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EXERCÍCIO DE 1939
A Diretorlã da Imprensa Nacional, de acordo ceni a legislação em
rigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
te 1A09, mediante pegamento da importância correspondente a3 período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Waio, ou medi ante recolhimento, e respectiva comprovação, nas retiartições arrocad^.0=s federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
neg as de Renda o Coletorias.

Aos 1 : 1 70; g :litit7:03 p:Jblicos federais, estadeais e municinais é fa‘ultado pagar o custe da assinatura, computado já o desconto de
10 To, a que Una direito, em duas prestaçkies semestrais de 28$000.

Para fa-iltdade e pankaalidade ata remessa, a. Inscrições de asaianules rd iter:to aceitas quando realizadas até o údmo tlin do mês anterior
aquele em que começa a msinatura, isto é, até 21 de desembro ou até 30
lie junho.
e
Pede-se às reune:0es arrecadadoras q ue nao aceitem pedidor de asslaturam, sini. dentro dcnas condições, a não ser para funcionár:os.
Preços de assinaturas autuais do :“Ditirio da Justiça" ou de cada lamb ias scrçtles do -Miario O:least%
Repartlça",ert /ta:Afez:ft ou modo:iates Ç tio interior
7OS000
pata:cineres .
r o ezterior
1103000
Tonclnatartos
:r
salmo
-•
sa..p000
I'Vãmeron avatrzes: da dia 40 réin, até o Lá 'NI C Cc dez e:ideei:tos rant quereetti taititus e meta 100 reis L.clas dia 08 violentos de quatro imitas (otIno) ou fracito.
Por ano decorrido, mitz sno rérs sabre o preço do dia.
O preço do ~ocra de II.nje es.Iti fixado na didata PI0Cluit•
ousou v Açores
— A Uedneao nilo fornecerá gratiefinmeste aos modonulee rdmeron
atrasados. eflraa;adox ou Matetiores à data da assittatura.

- rnEUXêrn• pa r 1,,80, que os Interessado,' renovem as anos assinaturas
com te antecedência contei:imite, afim de niko ficarem Cem me suas eotecõen
etc:Ur:em:mi.
— Os coubeeimentoe das assinaturas tomadas por intermédio das cole. orlas federais, roeras de renda, e alinudegas, padaria° ser encam7abadon
diretamente à Imprenoin :Nacional sem Interfertnein das delegacias fiscais,
— 4,. e . : •- t •!ntrene tido pagas dentro do-i primeiro. 15 dias do novo pe.riod„
e procedida a cebrauça do respectivo preço.
ft e V: de eadra mêe será putliendo , em Iene:elite * ~nom" ao
—
aliado da .iurn.trit, ti jurisprudência 'do Solutento Tribunal Militar e do
Temam,' de Apelava. da Distrito Federal.

3f. da II. — Poro boa ordem doe serviços do Redação, e no Interesse
do público, fica ema:tele:e:do que em pedidos, para reprodução de matéria
paga, veriiiendia pelos Inferes:4.'20a tt eximi/nela de errem ou omissões, devem
ser feitos; das 14 it 19 horas e, no máxima, até 48 bonita avém o saldo dos
areio. ofteiala.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO-LEI N. 656 — DE 1 DE SETEMBRO no 1938
(Publicado no "Diário Oficial de 3-9-38),
nicririan4
No artigo único, onde se lã:
— "... em 16 de setembro de 1931,•.•"
Lefa-se:
"•• • ttPa id de setembr.0 OE

111

De-zefintilit5

4 38 - 2493W

DECRETO-LEI N. 883 — DE 24 os Novaiwarto DE 1938
(Publicado no "Diário Oficial" de 26-11-38)
RETIFICAÇÃO

No artigo único, onde se lê:
— "... no período de 11 de julho a 25 de julho ch 1932."—
•
Leia-se:
— "... no período de H de julho de 1931 a 25 de julho de
1932."
DECRETO-LEI N. 902 — DE 29 DE NOVEMBRO DE 1931
(Publicado no "Diário Oficial" de 1-12-38)
RETIFICAÇÃO

No artigo 2", cede se lê:
'i ncorporadas ao Quadro de Enfermeiras,..,•
Leia-se:
"... Incorporadas às fileiras,..."
DECRETO-LEI N. 934 DE 8

DE DEZEMBRO DE 1938

Aprova alterações feitas no regutamentq em vigor para a arrecadação e fiscalizacdo do inspofipto de consumo
O Presidente da República, usando clais atribuições que lhe confere o art. 180 da Conslituição Federal, decreta:
Art. 1.° O regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto de consumo aprovado pelo Decrekp-Lei n. 739, de 24 de setembro de 1938, retificado e alterado acida de ns. 828 e 887, de l • •
24 d. novembro de 1938, respectivah.)nte, será observado com as
seguintes alterações ao seu art. C:
A
Aí 1 34, onde se lã:
' t Selagem por guia, quando de produção nacional, cobrando-a,„ o imposto por verba, na ocasião do despacho, quando
4e ptocedãncia estrangeira) •
leia-se:
(Selagem direta quanto acis produtos a que se refere a
alínea VI; quanto aos demais, selagem por guia, quando de Produção nacional e por verba, na odasillo do despacho, quando
de procedência estrangeira)
GINIEND

