárias a que diz ter feito jús em dezembro de 1935, por
Dia 21
haver permanecido fora de sua sede, em objeto de serviço público,
e que deixara de receber par falta de verba.
Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
A um primeiro requerimento, datado de 18 de maio de 1936, seN. 5 202 — Submete ao exame e registro desse Tribunal cie guiu-se um segundo, datado de 12 de fevereiro deste ano.
Cantas, as inclusas cépias autênticas, do termo de ir:orilo ceieNa v igência da Constituição de 1934, era proibido efetuar-se qualbrado ern 1 do corrente mês, entre este ministério e a Associação

quidação da divida reclamada.

do Registro Generaidgico da Raça Schwyz do Brasil, representada
pelo seu presidente, Sr. Raul Braga de Azevedo, conforme consta
da cópia da ata anexo.
O termo em causa foi publicado no "Diário Oficial" de 17 deste
mês, às folhas 22.926-37.
D. C. 11.552-3d — (Acompanham duas cópias do termo e
urna da ata. -- 1 cépia da lei dos dois têrços)
Dia 28
Se. delegado do Tribunal de Contas, junto a este ministério:
N. 5.294 — Declara delegar competência ao diretor em eoITIISSF10. classe N, do Serviço de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral. António José Alves de Sonsa, substituta tegal do Sr. Luciano j'aques de Morais, diretor geral do mesmo departamento, para requisitar a essa delegação e à Diretoria de Contabilidade desta Secretaria de Estado, pagamento e adiantamentos por conta dos créditos distribuido.s à pagadoria deste minislério, para -o custeio das despesas do referido deriartaniénto. durante o corrente exercido.
Dia 29
Sr. delegado do Tribunal de Contas, junto a este ministério;
N. 5.328 — Em resposta ao vosso ofício n. 253, declara que

tomou posse, em 5 do corrente, das funções de encarregado do expediente deste minist(rio na ausência do titular efetivo e que con-

tinuam em vigor todas as delegações de competência dadas pelo
Sr. ministro.
Dia 2 de dezembro de 1938
Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional, no Estado de Per.
nambuco — Recife:
N. 5.483 — Declara que delegou competência ao agrónomo
cafeicultor, classe `IC, Fausto Ferreira da Luz, servindo no Serviço Técniéo do Café, em Recife, nesse Estado, para rewiisitar pa-

quer despesa pública sem crédito ou além dos créditos votados, ficando revogados os arte. 46 e 78 do Código de Contabilidade, que permitiam despesas em tais condições.
A Carta Constituicional de 10 de novembro não reproduziu o dis-

positivo da Constituição anterior, pelo que devem ser considerados
novemente em vigor os mencionados arts. 46 e 78 do Código de Contabilidade.

Cogita-se de saber, se despesas efetuadas na vigência da Constituição de 1934, por ela proibidas, podem ser pagas, agora, a despeito
da proibição, atendendo a que esta não foi mantida pela Carta em
vigor.
meu parecer que não podem, estando de acordo, portanto, com
o emitido pelo oficial administrativo da Secção de Contabilidade do
D. N. P. A., Cesar Lopes.
Proibida a despesa, ao tempo em que foi realizado o ato que a
determinou, a legislação que prevalece é a que estava vigente contemporaneamente ao ato.
O pagamento das diárias solicitado no processo só poderá decorrer do direito adquirido às mesmas. Ora, se não se adquirem direitos comia, a lei mesmo de carater ordinário, muito menos se adquirirá contra a Constituição. Pouco importa que a lei nova estatúa de
modo diverso da anterior, desde que a sua função é reger as relações
jurídicas que se formaram depois da sua vigência e os direitos adquiridos que já encontra de pé.
Não fora assim, como é faeil de compreender, seria impossivel
a continuidade da ordem jurídica.
Salvo melhor juizo.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1938.
Luciano Pereira da
Silva, con sultor jurídico.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Pcrtaria assinada:
Por portaria n. 113, de 5 de dezembro, do diretor geral, foram

concedidos três meses de licença para tratamento de saude, nos termos do art. 8°, n. I, do decreto n. 14.663, de i de fevereiro de 1921,
gamento e adiantamentos distribuidas ou que o venham a ser a •ao
prático rural, classe G. do Quadro único deste ministério, com exerOsga Delegacia Fiscal para as despesas do referido serviço, du- cício
na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos de
rante o corrente exerci cko.
Origem Animal em Porto Porto Alegre, Américo de Almeida Rodrigues, ficando-lhe marcado o prazo de oito dias da data da publicação
Segunda secção
desta para entrar no gozo da mesma.
Dia 2 de dezembro dé 1938
Dia 5 de dezembro de 1938
ministro da Fazenda:
•
Ofícios:
N. 3.471 — Transmite uma cópia do decreto-lei u. 821, de
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste ministério:
de outubro último, cujo art. 56 modifica os dizeres da subN. 3.335 — Remetendo o requerimento e laudo de inspeção de
eonsignação 9, da verba 3 — Serviços e encargos, do vigente or- saude, para prorrogação de licença, do prático rural, classe F, da I. 11.
~3 deste ministério.
do S. I. P. O. A., em São Paulo, João Batista Gomes de Matos.

Quinta-feira 8
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N. 3.336 — Propondo a exoneração do veterinária, classe 7, do
i Instituto de Biologia Animal, Iria de Abreu Martins, por abandono de
.garaprego.,

N. 8.337 Comunicando que, por portaria de 28 de novembro
próximo findo, do diretor do S. D. S. A., foram concedidos 30 dias
do licença para tratamento de saude, ao daotilógrafo,.classe F, da L R.
CM São Salvador, Maria Joana de Araujo Góes.
N. 3.338 — Remetendo a relação dos funcionários que servem
no gabinete da Diretoria Geral.
N. 3.339 — Comunicando o registro, neste Departamento, do diploma do médico veterinário Donarte Lourenço André, formado peta
Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária de Belo Horizonte
N. 3.341 — Remetendo o requerimento c laudo de inspeção de
saude, para prorrogação de licença, do almoxarife, interino, classe F,
da I. R. do S. F. P. A. em Barretes, Leoni Fonseca Almeida.
.7t. 3.342 — Remetendo requerimento e laudo de inspeção de
saude, solicitando licença, em prorrogação, do auxiliar de 3' classe
extranumerário mensalista da I. R. do S. I. P. O. A. em Porto
Alegre, João Moreira da Silva.
N. 5.434 — Remetendo requerimento e laudo de inspeção de
sande, para licença para tratamento de saude, em prorrogação, do
prático rural, classe E, da I. R. do S. I. P. O. A. em Belo Horizonte, Carlos Campos de Castro.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, sã registrará assinaturas dos ergame oficiais, para o excreto'.
de 1939, mediante pagamento da importência correspondente ao periodo de 32 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 do
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais; Alfandegas•
Mesas de Rendas e Coletorias.

Aos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é face-brido pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
O %, e que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço de Comunicações
Primeira Secção
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Departamento Nacional da Produção Minera

Avisos:

Dia 27 de outubro de 1938
Ao Sr. ministro da Educação e Saúde:
N. SCm-312 — Atendendo à necessidade de evitar que o ediEXPEDIENTE DO BR. MINISTRO
foio-sede deste ministério fique de zprovido de agua, e dada a circunstância de que, não obstante dispor o mesmo edificio de dois de1) a 18 de novembro de 1938
pósitos subterrâneos e um elevado, a agua fornecida é em quantiCompanhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Limi- dade exígua, solicita ordenar que seja feita a ligação direta do editada, pedido de certidão. — Não ha o que deferir. (DGPãl. nú- fício à rede distribuidora, independentemente dos hldrómetros e da
caixa intermediária.
mero 4.348-38).
— Ao Sr. prefeito do Distrito Federal:
N. Sem-313 — Transmite o oficio em que a União dos OperáNXPEWENTE na SR. DIREINA GERAL
rios em Fábricas de Tecidos, sindicato profissional, desta capital.
solicita a cessão de uma área do terreno de propriedade dessa PrePor portaria de 5 do corrente, de acordo com o decreuu
mero 23.979, de 8 de março de 1934, Regulamento II, art. 9, l e- feitura, com o objetivo de ali construir o edifício do sua sucursal e,
tra 13. foram concediuos três meses de licença. na forma do decre- por esse meio, executar um dos pontos mencionados do seu proto n 42, de 15 de abril de 1933, artigos 1 0 e V, ao oficial admi- grama.
n'strativo, classe "I". do quadro único deste ministério, com exerDia 28
cício no Serviço de Aguas, Augusto Craveiro Rangel, ficando-lhe
Ao
Sr.
interventor
federal
no Estado do Rio de Janeiro:
marcado o prazo de oito dias para entrar em gozo da mesma.
N. Sem-317 — Declara que foi encaminhado ao Conselho Fe— Por outra da mesma data, de acordo com o dispoto no de- deral de Comércio Exterior o ofício no qual o Sindicato doe Fabricreto n. 23.979, de 6 de março de 1934, Regulamento II, art. 9°, cantes de Doces e Classes Anexas de Campos, solicita a criação dc
letra p, foram concedidas três meses de licença, no atermos dos Instituto de Conservas e Doces.
arts. 10 e 4° do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935, ao dacti— Ao Sr. presidente do Banco do Brasil:
lógrafo, classe "F", cio quadro úniço deste ministério, com exerN. SCm-318 — Transmite as propostas que ao Departamentc
cício neste departemento, Helena Figueira Coutinha floando-lhe Nacional de Indústria e Comércio, dirigiram a Companhia Comissária
marcado o prazo de oito dias para entrar no gozo da mesma.
de Café de Minas Gerais, as sociedades Fraga Irmão & Comp. Ltda.
Expresso Paulista Ltda., e o cidadão José de Castro, para ainstaRequerimento despachade
lação de "disponíveis" de produtos brasileiros, respectivamente, nos
Estados Unidos da América, em Portugal e Espanha, na Rumânia,
Dia 28 de novembro de 1938
Bulgária, Turquia e Grécia e na França e Tohecoslováquia, nos moldes da indicação apresentada ao Conselho Federal da Comércio ExConsórcio Profisisonal Cooperativo "Bela Fama", pedido de terior, pelo
representante deste ministério, Dr. João Maria de Laautorização para pesquizas. — Dirija-se ao Governe do Estado cerda, diretor do referido departamento.
de Minas Gerais. ,DGPM. 4.355-38).
- Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. Sem-319 — Solicita providências no sentido de ser recoCOMISSÃO DE EFICIÊNCIA
lhida pela Estrada de Ferro Maricá aos cofres da respsctiva Caixa
de Aposentadoria e Pensões a importância de 135:6883500, de seu
Expediente de 6 de dezembro de 1938
débito relativo ao exercício de 1937, além da de 31:2543, corresà arrecadação da "quota de previdência", no inesmc 0
Compareceram os Srs. Itagiba Barça, presidente; Oto Ma- pondente
exercício.
galhães Pèc,ego e Luiz Guimarães Júnior.
N. Sem-321 — Transmitindo o acórdão do Conselho Nacicnal
Processos despachados:
do Trabalho, criando a Caixa de Aposentadoria do Departamento doe
CE 693-38 — Recurso do técnico do Laboratório Alexandre Correios e Telégrafos e dando outras providências:
Oirotto. — Ao O. M.
Dia 29
GB 864-38 — João Candido Borges e outros, escriturários de
Ao Sr. ministro da Fazenda:
Inspetorias Regionais, solicitando ingresso no quadro de oficiais
N. Sem-324 — Atendendo ao que expõe a Federação Nacional
administrativos. — Ao D. A. S. P.
dos Despachantes Aduaneiros, com sede nesta capital, transmite e
CE 1.009-38 — Oscarina Martins da Nova, solicita nomeação requerimento em que o despachante aduaneiro Esmeralda Pereira
Penha, da Mesa de Rendas Alfandegadas de Porto Velho, Amazonas,
para o lugar de estatistico auxiliar. — A. e. solicita audiéneia
em recente estado de viuvez e responsavel por numerosa prole, pede
D. E. P.
sua transferência para a Alfândega de Santos, São Paulo, afim de
&feios expedidos:
preencher a vaga que se vai ali abrir, por efeito de exoneração, a
N. 243 — Ao Sr. ministro — Relativo ao aparecimento de %lido, do despachante Aduaneiro José Patrioio de Oliva.
"triquinose humana*.
Dia 3i
Telegramas expedidos:
Ao Sr. ministro das Relações ExterioreC
'
TI. 27 Ao inspetor agrícola no Rio Grande do Sul — RelatiN. Sem-330 — Acusando a recepção do avim no qual soileits
vo ao naturalista José Vidal.
informações que lhe permitam habilitar o Consulado de BrMi
SUÇÃO DE EXPEDIENTE E CONTABILIDADE
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São Francisco a responder às indagações da Direção da Golden Gato
International Exposition acerca da representação do nosso país no
aiudido certame, declara que o Brasil comparecerá à mencionada
Exposição.
— Ao Sr. ministro da Educação e Saúde:
N. Sem-331 — Transmite o oficio que a este ministério encaminhou o Sindicato dos Ferroviários da Vitória a Minas e no qual
representa a esse ministério sobre a necessidade de ser declarado
zona insalubre o trecho da referida Estrada que assim deve ser considerado para os efeitos legais.
— Ao Sr. prefeito do Distrito Federal:
N. Senn-35 — Transmite o ofício em que o Sindicato União
dos Operários em Fábricas de Tecidos, desta capital, pede a intercessão deste ministério no sentido de lhe ser cedido, na XI Feira
Internacional de Amostras, o espaço suficiente à instalação de seis
teares para demonstração pública do trabalho e da técnica da indústria téxiil como são executados em sua Escola Técnico-Prática
de Tecelagem.
Dia 4 de novembro de 1938
Ao Sr. ministro da Educação e Saúde:
N. SCrn-336-A — Transmite o ofício do Sindicato dos Contabilista/á de Fortaleza, oferecendo sugestões relativas ao projeto de de.,
ereto-lei, dispondo sobre a matrícula no curso técnico de guarda-livros e sobre o exercício da respectiva profissão.
Dia 7
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. Sem-346 — Restituindo o processo iniciado peio telegTama
mi que a Associação Comercial de João Pess8a, pede providências
to sentido de serem desembaraçados diversos lotes de farinha que
) inspetor aduaneiro recusa despachar sem autorização do Serviço de
ilscalização do Comércio de Farinha, declara que, afim de poder
iate expedir aos inspetores das Alfândegas, as necessárias autori¡ações para o desembaraço de farinhas de procedência estrangeira,
leverão os importadores interessados pedi-1o, para cada partida, ao
nesmo serviço, mencionando o nome da firma exportadora, o meio
te transporte empregado, a qunntidade do p roduto o a data de sua
alegado ao Brasil. Quanto ao início da obrigatoriedade da adição,
Rolos importadores, de farinhas nacionais ao trigo estrangeiro, já
è referido serviço concedeu o prazo de um ano para a instalação dos
naquinismoe necessários, podendo ser feita em separado, dentro desse
p razo, a entrega das farinhas de mistura.
N. SCm-347 — Em solução ao aviso em que manifesta o desejo
te designar o engenheiro arquiteto Rubens de Almada Horta Porto,
Iara fiscalizar o cum p rimento das condições estipuladas conforme o
lecreto-lei n. 745, de 1938, no ato de transferência à Associação
'Lar Proletário", da p ropriedade de um terreno da União,' situado
testa capital, afim de ser utilizado na construção de habitações pop ulares, declara que este ministério não se opõe à designação do relendo engenheiro, sem prejuizo das funções de assistente técnico
te seu Gabinete.
— Ao Sr. ministro da Educação e Saúde:
N. Sem-349 — Havendo o Centro dos adlotelegrafistas da Marinha Mercante, desta capital, requerido a Raprovação
dos estatutos
tue elaborou para um estabelecimento de ensino técnico profissional,
toe, resolveu fundar e onde haverá cursos de iniciação e especialiiação e m rádio-eletricidade, transmite o p rocesso, solicitando
Parecer.
— Ao kir. prefeito do Distrito Federal:
N. SCm-350 — Solicita providências no sentido de ser desconioda da indenização que essa Prefeitura houver de pagar ts -Compathia Viação Rural, pela encampação dos seus serviços de transporte,
importância de 59:2422800, relativa ao débito da referida empresa à respectiva Caixa de Aposentadoria e Pensões, na conformllede de decisão do Conselho Nacional do Trabalho.

Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Processos despachados:
Dia 5 de dezembro de 1938
José Bandeira de Melo, pedindo pagamento de diárias e fazendo
considerações em torno da importância respectiva, que julga petmena (processo n. 8.994-936). — Mantenho o despacho anterior.
Km outra oportunidade serão melhor consideradas as circunstâncias
alegadas pelo reclamante.
Apostila:
Por apostila de 3 de dezembro corrente, foi declarado no decreto
tespectivo que o fiscal de Seguros "L", do quadro único deste ministério, aposentado em 9 de janeiro do corrente ano, chama-se Luiz
Vivé Precht e não Luiz Avé Prechet, como consta do referido título.
Pela portaria de ,6 do corrente, foi concedida. a Dalila de' OHfreira Guerrieri, .oficial administrativo, da classe "H", do quadro,
único deste ministério, licença especial, pelo prazo de seis - n.eses,
nos termos do artigo 1° do decreto n. 42. de 15 de abril de" 1935, a
;..vp rá ter in'cio dentro do prazo de quinze dias ; contados da
p
ão da presente portaria.

Processo despachado:'
Dia 6 de dezembro do 1938

Sindsio Mariano de Aguiar, inspetor de Imigraçtio, "G", pedindi1
reconsideração do ato que o suspendeu do exercido do seu cargo por
trinta dias, de acordo com o artigo 80, inciso III, c 82 do regulamento aprovado pelo decreto ti. 23.567, de 8 de d,3zembro de 1933
(processo n. 9.358-938). — Reconsidero o despacho de folhas, à
vida das informações. Transfira-se o recorrente para outro local,

Departamento Naciónal do Trabalho
PROCESSOS DESPACHADO PELO SR. MINISTRO

Dia 22, de novembro de 1938
sindicato dos Empregados em Hospitais o Casas de Saude, coral
sede em S. Salvador, Estado da Baia (D. N. T. 15.363-38) e Sindicato doe Trabalhadores em Fábricas de óleos, Sabão e Classes Anexas,
com sede S. Luiz, Estado do Maranhão (D. N. T. 15.373-38), solicitando reconhecimento como orgãos de classes. — Deferido.
D. N. T. 18.612-37 — Sindicato dos Industriais Perfumistas,
com sede .0*.sta Capital — Filiação e Federação — Relatório de 1937
e alterações dos estatutos. — Deferido.
D. N. T. 12.627-38 — Associados do Sindicato dos Calafetes Ma,
ritimos, com sede nesta Capital — Reclamação contra a Comissão Executiva. — Como parece ao D. N. T. Arquive-se.
D. N. T. 24.903-37 — Sindicato dos Empregados em Fotografias
e Laboratórios Fotográficos do Rio de Janeiro, solicitando reconheci.
mento como orgão de classe. — Indeferido.
O Sr. ministro assinou as seguintes cartas de reconhecimento:'
Sindicato dos Motoristas Condutores e Classes Anexas do Rio
Grande do Sul, com sede em Porto Alegte, Rio Grande do Sul, e Sindicato Patronal da Indústria Florestal do Pinho Sul Rio-Grandense,
com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
PROCESSOS DESPACHADOS PELO 911. DIRETOR

Dia 28
D. N. T. 2.682-38 — Sindicato dos Comerciantes de Ladrilhos e
Louças Sanitárias, Distrito Federal — Administração 1938/40 — Reforma dos estatutos. — De acordo com o parecer da Secção, aprovo
a eleição da tual comissão executiva do Sindicato dos Comerciantes de
Ladrilhos e Louças Sanitárias do Rio de Janeiro, para o período de
1938 a 1940, e determino o arquivamento do processo. Publique-se.
• D. N. T. 16.688-38 — Federação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos do Brasil — Administração 1938/1940. — Tendo em vista as informações, aprovo a eleição da atual comissão executiva da
Federação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos do Brasil, para o
triênio administrativo de 6 de outubro de 1938 a 6 de outubro de
1941, e da diretoria para o ano social de 6 de outubro de 1938 a 6 de
outubro de 1939, e determino o arquivamento do processo. Publique-se.
D. N. T. 17.938-38 — Sindicato dos Comerciantes em Papéis a
Artigos de Artes Gráficas do Rio de Janeiro — Administração 1938
a 1939. —De acordo com o parecer da Secção, aprovo a eleição da diretoria do Sindicato doe Comerciantes em Papéis e Artigos de Artes
Gráficas do Rio de Janeiro, para o período de 1938 a 1939, e determino
o arquivamento do processo. Publique-se.
Segunda Secção
PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR, MINISTRO

N. 15.422-38 — Reclamação e pedido de proteção feitos pelei
Sindicato Agrícola dos Operários de Metias Barbosa e Fazenda do
Município, em favor dos operários e colonos daquela região. —
Aguarde-se.
PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. DIRETOR

N. 19.522-38 — Ribeiro & Teixeira, solicitando uma certidão.—
Faça-se o encaminhamento proposto. (A proposta é no sentido de ser
encaminhada a certidão requerida ao Serviço do Pessoal, afim de ser
a mesma assinada pelo ex-diretor desta Sução).
N. 53.642-38 — Termo de verificação n. 1.237, de 10 de dezembro de 1936, contra a firma M. Lopes & Irmão. — Tendo a autuada
deixado de apresentar defesa, imponho-lhe, nos termos do art. 15 do
decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934, a multa de 2002000 (duzentos mil réis), por inobservância do preceituado no art. 16. alínea c, do mesmo decreto.
N. 52.749-36 — Termo de verificação n. 2.520, de 30 de novembro de 1938, lavrado contra a firma Ferreira do Couto. — Tendo a
autuada deixado de apresentar defesa, imponho-lhe, nos termos do
art. 15 do decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934, a multa de
2001;000 (duzentos mil réis), por inobservância do preceituado no artigo 16, alínea c, do mesmo decreto.
N. 51.873-36 — Termo de verificação n. 2.195, de 23 de novembro de 1936, lavrado contra a firma José Teixeira de Moura. — Em
face da informação prestada pelo Protocolo, imponho à firma José
Teixeira de Moura, estabelecida à rua Tavares Bastos n.. 37, a multa
200$009 ',duzentos mil réis), prevista no art. 15 do decreto núnwro 23.76(1 . de 18 de janeiro de 1934, por inobservância do premi110 art. 16. alínea c, do mesmo decreto.
N. 52.M-36 — Termo de verificação n. 2.462, de 25 de novembro de 1936. lavrado contra a firma Firmino Martins. — 'lei ‘tu
#.‘,
luada deixadct de apresentar defesa,
. _ . imponho-lhe, no s 1'
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tign 15 do decreto n. 23:766, de 18 de janeiro dc 1934, a multa de
2uW0J0 (duzentos mil reis), por inobser‘ância do preceituado no artigo 10, alínea c, do mesmo decreto.
N. 53.751-36 — Termo de verificação n. 2.588, de ti de dexemko de 1936, lavrado contra a airma Joaquim Moreira da Mota. --e •
!rendo a autuada deixado de apresentar defesa, imponho-lhe, nos termos do art. 15 do decreto n. 23.766, de 18 de janeiro de 1934, a multa de 200$000 (duzentos mil réá), por inobservância do preceituado
t o art. 10, alínea c do mesmo decreto.
N. 13.776-38 — Banco Hipotecário Lar Brasileiro, apresentando
defesa ao termo de verificação lavrado contra o mesmo. — Arquivese, como proposto.
N. 11.314-38 — Companhia Geral de Transportes, recorrendo da
multa que lhe foi imposta »ela 14' Inspetoria do Estado de S. Paulo.
— Em face 410 que se contém nos presentes autos, reformo o despacho
recorrido, para reduzir a multa ao grau mínimo,.
N. 12.142-38 — Sindicato dos Oficiais Barbeiro e Cabeleireiro
do Distrai) Federal, reclamando, por„ procuração da União Trabalhista
de Juiz de Feira, contra a 1" Junta de Conciliação daquela cidade. —
Recolha-se ao Arquivo, como proposto.
N. 13.5G6-38 — José Inácio, da Campinas, Estado de S. Paulo,
recorrendo da multa que lhe foi imposta pela 14' Inspetoria Regional.
— Para os devidos e legais efeitos, devolva-so o prOcesso ao 1). E. T.
N. 16.929-38 — 17' Inspetoria Regional, por telegrama, solicita
seja intimada a firma Angelo La Porta, relativamente a uma reclamação apresentada pelo seu empregado Alvaro Augusto Moreira Guimarães. — Arquive-se.
N. 17.813-38 — António Damico, solicitando informações sobre
a legalidade de um documento do Banco Construtor do Brasil. — Arquive-se.
N. 18.866-38—Salim F. Maluf & Comp.nde S. Paulo, recorrendo
da multa que lhe foi imposta pela 14" Inspetiria Regional. — Nego
Provimento ao recurso, à vista da informação reto. (A informação a
°que se refere o despacho supra é cto teor seguinte:
"I) Em 24 de junho de 1935, o Departamento Estadual do Trabalho, (S. Paulo), verificou que a firma Salim F. Maluf & Comp.,
negociantes com serraria, à avenida Agua Branca n. 88, na cidade de
S. Paulo, não cumpria o art. 1° do regulamento anexo ao decreto número 20.291, a chamada lei dos terços, sendo, pó t isso, lavrado o auto
de fls. 16.
II) Remetido o feito ao Sr. inspiaor regional, nos termos do Convênio, firmado em 16 de dezembro de 1933, entre o Governo de São
Paulo e o Ministério do Trabalh9, Indústria e Comércio, foi, por ordem dessa autoridade federal, exigida a apresentação de nova relação
de empregados, o que cumpriu a firma, conforme 6C verifica à fls. 28
Usque 33.
iii) Novamente eetudttdo, aliás com a meticulosidade que caracteriza os funcionários do D. E. P., foi hovamente constatada a infração, como salienta o informante de fls. 34 v.; que, em um total
de 152 'empregados, possue 68 estrangeiros, 12 equiparados e 72 nacionais.
IV) Submetido o processo à consideração do Sr. inspetor regional,
foi por esse imposta a multa de um conto de réis, aliás benigna, ao
meu ver, para tão grave desrespeito a uma lei que versa sobre o
"magno problema da nacionalidade.
V) Depositada a multa, recorre, agora„ a autuada, para o Sr. di•
retor geral, juntando, para justificar a sua infração, além de alegações
• frágeis, um documento que se refere a 1937, quando a relação que
deu origem a multa à de 1936 (vide fls. 43), positivando, assim, mais
uma vez, a sua má fé e reb-adia ao cumprimento das leis trabalhistas.
VI) Opino, pois, pelo não provimento do recurso, de vez que é
destituído de fundamento.").

Conselho Nacional do Trabalho
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 28 de outubro de 1938
Manuel Pinheiro Leal, recorrendo da decisão deste Conselho
que, não conhecendo do assunto constante do processo em que coatarde com a firma Ia Barbosa & Comp. Ltda.. de que era empregado, encaminhado pela Oitava Inspetoria Regional, em virtude de
despacho no pedido de avocatória feito anteriormente pelo ora re-/
corrente, determinou a sua restituição à referida Inspetoria (CNT
5.563-937). — Mantenho a decisão da Junta, b vista do parecer do
consultor jurídico, a fls. 78.
O parecer a que este despacho alude é o seguinte;
"Não é de se atender o pedido de avocaçâ'o. Trata-se de uma
apreciação de fato e a Junta, nèste ponto, é soberana no seu juizo."
Dia 31
Francisco de Assis Noronha Faltai, aposentado pela Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos , Ferroviários da Sorocabana, recorrendo do acórdão da Segunda Câmara (Mete Conselho, confirmatório da
&cisão da Junta Administratita da referida Caixa, que lhe concedeu a aposentadoria pelo decreto n. 20.465, de 1 de outubro de
- 193 1 (CNT Reo. 1.896-935), objeto do acórdão do Conselho Pleno,
ele 26 de abril déete ano, publicado no Didrio Oficiai de !O de agosto,
confirmando- o acórdão embargado e determinando o encaminhaMento dos autos ao Sr. ministro. — Mantenho a decisão do Canse
lho Nacional do Trabalho.
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TERMOS DE CONTRATO
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Comissão Central de Compras
"(*) Termo do contrato n. 322—Pedido n. 1 Req. n. 904.852
Nota de empenho n. 27.175.
Fornecedor: Fonseca Almeida & Comp. Limitada.
Repartição: Estrada de Ferro Central do Brasil — Ministério
da Viação.
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
e trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Central de Compras do Governo Federal, representada por aau
retor, Sr. De. Manuel Moreira da Fonseca, compareceu a firma Fonseca Almeida & Comp. Ltda., estabelecida à rua 1" de Março a 112,
inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sab o
to. 78, representada por seu sócio Sr. Manuel Joaquim D'Almeida,
e por ele foi dito que pela firma se obrigava a fornecer ao Governo
Federal, representado pela Comissão, nos termos do decreto n. 19.587,
de 14 de janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo, segundo
o estipulado nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
Item — Artigo — Unidade — Quantidade — Preço — Importância
Para a 3' Divisão:
1. Chaves completas para linha
singela de 1m,60 e de trilhos
tipo "D" (ASCE) de 49 quilos
e 600 gramas por metro linear, tendo as agulhas o
comprimento de 5m,01) com
dispositivo de giração rafar-,
cade, desenho n. 691 da A.V.
3, feitos de aço endurecido
especial, "Brunarized" da
Gary Works, da CarbegieIllinois Steel Corporation
com coração angulo 1: 8,
uma .
38 13:800$000
524:490Ç000
2. Idem, oom coração ângulo 5:10,
uma .

60 14:4003000

864 :000$000
1.388:400$000

(Mil trezentos e oitenta e oito contos e quatrocentos mil réis.)1
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende do seu registro peio Tribunal
de Contas. não respondendo o Governo Federal por qualquer indenização no caso de ser denegado o registro.
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser feita até 31 de dezembro do corrente ano no 1° Almoxarifado da Estrada de Forro Central do
Brasil.
876
Cláusula quarta:
O material virá consignado à Comissão Central de Compras, em
cujo nome virão todos os documentos de embarque, a saciar: conhecimento de carga, fatura consular traduzida, fatura e oriercial, estrangeira e lista de conteúdo em cinco vias. A Consignação da mar(Maria à Comissão, nos documentos de embarque, é convencionada
apenas para efeito do desembaraço livre de direitos e taxas; mas os
,riscos da coisa expedida correm por conta do fornecedor até a suot
entrega real no local indicado na cláusula terceira.
Parágrafo primeiro — Os despachos da mercadoria importada por,
força deste contrato, soómente poderão ser efetuados par esta Co..
missão, por intermédio do seu despachante aduaneiro, devidainente
autorizado.
Parágrafo segundo — A entrega dos documentos de embarque da
mercadoria importada, feita pela fornecedor, deve ser acompanhada
de uma cópia da fatura comercial, alem da que vem anexada à fatura
consular, nas com os preços, de cada item, em moeda nacional, correspondentes aos do respectivo contrato, dando a importancia total na
dita moeda. Dessa copia, deve constar o câmbio à vista, do dollar, na
data da assinatura do contrato.
Cláusula quinta:
Estão incluidos no preço constante da cláusula prircel'ra todas ad
despesas, até a colocação do material no local indicado aa cláusula'
terceira, inclusive as despesas de adula do despachante e exclusive,
apenas, as constantes do a 1 desta cláusula.
Parágrafo primeiro — Não estão incluidos, no preço constante da
.(') Reproduz-se por ter saído com Inconel:leo.
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cláusula primeira, os direitos aduaneiros, de que o comprador tem
isenção, per força do disposto no art. 11 inc. 1 e no art. 18 do DecretoLei n. 300 de 24 de fevereiro de 1938.
Parágrafo segundo — No caso de recusa, pelo conferente da Alfândega, no ato do despacho, da isenção dos direitos aduaneiras referida no § 1° acima, por se ter verificado a existência de similar nacional para o material importado, correrão os mesmos por conta exclusiva do fornecedor, sem direito a qualquer indenização por parte
desta Comissão.
Parágiafo terceiro — Verificada a recusa de isenção de direitos
referida no § 2° acima, deverá o fornecedor efetuar o pagamento dos
mesmos dentro de 30 dias da notificação competente feita oor esta
Comissão, sob pena de perda da caução estipulada na cláusula 9°
(nona).
C'ewaila sexta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação. assinadas por autoridade competente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta da verba 5, sub-consignação 1-02 F,
de orçamento federal do Ministério da Viação para o exerci en
1938; a despesa consta da nota de empenho n. 27.175, e foi feita na
verba a necessária dedução.
Cláusula sétima:
É eleito o fôr° federal desta Capital para as ações que decorrerem do presente contrato.
Cláusula oitava:
A firma contratante dará preferência para o embarque do material, aos navios do Lloyd Brasileiro, desde que esta preferência não
prejudique o cumprimento do contrato dentro do prazo.
Cláusula nona:
Neste ato foi entregue, pelo fornecedor, à Comissão um certificado
n. 412, do Tesouro Nacional, do depósito de cento e quarenta e duas
(142) apolices, ao portador, de 1:0044000 cada uma, na.
45.778/81 e 58.402/4, da lei 3.232, de 1917: 241.276 e 250.444-6, do
Decreto 15.676, de 1922; 101.602/29, do de n. 14.684, de 1921;
407.946/7, do de n. 16.031, de 1922 e 477.038-137, do de n. 18.241,
de 1923, com coupons de julho de 1939 e seguintes, tomado por termo
n. 461 na ata 149, do depósito feito em caução do fiel mmpriménto
de cada uma das cláusulas do presente contrato, ficand .1 convencionada a sua reversão em favor da Fazenda Nacional, em cem de infração de qualquer das cláusulas referidas, o que determinará, tone:hem,
a rescisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada por
motivo de força maior, devidamente compresacle.
Tendo ambos os contratantes manifestado o seu 41.=Selltirilerlt0
todas as cláusulas do presente conttato. foi e.e Llcit10 por teimo
n; 322, a fls. 840/42 do Liv. 21° do Registo de-Contrato3 da ComisAo
Central de Compras, sendo as primeiras folhas rubricadas e a última
assinada pelas partes e testemunhas clio ato.
Pela Comissão Central de Compras — Manoel Morra da Pon¡seca, diretor.
Pelo fornecedor — Fonseca Almeida Comp. Lida.
Testemunhas: Juventino Coelho — Alvaro Gomes Ribeiro,
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda. — Otto
gtelailling, presidente.
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Departamento de Administração ' Geral
SERVIÇO DO PESSOAL

Termo de contrato celebrado na Secretaria de Estado do Ministério
da Educação e Saúde, entre o Governo Federal e o doutor Leoberto de Castro Ferreira, para exercer, no Instituto Osvaldo Cruz,
as funções de técnico especializado, extranumerário.

eoito,Aos
cinco dias do
dezembro de mil novecentos e trinta e
perante o respectivo titular, doutor Gustavo Capanerna. por parte
mês de

do Governo Federal, compareceu o doutor Leoberto de Castro Ferreira,
brasileiro, solteiro, domiciliado à ri e Barão de Mesquita número quatrocentos e sessenta e três, nesta Capital, e, tendo em vista a minuta
de contrato previamente aprovada pelo senhor ministro, acordaram o
seguinte:
Primeira—O ministro de Estado da Educação e Saúde, em virtude da autorização contida na exposição de motivos número quatrocentos e cincoenta e três, de vinte e seis de novembro deste ano, do
Departamento Administrativo do Serviço Público, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente da .República e aprovada em vinte e oito
do mês e ano referidos, e, em face do artigo treze, letra "a", do decretolei número duzentos e quarenta, de quatro de fevereiro pretérito, contrata o senhor Leoberto de Castro Ferreira para exercer as funções de
técnico especializado em Epidemiologia, devendo rea l izar os trabalhos
Científicos relativos à Secção de Estudos sobre as grandes endemias,
especialmente a organização, orientação e execução de diversas peselii sas de trabalhos técnicos nos Estados.
Segunda, O contratado receberá, mensalmente, a remuneração
de um emito e oitocentos mil reis (1:8001000). correndo a despesa.