Ao referido § 34, alínea IV:
Excluam-se as palavras: "medalhões bera parede, molduras ou
caixilhos tara espelhos, para estampas, para quadros ou para retfatos;
e substitua-se a taxação contida na referida alínea V pela seguinte:
Por 100 gramas ou fração, peso liquido
6200
—

4

•

g — Ao mesmo § 34, acrescente-se, depois da alínea V, .a s eguinte alínea:
VI — Porta-retratos, medalhões, molduras ou caixilhos para espelhos, para estampas, para quadros ou para outros fins, de madeira,
com ou sem aplicação ou ornato de massas plásticas ou de qualquer
outro material, com o preço de venda, no varejo, marcado pelo fabricante:
•
-Até o preço de 26000
6030
De mais de 26000 até 56000
$100
De mais de 56000 até 101000
$500
De mais de 106000 até 256000
11250
De mais de 256000 até 501000
21300
De mais de 501000 até 1001000
51000
De mais de 1006000, por 1001000 ou fração excedente...
51000
—
'4 — Ao mesmo 1 34, após a nota 4', as seguintes notas:
5' — Não se compreende como moldura a vara, ornamentada ou
n10, destinada h confecção do caixilho.
8' — Os fabricantes dos produtos a que se refere a alínea VI,
são obrigados a- marear em cada unidade, por meio de carimbo ou
de etiqueta colada à mesma, em caracteres bem visíveis, de &tura
não inferior a oito milímetros, o preço máximo de venda no varejo
sue serviu de base ao estarnpilhamento, pela seguinte focem:
"Preço no varejo até....1"; não podendo ditos produtos ferem
Vendidos, quer pelo fabricante, quer pelo revendedor, por preço Superior ao que foi marcado. Multa de 1:0006000 a 2:0005!000,.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. 117' da Independênce.
50* da República.
GETULIO VARCIAS.

A. de Souza

Custa.
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DECRETO-LEI N. 935 na 8 DE DEZEMBRO DE 1938
01re, pelo Ministério da Justiça, o crédito especial de 8:6883700, parti
atender ao pagamento de vencimento*
O Presidente da República, usando da faculdade 011e lhe confere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de oito contos, seiscentos e sessenta e
seis mil e setecenLos reis (8:6683700), para atender ao pagamento
dos vencimentos (pessoal) que competem ao Bacharel Pedro Elói
Cordeiro, Censor do Quadro II do referido Ministério, no período de
ti de junho a 31 de dezembro do corrente ano.

Dnzernbro ie 1938

§ 2.° A fixação da importância da diferença que o Instituto da

Aposentadoria e Pensões dos Marítimos terá de reter, nos termos deste

artigo, será fixada pelo Conselho Atuarial do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, ao qual o aludido Instituto fornecerá todos os
dados que para esse fim lhe forem requisitados.
Art. 4.° O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5.* Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117 0 da Independência a
50° da República.
"Girrumo VARGAS.
Waldemeir Falcão.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117° da Independência q
50 da República.
OWTULIO VARGAS.

Francisco Campos.
A. de Souza Costa.

DECRETO-LEI N. 938 — DE 8

DE DEZEMBRO DE

1938

Sujeita à autorização do Governo, o funcionamento das sociedades
tonstituidas para fins de mineração ou de aproveitamento jia.,
dustrial das águas e da energia hidráulica, e dá outra providência.

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 10 . Dependem da autorização do Governo, para que possam
Abre, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de 290:99i$800 funcionar,
as sociedades que tiverem por objeto o aproveitamento
para pagamento de diferenças de vencimentos
industrial das minas ou jazidas minerais, das águas e da energia
hidráulica.
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe conParágrafo único. As sociedades a que este artigo se refere,
fere o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
bem como quaisquer outras, de natureza industrial ou comercial,
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Guerra, o crédito que, em razão dos seus objetivos, dependam de prévia autorização
especial de duzentos e noventa contos, novecentos e noventa e um para funcionar ou exercer suas atividades, não poderão, sob pena
mil e oitocentos reis (290:9913800), que será distribuido à Dire- de nulidade, entrar em função, nem praticar validamente ato algum,
toria de Fundos do Exército, para pagamento (Pessoal) de diferença sinão depois de arquivados no Registo do Comércio, além de uma
de vencimentos a que, nos termos dos arts. 73, da Lei n. 4.632, de cópia autêntica do título de autorização, os estatutos ou contrato
8 de janeiro de 1923, e 158. n. VI, da de n. 4.793, de 7 de janeiro de social, a lista nominativa dos subscritores, com indicação da nacio1924, fizeram jús, no período de 1923 a 1927, os empregados do
e do número e natureza das ações de cada um, e, quando
extinto Arsenal de Guerra de Mato Grosso, dos Hospitais Militares de nalidade
for
devido,
o certificado do depósito da décima parte do capital, e
Cruz Alta o Bagé, e da Enfermaria-Hospital de Vila Velha.
de fazer no «Diário Oficial" da União e nos jornais do município de
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117° da Independência e sua sede a respectiva publicação.
110° da República
Art. 20 . Ficam revogadas as disposições em contrário.
GETULIO VARGAS,
Art. 30 . O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Eurico G. Dutra.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 1170 da Independência
e 500 da República
A. de Souza Costa.
Girrurao VAIU3AS.
DECRETO-LEI . N. 938 — ne 8 DE

DEZEMBRO DE 1938

DECRETO-LEI N. 937 — DE 8 me amimem)

DE

Valdemar Falcão.