no presente exercício, por conta' da Verba um, Titulo dois—Pessoal
extranumerário, Subconsignação número novo—Instituto Osvaldo Grua,
anexo número seis, do orçamento vigente deste Ministério, onde fica
empenhada a despesa respectiva, e, no exercício posterior, pela do.,
taça° orçamentária própria.
Terceira—O presente contrato vigorará até trinta e um do cor,rente mês, e sé entrará em vigor depois de registrado pelo Tribunal
de Contas, não se responsabilizando o Governo por indenização de
espécie alguma se aquele instituto denegar o registro.
Quarta--0 prazo estabelecido na cláusula anterior considerara
se-á prorrogado até trinta e um de dezembro de mil novecentos o
trinta e nove, e, de futuro, de acórdo com as exigências do serviço,
poderá ser dilatado.
Quinta—O contratado se obriga a servir na sede da repartição e
bem assim em qualquer região do pais para que seja designado para
trabalhos extraordinários e eventuais, cabendo-lhe em tais casos as
diárias que lhe forem arbitradas pelo ministro de Estado da Educação
e Saúde, de acêrdo com as dotações orçamentárias para esse efeito
existentes.
Sexta—O contratado aceita e elege a cidade do Rio de Janeiro
para seu domicílio legal, cujo foro será o competente para dirimir as
questões que se suscitem na execução do presente contrato.
Sétima—O presente contrato está isento do pagamento do selo
proporcional, cobrando-se apenas a taxa de duzentos réis por linha,
de acêrdo com a legislação em vigor.
E, para firmeza e validade do que fica estabelecido, lavrou-se o
presente termo. que, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes já mencionadas, pelas testemunhas abaixo
e por mim, Euripedes Ildefonso da Silva, escriturário da classe G. do
Quadro um, deste Ministério, que o lavrei. Sobre estampilhas federais
no valor total de vinte mil reis e um selo de Educação e Saúde, lia-se:
Rio de Janeiro, cincoecle dezembro de mil novecentos e trinta e oito.
— Gustavo Capanema. — Leobertn de Castro Ferreira. Testemunhas:
Fernando Návarrio Meire l les. — Edmundo Gaivão da Silva. — Euripedes Ildefonso da Silva.
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'frrmo de c r, ntrato celebrado na Secretaria de Estado do Ministériti
da Educação e Saúde, entre o Governo Federal e o doutor Otávio
Mangabeira Filho, para exerecer, no Instituto Osvaldo Cruz. as
funçil es de técnico especializado, extranumerário.
Aos cinco dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta et
oito, perante u resp,clivo titular, doutor Gustavo Capanema, por parte
do Governo Federal, compareceu o senhor Otávio Mangabeira
brasileiro, solteiro, domiciliado à rua Sr., Clemente número cento e
nove, apartamento número nove, nesta Capital, e, tendo em vista a
minuta de contrato previamente aprovada pelo mesmo senhor ministro, acordaram o seguinte:
,
Primeira—O ministro de Estado da Educação e Saúde, em virtude da autorização contida na expos!ção do motivos número DE/quatrocentos e cincoenta e três, de vinte e seis do novembro deste ano do
Departamento Administrativo do Serviço Público, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e aprovada em vinte e oito
do mês e ano referidos, e, em face do artigo treze, letra "a", do decretolei número duzentos e quarenta, de quatro de fevereiro pretérito, contrata o doutor Otávio Mangabeira Filho para exercer as funções do
técnico especializado, devendo realizar os trabalhos cientificos de
Sistemática e Biologia Entomatológicas.
Segunda—O contratado receberá, mensalmente, a remuneração
de um conto e setecentos mil reis (1:7001000), correndo a despesa,
no presente exercício, por conta da Verba um, Título dois—Pessoal
extranumerário, Subconsignação número nove—Instituto Osvaldo Cruz,
anexo número seis, do orçamento vigente deste Ministério, onde fIca
empenhada a despesa respectiva, e, nos exercícios posteriores, peta
dotação orçamentária própria.
Terceira—O presente contrato vigorará até trinta e um do corrente mês, e só entrará em vigor depois de registrado pelo Tribunal
de Contas, não se responsabilizando o Governo por indenização de
espécie alguma se aquele instituto denegar o registro.
Quarta—Considerar-se-á prorrogado o prazo estabelecido na
cláusula anterior até trinta e um de dezembro de mil novecentos e
trinta e nove, e, de futuro, de acórdo com as exigências do serviço,
poderá ser dilatado.
Quinta—O contratado aceita e elege a cidade do Rio de Janeiro
para seu domicilio legal, cujo feiro será o competente para dirimir as
questões que se suscitem na execução do presente contrato.
Sexta-0 presente contrato está isento do pagamento do selo
proporcional, cobrando-se apenas a taxa de duzentos reis por linha,
de acerdo com a legislação em vigor.
E, para firmeza e validade do que fica estabelecido, lavrou-se o
presente termo, que. depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes já mencionadas, pelas testemunhas aberxo
e por mim, EurIpedea Ildefonso da Silva, escriturário da classe G, do
quadro um. deste Ministério, que o lavrei. Sobre estampilhas federaie
no valor total de vinte mil reis e um selo de Educação e Saúde, lia-se::
Rio de Janeiro, cinco de dezembro de mil novecentos e trinta e oito.
— Gustavo Capanema. — Otávio Mangaboira Filho. Testemunhas:
Fernando Navarro Meireles. — Edmundo Gabião da Silva. — Mirim
pedes lide! onze da Silva.
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Estrada de Ferro Central do Brasil
'armo de contraio entre o Govèrno Federal e o "Comptoir nes
Aciéries Bel ges", cem seue Ciii S aiig (Bélgica) para o fornecimento de trilhos e aceesortoe paea a Estrada de _Ferro
Central do Brasil, de acórdo com a autorização constante do
decreto-iei numerb oitocentos e oitenta e quatro, de vinte o
quatro de novembro de mil novecentos e trinta e oito.
Aos cinco dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta
e oito, presentes nesta 'Secretaria de Lutado os seunores general Joao
de Mendonça Lima, ministro de Erstace tia "Viação e Obras Públicas,
por parte do Governo Federal da Republica tios Estados tinidos do
,I3rasi1, e Otávio Simonsen, sucio da lirura Simonsen 45z Companhia,
eprocurtdcr legalmente habilitado do "Comploir des Aciéries Belges",
com seue eni serene; eleinica), conforme documento que se acha
junto ao respectivo processo, declarePs o senhor ministro que, de
acórdo com a autorização constante do decreto-lei número oitocentos
e oitenta e quatro, de vinte e quatro de novembro de mil novecentos
e trinta e oito, publicado no Mario Oficial de vinte e seis de novembro de mil novecentos e trinta e oito, fica contratado com o
"Comptoir dos Aciéries Belgee" cm Seraing --(Bélgica) o - fornecimento
de trilhos e 'acessOrios para a Estrada . de Ferro- Central ao Brasil,
mediante as seguintes condições:
.
.
Primeira — O "Comptoir eles Aderiu Gelge.s" se obriga a fornecer quinhentos mil metros de trilhos tipo A. S. C. E. de cem
libras por jarda (quarenta e. nove quilos e seiscentas gramas por
metro), acompanhados dos respectivos acessórios, destinados á referida Estrada de Ferro Central do Brasil.
Segunda — O material a que se refere a condição anterior terá
'as seguintes especificações: quinhentos mil metros de trilhos tipo
A. S. C. E., perfil Ililf110r0 dez mil e quarenta, 'pesando cem libras
por jarda (quarenta e nove quilos e seiscentas gramas por metro
corrente) conforme desenho número duzentos e dois' da terceira divisão da Estrada de Ferro Central do Brasil, datado de cinco de novembro de mil novecentos e trinta e quatro, em comprimento de
quinze, quatorze e. treze metros, sendo: vinte e seta mil e trinta e
tres trilhos de- quatrocentos e einoo mil quatrocentos e noventa e
cinco metros, ires ,mil quinhentos trilhos de -quatorze metros, quarenta e nove mil metros; tree mil e quinhentos .trilhos de treze
metros, qiiarenta o eine° mil e. -quinhentos, metros; no total de quatrocentos e noventa e nove mil,- novecentos .e noventa .e cinco metros,
ou seja teoricamente vinte-e-quatro millácis, setecentos e noventa e
nove mil setecentos e eincoenta- e- dois -quilos, ou vinte e quatro mil
e oitocentas toneladas; trinta- -e cinco mil pares de talas -de junção
conformo desenho número seiscentos e- trinta .e -seis .da. terceira Divisão da Estrada de- Forro -Centrai do Brasil,- de. seis de novembro
de mil novecentos e -trinta e sete, pesando vinte ea cinco quilos e
getecentas e cincoenta gramas o par, ou seja tedricamente, novecentos
e um mil duzentos e cineoenta quilos, ou novecentas e uma toneladas;
um milhão cento e sessenta mil placas de apóio conforme desenho
número trezentos e vinte e nove da terceira Divisão da Estrada de
Ferro Central do Brasil, de dezesseis de janeiro de mil novecentos
e trinta e seis, pesando -quatro quilos e duzentas e cincoenta gramas,
cada uma, -ou- seja teóricamente, quatro milhões novecentos e trinta
reli quilos, -ou quatro mil novecentas e trinta toneladas; cento e quarenta e quatro mil parafusos com porcas e arruelas Grower. cone cinco da terceira Divisão da
forme desenho número 1Estrada de Ferro Centra do Brasil, sem data, pesando as tres peças
Oitocentas e vinte e nove gramas, ou seja teóricamente, cento e
dezeno<r e mil, -trezentos e setenta e seis quilos, ou cento e vinte toneladas; dois milhões quinhentos e trinta mil grampos, conforme
desenho setenta -c-da- terceira divisão da Estrada de Ferro Central
do Brasil, de •dezessete de setembro de mil novecentos e vinte I3
oito, pesando cada um trezentas e dez gramas, ou seja teóricamente
Setecentos e oitenta e quatro e quatro mil e trezentos quilos, ou
setecentas ç oitenta e quatro toneladas; dois milhões quinhentos e
trinta mil tirefontis Conforme desenho sessenta e oito e da 35 (terceira) divisãq 4a Estrada de Ferro Central do Brasil, de dezessete
de setembro de mil novecentos e vinte e oito, pesando cada um
trezentas e • lactente gramas, ou seja teóricamente, novecentos e
trinta e sele anil, .e cem quilos, ou novecentas e trinta e seis toneladas. Esses . teillaos e acessórios serão de aço Bessemer básico (aço
Mhomas) e Obedecerão para os trilhos ás especificações do Caderno
de Encargos da Estrada de Ferro Central do Brasil, de vinte e cinco
de outubro de mil novecentos e trinta e quatro. As talas de junção,
Ws placas de aptlire os parefnsos com porcas e arruelas Grower, os
grampos e na tirefonds, pbedecerão áss especificações do Caderno de
encargos da .Estrada .de.Ferro.Central do .Brasil, número um, edição
znll nOvecentos .o.teinla. e_ atm.. Toda n. material será fabricado por
mima ou mais das usinas filiadas ao "Comptoir dos Aciéries Gelges",
a saber: Société Anonyme d'Angleur — Athus: Société Anonyme
Usines Gustziee BOM; •Société Anonyme Jelin Cockeriel; Société Usites SlétolurgiltieS du" Itainaut; Société Anonyme des Forres de la
Providence:— Soeiéte Ationyme Société Metalurgique de Sarnbre —
— Mo_selfe; O "Comptoir dos Acieres Flelges" fica com a faculdade
dito confiar a fabricação no toda ou em norte dos trilhos o acessórios
outras usinas de primeira ordem, sem.prejuizo de qualquer cláu-
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- aula do presente contrato e sempre ioh a exclusiva responsabilidade

!do "Comptoir des Aciéries Belgee". Os pneços são os segtvotes:
Trilhos: onde libras esterlinas, seis shillings e cinco penee; talas de
junção: quatorze libras esterlinas e quinze shillings • Placas de apóio:
quatorze libras esterlinas e quinze shillings; Parafusos
com Porcas
'
o arruelas Grower: dezenove libras esterlinas e dez shillings; Grampos: dezessete libras esterlinas e quinze shillings; Tirefonds: dezoito
libras esterlinas. Esses preço .; eniendem-se por tonelada métrica de
mil quilos e para materiais entregues C. 1. F. Mo de Janeiro, inclusive despesas de cais e entregues até o Primeiro Almoxarifado
da Estrada de Ferro Central do Brasil, não incluindo, porém, os direitos aduaneiros. Os preços incluem igualmente dois por cento para
a liscalização. Os preços totais aproximativos são os seguintes:
'vinte e sete mil e trinta e troe trilhos de quinze metros ou seja quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco metros e quarenta e nove quilos e seiscentas gramas por metro, vinte mil, cento
o doze toneladas e quinhentos e cincoenta e doi..? quilos a onze libras,
seis shillings, e cinco pence, duzentas e vinte e sete mil, seiscentas
e noventa libras, dezesseis shillings e onze pence; tres mil e quinhentos trilhos de quatorze metros ou seja quarenta P nove mil
metros a quarenta e nove quilos e seiscentas gramas por metro, duas
•
4uarr ocentas e trinta toneladas ts quatrocentos quilos, a onze
fibras, seis shillings e cinco ,pence; vinte e sete mil quinhentas e
quatorze libras, tres shillings; tres mil quinhentos ti ilhos de treze
metros ou seja quarenta e cinco mil e quinhentos .netros a quarenta e nove quilos e seiscentas gramas por metro, duas mil duzentas e cincoente e seis toneladas e oitocentos quilos, a onze
libras, seis shillings e cinco pence; vinte e cinco mil, quinhentas e quarenta e oito libras, sete shillings e um penny; trinta
o cinco mil pares de talas de junção, nevecentas e uma toneladas a quatorze libres e quinze shillings; treze mil duzentas e rd.
tonta e nove libras e quinze schillings; um milhão e cento e sessenta
mil placas de apolo, quatro mil novecentas e trinta toneladas, a
quatorze libras e quinze shillings: setenta e duns mil, setecentas e
dezesete libras e dez shillings; cento e quarenta e quatro mil parafusos com porca:, e arruelas Grower, cento e vinte toneladas, a dezenove libras e dez shillings: duas mil trezentas e quarenta libras: dois
milhões quinhentos e trinta grampos, setecentas e oitenta e quatro
toneladas, a dezesete libras e quinze shillings: treze mil novecentas
e dezesseis libras; dois milhões quinhentos e trinta mil tirefonde. —
novecentas e trinta e seis toneladas, a dezoito libras: dezesseis mil
oitocentas e quarenta e oito libras. Total trinta e dois mil queteocentas e setenta toneladas e setecentos e cincoenta e dois quilos.
Trezentas e noventa e nove mil oitocentas e sessenta e quatro !Unas
e doze shillings. Esses preços e pesos totais são somente aproximativos por não se poder estabelecer antecipadamente os pesos totais
exatos. Fiscalização — O Ministério da Viação e Obras Públicas designará três engenheiros para fiscalizar a fabricação do material
regras estabelenas usinas na Europa. Essa fiscalização ohNlecera
cidas no Caderno Encargos Estrada de Ferro Cen t ral do Brasil,
Edição mil novecentos e trinta c um nirmero um. A importância
de doit por tento para a fiscalização fica reduzida a um por cento,
sendo c outro um no: cento deduzido das respectivos faturas. Paia
a importância equivalente à porcentagem de um por rito para a felcalização o "Comptnie des AciNriee Relgee" dará limo carta de eredito
em banco de primeira ordem na Bélgica a favor doe errrenheiros designados pelo Ministério da Viação e Obras Públicas. Prazos ie entrega. O material será embarcado em Antaierpia nos seguintes prazoe. salvo imprevistos ou casos de força maior, devidamente justificados: Aproximadamente: oitenta mil seiscentos e quarenta e ciece
metros de trilhos com cs respectivos acessórios em dois meses e meio;
cem mil oitocentos e cinco metros de trilhos com os respectivos acessórios em três meses e- meio; cem mil oitocentos e cinco metros do
trilhos com os respectivos acessórios, e quatro meses e meio; cem mil
oitocentos e cinco metros de trilhos com os respectieos acessórios em
cinco meses e ineio; cento e dezesseis mil novecentos e trinta e cinco
metros de trilhos com os respectivos acessórios em seis meses e
meio. Total quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa
e cinco metros. Esses prazos de embarque em Antilerpia se ertendem contados da data em que o "Comptoir der Arièries Belgee"
Seraeng (Belgica) estiver . de posse de todos 03 elementos para q fabricação. Tais elementos são: "desenhos e especificações devidamente assinados e calibre s e demais elementos congeneree aprovados pelos engenheiros que o Ministério da Viação e Obras Públicas enviar
para a Fiscalização. Todo o material virá consignado h Estrada de
Ferro Central do Brasil em cujo nome virão todos os documentos no
embarque, a saber: ennhecimento de carga, fatura consular trauuzida, fatura comercial do fabricante e lista de conteúdo em einee vias
Recebimento. Todo o material será fiscalizado e definitivamente aceito nas usinas da Belgica, quanto à qualidade e quanto aos pesos, pelos
engenheiros-fiscais do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Terceira — O custo total do fornecimento de que se trata F•trá
de quatrocentos e sessenta e seis mil libras esterlina% no máxinee
incluidos os juros, e 37' pagamentos serão efetuados em l Ird1 rtIs
calculados à taxa de cámbio do dia em que forem lieeidedos,
garantia por parte do Governo Federal da concessão de cambiaie.
Quarta — O Governo Federal pagará o juro de seis por cento ao
ano sobre a importância total das faturas do material fornecido. inc
esse que será incluido nas prestações anuais a que se refere a condição quinta.
Quinta — Pagamento: O pagamento será feito em cinco te e stações anuais de 'igual valor em mil novecentos e trinta e nove, mil
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novecentos e quaren'a., mil novecentos e quarenta e um, mil nove-.
centos e quarenta P dois e mil novecentos e quarenta e três da seguinte forma: Unia vez chegado ao Rio de Janeiro todo o material que
é (Asado do presente contrato, far-se-á o cálculo de juros à razão de
se ,s por cento ao ano, contados desde a data da chegada de cada lote
;1,-, porto do Rio de Janeiro, até a data do pagamento de cada presta- tokulara Sindical dos Corretores da Bolsa de Felinos Públicos ao Rh
muni. O valor global dos juros será acrescido ao valor do matede Janeiro — Curso de Câmbio e Moeda Metálica
o total assim obtido será dividido em cinco partes iguais, cada.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938
unia das quais representará o valor de cada uma das cinco prestaçõee de mil novecentos e trinta e nove, mil novecentos e quarenta..
Praças
mil bov ecentos e quarenta e um, mil novecentos e quarenta e dois
À vista
e mil novecentos e quarenta e três. A prestação de mil novecentos e
Oficial
Livre
trinta e nove será paga logo que estiver recebido todo o material e Londres. .
.
832300
—
as demais serão pagas a primeiro de março de cada um dos anos de Paris
$182
........
uni novecentos e quarenta, mil novecentos e quarenta e um. mil ne- Itália. - . . . . ..
_
$922
ecentas e quarenta e dois e mil novecentos e quarenta e três.
Alemanha:
—
Sexta — Para os pagamentos decorrentes do presente contrato
Reichsrnark
—
_
será pelo Ministério da Viação e Obras Públicas incluida anualmente
Reisemark
4$199
no orçamento da despesa, durante cinco exercícios, a partir de mil
Verrechnungsmark
—
r.,s980
—
novecentos e trinta e nove, a dotação de oito mil e quatrocentos conUnterstutzungsmark
.....
1VOO
—
tes de reis, ale mil euvecentos e quarenta e três inclusive. •
R.rtugal
•
..
3815
.
sétima — Em geraiitia da execuço deste contrato é feita a can- Bélgica:
_
Papel
2625
cã.) de duzentos contos de réis em moeda corrente, depositados na
Ouro
.........
32,100
—
Caixa Económica do Rio de Janeiro conforme o conhecimento d u de_
—
...
pósito numero vinte e seis mil duzentos e time, de cinco do corrente Espanha .
......
Suíça
44g015,
........ - ....
mé S I' , dezembro.,
__
—
Suécia. . .
Oitava —• O or !ss nte contrato só se tornará exequivel depois do N oruega
—
—
......
'registro pelo Tribunal de Contas, sem responsabilidade do Governo Dinamarca .
—
—
. .
cru e:leo de recusa desse registro.
Tcheco-Slovaquia .
$530
,
—
—
1717 t9
Nona — os eentratantes elegem o seu domicilio legal a cidade do Nova-York
—
—
ílio de Janeiro, cujo faro será competente para dirimir as dúvidas Montevidéu . . ..
—
4e.et12
porventt I ra forem suscitadas quanto as condições deste contrato. Buenos :kires (pèso-papel). . • •
•n••
4$905
ia impossibilidade de se fixar o selo proporcional a que está sujeito Japão. .
.....
—
e presente contrato, será o mesmo cobrado parceladamente sobre as Rumenia .
—
17en10
...
..
innsortãneias das prestações que forem sendo pagas ao contratante. Canadá.
Por assim haverem acordado e tendo sido feita a caução de duzentos - Áustria
•
contos de reis. em moeda corrente, conforme certificado número Chile.
vinte e seis mil duzentos e nove, de cinco do corrente mês, da Caixa
Moedas
F.ronómica da Rio de Janeiro, certificado esse que se encontra anexo
ao respectivo processo, mandou o senhor ministro lavrar o presente Libra
97 2d1.0
termo eue, depois de lido, e por todos achado conforme,, assina com o Dollar.
202772
..••••••. ............••••••••811.
•
*ellen:citado representante do ` Comptrair des Aciériee Belge", ream
Franco. • • • •• • 0.
2573
420(12
testemunhaa doutor João Batista de Macedo Guimarães, oficial a& Franco-suico. . • • 411.
...
ininisteativo da classe "L" do Quadro I do . Ministério da Viação e- Franco-belga
$690
• r• • •••• •• • • • ••
Obras Públicas e Tobias Gomes. de Menezes, funcionário da Estrada Escudo.
32123
.. ..
••••:.r••••• Ire. , " ff • ••••••• •
41800
de Verso Central do Brasil, com exercício nesta Secretaria de Estado, Pêso-argentino • l• NI. •
e, comigo Julio Xavier da Silva Moura, oficial administrativo da Pèso-uruguáio • • 11 .• •
89003,
Is• Si • ••• •
classe "J" do Quadra I do mesmo Ministério, que o escrevi. Secre- Lira
P506
taria de Estado da Viação e Obras. Públicas, no Rio de Janeiro. 5 de Yen
•
42800
dezembro de mil navecentos e trinta e oito, sobre estampilhas no valor 7J otar. • • ,..
•
3$800
.
total dk sessenta e cinco mil e duzentos reis, inclusive taxa de Saúde Lei
$120
e Educação, assinados. — João de Mendonça Lima Pp. Comptoir des
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — Juverial de Queiroz
Acieries Belases", Octavio . Simonsen. — João Baptista de Macedo Uult.; Vieira, síndico.
mareies. — Tobias Gomes de 31 ,mezes. — Julio Xavier da Silva Moura
Cotações oficiais de titules
,ApOlicas da União:
.
(C. 8.078 — 7-12-38 — 3102104`
8232000
~as embai-Ws de 1:2002, 5 %t
4004000
Reajustamento econômico de 5002, 5 %, port
'wori
8104004
Reajustamento económico de 1:0002, 5 %, part ▪ W.es.
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E COMÉRCIO
Obrigações da União:
Tesouro Nacional de 1:0002, 7 % (1C30). • • • • • • • • •• :05.4000
TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Apólices Municipais:
Aprovo,
Empré-stimo municipal de 1904, port
— W. Falcao.
4602000
1825;000
de 7 %, port. (decreto i .535) . .
Termo-aditivo ao contrato celebrado em vinte e seis de no- Empréstimo
180000
de 7 %, part. (decreto 1.550))..... .
vembro de mil novecentos e trinta e oito, nesta Cidade dá Rio de Empréstimode
178$008
7 %. port. (decreto 3.264). .
Janeiro, entre o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, re- Empréstimo
1823000
.. ••••••••
presentado peto Sr. diretor do Serviço de Material,. Flávio de Car- Empréstimo de 1931, port.. . .
•
Apaliees
F.staduais:
valho Lengruber e a firma M. A. Avelar, estabelecido á rua Gene- •
mi Cismara n. 285, para o fornecimento de 'cento e " vinte e seis Minas Gerais de 1:0001, 7 %, port, (10,997.
77520t30
uniformes, nos termos da concorrência realizada - em 14 de novem- Minas Gerais de 2$02, 5 %, Port. (1034).
• 1442500
1684;500
bro último, modificando a cláusula primeira do aludido contrate. Minas Gerais de 2002, 9 %, port. (1934)
série. .
.
1892000
Cláusula primeira — A firma M. A. Avelar entregará ao Mi- Minas ,Gerais de 2002, 7 %, port. (1934), 3* série
852000
nistério do Trabalho, Indústria- e Comércio, cento e vinte e seis Pernambuco de 1002, 5 %, port.. . . . .....
440W(10
uniformes de casimira azul,. ja quetão com tres. botões de Cada lado, Rio de Janeiro de 5002, 8 %, port. (2.348). .
1922500
.
calça e boné armado do mesmo tecido, com emblemas -e placas São Paulo de 2002, 5 %, port..
9~0
8
%,
port.
Uniformizadas
de
São
Paulo
de
1:0001,
colocados conforme amostra no Serviço de Material, pelo preço de
trezentos e cincoenta mil réis (3501000). ou o total de quarenta e
Ações de bancos:
4103000
quatro contos e cem mil reis (44:1001000) até 31 de .dezembro Brasil...•.
de 1938.
Ações de companhias:
•
E para firmeza e validade do que acima ficou estipulado, lavrou- Tecidos Corcovado
9080e0
•
se no livro competente o presente termo, que depois de lido e achad0 Docas de Santos; nona.. • • .
2402C00
conforme vai assinado pelas partes contratantes.
Debeutures:
O selo proporcional correspondente ao presente termo foi pago Fluminense Foot-Ball Club.
652000
. • ..
19 $900
pela firma contratante em estampilhas federais e selo de Educação. Companhia Docas de Santos.
1.99í'000
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — navio de Carvalho Companhia Progresso Industrial do Brasil. . ,„, •
201
Lengruber. M. A. Aveltkir, José C. l emgrub er. Odur do Companhia Antártica Paulista. . . •
Couto.
Juvenal (te Queiroz
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 19338.
Vieira, síndico.

PARTE COMERCIAL

r

. DIÁRIO oinr,rAu "(Seid 1)1

_ "Quinta-feira

RENDAS PUBLICAS'''

.1

"tezemaa
Polícia do Distrito Federal

•038- 24frlA
•

INSPETORIA DO TRÁFEGO DO DISTRITO FEDERAL

Pelo presente edital ficam notificados a comparecer nesta Inspetoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infraQões
Compareeão da renda
Regulamento do Trzinsito, os proprietários ou condutore3 de velculoa
Exclusive
Geral
0.40 discriminados:
depósitos
Matrículas indistintas - Artigo 366
Arrecadada de 1 a 6 de dezembro
9.141:059;960
9.213:7588100
umbus:
de 1938
2.125:6888700
2.132:8368100
Em 7 de dezembro de 1938....
Sociedade Cooperativa dos Chauffeurs, ns. 201, 259, 322, 322, 797.
893 - Arts. 248 L e 248 E.
11.266:7488600 •816 eCruz
11.346:5948200
Total
Filho Comp. Ltd.. ns. 889, 915 e 923 - Arts. 2570 248 L.
6.991:7728400
7.142:2268100
Em igual período de 1937
Viaçãc Continental Ltd., us. 720, 826 e 832- Arts. 218 L e 248 E.
Mário Bianchi, ns. 505, 560 e 673 - Arts. 1'14, 248 C e 248 L.
4.274:9768200
4.204:3688100
Diferença para mais em 1938
Limosine Federal Ltd. ns. 633 e 702 - Arts. 248 E, 248 C e 81.
M. P. Salgado, n. 488- Art. 248 E.
Arrecadada de 3 de janeiro a 7
Independência Auto ónibus Ltd., n. 619 - Art. 218 L.
463.701:0558000 457.298:3388500
de dezembro de 1938
Empresa Interestadoal de ónibus de Luxo Ltd., n. 313 - Artig9
341.765:3198500
248
350.356
:7328900
Em igual período de 1937
L.
Roberto J. Schmidt, n. 687 - Art. 248 E.
115.533:0198000
Diferença para mais em 1938.. 113.314:3228100
José Correia Lopes & Comp., n. 764 - Art. 248 R.
Martibs Jordão & Comp. Ltd., n. 811 - Art. 248 hl
Viação Globo Ltd., n. 880 - Art. 248 E.
Carga:
Alfândega do Rio de Janeiro
•
Belisario dos Santos, n. 2.735 - Arts. 248 L e 81.,
RECEITA ARRECADADA
José Pereira Duarte, n. 3.236 - Art. 248 E.
Importâncias
•
Flaviano Silva, n. 6.215 - Art. 248 I.
Datas
Durva: Desiderio, n. 6.713 - Art. 144.
Receita do dia:
- -Aniónio Costa, n. 6.995 - Art. 248 L.
1.550:7508500
Lourival Alves Gendolfo, n. 7.156 - Arts. RI e 79
• ti de dezembro de 1938
1.117 :5598700
João Patista, n. 7.915 - Art.. 248 E.
8 de dezembro de 1937
Passeio:
7.530:1808100
José Macedo Campos, n. 923 - Art. 143.
De 1 de dezembro a 6 de dezembro de 1938
7.189:7008600
Porfiro Ferreira Martins, n. 1.249 - Art. 248 L.
De 1 de dezembro a 6 de dezembro de 1937
Alvaro Ferreira, n. 2.947 - Art. 102.
Mauric:o Marques Lisboa, n. 4.000 - Art. 102.
Diferença da receita arrecadada para mais em
340:1798500
Raul Pitanga Santos, n: 4.061 - Arts. 81, 82 e 257.
1938
José Feliciano Araújo Filho, n. 4.086 - Arts. 248 C e 81
Salvador Freitas, n. 5.041 - Art. 248 L.
... 451.188 :2308900
De 2 de janeiro a 6 de dezembro de 1938
José Maria de Oliveira Silva, n. 5.181 - Art. 102,
462.069:6828100
De 2 de janeiro a 6 de dezembro de 1937
Edmas Massaferri, n. 6.028 - Art. 102.
Carlos Pereira, n. 6.295 - Art. 102.
Diferença da receita arrecadada para mais em
António Paulo Simões, n. 6.395 - Art. 102.
10.881:151;200
1938
José Castro e Silva Alves, n. 6.654 - Art. 248 L.
Joaquim Penalva Reis, n. 6.663 - Arts. 248 C e 31
Verme Monteiro Piquei, n. 6.842 - Art. 102.
Francisco Gonçalves Nunes. n. 7.057 - Art. 102.
Martinho Segreto, n. 7.261 - Art. 82.
,À1árie Alves da Rocha Paranhos, n. 7.452 - Art. i02..
Antônio Temudo, n. 7.453 - Art. 79.
Cândido de Oliveira, n. 7.611 - Art. 102.
Adib Antônio Couri, n. 7.997 - Art. 102.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
Man j ei° Fraga, ri. 8.253 - Art. 102.
P(111.1C0
Atmando Vieira Lisboa, n. 8.257 - Art. 102.
Artur Camilo Filho, n. 8.424 - Art. 102.
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamenh,
Sebastião Viana de Sousa, ri. 8.666 - Art. 102.
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE "GUARDA SANITÁRIO*
An1ôni6 José de Mendonça. n. 8.681 - Arts. 248 e St.,
Artur Viana Filho, n. 8 810- Art. 102.
• São chamados a comparecer com urgência no Serviço de BioJeige Marques Machado, n. 9.321 - Art. 252.
metria Médica do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, praça
Osvaldo Miranda. n. 9.401 - Art. 248 L.
Marechal Ancora, Edifício da Imprensa Nacional, 1* andar, às 1J1 e
Afonso Alberto Ribeiro Neto, n. 9.500 - Art. 102.
meia horas, os seguintes candidatos inscritos no concurso de GuarJuvenal Pereira de Almeida, n. 9.731 - Art. 248 L.
da Sanitário do Ministério da Educação e Saúde.
Djalma Zoli dos Santos, n. 10.026 - Art. 102.
Francisco Debrasi, n. 10.606 - Art. 248 L.
48. Nicelino Trompieri.
José Joaquim Lopes, n. 40.879 - Art. 252,
159. Djalma de Oliveira Sampaio.
Nieolino Manfreri, ri. 11.001 - Art. 248 L.
165. Américo Moreira da Silva.
Raul Leitão da Cunha, n. 11.174 - Arts. 79 e 81.
386. Aventino de Paula Bastos
Domingos Antônio Dangelo, n. 11.239 - Art. 218
370. Carlos de Sá Pereira.
José Ferreira de Melo, n. 11.889 - Art. 102.
464. Rosalvo-Cruz.
Vítor Lasenre, n. 14.434
Art. 102.
Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1938. - Roberto de riu..
João Martins, ri. 15.136 - Arts. 81 e 79.
'conceitos, secretário do concurso.
Manuel Joaquim Ferreira, n. 15.314 - Art. 92.
João António Pati, n. 15.509 - Art. 257.
Mei Sousa Ribeiro de Carvalho, n. 17.977 - Art. 102.
_ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
João Rocha Vollmer, n. 18.031 - Art. 102.
Raul Barreto de Albuquerque, n. 18.117 - Art. 102.
Policia do Distrito Federal
Sebastião Fragelli, n. 18.259 - Art. 102.
Joaquim Ribeiro, n. 18.721 - Art. 102.
Vitorio Rossi, n. 18.726 - Art. 144.
INSPETORIA DO TRAFEGO
Augusto Liuz Duprat, n. 19.167 - Art. 102.
EXAME DE ~MISTAS
Américo Inácio Correia, n. 20.393 - Art. 218 L.
Celso Pedra Pires, n. 20.537 - Art. 102.
Resultado dos exames efetuados no dia 7 do corrente:
Geraldo de Rezende Martins, n. 20.544 - Art. 248 L.
Aprovados: Manuel Pinto de Azevedo, Amélia Godlesky, José
Moacir Gomes Veloso, n. 21.555 - Art. 102.
Soares Leite, Honorato Baiana Veloso, Tibúrcio Miguel Santana, Luis
Artur Pinto Novais, n. 21.685 - Art. 102.
Mendes da Silva, Mário Cenari, Adelaide Martins de Castro, António
Otávio Guimarães Barbosa, ri. 21.707 - Art. 96.
dos Santos Carvalho, Antenor Ferreira, Erwin Meissner, Carros doa
Cesário José Vicente, n. 22.190- Art. 102.
Santos Vieira. Enerino Coelho da Silva, Armando %lasques e Messias
Joaquim José Gomes da Silva, n. 22.284 - Art. 10C.
Machado Alves.
Armando Staib, n. 22.720 - Art. 248 L.
Reprovados: 8.
João de Camali, ri. 22.841 - Art. 248 L.
inspetoria do Tráfego, 7 de dezembro de 1938. - O inspetor
Roberto João Torres, n. 22.894 - Art. 102.
vral de Polícia, capitão Riograndino Krnel.
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Hermes Ernesto da Fonseca, W. g2.1752
Carlos Trovão Cruz, n. 23.061 — Art.. 102.;
João Daker, n. 23.121 — Art. 14.
Cesar Alves Gaspar, n. 23.888 — Art. 144,
Edmundo Janot, n. 24.961 — Art. 170.
José Shmidt Sobrinho, n. 25.732— Arta ifn zoar.,
Manoel Valente Pereira Junior, n. 25.834 — Art. 102.,
Domingos F. Cruz, n. 25.839 — krt. 402.
Camilo Abilio Filho, n. 25.933 — Art. 2:48 L.
Angelo Mendes Morais, n. 26.01•
Arte.
e MI
Edinar Machado, n. 26.512 — Art..
L.
Waldeck Pinto, n. 26.720 — Art. 102.
Adolfe Block, ri. 26.046 — Art. Si.
Artur Francisco Pereira, n. 27.064 — Art. 248 L.
Valdemiro Berger, n. 27.116 — Art. 102.
P,..)tieLlo Carlos Coelho da Rocha, n. 27.205 — Art. 202.
:Nota — A falta de pagamento das multas, importa na apreensãO
dos documentos do veículo, ou de seu condutor, de acordo com o nre,
visto no artigo 382 do regulamento em vigor.
Rin de Janeiro, 6 de dezembro de 1988. — O inspetor.

"•

Dezembrõ Zte Mie

.13£315710bb Mu Ainarel4
E marro IIMRAL
aventa. n. kt-a8
.
Pelo ¡imitante Íaçci bUoo para conlietarnentá Ré= ia • rrrifWelfedbii
ieite para ciência do Interessado que o Sr. Francisco Nunes, re4k4
liecteã rua Conde de Bonfim n. 938, case 1, esta sendo Intimado
Impo do intimação n. 9.608, incidente sobre o prédio acima reieridtio
ijie acordo com o termo de intimação que vai adiante transcrito; .;
TERMO DE INTIMAÇÂO

De conformidade com o art. id do Regulamento 40 Serviço da
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, aprovado pelo decreto n4.4
mero 21.434, de 23 de maio de 1932, fica por este instrumento
mado o morador do prédio sito à rua Conde de Boafim n. 930, casa 1;,
e, na falta do cumprimento desta intimação, sujeito bs penalidades
da lei, a executar no prazo de 5 dias o seguinte: Calafetar, à provia
de mosquitos, a caixa dágua.
Rio do Janeiro, 14 de setembro de 1938. — Dr. Shtvio Cardoso.(

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
Serviço de Febre Amarela

Serviço de Obras.

Dl.srii1To FEDERAL

Chamo a atenção dos interessados para o edital publicado no

fluirá) Oficial de 24 de novembro corrente, à pags. 23.592 a 23.593.

Serviço de Obras do Ministério da Educação e Saúde, 25 de novembro de 1938. — Ed. Sousa Aguiar, superintendente.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acordo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital, o responsável pela casa V da rua Sacadura
Cabral 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 Camerino 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. —
l.yeurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acórdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
lica pelo presente edital o Sr. Vatter Euler, responsavel pelos lotes
ris. 40, 41 do terreno sito á rua Saint-Romare 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 ia. 1, à rua General Severiano
n. 91, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do termo de intimação n. 50.557.
Inspe!oria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938.
— Lyeurgo Moreira Corrileanti, escriturário.

EDITAL N. 45-38.
Pelo presente faço público para conhecimento geral e pcinele
palmente para ciência do interessado que o Sr. Osvaldo Camões, en.
°enfardo em Rezende, Estado do Rio, responsava' pelo prédio eito 4
rua São Luiz Gonzaga n. 621-A. casa 1, está sendo intimado pelo
termo de intimação ri. 10.213. incidente sobre o prédio acima
ferido, de acordo com o termo de intimação que vai adiante trans.,
crito:
Tr.rimo De INTIMAQÂO
De conformidade core O artigo 3°, letra "c" parágrafo único do
Regulamento do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela no Brasil,
aprovado pelo Decreto ri. 21. .434, de 23 de maio de 1932, fica por
este instrumento intimado o responsavel pelo prédio sito à rua SM
Luiz Gonzaga n. 624-A, casa 1 e, na falta do cumprimento desta
intimação, sujeito às penalidades da lei, a executar no prazo de 8
dias o seguinte: Consertar ou substituir a caixa dágua situada na
narte externa do prédio.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 19:38. — Dr. SylviO Cardoso.

Escola de Medicina e Cirurgia do Instituto Hahnemannian0
CONCURSO PARA

iniovissuit vriontkrico ris. aLINICA PROPEDEuncs

inspetoria dos Centro,: de Saúde
acõrdo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente, fica pelo presente edital a Sra. D. Julieta da Cunha Freitas,
re sponsável pelo prédio n. 102 da rua 19 cie fevereiro (ou seu repreenliin f e legal), convidada a comparecer, dentro de 8 dias, a contar da ilata da primeira publicação deste, na sede do Centro de Saúde
n, 1, à rua General Severiano n. 91, das li às 16 horas, afim de
temae ciência do termo de in t imaeão n. 46.370.
inspetoria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938.
- Lyrargo Me4reira Cavalcanti, escriturário.

Comunico aos candidatos inscritos que a comissão examinae
dora ficou assim con3f it a ida
Professores:
Garfield Augusto reirv de Almeida
Deolinclo Couto.
Mazzini I3ueno.
Genival Londres.
Luiz Capriglioni.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — Dr. José Mercaidd
,geder, secretário.
(C --8.073 --7 .-12 .4)38 --18$100:

Iwpetoria tios Centros de Saúde

Universidade do Itrasil

De acôrdo com o art. 1.091, do Regulamento Sanitário vinte,
pelo presente edital, a Sra. D. Nair de Tefé. responsável pelo t .rreno da rua Domingos Ferreira, em frente ao ri. 214 (ou seu representante legal), convidada a comparecer, dentro de oito dias, a coatar
da data da primeira publicação, na sede do Centro do Saúde n. 1. à rua
General Severiano ri. 91. das 11 às 16 horas, afim de tomar ciensia do
termo de intimação n. 46.588.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em
de novembro de 1938. —
Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

ESCOLA NACIONAL DE QUi1ICA

lira,

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acordo 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 representante legal), convidada a comparecer na sede do Centro de Saude
m. 1, à rua General Severiano ri. 91, das 11 às 18 horas, dentro de cinro
dias, a contar da data da primeira publicação deste, afim de tomar
ciência do atito de multa n. 179 e do termo de intimação n. 14.660.
Inspetoria dos Centros de Saúde. em
de novembro de 1938. —
hgcurge Moreira Cavalcanti, escriturário.

CONCURSO DE IIMM.i'l s M;ÃO À MATRICULA IMOTAL
De ordem do Sr. diretor, Prof. Porto Carreiro Neta, faço pile
blico, pelo presente edital, que serão recebidas nesta Secretaria do
20 a 30 do mês corrente,. em todos os ilias úteis, das 11 às 17 horasd
as inscrições para o concurso de habilitação à matricula inicial no
Curso de Química InduQtrial, de acordo com o disposto no art. 225
do Regulamento da Escola, aprovado pelo decreto n. 23.979, de 8 de
março de 1934.
1. A inscrição será feita mediante petição, subscrita pelo candidato ou seu representante idóneo e instruida .com os seguintes documentos:
a) certidão que prove a idade minima de l anos;
b) carteira de identidade;
c) atestado de idoneidade moral;
d) atestado de sanidade, física 'e mental;
e) atestado de vacina;
e) recibo de pagamento da taxa de 60;000;

nrricIAL '(SeeCrin

' Duinla-foira 8

Dssembro

..1 77

Caixa de Amortização
0-ert1ficado de teliblusild do 'clirsci Seeundário, com adaptação
'didática dos cursos de engenharia ou que satisfaça a uma qualquer
ktas condiefiee enumeradas no inciso 3, alíneas "b" a "f", da circular
EDITAL N. 14
1.200, expedida pelo Departamento Nacional de Educação e publicada ao 'Diário Oficial de 7 de junho dc 1934, à pág. 12.228,
O diretor da Caixa de Amortização, tendo em vista o que consta
2. Pa documentos exigidos deverão ser apresentados em origi- do processo n. 337-11-38, convida o conferente de valores, Fernando
nal com as assinaturas bem legíveis das autoridades que os expe- Chagas de Abreu Pereira, a reassumir o exercício do seu cargo, dentro
do prazo de oito dias, sob pena de demissão, por abandono de emdirenr e revestidos de todas as formalidades legais.
na forma do § 2 0, do art. 14, do decreto n. 11.663, de 1 de
3. Não será aceita a inscrição de candidato que apresentar do- prego,
fevereiro de 1921.
eumentalsão incompleta.
4. O concurso de habilitação será realizado de acordo com as
Em 2 de dezembro de 1938. — O diretor, Glails.ica, p nothquues
Instruções constantes da circular n. 1.200, anteriormente citada e Flores.
da circular n. 3.344, publicada no "Diário Oticial" de 22 do novembro de 1937, à pág. 23.084, revigoradas pela portaria de 3 de
Caixa de Amortização
agosto de 1938, do diretor do Departamento Nacional de Educação,
versando as provas sobre a matéria essencial dos pro.gramas expeN. 15 — EDITAT
didos pela última aludida circular.
5. Nos termos do art. 224 do Regulamento da Escola, as matri.e'aço público que, tendo-se extraviado urna apólice "Unifatiliiculas iniciais, no próximo ano letivo, serão processadas dentro do zada",
de 1:0008000, n. 203.149, inscrita em nome do Ai--ou Rosa
limite do 30, compreendidas nesse número as matriculas dos alunos brasileiro,
solteiro, será expedido 'novo título, em substiluiçâo. se , ne
do curso 'que, em primeira ou segunda época do corrente ano letivo, prazo de cinco
dias, contados da publicação deste edital, ~buliu rp
não lograrem promoção ou que a obtiverem com dependência de can
fiir
apresentada.
-ctamçíb
deira de laboratório do referido ano do curso.
s
Plaers,
div
Em 5 de dezembro de 1938. — Giristone liodriva
Secretaria da Escola Nacional de Química, 6 de dezembro de
retor.
1938. — Athos da Silveira Motos, faeCrelário-biblfiderzino.
Serviço de Aguas e Esgotos do Distr4o Federal
Chama-se a atenção dos interessados para os editais publicados:
a) no Diário Oficial de 2 do corrente, à página 21.316.
b) no Diário Oficial de 5 do corrente, à páliina 21.521.

MiNISTCRIC DA FAZENDA
Diretoria do Domínio da tnião
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 31. 121 da rua Senador Dantas, requerido 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 1038. — Arnaldo Fé Pinto, escrivão

(C. 7.918 — 22-11-1938 — 4178100, 29 vezes)4.

Diretoria do Domínio da União
. Do ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos

Interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por CarneItta dos Santos Morais, conforme publicação feita no Diário Oficial
'de 26 de novembro de 1938. (Processo' n. 50,653-38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
(lassa K.
(C. 7.934 — 24-11-38 — 4148100 — 29 vezes)
- Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dos
Interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Antônio
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficiai" de 29 de noívembro de 1938, processo n. 57.275-38. Sução de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — Arnaldo
Fé Pinttn ~Não.
(G. 7.785 -- 28-11-1938 -- 4149100),

Caixa de Amortização
N. 16 — EDITAL
Faço público que, tendo-se extraviado unia aPóliee "Uniformizada", de 1:0008000, n. 203.151, inscrita em nome de Bernardo Rosa,
brasileiro, solteiro, será expedido novo titulo em substituição, se, no
prazo de cinco dias, contados da publicação deste edital, nenhuma reclamação fôr apresentada.
Cladstone Itodrioues Fiares, diEm 5 de dezembro de 1938.
estoe.
Comissão Central de Compeaã
A Comissão Central de Compras do Govêrno Federal leva ao
conhecimento dos senhores interessados que, de acordo com o art. 1°,
do decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o lia
9 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisiçQes constantes da relação abaixo, cujos especificações se acham afixadas no
local devido, na sede da comissão, à.

avenida Graça

Aranha n. 52.

Requisição — Material
257.036 — Papel assetinado.
Rio, 7 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor.
Comissão Central de Compras
A Comissão Central de Compras do Govêrno Federal leva an
conhecimento dos senhores interessados que, de acordo com o art. 1°,
do decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
12 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes da relação abaixo, cujas especificações se acham afixadas no
local devido, na sede da comissão, à avenida Graça Aranha n. 02.
Requisicão — Material
212.085-A — Camisas de lã.
231.032 — Armário de aço.
231.033 — Armário de aço.
231.034 — Tapetes, cortinas, etc.
419.002 Grupo 2° (stock) — Arroz, batatas, etc.
419.008 Grupe 8° (stock) — Café.
419.009 Grupo 9° (stocic) — Farinhas, fubá, etc.
419.015 Grupo 150 (stock) — Alfafa, etc.
419.015 Grupo 150 (stock) — Alfafa, etc.
419.016/8 Grupo 100 (stock) — Água mineral, etc.
419.019/20 Grupo 170 (stock) — Doces compostas, etc.
419.022/3 Grupo 19 0 (stock) — Bacalau, banha, etc.
Rio, 7 de dezembro de 1938. — A. de Faria Filho, diretor.

Comissão Central do Compras
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 h rua Primeira, na Fazenda Nacional de Santa
Cruz, requerido por Manuel Alexandre de Vásooncelos, conforme pu')flicação feita no "Diário Oficial" de 11 de novembro de 1938 .(processo n. 50.413/37).
Serviço Regional no Distrito Federal, em 11 de novembro de
1938. — O escrivão, Arnaldo Cé Pinta, escrivão, classe K.
(C 7.396 — 11/11/1938 — 3558000, 29 vekes)'

A Comissão Central de Compras do Govèrno Federal leva ao
conhecimento dos senhores interessados que, de acordo com o art. 10.
do decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
14 de dezembro de 1938, ofertas de cotações para as requisições constantes da relação abaixo, cujas Aspecificações se acham afixadas no
local devido, jia sede da comissão, à avenida Graça Aranha n. a.
,.
Requisição — Material
107.153-B — Acido láurico.
110.048 — Vãos de cortinas, etc.
,114.134/5-B — Oxido de magnésio, etc.
• 115.210-A — Material de expediente.
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120.049-B — Oxido de ferro.
126.098-A — Protek Dupont.
127.099-A — Jarro para água, etc.
202.026-A — Lâmpadas, etc.
237.172-A — Divisão em chapas de ferro.
250.032-C — Sortimento de brocas.
251.269/71-B — Bandeja, etc.
260.069-A — Toalha para mesa, etc.
263.090/1 — Material de expediente ,etc.
263.093 — Material de expediente, etc.
413.370 — Artigos de armarinho, etc.
419.26314 (stock) — Clichés.
602.048 — Livros, etc.
801.162-A — Material de expediente.
808.016-A — Material de expediente, etc.
Rio, 7 de dezembro de 1938. — A. de Forjo Filho, diretor.
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cionados, ficam convidados a comparecer à Secção de Arrecadação
desta Diretoria, para recolher o imposto, ou à Divida Ativa, para,
prestar os esclarecimentos que julgarem convenientes.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda, Rio de Janeiro, 4
de dezembro de 1938. — O secretário, José de Magalhdes Brun.,
Últimas notificações do exercício de 1934.
Nome do interessado:
Almeida — Francisco Monteiro ae
Cláudio — Afonso (Desembargador)
G. Fonseca & Comp.
Gomes — Elsa
Hartley Marcos & Comp.
Madeira — Antônio
Diretoria do Imposto de Renda

Diretoria do Domínio da União
EDITAL N. 7-A
Do ordem do Sr. diretor, faço público, para conhecimento dos
interessados, que o Sr. Guilherme Muller requereu a aforamento do
lote de terreno n. 1, da rua Miranda Rogo, com a área de 26.482m2,22,
na Fazenda Nacional de Santa Cruz. — Arnaldo Fé Pinto, escrivão.
,(C. 4.449 — 7-6-38 — 247$900 — 29 veies.)
Diretoria do Imposto de Renda
NOTIFICAÇÃ

O DE COBRANÇA AMÁJÁVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público
se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral L'a Fazenda Pública, para fins de cobrança executiva, do elMAto de imposto de rendii.
relativo ao exercício de 1936, do contribuinte JerAnimo José de
A ranjo .
Dentro de dez (10) dias, da term i nação do prazo de 30 dias, conLidei da publicação do Dl esente edital, o interessado fica convidado a
comparecer à Secção de Arrecadação de,:ta. D i retoria, para recolher
o imposto, ou à Divida Ativa, para prestar os esclaroeimentos que
julga convenientes.
Secretaria da Diretoria 4Iu 'Imposto oe
— Rio de Janeiro, G de dezembro de 195$. — O secretário, .7351 : de Magalhães Bravo.
4ue

Diretoria do Imposto de Relutá
NOTI

F I CA Ã o

DE COBRA NVA A I

De ordem do Sr. diretor do imposto de Renda, torno público
que se vai fazer comunicação à Procuraaoria Geral da Fazendo Pública, para fins de cobrança executiva, do di ç bito de imposto de renda.
relativa ao exercício do 1933, do eontrilminte Adalberto Rodrigues
do Albuquerque.
Dentro de dez (10) dias, da terminação do prazo de 20 dias, contados da publicação do presente edital, o interessado fica convidado a
comparecer à Secção de Arrecadação desta Diretoria, para recolher
o imposto, ou à Divida Ativa, para prestar os esclarecimentos que
julgar convén ien es
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda. — Ri3 de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — O secretário, José de Magalhães Bravo.
Diretoria do Imposto de Renda
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno público
que se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda PdMica, para fins de cobrança executiva, do débito de imposto de renda,
relativo ao exercício de 1035, da firma contribuinte O. Fonseca
Companhia.
DeAtro de dez (10) dias, da terminação do prazo de 30 dias, contados da publicação do presente edital, o interessado fica convidado a
comparecer à Secção de Arrecadação desta Diretoria, para recolher
e imposto, ou à Divida Ativa, para prestar os eselareeimentoa que
julgar convenientes.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda. — Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — O secretário, José de Magalhdes Bravo.
Diretoria do Imposto de Renda
NOTIFICAÇÃO

Dr, COBRÁN-QA AM taAyEt

De ordem lio Sr. diretor do Iuipost dó Renda, .torno públieb:
que se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda Pd-,
billea, para fins cobrança executiva, de débitos de imposto -(10
renda, nlativos a contribuinte., do exercício de 1934.
bentro de dez (10) dias, ua wirminação do prazo de 33 disS, contados Jia publicação do presente edital, os. interessados, abaixo, rela-._

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

De ordem do Sr. diretor do Imposto de Renda, torno pública
que se vai fazer comunicação à Procuradoria Geral da Fazenda Pública, para fins de cobrança axecutiva, de débitos de imposto de
renda, relativos a contribuintes do exercício de 1936.
Dentro de dez (10) dias, da terminação do prazo de 30 dias, contados da publicação do presente edital, os interessados, abaixo, relacionados. ficam convidados a comparecer à Secção de Arrecadação
desta Diretoria, para recolher o imposto. ou à Dívida Ativa, para
prestar os esclarecimentos que julgarem convenientes.
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda, Rio de Janeiro, 6
de dezembro de 1938: — O secretário, José de Magalhães Bravo.
Últimas notificações do exercício de 1936:
Nome do interessado:
Naysmith — Ruth
Pereira — Vitorino 11.
Pereira Filho — José Olímpio
Pickel — Hans
Pires — José Alves
Queiroz — Odilon Barbosa cte
R. carvalho & Comp. Ltda.
Ramos — Evaldo
Ranucci — Francisco
Rafael da Silva & Pedro.
Raimundo Coutinho & Comp. (Suc. de Raimundo Josõ Ceutinho).
Rebelo — Conceição
Rego — António Luiz de Araujo
Reis — Albano dos
Reis — Joaquim Alvet
Reis — José dos
Resende — Antônio Dias de
Reuben — Jacob
Ribas Júnior — Emitir) Rodrigues
Ribeiro — Antero
Ribeiro — Antônio Lopes
Ribeiro — Armando Alves
Ribeiro — Carlos Duprat
Ribeiro — Eider Gomes
Ribeiro — Gaspar
Ribeiro — José
Ribeiro — Manuel
Ribeiro — Mário
Ribeiro — Odete
Ribeiro & Silva (Suc. de Manuel Rodrigues de AlbUdgitique e
este de Trindade 446 Fernandes).
• Robiquet — René Louis
Rocha — Alberto Ferreira da
Rocha Botelho & Comp.
Rocha — Camilo Macieira da
Rocha — João Ferreira de Andrade
Rocha — Manuel Pinheiro da
'Rocha — Mário Neiva de Liam
Rodrigues — Abel
Rodrigues — Antônio
Rodrigues — Armando Viana
Rodrigues — Elias
pazoo
R) . drigues — Evaristo de Caetr0PIO. 04
Rodrigues — José Manuel
Rodrigues — Júlio
Rodrigues
Rodrigues
Rodrigues — Pedro
Rodrigues
Iseodalino Avili
Rolim — Inácio:, de Freitas
Rosa — Aden Gonçalves da Rosetti — Oluseppe Innuncente
Roessel — Anni
Roxo — Frederico
Roure — Agenor Gurgel de
Rozembaum — Herman
.• Bubianes — Angel Domingo
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arnia7m n. 3 - Nnvo francN "Mcndoza". atracado em 22 de noa
yombro do 1938.
1 caixa, marca J 11 C. n. 105, pando 26 quilos, aval 'ada.
Pela Inspetoria desta Alfândega se faz público, para conheci1 encapado, marca Venec:lor, n. 1, pesando 55 -quilos. 'cio.
mento 'das interessados, que foram descarregados para esta reparANIELZinll 11. I - Navio alemão, "Rheinfels", atracado em 16 rid
sinais
de
avaria
e
de
COM
s
abaixo
mencionados,
tição os ‘ulttuv,
falta, devendo seus donos ou consignatários apresentar-se no prazo noverbro de 1938.
caixa imp as OF. it. 152. pesando 580 quilos, avariada.
de 15 dias para providonciarem a respeito.
1 caixa marca SFSA. ii. 5, pesando 80 quilos, avariada.
Armr,zern n. 2 - Navio alem:so "Titeuman" ,atracado em 22 de
40 telhas marca mur, avariadas.
novembro de 1938:
38 amarrados marca 1.1EDF, com 54 tubos quebrados.
1 caixa marca PBC, n. 132, pesando 25 quilos, avariada.
10; quilos - llopregada.
1 caixa, AK it. 21,
Armazem n. 6 - Navio nacional "Duque de Caxias", atracado ens;
- Quebrado,
1 garrafão, c,-1M11, II.
21 do novembro de 1938:
1 caixa. 1.11MC, n. 3.178, po--ando 30 quilos - Repregada.
1 amarrado do caixas marca Mocandes n. 193, pesando 33 qui-,
Vapor "Wesiern Prinf , e, 'entrado cai 11 de novembro de 1938:.
los, repregacla.
1 caixa, SAF:Nlji, n. 15, eiii estado de vazamento.
1 amarrado do caixas Corte Real a. 14, pe:ando 34 quilo .;, re-t
Auuuuiznl n. 2 - Navio alornão "Tricumari", atracado em 22 do pregada.
noviaidiro de 1938:
1 caixa sem marca n. 11, pesando 26 quilos, repregada.
1 garra o. Adega. n. 127, p‘, sando 2 quilos - Quebrado.
1 amarrado do caixas marca F, n. 10, pesando 28 quilos, reprea
1 di t o. Vez:1. n. 128, pesando 2 quilos - Idem.
gana.
1 caixa, ::ayer, ii. 111.202, pando 34 quilos - Avariada.
1 caixa sem marca n. 4, pesando 30 quilos, repregada.
I barrica, CM), a. 95, pesando 45 quilos - Repregada.
1 caixa marca F, n. 45, pesando 23 quilos, repregada.
1 1.•,-arrat5o, liAC, n. 137, posando 2 quilos - Quebrado.
1 caixa marca BS, a. 9.312, pesando 28 quilos, repregada.
1 dito, DAG, n. 2:35, pesando 2 quilos - Idem.
1 amarrado de caixas marca 11IJRC, n. li, pesando 35 quilosi,'
106, pesando 2 quilos - Idem.
1 dito, F&C,
repregada.
1 dito, F&C. n. 5, peando 2 quilos - Idem.
1 amarrado de caixas marca OLSC, n.
pesando 24 quilos,
1 caixa. EOT, n. 150, pesando 34 quilos - Repregada.
repregada.
1 dila, 1111, n. 6.291, pesando 36 quilos - Idem.
1 amarrado do caixas marca PERAL, n., 30 pesando 23 quilos,
1 dita, Mi ! , n. 7.793, pando 89 quilos - Avariada.
repregada.
1 garrafão, MP&C, n. 159. pesando 2 quilos - Quebrado
Armazem n. 6 - Navio .' vladès "Equator", atracado em 1.5:
1 calva, Merco'', n. 402, pesando 23 quilos - Avariada.
de
novembro
do 1938:
o,
:fornir.
n.
/16
Vasando.
1 engriela, ,
1 bobina marca AI? 372 - Anoite, n. 1.223, pesando 485„
1 dito, Morem, n. 111 - Idem.
quilos, avariada.
1 dito, Nlercur. n. /14 - Idern.
1 dita idem, n. 1.380, pesando 485 quilos, avariada
1 garrafão, 1‘1111&Gin. - Rio, n. 469, pesando 2 quilos -.Quebrauo. 1 dita
idem, n. 1.118, pesando 452 quilos, avariada.
dito, NI11kCia - Rio., n. 326, pesando 2 quilos - Idem.
1 dita idem, n. 881, pesando 457 quilos, avariada.
dito,
PL&C
Rio.
n.
88.
pesando
2
quilos
Idem.•
1
1 dita idem, n. 895, pesando 457 quilos, avariada.
1 dito, -PUC - Rio, n. 318, pesando 2 quilos - Idem
dita idem, n. 902, pesando 473 quilos, avariada.
1
496,
pesando
2
quilos
idem.
1 dito, PI,&C - Rio, 11.
1
dita
idem, n. 918, pesando 470 quilos, avariada.
1 dito, NAC. - Rio., n. 305, pesando 2 quilos - Idem.
1
dita
idem, n. 946, pesando 456 quilos, avariada.
1 dito, PL&C - Rio. o. 231, pesando 2 quilos - Idem.
1 bobina marca AF 207, n. 255, pesando 399 quilos, avariada.
1 dito, PI- C - Rio, n. 21, pesando 2 quilos - Idem.
1 dita idem, n. 632, pesando 488 quilos, avariada.
1 dito, sem marra, sem nt'mero, pesando 2 quilos - Idem.
1 dita idem, n. 695. pesando 469 quilos, avariada.
1 caixa. UNA, n. 1.007.005, pesando 78 quilos - Repregada
1 dita idem, n. 675, pesando 471 quilos, avariada,
1 dita, UNA, n. 1.067.003, pesando 72 quilos - Idem.
1 dita idem, n. 674, pesando 485 quilos, avariada.
1 dita, UNA, n. 1.007.009, pesando 81 quilos - Ideia.
Arrnazeni
n. 6 - Navio uaeional "Duque de Caxias", atracadd
1 garrafão. VM&C, n. 378, pesando 2 quilos - Quebeado.
em 21 de n,ovembro de 1938:
o. 320, posando 2 quilos - Idem.
1 dito, VAI
Repregada.
1 amarrado de caixas marca F, n. 20 pesando 23 quilos, reprew
caixa. W13C - R 317, n. 2, pesando 63 quilos
sada.
1 dita, .ISCL Ltd., n. 28.046, pesando 137 quilos - Idem.
1 dita idem, n. 15, pesando 23 quilos, repregada.
Armazem n. 2 - Navio inglês 'Highland Chieltain, atracado em
1 dita Piem, n. 14 pesando 23 quilos, repregada.
22 de novembro de -938.
1 caixa marca Angelo' Neves, sln, pesando 55 quilos, repregada.:
D, n. 4, pesando 125 quilos, repregada.
1 caixa, marca A-2:48
1 mala marca Lloyd Brasileiro, a/a, pesando 15 quilos, aberta.,
II
P.
n.
6,
pesando
14
quilos,
avariada.
caixa,
marca
C
1
Armazem n. 7 - Navio português Troubadour, atracado em 22,i
1 caixa, marca D D. n. 144, pesando 24 quilos, avariada.
1 caixa, marca ICBD (Cable l , n. 12, pesando 28 quilos, avariada. de novembro de 1938.
1 caixa, MESBTA, n. 411, pesando 148, avariada.
.
1 caixa, marca Português n. 8, pesando 14 quilos, avariada.
1 dita, marca Português, n. 10, pesando 10 quilos, avariada,
Armazem n. 7 -- Navio sueco, Uruduai, atracado era 20 de aege
1 dita, marca P. n. 6, pesando 15 quilos, avariada.
yembro de 1938.
1 dita, marca P 13 C, n. 9, pesando 15 quilos, avariada.
1 barrica, PC,- n. 171, pesando 460, repregada.
quilos,
avariada.
14
1 dita, idem, n. 11, pesando
2 ditas, J13, na. 441, 421, pesando 488, 478, avariadas.
1 dita, idem, n. 12, pesando 14 quilos, avariada.
2 ditas, idem, n. 436, 2.035, pesando 478, 233, idem.
1 dita, idem, n. 33, pesando 14 quilos, avariada.
1 caixa, MRPC, n. 91, pesando 40, idem.
1 dita, idem, n. 33, pesando 14 quilos, avariada.
Armazena
n. 7. -Navio Americano Frik.sell, atracado em 19 de aos%
1 dita, idem, n. 35. pesando 14 quilos, avariada.
~obro de 1938.
.1 dita, idem„ a. 227, pesando 14 quilos, avariada.
a Resma de tubos, GE, n. 31.485, pesando 22 quilos, avariada.
" 1 , dita;vdirmarca I R & Cia., n. 262, pesando 13 quilos ,avariaft.
1 Barrica, IIIME, n .378, pesando 42 quilos, repregada.
1 saco, marca Varino, n. 39, pesando 43 quilos, roto. n. 8 - Navio bolando; Zaanland, atracado em 22 de ao
Armazem
Armazem n. 2 -' Navio inglês "Bighland Ceifta1n, atra.cada pna
yembro de 1938.
21 de novembro de 1938.
1 fardo, RVD 534, n. 129, pesando 198 quilos, avariada.
1 saco, marca O L S C, n. 8, pesando 35 quilos, roto.
n. DM.% idem.
180 rolos °man?
1 dito, idem, n. 1, pesando 15 quilos, roto.
1 peça MA&CIA ES 6.785, n. 13, pesando 15 quilos, avariada..
1 dito, idem. 11. 24, pesando 32 quilos, roto.
1 dita, idem, n..66, pesando 15 quilos, idem.
i dito, de marca P A C, n. 43, pesando 44 quilos, roto.
dita, idem, n. 57, pesafidO 13 quilos, idem.
i dito, idem, n. 13, pesando 46 quilos, roto.
••Um cartão, senhores companhia importadora sueca Ltda. Av. 114
1 dito, marca T R C, n. 10, pesando 42 quilos, 'roto.
Branco n. 52, sia, pesando 2k200gramas, roto.
4rmazem n. 3 - Navio alemão "General Osório", atracado
1 Barrica IG, n: 197.087, pesando 58 quilos, avariada.
23 de novambro de 1933,
1 peca, JMMG, n. 226, pesando 13 quilos, avariada.
1 caixa, marca J U, n. 84.756, pesando 331 quilos, avariada.
4, dita, idem, n. 198. pesando 13 quilos, idem.
. 1 cartão, marca J E G, n. 5.340, pesando 5 quilos, roto.
1 .dita, idem, n.. 190, pesando 13 quilos, idem.
1 caixa, marca C Z, si. 14.910, peando 65 quilos avariada.
1 dita, idem, n. 216, pesando 13 quilos, idem.
' repiegada.
1 dita, marca E F O CO I., ri. 4, pesando 100 quilos,
1 dita, idem, n. 911 pesando 13 quilos, idem.
1 dita, marca MB, n. 3.541, pesando 65 quilos, reairegada.
1 dita, idem n. 199, pesando 13 quilos, idem.
1 dita. marca Siará, ra 4, pesando 165 quilos, repregada.
1 dita, idem, n. 39, pesando 15 quilos, idem.
1 dita, marca MER-8.109, n. 1, pesando 153 quilos, repregada.
1 dita, Mero, n.- 75, pesando 15 quilos, idem.
1 dita, marca M D, n. 8-906, pesando 604 quilos, avariada
1 barrica NORIS, n. 45.152, pesando 13 quilos, idem.
i dita, marca 5, n. 1.319, pesando 23 quilos, avariada.
1 cartão Philips D.B. 9-3, n. 13.349, pesando 1 quilo e 140 gra.
1 dita, idem, n. 1.301, pesarvk 22 quiles, repregada.
'pias, roto.
1 dita, idem, n. 1.303, pesando 20 quilos, repregada.
1 fardo 11 726, ah, pesando 249 quilos, avariado.
1 dita, marca Touro, n. 6.576, pesando 20 quilos, repregada.
1 engradado MONTES, n. 531/455, pesando 45 quilos, Mem.
1 dita, idem, n. 7.502, pesando 8! quilos. cepregada.
4 saco. VAUS, n. 30, pesando 45 quilos, roto.
, AlIântINjo do Rio de Janeiro

f.IVA Quinta-feira'e;

JIMII0 OFICIAL . (S P eçãO

Dezembro de 1938

Armazem n. 9 - Navio inglês "St. Helena", atracado em 21 de

3 fardos - S M - idem, pesando 50, 50 e 60 quilos. - Avariados.
3 sacos - G B - idem, pesando 54, 45 e 38 quilos. 3 ditos, idem, idem, idem, pesando 43, 54 e 44 quilos. Idem.
2 ditos, idem, idem, idem, pesando 44 e 52 quilos. Arimizem n. o - Navio italiano "Mar Bianco", atracado • em 19
2 ditos, idem, idem, idem, pesando 55 e 45 quilos. - Itôtos.
de iibvenibro de 1938:
1 saco - EXTRA - idem, pesando 50 quilos. - Avariado.
1 lorde, A. P. G., n. 2.700, pesando 39 quilos, avariado.
t dito, idem, idem, idem, pesando 50 quilos. - Idem.
1 mala, A. T. & F., ri. 511, pesando 46 quilos, idem.
1 dito - CLARA - idem, pesando 50 quilos. - Idem.
3 caixas. J. O., n. 6, 8, 1, pesando 94, 41 e 91 quilos, idem,
Armazem JEP. Mat. Pesados - Navio all. "Rheinfels", atra1 dita. P. A. & G., n. 38, pesando 46 quilos, repregada.
cado em 21 de novembro de 1938:
2. (tilas, Peva!, ns. 12 e 30, pesando 22 e 22 quilos, vasando.
1 tubo - SAE - Avariado.
oities, P. B. C., ns. 7.154 e 1.745, pesando 23 e 22 quilos,.
1 dito, idem. - Idem..
Web).
Armazem Dep. Mat. Pazados - Navio ali. 4 1theinfels", atradita, idem, n. 1.783, pesando 22 quilos, repregada. •
cado em 22 de novembro de 1938:
1 dita, L. A. B., n. 825, pesando 24 quilos, vasando.
1 tubo - SAE - Avariado.
1 1.1:ta. Peral, n. 11, pesando 22 quilos, idem.
1 dito, idem. - Avariado.
Artuazem n. 9 - Navio inglês :Highland Chieftain", atracado
Armazem da ilha do Braço Forte - Navio suéco "Uruguai",
em
de novembro de 1938:
/atracado em 23 de novembro de 1938:
2 garrafões, .P. L. & C., ns. 113 e 4a, quebrado.
2 barris - RCC
ris. 11 e 1, pesando 240 e 223. - Avariado.
3 ¡Idos, A. M. C., ns. 91, 39 e 9, idem.
2 barris, idem, ns. 16 e 5, pesando 229 e 239. - Vasando.
9 il:tos.
& C. L., ns. 124, 277 e 72, idem.
2 barris, idem, ris. 2 e 20, pesando 229, e 321. - Ideir
3 ditos, ;dein, ris. 2, 249 e 4(33, idem.
2 ditos, idem, ns. 6 e 10, pesando 236 e 232. - Idem.
:3 ditos, Ferraz, ns. 541, 454 e 586. idem.
2 ditos, idem, ns. 18 e 13, pesando 228 e 230. - Idem.
2 ditos. idem ns. 585 e 387. idem.
2 ditos, idem, ris. 15 e 3, pesando 234 e 228. - Idem.
3 ditos, I). A. C., ns. 147, 132 e 76, idem
2 ditos, idem, ris, 17 e 8, pasendo 232 e 73 quilo'. 1 d t lo. S., B. C... n. 319, idem.
1 dito, idem, idem, n. 12, pesando 179 quilos. - Vasando.
1 dito, Magestade. n. 47. idem.
Primeira Secção, 30 de novembro de 1938. - °Mas Co.5ta,
1 dito, F.gue'redo, n. 66, idem.
cbele.
Armazein n. 9 - Navio alemão "Tucuman", atracado em 22 de
novieoári. de 1938:
Alfândega do Rio de Janeln
1 barri. G. (.. C., ri. 70, pesando 80 quilos. vasando.
1 dito, .1. F. & C., n. 10. pesando 105 quilos. idem.
Primeira seeção
1 dito, S. L. & L.. n. 31, peando 115 quilos. idem.
Pela Inspetoria esta Alfândega se faz público, para conheciA:mi:Azem n. 9 - Navio ing - ês "Si. Helena", atracado em zi ao
noN, , n11)1. 0 de 1938:
mento dos interessados, que foram descarregados para esta repar3 Frgotes, C. K. C. Verde, sem número, pesando 20, 20 e-20 tição os volumes abaixo wencionados, com sinais de avaria e de falta,
Dl lu , . avariados.
devendo seus donos ou consignatários apresentar-se no prazo de 15
dias, para proNidenciarem a respeito.
2 ditos. idem. sem . número, 20 e 20 quilos. Idem.
Armazem n. 1 - "Navio italiano "Neptunia", atracado em 24
1 d'le, D. F. W., 20, sem número, pesando 14 quilos, idem, com
do novembzro de 1938:
f:.,m1.1(11,. J. L. & C.. n. 10. pesando 325 quilos. vasande
1 caixa,.ALR, n. 515, pesando 116 quilos - Repregada.
1 saco, ALR, n. 7, pesando 46 quilos - Roto
1 ,1 to. B. H.. n. 7.5071. pesando 320 quilos. idem.
1 saco, Bloca, n. 56, pesando 48 quilos - Idem.
Armazeni n. 10 - Transito - Navio inglês "Browunig", atracado
.11") :; 1 g. h, novembro de 1938:
1 dito, Bloca, n. 67, pesando 48 quilos - Roto.
.
1 caixa - 'Boca, n. 30, pesando 55 quilos - Repregada.
1 rWxri, C - Porto Alegre, n. 9.217, pesando 47 quilos, ava:-:adi;.
1 caixa, Bioca, ri. 35, pesando 43 quilos - Idem.
1 dita, Bioca, n. 38, pesando 50 quilos - Idem.
I dita. CT - Paranaguá, n. 9.212. pesando 88 quilos, repregada.
I f .. ?-malliado de louça - M A C, - n. 50, pesando 14 quilos. 1 dita Bloca, n. 20, pesando 55 quilos - Idem.
Aviir •••:o.
1 dita, Bioca, n. 28, pesando 50 quilos - Idem.
ijolos
1 dita,' Bioca, n. 21, pesando 46 quilos - Idem.
- sem números. - Quebrados.
. 1 eia - IC1 Porto Alegre. - n. 383, pasando 15 quilos. 1 dita, Bioca, n. 39, pesando 50 quilos - Idem.
Itepr.eiaila.
2 altas, Enrico Aliatti, sem número, pesando 10 e 12 quilos
1 marrado de pás - PPPP - Porto Alegre - n. 13, pesando
25 qiiIu.- Avariado.
2 dita, Enrico Aliatti, sem números, pesando 14 e 14 quilos
Arrnazem n. 10 - Navio americano "Argentina", atracado em Idem.
17 de novembro de 1938:
2 sacis, E&GS, sem números, pesando 72 e 63 quilos - Rotos.
1 lata - A CC L - n. 192. - Vasanclo.
1 dito, Ladisa & C. S. A.,. ri. 15, pesando 83 quilos - Idem.
Armazern n. 10 - Navio norueguês "Argentino", atracado em 28
caixa, Ladisa & C. S. A., n. 40, pesando 25 quilos - Repregada.
de novembro de 1938:
1 saco, Tulia, n. 7, pesando58 quilos - Roto.
2 sacos - C N L - sem números, pesando 30 e 34 quilos. 1 caixa, OC, n. 34, pesando 55 quilos - Repregada.
15.'30--.
Armazem n. 2 - Navio "Highland Chieftain", atracado em 21
ic novembro de 1938:
1 caixa - C F Cia. - n. 279. pesando 84 quilos. - Avariadas.
1 cartão - G E - n. 23.323, pesando 59 quilos. - 1105to.
1 amarrado de caixa, FOCL, n. 2, pesando 18 quilos
Repregadu
Armazem n. 2 - Navio "Jamaique", atrr.eado em 24 de novem1 auto -LOAD 92, - n. 937.691. - Avariado.
auto LOAD 92 - n. 937.8(35. - Idem.
bro de 1938:
i caixa, AB, n. 2,744, pesando 20 quilos - Bepregada.
1 auto - LOAD 92 - n. 907.706. -.Idem.
1 dita, AB, n. 2.851, pesando 27 quilos - Avariada.
1 auto - LO AD 92 - n. 937.916. - Idem.
Armazern interno n. 7 - Hiate "Espadarte", entrado em 23 de
1 dita, Costa Ribeiro cortando a palavra "vidros", n. 127, pesande
novembro de 1938:
333 quilos, avariada.
1 dita, JS, n. 127, pesando 27 quilos - Repregada.
I saco - SIMARC.A - sem número, pesando 53 quilos.
Mito.
1 cesta, PB&C, n. 45, pesando 23 quilos - Repregada,
1 caixa, A 13, n. 2.918, pesando 26 'quilos, avariada.
dito, idem, idem, pesando 50 quilos. - Idem.
1 dito, idem, idem, pesando 50 quilos. - Idem.
1 dita, A V, n. 2.470, pesando 128 quilos, idem.
i tambor, A F L, n. 159.530, pesando 30 quilos, vazando...
1 sacos, idem, idem, pesando 60 quilos. - Avariados.
caixa,, C E H, n. 8.913, pesando 184 quilos, avariada..
Armazem interno n. 17 - Mate "Luiz", atracado em 17 de
r, 1 dita, idem,
8.917, pesando 164 quilos, idem.
novembro de 1938:
1 barrica (C&
C), n. 6.642, pesando 110 quilos, idem.
3 sacos - FRANCA - sem números, pesando 48, 41 e 36 qui1 dita, idem, n. 6,643, idem, idem.
los.
Mos.
1 dita, idem, sem número, idem, idem.
43 ditos, idem, idem, pesando 50 quilos. - Avariados.
1 caixa, S P, n. 9.348, pesando 20 quiloh, avariada e repregada.
1 saco - FORMSA - idem, pesando 54 quilos. •
Armazem n. 8 - Navio alemão "Monte Pascoal", atracado em
3 sacos, idem, idem, pesando 60 quilos. - Avariados.
24 - de novembro de 1938:
3 sacos - F M F - idem, pesando 22, 58 e 51 quilos. i caixa, J S C L, n. 112, pesando 77 quilos, repregada.
14 ditos, idem, idem, pesando 60 quilos. - Avariados.
Armazem n. 9 - navio francês "Mendoza", atracado em 23 de
3 ditos -I R AC Y- idem, pesando 42, 34 e 47 quilos. - novembro de 1938:
Panos.
barfil encapado, F S C, n. 390, pesando 249 quilos, vazando.
3 ditos, idem, idem, pesando 43, 46 e 37 quilos. - Mos.
1 dito, idem, n. 394, pesando 248 quilos, idem.
8 ditos, idem, idem, pesando 50 quilos. - Avariados.
Armazena n. 9 - Navio inglês "Browing", atracado aia 24 de no3 ditos - MINERVA - idem, pesando 47, 45 e 56 quilos. - vembro de 1938:
Mos.
1 saco, (AAS), n. 11, pesando 75 quilos, rlito.
2 ditos, idem, idem ,idem, pesando 56 e 53 quilos, - Rótos..
1 dito, idem. n. 22. pesando 74 quilos, idem.
780Venillro ue 1938:

260 chapas, Cofre, avariadas.
66 amarrados de chapas, idem
2 lingotes, L. El. G., sem número, pesando 20 e 20 quilos.