1938

Dispõe sobre a aposentadoria dos capitães de navios nactonais nas
condições do artigo 10 do Decreto-Lei n. 78, de 17 de dezembro de
1937, e não pertencentes ao Lloyd Brasileiro.

Fernando Costa.
DECRETO-LEI

N. 939 — DE 8 DE DEZEMBRO DE 1938

Abre, pelo Ministério da Viação, o crédito suplementar de 400:000$0,
O Presidente da República, atendendo ao que expõe o Ministro de
at verbas que especifica Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio e usando da
faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere
Art. 1.° Aos capitães de navios nacionais que, estando nas con- o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
dições previstas no art. 1° do Decreto-Lei n. 78, de 17 de dezembro
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras
de 1937, não pertenciam ao quadro do Lloyd Brasileiro será assegu- Públicas, o crédito suplementar de quatrocentos contos de reis
rada, pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões &NI Marítimos, apo- (400:00030), para reforço das seguintes verbas do seu atual orçasentadoria equivalente a 70 % (setenta por cento) das soldadas que mento (Anexo n. 8, do Decreto-Lei n. 101, de 27 ge dezembro dei
percebiam quando em atividade.
1937).j.
Paragra.fo único. Por soldadas entendem-se as importâncias soVERBA 2 — MATERIAL
bre as quais incidiam ou incidiriam as contribuições para o Instituto
a que alude este artigo, sendo a aposentadoria calculada sobre a última
, II — Material de COnSUMO
acidada percebida.
Art. 2.° As aposentadorias de que tratam o Decreto-Lei n. 78, de Sie. 0 Combustivel, lubrificantes, etc:
17 do dezembro de 1937, e o presente são devidas, pelo Instituto de
ti) Estrada de Ferro S. Luiz a Terezina.....
200:00010
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, desde a data em que haja
cessado, por parte das empresas, o pagamento das soldadas, em vir~DÁ 3 — asamos 71 ENCARGOS
tude do desembarque por força do disposto no art. 149 da Constituição.
Art. 3.° O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos 8,4o. 1—Serviços clínicos e de hospitalização:
reterá, no fim de cada exercício a título de indenização pelos encargos
01) Retracta de Ferro Central do Brasil....
g00-:000$0
que lhe atribuem o Decreto-Lei n. 78, de 17 de dezembro de 1937, e
O presente, do saldo da "Quota de Previdência" que tiver de ser entre-4
A00:00030
gue ao Conselho Nacional do Trabalho, a diferença entre a soma daí
apo c entadorias concedidas nos termos de ambos ames decretos-leis e e
quantum dos benefícios a que, em função das contribuições já reco-,
• RIO de Janeiro, 0 cle deserebro e Mc, ter an .hidependéncea
Ihidas ao Instituto e das condições peculiares de cada beneficiário,
fariam jals os capitães referidos no art. 1° deste decreto-lei.
• • PQ° da..R.epOb.~
Oirruuo YaRoad. •
g 1. e Será retida, tambem, no corrente exercício, do saldo da
°Quota de Previdência" referido neste artigo, a importância necessária
. Uma.
João dat Mendotiçd
para indenizar o Instituto de Aposentadoria e Pensõee doe Marítimos
do onus que lhe é imposto pelo art. 2° do presente decreto-lei
A. de Sousa Cesto
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Questões de "organização das Armas o Serviços. Convocaçãci

til 8 ha tizzEaraito ha 1938

plém, jobb Ministério da Fazenda, õ crédito 'especial de 113:60040
para ofender à restituiçáo de apólices e pagamento dos respectivos juros (Divida Pública).
O Presidente da República, usando da faculdade que lhe eonferé
o art. 180 da Constituição Federal, decreta:
Artigo único. Fica aberto, pelo Ministério da Faeznda, o crédito
especial de cento e treze contos e seiscentos mil réis (Re. 113:60080),
para aquisição de apólices a serem restituidas às firmas abaixo is
pagamento dos respectivos juros, conforme decisão do Tribunal de
Contas:
Companhia de Mineração e Metalurgia Brasil:
Para aquisição de 84 apólices da Divida Pública Federal, do tipo de Diversas Emissões, ao portador, e do valor nominal de
65:04080
1:00080. cada uma
Para pagamento de juros, relativos ao perfodo
de 1 de julho de 1931 a 30 de junho de 1938
. 29:40080 97:44080
Andrade dc Normando:
Para aquisição de 10 apólices da Divida Pública'
Federal, do tipo de Diversas Emissões, ao
portador, e do valor nominal de 1:00080
8:91080
cada uma
Para pagamento de juros, relativos ao período
de 1 de julho de 1931 a 30 de junho de 1938 7:25080 16:16080

Dezembro d.a 128 Mil

I)

das reservas.