.
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Armazem Interno n. 17 — Vapor "Venus", atracado em 22 de
Outrossim, comunico aos inteTessados que no referido edital,
Lovembro de 1938:
devem ser feitas as seguintes retificações: O item 42-22-A-9 — Ara..
1 caixa, ARP iS4 C, n. 663, pesando 178 quilos, ,repregada e ava- me de ferro galvanizado de 0,003, quilo deverá figurar logo após o
riada.
item n. 91, tornando por conseguinte o número de ordem 92; no item,
Arniazein Dep. Mat. Pesados — Navio nacional "Almirante Ale- 43 onde se lê 22-A-9, leia-se 22-A-10, o mesmo deverá ser observado,
xandrino", atracado em 21 de novembro de 1938:
quanto aos itens de ris. 44 a 49.
1 caixa, C S II ãl, n. 9.264, pesando 19.090 quilos, avariada.
Comissão de Concorrência da Diretoria de Fazenda da Marinha,
Atanazem Dep. Mat. Pesados — Navio alemão "Rheinfels", atra- em 7 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão teuente, apitacado em 24 de novembro de 1938:
dor naval, secretário.
1 tubo, 5 A E, avariado.
1 dito, idem, idem.
Diretoria de Fazenda
1 dito, idem, idem.
Armazem ri. 4 — Navio japonês "Yamatira-Marti", atracadó em
COMISSÃO DE CONFERÊNCIAS
t5 de novembro de 1938:
1 caixa (II), ri. 42.881, pesando 117 quilos, repregada
F.DITAL 1W RFFERÊNCIA
1 dita, J M, n. 9.617, pesando 183 quilos, idem.
1 dita, (JH), n. 5.060, pesando 138 quilos, idem.
L'e ordem do Sr, ccntra-almiranta diretor geral de Fazenda, cha1 dita, (NB), n. 245, pesando 110 . quilos, avariada.
mo a atenc:tlo des interessados pai.a o edital que se acha publicado no
dita, S S. A. n. 13, pesando 41 quites, idem.
"Diário Ofieial" cio dia O do mês do dezembro de 1938, a fls.
Armazem n. O — Navio inglês "fiercules", atracado em 23 de 21.628. relativo à conem .rência administrativa, que será realizada
tios-,mbro de 1938:
nesta diretoria, no dia 14 do mês de dezembro de 1938, para forneci1 caixa, O F C", n. 26, pesando 81 quilos, avariada.
¡bento de artigos do grupo 27.
1 dita, TOURO, it. 130. pesando 77 quilos. repreaada.
D'retoria de Fezencla. em 7 de dezembro de 1938. — José Spor,
Armazem n. 9 — Navio italiano "Neptunia", atracado em 25 de telli, capitão tenente. C. N., secretário,
-novembro de 1938:
2 barris, G. P., na. 8 e 6. vazando..
Arniazein n. 10 — Navio inglês "Santa Helena". atracado em 2:
Diretora de Fazenda
de novembro de 1938:
,
n.
55,
pesando
90
quilos,
repregada.
N
1 barrica. (CALDFRON
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
1 dita, idem, ti. 95, idem, idem.
corem, DE REFERÊNCIA
•
Proneira Secção, 1 de dezembro de 1938. — Oséns Costa, chefe.
1. Da ordem cio Sr. contra-Min:vante diretor geral de Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado
no Diário Oficiei da dia O de dezembro de 1938, a fls. 24.612, relativo à
concorrência administrativa, será realizada nesta. Diretoria. nu
itlINIS1'É11110 DA 111AltIMIA
.ia 12 do mês de dezembro de 19z.8, para Çornecimento de artigos do
grupo 21.
Diretoria de Fazenda
Diretoria de Fazenda. .em 7 de dezembro de 1938. — José Sporclli, capUo tenente C. N., .secretêrio
COMISSÃO DE CONFERÊNCIAS
EDITAL DE REFERÉNCIA

De ordem do Sr. ecntra-almirante diretor geral de Fazenda, chame a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado no
"Diário Oficial" do dia 6 d riiê de dezembro de 1998 a tis.
24.627. relativo à concorrêncm administratiVa, que será realizada
nesta diretoria, no dia 11 do mós de dezembro de 1938, para fc.roe-

cimento de artigos cio grupo 23.
Diretoria de Fazenda. em 7 de dezembro de 1938. -- José Sportelli, capitão tenente, C. N., secretário.
Diretoria de Fazenda
Ce; MISSÃO DE CONFERÊNCIAS
F.DIT‘L e:E REFERÊNCIA

De ordem do Sr. ccntra-almirante diretor geral de Fazenda, chamo a atenção dos interessados part. cciital que se acha publicado uo
"Diário Oficial" cio dia 6 do mês de dezembro de 1938 a fls.
24.628. relativo à concorrência administrativa, que será realizada
nesta diretoria, iio di. 11 cio mO.; de dezembro de 1938, para fornecigrupo 24
mento de artigos
Diretoria de Fazenda. em 7 de dezembro de 1938. — José Sportal!, capitão tenente, C. N., secretário.

Diretoria de Fazenda

Dire-oria de Fazenda
(COMIrSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL l'BE R 2/-"Eltg:NCL.

Grupo 11 — Lvbrificantes
1.. De ordem do Sr. contra-min..•atile, diretor geral de Fazenda,

chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado
ai.ci Diário („fici,(. cio dia 5 de dezembro do corrente ano, a lis. 21.522,
relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta Diretoria, no dia 12 de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos do grupo 11, lubr;ficailes.
2. Sarão aceitos os óleos com análises já feitas pelo Laborat(5rio de Marinha, registrados na Engenharia Naval, satisfazendo todas
as exigências do caderno de encargo organizado por esta Diretoria, e
coa provas práticas já realizadas.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 7 de dezembro de 1938.-- José Sportelli, capitão tenente contador
naval, secretário.
Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO

1, De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado
no Diário Oficial do dia 6 do mós de dezembro de 1938 a fls. 21.612,
relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta DiDe ordem do Sr. centra-almirante diretor geral de Fazenda, cha- retoria, no dia 12 do mês de dezembro de -1938, para fornecimento
mo a atenção dos interessados para c edital que se acha publicado ao de artigos do grupo 20 — Material de limpeza.
"Diário Oficial" do dia 6 do mês de dezembro de 1938, a fls.
2. Outrossim previno aos interessados que no referido edital
24.628, relativo à concorrência administrativa, que será realizada devem ser feitas as seguintes alterações: o artigo — 20-F-1 — Flanesta diretoria, no dia 14 do mês de dezembro de 1938, para forneci- nela de lã n. 0, corresponde ao item n. 16;
Os itens 16-A, 16-B, 115-C, 16-D e 16-E passarão a ter os ruimento de artigo do grupo 26.
Diretoria de Fazenda, em 7 de dezembro de 1938. ,_•• José Spor- meros 55, 56, 57, 58 e 59 e deverão figurar logo após ao item 54.
Acrescente-se o item 60-20-P-3 — Papel higiênico em rolo-Us
tellt, capitão tenente, C. N.,.secretário.
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha,
em 7 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão tenente contador
Diretoria de Fazenda
naval, secretário.
4~1
DE
CONFERÊNCIAS
COMISSÃO

COMISSÃO DE CONFERÊNCIAS
EDITAL 1W. aitint.O.Ncia

EDZTAL DE REFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO

De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado no
"Diário Oficial" do dia 6 do mês de dezembro de 1938, a fls.
24.627, relativo à concorrência administrativa, que será realizada
nesta diretoria, no próximo dia 14, para fornecimento de artigos do
grupo 22 — Cabos de arame.

Diretoria de Fazenda

(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
ZDITAL DE REFERÊNCIA
1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor gera/ de Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edital, que se acha publicado
ao Diário Ofici,al do dia 6 de dezembro de 1938, a Ils. 24.623, rola-4
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tivo à concorrência administrativa, que será realizada nseta Diretoria no dia 14 de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos
do grupo 31.
Diretoria de Fazenda, em 7 de dezembro de 1938. — José Spor-,
Oiti, capitão tenente C. N . , secretário.
Diretoria de Fazenda
(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL, DE REFERÊNCIA

1. De ordem do Sr. contra-almirante diretor geral de Fazenda,
chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha publicado
no Didrio Oficiai do dia 6 de dezembro de 1938, a fls. 24.628, :eiativo à concorrência administrativa. que será realizada meta Diretoria no dia 14 de dezembro fie 1938, para fornecimento de artigos
do grupo 32.
Diretoria de Fazenda, em 7 de dezembro de 1938. — José-Sportulli, capitão tenente C. N., secrelário.
Diretoria de Fazenda
COMISSÃO DE CONCOIMÈNcIA
EDITAL. DE REFERÊNCIA E HEi IFICAÇÃO

do Exmo. Sr. contra-almirante diretor sevai de
Fa,:en,ta, chismo a atensào dos inter,sados para o edital- tllie se acha
icado no "Diário Oficial" do dia 3 do ms do dezembro de 1938,
,-elati \ o à coneurrência a. que seria realizada nesta
Jue eia. no dia 9 do corrente. para lorintrimento de artigos censdos grupos 15 e 17.
2. Previno. outrossim, que a refurilla coneurrencia fica transferioa liara 1.) dia 16 de dezembro, ás 11 horas, por conveMênCia do ser,,rojern

Os Sr.. conviiiirentes devoráo ob:ervar as seguir d es
(Grupo 15)
No item 17, onde se lê : 3 li.,. leia-se, O 135.
N(-s itens 21, 22 e 23, retifiquem-se og nómeros 3, 5 e 7 respe:11vs , s ente para 2, 4 e 6.
;G•upo 17)
No item 224, onde se lê: ii;:o F, leia-se, tipo D.
No item 288, onde se lê: 400 watts, leia-se, 500 watts.
No item 329, onde se lê: watts. leia-se, 60 watts.
s.umissão de Concurrencias da Diretoria de Fazenda da Marinha,
ose 7 de dezembro de 1938. — Jogé Sportelli, capitão-tenente con'rser naval, secretário.

'tribunal

Marililà10

Administrativo

C'ÉNCIA A TERCEIROS 1Te.:IESS.,_D3S DO ACÓRDÁD PROFERIDO PELO
TIUDI:NaL MAIIITIMO Alr.11,7:t'MIATIN - 0, NA FY5ILMA ADNIXO

O vice-almirante Dano Pises Leme de Castro, presidente do
Marítimo Administrativo da República dos Estados Unidos do
pelo presente edital, na fôrma da lei, notifica aos interessados pelo prazo de quinze Mas a contar da publicação do presente,
*r_le, por este Tribunal, foi prote.ido acórdão em o processo número
4m/e-mos e cinquenta e quatro, referente à colisão do navio nacional
*stalaia", com o cáis do Orlo de Salvador, Estado da Baía, ocorrida
ele nove de outubro de mil novecentos e trinta e sete, absolvendo
•Ie culpa todos os representados. por falta de provas e, consequenteisente, mandando arquivar o respectivo processo. E, para ciência de
d edos os interessados, expede-se o Presente edital para os efeitos.

Dezembro do 1038

d) última carta, certificado ou titulo que possuir;
e) carteira de identidade;
1) dois retratos tamanho 3 x 4, para carteira de identidade oui
•
profissional.
3. A prova exigida na alínea a do item anterior será dispensada .
quando constar dos documentos exigidos nas alíneas a, e e d, do mesmo
item.
4. Os candidatos a exames pagarão co ato da inscrição a taxa 1,
de 10000 (dez mil reis), e selo de Educação, depois de deferimento
os sua inscrição pelo diretor geral do' Ensino Naval.
a) esta taxa será cobrada, para cada uma carta requerida erni.
sstampilha afixada no próprio de inscrição;
b) o candidato que pretender a obtenção de mais de uma carta
deverá requerer a sua inscrição para os respectivos exames de cada s •
uma dessas cartas.
5. Os candidatos inscritos deverão ser inspecionados de saúde
só podendo ser submetidos a exame aqueles que forem julgados aptos
para a vida do mar.
6. Os exames serão prestados perante mesas examinado-as,
compostas de três membros do corpo docente da Escola Naval, dos
quais o mais antigo será o presidente.
7. Não poderão fazer parte da mesa examinadora, parentes até
o segundo gráti civil, por consaguinidade, ou por afinidade, nem tão,
i_ouco examinar os seus parentes nesse mesmo grau de parentesco.
8. A matéria do prdgrarna será dividida em pontos, pelos memtros da mesa examinadora na presença do representante da Diretoria
do Ensino
Ensino Naval, momentos antes de ser iniciada prova, não de- •
vendo o número de pontos ser inferior a seis (6) nem superior a
dez 00) e de modo que em cada ponto conste uma parte do programa:
a) asses pontos será sorteado um paca a prova escrita, ficando
.
os demais para a prova oral, se houver:
b) o ponto para a prova escrita será sorteado duas horas antes .
do inicio da prova, podendo os candidatos, durante esse tempo, consultar os livros e apontamentos, ficando, entretanto, inteiramente :vedado' eomeinicar-se com qualquer pessoa, mesmo da mesa examinadora;
c) esgotado èsse prazo, todos os livros e apontamentos, exceto
táboas e almanaques, deverão ser recolhidos e colocado; fdra do
•,
cance dos candidatos.
. 9. As provas escritas constarão de três questões, sorteadas
dentre seis, formuladas pela Comissão examinadora, na presença do
representante da Diretoria do Ensino 'Naval, durante o período de
duas horas que antecedem a prova.
'10. As provas só terão início com a presença de todos os
membros da Comiss59 e do-representante da Diretoria do Ensino Naval.
As Mias de papél serão rubricadas por todos os membros da Comissão examinadora e pelo representante da Diretoria do Ensino
Naval, tendo afixado o retrato do candidato.
As folhas de papel recebidas e as adicionais que, forem fornecidas, deverão ser rubricadas como acima, sob pena de invalidar a'
prova.
As folhas distribuídas a cada candidato, deverão ser restituidas
ao concluir a prova, exercendo para isso, a Comissão examinadora,
especial fiscalização:
a) depois de sorteadas as questões deverão estar sempre presentes no mínimo dois membros da Comissão examinadora;
b) o prazo da prova escrita será de ireis horas, findo qual o
examinador que estiver como fiscal recolherá as provas dos candidatos e que serão julgadas imediatamente, pela mesa examinadoraque, para esse fim, se reunirá em uma sala fechada.
Não sendo possfvel o julgamento imediato, as provas deverão
ser guardadas em envelope lacrado e rubricado pela Comissão e pelo
reriresentimte da Diretoria do Ensino Naval, em - cofre é abertas
oportunamente para julgamento, sempre na presença de todos oa

trizais.
I -bado e passado nesta Capital Federal, aos - seis de dezembro de
Mil, novecentos e trinta e oito. Eu, Hugo Ballouãsier, oficial admi- membros da Comissão:
,s I.raLiVO, classe "H', o dactilografai. E eu, Gilberto de Alencar
e) durante o prazo da prova ninguem poderá entrar És -sala
Vaboya, secretário do Tribunal, o subscrevi, — garfo Paes Leme
onde ela se realizar;
ar (.astro, vice-almirante, presidente.

Diretoria de Ensino Naval
arlt1RCANTE
1. Os exames serão realizados na Escola Naval no mós de Janeiro próximo futuro, para os candidatos a capitão de longo curso,
primeiro e segundo pilotos, primeiro e segundo =minutas, Pri-e
naeiro e segundo motoristas e primeiro comissário que requerem st
eua inscrição ao diretor geral do Ensino Naval, de 4 a 31 de dezembrU•
do corrente ano.
2. Os requerimentos de inscrição deverão ser ecompaishados
dos seguintes documentos:
a) prova de que é cidadão braafteiro e maior de. ra Moa Para
capitão de longo curso, primeiro maquinista, primeiro motorista,
primeiro colnissário e maior de 18 anos para primeiro e segundos
pilotos, segundo maquinista, segundo motorista;
b) prova de que é matriculado na. sua categoria anfi Uai dag
Capitanias de Portos;
c) prova de que tem, na categoria, peto menu dois tines de embarque, exceto para segundo piloto, aujo tempo de embarque será no
minime de um ano;
.NSTRIIÇõES PARA EXAMES DO PESSOAL DA MARINHA

d) durante as provas nenhuma pergunta ou contsulta poderá
ser feita a quem quer -que sej a, pelos candidatos, sob pena de invalidar a sua prova e ser considerado inhabilitado;
•
e) Para evitar o- *acima erposto a 'Comissão deverá rotinular
questões com toda clareza..
H. O candidato que fôr encontrado cora apontamentos -ou notas particulares será retirado da sala e perderá o direito de continuar a prova, sendo desde logo, considerado reprovado.
12. No julgamento das provas cada membro da mesa examinadora; inclusive o presidente, dará uma nota de O a 10, e a nota
final será a média das trais notas dadas contando-se como uma uni•dade a fração igual a 0,5 ou superior, despresando-se a fração inferior a 0,5.
43; Serão aprovados, ficando dispensados da 'prova oral, os
candidatos que obtiverem nota final — sete, ou superior, .nn' prova
escrita:
a) os, candidatos que obtiverem na prova escrita nota final
quatro, cinco ou seis, serão submetidos a prova oral e ~lá considerados aprovados quando à média aritmética das notas finais das
duas provas (escrita e Oral), fór igual ou superior a eine% e considerados reprovados no caso contrário;
b) o candidato que na prova escrita obtiver nota Stasi — keit%
ou inferior, será considerado reprovado;
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a). 'cada examinador poderá arguir o candidato durante 20 mla
nutós no máximo.
14. O resultado dos exames será registrado em livro próprio,
scndo, lavrada a competente ata pelo secretário designado pelo direi
tor geral 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.
18. Os candidatos a segundo ou primeiro pilotos e capitão dó
longo curso, além dos exames e exigências anteriores, deverão apresentar uma derrota individual, nas seguintes condições:
a) para segundo piloto — uma derrota estimada completa cola
os respectivos cálculos;
b) para primeiro piloto — uma derrota completa, contendo
sálculos e pontos observados:
c) para capitão de longo curso — uma derrota completa de
viagem de longo curso, contendo cálculos de pontos observados por
qualquer astro, e o respectivo registro diário dos cronômetros.
17. Os candidatos a capitão de cabotagem não farão exame,
mas apresentarão uma derrota completa de viagem de cabotagan,
sontendo cálculos de pontos observados, e perante .a Comissão examinadora, defenderão a sua derrota, só obtendo a carta se fôr julsada satisfatória.
18. As derrotas. de que tratam os itens anteriores, só serão válidas, quando rubricadas pelo comandante do navio, ou pelo imediato,
no seu impedimento e corresponderem à época posterior a 1934.
19. O detalhe dos exames será organizado pela Diretoria do Ensino Navaa que resolverá todes os assuntos e omissões que se apresentarem no decorrer desses exames.
20.05 candidatos a segundo piloto, segund) maquinista, segundo
motorista, farão exame de uma parte geral. preparatória sôbre as seguintes matérias:
a) português;
b) aritmética, algébra até equações de 1° grau inclusive:
c) geometria geral, corogra fia do Brasil. noeõe.s de cosmograPos
historia do Brasil;
d) geometria plana:
e) física e quimica;
11 desenho linear.
21. Serão dispensados doe exames do item anterior os candidatas
alie apresentarem certificados de aprovação em exame final nos cursos dos institutos de ensino secundário oficiais ou equiparados.
22. Os exames técnicos versarão sôbre as matérias constantes doe
programas respectivos, organizados pela Diretoria do Ensino Navsl.
. 23: As atas e provas 'dos exames Serão ‘arquivadas na Diretor'à
do Ensino Naval.
•
Diretoria do Ensino Naval. em 12 'de novembro de 1938. —
llenjamin Constante de Magalltdes Serepo, capitão-tenente, auxiliar
da 44 Distraffo da D. Ene. N.

Primeira Circunscrição de Recruta. nento
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA
De ordem do Sr. coronel presidente do Conselho de Administração, comunica-se aos interesmios na conc•erência para fornecimento a esta C. R., publicada no "Diário Oficial" de ara de novembre
próximo findo, que nas respectivas propostas não devem ser considerados os artigos que figuram no edital, sem prefixo, sob o titule
"Material usado na C. TI. ou somente "Usado na C. R.", em virtude da determinação do Sr. ministro da Guerra, em aviso n. 837.
de 22, publicado no D. O. de 30, tudo de novembro próximo findo,
— Luiz Gonzaga da Costa, 1.0 tenente de administração, almoxari-.
fe-tesoureiro.

Escola de Veterinária do Exército
Pelo presente edital, avisa-se aos interessados que se achara
em hasta pública 20 animais cavalares, pertencentes a esta Escola,
cuaa venda será efetuada no dia 15 do corrente, às 8 horas da
manha, na sede desta Escola, na Avenida Bartolomeu de CilltflilãO.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — Alfredo da Costa
Monteiro, capitão veterinário, presidente da C. P. R.

Companhia Escola de Engenharia
CONSELHO DE 'ADMINISTRAÇÃO
. Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrência para instalação de barbearias publicado no "Diario Oficial"
do 6 do corrente, à página 24.605.
Serviço Central de Transportes
unama-se a atenção dos interessados para o edital de coneurrência publicado no "Diário Oficial" de 6 do -corrente, à página
24.605.
Estado Maior do Exéreilo
CONSELHO ADMINIaTRATIN O

1939
Edital u. 3
I — De acordo com a autorização constante do aviso do se. ministro da Guerra n. 35, de 9 do corrente ino2s, encontra-se aberta a
concorrência administrativa deste Estado Maior para o formem:eido
de artigos de consumo habitual, durante o exercício de 1939, para os
seguintes grupos:
I — Material' de autonsovel;
II — Máquinas, motores, aparelhos, instrumentos, feriatnen n
tas, utensílios, fichários, etc.;
III — Livros, documentos, mapas, cartas geográficas, estarias
pas e quaisquer publicações;
MINISTCRIO DA GUERRA
IV — Matéria prima, produtos manufaturados, meio-manufaturados (papel de impressão, tintas, etc.):
Primeira Formação Sanitária Regional
V — Consertos e conservação em geral.
II — A concorrência para artigos de expediente, quer do Estado
EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS
Maior, quer das unidades que recebem quantitativos propostos por
De acôrdo com a autorização do Senhor Coronel diretor da Di- esta Repartição será feita pela Diretoria de Intendência da Guerra,
retoria de Remonta o Veterinaria, e de ordem do Senhor Capitão mé- fazendo os concorrentes as cauções nas unidades interessadas, de
dico Doutor Renato Augusto Monteiro da Cunha, comandan te da la acordo com o disposto na letra L (última parte do inciso 3) do citado
Formação Sanitária Regional, serão vendidos em hasta pública 11 aviso n. 35.
(onze) animais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito. às
III — Para aquisição de material e acessórios de automovel —
nove horas do dia 9 de dezembro próximo vindouro, no quartel do Pri- bem como combustivel e lubrifiCantes para avião, o Estado Maior
meira Formação Sanitária Regional sito à Avenida Pedro II n. 383.
e o Serviço Geográfico e Histórico levarão em conta, respectivamente,
Quartel ern São Cristovão. 24 de novembro de 1938. — José Olynz- as concorrências que se realizarem no Serviço Central de Transportes e na Diretoria de Aviação do Exército, procedendo-se quanto às
pio Moreira da Silva, 10 tenente de Adm. Almoxarife.
cauções, quantidades, pedidos, prazos, entregas, multas, etc., de acordo com o determinado no referido aviso, letra E, inciso 3 (última
parte já citada).
Fábrica de Material contra Caies
IV — Os grupos a que se refere a cláusula I compreendem
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- quantitativos do Estado Maior do Exército (inclusive Imprensa Mirência administrativa, publicado no Meio Oficial de 2 do corrente, litar, Gabinete Fotocartográfico, Missão Militar Francesa, Comissão
á ()Urina 24.322.
de Promoções do Exército, Comissão do Rede Ferroviária junto à
E.E.C.B., "Revista do Estado Maior do Exército" e "Guia do Can
didato à E.E.M.") bem chulo do Serviço Geográfico e Histórico e da
DIRETORIA DO ARQUIVO DO EXÉRCITO
Escola de Estado Maior, estas duas unidades somente quanto às doComparecimento dentro do prez e de 8 (oito) dias a esta Diretoria tações dos grupos I, II, IV e V, e dentro da padronização de matedo servente do Quadro T, letra 13 deste Ministério, Gentil Alves de rial do Estado Maior do Exército, publicada no "Diário Oficial" de 7
•Sant'Ana.
de outubro findo, págs. 20.236/20.247, cumprindo-lhes as demais
— Por estar faltando ao serviço desde o dia 14 (quatorze) de bise incumbências' à qUe efe' 'refere a' última Ode 'do item III (cauvembro do corrents ano, sem causa justificada, de ordem do senhor ções, etc.):
coronel diretor deste Arquivo faço ciente ao servente do Quadro I,
V — Os "concorrentes deverão satisfazer as seguintes cláusulas a
letra B, deste Ministério, Gentil Alves de Sant'Ana, que deverá com- exigências, quer corno licitantes, quer como fornecedores:
parecer a esta Diretoria dentro da prazo maximo de 8 (oito) dias a
Primeira — Do requerimento:
contar desta data, e que, si não comparecer, lhe será aplicada a pena
prevista no artigo 14, parágrafo 2." da lei ri. 14.663, de 1 de fevereiro
Feito em papel almaço, dirigido ao presidente do C.A., com ai
de 1921, que rege o assunto.
declarações dos no. 6 e 13 do item I do aviso ministerial n. 758, de
Em G de dezembro de 1938. -- Adolfo de Andrqk Costa, capitão 12, publicado no- "Diário Oficial" de 17 de novembro de 1937 (páginas 22.790/22.791) .
chefe do Gabinete.
CONCUifitts'Nell ADMINISTRATIVA PARA O ANO DL
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Segunda — Da inscrição:
TU grupo — Livres, documentos, -cartas, etc.
Para que se possa efetivar, devem os interessados juntar aos Estado Maior do Exército
250;000:
requerimentos a necessária documentação, a que se referem os núIV
grupo
—
Artigos
de
expediente,
'eto.fa
meros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do item I do aviso citado
..r••••n ••,N.
:500!:000
(758) ou certidão legal passada pela D.I.G., ou outra Diretoria Téc- Estado Maior do Exessito
nica do Ministério da Guerra.
V grupo — Matéria prima, produtos manufaturados, semimanufaturados e outros
Tercei ca
Para
o
Estado
Maior do
1.°
1:00V000
A inscrição para os preços que devem vigorar a partir de 1 de
47.11~*47n ••,klite • 2 :000e000'
jabeiro de 1939, e dentro do primeiro quaterno desse ano, encerra-se 2.° Para a Imprensa Militar
3.° Para o Gabinete Fotocartográfie0
1 :500$000
••
a 11 de dezembro entrante.
Sendo permanente a inscrição, será anotada, para o quaterno 4.° Para fornecimento proveniente de casas de ferragens
50e$000,
e outros (Estado Maior do Exército);
posterior, qualquer proposta que seja seita depois de 14 de dezembro. Essa anotação será feita logo depois da verificação dos preços
VI grupo — Consertos e COLAM/440 0111 geral:
das propostas entradas dentro do prazo estipulado por este edital.
Estado -Maior do Exército:
Quarta — Das propostas:
Devem as mesmas ser feitas e apresentadas em (3) três vias, a) Máquinas em geral
250$600
...
sem rasura, emenda, entrelinha ou qualquer alteração que possa es- b)' Móveis e outros objetos
250000
tabelecer dúvida, mencionando os preços por extenso e em algarismo sei Artigos diversos (limpeza e higiene)
250.4000
para a totalidade das unidades administrativas, isto é: Estado Maior
VII grupo — Material de automovel:
do Erército (inclusive Imprensa Militar, Gabinete Fotocartográfico,
COMisSãO de Promoções do Exército, Missão Militar Francesa, Comis- Estado Maior do Exército
25(4000 •
são de Rede Ferroviária junto à E.F.C.B., "Revista do E.M.E." e
Décima
quarta
—
Dos
pedidos:
"Guia do Candidato à E.E.M."), Serviço Geográfico e Históricõ
Escola de Estado Maior, devendo eeclarecer aos quais se referem, faOs pedidos de material serão "assinados" pelo almoxarife, "emwikepffl
.

zendo-se assim a respectiva adjudicação para cada local de entrega,
se for o caso.
Considera-se local comum de entrega o perímetro da cidade onde
se acham localizados o E.M.E. e as mencionadas unidades administrativas.
Exige-se a obediência, rigorosa, na classificação dos artigoti
sua numeração. Não interessa ao E.M. In'dicaçã'o de artigos semee
lhantes ou com classificação diferente.

Quinta:
Para se inscreverem, receberão os interessados na Secretaria de.
C. A. as relações discriminativas do material a ser fornecido, apta.
sentando suas propostas.
f.'
Sexta:
Cada concorrente deverá declarar, em sua proposta, as autuai-lei
máximas que se propõe a fornecer ou se se compromete a fazer forneeitnentos sem quantidade limitada.
Sétima:
O concorrente a que for adjudicado qualquer artigo e negar-se a
fazer a caução que lhe couber, não poderá entrar em novas concorré:leias durante o prazo de dois anos, segundo estabelece o aviso ministorial n. 760, item II, letra "i", de 12, publicado no "Diário Ofis
ciai" de 17, tudo de novembro de 037...
Oitava -- Da apuração de preços:Será feita automaticamente, devendo achar-se concluida a 20
de dezembro e registrada em mapas apropriados, para cada grupo.
Nona:
' Quando qualquer doe concorrentes contemplados tomar parte em
i icensorrência congénere, eferecendo preços mais baixos de forneci-'
, 111 . 11t rv3 durante o ano de 1939, serão seus preços automaticamente
1.:1;xados nesta Repartição, até ao nível daqueles, tomando-se esta
ro:ia as despesas de transporte, se as houver.

penhados" pelo tesoureiro, "conferidos" pelo fiscal . administrativo e
"visados" pelo presidente do C.A. ou agente diretor.
' Nenhuma despesa será reconhecida sem o pedido contendo as
formalidades ahima indicadas, não sendo admitida qualquer solicitação verbal, telefônica ou mesmo escrita, sem aqueles exigências,
Mestee a pretexto de urgência.
i
Décima quinta:
Se, por qualquer motive, houver anulação de empenhos de deePesa, não serão admitidas reclamações, conforme estabelece o artigo 32 da lei n. 156, de 24 de dezembro de 1935.
1— Décima sexta — Do fornecimento:
iCte artigos já manufaturados devem ser 'entregues, dentro de 4‘
beiras, a (sentar do momento do recebimento do pedido respectivo, na
Almoxarifado do Estado Maior do Exército, no Quartel-General, nti
Praça da República, ou noutro local onde esteja instalada esta Repartição.
Quando, por motivo de urgência, for preciso qualquer material
31‘ manufaturado, a sua entrega será feita dentre de 24 horas, o mais
tardar.
Para os artigos a Manufaturar, a entrega deverá ser feita dentre
de 15 dias ou dentro de prazo razoavel, por escrito, pelo fornecedor,
de acordo com a exigência da Repartição, não podendo exceder de 30
dias.
Para Os artigos de importação, não os havendo na Draw; a entrega será feita dentro de 60 dias.

Décima sétima:
Os artigos devem ser sempre de
enalidade é de conformidade
com a indicação constante da relaeão discriminativa.
Décima oitava:
1 Para os artigos não constantes das relações discriminativas, poÉ
grupos, serão obedecidas, para proposta e fornecimento, as amostras
i
bu modelos, ou as indicações tille forem estabelecidas, pela adminisDécima — Das cauções::
tração do Estado Maior do Exército.
Serão feitas na Caixa Económica do Rio de Janeiro, para garanDécima nona:
I tia de fornecimento e cumprimento das cláusulas do presente edital.
r•
transporte
do material correrá, sempre, por Ttenta do forneceDécima primeira:
•

aor,
Uma vez verificada a situação dos interessados na conaorrència
Yigésirna — Da retirada de artigos remedes:
Tar-se-á a devida notificação para, dentro de 5 dias, ser legalizada a
Os artigos entregues e que forem recusados, deverão ser substinesma.
1
.: tuidos, pelo fornecedor, dentro de um prazo suplementar, fixado pelo
Décima segundaf
O concorrente a quem for adjudicado qualquer artigo e que sé E. M., não podendo exceder de 5 dias para os já manufaturados e
negar a fazer a taução para garantia do fornecimento, será consi- 15 dias para os que não o sejam.
,
Vigésima primeira:
derado inidõneoe
Décima terceira:
Os 'artigos recusados devem ser retirados do Almoxarifado den-

As cauções serão feitas do seguinte modo, 'Por grupos, -somente
quanto ao material e artigos de Interesse direto do Estado Maior, in-1
clusive serviços que ainda se acham sob sua administração, como a'
juiprensa Militar e Gabinete Fotocartográficel
I grupo — Mobiliário es mõvele PrerSOS,
Para aquisição
s.,.,
.. 2 :500$000
500,000
Pai a ampliações e reconstruções
se
II grupo — Máquinas, motores, aparelhos, a(e-.71
J . Para o Esta& Maior e outras dependências:
0) Para instrumentos, ferramentas, uteneilios, etc
i:000$000
ste Para fichtrios e máquinas diversas
.4:500$000
lie) Para /),Itro ..krtigos
500$000
V Para a Imprensa Militar, geral
1:000$000
para p Gabinete Fotocartográfico,
2:000$000

Iro de 5 dias, a contar da data da notificação feita ao fornecedor; esvotado esse prazo, pagará o mesmo, por dia, uma armazenagem corgespondente a 0,1% sobre o valor total da mecadorfa recusada.
:Vigésima segunda — Das multasf
ti fornecedor que, sem motivo de força maior devidamente com:provado, deixar de entregar dentro do prazo filado no pedido, os
artigos nele incluídos, pagará uma multa progressiva, assim calculada sobre o total dos artigos não entregues:
a) 0,3% por dia excedente do prazo, ate qninze (iesi. dias de
atrazo;
b) 0,5% por dia excedente do prato: Préi-SedentO 414 /tinta (30)
dias de atrazo;
e) findo o prazo de trinta -(30) 'dias de atrase, será o material
adquirido de quem possa entregá-lo em menor praao, correndo a
diferença de preço, por conta do fornecedor faltoso.
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VII — O pagamento daS contas do fenecimento será feito nos ler-.
-,;-, -asas.... .s.„
Xigésima terceira:: .,,,, ., a s- -,
da legislação em vigor.
Og
• Qutrado o material de uns ratam° Pedidd for reCtiktdd pela Segunda Ins- VIII — Proceder-se-á da seguinte maneira na verificação e INeW-L, o Estado Maior, dedois de cancelá-lo, fará a aquisição doe artia gistro das propostas:
goe de quem possa entregá-los no menor prazo, oorrendo a diferença
a) havendo empate, terá preferência o concorrente nacional;
de praças por conta do adjudicatário faltoso.
I)) §m igualdade de condições, proponentes e preços, far-se-á coniVigéshria quarta '— Das contas e Bati pagamento' :
corrência entre os interessados, afim de conseguir o menor preço;
• 'As contas, em duas vias, serão apresentadas, o mais tardar, até
c) finalizar-se-á com um sorteio, se nenhum proponente fizer abati dia 25 de cada mês, au após a satisfação integral do pedido ou exe- timento.
laspilo de serviço.
Ir — Os artigos serão todos de primeira qualidade e conformo
Devem ter, obrigatoriamente, os seguintes caraoterísticos: .3 discriminação feita neste edital,
, a). Dimensões: altura 0,33 — largura 0,22;
X — As mercadorias rejeitadas serão sulistituidas pelos fomehl ' Separadas por sub-consignação com o respeotiv.o numero é cederes, dentro de 24 horas, sob pena de ser feita a aquisição na
dentro desta ainda separadas por titúlos (E.M.E., "Guia do Candi- praça, por conta dos mesmos, fazendo o devido desconto por ocasião
dato à E. E. M.", Comissão de Promoções, etc.);
do pagamento das contas que tenham a receber.
o) Indicar os artigos an serviços prestados tais como . tenham
XI — Em caso de reincidência, cuja justificação não tenhasido
sido classificados:
aceita, será a firma infratora da exigancia acima sumariamente exd) Mencionar as estampilhas • selos de apresentação, recibo o aluída do registro das inscrições para todo o exercício.
duplicata;
XII — Todos à pedidos serão feitos por escrito, assinados paio
•
aprovisionador e autorizados pelo Sr. capitão fiscal administrativo.
Vigésima quinta :
XIII — As contas deverão ser entregues no primeiro dia útil do
As contas ao serem apresentadas cain tais caractorísticos, de mês seguinte, sendo as mesmas apresentadas em três vias, com resvem trazer, anexados os respectivos empenhas e duplicatas, sem
tituição dos pedidos ou empenhos.
1..,
nue não se efetuará o devido pagamento.
XIV — As mercadorias serão entregues no quartel desta unist—
jade.
Vigésima sexta:
XV — Além das disposições acima, os licitantes devem declarar
O pagamento será feito nos termos das dispoaições do C.C.U. em seus requerimentos que se sujeitam às disposições do Código de
de
31
de
outubro'
findo.
894
e aviso do Sr. ministro da guerra n.
Contabilidade Pública, e, exigências do presente edital, podendo, entretanto, ser anulada a presente concorrência, se houver motivo justo,
Vigésima setima:
nos termos do artigo 740 do Regulamento Geral do referido Código.
Não se responsabilizará o Governo pela falta de liquidação o paQuartel em Petsópclis, 5 de nezembro do 1938. — Sebastião de
gamento das contas, nos prazos de oito (8) e quinze St5) dias, res- Holanda Cavalcanti, 1." tenente da. administração aprovisionador-alpectivamente, canfonme determina o citado aviso.
moxarife.
Capital Federal. 30 de novembro de 1938. — Armando de Freitas
sstriP0 I
11n n• •

1Zolin, capitão secretário do Conselho de Administração.

ARTIGOS DR .11mAzIM.

Primeiro Batalhão de Caçadores
COMISSÃO DE RANCHO
r;ONCORHENLIA Ah:Ni i I tir n LAT

De ccnfermidade com o disposto no artigo 52 do Código de Cona
tabilidado da União, faço público que o Sr. presidente da Comissild
de Rancho deste Batalhão faca realizar, a 26 de dezembro próximci,
vindouro, às 14 horas, concorrência administrativa para forneeimena
tos de artigos de cansumo habitual, durante o primeiro trimestre do
ano de 1939.
—As condições exigidas pa:a inserção e fornecimento são as se.
guintes:
I — A inscrição deverá ser requerids ao Sr. presidente da Comisa
são de Rancho' deste corpo, até as ia horas do dia 20 de dezembro,
documento esse, que para ser levado em consideração, precisa achara
se devidamente estampilhado e instruido da forma seguinte:
a) Registro do contrato social ou da firma individual, do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa do capital.
b) Estatutos em original ou "Diário Oficial" em que achem pu-.
hUcados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anónimas
legalmente constituidas, de acordo com o Decreto 11. 434, de 4 de julho de 1890.
c) "Diario • Oficial" com a subia:ação do Decreto autorizando a
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira.
d) Quitação dos impostos st_hre a renda, municipais e federais,
relativos ao segundo semestre de 1038.
e) Certidão do Ministério do Trabalho, pela qual se verifica
ilispõr ti firma de 213 de empregados brasileiros.
f) Declaração por escrito do negociante indicando o ramo de negócio ou indústria, afim de ser inscrito para concorrer nos grupos
Ou artigos que são da sua especialidade industrial ou comercial. Esta
declaração deverá ser provada com documentos próprios, alem da
ilicençts da Prefeitura, de negociante em grande escala.
g) Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrata
ou ajuste celebrado com o governo.
Os documentos acima deverão ser sempre em original ou
II
bertidOed, legais.
— Os requerimentos de inscrição deverão ser apresentado
na secretaria do Batalhão (Estrada da Presidência — Petrópolis, ES•
lado do Rio de Janeiro), nos dias úteis, das 8 às 18 horas, até a daa
tu acima aludida.
IV — As proposta:a, feitas em duas vias, sem rasuras, emendai.
entrelinhas ou qualquer outra alteração que possa estabelecer dtta
vida, mencionando os preços por extenso e por algarismos obedecendo,
Sà classificação rigorosa dos artigos indicados no presente 'edital, seri@
"apresentdas em envelopes fechados e luradas na data constante da
Cláusula número I.
V— O confrontó &à preços será peito pela Comissão, em quadr§
iã-propriado, a partir das /4 horas do dia 28 de dezembro próximo viga
eouro, com a presença das partes interessadas, ou à revelia das mea-iainas, camas:ião compareçam.
VI --- A inscrição só s s ..a concedida ao licitante julgado idónea,
iffito sendo aberta rrnhurn2 proposta cuja filha não satisfizer essa
Issekóriela, rdai cmi n al importância h. legalidade da corsoorranalas .

Alhos, quilo.
Alcool do 36., cu pi o casco, Meu
Alcooi ou 36., sem u casco, luro
Azeito Bertoli, lala grande, uma.
Azeite Bertoli, lata pequena, uma.
Azeite Grego, lata grande, urna.
-Azeito Grego, lata pequena, uma.
Azeito Português, lata grande, uma.
Azeite Portuguès, lata pequena, uma.
Azeite para lamparina, lata.
Azeitonas pretas, lata.
Azeitonas brancas, lata.

Azeitonas marca pérola, lata
Anil, boneca.
Alpiste, quilo.
Agua sanitária, garrafa.
Açucar marca Pérola, quilo.
Açucar tipo Pérola, quilo.
Aoucar marca Campeão, quilo.
Açuear tipo Campeão, quilo.
Aoucar cristalizado. quilo.
Arroz agulha de l a, quilo.
Arroz agulha de 2, quilo.
Arroz agulha paulista, quilo.
Arroz japonês de I a, quilo.
Arroz japonês de 2, quilo.
Arroz Blue-rose, quilo.
Arroz do Maranhão, quilo.
Aveia em grão, quilo.
Aveia marca Quaquer, lata.
Aveia marca Punias, lata.
Aveia marca Schidt, lata.
Amendoim, quilo.
Aletria, quilo.
Abanos, um.
sal
Banha de porco de la lata com 20 (Filará, nina. n
Banha de porco de ia, lata cem 2 quilos, umita
Banha de porco, em pacotes com 1 quilo, una,'
Banha de censo, em latas com 2 quilos, ttma,
Bacalhau de 1 5, quilo.
Batatas inglezas brancas, quilo.
Batatas inglezas amarelas, quilo.
Branquiol, lata.
Bananada, lata com 1 quilo, uma.
Biscoitos Aymoré, lata eorn4 cullõ uma.
Biscoitos Aymoré, lata Com 1/2 quil o, wat
Bomba para inseticida, uma.
•
Café em grão, quilq.
Cera marca Parquetina,
Carne seca de ia, quilo.
•
Carne seca XX, quilo.
Chocolate em pó, lata. -rehã lipton, pacote com 100 grainaS, ui.•
'Chá iipton, pacote com 50 gramas, um.
'Canela em pó, quilo.
Canela em p6, lata grande, uma.
Canela' em pd, lata pequena, .Uma.
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canela em páu, quilo
Cravo, quilo.
colorau, quilo.
cteninlio, quilo.
Cangica quilo.
Córa da Baia, um.
cebolas especiais, quilo.
cr ,. olina marca cruzwaldina, lata.
creolina marca gadofenol, lata.
Camarão seco, lata.
Camarão em conserva, lata grande, lata.
:amarão em conserva, lata pequena, lata.
cajn em calda, lata com 1 quilo, uma.
Cromo do arroz, pacote.
Creme de milho Lux, pacote.
Cevada. quilo.
Doce marca Colombo, em massa, quilo
Doeu marca Peixe, em massa, quilo.
Ervilhas, quilo.
Extrato de tomate, lata.
Fuharina, pacote.
Feijão preto novo, quilo.
Feijão manteiga novo, quilo.
Feijão branco novo, quilo.
Farinha de mandioca de la, quilo.
Farinha de mandioca de 2, quilo.
Farinha de trigo de i a, quilo.
Fermento royal, lata pequena, Uma.
Fubá mimoso, quilo.
Fubá de milho, quilo.
Fubá do arroz, quilo.
Fubarina, pacote.
Flit, litro.
Farinha feculosc, lata,
Farinha nestlé, lata.
Farelo, quilo.
Gélea, vidro.
Goma para roupa, tijolo.
Goiabada marca peixe, lata com 1
Goiabada marca peixe, lata com 3‘
Goiabada cascão, lata.
Goiabada em calda, lata.
Kaol, lata - com 1 litro, uma.
Rani, lata com 35 litro, uma.
Kaol, lata com 1/4 do litro, uma.
Lombo de la,
Lavolina, pacote grande, um.
Lavolina, pacote pequeno, UM.
Leite condensado marca moça, lati.
Leite de coco Serigi, lata.
Lingua de fumeiro, uma.
Lentilhas, quilo.
Linguiça de porco em ooneerva, lata,
Macarrão, quilo.
Maizena, pacote com 400 gramas, um
Maizena, pacote com 200 gramas, um.
Manteiga de l a, quilo.
Mate em folha, em barricas com /0 MaliCil
Mato marca Leão, lata.
Mate marca Ildefonso, lata.
Melado, lata.
Massa de tomate, lata grande, uma.
Massa de tomate, lata pequena, uma.
Mortadela do l a, quilo.
Marmelada Colombo, lata grande, uma.
Marmelada Colombo, lata pequena, multi.
Mariolas, cento.
Massa Aymoré para sopa, pexote.
Massa amarela para so p a, Quilo
Noz moscado, uma.
Potassa, quilo.
Petit-pois n. O, lata.
Petit-pois n. 1, lata.
Petit-pois n. 2, lata.
Petit-pois n. 3, lata.
Pècego em calda, lata.
Pecegada, lata cOm 1 quilo, OMR;
Palitos, caixa com 500, uma.
Pimenta do reino, quilo.
Pimenta do reino, lata grande, uma.
Pimenta do reino, lata pequena. uma.
Papel higiênico, pacote.
Pescada, lata.
Peixe em escabeche, )ata.
Palha do aço, pacote.
Palmito em conserva, lata grancie,. uma.
Palmito em conserva, lata pequena, EMIL.
P_ayio para lamparinii, caixa.
Páio tipo português, lata.
Polvilho, quilo.
Queijo parmezon, (Pia%
Dueijo palmira, um.
Queijo prato, quilo.
Qu e ro/ene, lata com ?O litros, lama,
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Rodo, um.
Sabão especial, quilo.
Sabão portugue's, quilt
Sabão virgem quilo.
Semolina, quilo.
Salame comum, quilo.
Sal fino marca Dragão, quilo.
Sal fino marca Aliança, quilo.
Sal fina marca Ita, quilo.
Sal grosso, quilo.
Soda caustica, lata.
Sardinhas, lata grande, uma.
Sardinhas, lata pequena, uma.
Salsichas, lata_grande, uma.
Salsichas, lata pequena, uma.
Spelho, pacote.
Toucinho de fumeiro, quilo.
Toucinho paulista, quilo.
Tamancos, par.
Talharim, quilo.
Tapioca, quilo.
Tijolo do arear, um.
Triguilho, quilo.
Velas brasileiras, pacote.
Vinagre, com o casco, litro.
Vinagre, sem o casco, garrafa.
Vinho do porto marca Cruzeiro, garrafa.
Vinho branco marca Único, garrafa.
Vinho clarete marca Único, garrafa.
Vinho moscatel de Setubal, garrafa
Vermouth Cinzano, litro.
Vassoura de piassava com 22 furos, uma.
Vassoura de piassava para esfregar, uma
Vassoura tipo ideal, uma.
Vassoura de piassava reforçada, uma.
Vassoura de palha 3 fios, uma.
Vasourinha de piassava, uma.
Vassoura de cabelo, uma.
Vasculhador, um.
GRUPO II
ARTIGOS DE AÇOUGUE

Carne verde de vaca, com 25 % de osso, quilo.
Carne de porco, com 25 % de osso, quilo
Carne de vitela, quilo.
Carne de carneiro, quilo
Carne cabrito, quilo.
Fígado de vaca, quilo
Fígado de boi, quilo.
Riu de porco, um.
Rabada, quilo.
Mocotó, um.
GRUPO III
ARTIGOS DE PADARIA

Pão de trigo, quiloGRUPO IV
4RTIGOS DE QUITANDA

Abóbora, quilo.
Aipim, quilo.
Bananas, cento.
Batata doce, quilo.
Cenoura, quilo.
Xuxú, quilo.
Frangos gordos, Um.
Galinhas gordas, uma.
Inhame, quilo.
Laranja da china, cento.
Laranja para, cento.
Laranja campista, cento.
Limão verdadeiro, cento.
Limão da Pérsia, cento.
Maçã, uma.
Mamão grande, um
Nabo, quilo.
Ovos, dúzia.
Pêssegos, dúzia
Palmito, um.
Pera, uma.
Repolho, quilo.
Tomates, quilo.
Uvas do Rio grande, quilo.
Uvas moscatel, quilo.
Vagem, quilo.

.Garoupa, quilo.
Tainha, quilo.
Vermelho, quilo.
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Sardinha, quilo,
Enchova, quilo.
Coreinn,
Namorado, quilo.
Camarão grande, quilo.
Camarão pequeno.
Quartel, em Petrópolis, 5 de dezembro de 1938. - S'elmsticlo de
!Votando Cavalcánti, 10 tenente de Administração AproN
Décimo Primeiro Regimento de Infantaria
co:scoaRÊNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL N.

11

De ordem do Sr. Presidente do C. A. do H° R. I. e de bkordo

tom o art. 52 do C. C. T.J. faço público para conhecimento de quem
jiiteressar que se realizará às 11 horas do dia 28 do corrente mas,

o serviço de Aprovisionamento desta Unidade, concorrènola admitdstrativa para fornecimento ao Rancho deste Corpo, durante o pri-'
toeiro simestre de 1938, dos artigos abaixo grupados:

VÍVERES E CONDIMENTOS

II-G1WPO
vatrás, VERDURAS ic Lsouuss
Laranja
pera,
ração
de duas, preço de ração.
1 1.
1 2. Banana prata, ração de duas, preço de ração,
1 3. Banana maçã, ração de duas, preço de ração:
1 4. Banana dágua, ração de duas, preço de ração.
B. Maçã, preço de uma.
6. Pera, prego de uma.
;. Uva preta, preço de quilo.
8. Uva branca, preço de quilo.
1 9. Batatinha ingleza, preço de quilo.
10. Batata doce, preço de quilo.
11. Mandioca, preço de quilo
42. Batata cenoura, preço de quilo.
13. Cenoura, preço de quilo.
14. Cará, preço de quilo.
!. Xuxil, preço de .quilo.
45.
16. Abtibora, preço de quilo.
, 47. Couve, preço de quilo.
Akt • Couve-flor, preço de quilo.
12. Alface, preço de quilo.
1,1
4. 82. Repoulho, preço de quilo.
_ . Tomate, preço de quilo.

4

TIl - GRUPO
DOCE,S E ARTIGOS DE NATAL

1. Goiabada Colombo, prceo de quilo.
2. Goiabada lonu. Tire ç do quilo.
3. Goiabada (fabrica luetil), preço de quilo.
4 . Marmelada Colombo, preço de quilo.
5. Marmelada (fabrico local), preço de quilo.
6. Pecegada Colombo, preço de quilo.
7. pooegada (fabrico local). preço de quilo.
8. Figos secos, preço de quilo.
9. Passas, preço de quilo.
10. Nozes, preço de quilo.
14. Avelãs, preço de quilo.
12. Castanhas Portuguezas, preço de quilo,
Amendoas, preço de quilo.
IV - GRUPO
AVES E OVOS

1. Galinha, preço de uma.
2,! Frango, preço de um.
g. Ovos, preço de dúzia.
V -

I - GRie0
1. Arroz agulha, saco de GO quilos, preço de quilo, I tipo.; .
2. Arroz agulha, saco do 6.Q . quilos, preço de quilo, II tipo.
t
3. Arroz catete, saco de 60 quilos, preço de quilo, I tipo.
4. Arroz catete, saco de 60 quilos, preço de quilo, II tipo.
5. Açucar refinado, saco de 60 quilos, preço de quilo, I tipd.
G. Açucar Vera Cruz, saco de 60 quilos, preço de quilo,
7. Água Mineral (Caxambii), preço de garrafa.
8. Banha de porco, lata de 18.560, preço de lata
9. Banha de porco a granel, preço de. quilo.
Bacalhau, preço de quilo.
41. Carne seca (xarque de Minas), preço de quilo.
12. Carne seca (xarque Il. G. Sul), preço de quilo..
!13. Cerveja Cascatinha, preço de garrafa.
04. Café moldo, preço de quilo.
15. Farinha de mandioca, saco de 50 quilos, preço ao quite,.
46. Farinha de trigo, preço do quilo.
Farinha de milho, preço de quilo.
48. Feijão preto, saco de 60 quilos, preço de quilo.
t19. Feijão mulatinho, saco de 60 quilos, preço de quiki.
20. Fubá de milho, preço de quilo.
tf. Massa para so p a, preço de quilo.
22. Mate em folha-barrica de oito quilos, preço de gulbe:.
28. Pimenta do reino, preço de quilo.
N. Pimenta cumarim, preço de garrafa.
VS. Toucinho salgado, preço de quilo.
$6. Vinagre, preço de litro.
$7. Colorau, preço de quilo.
29. Chocolate em pó, preço de quilo.
29. Maizena, preço de quilo.
80. Massa de tomate, preço de quilo.
$1. Azeite doce Bertoli lata litro, preço de litrci. .
02. Azeite doce Sol Levante, lata litro, Preço de litrO,
$3. Petit-pois nacional, preço de lata.
24. Azeitonas pretas, preço de lata.
gs. Camarão em conserva, preço de lata.
Wh Linguiça de porco, preço de quilo.
27. Alho, preço de quilo.
28. Cebola, preço de quilo, .
39. Manteiga -pasteurizada, preço de quilo.
40. Queijo de Minas, preço de quilo.
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GRUPO

CARNES
. 4.

, 2.

Carne verde de gado vacum com 26 % h no máximo do ossos, FP',
ço de quilo.
Carne de porco sem OSSOS, preço de quilo.
VI - GRUPO
MANUFATURAS BE TRIGO

1.

Pão de trigo em unidades variáveis de 0,70 a 0,400 gramas, DO.

g. Bequrlhodes vgaurillados, preço de quilo.

3.

VII - GRUPO
PESCADO Namorai.
Peixe fresco, preço de quilo.
Peixe seco, preço de quilo.
VIII - GRUPO
FORRAGEM VERDE

'4. Capim Gordura, preço de quilo.
Z. Capim engole, preço de quilo.
3. Cana forrageira, preço de quilo.
IX - GRUPO
LOUCAS E TRENS DE 00ZINHÁ

',
; 1. Chleara média de porcelana nacional cem pires, preço de ddr.14,
3. Copos de vidro nacional reforçados, preço de dúzia.
Pratos fundos de porcelana nacional, preço do dtle14,
Moringues de barro, tamanho médio, preço de uma.. •
'Bules de aluminiun (reforçado), preço de um.
Facas de mesa de aço inoxidavel, preço de uma.
Garfos de metal niquelado, preço de dúzia.
Colheres de metal niquelado, preço de d(izia.
Sopeiras de ahuniniun, grandes, preço de dúzia.
X - GRUPO
MATERIAL DE LLMPICSIL
' . Branqueol, preço de lata.
2. Crusvaldina, preço de lata.
2. Inseticida, preço de galão.
4. Querosene, preço de lata.

S. Soda cáustica, preço de lata.
G. &pólio, preço de um.

I. Tijolo de arejar, preço de um.
3. Sabão em barra, preço de quito.
9. Vassouras de piassava, preço de urna.
10. Vassouras para tina, preço de uma.
il. Rodos de borracha, preço de um.
42. Esfregão de piassava, preço de uni,
I,. Bomba para flit, preço de uma.
- GRUPO
COMBUSTÍVEIS

1. Lenha em toros: metro cúbico, preço de metro.
1 - Os requerimentos , de inscrição dos candidatos ao forueelg
:bento deverão ser dirigidos ao Sr. Presidente do (1. A. até às IS
horas do dia 26 de dezembro do corrente ano, soornpanhados dod
documentos abaixo:
a) registro do contrato social ou da firma individual no Depor..
tomento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração espressal
do capital;
b) estatutos em original ou 'Diário Oficial" em que es acham,
publicados, com aprovação e registra, quando se tratar de sociedade*
eadnimas legalmente coastituidas, de acordo com o decreto gi. 345§
4e 4 de julho de MO;
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MAMO OFTCTAL *(Seeeno 1)

e) quando se tratar de firma estrangeira, deverá ser apresentado o "Diário Oficial" que publicou o decreto atetorizando-a a funcionar na República;
d) prova de haver pago, como comerciante do artigo que se
propõe a fornecer; todos os impostos federais. estaduais e municipais
e, ainda, a de quitação do imposto sobre a renda;
e) os documentos acima deverão se referir às últimas Quitações;
f) certidão do Ministério do Trabalho pela qual se verifique dispor a firma de 2/3 terços de empregados brasileiros;
g) declaração escrita do negociante, indicando o ramo de seu
comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos artigos que são
de sua especialidade comercial;
h) certidão provando que cum priu fielmente o último contrato
ou ajuste celebrado com o governo.
— Os documentos referidos no guia anterior deverão ser sempre em original ou em certidões legais.
111 — Os documentos relativos aos impostos federais e municipais prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua renovação e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos
documentos, será excluido e não poderá, sem que os legalize, tomar
parte nas concorrências.
IV — A declaração de que trata a letra "g" do item I do presente edital deverá ser provada com documentos próprios além da
licença da Prefeitura de negociante em grande escala.
V — Com exceção das cauções de que trata o item XXI do presente edital, as quais devem ser entregues diretamente à Tesouraria
desta Unidade, os demais documentos dos proponentes poderão ser
apresentados à Diretoria de Intendência da Guerra ou ao Serviço
de Intendência dá 4' Região Militar, que julgarão das idoneidades
dos concorrentes, fornecendo-lhes as certidões que servirão para as
ioscrições neste Regimento.
•
VI — Os pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarando o peticionário discriminadam ente, os documentos que apresenta e positivando claramente que se submete às condições estabelecidas no presente edital observando ainda, o seguinte:
o)remessa das propostas, devidamente seladas, na conflormidede da lei do selo, em três vias, em sobrecarta fechada e lacrada,
sem rasuras ou emendas, mencionando os preços d.-ie unidades por
extenso e em algarismos, segurei° a classificação do presente edital;
b) as propostas serão feitas separedamente, isto é, urna para cada grupo de artigos a fornecer;
e) os requerimentos de inscrição serão fechados e lacrados separadamente das propostas e acompanhados dos documentos exigelos:
h) tanto os requerimentos de inscrição como as propostas com
os respectivos preços serão feitos em papel de Om 33 podendo ser
d:dilografaclas ou manuscritos;
e) em cada envelope de requerimento de inscrição e proposta
de fornecimento, os interessados farão constar desta-adarnente as
seguintes expressões, conforme o caso: Pedido de inecrição e proposta de fornecimento.
VII — Em todas as fases da presente concorrência ;inscrição,
abertura e julgamento das propostas, redação, prorrogação, suspensão ou rescisão dos contratos ou ajustes, etc.), serão observadas
todas as normas do Código de Contabilidade da União e respectivo
regulamento, além das que claramente estipula o presente edital.
VIII — A falta de observância de qualquer exigência do presente edital, implica na exclusão do interessado do número de canaidatos' à concorrência.
IX — As propostas serão abertas e julgadas em reunião da Admiiiistração do Corpo em presença dos proponentes (ou à revelia
dos mesmos no caso de não comparecimento na hora mareada), às
14 horas do dia 28 do corrente mês.
X — O fornecimento de cada artigo caberá ao proponente que
oferecer menor preço, não podendo, em caso algum, o fornecedor
negar - se a satisfazer o pedido, sob pena de ser excluido do registro
de inscrição e correr por sua conta a diferença de preo na aquisição
do artigo.
XI — Os preços não poderão exceder de 10 % aos correntes
da praça e vigorarão pelo prazo de seis meses a contar de 1 de jaceiro próximo considerando-se prorrogado por igual prazo até a
terminação do ano de 1939, consoante aprovação do Comandante do
Co rpo.
XII — Todos os artigos a fornecer serão sempre de primeira qualidade, de acordo com a especificação que acompanha o presente
edital.
XIII — Os artigos a serem fornecidos ficam sdjeitos a qualquer
exame que se tornar necessário.
XIV — Os pedidos deverão ser eatiefeitos dentro de 12 horas,
a partir do recebimento dos mesmos, e, em ema de urgência, dentro
do prazo estabelecido pela administração do Corpo.
XV — Os artigos rejeitados deverão ser subetituidos dentro do
prazo estipulado pela Administração do Corpo, de assento cota a ur.
gènoia e necessidade dos mesmos.
XVI — Os artigos recusados pela Administração do Corpo, ficarão à disposição do fornecedor e devem ser retirados dentro do preso de três dias, após a comunicação, sob pena de serem inutilizados
»ela referida Administração, não cabendo direito de reclamação por
parte do interessado.
XVII — No caso de não cumprimento das cláusulas XIV e XV
fie -rão os fornecedores sujeitos à multa de 10 % (dez Por cento)
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bobre o valor total do pedido. Sendo o mesmo artigo rejeitado uma;
segunda vez, a Administração mandará comprar outro onde achar,
conveniente, por conta do fornecedor, que fica ainda sujeito à multa
de 15 % (quinze por cento), sebre o valor do artigo rejeitado.
XVIII — Em caso algum o comerciante inscrita fernecedor da
Unidade, poderá recusar-se a satisfazer qualquer pedido, sob pena de
ser considerado ipidêneo o seu nome ou firma e correr por sua conta a diferença de preço do que for adquirido pela Administração do
Corpo e que será reduzida da caução de que trata o item XX.
XIX — Os fornecedores deverão apresentar as contas em três
vias, seladas na conformidade da lei do selo, até o terceiro dia útil
do mês subsequente ao do fornecimento.
XX — No ato da apresentação das propostas, (itnn IX), os interessados deverão com os respectivos recibos provar haverem feito na
tesouraria desta Unidade, depósito da caução correspondente ao grupo ou grupos que desejarem fornecer, a saber:
I — Víveres e condimentos .
1:500000
II — Frutas, verduras e legumes
400$000
III — Doces e artigos de Natal
200$000
IV — Aves e ovos .
.150$000
V — Carnes .
1:500000
VI — Manufatura de trigo
•.
500000
VII — Pescado nacional .
200$000
VIII — Forragem verde .
150$000
IX — Louças e trens de cozinha
300e000
X — Material de limpeza
100000
XI —.Cornbustivel .
100e000.
XXI — Para confecção das propostas es concorrente, deverão especificar o preço para quilogramo ou unidade.
XXII — A qualquer membro da Administraeão do Corpo cabe
o direito de verificar "in-loco" e em qualquer tempo, se o negociante
possue em seu armazem ou depósito na proporção da respone,abili-,
dado que assumirá •se tirar algum fornecimento, 1r2goi, 'correspondentes aos grupos ou grupo que o rnesms tenha a fornecer, "stock".
necessário a satisfação das exigências já citadas.
XIII — Cabe, ainda à Administração deste Regimento fazer qualquer inspeção' ou investigação do fornecedor afim de verificar as
condições de.higiene do mesmo quanto a material e pessoal.
XXIV — O fornecimento da carne verde de gado vacum deverá
• ser feito erio "quartos inteiros, casados" e os contrapesos serão de um
dos quartos trazeiros ou dianteiros. A porcentagem de 25 % de ossos
será verificada após o descarneamento dos quartos, podendo o interessado assistir.
XXV — A farinha a ser empregada na confecção do pão de trigo
fica sujeito às exigências que o governo baixar a respeito.
XXVI — Os concorrentes aos artigos do grupo I (víveres) deverão
fazer acompanhar as propostas, em envolucros fechado com a designação do artigo, tipo e casa comercial, as amostras do artigo proposto. Estas amostras ficarão guardadas no Serv.ço de Aprovisionamento para os devidos confrontos futuras.
Quartel em São João del-Rei, 1 de dezembro de 1938. — Rubens,
Guimarães, 2° tenente de administração aprovisi major.
Diretoria de Aeronáutica *do Exército

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO.

De ordem do Exmo. Sr. general diretor e presidente do respetivo Conselho de Administração, declaro aos interessados que o prazo
para recebimento de pedidos de inscrição e propostas para a concorrência para construção dos edifícios destinados à instalação do 2°
Regimento de Aviação no Campo de Congonhas, em São Paulo, de
que trata o edital n. 13/1938, publicado no "Diário Oficial" de 22 de
novembro próximo pretérito, é prorrogado até o dia 20 (vinte) de
dezembro corrente, às 14 horas.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — Ovídio Alves Be.
raldo, 1' tenente, secretário do C. A.

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro
É clamado a comparecer a èste Arsenal, dentro do prazo de
'(oito) dias, contados da publicação do presente edital, o trabalhador
de 1' classe contratado Manuel de Oliveira, que se acha ausente do
serviço desde 1 de novembro próximo findo, sob pena de expirado

o dito prazo ser demitido deste Estabelecimento, na conformidulq
da legislação vigente.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
França, capitão secretário.

1938. — Aspáides de Souza

Primeiro Batalhão de Caçadores

•

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO — CONCORRÊNC111

De 'ordem do Sr. presidente do Conselho de Administração desta;
unidade, de acordo com as diretivas do Exmo. Sr. ministro daí
Guerra, publicadas no "Diário Oficial" de 11 de novembro última,
e artigos 745 e 756 e seus parágrifos . do C.C.P.U., faço público
para conhecimento dos interessaddre que se acha aberta a coneorrêmy
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cia administrstiva para tornre:mento (12 _artigos constantes dos grupes :unix°, mirante o ano oe 1939.
I — Us interessados lies dão dar entrada no Conselho de Adilainistraçâo, dos requerimenios de inscrição, em envelope lacrado, bem
claros, declarando discriminadamente os documentos que apresentam (documentos de idoneidade) até às 10 horas do dia vinte e seis
do corrente, dirigidos ao Sr. presidente do Conselho de Administração.
II — Os documentos que deverão acompanhar o requerimento
de inscrição são os seguintes:
a) registro do Contrato Social ou da firma individual no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expressa
do capital:
b) estatutos em original, ou "Diário Oficial" em que se acham
publicados, com a aprovação e registro, quando forem Sociedades
Anónimas legalmente constituidas, de acordo com o decreto n. 434,
de 4 de julho de 1890;
c) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando a
funcionar na República, quando se tratar de firma estrangeira;
d) quitação dos impostos sobre a renda, municipais e federais
sempre os ultimes;
e) certidão de que trata o § I s do artigo 33, do regulamento
anexo ao decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (dois tèrços);
' f) declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua indústria ou do seu comércio, afim de ser inscrito para concorrer nos
grupos ou artigos que são de sua especialidades industrial ou comercial. Esta declaração deverá ser provada com documentos., puíprios, além da licença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabo a unidade, o direito de verificar Sin-loco", e em qualquer
tempo, si o negociante possue em seu armazem ou depósito e na
proporção das responsabilidades que assumirá se tirar algum fornecimento, artigos do gênero que constam da sua deelaração;
g) certidão e guia de sêlo da Alfândega, provando que é importador, em grande escala, quando se tratar de artigos de procedência
estrangeira;
li) certidão, provando que cumpriu fielmente o último contrato ou ajuste celebrado com o governo;
1 ) 03 documentos relativos aos impostos federais e municipais
prevalecerão até um mês depois da data legal para a sua rerovasão
e o inscrito que não apresentar, dentro desse tempo, os novos documentos, será excluido e não poderá sem que os legalise, tomar
parte nas concorrências;
j) as propostas deverão dar entrada lambem até o dia (vinte
e seis), 26 do corrente, às 10 horas, em envelope lacrado, dirigido ao
Sr. presidente do Conselho de Administração, de cujo resultado será
enviada uma cópia ao Exmo. Sr. ministro da Guerra que a anulará
parcial ou totalmente;

k) os adjudicatários nessas concorrências, caucionarão dentro
do prazo de cinco dias contados da data em que tiverem sido notificados pasia isto, a importancia de 300$000 para os seis primeiros
Grupos; 1:000000 para o sétimo e 200$000 para. os demais, cada
um, podendo ser a caução da Caixa Eeonornica, em apólice da dlvida pública ou em moeda corrente, entregues à tesouraria do B. G.;
recebendo desta o competente recibo;
1) o concorrente a quem fôr adjudicado qualquer artigo e que
se negar a fazer a caução para garantia do fornecimento será considerado inedóneo;
m) o fornecedor que, sem motivo de força maior devidamente
comprovada, deixar de entregar dentro do prazo fixado no pedido os
artigos nele incluidos, pagará uma multa progressiva calculada da
seguinte fôrma, sobre a importando total dos artigos não entregues:
1) — 0,3 % por dia que exceder do prazo até 15 dias de
atraso:
2) — 0,5 % por dia que exceder do prazo precedente até 30 dias
de atraso;
3) — Findo o prazo de 30 dias de atraso, será o material adquirido de quem possa entregá-lo no mesmo prazo, correndo a diferença de preço por conta do adjudicatário faltoso;
n) — Esta unidade bem como o Governo 'não se responsabili.
sam por pedidos verbais, telefónicos ou mesmo escritos, que não se
revistam de todas as formalidades legais (empenho, visto si autorização);
o) — As faturas decorrentes dos pedidos feitos devem ser apresentadas ao Batalhão, para ser observado o artigo 258, letras "a"
e "b", do Regulamento do Código de Contabilidade Pública da União;
- p) — Os grupos são os seguintes:
Grupo 1 — Artigos de expediente, material de ensino para a
•
•Escola Regimental, material de desenho e livros para escrituração.
Grupo 2 — Artigos para limpeza e conservação do armamento.
Grupo 3 — Artigos para limpeza, asseio, higiene e desinfeedo.
Grupo 4 — Couros, material e ferramentas para oficinade corrielro e sapateiro.
Grupo 5 — Combustíveis e lubrificantes para viaturas.
Grupo 6 — Ferragens e materiais para construção e conserva•
do dos iméveis.
Grupo 7 — Forragem.
Grupo 8 — Louças, material de Rancho e de Cosinna.
Grupo 9 — Material de eletricidade.

Grupo 10 — Material d3 transporte (sobressalentes para autd.
•
móveis).
Grupo 11 — Madeiras.
Grupo 12 — Material, Ferramenta e acessários para ferras siri
dos animais.
Grupo 13 — Material de esportes.
Grupo 14 — Medicamentos, drogas, material de penso e vasilhame para Farmácia.
Grupo 15 — Peças e sobressalentes para automóveis e canil ..
nhões "Ford" e "Chevrolet".
Grupo 16 — Camas, roupas de cama e roupa de dormir, colchões e travesseiros.
q) quaisquer outros esclarecimentos serão dados nos dias úteis
das 7 às 15 horas, estando também à disposição dos interessados a
relação dos artigos constantes dos itens 1 a 16, da letra "p" do prer
sente edital.
Quartel em Petrópolls, Estado do Rio, 7 de dezembro de 1938.
Gutenbe; g Aires de Miropda, cap. secretário do C. A.
e

Décimo Quarto Regimento de Infantaria
( LEI R. M. — 1.a D. L.
CONCORRÊNCIA

De ordem do Sr. coronel comandante do Regimento e Presidente
do C. A., faço público" para conhecimento dos interessados que em
obediência ao determinado no aviso n. 35, de 9 de novembro, publicado em D. O. de ii do mesmo mês e de acórdo com o art. 52 do
O. C. P. U. se acha aberta a concorrência administrativa para for.
necimento de capim verde ao sServiço de Aprovisionamento deda
dade, durante o exercício de 1939, devendo os interessados apreseno
tarem os documentos exigidos em lei para inscrição na mesma concorrência.
I — Ag informações necessárias aos interessados serão prestadad
na sede do Serviço de Aprovisionamento, nos dias úteis, durante 0
primeiro expediente.
II — O praso de encerramento será em 26 de dezembro corrente.
Quartel em São Gonçalo — Estado do Rio de Janeiro, em 6 de
dezembro de 1938. — Oscar Garnier da Silva, 1. 0 tenente aprovisiN
nador.
(1.a R. M. — 1.ft D. I.
CONCORRÊNCIA

De ordem do Sr. coronel comandante e presidente do C. A.
desta Unidade, faço público para conhecimento dos interessados que
este corpo receberá propostas para venda de resíduos do rancho
estrume durante o exercício de 039:
Os proponentes deverão apresentar as suas propostas em envonl
tope fechado, acompanhadas de requerimento dirigido ao presidentq
do Conselho de Administração do Regimento, até o dia 26 do correntd
podendo qualquer informação ser prestada na sede do Serviço do
Aprovisionamento, diariamente, no primeiro expediente.
Quartel em 2Ao Gonçalo, em 6 de dezembro de 1938. — (Meg
Garnier da Silva, 1.0 tenente aprovisonador.

Segunda Região Militar
BOSPIT.SL MILITAR DE SÃO PAULO
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de coneo ffrência administrativa publicado no Diário Oficial de 7 do correntes
página 24.729.