24 Sub-Secção — Dotações (mobilização do material), Requisi.
ções de animais e viaturas. Guarda das vias férreas e pontos impor.
tantas do litoral.
3' Sub-Secção — Estatística e Mobilização Nacional.
B) 44 Secção — Transportes — Transmissões — Aprovisiona.
mentos em campanha — Serviços; estatística.
1' Sub-Secção — Transportes: estudos e preparação; propostas
de melhoramentos e construções de estradas; estatistica.
2' Sub-Secção — Transmissões: estudos e preparação; propostad
de melhoramentos e construções de redes; estatistica.
Emprego doa Serviços. Aprovisionamentos em campanha e sua

estatística.

O art. 7* passa a ter s seguinte redação: A Portaria, a Biblioteca-Mapoteca, o Gabinete de Desenho, a Tesouraria e o Almoxarifado são subordinados ao Gabinete do E. M. E.
— Acrescentar ao art. 12 os seguintes itens:
i) organizar o boletim;
j) enviar às Diretoria de Armas e Serviços as alterações dos I,
oficiais que servem no E. M. E.
•
O art. 15 passa a ter a seguinte redação: As prescrições rala- 1
Uvas à organização e ao funcionamento dos Estadas-Maiores constam'
do Regulamento para o Serviço de Estado-Maior.
O art. 18 passa a ter a segu'Die redação: O quadro do pessosi
que serve no Estado-Maior é o seguinte:

Funções e postos

113:80(,$O

o
...

Aio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117' da Indenpendéncia
e 50' da República.
GETULIO VARGAS
A.

El

Discriminação

de Souza Costa.

o
•

DECRETO N. 3.424 — DE

8

DE DEZEMBRO DE

1938

_

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Art.. 1.9 Ficam ~Meados, da seguinte forma, os artigos
abaixo, do Regulamento do Estado-Maior do Exército, aprovado por
Decreto n. 3.125, de 4 de outubro de 1938:
O último período do art. r passa a ter a seguinte redação: Ao
Estado-Maior do Exército são subordinados o Serviço Geográfico e
Histórico do Exército e a Escola de Estado-Maior.
No art. C leia-se: 14 Divisão — Correspondência pessoal do General Chefe do E. M. E. Assunto cujo estudo o General reserva para
si. Serviço Secreto de Informações.
2` Divisão — Pessoal de Estado-Maior e do Quadro de Estado-Maior. Oficiais pertencentes ao E. M. E. Revista do E. M. E.
O art. 5' passa a ter a seguinte redação: A 1' Sub-Chefia (Informações, Operações, Instrução) compreende:
A) 2' Secção — Informações, Missões Militares, Cifra.
Sub-Secção:
— Paia% americanos: Aspectos atuais, principalmente sob o
ponto de vista da sua preparação para a guerra;
— Países europeus e asiáticos: Aspectos atuais, principalmente
sob o ponto de vista da sua organização militar, indústria bélica e
situação politica, social e dconómica.
Teatros de operações exteriores.
Adidos militares brasileiros no estrangeiro.
2' Sub- Secção — Adidos militares estrangeiros e Missões militares estrangeiras. Criptotecnia. Conferências e congressos no estrangeiro.
Ligação com o Ministério das Relações Exteriores:
B) 3' Secção — Operações — Instrução.
1' Sub-Secção — Planos de operações. Defesa das matas. Defesa aérea do território. Viagens de Estado-Maior. Serviço Geo-.
gráfico e Histórico do Exército.
24 Sub-Secção — Instrução dos quadros e da tropa. „Instrução
aas reservas. Manobras. Escola de Estado-Maior.
O art. 6 passa a ter a seguinte redação: A 2' Mb-Chefia (Or.
ganização, Mobilização, Estatística, Recrutamento, Transportes, Aproa
visionamentos em campanha, TransnaissZies, Serviços), compreende:
A) 14 Secção — Organização — Mobilização Estatfstieit — Re-.
aviltamento.
1. Sub-Secção — Preparação do plano de mobilização. Organização • mobilização da cobertura.. Efetivos (mobilização do pez.
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(1) Dos quais três podem não pertencer à iàategoria de otioIa
de Estado-Maior.
(2) Dos quais dois podem, excepcional e transitoriamente, a orle
Uri° do Chefe do E. M. Z., não pertencer à categoria de oficiai 411
Estado-Maior.
Art. 2.• Revogam-a$ as dispoeicõee em contrário.
Rio de Janeiro, 8 4. dezembro de 1838, M I da Indepeodáur
República,