Batalhão de Guardas
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de cucarrência para o contrato de dentistas no B. G., publicado no Dial...g
Oficial de 7 do corrente, à página 24.728.
—

Quarta Regimento de Infantaria
•

Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concorrènog
publicado no Diário Oficial de 7 do corrente, à página 24.728.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PCBLICAS -

Edital de concorrência pi:blica para 10 ;serviço de ~legação entrt
Porto Mendes, Posadas e Corrientes, no rio Param!, de acorde
com a autorizaçdo constante do Decreto-Lei n. 677, de 12 de Se.,
- !t
tembro de 1938.
Obrais,
e
De acordo com a autorização do Sr. ministro da 'Viação
Públicas por ofício n. 5.225 de 7 de outubro findo, serão recebidas t
na sede do Departamento Nacional de Portos e Navegação, ã Praça Maná, 10, àg 14 horas do dia 6 de fevereiro de 1939, pela Censissãst
presidida pelo engenheiro classe "II", Décio Fonseca, para isso de-'
signado pelo Sr. diretor, propostas para o contrato do serviço de
navegação entre Porto Mendes, Posadas e Corrientes, no rio Paraná. de acordo com as condições seguintes:
I — Os interessados deverão apresentar itã suas propostas °ali
3 (três) vias, sendo a primeira devidamente selada, eacritsa San
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reiculo,i . sem emendas, razuras ou entrelinhas, encerradas em uma
sobre-carta fechada e lacrada, tendo na parte externa os seguintes
dizeres:. "Proposta de (nome do concorrente) para o serviço de navegaeãO entre Porto Mendes, Posadas e Gorrientes, no rio Paraná".
II — As propostas deverão conter a indicação do tiCIVICO, a ds) cação da subvenção pretendida por milha navegada, não pork,nlb' o respectivo total exceder de 500:0014000 (quinhentos contos 'de
is) anuais, de acordo com o disposto na cláusula décima oitava
tias abaixo estabelecidas para o contrato; a relação do aparelhamento flutuante do proponente e a declaração de sujeitar-se este (prapente) a todas as cláusulas do contrato.
III — Em outra sobre-carta fechada os concorrentes aprz.,senrecibo do depósito, feito no Tesouro Nacional bu na Caixa,
1•:conómica de lis. 10:0003000, (dez contos de reis), em títulos da
vida pública ou em moeda corrente, e documentos com que com; el:vein. dispor de material flutuante e recursos financeiros necesà execução do serviço. O depósito feito servirá para garantir
assinautra do contrato e o concarrente . ,aceito perderá o 'mesmo em
.eficin dos cofres públicos si se recusar a assiná-lo no prazo de•
dias contados da data da publicação no "Diário Oficial" do julwiento da concorrência. Para assinar () contrato terá o licitante
ti
ore ,hmrvinte aumentar o referido depósito de modo a completar
e;o títulos da dívida pública ao portador ou em moeda corrente a
(1Hil ia elo 30:000000 (trinta contos de réis), que ficará constitninfia a canção constante da cláusuln igsi,aa sétima do contrato.
ry ___ Ato continuo ao recebimento das propostas, serão abertAs as solve - cartas que contenham os documentos mencionados na
condição nnterior, devendo ser publicada no prazo de seis dias, no
Diário' Oficial" a relação dos concorrentes julgados idôneos, coM
ao mesmo tempo do dia e hora para a abertura de suas
•pr, linstas.
V — As propostas dos concorrentes que não forem consideraHône is serão devolvidas fechaJas como tenham sido apresentar!
VI — Nã serã ) tomadas em consideração as propostas que não
f , zerern as exigências d) pz..s.mte edital, ou contiverem condip xtranhas ao mesmo.
VII — O serviço que faz objeto do presente edital será contraem o c 'acorrente que mamt . subvenção p edir e, no caso de
1.1,a , e terá preferência o que inellioe serviço oferecer.
VIII — A presente coneorcancia que á aberta em virtude da
y a . orização constante do Decreto-Lei n. 677, de 12 de setembro de
VY'S. p iGerá ser anulada pelo C overno. sem que por isso assista
:to proponentes qualquer direito a indenização.
IX — Só poderão concorrer a esse serviço pessoas ou empresas
— O contrato a ser Irxrado

° TT1

vir tude da concorrência pá-

a que se refere o Presen'e ^ditai obedecerá às cláusulas abai:\ u - rn . .meionadas, — devendo o propoms rIe escolhido exibir para as... 11,-tItira do respectivo ternni, a cerlidri de que trata o art. 33 do
j)e,.retil n. 20.291, de 12 de ae,,s; 0 de 1931.
Cláuso:as a que se refere o enil!rao d navgação entre os Portos

Ge Porto Mendes, Poamiaa e Corrientes no ria Paraná
Primeira — A sede do r:- ntrrtante será na cidade de Curitiba
3; E s tado do Paraná ou onde melhor convier.
Segunda — O coo' -that , obriga-se a fazer três viagens re-.
(loodas.por mês entre o., narina d e Porto Mendes, Foz do Iguassit,
p osadas P Corrientes, no rio Po r má. O programa acima poderá. a Juizo do Governo e quando o tráfego de mercadorias exigir; ser
modificado.
Terceira — O contratante deverá empregar nos serviços emJ n arcações aconselhadas para a navegação a que se destinam, devendo essas embarcações ser novas ou remodeladas desde que tenham
Yoenns ,cle 15 anos de tráfego, ter a marcha de oito milhas horárias
e dispór dos necessários meios de conforto e segurança a juizo do
Departamento Nacional de Portos e Navegação.
Quarta — O serviço de navegação deverá ser Iniciado dentro do
P r a z o de 90 dias, a contar da data do registo desse oontrato pello
Tribunal de Contas.
.
Esse início poderá ser efetuado com embarcações provisórias,
'desde que, embora não integralmente nas condições do contrato,•
possam razoavelmente, satisfazer n serviço até que este seja real"tâclo plo aparelhamento definitivo no prazo de Z anos.
Quinta — Ae embarcações que se inutilizarem no serviço ou'
que se perderem em consequénoia de acidente, eerão . substituindas
'dentro do prazo de 12 meses, por outras que satisfaoam as 'condicães da crilusula terceira, periodo 'esse durante o qual poderá o rese4ivo serviço ser executado por embarcações tornadas a frete te
ac a ltas pelo Departamento Nacional de Portos e Navegação.
Sexta — As tabelas de distâncias,' de horários, de fretes ë de
ssagenty serão apresentadae h aprovação do Governo dentro do
a• AZO de . 60 dias contados da data do registo deste 'contrato pelef
'1 eibunel de Contas.
Essas tabelas s poderiki ser hiteradas -dope% de 2 anos de vigor
4 por Inútuo mordo entre o Governo e o Contratante e serão pu-i
Weide:e h custei deste, no "'Diário Oficiar e no jornal do Governo
fUtitdo do Paraná.
MC= — O contratante bbrigti-he 311strtbuir equitativameate e iiroporcionalmente pelos portos de escala 'a lOtação e praça das
41-1 etraigi~dan Q~anela ier Mercadorias de facil dele-
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Oitava — O contratante obriga-se a observar os regulamentos
atuais e os que vierem a existir referentes e aplicáveis aos serviços
de navegação contratada.
Nona — O contratante obriga-se a transportar gratuitamente
9£11 suas embarcações:
a) O diretor do Departamento Nacional do Portos e Navegação e os funcionários deste, encarregados da fiscalização
dos serviços;
b) as malas do correio, nos termos da legislação vigente;
e) os funcionários encarregados do serviço postal;
d) os objetos remetidos ao Ministério da Viação e Obras
Públicas e repartições subordinadas ou por elas expedidos e
bem assim os destinados às exposições oficiais do Governo
Federal;
e) os objetos destinados ao Museu Nacional e qualquer,
material enviado para estudos e pesquisas científicas dos
estabelecimentos oficiais, desde que o peso não exceda de 2
toneladas;
f) os dinheiros públicos, pertencentes ou destinados aos
cofres públicos federais o estadtiais.
g) as sementes e mudas de plantas, instrumentos agrícolas, adubos, animais reprodutores de raça pura remetidos
pelos Governos Federal e Estaduais.
•
Parágrafo único. Os materiais ou mercadorias destinados aos
serviços do Governo, gozarão mediante requisição devidamente autorizada, o abatimento mínimo de 30 % nos despachos.
Décima — O contratante e seus subordinados não poderão fazer comércio por conta própria ou por intermédio de outrem, nos
mercados servidos pelas linhas de navegação de que cogita o presente
contrato.
Décima primeira — Alem das vistorias exigidas pela legislação
em vigor ficarão as embarcações do contratante sujeitas as que, a
juizo do Departamento Nacional de Portos e avegação, forem julgadas necessárias, obrigando-se ainda o contratante a proceder nos
reparos e concertas delas decorrentes, no prazo que lhe for mar,:ado.
Décima segunda — Os navios do contratante, gozarão de regalias de paquetes, de acordo com a legislação em vigor.
Décima terceira — Em retribuição ao serviço especificado na
cláusula segunda, o contratante receberá a subvenção que propii,er
por milha navegada, e que não poderá exceder de 500:000000 (quinhentos contos de réis) anuais.
O pagamento. da subvenção far-se-á em prestações mensais pe-a
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná, mediante
requerimento acompanhado do atestado passado pelo Departamento
Nacional de Portos e Navegação.
Décima quarta — No caso de, por motivo de força maior devidamente comprovada, não poder ser completada a viagem redonda,
de acordo com a escala estabelecido na cláusula segunda, será a
subvenção calculada tendo-se em vista o número de milhas realmente navegadas.
Décima quinta — A subvenção devida ao contratante correrá a
conta da dotação puniria, prevista nas respectivas leis orçamentárias,
de acordo com o art. 2° do Decreto-Lei n. 677, de 12 de setembro
de 1938.
Décima sexta — O contratante obriga-se a apresentar os quadros e relações que forem determinados pelo Departamento Nacional de Portos e Navegação para fins de estatística e fiscalização.
Décima sétima — Sendo federais, os serviços executados pelo
contratante não estão sujeitos a impostos estaduais ou municipais.
Décima oitava — O presente contrato vigorará pelo prazo de 10
anos,. contados da data do seu registro pelo Tribunal de Contas, não
se responsabilizando o Governo por indenização alguma se lhe for
negado registro.
Décima nona — O Governo Federal se reserva o direito de comprar ou tomar a frete qualquer embarcação do contratante mediante,
no primeiro caso, o último valor reconhecido para as embarcações c,
no segundo caso, a renda liquida média produzida pela embarcação
ocupada nos, 12, meses anteriores a data da ocupação.
Vigésima.— As dúvidas suscitadas na interpretação de disposicifas contratuais e sobre as quais as partes contratantes não poderem
chegar a Mordo, serio resolvidas por três árbitros, sendo .escolhido
ma pelo, Governo Federal, outro pelo contratante e um terceiro por.
acordo entre essas duas partes, ou por sorteio, dentro de quatro nomes, apresentando cada um dos árbitros anteriormente escolhidos,
dois nomes.
Vigésima primeira — Por inobservância de qualquer das cláusula do presente contrato, não sendo motivada por força maior,
aceita pelo Governo Federal, ficará o contratante sujeito às seguiutas multas:
' a) de um conto de réis (1:0003000) a dois contos de
Me (241003000) por trimestre ou fração deste se não encetar
o serviço no prazo estipulado na cláusula VI;
b) de trinta por cento (30%) a ciumenta por cento
;(50%) da subvenção, por viagem não realizada ou feita do
modo Incompleto, salvo por motivo de força maior, reconhecida pelo Governo;
e) de cinco por cento (5 %) da subvenção, pelo atraso
de mais de quatro horas no horário da partida da embarcação;
quando o atraso exceder a quarenta e eito hem, lifisgelii
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será considerada como não realizada ou Interrompida, tonfOfe
me o atraso se verificar no inicio ou no decurso da viagerd,
caso em que será aplicada a penalidade de que trata a letra "b". O mínimo das multas desta alínea será de oein mil
réis (1003000);
d) de duzentos mil reis (2008000) pela demora da 'entrega das malas postais e de quinhentos mil réis (5008000) no
caso de estravio das mesmas;
e) de duzentos mil réis (2008000) a quinhentos mil réis
(5008000) por qualquer infração deste contrato não especificada na presente cláusula.
Jigésima segunda — Independente de ação ou interpelação judicial poderá o Governo decretar a rescisão do contrato, perdendo o
contratante a caução, que reverterá para os cofres públicos, nos dois
seguintes casos:
1°, por interrupção do serviço contratual por prazo superior de noventa dias;
2°, ao ser pela terceira vez e no mesmo ano, imposta
multa por uma mesma infração.
Vigésima terceira — O contratante não poderá transferir o
contrato, sem prévia autorização do Governo Federal.
Vigésima quarta — O contratante obriga-se a promover o estebeiecimento do tráfego mútuo com as linhas de navegação e vias
ferreas que venham ter aos portos servidos pelos seus vapores, segundo as condições que forem aprovadas pelo Departamento Naoional de Portos e Navegação.
Vigésima quinta — Em tomadas de contas anuais será devida-'
mente apurada a importancia do capital que durante o ano tenha
tido aplicação nos serviços contratados, especificando o que, com a
devida autorização, tenha sido acrescido ao do ano anterior, bem
como o que com a competente aprovação, tenha sido retirado ou descontado por depreciação.
Serão apuradas igualmente as importAncias das rendas arrecadadas pelos serviços executados, bem como as despesas de administração, custeio e conservação dos ditos serviços, deduzindo-se a
lenda líquida correspondente para os devidos efeitos.
Vigésima sexta — Ao Governo Federal fica reservado o direito
de encampar a presente concessão, em qualquer tempo. O preço da encampação será correspondente ao capital reconhecido pelo Governo
Federal no ano anterior ao da encampação, apurado nos termos da
cláusula XXV.
Vigésima sétima — O contratante terá em caução no Tesouro
Nacional, ou na Caixa Económica em moeda corrente ou em apólices
fenerais, a importância de 30:0008000 comprovada por documento
(pie fará parte integrante do processo de que trata o presente contralo. Para as despesas de fiscalização o contratante recolherá ao
I pé. ouro Nacional a quantia de 3:0008000 por semestre adiantado.
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
3 de dezembro de 1938. — João Baptista Pereira, pelo chefe do Exre diente.
1/eparlamenio Nacional de Portos e Navegação
£(11.1 •21 de, conoornência pdb/ieia pana p *areio de ; 00042 entriei
de . Altio0ag,
Penedo e Piranhas, no. Baixo São Froineisoo, Ba r,
de acordo com. a autorização constante d,o decreto.kii flw 8t2, dee
23 de junho de 1938, retificado peso 'dectetp-let n. 652, d, ,28
de aaostO do mesmo ano.
,
De acordo com a autorização•do Sr. minietro da Via*. e Obrad
eúblicas por alojo n. 4.217, de 15 de setembro finde, serão reoe..
Judas, na sede do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
à praça Meuá n. 10, às 14 lepras do dia 3 .de fevereiro de 1939, peia
Comissão presidida pelo engenheiro desse N, Moio Fonseca, para
isso designado pelo Sr. diretor, propoetas para o contrato do serviço de-navegação entre Penedo e Piranhas, no Baixo São Francisco,
Estado de Alagoas.
— Os interessados deverãe apresentar as suas propostas em
3 (tibs) viaa, sendo a primeira devidamente solada, eeoritas
*vernáculo, sem eanendas, remiras ou entrelinbee, encerradas ean uma
sobre-carta fechada e lacrada, tendo na parte externa os seguintes
'dizeres: "Proposta de Inome do concorrente) para o serviço da navegação entre Penedo e Piranhas, ne Baixo São Francisco, no Estado
kle Alagoas.
ir — As propostas deverão conter a indicação do *erviço; a deelevação da subvenção pretendida por milha navegada, não ponendo
1, respectivo total exceder de 100:000$ (cem contos de réis) anuais,
'de acordo com o disposto na cláusula décima oitava das abaixo estabelecidas para o contrato; a relação do aparelhamento' flutuante
do proponente e a declaração de sujeitarese este . (proponente) a
todas as cláusulas do contrato.
III — Em outra sobre-carta fechada os concorrentds •apiresentarão recibo do depósito, feito no Tesouro Nacional ou na Caixa'
Wconómica de 5:00(4 (cinco contos de réis), em titulas da divida
pública ou em moeda corrente, e documentos e,orp que comprovem
idispór de material flutuante e recnreps financeiros necessários: à.,
execução do serviço. .
O depósito feito servirá para garantir a assinatura do contrato
II) o concorrente aceito perderá o mesmo em benefício aos cofres
públicos se se recusar a assiná-lo no prazo de 30 dias contados da
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data da publicação no "Diário Oficial" do julgamento da õon-CoM
ranoia. Para assinar o contrato terá o licitante de previamente aumentar o referido depósito de modo a completar em títulos da divida
pública ao portador, ou em moeda corrente a quantia de 10:0008000i
,(dez contos de reis), que ficará constituindo a caução constante dai
cláusula vigésima sétima do contrato.
IV — Ato continuo ao recebimento das proposta, serão abortas
as sobre-cartas que contenham os documentos mencionados na cone
dição anterior, devendo ser publicada no prazo de seis dias, rice
"Diário Oficial" a relação dos concorrentes julgados idóneos, com?
indicação ao mesmo tempo do dia e hora Rara a abertura do suas
propostas.
V — As propostas dos concorrentes que não forem considerados
idóneos serão devolvidas fechadas como tenham sido apresentadas.
VI — Não serão tomadas em consideração as propostas que não'
satisfizerem as exigências do presente edital. ou contiverem condições extrainhas ao mesmo.
VII — O serviço que faz objeto do presente edital será contratado com o concorrente que menor subvenção pedir e, no caso de
empate, terá preferência o que melhor serviço oferecer.
VIII — A presente concorrência que é aberta em virtude da
autorização constante do decreto-lei n. fe, de 23 de junho de 1938,
poderá ser anulada pelo Governo, sem que por isso assista aos proponentes qualquer direito à indenização.
IX — Só poderão concorrer a esse serviço pessoas ou empresas
brasileiras.
X — O contrato a ser lavrado em vintude da concorrência pé.Mica seque se refere o presente edital obedecerá às cld.ueulae abaixo
mencionadas, devendo o proponente escolhido exibir para a.:.zinatura.
do respectivo termo, a certidão de eme trata o art. 33 do decreto.
n. 20.291, de 12 de agosto de 1931.
Cláusulas a que se refere o contrato de navegação entre Penedo
e Piranhas, no Baixo São Francisco, Estado de Alagoas
Primeira — A sede do contratante será em Penedo, no Estado
de Alagoas.
Segunda— O (contratante se obriga a fazer uma viagem redonda
einaiaal entre Penedo e Piranhas com escalas, na ida e na volta por
:Propriá, Colégio, São Braz, Porto de Folha, Tralpú, Belo Monte.
curral das Pedras e Pão de Açúcar. O programa acima poderá;
a juizo do Governo e quando o tráfego de mercadorias exigir, ser
modificado.
Terceira — O contratante d'everá • empregar nos serviços embarcaçrs'es aconselhadas para a navegação a que se deetinam . devendo essas embarcações ser inovas ou remodeladas desde que tenham
¡menos de 15 anos de tráfego, ter a marcha de oito milhas horárias
e dispor dos necessários meios de conforto e segurança, a juizo do
.Departamento Nacional de Portos e Navegação.
Quarta — O serviço de navegação deverá ser iniciado d:ntro
do prazo de 90 dias, a contar da data do registro desse contrato pele
Tribunal de Contas.
Esse Infido poderá ser efetuado com embarcações provisórias
desde que, embora não integralmente nas condições do coatratn, '
possam razoavelmente satisfazer o serviço até que este seja realizado pelo aparelhamento definitivo no prazo de 2 anos.
Quinta — As embarcações que 6e inutilizarem no serviço ou
ique se, perderem em consequencia de acidente, serão substitoides
dentro do pilai° de 12 meses, por outras que patisfmain as con lições
da cláusula terceira, período esse durante o qual poderá o respectivo
eerviço ser executado por embarcações tomadas a frete e aeieites pelo Departamento Nacional de Portos e Navegação.
Sexta — As tabelas de distancias, de hdráriols, de fretes e de
passagens serão apresentadas à aprovação do Governo dentro do .
prazo de 60 i(sessenta) dias ontaslos da, date do registro deste contrato Pelo Tribunal de Contab. • '
Eme tabelas zó potierão'ser alteradas depois de 2 anoa do vigor
'e por mútuo acordo entre o Governo e o contratante e serão publicadas à custa deste, no "Diário Oficial" e no jornal oficial do
'Governo 'do Estado de Alegou,
Sétima —'0 contratante obriga-es, a distribuir equitativaniente
e propoecionalmente pelos portos de escala a lotação e praee dee
isuas embarcações dandp preferencia às mercadorias de'facil dereoioreção.
Oitava -- O contratante obriga-se a observar os regulamentos e_
'atuais e os que vierem a existir referentes e aplicáveis aos serviços r—
da navegeção contratada.
Nona — O contratante obriga-te a transportar gratuitamente -0
Rm suas embarcações:
o) o diretor do Departamento Nacional de Portos e Navegação
e os funcionários deste, encarregados da fiscalização dos serviços;
b) as malas do correio, nos termos da legislação vigente;
F) os funcionários encarregados do serviço postal;
'
d) os objetos remetidos ao Ministério da Viação e Obras 'PI':
Moas e repartições subordinadas ou por elas ex pedidos e bem
si:/11 os destinados às exposições oficiais do Governo Federal;
e), os objetos destinados ao Museu Nacional e (malquer mate-a
rial enviado para estudos e pesquisas dentificas dos estahelecio
mentos oficiais, desde que Ó peso oão . exceda de 2 toneladael
1) os dinheiros públicos, pertencentes ou destinados 'ao a Chrefél
públicos federais e estaduais;
(1) as sementes e mudas de plantas, instrumentos arIzobla,
adubos, animais reprodutores de raça pura remetido pelos Governos Federal e Estadualea
• -e' e
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Parágrafo único, Os Materiais ou merraooria§ ileatinadoa tios
serviços do Governo, gozarão mediante requisição devidamente autorizada, o abatimento mínimo de 30 % nos despachos.
Décima — O contratante e seus subordinados não 'Mediei fti-:
ser comércio por conta própria ou por intermédio de outrem, nos
mercados servidos pelas linhas de navegação de que cogita o presente contrato.
Décima primeira — Além das vistorias exigidas pela legislação
em vigor, ficarão as embarcações do contratante sujeitas as que, a
juizo do Departamento Nacional de Portos e Navegação, forem julgadas necessárias, obrigando-se ainda o contratante a proceder aos
reparos e concertos delas decorrentes, no prazo que lhe for marcado.
Décima segunda — Os navios do contratante gozarão ,de regalias de paquetes, de acordo com a legislação em vigor.
Décima terceira — Em retribuição ao serviço especificado na
cláusula segunda, o contratante receberá a subvenção que propuser
por milha navegada, e que não poderá exceder de 100:0002000 (cem
contos de reis) anuais. O pagamento da subvenção far-se-á em
"p restações' mensais pela Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no
,Estaclo de Alagoas, mediante requerimento acompanhado do ates.4
lado passado pelo Departamento Nacional de Portos e Navegação.
Décima quarta — No caso de, por motivo de força maior, devi-,
daniente comprovada, não poder ser completada a viagem redonda,
de acordo com a escala estabelecido na cláusula segunda, será g
subvenção calculada tendo-se em yista o número de milhas realmente navegadas.
Décima quinta — A subvenção devida ao contratante correrá
a conta da dotação p rópria, previstas nas respectivas
leis orçamentárias, de acordo com o decreto-lei n. 512, de 23 de j unho de 1938,
retificado pelo decreto-lei n. 862, de 26 de Agosto de M esmo ano.
Décima sexta — O contratante obriga-se a 'apresentar os tara.
odres e relações que forem
determinados pelo De p artamento Nula,
'nal de Portos e Navegação para fine de estatistioa e fiscalização.
Décima sétima — Sendo federais, os serviços executados pelo
!4.,, aitratante
não estão sujeitos a impostos estaduais ou munioipala.
Décima oitava — O presente contrato vigorará pelo prazo da
•10 anos, contados da data do seu registro pelo Tribunal de Contae,
,não se res p onsabilizando
o Governo por, indenização alguma se lhe
licr negado registro.
Décima nona — O Governo federal se reeerva O direito de
dr. onierar ou tomar a frete qualquer embarcação
do contratante me,
tdiante, no primeiro caso, o último valor reconhecido
peru as ein.,barcações e, no segundo caso, a renda liquida média produzida pela
rembarcação ocupada nos 12 meses anteriores a data da ocupação.
Vigésima — As dúvidas suscitadas interpretaçãO do dispas
eições contratuais e sobre as quais as partes contratantes não
pode. ,
rem chegar a acordo, serão resolvidas por três arbitrok acedo escost
'thido um p elo Governo Federal, outro pelo contratante e
temais
'ro por acordo entre essas duas partes, ou por sorteio, um
dentro de
quatro nomes, apresentando cada um dos árbitros antedoemente
e

scolhidos, dois nomes.
Vigésima primeira
Por inobservância de qualquer das dilue
;aulas do presente contrato, não sendo Motivada
'aceita pelo Governo Federal, ficará ti bontratante - par forca maio;
Stitetb4 Nd 'Seguia• tes multas:
•
a) de um conto de ',Sb €1;0002000y a 'doia tontos
de réis
5 2:0002000), por trimestre ou fração deste $e não encetar o serviço
sno prazo estipulado D8 014815818 3nFit
b) de trinta por cento 't80 'tf N IdgboOntS
aitaftbiii ,0),
da subvenção, por viagem não realizada 'ova feita
Mo(Ad
pleto, salvo por motivo de força maior, reconheeida pek
~timo
o.) de cinco por 'cento (5 %) da subyencãe, peto pr*Citg_rnais
4o quatro horas no horário da partida da ansbarceioua untando o
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férreas que Venhani ter aos portos serviços pelos seus vapores, se-

gundo as condições que forem aprovadas pelo Departamento Nacional de Portos e Navegação.
Yigésima quinta — Em tomadas de contas anuais será devida-

mente apurada a importância do capital que durante o ano tenha
tido aplicação nos serviços contratados, especificando o que, com
a devida autorização, tenha sido acrescido ao do ano anterior, beta.
tomo o que, com a competente aprovação, tenha sido retirado ou
descontado por depreciação.
Serão apuradas igualmente as importâncias das rendas arreca.
dadas pelos serviços executados, bem como as despesas de adminis-4'
tração, custeio e conservação doe ditos serviços, deduzindo-se a ron.
da líquida correspondente para os devidos efeitos.
Vigésima sexta Ao Governo Federal fica reservado o direito
dê encampar a presente concessão, em qualquer tempo. O preock
da encampação será correspondente ao acapital reconhecido pele n
Governo Federal, no ano anterior ao da encampação, apurado nos
termos da cláusula XXV.
Vigésima sétima — O contratante terá em caução no Tesouro
Nacional, ou na Caixa Económica em moeda corrente ou em apé-i
Nes federais a importância de 10:0001000 comprovado por do.
Oumento que fará parte integrante do processo de que trata o pracontrato. Para as despesas de fiscalização o contratante reooao Tesouro Nacional à quantia de 3:000$000 por semestre
adiantado.
Secretaria do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
(i..de dezembro de 1938. — João _Baptista Pereira, pelo abafe do
Cxpediente.

e:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Departamento Nacional da Produção Animal
abama-ea -g atenção doe interessados para o edital de concorrânola publicado no "Diário Oficial * de 19 de novembro do corrente.
À página 23.145/146, sobre a construção de um galpão destinado à
;Angela dg Yaftões gel Walita Cruz.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E COMgft(20
Departamento
tamento Nacional do Traballg
•

Terjaelrii Settelid '
Xnurktiateri Da biUll~

krotesso
. u. 13.528.-39.
Ar. Antonio Josê Peretra,
õ tendo basti Sinta interpoStri recurso da decisão proferida

processo DNT. n. 13.528-36, que lira impôs a multa de cem mil
kéis (1003000), prevista na artigo 29, do decreto n. 23.768, de 18 de
¡janeiro de 1934 bem como o pagamento da Importância de trezentos
Mil Mis (3001000), correspondente à indenização de férias a que tem
Direito e reclamante Adolfo Nascimento, fica notificada a recolher,
Pg quantias acima discriminadas à Recebedoria do Distrito Federal,

Mediante guias deste DepartamentO, no prazo de dos (1h) dias, sob
dal isobrling exeçutiva.
de ae1r5, 24:do OlageThrgi ia Ant..,
~44 MaP1109,ffin
OffiNitk4 Inter.o
T

atrazo exceder a q uarenta e ottO baru, a Nrimani
Mei Woteiderada
Nano não realizada ou interrompida, conforine a atraso ita verificar,

.PeRartemento Ntiefomd do Trabalha

penalidade de que trata a letra b. O rnininid das
- multas desta 'alínea
••orti de cem U réis;
delbeeP0'
d) de duzentos mil reis (200$0009 pela 'dem" da entrega
dag
malas postais e de quinhentos mil réis (5001000)' no caso de ex.K
trá`vio das mesmas;
e) de duzentos mil róis (2001000) a
duhen(ói4 rtill réia

%Iereeigg Catetão
'Á
ircruanaoão na murre

no Inicio ou no decurso da
:alagam, um nra que será aplicada a

500$000) por qualquer infração deste contrato não especificado na
presente cláusula.
, Vigésima segunda a— Independente de ação ou interpelação.
poderá o Governo decretar a rescisão do contrato, perdendo
o Conr.
tratante a caução, gr% avertera para os cofres públicos, nos
MO
I seguintes casos t;
1°, por Interrupção do serviço contratual por prazo 'superior
de )90 dias;
20, ao ser péla terceira yes e• rto raes
mesmo ano, imposta multa
por, uma mesma infração.
•
• Vigésima terceira — O contratante não p oderá traqsferir e
contrato, sem prévia antorização - do Governo Federal.
Vigésima quarta — O contratante obriga'-se a promorr O
Delguirriento de 'tráfego ¡natio- comás linhas tiq navegn'-., é xiag

;(procteeeo DNT.toN-W-932)

S. ItigAttfi R eis êt NIIPaah484:
,
gusa lirMi 180t11189,48 de que de aoordd °aia 'a -decisão pro.
Parida po prooesso flN91 215-W-932, nos termos chi artigo CO , do T.
preto 23.70, de ia de janeiro do 1 1934, foi multada em emin. mil
[(100$00O)., jniportitnela essa que, acrescida da quantia de cento 0;
Oitenta mil réis [(480$000), correspondente à indenização de férias a4
flue tem direita ti reolamante Valdemar Luis dos Santo- , deverá serIl
recolhida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante* guias destet
Departamento, Conforme O estabelecido ao Decreto 22.131, de 2.3. det

povembro de 1032.
No caso de interpoalettó de remirão, dentre (18 Pi'azé quê a 103,
faculta, deverão ser depositadas às importâncias acima
mencionados,
mediante guias deste Departamento, o que, tombem, não '
realizando, importará na inscrição da dívida plra cobrança exectltiva.
reabsando,
Jaltneirnteir9i_doe. novembro de 1938. -- Laertg álmitad.o, dl9toritio4
4 dsee,,

\N.
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Departamento Naciofial ild Trahalliõl
Terceira Secção
NOTIFICAÇÃ O DE MULTA

(Processo DNT. 8.690-37)
Sr. diretor da Empresa Brasileira de Ónibus::
Não tendo essa firma interpo , lo recurso da decisão proferida no
brocesso DNT. 8.690-37, que lhe impoz a multa de cem mil reis
1000W), prevista no artigo 29, do Decreto 23.768, de 18 de janeiro
tle 1934, bem como o pagamento da importância de trezentos mil reis
g300$000), correspondente à indenização de férias a que tem direito
reclamante Luiz Bento Monteiro, fica notificada a malhar as quantias acima discriminadas à Recebedoria do Distrito Federal. mediante
guias deste Departamento, no prazo de dez (10) dias, sob pena de oebruto executiva.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. - Laerte Machado, d17
!
'!retor da Secção, interino.

Departamento Nacional do Trabalho
Terceira Secção
NOTIFICAÇÃO DE MULTA

(Processo DNT, 39.311-35)'
Srs. Seabra &
Fica essa firma notificada de que de emulo com a decisão urde-.
vida no processo DNT. 39.311-35, nos termos do artigo 25 do Deereto 23.103, de 19 de agosto de 1933, foi multada em cem mil Me
1(1008000), importância essa que, acrescida da quantia de cem mil
réis (101)8000), correspondente à indenização de férias a que tem direito o reclamante Manuel Pereira Filho, deverá ser recolhida à IteOebedoria do Distrito Federal, mediante guias deste Departamento,
sonforine o estabelecido no Decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932,
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei fabulia, deverão ser depositadas as* importâncias acima mencionadas,
!ainda, mediante guias deste Departamento, o que, tambem, não se
jrealizando, importará na inscrição da dívida para cobrança executiva.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. - Laerte Machado, diliretor da Sceoão, interino.
,

Departamento Nacional do Trabalho
Terceira Secção
NOTIFICAÇÃO DE MULTA

'(Processo DNT. 37.763-35')
Sr. diretor das Industrias Químicas Aliadas Limitada'
,. Fica essa firma notificada de que de acordo com a deoisão pro'llerida no processo DNT. 37.763-35, nos termos do artigo 29, do Decreto 23.768, de 18 de janeiro de 1934. foi multada cm csm mil reis
1(1008000), importância essa que, acrescida da quantia de cento e
;vinte mil reis (1208000), correspondente à indenização de férias a
Nue tem direito o reclamante José Gonçalves, deverá ser recolhida à
atecebedoria do Distrito Federal, mediante guias deste Departamento,
kronforme o estabelecido no Decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932..
No caso de interposição de recurso, dentro do prazo que a lei almas, deverão ser depositadas as importâncias acima mencionadas,
Cinda, mediante guias deste Departamento, o que, tambem, não se
Irealizando, importará na inscrição eia divida para cobra-na executiva.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. - Laerte .11 xhado.
„reter da Seccan interino.

zembro do 14/38 24803
-

Lúcio de Andrade.
'Alice Nogueira Amare.

:Enrico Sodré Viveiros de Castro.
Raul Gital de Alencastro Filho.
Marília Pereira da Silva.
Augusto Martins Gnterres.
Sebastião Jorge Brown.
Fernando Augusto Peixoto.
Serviço do Pessoa!, 3 de dezembro de 1938.

diretor.

Edgard

de

Ai elo,l

Departamento Nacional do Trabalho
A firma José Teixeira Ancôde, estabelecida com barbearia à
avenida Mem de Sá n. 243, nesta cidade, porém, não encontrada nesse
local, por não ter interposto recurso da decisão proferida no proeesso DNT. 2.970-35, que lhe impOs a multa de 100,8000 (cem mi;
réis), prevista no art. 19, do decreto n. 22.979, de 24 de julho de
1933, por infração cio art. 17, do referido decreto, dentro do prazo
determinado no decreto n. 22.131, de 23 de novembro do 1932, fica -NN
notificada a recolher a quantia acima referida à Recebedoria do Distrito Federal, no prazo de dez dias, mediante guia deste Departamento, sob pena de ser inscrita a divida para respectiva cobrança
executiva.
Segunda Secção, 5 de dezembro de 1938. - Dana° Costa Alves
da Silva, of. adm., classe H, no impedimento do .dire rtor de nego.

Departamento Nacional do Trabalho
A firma Gonzalez & Lanjane, estabelecida com loja de calçados à
rua São Cristóvão n. 274, nesta cidade, por não ter apresentado recurso da decisão proferida no processo DNT. 4.621-35, qce lhe impôs a multa de 1008000 (cem mil reis), prevista no art. 31 do decreto n. 22.033, de 29-10-32, por infração do artigo 1.° do referido.,
decreto, dentro do prazo determieado no Decreto n. 22.131, de 23
de novembro de 1932, fica notificada a recolher a quantia acima
referida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia deste Departamento, no prazo de dez dias, sob pena de ser inscrita a dívida
para respectiva cobrança executiva.
Segunda secção, 5 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves,
of. adm., classe 11, no impedimento do diretor de secção.

Departamento Nacional do Trabalho
A firma José Gomes Pereira, estabelecido, com negócio de açougue à rua Werna 'de Magalhães, nesta cidade, porém não enconArado nesse local, por nãe ter interposto recurso da decisão profeirida no processo DNT. 9.081-36, que lhe impos a multa de 1008000
11(cere mil reis), nos termos do artigo 31 do decreto n. 22.033, de
29 de outubro de 1932, por haver infringido o artigo 32, alíneas
A e B do mesmo decreto, dentro do prazo determinado no decreto
n. 22.131, de 23 de novembro do 1932, fica notificada a recolher a
quantia acima referida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante
guia de recolhimento, dentro 00 prazo de dez dias, sob pena de ser
inscrita a dívida, para respectiva cobrança executiva.
Segunda secção, 5 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alv4,
Cl'. adm., classe H, no impedimento do diretor de secção.