110* da
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DECRETO' N. 3.428 —

8

1933

— Por outro da mesma data, foi declarado em disponibilidade
nos termos do decreSo-lei n. 870, de 18 do mesmo mês, Odilon Manso
Declara extinto cargo excedente
Pegado. no cargo de oficial de Justiça, padrão A, do quadro IV, deste
Ministério, com os vencimentos a que tiver direito.'
O Presidente da República:
— Por outro da mesma data, foram concedidos seis meses de
Resolve declarar extinto, por se achar vago, um !1) cargo exce- licença, em prorrogação, nos termos do art. 19 do decreto 1.1 663,
dente da classe "I", da carreira de "Oficial Administrativo", do Quadro -de 1 de fevereiro de 1921, combinado com o artL 1 da lei n. 79 de
XII, do Ministério da Fazenia, aproveitando•se o sald) apurado 8 de julho de 1935, e Alvaro António Correia, guarda-civil. classe
dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchi- D, do Quadro II deste Ministério.
— Por outro da mesma data, foi transferido por conveniência de
mento de cargos vagos na mesma carreira, conforme dispõem as
serviço, de acordo com o art. 32, da lei n. 284. de 28 de outubro da
tabelas anexas à Lei ri. 281, de 28 de outubro de 1936.
1936, de Patronato Agrícola Venceslau Braz para a Escola João Luiz
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117° da Independência Alves. o professor, padrão "F", do quadro I deste Ministério, José
e 50° da República.
:Vicente de Sousa.
Gierueto VARGAS.
Da

DE DEZEAIDR) DE

A. de Souza Costa.

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Ministério da Educação e Saúde

Por decretos de 30 de novmebro, foram nomeados Mário Paulin0
f erreira. Flávio Santos Pereira. Osvaldo Barbosa, Julio Jacó Santos.
lejalma Macedo, Luiz Pais do Nascimento, Elisio Martins Rabelo. Alvaro Couto Rodrignee José Lima Carvalho, Pedro Pinto. Fernando
eVeisse. Claudionor Machado Silva, Lindolfo Antaris, Helio dos Santos,
GABINETE CIVIL
José Maniaz, Jaci Esteves de Sá, Simeáo Arruda da Silva e Eitos
Barbosa Silva, para exercerem. interinamente, o cargo da classe C
Circular n. 9/38, em 9 de dezembro de 1938
da carreira de guarda-sanitário do quadro 1.
— Por decreto de 6 do corrente, foi transferido, por conveniSenhor Ministro:
ência de serviço, Abel Jovino Pais Barreto do cargo de professor. padrão G. do quadro IV para o cargo de professor, padrão G, do quadro
Havendo o Excelentíssimo Senhor Presidente da República aprorado a sugestão contida no oficio D. F./390, de 17 do corrente. do VII.
Departamento Administrativo do Serviço Público, sabre contagem
— Por outro da mesma data, foi exonerado, por abandono de
de tempo de serviço dos funcionários readmitidos ou reinteree:n emprego, °taci% Alcântara Ramalho das funções de inspetor de essolicito de Vossa Excelência as necessárias ordens no sentido de tabelewmentos de ensino sceundário no Estado do Espírito Santo.
serem observadas, nesse Ministério, as seguintes instruções:
— Por outros de igual data, foram designados para exercer ina) Nos casos de nova nomeação e de readmissão, não cabe ao terinamente e em comissão, as funções de inspetor de estabelecimentos de ensino secundário: no Distrito Federal — o Dr. Celso Vieira
funcionário, para nenhum efeito, o direito de contar o tempo em
que esteve afastado;
Marques e Sílvio Jose Felicíssimo Campos: e no Estado do Rio de
b) Somente a reintegração, quando expressamente declarada no Janeiro. Maria Luiza Carneiro de Campos Muller.
— Por outro de igual data, foi designado o Dr. Heribaldo Branato que o investir nas suas antigas funções, é que confere ao funcionário o direito de contar o tempo em que dela esteve afastado, dão Pereira Rabelo, para exercer, interinamente. e em comissão, as
funções de inspetor junto à Faculdade de Direito de Niterói.
assim como as demais vantagens do cargo.
— Por outro da mesma data. foi tornado sem efeito o decreto
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protesto,: de elevada consideração e apreço. — Luiz Vergara, secretário de i de novembro último, pelo qual foi nomeado o Dr. Nelson Carda Presidência da República.
valho de Sousa para exercer, em comissão, o cargo de assistente tia
Faculdade de Medicina de Porto Alegre, visto haver aceitado outro
Expedida a todos os Ministérios.
cargo.
_._ Por decretos da mesma data, foram concedidas aposentadorias:
a José Porcelos, no cargo da classe C da carreira de guarda sanitário
do quadro I; a Lindoifo Moreira de Castro, no cargo da classe C ia
carreera de servente do quadro I; a Alvaro Pinho da Silva, no cargo
da classe F da carreira de eletricista do quadro I: it'Francisco P-Por decretos de 26 de novembro de 1938, foi concedida aposen- dro de Assis no cargo da classe D da carreira de guarda sani e erio sio
tadoria. nos termos da lei constitucional n. 2. de 18 de maio de MS. quacro I; a Carlos Maximiano da Cunha, no cargo da classe II da caeaos seguintes funcionários da correria de "guarda-civil", do quadro retra de almoxarife io quadro I; e a Casemiro de Abreu Ramos, no
cargo de maquinista marítimo, padrão F. do quadro II, a todos nos
H deste Ministério:
termos da legislação em vigor.
José da Silva Ribeiro, do cargo da classe "E";
— Por outros de igual data, foram aposentados, nos termos da
legislação em vgior; Eduardo Siaines de Castro, no cargo da classe H
Alvaro de Oliveira Gomes, do cargo da classe "G";
da sarreiro de inspetor de alunos do quadro I e José António da Hora
Américo da Silva Almeida, do cargo da classe "E".
no cargo da classe D da carreira de pedreiro do mesmo quadro
— Por outro de igual data, foi aposentado, Domingos Gonçalves
— Por outros da mesma data, foi concedida aposentadoria, nos
termos da lei constitucional n. 2, de 16 de maio de 193" aos ;me- no cargo da classe C da carreira de servente do quadro I. nos termos
das do trafego, classe "E", do quadro II do mesmo Ministério, Al- do art. 156, letra "d" da Constituição
— Por outros da mesma data, foram aposentados: Eurico Orlar,fredo Sabatine e Aarão Seixos.
— Por outro da mesma data, foi concedida aposentadori g., nos dto', no cargo da et:lese G. da carreira de escriturário do quadro
termos da lei constitucional n. 2, de 16 de maio de 1938. a Selvino nos termos do art. 177 da Constituição, restabelecido pela lei consD
-T
n uarte de Soim no
Celso de Sousa, detetive, classe "G", do quadro II do mesmo Minis- titucional n. 2, de 16 de maio de 1938: e _u.e.°
cargo da classe C da carreira de servente do quadro 1. nos termos do
tério.
— Por outro -da- mesma data, foi concedida aposentadoria, nos art. 158. letra "d" da Constitnieão. combieedo com a art. e0 de lei
termos da lei constitucional n. 2, de 16 de maio de 193P, ao servente n. 583 de 9 de novembro de 1937.
— Por decretos de 6 do corrente, forem exonerados. por haver
classe "E", do quadro II deste Ministério, Alvaro Fernandes de
concluido o curso m edico. Dente Rolando Guazell Breno Soares Mais
Carvalho.
— Por outro de 29 de novembro de 1938, foi concedida aposen- e Henrique Mendez, do cargo, em comissão, de •auxiliar academie°,
tadoria, nos termos da legislação em vigor, a Cleóbulo Fernandes padrão C do quadro I.
Batiste da Rocha no orago da classe H da carreira de estereotipista
— Por outros da mesma data. foram concedidas exonerações:
do quadro III do mesmo Ministério.
a Euripedes Campos Vaz de Melo, das funções de inspetor de esta— Por outro da mesma data, foi concedida aposentadoria, nos belecimenots de ensino secundário no Distrito Federal: a Cássio vele
tenros da legislação em vigor, ao auxiliar de portaria — classe H — ga de Sá, do cargo de assistente, em conVesão. da Escola Nacional de
Secre e aria da Câmara dos Deputados, Jaime José Pires.
Engenharia da Universidade do Brasil; a Nelson Botelho Reis do
— Por outro da mesma data, foi nomeado Oto Eugênio Gadelha cargo cia classe D da carreira de zelador do quadro I: e a Henrique
para exercer as funções do cargo de 20 suplente do juiz municipal de Moia Penielo do cargo de auxiliar academie°. -eedrão C do quadro I
20 lermo da comarca de Xapuri, no Território do Acre.
— Por outros de igual data, foram exonerados: Manuel leimer.
Em 29 de novembro de 1938. de acordo com o art. 1 0, "in fine" tel Bitencourt, das funções de inspetor de estabelecimentos de ensino
das ieesposições Transitórias da lei n. 284. de 28 de outubro de secundário no Estado da Bafa; e. nos tremas do art. 1 0 do derrete1936, foi expedido d e rreto a Odilon Manso Pegado, que exercia efe- lei n. 24 de 29 de novembro de 1937, Ovidio Cavalcanti Filho do
tivamente o cargo dc oficial de Justiça, padrão A, do quadro IV. deste cargo de assistente da Faculdade Nacional de Odontologia da Univere
Ministério. cargo este anteriormente denominado oficial de Justice idade do Brasil.
do Juízo Federal na. Secção do Rio Grande do Norte, para o qual
— Por outros da mesma data, foram designados para exercer,
têm nomeado, interinamente, em 1 de maio de 1911.
interinamente e em comissão, as funções de inspetor de estabeleci-

Ministério da Justiça e Negócios Interiores

DIÁRIO OFICIAI.. (Seeeiio I)