Conselho Nacional do Trabalho
A firma Elói Batista & Comp., estabelecida com negócio de auto
de carga à rua dos/ Cajueiros n. 69, nesta capital, porém não encontrada nesse local, por não ter interposto recurso da decisão préferida no processo DNT. 9.216-35, que lhe impôs a multa de reis
i'008000 (cem mil reis), nos termos do artigo 15, do Decreto número 23.76,6 de 18-1-34, por infração do art. 16 letra C, do rei&
rido decreto, dentro do prazo determinado no Decreto n. 22.131,

de 23 de novembro de 1932, f ta notificada a recolher a quantia acima referida à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guia delito
Departamento, dentro do prazo de dez dias, sob pena de sor inscritqw
g dívida para respectiva cobrança executiva.
Segunda Seeção, 5 de dezembro de 1938. - Danilo Costa iteeets

Serviço do Pessoal
Pelo presente, ficam convidados a comparecer ! dentro do prazo
oito dias, à Secção Administrativa deste Serviço, desde que já
exerçam funções públicas, os seguintes candidatos classificados no
concurso realizado no ano de 1934, para provimento dos cargos de
auxiliares da Secretaria de Estado, dos Departamentos e demais
_ repartições dependentes deste ministério:
Betze Alcântara de Barros.
Maria Inês Borges.
Sebastião Marinho Muniz Falcão.
Maria José de Amorim Santos.
lone Albuquerque.
Iolanda Parente Magoes
kle

Raquel Essabhá.
Nair Santos Caia alho,

jia Silva, of. adm. classe H, no impedimento do diretor de Senão,.
Conselho Nacional do Trabalho

A firma Geremário Lomba, estabelecida com sapataria à rua do
Teatro n. 37, nesta cidade, porém não encontrada nesse loca!, pot
não ter interposto recurso da decisão proferida no processo núme t

11.702-37, que lhe impõe a multa de 4008000 (cem mil reis), nok -ro
termos do Decreto 22.033, de 29 de outubro de 1932, por infração
do artigo I° do referido Decreto, dentro do prazo determinado no
Decreto 22.131, de 23 de novembro de 4'932, fica notificada a reco*ler a quantia acima referida à Recebedoria do Distrito Federal, ne
prazo de dez dias e mediante guia deste Departamento, sob pena

iser inscrita a dívida para respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 5 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves
'tia Silva, of. adm. classe 11, no impedimento do diretor de Seção,.

91804
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Conselho Nacional do Trabalho
A firma José F. Macedo, estabelecido com negócie de Ifquidda
e comestiveis à Avenida Luzitana n. 329, nesta cidade, porém não
encontrada nesse local, por não ter interposto recurso da decisão
proferida no processo DNT. 11.706-38 (1.601-F-34), que lhe impôs a multa de 100.000 (cem mil reis), nos termos do art. 31 dci
Decreto 22.033, de 29-I0-32, por infração do artigo 32, letra b) do
aludido Decreto, dentro do prazo determinado no Decreto número 22.131, de 23 de novembro de 1932, fica notificada a recolher o
quantia acima referida à Recebedoria do Distrito Federal, no praz0
de dez dias e mediante guia deste Departamento, sob pena de -ser
inscrita a dívida, para respectiva cobrança executiva.
Segunda Secção, 5 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alvas
da Silva, of. adm. classe H, no impedimento do diretor de Senão.

Conselho Nacional do Trabalho

' ..ri fl,
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THE NATIONAL CITY DANE OF NEW W:
Matriz: 55 Wall Street, New York City
BALANCETE ENCERRADO EM

30

DE NOVEMBRO DE

A firma Domingos Pinto & Comp., estabelecido com negócio de
auto de carga número 1.503, à Avenida Suburbana n. 122, nesta cidade, porém não encontrada nesse local, fica notificada de que, de
acordo com a decisão proferida no processo 9.215-35, foi multada
em 1008000 (cem mil réiis), nos termos do art. 15 do Decreto número 23.766 de 18 de janeiro ft; 1934, por haver 'infringido o disposto no art. 16 letra C do referido decreto, conforme ficou apurado pela fiiscalização procedida no seu estabelecimento comercial, do
que pelo presente lhe é dado ciência, para os efeitos do estabelecido
no decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932.
Segunda Secção, 5 de dezembro de 1938. - Danilo Costa Alves
eia Silva, of. adm. classe H, no impedimento do diretor
de Secção. P:édios de propriedade do Banco.
Diversas contas
.. .....
No Banco do Brasil - Depósitos especiais por
conta de cobranças do exterior

SOCIEDADES MIONImAs

Total do ativo. .

BANCO DE CRÉDITO PESSOAL
BALANCETE EM
a-.

Emprêstinlos:
.Cuidas correntes . .

-

30

IA NOVEMBRO DE

1938

Ativo
317.:Itd4900

Títulos descontados . .

543:784100

915:381.4)00

em moeda e em bancos
,-Patrinn0nio
..
'-Acionistas
Ações caucionadas
.....
. Devedores por efeitos em garantia 199:360.000
¡ Devedores por efeitos ern cobrança
23:000.000

43:9538900

:-;Tfullos em garantia . .
iTluilos em cobrança . .

9:8918000
2108000

• Diversas contas . .

10:4008000

2.07:640$000
15:0008000
222:3608000
10:101.000
•32:8228900

. .

Passivo
Capital
De pósitos em conta corrente com jur,ls. . .
Depósitos em conta corrente limitada. . .
Depósitos em conta corrente sem juros. . .
Depósitos em unta de cobrança do exterior...
Depóósitos em conta de cobrança do interior. . .
Títulos em caução e em depósito.
Caixa - matriz
..
A.“mcias e filiais do exterior
.
•
Arências e filiais do interior.
.
Correspondentes do exterior. . .
arrespondentes do interior
.
..
Letras a pagar
....
Diversas contas
Depósitos especiais sem juros por conta de cobranças do exterior
Total do passivo.

3.484:8298CM".
3.431:035$800
51.804:370WC

781.272 :0978:700
9.000:0003,4000
212.381:912840C
20.425:281$700
44.875:915$!Oq
71.922:1973C0
140.746:53W00
185.103:869830
4.768:6468700
'
510:9638806

13.340:50387M
1.630:85986n0
3.980:0298n00
12.167:1768109
6.267:81'4900

54.150:3648200
7 8 1.2 7 2:0 9 7 t70 0

S. E. ou O. The National City Bank of New York. - R. M.,
Pranke, gerente, - Thiers Victor Moreira, subcontador.
(C - 8.135 - 7-12-1938 - 1298500).
CASA BANCÁRIA JÚLIO REGO

1.467:671.800

Carta patente n. 1.693

Rua São Pedro n. 22, 1 -- Rio de Janeiro

Passivo
-lapital

'Fundo de reserva
':.ontas cwrentes movimento .
.'7,,ntas correntes garantidas . .
-i:ontas correntes a imb azo fixo ....
Loiras a prémio

1938

Compreendendo as 'filiais do Rio de Janeiro, São Piittio,
e Agência de Santos
Ativo
Capital a realizar
Letras descontadas
:22.9"i9:7800
Letras e efeitos a receber por conta própria do
exterior
176:011;$2e0
Letras e efeitos a receber por conta própria do
interior
..
79:250$000
Letras e efeitos a receber em cobrança do exterior
71.922:197à300
Letras e efeitos a receber por cobrança do interior •
140.740:533300
Valores em liquidação
2.369:W48300
Empréstimos em conta corrente
...
/74.295:338.'200
Valores caucionados
83.175:7733500
..
Valores depositados
101.928:095~
Agências e filiais do exterior
3.430:88?$700
Agências e filiais do interior
11.8í8:040.t09$
Correspondentes do exterior
234:40f,$800
Correspondentes do interior
10.587:3?8870
Títulos e fundos pertencentes ao Banco •
995:72”500
Caixa:
Em moeda corrente no Banco 45.249:0418000
Em outras especies, • • ..... .
494:9448500
No Banco do Brasil
47.879:270$100
Eit outros bancos
..
3.6t9:719$200
97.323:010800

133:93382.00
127:8373200

72:6008000
20:193.400

Redescontos
Caução da diretoril
Eteitos em garantia e cobrança
, Credores por títulos em garantia e cobrança
„Di v idendos e bonificacões
-T)iversas contas
Lucros & perdas . . .

525:0008000
7:500000

BALANCETE DE 30 DE NOVEMBRO DE

Aiivo . Títulos descontados . . .
..
Caixa: Em cofre e no Banco do Brasil
Contas correntes .
354:563.800 Móveis 8c utensílios .
Depósitos
..
Cobranças
267:185.000 Diversas
contas . . .
15:000.000
222:360.000
10:1011000

5:695.900
46:219.900
4:046.200
1.457:6718800

Rio de Jareiro, 2 do dezembro de 1938. -- Pres:dente, Lindolfo
Diretores: AIngsio Russo. - João Froneiseo Coelho
-- Contador, Benjamim. Blwor.
(C 7.985 -- 6-12-1938 -- 83$Q00)

Capital
Contas correntes
Coutas de cobranças . . .
Diversas contas . .

1938
16f:220.000
11:3608300
7.500

5:2408000
1:8728000
1:5008000
11:2408500

195:440.300

eassivo
.

..•
Rio de Janeiro. 20 de novembro de 19r,8.

50:0008000
133:4008000
1:5008000
10:540.300
1e5:440$300

Julio Rego. -Prestes de Muros, contador.
3'31;200)
(C 8.077 -- 7-12-928
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BANCO ECONÔMICO DO BRASIL
Sociedade Anónima
Certa patente n. 201, de 27 de março ee 1914
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938
Ativo
2.091:093$700
Letras descontadas . . .
3.117:1701800
1.026:077$100
Empréstimos em c/ correntes

Dezembro de 1938 24805

11 horas, afim de tomarem conhecimento de Uma proposta da diretoria sebre um empréstimo garantido.
.Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1938. — .4 diretoria.
PROPOSTA

Srs. acionistas da Brasil Vita Filme, S. A.
Os abaixo assinados, diretores da Brasil 'Vita Filme, S. A., no
intuito de dar o maior desenvolvimento possível às atividades da.
Sociedade, procurando maior incremento da sua produção, tem em
vesta a confecção de filma de grande projeção nacional, quais sejam
aqueles que tendam fixar fatos, épocas, personalidades e feitos da
122:745$300
Titules em cobrança . .
historia brasileira.
73:500$000
Assim pensando, esta diretoria agiu junto à Caixa Económica,
Hipotecas . . . .
1.478:050$000
Valores deposaiedos
.
desta Capital, onde tem entabolado, e dependente de literiores de1 .088 :7788300
Marches, um empréstimo de 400:000$ (quatrocentos contos de reis)
Valores caucionados .
111:4608000
Contratos de imóveis • .
pagável em 15 (quinze) anos, juros de 10 %, ao ano, amortização de
338:000$000
Administração de bens ..
26:6661700 por ano, garantido com a hipoteca dos bens imóveis da
178:2941100 8.390:818$300 Sociedade, ou seja, com o terreno, estúdio e construçees dg proprieCorrespondentes .
.
dade da Brasil Vita Filme, S. A., situados à rua Conde de Bomfinfr
Caixa:
n. 1.331.
Em moeda corrente, no Banco do Brasil e ouSubmetendo esta operação à apreciação dos Srs, acionistas, es436 :945$600 pera esta Diretoria que, discutida a mesma em assembléia geral extros bancos .
186:4508000 traordinária, para isso convocada, lhe seja dada a precisa autorizaIneiveis
28:9008000 ção, para o prosseguimento das negociações e bem assim para a
Móveis e utensílios .
107 :8178900 realização da mesma operação, com a autorização para assinar o
Diversas contas . .
respectivo contrato de confissão de divida, com garantia hipotecária
7.267:1024800 dos bens acima referidos e poderes para praticar todos os ates que
para a consecução de tal empréstimo foram necessários.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1938. — Carmen Santos. pre.
Passivo
sidente.
— Augusto Bracet, gerente. — Nicolau Braz, secretário.
.000:000$000
Capital
PARECER DO CONSELHO FISCAL
.162:074$400
162:074$400
Fundos de reserva .
O Conselho Fiscal da Brasil Vita Filme, S. A., abaixo assinado,
122:745$300
Credores por títulos .
tendo examinado a proposta da diretoria dessa sociedade para con73:5008000
Garantias hipotecárias e
seguir autorização afim de contrair um empréstimo na importeinTítulos em caução e em depósito 2.566:828;300
ela de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis), pagável em 15 i
111:450$000
Contratantes . . .
e(quinze) anos, juro de 10 %, ao ano, amortização de 26:666$700
338:000$000
Propriedades em administraçãO 1.•
'(vinfa e seis contos seiscentos e sessenta e seis mil e setecentos
178:294$700 1,300:818$300 réis), garantido com hipoteca dos bens imóveis da Sociedade, ter-.
Correspondentes
fWeR
reno, estúdio, e construções de propriedade da Brasil Vita Filme,,
Depósitos:
S. A., à rua Conde de Bomfira n. 1.331, já entabolado com a Caixa
815:316;000
Contas a prazo fixo .
Económica, desta Capital, considerando a necessidade o oportuni1.3.16:0958700
C. Cor. movimento .
dade desse empréstimo para o desenvolvimento da produção da So59:2618800
C. Cor. limitadas . .
ciedade e as condições do mesmo empréstimo, é de parecer que a
35:8478200
assembléia geral extraordinária eonvocada para tomar conheAmen-r-,
C. Cor. populares . .
38:4924300
C. cor. sena Juros .
ao dessa operação dê o seu assentimento à sua realização e autorizei
114:3628600 2.299:370000 a diretoria a contrair o dito empréstimo, nas condições de sua pro...
C. Cor. especial .
posta, um autorização à mesma para praticar todos os atos que
25:000.000 para isso forem necessários.
. .11.GS
Titules redescontados . .
101 :915.000
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1938. — Mário Peçonha de
Prestamistas de terem
33:1488800 Carvalho. — Juliana Gonçalves. -- Antonio Lartigau Sealbra.
Dividendos
154:7708500
Finda a leitura dos referidos documentos, o Sr. presidente, de!versas contas . . .
eiarou que estava em discussão a aludida proposta, objeto desta
7.261:102+$600 reunião, e o parecer do Conselho Fiscal, sobre ela emitido.
Como nenhum , dos Srs. acionistas presentes tivesse pedido a
palavra
para diacutir a matéria em apreço, ou sabre a meema
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — Dr. Contato Alfaio. vosso feito qualquer objecção, o Sr. presidente, depois de inquerir,
"ho. d:retor. — Dr. Francisco Guimarães. diretor. — Dniestetr nominalmente cada um dos ditos Senhores acionistas a0bre a sua
r. Meiques da Silva, contador.
concordância corri: os termos da proposta e deles haver recebido,
117$300), .00mo resposta, a, aprovação irrestrita da mesma,. declarou a meneio- •
. (C 8.080 -- 7-12-938
nada proposta unanimemente aprovada, e, em consequéncia, a diautorizada a realizar o empréstimo nela referido e investidte
retoria
• "BRASIL VIU FILME, 5. A.
de todos os poderes para isso necessários.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente suspendeu g
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA "BRAM vrra FILME",
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que eu secretá86,91210
S. A., REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 1938
rio redigi e mandei lavrar e que, depois de lida aos Sra. acionista
Ás 14 horas do dia 8 de novembro de 1938, na sede da Braeil presentes e por eles unanimemente aprovada, vai por todos aasinada.!
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 108. — Carmen Santos.
Vita Filme, S. A., à rua Conde de Bornfim n. 1.331, reamhamese,
em assembléia geral extraordinária, os acionistas Mário Façanha de Wicolau Bras. — Antonio Liartigau Seabra.
italiano Gonçalves.,,
Carvalho; Augusto Braoet, António Lartigau Soabra, Juliana Geneal- -- Augusto Bracet. — Deolinda Gonçalves de Carvalho. .- Maris:,
.. vos, Carmen Santos, Deolinda Gonçalves de Carvalho e- Nicolatt Peçarbha de Carvalha.
(C-8.075 — 7-12-38— 181$600)1i"
Pliraz, representando o capital social de mil contos de réf0
• :•
.1..000:00(4000) afim de deliberarem sóbre uma -proposta da .Dire'teria a propóstito de um empréstimo com garantfa, nos termos -dos
GOfdPANSIet INDÚSTRIA E VIAÇÃO DE PIRAPORA
• anúncios de convocação publicados no Diário Oficial de 94 e 2/.de
.0titubro e 7 de novembro de 1938.
'ATA DA ASSEMBLÉIA creme FATRAORDINÁBIA REALIZAPA EM 7 DE DEAberta a sessão pela Senhora Carmen Santos, por aolamação, lei
~RO EGI1 i838
designado para presidir a assembléia o acionista Sr. Nlioolau Braz
• que, agradecendo, convidou para secretário o acionista Sr. Mário
. Aos sete dias do mês de dezembro de 1938, presentes lia sc..4,
Façanha de Carvalho.
social os acionistas constantes do livro de presença, representandG
Assim constituida a mesa, o Sr. presidente, verkficando haver mai& de iam terço do capital social, o Sr. Dr. Antônio Gomes Lima„,
número legal para o funcionamento da assembléia, determinou que presidente, declara que, havendo número legal, podia funcionar It
o Sr. secretário lesse o anúncio da convocação, a proposta da Dire- assembléia gerai extraordinária convocada, nos termos do aviso det
toria e bem assim o parecer do Conselho Fiscal, emitido sôbre
3 de dezembro corrente, publicado no "Diário Oficial" de 3, 4 e ki
mesma proposta, documentos esses que foram lidos e são do teter se- do corrente, propondo para dirigir os trabalhos da reunião o senboly
guinte: Anúncio:
'doutor Afonso Arinos de Melo Franco. Aceita a indicação assumiu
este a presidência convidando para secretários os Srs. \ntónio Aurinc?
Brasil Vita Filme, S. A.
dos Santos e -Nelson Cardoso dos Santos. Declara u presidente da
extraordinária
Assembléia geral
Assembléia que tinha de dar a esta conhecimento oficial da remem . .1
dos diretores Srs. António Gomes Lima e Carlos Gomes Lima,
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em assembléia geral extraordinária, na sede da sociedade, à rua Conde de cumprimento do disposto no anúncio de convocação Ia prece'
Bomfina a. 1.331, nesta cidade, no dia 8 de novembro próximo, à8 eleição para os cargos vagos, mas que, antes de ireeé-lq quieria
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k Assembléia fosse consignado em ata um voto de reconhecimento a
louvor pela correção e eficiência com que os renunciantes souberam
exercer os deveres dos seus cargos. Aprovada unanimemente a indi:ação, pediu a palavra o Sr. Lauro de Oliveira e propôs a eleição
dos Srs. Virgílio A. de Melo Franco, para diretor presidente, a Otacílio Negrão de Lima, para diretor gerente da sociedade. Procedida
a votação foram aqueles aeionistas eleitos unanimemente para e"
postos indicados, tendo a Assembléia considerado os mesmos desde
logo empossados nas suas respectivas funções. Pedindo a palavra, o
Sr. Virgílio A. de Melo Franco agradece, no seu próprio nome e na
do Sr. Otacílio Negrão de Lima, a prova de confiança que acabavam
de receber dos senhores acionistas. Feito o que, procedeu-se à leitura do contrato celebrado em data de 1 de dezembro corrente entre
o Banco do Comércio, de um lado, e o Sr. Otacílio Negrão de Lima
e a Culpar:Na Indústria e Viação de Pirapora, solidariamente, de
outro, pedindo-se para o mesmo a aprovação da Assembléia Geral,
a qual foi dada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a
tratar, foi suspensa a sessão, afim de ser lavrada a presente, a qual,
depois de lida e .aprovada, é assinada par todos os acionistas presen'ale, tes. E 'eu, Antônio Aurino dos Santos, secretário, a subscrevo e assine. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — Antonio Attrino dos
.S'ontos. — Nelson Cardoso dos Santos. — Floral° Santos Guimarães.
—Virgilio A. de M ello Franco. — Otacilio Negrão de Lima. — Anforajo Gomas Lima. — Carlos Gomes Linut. — Afonso Arinios Me40
Franco. — Lauro de Oliveira.
(C 8.133 — 7-12-38 — 55$100)'.

Dezernbre de 1038
A

viso

Saul Guaaque de Faria declara ter extraviado seu certificado
de conclusão do curso no Colégio Pedro H.
(C 7.887 — 6-12-1938 — 158300 .— 3 vezes)

Companhia de Anúncios Luminúsos "Lux"
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Segunda convocação
Não se tendo reunido na primeira convocação acionistas em
número legal, de novo se convocam- os senhores acionistas para a
assembléia geral extraordinária, que se vai reunir no dia 14 dêste
mês, às 16 horas, na sede social, -à-rua. Moneorro Filho n. 44, para
deliberar sare a alteração dos estatutos sociais, inclusive sôbre a
redução do capital ao seu justo valor e subsequênte aumento, de
acórdo com a proposta
da diretoria,
.
.
.... que
. será apresentada na dita
assembléia.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro. da 19.38.. =. A diretoria.
C 7.895.6-12,-1938 — 55$100 — 3 vezes),

BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO

;A:r

DA ASSEMBLÉIA GERAL 'EXTRAORDINÁRIA DO BANCO BRASILEIRO
DITO, REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 1938

Da °RÉ-.

Sociedade Anônima Martinelit

Aos três dias do mês de dezembro de mil novecentos e trinta e
oilo, reunidos na sede do Banco á Avenida Rio Branco, sessenta 8
dois e sessenta e quatro, os acionistas que a presente subscrevem,
fez uso da palavra o senhor Raul de Gomensoro que informou acharem-se presentes acionistas em número legal pelo que declarava
aberta a sessão, e convidava para ocupar a presidência o acionista
doutor Carlos T. da Rocha Faria o qual agradecendo a indicação do
seu nome, convidou pra fazerem parte da mesa os acionistas doutores Francisco Peixoto Filho e Carlos Gilberto da Rocha Faria, res.respectivamente, como primeiro e segundo secretário. Em seguida ao,.
r o primeiro secretário que procedesse à leitura da couve:ação
da presente assembléia, feita pelo "Diário Oficial no dia dezessete do
mês de novembro próximo findo e "Jornal do Comércio" da mesma
— data, no seguinte teor: — Banco Brasileiro da Crédito — Assembléia
Geral Extraordinária — São convidados os senhores acionstas a Se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia três de dezembro próximo futuro, às dezesseis horas, na sede do banco, à Avenida Rio Branco números sessenta e dois e sessenta e quatro, afim de
deliberarem sobre a reforma do parágrafo único do artigo nóno dos
vstaiutos para satisfazer às exigências da Procuradoria Geral da
Fazenda Pública, de acôrdo com o despacho do diretor Geral da Fa
zenda Nacional de vinte e oito de outubro de mil novecentos e trinta
e oito. — Rio de Janeiro, dezesseis de novembro de mil novecentos e
trinta e oito. — A Diretoria". Assim informava aos presentes acharse em discussão o assunto que tinha obrigado a convocação da Assembléia. Usando da palavra o acionista senhor Anterior de Rezende
informou que, em virtude da exigência feita pelo digno procurador
da Fazenda Pública, propunha que fosse suprimida o parágrafo único
do artigo nóno dos estatutos, o que foi por unanimidade aprovado.
Ninguem desejando mais fazer uso da palavra, o senhor presidente
deu como encerrada a reunião, e eu, Francisco Peixoto Filho, na qualidade de primeiro secretário fiz lavrar a presente ata, que por mim
lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada. Rio de
Janeiro, 3 de dezembro de 1938. — O secretário, Francisco Peixoto
Filho. ___. Antonio Lartigau Seabra. — Dr. Carlos T. da Rocha Faria.
— Dr. Carlos Gilberto da Rocha Faria. — Paulo V. da Rocha Viana.
— Raul de Gomensoro.
Antenot. de Rezende.
Cópia exata do livre de atas. Estd, de acórdo com o original. —
Francisco Peixoto Filho.
(C.-8 . 074-7-12-938--55$100)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

S.

ANUNCIOS
G. A. Seheefer S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De acôrdo com o art. 13, § 4° dos estatutos, são convidados os
senhores acionistas a se reunirem em asse,smbléia geral extraordinária, no dia 20 do corrente, às 15 horas, na sede social, à rua ao Senado
a. 244, nesta cidade.
Ordem do dia
•
Aumento de capital.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1928, — A. diretoria.
(C 8.064 — 5-12-1938 — 398800 — 3 vezes)

Segunda convocação
Não se tendo reunido em primeira convocação acionistas em número legal, de novo se convocam os senhores acionistas para a assembléia geral extraordinária, que Se vai reunir no dia 9 de dezembro corrente, às 10 horas, na sede social, à avenida Rio Branco
n. 26, nesta cidade, afim de deliberarem sóbre a ratificação dos
atos praticados nas assembléias extraordinárias de 26 de abril e 16
de dezembro de 1937, sare- a prorrogação do prazo de duração da
sociedade e sóbre a alteração parcial dos estatutos sociais, nos seus
artigos 3 0, 4 0, 5°, 8°, n. 6, do art: 10, 15- e letra a do art. 20, com
o acréscimo de um parágrafo aos arte. 8° e 20, e de um artigo às
disposições gerais.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. — Pela diretoria, José
Martinelli, presidw,te.
(C 8.06.8 — 5-124938 — 708400 — 3 vezes)

Declaração à praça
Jacob Korn, proprietário da fábrica de passamanaria, sita à rua
São Luiz de Gonzaga n. 340, nesta Capital, participa a quem interessar possa, que nesta data vendeu à Tecelagem "São Luiz Ltda." a
referida fábrica acima mencionada, livre e desembaraçada de onus
de qualquer espécie, de sorte que convida a quem se julgar credor
da aludida fábrica, a apresentar seus créditos, à rua São Luiz de
Gonzaga. n. 340, afim de ser liquidado incontinente.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — Jacob Korn.
De acórdo. — Pela Tecelagem São Luiz Ltda., Guilherme Marques da Silva, sócio gerente.
•
Reconheço as firmas Jacob Kern o Guilherme Marques da Silva.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
o sinal público) da verdade. — Antonio de Alvarenga Freire, tabe,
Ião substituto.
(C 8.137 — 7-12-1.938 — 54000 — 3 vezes),

Patrimônio Imobiliário S. A.
ao convidados os senhores acionistas a so reunirem em assembléia geral ordinária, na sede social, à avenida Rio Branco n. 103,
I° andar, sala 9, no dia 26 de dezembro de 1938, às 15 horas, para
aprovarem as contas da diretoria, deliberarem sôbre o parecer do
conselho fiscal e proceder à eleição da diretoria, conselho fiscal e
interesses gerais.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro do 1938. — A diretoria: Bernardino Esteves Almeida — Duarte Esteres de Almeida.
(C 8.134 — 7-12-1938

30700 — 3 vezes)
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Casa Raner"trái Marques Jira:02 S. A.,
..:,)NvocAçÃo PARA ASSENICLÉIA CONSTITUINTE
São convidados os senhores subscritores de a k iles dae sa nancúria Maraws Junior S. A., a se reunirem à rua Visconde de
Inhaúma n. 66, 1° (sala dos fundos), no dia qainze (15) de dezembro do corrente ano, às 15 horas, afim de deliberar sare a constituição da sociedade.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — O incorporader, Domingos Marques Junior.
(C 8.i38 — 7-12-1938 — 2 vezes)

Caixa Beneficente dos Amanuenses do Exército
\SSEMBLÉIA GERAL

1)

Dezembro -do 1938

24bv,

Declaração
O chaizo ass inado, José Alves, português, casado com Marli
Rita da Conceição e residente à rua José de Alvarenga n. 152, Caxias,
Estado do Rio, declara, por êste meio e para evitar duvidas futuras,
:I quem inteerssar possa, que também se assina José Alves da Silva.
Faz esta declara para evitar de futuro, qualquer irnpprevisto
o possa prejudicar ou aos seus.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — José Alves. — Joi4
Alves da Silva. Testemunhas: José Francisco Corréa. — Abilio
beiro Simões.

Reconheço as firmas José Alves, José Alves da Silva, José Fran-,
cisco Corrêia e Abílio Ribeiro Simões.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
O sinal público) da verdade. — Annibal Gomes, tabelião substiw
tuto.
;(C 8.078 — 7-12-1938 — 18$400)! _

Mima convocação
•

De ordem do senhor presidente. convoco os senhores associados
Companhia Usinas Nacionais
quites para se reunirem em assembléia geral, na sede social (páteo
do quartel general), no dia 9 do corrente, às 17 horas.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Expediente
deeleição
para
preenchimento
de
cargos
vagos
no
conselho
a)
Segunda convocação
•
liberativo;
b) assuntos de interesses gerais.
Não se tendo realizado, por falta de número legal, a assembléia
honvoeada para o dia 23 de Julho passado, convidam-se novamente,.
Rio de Maneiro, 5 de deezmbro de 1938. — Manoel Sorianõ
Os senhores acionistas para se reunirem em assembléia geral extraorÀ.,
Oliveira, secretario geral.
J4$300) dinária, no dia 20 do corrente, às 14 horas, na sede da companhia, 1+
7-12-1938
XO 8.139
.•
Kffla Pedro Alves na. 317 e 319, afim de:
discutir e votar a reforma dos estatutos;
jo,) tomar conhecimento da renúncia doe diretores;
0) eleger a nova diretoria, de aetirdo com a reforma aprovada:
3eciaração
, 0) diecussão de interésees gerais.
De aefordo orno o art. 20 doe anule estatutos, só poderão tomai
Para todos os efeitos, declaro, que em 'virtude 418 ilie41 babai
mento, assinarei indistintamente "Margherita Rosa Gaiiette" pa "Marfe iffie na reunião 08 acionistas que depositarem na caixa da coffts
pisia a E! ame aoks, peie 'menos, trée dias antes da reunião,
gerida Canetta B. Pinto".
•
do Janeiro 2 de dezembro de 1938.
A diretoria.
0voridib emalo
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938.
•
B. Pinto.
ffl7.074 â42-1938 — i 071 1 0. A Med
,(C 8.079 I—, 748-1938 o.' Iffni
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OBRAS QUE SE ACHAM A VENDA
As encomendas de obras que não forem
Volume VI1922
88000
Ano'
de
123000
-acompanhadas de importancia destinada
Volume VII
73000
Ano
de
1923
168000
ás despesas de porte e registo do Correio
Volu-ne VIII
73000
Autorais (Leis de direitos) —
não serão atendidas, não se podendo
Volume IX
53000
Leis as. 490; de 1 de agasto
• aceitar em pagamento de obras ou de
Volume X .
6000
de 1898, e 2.577,, de 17 de
exemplares do "Diário Oficial" sêlos do
Volume XI
•
janeiro de 1912
630001$000
Correio, estampilhas do Alo adesivo, cheVolume XII
631:00
Autorais (Direitos) — Decreto
que ou ordem de pagamento. Deverão sor
Volume XIII
Miou
n. 4 790, de 2 de intimo de
remetidas as 1mportancias em vales posVolume XIV
330110
1914
18000
tais.
Volume XV
88000
Arrujudda (Novo mineral) por
Volume XVI
As "Leis usuais da República", pelo
381100
Djalma Guimarães
23000
Volume XVII
Dr. Tarquinio de Souza, têm o abatimento
6$1)130
de 30 %, quando a aquisição fôr de três
Volume XVIII
3$000
Atlas p lumométrico do Nordeste
Volite XX .
ou mais exemplares, em virtude do oficio
4$0(10
do trusil, pot Delgado de CarVoltam . XXI
valho (Gerais), 1923
do Ministério da Justiça ri. 1.264, de 8 do
63000
38500
Volum . , XXIII
agosto de 1904.
8,5000
Idem, Idem (Anua is)
33500
Volume XXIV
Ulti 00
Alatudáve
ts
Utegularnento
Volum , XXtV
73000
Circulação Intel iiiirional de .
A
28060
Volunii:-, XXVI
73900
Voiume XXVII .
68000
Administrará () e contaboaande.
pui Alft • edo Correia
Volume XXVIII (Ilha da
Atos da Junta Governotiva e do
153000
Goc,.%rno Provisório (índice)
*
1930
101000
Anais 1J1 Cenuresiu Constituinte
Volume XXIX .
103n 4)0 • - da ttenútiltra — 2' ed100
Atos do Govetrno Provisório, or— I' volimie (1891 , ...
Volume xv;
203000
ik$iwo
ganizados por A. D. Ribeiro.
XXXI
le3"
103Utie
Anuis du Assembleia Constituin10000
Tirr n iz:s que 03 holandeses
(e (1934), 1" volume
158000
o ir: in com os moradores
Ação Penal (lei n. 628, de 28 de
Idem. 2° volume .
1;io Grande — Lopo
outubro de 1899, que amplia
1 58000
G riN•
..... • • • • • • •
23000
a ação penal por denúncia, e
decreto n. 3.475. de 4 de noAcidente nu Trabalho (decretos
.,tibre
prosOpopeia
vembro de 1899, que regulans 3 721, de in- neiro de 1919;
13:nto T Piuto, e Pee• menta o art. 5° da lei o_ 628.
13.493. de 5 de marco de 1919,
regritto da América e
e 13.498. de 1? de março de
de 28 de outubro de 1913).
1$00t1
Nono Pinheiro Ytn(ie
1919' .
18500
Agr cultura (Cria o Ministério
Marcilic Dias — Ciografia.
Au 11)4)
Acidentes no 7'ratiallio (decretos
da) — Decreto ri: 1.606, de 20
de dezembro de 1906
Aronives do Museu Nacional:
as. 21 637. de 19 de
1$000
Água (decreto ri. 3.656, de 24 de

outubro de 1898) — Regulamento para a concessão dágua
' dos encanamentos públicos.

18000

•

.

Arquivos Eleitorais (Alistamento e organização dos)

Água (Concessão dágua no Diafrito Federal) — Detrato tiú" mero 80.951„ de 18 de janeiro
, de 1913

st.

Volume XVII •
Volume .XXIII
Volume XXV

13500 Armazéns Gerais .(Regulaniento
para o.estabelecimento de) —
Arquivas de /ardi?"' Botaniee
Decreto n. 1.102, de 21 de nodo Rio de Janeira:
vembro de 1903
Tokio* IR
* •••i• • 133000
Volume W•..•....•• •41~11.1 153000 Anudrio de Legislações de Pe..
VtlitIaitt V
Mla ireamorma .$5$1...)00
senda, por Afonso Duarte PdVo41Vav311( • ~mi. masortr
, ;",..1,"M"
beiro: -

Itklà4V0 Ala.#0.044 ark 611441
•
144.)
"Vi~" • 1
4›:114,11.-4r•-•:•• •
Volume III
onfj.
'Volume rv. • 11.4 Al• 01, • • CO • • E,
Volume V t.te. • • .7* n..P• ES

108009
3:8000
3$000
5$050.

203000
203000
•203000
13200

28000
Acumulações remuneradas —
Decrete, n. 19 576, de 8 de Janeiro de 1932

18000

Alistamento Eleitoral —
mero 3.132, de 1916

.18000

Lei nú-

Alistamento e orpanização dos

arquivos eleitorais — Decreto
n. 24.129. de 1934

13000

Ano de 1444
4,4
44000
Ano ' de 1942'
403000
Ano de 10418,
• 07.11~1 • 4 83000
• o° de 1940, . .
84000
'Ato de .1020 • •.
• • 4 - 83000
• 4no ds! PM. • twar-mpviAli.-00406

18000

Aeronauticas Civis (Serviços)
— Decreto n. 20.914, de 6 de
janeiro do 1932
moo

• Abõno Provisório — Decreto
n. 183, de 13 de janeiro de
1938
Armas, Munições, Explosivos
— Decreto
• (Fiscalisação)

$00

n. 1.246, de II de dezembro
4000
de 1938
(Organisação
AdministraALTO
- dosa) — Lei n. 194, de 14 de , •
9 pmdi.0 de 1.030.4_,
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VIINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COLIÈRCIO

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RE)ISTM DM PROPRIEDADE INNISTRIML
PRIVILEGIOS DE INVENÇAU E MARCAS DE INDUSTRIA E DE COMERCIO
À.L% 20 NA CIONA L DA PROPRIEDADE
ATO DO SR. MINISTRO
Dia 6 de dezembro de 1938
Foram assinadas, p elo Sr. ministro, as patentes de invenção, modelos de utilidade, melhoramentos e modelo industrial aos seguintes
candidatos:
Privilégio de invenção

11

Boletim Il. 277..

:liaras, para destruição de gafanhotos e outros insetos, pela aça() tk!
fogo" (depósito n. 20.090, de 14-1-38).
N. 26.158 Oliver Babcock e John Ritchie Smith, por sua prasuradora Momsen & Harris, para a invenção de "Limpador de ar"..!
(depósito 20.097, de 17-1-38).
N. 26.159 - N. V. Philips'Glocilampenfabrieken, por sua pra-.
curadora Momsen & Harris para a invenção de "Aperfeiçoamentos relativos a tubos de descarga elétrica" (depósito 20.122, do 21-1-38).'.,
N. 26.160 - Valter Reichert, por seu procurador C. Buschmann,' .
para a invenção de "Corte para barracas em forma de um triângulo;
equilátero com fenda para a passagem da cabeça quando empregado
como capa para chuva" (depósito 20.215, de 9-2-38).
. N. 26.161 - Miran Monteiro de Barros Latif, por seu procurador Júlio Melo, para a invenção de "Um .novo agente para o trata."
mento de aguas" Idepósito 20.260, de 19-2-38).
N. 26.162 - Associated Electric Laboratories Inc., por sua imo-curadora Momsen & Harris, para a Invenção de "Aperfeiçoamento&
em conetores automáticos para uso em sistemas telefônicos ou seme-:
lhantes" (depósito 20.364, de 11-3-38).
N. 26.163 - Demétrio Vassillo por seu procurador Lincolt.
Castelo Branco, para a invenção de "Máquina para lacrar garrafal
outros recipientes" (depósito 20.409, de 21-3-38).
N. 26.164 - Associated Electric Laboratories Inc., por sua prOg
euradora Momsen S4 Harris, para a invenção de "Aperfeiçoamento
em geradores 'magnéticos" (depósito 20.543, de 13-4-38).
N. 26.165 - Societá Anonima Fiat, por seu procurador Dr.
.
Montenegro, para a invenção de "Sistema de montagem das ferra;
mentes nos cilindros de laminagem" (depósito 20.531, de de 4-9-30.