Sá /indo 10

mentos de ensino secundário: no Estado da Bafa — o Dr. Venceslau
Galo; e no Distrito Federal — o Dr. Roberval Rocha Moreira e Dioné
Sadomic ?Lena Barrete Pinto.
— Por decretos de igual data, foram nomeados: Rafael Luiz
Pereira da Silva, Altair Pinheiro, Geraldo Junqueira Ribeiro e António Elisa Divana para exercerem, em comissão, o cargo de auxiliar academico. padrão C do quadro I; Maria Nazaré Valneça Ximenes
e Rosa Hilda Manssur Jafeth para exercerem, interinamente, o cargo
da elasse E da carreira de enfermeiro do quadro I; Jaime de Faria
Góis para exercer, em comissão, o cargo de assistente padrão H da
cadeira de Histologia e Microbiologia da Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil, do quadro I; Wilsen Ribeiro Gonçalves, para exercer, em comissão, o cargo de assistente, padrão H,
da cadeira de Topografia da Escola Nacional de Engenharia da
mesma Universidade e do mesmo quadro; Pedro Barreto Gaivão Neto
para exercer, interinamente: o cargo da classe C da carreira de zelador do quadro I; e Heloisa Alberto Torres, naturalista da classe
L do quadro I, para exercer, em comissão, o cargo de diretor do
Museu Nacional da Universidade do Brasil, padrão M do mesmo quadro
— Por decreto de 23 de agosto de 1938, foi concedida ao Dr.
Francisco de Castro Araujo exoneração do cargo, em comissão, de
diretor do Hospital Estádo de Sá;
— Por outro da mesma data, foi nomeado Plínio da Costa Gama
para exercer, em comissão, o cargo de direitor do Hospital Estárdo
de Sá, padrão L do quadro I.
e

Ministério das Relações Exteriores
Por decreto de 7 de dezembro corrente:
Tornou sem efeito o decreto de 8 de setembro último, que removeu o segundo secretário Orlando Arruda, da Legação em Varsóvia
ra a Embaixada em Berlim.
pa

Ministério da Viação e Obras Públicas
Decretos do dia 3 de dezembro de 1938
O Presidente da República resolve:
Nomear, de acórdo com os arte. 41 e 40, da Lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936:
Benedito Figueiredo, extranumerário, para exercer o cargo da
ciasse O, da carreira de "maquini ta de estrada de ferro", do Quadro
Il. do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de
falecimento do respectivo titular. Sebastião Carlos do Nascimento.
Feliciano de Castro, extranumerário, para exercer o cargo da
classe G, da carreira dt "maquinista de estrada de ferro", do Quadro
II do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de
fa,ecimento cio respectivo titular. João Pinheiro Paes Leme.
Daniel Xavier, extranumerário, para exercer o cargo da classe
G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do Quadro II, do
M.nistério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de falecimento do respectivo titular, António Correia de Silva.
António Loureiro de Almeida, extranumerário, para exercer o
cargo da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro",
do Quadro II. do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude de falecimento do respectivo titular, Benedito Alexandra.
Hermes Ferreira Dottori, extranumerário, para exercer o cargo
da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do
Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de falecimento do respectivo titular, Crispim Ferreira da
e

Vitor de Paula Carvalho, extranumerário, para exercer o cargo
da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do
Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude
do falecimento do respectivo titular, José de Almeida.
Artur Pereira de Sousa, extranumerário, para exercer o cargo
da classe O, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do
Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude
de falecimento do respectivo titular, João de Oliveira.
Pedro José de Oliveira, extranumerário, para exercer o cargo
da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do
Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de posentadoria do respectivo titular, Manuel Ferreira Monteiro.
António Cardoso da Silveira, extranuieerário, para exercer ó
cargo da. classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro",
vago em virtude de falecimento do respectivo titular, Júlio Pinheiro
Barbosa.
Valdemiro José Marques, extranumerário, para exercer o cargo
da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do
Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude de faleeiiiwnt do re s pectivo titular, Manuel Redro Amen!Joeira.

Dezembro de 1:,:>t

Jaime Ferreira Lopes, extranumerário, para exercer o cargo
da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do
Quadro II. do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago cm virtude de falecimento do respectivo titu ar, Artur Tuller.
Nilo Falcão, extranumerário, para exercer o cargo da classe G,
da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do Quadro II, do
Ministério da Viação e Obras Plicas, vago em virtude de falecimento do respectivo tiular. Eustaquio Joaquim Duarte.
Luiz Gonzaga do' Vale, extranumerário, para exercer o cargo da
classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do Quadro
II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de
aposentadoria do respectivo titular, João Martins.
Sebastião Gonçalves, extranumerário, para exercer o cargo da
classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro", do Quadro
II, do niaistério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude de
falecimento do respectivo titular, Valdemar Alves Leite Bastos.
Gumercindo Leôncio de Melo, extranumerário, para exercer o
cargo da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de ferro",
do Quadro II, do Ministério da Viação e Obraa Públicas, vago • em
virtude de falecimento do respectivo titular, Vitorino Augusto
Gomes.
Constantino Gpnçalves de Almeida, extranurnerário, para exercer o cargo da classe G, da carreira de "maquinista de estrada de
ferro", do Quadro II; do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude de falecimento do respectivo titular, Venancio
Virgílio da Silva.
l

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Por decreto de 1 de dezembro do corrente ano e atendendo ao
que requereu o escriturário da classe F do quadro único deste Ministério, Euripedea Carmo, o Sr. Presidente da República resolveu
aposentá-lo no referido cargo, nos termos da Lei Constitucional n. Z,
de 16 de maio de 1938.
— Por outro tambem de 1 do mês corrente, foi aposentado na
cargo da classe L da carreira de Oficial Administrativo do quadra
único deste Ministério, Tomaz Jerónimo Salgado, nos termos da -DM
Constitucional n. 2, de 16 de maio de 1938, atendendo ao que ree
quereis o interessado.