N. 26.141. Valdemar Teixeira de Freitas para a invenção de'
'Novo processo de fabricação de bobinas eletro-magnéticas" (depósito n. 1.665, de 3-6-38). Na 14' inspetoria Regional no Estado de
São , Paulo (termo 18.876).
9 6.142 - Dr. Eduardo de Sousa Cotrim, por sua procuradora Cruzeiro do Sul Patentes e Marcas Ltda., para a invenção de
"Novo aparelho para reticular radiograLas em centímetros quadrados" (depósito 1.700, de 13-7-37). Na 14' Inspetoria Regional no Estado de São Paulo (termo 19.117).
N. 26.143 - Antônio Bove Neto, para a invenção de "Aperfeiçoamento em aparelhos. de aquecimento com combustão de líquidos
insolúveis na agua" (depósito 1.897, de 21-1-38). Na 14' Inspetoria
Regional no Estado de São Paulo (termo 20.184).
N. 26.114 - Antônio Uras, por sua procuradora Empresa "Mercúrio" de Marcas e Patentes Ltda., para a invenção de "Forno conLiou° para cozimento e ou secagem de materiais cerâmicos e calciModelo de utilidade
nação de calcáreos" (depósito 1.917 de 9-2-38). Na 14" Inspetoria
'
Regional no Estado de São Paulo (termo 20.336) .
N. 26.145 - William Heinecke, por seus procuradores Morais ; N. 26.166 - S. A. Fábricas Orion, por sua procoradora Exxi ",, Neto St Sousa, para a invenção de "Processo para produzir impressões presa "Mercúrio" de Marcas e Patentes Ltda., para patente de invenção, como modelo de utilidade, de "Ladrilho de borracha com noon
digitais e outras, visíveis" (depósito 13.145, de 8-12-33).
N. 26.146 . - Argemiro Orestes Silveira, por seu procurador C. disposição" (depósito 1.903, de 28-1-38). Na 14* Inspetoria Regionni
Buschmann, para a invenção de "Urna solda inoxidavel para próten Ao Estado de São Paulo (termo 20.322).
N. 26.167 - Oscar Girardelli, por sua procuradora Empresa
dentária" (depósito 18./84, de 2-6-37).
"Mordido" de Marcas e Patentes Ltda., para patente de invencK
Wilhelm
Rudolf Fechner, e Reinhard Wussow, como modelo de utilidade, de "Braseiro especial para fogareiro, 901
N. 26.147 - Fritz
por sua procuradora Momsen & Harris para a invenção de "Processo gões e aquecedores" (depósito 1.926, de 11-2-38). Na 14' Inepetd,o
e instalações para o fabrico de gelo e o resfriamento de líquidos a ria Regional no Estado de São Paulo (termo 20.344).
baixas temperaturas" (depósito 18.892, de 18-6-37).
N. 26.168 - António Vitor Barioni e,Franclaco Martins Orará%
N. 26.148 - N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken, por sua procuradora Momsen & Harris, para a imenção de "Aparelho receptor de -por seu procurador Dr. Valter Gastâo Butel, para patente de kip
rádio, compreendendo dispositivos para facilitar a sintonização" '(de- venção, como modelo de utilidade, de 'Suporte automático para eedt.
xilkios guilhotina" (depósito 19.182, de 13-8-37).'
pósito 19.164, de 10-8-37).
N. 26.169 - Gumercindo Sanches Gnisante, Per seu procarackal
N. 26.149 - Emílio Ruperto Aguilera, por seu procurador doutor Pedro Pita Filho, para a invenção de "Um novo • tipa de caixas, D. Pedro Pita Filho, para patente de invenção, como modela dlik
para conserto e sujeição de hastes de gradis e semelhantes" (depó- utilidade, de "Uma mamadeira, com graduações, para a dosagem de. bebidas" (depósito 19.438, de 24-9-37).
sito 19.355, de 11-9-37).
N. 26.170 - Manuel de Oliveira, para patente de invenção, chiai'
N. 26.150 - Mário Luiz Furini por seu nrocurador Dr. Valter
Gastilo Buttel, para a invenção de "Dispositivo indicador das quan- modelo de utilidade, de "Uma ratoeira" (depósito 20.459, de 28-3-30.
N. 26.171. - Carlos Marcovich, por seu procurador. Vatter det
tidades de tramas produzida por medida linear, aplicavel em teareS"
Campos Birnfeld, para patente de invenção, como modelo de util§w
,(depósito 19.462, de 29-9-37). .
N. 26.151 - Edward Alexander McClung e Samuel Cargill Mil- dado, de "Um novo tipo de assadeira" (depósito 20.570, de 20-4-31U ,
„ligan, por sua procuradora Momsen & Harris, para a invenção de "FiPatentes de melltóramentos
xadores para suspensões de reposteiros, cortinas e similares" (depósito 19.521, de 13-10-37).
N. 26.172 - Société de.s Usines f.lhimiques Bboue-.P0u1nn0, B.
N. 26.152 - La mia Voce S. A. por seu procurador
Dr. A. por seu procurador Dr. /Atina da Rocha blictinda, para os melh
Montenegro, para a invenção de "Um 'dispositivo registrador e re- mentos introduzidos na invenção de -*`Um proeesso de preparação
produtor de sons" (depéralto n. 19.611, de 23-10-37).
novos compostos de ação terapêutica", , que faa objeto da pate
N. 26.153 - Dr., Francisco Vale de Freitas Lima por .seu rro- 24.387, de 15 de março de 1937). Termo 20.144, de 28-1-38).
eurador Dr. Alencar Figueiredo da Silva Jardim, para a inve.-.:.ão
N. 26.173 - Jean Crisard e Feliz Baptist, por seu procurado*
de "Um aparelho para crioterapia e termoterapia" (depósito 19.0.1i, C. Buschmann, para os melhoramentos introduzidos na invenção 'd¥
de 28-10-37).
"Processo para envelhecer madeiras artificialmente", que /az objetik
N. 20.154 - Societá Italiana Pirelli, por seu procurador C. da patente 23.194, de 26 de dezembro de 1935 (termo 20.42, (IA` .
Buschmann, para a invenção de "Cobertura pneumática com fa
23,3-38).
.
:
eodante alargada e achatada" (depósito 19.777. de 23-11-37).
Entel
N.
26.174
Ferruceio
Fornasaro,
por
sua
procuradora
26.155 - Corning Glass Works, por sua procuradora Momsen &
Ilarris, para a invenção de "Aperfeiçoamentos na, temperagem de vi- presa "Merendo" de Marcas e Patentes Ltda. para a invenção
odão e outras fib
"Um aparelho registrador da elasticidade do alg
dros" (depósito 19.950, de 21-12-37).'
N. 20.156 - Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc, S. A., textis, para determinar-lhes o grau de humidade e classificar-lhes
por [leu procurador Dr. Aquilo. da Rocha Miranda para a invençro tipo" (Dep. 1.893, de 14-1-18, na 14 a inspetoria Regional no Esta
de "Um aperfeiçoamento nos processos de preparação de ácido acé- de São Paulo (Termo 20.180).
t
N. 26.175- Hector Mau", por seu 'proclirador Morais "Netc
tico por oxidação ao ar do acetaldefdo" (depósito n. 20.018, de 5-1-38'.
N. 26.157 - Augusto Macheret, por seu procurador Dr. Pediu & Lima, para a invenção de "Uma máquina para fabricar prodlitoR,
Pita Filho, para a invenção de "Um novo tipo de aparelho lança- de borrstcha, moldados" (Dep. 15.576, de 30-7-85).
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f N. 26.176 - Deutsche Gold-Und Si l ber-Sheideanstalt, Vormals
ttoèssler, por seu procurador C. Busehmann, para a invenção de "Proposso de fabricação de butsnol partindo de alcool étilico" (Dep.
17.116, de 6-7-36).
N. 26.177 - J. Jary Grauna Jocomio, para a invenção de "Arniação, liga para meias" (Dep. n. 18.454, de 4-5-37).
N. 26.178 - Charles Luwaert, por sua procuradora Momsen &
gargis, para a invenção de "Produto obturador de perfurações em
aamaras de ar de pneumáticos e dispositivo para a sua introdução
k.as ditas camaras" (Dep. 18.617, de 10 - 5 - 37).
N. 26.179 - Juan Macdonald, por sua proeuradi r:r1 Momsen &
'Barris, para a invenção de "Novo processo para a obtenção duma co5ertura ou revestimento de recipiente de madeira, papelão, papel, tecilkos vegetais e animais, objetos metálicos e similares e produto destinado
para tal cobertura" (Dep. 48.793, de 3-6-37).
N. 26.180 - F. Kowarick S: Cia., por sua procuradora Mompen & Harris para a invenção de "Fuso para fiação de retorno de lã"
I(Dep. 19.044,
' de 17-7-37).
N. 26.181 - The Hoover Company, por sua procuradora Momteil 8; Harris, para a invenção de "Aperfeiçoamentos em eu relativos
1 refrigeração por absorção, especialmente relativas à circulação de
Aluidos para um ou mais evaporadores" (Dep. 19.307, de 3-9-37).
N. 26.182 - Société d'Études et Applications Indnstrielles, por
Oen procurador Eduardo Dannenaann, para a- invenção de "Processo
e a fabricação de produtos secos que contenham extrato solúvel
para
_ café" (Dep. 19.346, de 10-9-37) .
N. 26.183 - Samuel D. Goldbetg, por sua procuradora Morntteii & Barris, para a invenção de "Aparelho para a conservação de
Noluçõee anestésicos locais" (Dep. 19.369, de 14-9-37).
i
N. 26.184 - Masakichf Tonina, por seu procurador Dr. Vi' I'.e de Saboaia Lima, para a invenção de "Aparelho destruidor de
cas , pela expansão subterrapea de gni de bisulfurelo de carbono'
•a
•'
. 19.445, de 27-9-37).•
N. 26.185 - Ruhrchemie Aktiengeselischaft, por sua procuraOra Momsen & Harris, para a invenção de "Processo para a produro de oleos lubrificantes" (Dep. 19.557, de 19-10-37).
. N. 26.186 - Gesellschaft für Chemische Industrie In Basel
iété pour l'Industrie Chin-ligue à Bale), por seus procuradores
zembach & Co., Sucessores de Leder° & Co. para a invenção de
Processo para a preparação de produtos de conde
nsação partindo-se
Ur aminotriazinas, de compostos contendo grupos alcoolicos, e de
Pidehidos" (Dep. 19.559, de 19-10-37).
' N. 26.187 - Dr. Mareio Heis, por 'seu procurador D. Valter
Oastão Buttel, para a invenção de "Uma registradora cronográfiea"
kDep. 19.767, de 29-11-37).
. N. 26.188 - Frederico Guilherme Alberto Strohschoen, por seu
Rocurador Dr. Osório P. Cavalcanti, para a invenção de "Uma beiha mecânica" (Dep. 19.769, de 22-11-37).
, N. 26.189 - The Symington-Goult Corporation, por strã" proOradora Mornsen & Harris, para a invenção de "Aperfeiçoamento em
kucks ferro-viários" (Dep. 19.808, de 30-11-37).
N. 26.190 - Freak Hilliard Watson, perr sua procuradora Morri,
teia & Harris, para a invenção de "Aperfeiçoamentos em processo §,
;aparelho para descaroçar algodão" (Dep. 19.819, de 1-12-37).
Z. 26.491 - Dr. Raul Pitanga Santos, para a invenção de "Apeire
reiçoamentos em especulos para tratamentos no réte (Dep. 19.849,
)cle: 6-12-37).
N. 28.192 - Frita Scliwerin, Ernst Bohm e Berthold Loewensi,lein, por seu procurador Lincoln Castelo Branco, para a Invenção do
P'n dispositivo Ótico-cromático em ou relativo a letreiros e similaps luminosos, lisos e transparentes, afim de se apresentarem com
,Saskarência de relevo" (Dep. 19.938, de 20-12-37).
, N. 25.193 - Sageb, Boeiété Anonyme de Gestión et d'EXploitapda -de lareveta, por sua procuradora Momsen 8s Harris, para a In,taaição de "Aperfeiçoamentos em materiais de artilharia" (Dep. n.
v.2473, de 28-12-37).
W. 26.194 - Erich Helmut Refilou, por Estiá- pkocuradora Mona,'
Itti. & Bania, para a Invenção de "Processo para a determinação dati.
Pildados de substâncias nutritivas e das quantidades das mesmas
e fornecer h Dm determinado solo com o fim de se obter
,p_rodução máxima ã _plantas cultivadas" "(Dep. 20.128, de 24e

rtr

g64.95 yitihe & Cia. Ltda., por seu. procuradot
' Paetela Helenco„ paga a invenção' de
proceseo rnecânieg
em motores elétrico(' nelonadores de mecanismos de curso lie
itado permitir nos limites ~non da g alternativas do movimente
, respectivas parada§ de modo instantâneo decisivo" (Dep.- 20.152,
g9-5-38).
N. 26.196 - Khorr-Brentstit WiLtrengdselkeliatt, por seu procurãJdnit C. Buschmann, para a invenção de "Novo mecânissno de renageai do eixo de vagões de estradas de ferro e semelhantes" (Dep.
,2.0,.194, de 5-248).
, N. 26.197 Westinghouse Electric & Manufacturing Company,
ipe sua procuradora littomsen, & Harris, para a invenção de "Apergelo am entos em montagens destacáveis para instrumentos" (Dep.
'20.289, de 25-2-38)
•
N. 26.198- r
Companhia United Shoe Machinere de ftrasil, po
'seus procuradores Stozembach & Co. Sucessores de Leelers & Co.,
para a invençã.o de "Aperfeiçoamento em máquinas de coser calçado"
! ;(Dep. 20.502, de 81-3-38).
N.; 26.199 - Soabra '& companhia, por Ai./11 peocurador Orlando
Cardoso, para a invenção de "Pm processe dQ fabricação de te-

g.

ltejnbeo de ing

cido de algodão meteerizado, com desenhos imitação "jaequard", estampado por meio de máquina com cilindros gravados e deslustrou()
por uma fórmula química" (Dep. 20.503, de 1-4-38) .
N. 26.200 - MarconnVireless Teleg,raph Co., Ltd., por sua
procuradora Momsen & Harris, para a invenção de "Aperfearnent.os
em ou relacionados a amplificadores cie corrente te; a;-.1iva" (Dep.
20.543, de 5-4-33) .
N. 26.201 - Moacir Vilares de Almeida, por sai procurador
Lindoln Castelo L:anco, para a invençào de "Um jogo r..creativo e
para o exercício de pontaria e destreza" (Dep. 20.516 de 5-4-38) .
N. 26.202- A Société Anonyme "S. I. C. A. A." Soeiété Industriele Construtions Antiaériene Antigaz, por seu. prrcurailor Dr.
A. Montenegro, para a inveln5.0 de "Dispositivo do circulação contínua de ar depurado para a proteção coletiva contra os gazes tóxicos" (Dep. 20.517, de 7-4-38) .
N. 26.203 - Stoom-Meelfabriek "Holland" N. V., por sua procuradora Momsen & Harris, para a invenção de "Dispositivo para
contar e registrar sacas e meios de embalagem semelhantes, cheios
dum material de qualquer espécie" (Dep. 20.539, de 12-4-38) •
N. 26.204 Corning Glass Works, por sua procuradora Moináen & Harris, para a invenção de 'Aperfeiçoamentos em processos
p aparelhos de temperar vidros" (Dep. 20.b44, de 13-1-38) .
N. 26.205 - I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, por seu
procurador Luiz de Ipanema Moreira, para a invenção de "Processo
de obtenção de imagens multicores substrativas" (Dep. 20.603, de
27-4-38) .
N . 26.206 - Cie Pour la Fabrication des . Cornpleurs & Matéria'
d'Usines à Gaz, por sua procuradora Momsen & Harris, para a invenção de "Torneira de pressão, de reteneão-de rosca e álvula distensora de pressão sem cheque" (Dep. 20.649, de 2-5-38) .
Modelo de- utilidade
S. 26.207 - Flaviano Benedito O. Machado, por seu procuraoor Dr. Ruy de Oliveira Santos, para patente de invenção, como
medeio de utilidade. de "Um novo modelo de moinho para care"
(Dep. 19.648, de 30 - 10 - 37).
N. .26.208 - E. Colli & Cia. Ltda., por seu procurador Dr.
Vatter Gastão Butel, para patente de invenção, como modelo de lin•Jidade, de "Um dispositivo para envolver as bobinas porta barbante
'ou fitilho" ; (Dep. 20.299, de 2-3-38).
•
N. 26.209 --- Bruno Grossi, por seu procurador Júlio Melo, para
patente de invenção, como modelo de utilidade, de "Um novo tipo de
aparelho regulador do movimento de vidraças em veículos" (Dep.
20.358, de 10-3-38).
N. 26.210 - José Francisco Aranha, para patente de invenção,
pomo modelo de utilidade, de "Fogão a carvão, com bomba para a tiragem do ar". (Dep. 20.788, de 24 - 5 - 38).
Modelo industrial
N. 168 - José Francisco Aranha, por seu procurador Dr. Jo.:e
Rodrigues Mendes, para patente de modelo industrial de "Um modelo de carteira de cigarros, com aconcidionamento de fosfores"
,(Dep. 1.971, de 30-3-38). Na 14a Inspetoria Regional no Estado de
â'o Paulo (Termo 20.678).
• N. 149 - The B. F. Cloodrieh ComPanv, por lua procuradora
Momsen & Barris, para patente de modelo indusirial de "Novo feitio,
forma ou. oonSiguração do rasto de um aro elástico para rodas de
;ve1oulos" :(Dep. 13.788, de 25-11-37).

Expediente

Expediente do diretor geral
Dia 6 de dezembro de 1938
Privilégios de invençdo
Ramon Barros - Aperfeiçoamentos em meia de carregar raPidarnente nevolvers (termo 19:528). - Deferido, de acordo com
o laudo técnico.
Hiyakuiehi Gato - Nova eemeadeira de algodão e outrc,,s.p.odutoe '(tomo 19.576). -. Deferido, de acordo com o lauda técnico.
Júlio Trinehero - Aperfeiçoamentos na colocação do motor na
parte trazeira de veículos automotores (termo 19.9) . - Deferido,
Deferido, de acordo com o laudo técnico.
Atwood Machine Company, Soc. Anâninia - Aperfeiçoainentos
nos estojos das bobinas tc•recdeiras de textis (tArrno 20.639). com o laudo técnico.
Radio Conoration crf A,merica - Aperfeiçoamentos em tubos
electronicos (termo 20.782). - Deferido, de acordo como lande
teenico. •
Pree•sso 1) Ira a eble:,e;4(1
Kessler Ohe.mical Corpoixatioa
iso11( cianatos arornátieps (: ermo 20.861)

com o !ali cio (..‘enioo.

-boi rli, c?

'
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' Rine; Moriaiil COMI% — Cadelra 'que te transforma em esearbd
far~40'
Edgenigi(Aufbert Na% DtrethesW nbTO Warellid
ifilerrno
n. 21.301). — Deferido de acordo com o laudo técnico.
gás
cart.+
de
á
gua
gasosa
e
outras
bebidas
~ficadas
por
meio
*
Derrnot
Fritz Gibbon Cabeça espargidora" para continenteS'
4/0.00 'tubulares e semelhantes
1 1 I ico ) 14~ .013e1PQ. X0.0,49 POI.orgoi 4IP :30~: Otg_nl
(termo n. 2/.400). — Deferido de acera!!
Monica.
com o laudo técnico.
Gustav ft Ihicenbezig ProOciad ~zi fabricar desinfetantes duRegfstro de marcas
ráveis (temo 0:1,.946). —Deforklo, de abordo com p laudo téonloo.
Cia. Johnson & 'Johnson do Brasil Coe. An. — Atadura de gaze,
imerfeicocda (termo 21.023). — Indeferido, de aoordo com o palaibT F. Federicl — SUBLIME — Chlase 2 (termo n. 50.359)e
recer do consultor técnico, por não se tratar de matéria privilegiá,vel. — Registre-se.
Galileu Carneiro Pinto — Aperfeieoa,mentos na montagem do
Alberto Werner Braun — VALENTE — Classe 12 (termo núme-

¡dentes artificiais de porcelana, premalares e molares, com encaixe ro 50.532). — Registre-se.
nas contra-placas, proteção dos pinos e dissimulação . do hapeamento
Crosley Radio Corporation — XERVAC — Classe 10 (termo nelli
ide ouro ,(termo 21.027). — Deferido, de acordo com os laudos
mero 50.616). — Registre-se.
técnicos.
Coigate Palrnolive Peat Company — PALMOLIVE — Classe 18
Amazonas Almeida — Novo tipo de ladrilho para pisos e pa- (termo n. 50.618). — Registre-se.
iredes, e respectivo processo de fabricação (termo 21.109). —
Irmãos Leonardelli & Companhia — CEVADA GUARANY — CiasIndeferido. por falta do requisito essewial da novidade.
Registre-se.
se
41
(temo n. 54.695).
Leopércio Freire — Nova mesa para refeição tipo apartamenTION — Classe 3 (terSuarry do Brasil 1$, A..
ratórios
Labo
to, movediça, que dispensa toalhas e guarda comidas (termo 21.154). mo n. 54.800). — Registre-se.
— Indeferido, de acordo com os laudos técnicos, por falta do requiPinheiro, Braga Ltda. — GAZES PARA REFRIGERAWO — Classito da navidade.
1 (termo n. 54.890). — Indeferido por não satisfazer a mareta as,
Bernardino Gonçalves Correia e Sebastião José Reder — Des- se
condicaes estabelecidos no art. 79 do decreto n. 16.264, de 1923.
cascador de café, portatil, porá ser adaptado Lambem a eatrado de
Lisboa Mury & Comp. Ltda. — SANOGRAViN — Classe 3 H
caminhão (termo 21.162). — Indeferido, por falta do requisito
(termo n. 51.937). — Indeferido de acordo com o art. 80, Il. !tip 40'
esaencial da novidade.
decreto n. 16.264, de 1923.
II. T. Band Socket Corporation Inc., Suc. An. — Máquina para
Emanuel Klabin — KLABIN — Classe 1 (termo n, 54.9f. *um
'formar fivelas em cintas de amarração de fardos (termo 21.167).
Registre-se.
— Deferido, de acordo com os laudos técnicos.
Isaac do Nascimento — DANUBIO AZUL — Classe 413 :(terms
AtvvccKi Machine Company Aperfeiçoamentos em e referentes
a mecanismo para a alimentação de fios (termo 21.201). — De- n. 57.793). — Registre-se.
ferido, de acordo com o laudo técnico.
Desisfkela de prtvilégid
Irmãos Ribeiro Ltda. — Novo câmbio para lançadeiras de
teares (termo 21.27). — Indeferido, por falta do 'requisito eesenFrancisco de Matos Pinto (28.706"; &data 5ésIstência
c1a1 cia no‘ridade.
privilégio depositado sob o n. 21.247),.. ee- Anote-14 ã keistêneia
Eduardo alogeira de Azevedo — Aperfeiçoamentos em e relks arquive-se.
rentes a válvulas para medidores de leite e semelhantes (termd
4.:-ELÉPirsat~fa
ld,
'tzidreZts
21.298). — Deferido, de acordo com o laudo técnico.
Cland Bonnaire — Sistema de disposição para cartas geogré-•
Laboratirid Sééif õeledadé Anônima; '(9.52'7,3341 — Transférénm
ficas, plantas de engenharia, cartas de roteiro, aortas tipográficaa
para
o seu nome da marca "Diurephan" (n. 29.267), do Manuel
•
e s i milares, de modo a poderem ser encadernadas e dobradas
Comp. Lida; Mariano Barbosa de Lemos (19.780,
dobráveis umas sobre as outras (termo 21.324). — Indeferido, Alves Martins &de
19.781 e 19.732, 1938 — Transferencia para o seu nome das marpor falta do requisito essencial da novidade.
mas "Neuratol" ,(n. 1.400, do Pernambuco), "Jataytan" (n. 1.399, de
TaUesi Monta — Semeadeira adubadeira-carpideira (termo
Pernambuco), e "Asthmaleno" '(n. 1.398, de Pernambuco); J. D.21.302). — Deferido, de acordo com o laudo técnico.
Riedel E. de Ilaen 8s Comp. Ltda. (20.096 e 20.097/38) — TransfeFrancis Joseph Megloin — Aperfeiçoamentos em e relativos a rência para o seu nome das marcas * Quinosol" (n. 50.039, de BernaY
quadros para memoranduin ou blocos, diários e artigos semelhan- e "Chinesol" (n. M.984; de Berna). e-4 Anotem-se as transferências.
tes (termo 21.390). — Deferido, de acordo com o laudo técnico.
- Merieçile de M- nW
João Leite da Fonseca — Sistema de anúncios luminosos ambulantes (termo 21.435), — Indeferido, por falta de requisito
Fdizola & Comp. Ltda. '(24.844, 24.8411, 24.842, 24.839, 24.840,
t.ssencial da novidade.
24.8 e 24.843-38) — pedem para ser anotada nas marcas "Ilowen
Américo l‘leireles La Porta — Alça de segurança ' destinada ao (ns. 38.801, 38.826, 38.825, 38.827 e 38.824), "Over" (n. 38799Y ,
tranaporte de pacotes ou embrulhos (termo 21.436). — Indeferido, "Emblema formado de uma figura oblonga (n. 39.439) a alteraellõ,
per frqta
rermilito essencial da novidade.
do norre da titular. — Anote-se a alteração da firma titular da
marca.
Modelos industriais
Filizola & Comp. Ltda. .(24.852, 24.850, 2 .1'.853, 24.858, 24.8i'
QuintilLo Chiodo — Estojo escolar em forma de livro (termo 24.849, 24.848, 241854, 24.857 e 24.855/38) pedem para ser anotada nas
21.124). — Indeferido, por falta do requisito essencial da no- marcas "Filizola & Comp." (na. 46.172, 46.173 e 42.076), 4Filizels"
(na. 40.947. 42.10'7 e 40.948), "Fabrica de Balanças Filizola" (nú•idade.
Antimio dos Santos Couto Filho — Novo tipo de postes para re- mero 42.089, 44.328 e 41.329) e titulo "Casa das Balanças" (n d
46.268) a alteração do nome da titular. — Satisfeita, previa--mero
clame ou informações (termo 21.411). — Indeferido, por não preencher o pedido as condições estabelecias no art. i s do decreto mente, a exigência do selo de juntada, anote-se a modificação da 1weia titular da marca.
n. 21.5.07. de 1931.
Filizola & Comp. Ltda. '(n. 24.838) pedem para Ier, anotada
Modelos de utilidade
Marca "Hercules" (n. 25.931) a alteração do nome da titular.
Ne,wton de Lima Betem — Novo distribuidor de 1.1él'a.- pa.ra Anote-se a mediticação qa firma titular da marca.
_
1
lsoalhos (termo 20.338). — Rejeito o pedido, nos termos do art. 43
Reigéneiaa
Kic decreto n. 16.284, de 1923, por ter sido formulado irregularen te.
Max Breithaupl rediftO II. 56.013). — Preste eselareeimanto si •
Lívio Benini — Novel modelo de dispositivo para preparar iaAmérico Deutsch (farm* n. 21.0013). — Apresente n( n,os rok
Instie de café (termo 20.651). — Deferido, de acerdo com os laudos
tórioa e reivindicaçõeS nos termos dos pareceres.
térnieos.
- Enzo Battendiert (tmoo ri, 15.120). — Completo a tax f, a(
Carlos Carneiro & Comp. — Bocal perfura lo de formato de prorrogação.
chuveiro, adaptavel a bisnagas, tubos e recipientes semelhantes de
/fogões "Juúliet Ra. Ude. "(22376/38, junto tio termo a:.
sabão ou creme para bamba para aplicar, extender e aderir imediatamente epiderme que se quer barbear o sabão ou creme do reci- mero 19.591). — Apresentern nova procuração ratificando os ato'
piente (termo n. 21.002). — Indeferido por falta do requisito es- anteriormenlo prátleados.
sencial da novidade.
wallig Sr, Comp. (termõ
3.9.096). — Apresentem nova; exonm
Gustavo António Perini e Alessandro Kolb — Novo modelo h1.4 p1M•es da marca excluindo "acessórios".
• giênico de capacho desmontavel (termo n. 21.183). — Deferido
Satistoça as exia
Caetaga Impera/ater' ,(ti 11. 20.561).
de acordo com o laudo técnico.
gências da Sacal10.
.•
Alexandre Bitincoff — Nova disposição em pianos brinquedo, de
r Pffiffletçffeã de ptaxos
,
cauda (termo n. 21.318). e- Indeferido por falta do requisito essencial da novidade.
Meebanite Metal CorporMion Soá. Anónima (termo ri. 21.734i',
Nelson Carlos Assunetld — Etiqueta para garrafas e frascos (ter- William /tini & Sons, Time Brades Limited (termo st. 62.1 4 2). In
mo n. 21.340). — Indgeride por não se tratar de matéria privileCbemicol Company, Limited (termo 1). 52.444). —,Conf
-ternaiol
gia‘el.
cedo o pgazo de trinta dias em prarntga9110.
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Luciano Reynal (27.489/38, junto ao termo n. 16.)50). — Nada
thã que deferir, uma vez que não se trata de nenhuma das hipóteses
previstas pelo decreto-lei n. 614, de 1938.
Momsen & Harris (15.896/38, junto ao termo n. 39.408). — Restdtua-se a procuração, mediante recibo.
Roberto Juricic (termo n. 17.438), Ebenezer Jones e Juvenal
~ou (termo n. 17.696), Kleber Augusto de Morais (13.953/33),
Eduardo Fernandez y Gonzalez e outros (termo n. 20.362), José
Amalfo Mangieri (termo ri. 20.534), Bridgestone Tyre Co. Ltd. (tero n. 15.878), S. A. Stabilimenti di Dalmine (termo n. 19.497),
Bridgestene Tyre Co. Ltd. (termo n. 15.808) e Etienne Challet e outro
(termo n. 18.743). — Concedo a restauração dos proccEses- nos
'manos do decreto-lei n. 614, de 1238.
Tipografia Editora Luso-Brasileira S. A. (o. 22.451138). -Siaria ha que deferir, uma vez que o processo já se enceatra definitivamente arquivado.
Expediente do diretor da Secção de Privilégios de Invenção
Dia 6 de dezembro de 1038
Exigências
Dermeval Rodrigues (termo n. 20.920). Telefun lien . Gesellschaft fur Drahtlose Telegraphie M. b. II. (t-rnio n. 21.077). —
Cumpram a exigência do técnico.
Nordino Monaco (n. 27.756138 junto a pateale n. 21.2t1),
Livio Benini (n. 28.609138), Italo Maocantelli (termo n. 16.190),
Carlos Paroli (termo n. 16.097), Italo Maccantelli (termo n. 16.222),
Antônio Greco (n. 28.623138 junto a patente n. 20.2751,, e Ettte-e
Da% Zana (n. 28.627138 junto a patente D. 21.212). — Apresemtem procuração.
28.625138) junto a patente n: 21.407). Antônio Greco
Aptasente instrumento de mandato,
Diversos
Seriedade Anónima A. Pirostampa (n. 27.871 38). A. Montenegro (n. 27.873138), Aufzuge & Elekteornetreenlabrik actlindler
ta Cie., Aktiengesellschaft (n. 27.905138), Add-esseg aleb atilltirtraph
Corporation (n. 27.906138), Cluett, Peabod'y & Co., file., Ão. 27.90738), Irving Air Chute Co, Inc. (n. 28.135138 Companhia tailL
mica ~ia, Brasileira, Sociedade Anónima (ri. 28.28:5138), Sociaté
Caimique des Usines du Rhóne (n. 28.286138). Sociéelé de s Usines
Chimiques Rhóne Poulene, Sociedade Anônima (a. 28.287138, uni
(n. 28.288138). Marconia Wireles.-versalOiPoductCmpny
Telegraph Company. (n. 28.330138), Nieolaus Meurer (n. 28.362138).
Paul Michael (n. 28.363138), Westinghouse Electric & Manufacturing Company (n. 28.364138), International de Cavalai Manufacturing Corporation Limited (n. 28.365138), Naamloose Vennootchan
ncle Bataafsche Petroleum Maatschappij (n. 28.356138). Rotary Sfel
mpany (n. 28.367138), Domam, Long &.- Cia. Ltd.. e Harold
Edward Wright (n. 28.434138), comprovações de uso efetivo). —
Deferidos.
Yorkshire Copper Works Limited (n. 28.406138). — Junte-v'
e ouça-se o técnico.
Romeu Rodrigues (n. 28.342138). — Junte-se e volte ao téonieo, tazendo-se oportunamente as anotaç5es.
Prank J. Cabo e Morria B. Katzman (n. 28.119133). — Juntese e ouça-se o técnico.
Expediente do diretor da Sacção de Marcas
Dia 6 de dezembro de 1938
Ir

Extgénetes

Toshiaki Sakuda (termo n. 57.009y. -- Obraplete o pagamento
taxa de prorrogação.
Rompanhia Brasileira de Sedas Rodiaseta S. A. (termo 5.859).
-- Preste esclarecimentos quanto á indicação S. A., incluida como
-parte irtegrante de seu nome.
s
1. GI . ,-)8 (termo n. 58.820,.' e.- Cumpra 5- disposto no art.
114 do .1N. re10 n. 20.37713”.
Francisco Tavares de Oliveira Filho Xted E. 58.724) . —
111,elpra o disposto no art. 119 do decrete X. 20.377131.
1'
Antônio, Cavalcanti Páscoa (termo n. 58.848). lam Preste CsN4v,-eiment03.
'
Squalus Ltda. (termo a. 46.317). — Prove qui foi revalidada
st licença do laboratório.
i, Industrial Brasileira de Couros S. A. (termo_ DG 58.832)'. —
Alegue a taxa de prorrogação no requerimerto de N. 7, cumpra o
'; illtala rs to no art. 29 do decreto n. 25.507131, e apresente novos exern

marits na Menu rPrilarnrPtnt..

1:','Petilbro de 1933

- Mário Missiroli .(tormó n. 42.633), Iolanda Porto (termo 4.

5.830), Companhia Gessy S. A. (termo n. 63,410), e Dr. Artmai
Niemeyer (termo n. 58.847). — Satisfaçam a exigência do Arquivo.
Quimica Bayer Ltda. (termo n. 62.513). — Mantenho a exigência.
LabOratório Galeno Limitada (n. 23.551138). — Preste esclarociinentou.

Noticiário
NOTIFICAÇõEti.

É convidado o Laboratórie Imex Ltda., a comparecer a este D3-.
partaniento, afim de e.fetuar, dentro do prazo de trinta dias, o Pa ga
-mentodaxpr içãodcetfamr"Aiosn,
termo 49.711.
(*) É convidada a Indústria Mecâno-Elétrica Aparelhos Nacionais Ltda., Lal.k.N., Ltda., a comparecei a este Departamento, afim
de efetuar o pagamento da taxa para a expedição do certificado da
marca "Iman", depositada sob o n. 48.305 (przo de 30 dias).
(*) São convidados J. Figliolia- & Irmão, a comparecer a este
Departamento, afim de efetuar o pagamento da taxa de expedição
do certificado da marca "Fiesol", (termo 38.831), dentro do prazo
máximo de 10 dias.
(lk) São convidados Júlio Berto Círio & Cia., a comparecerem a
este Departamento, afim de efetuarem o pagamento da taxa de alteração do nome da titular da marca "Ibis", n. 20.644.
É convidado J. Ribeiro Branco (16.898, 16.890 e 16.896-38), a
comparecer a este Departamento, afim de efetuar o pagamento da
taxa de alteração de nome da titular das marcas "Salkinol" (número 7.288, de S. Paulo), "Averanol" (n. 7.263, de S. Paulo). e "aup ositórios Jaguaribe" (n. 6.948, de São Paulo).
RESTAURAÇÃO DE PROCESSO

Foi requerida a restauração do pedido de privilégio para "novo
Lema de válvula de admissão para máquina a vapor", depositado
sob n. 18.571, em 10-3-37, por Gustavo Jaenichen.
CADUCIDADE DE MARCAS

E. Martins & Cia. (28.977, de 30-11-38), reque.scam a caducidade da marca nacional "Vitória", n. 25.051.
Gesellschaft Ídr Chemische Industrie In Basel (Sociélé pour
l'Industrie Chimique à Bale) (29.003, de 30-11-38), apresentou replica ao pedido de caducidade da marca de Berne — Phytin ri. 40.387.
Lourenço Masi (29.060, de 1-12-938), apresentou réplica ao pedido de caducidade da marca "Euklinal", n. 28.821.
RECURSOS

F. Blanco Prior & Cia. (29.301, de 3-12-38), recorreram do despacho que indeferiu o modelo de utilidade depositado sob o:numeto
20.787.
Hermann Regei (28.641, de 25-11-38) recorreu do despacho que
indeferiu o p rivilégio depositado sob o n. 20.486.
J. Procopiak & Irmão (29.011, de 30-11-38), recorreram do aa,pacho que indeferiu a marca "Leopoldo", termo 57.237.
RETIFICAÇÃ.

O -"Diário Oficial" de 3-12-938, notificou que as Indústrias Beija Flor S. A., requereu com o processo n. 28.657-38 a caducidade
parcial da marca "Lavo!", registrada sob o •n. 29.561 ern nome do
Luiz Fialho, quando -o seu titular é Aloísio Russo.
oPoStçõEs
Nogueira dr Guimarães Ltda. (29.294, de 3-12-38) apresentaram
oposição ao privilégio depositado sob o n. 21.628, por Paul Korner,.
Luiz - Fruemento (28.946, de 30-11-38) .apresentou aditamento
a oposição oferecida ao pedido de caducidade da marca "Lojas Brasileiras" (n. 40.493).
n
( 5) Romeu Rodrigues (28.710, de 28-11-38) apresentou oP oktção à marca "Okamen", n. 84.136, de Berna.
Laboratório Walfer Ltda. (28.479, de 25-11-38) apresentou oposição a marca "Allidol", termo 62.249, de Laboratórios Lutécia Limitada.
.(5) Vitor Guedes & Companhia (28.520, de 25-11-938), apresentou oposição h marca "Galo", termo 62.632, de Manuel Galho Rodrigues.
'(*) Vitor Guedes & Companhia (28.521, de 25-11 .438), apresentaram oposição à marca "Produtos Galo", termo 62.63l de Manuel
Galho. Rodrigues.
*.() Reproduzidos por terem saído com incorreMes
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