—

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS
DC/362 — Em 14 de novembro de 1938. — Exmo. Sr. Presidente
da República. — Na inclusa exposição de motivos, encaminhada por
V. Ex. a este Departamento, o Sr. ministro da Fazenda propõe a
expedição de um decreto-lei, criando o Serviço de Comunicações, naquele Ministério, e de outro, concedendo o crédito especial de reis
564:375$0, destinado a atender à8 desposes com a implantação, no
mesmo Serviço do "Protocontrol".
2. São, pois, dois projetos bem distintos: um, é relativo à criação de determinado órgão; outro, a um sistema de trabalho que nele
poderia ser adotado.
3. Assim sendo, examinou-os este Departamento, separadamente, constituindo objeto desta exposição e primeiro deles.
• De acórdo com o mesmo incumbir-se-ia o Sirviço de Comunicações do Ministério da Fazenda do recebimento, registro, guarda
e distribuição de correspondência, tendo, pois, atribuições idênticas —
si bem que de ambito de ação mais restrito, visto como atenderia, no
momento, somente as repartições instaladas no edificio central do
aludido Ministério — às do serviço do mesmo nome, criado, pelo decreto-lei n. 521, de 28 de junho último, no Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
5. Quando da elaboração desse decreto-lei, pelo extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil, ficou plenamente evidenciado
ser de toda conveniência a criação, em cada MiuistáMo, de actirdo com
as possibilidades oferecidas pelas respectivas organizações. do urna
dependência destinada a tais fins.
6. Assim, este Departamento concorda integralmente cum a
ca° dessa medida em relação ao, Ministério da Fazenda, sugerindo,
apenas, duas retificações no projeto em estudo: uma, que se neres4
cent." entre as funções do Serviço de Comunicações a ser raiado, a det
expedição da correspondência, a qual, por omissão, deixou de figura:1
ne decreta-lei referente ao do.Ministério do Trabelho; outra, que
escolha do respectivo chefe se efetue entre os funcioná os público'
efetivos em geral, e não unicamente entre os d9 Ministério da. rik41
zenda.
ri
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12. Prapõe, lambem, o Mirilstérie da Fazenda, serem arbitradas',
no Regimento da Diretoria do Domínic da União, gratificações de função para os chefes do Divisão, Serviço Regional, Serviço Auxiliar e
Secções do Serviço Regional do Distrito Federal.
15. Primeiramente sendo essa unia nova despesa, não poderá sc•r.
determinvia em Regimento, que é baixado por um decreto executivo,
e sim em decreto-lei.
14. Por outro lado. o estabelecimento do "quantum" de cada uma
dessas gratificações deve obedecer à importância do trabalho, encargos e respensabilidades dele decorrentes, e outros fatores que, em siatese, determinam o valor da função como extensão das inerentes a uma
carreira, o que não foi ainda devihmente apurado.
15. Convém salientar mie tudo isso foi lembrado quando da elaboDF/369 - Em 14 de novembro de 1938. - Exmo. Sr. Presidente ração, pelo extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil, do anteda República. - Submeteu V. Ex. à apreciação deste Departamento projeto do Regimento em cem a. tenue o senhor diretor do Domini° da
o processo de aposentadoria do funcionário da liêde Mineira de Via- União, bem como o chefe regional ie Distrito Federal, cencardado em
ção, Antônio Teixeira Chaves de Queiroga, secretário gelai daquela Es- que se aguardasse a conclusão dos estatutos sobre gratificações de função, iniciados por aquele órgão e continuados nor este Departamento.
trada, visto haver o mesmo atingido a idade de 68 anos.
16. É a solução então sugerida que o Departamento preconiza,
2. Justificando essa proposta, alega o diretor da referida Es- acrescentando
que espera para breve a terminação dos aludidos estrada ser aquele funcionário contribuinte do Montepio Federal.
tudos.
O
Sr.
ministro
da
Viação
opina
favoravelmente,
atendendo
3.
17. Ao restituir. pois, o processo a Vossa Excelência, é este Deque, ao ser a aludida via-férrea arrendada ao Estado de Minas Gerais,
eia virtude do contrato autorizado pelo decreto 19.6)2, de 19 de ja- partamento favorável às proviCencia.e referidas nos parágrafos 5 a 10
desta exposição, pelo que junta, em anexo, o respectivo projeto de deneiro de 1931, ficou estabelecido na cláusWa XIII:
creto. e
"Os funcionários públicos existentes na Estrada de Ferro
18. Quanto às demais, oportunamente será transmitida a Vossa
Oeste de Minas, contribuintes do Montepio Federal, serão con- Excelência . opinião do Departamento a respeito, como conclusão dos
siderados à disposição do Governo do Estado de Minas Gerais. estudos em andamento.
sem nenhum vencimento pelos cofres da Un/ão, continuando a
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os procontar tempo de serviço federal".
testos do meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes, presi.
4. Propõe por isso o Sr. ministro da Viação seja a aposentadoria dente.
concedida ao interessado, no cargo de almoxarife de primeira classe,
que ocupava quando se verificou o arrendamento.
Em 2,2 de novembro de 1938. - G. VARGAS.
5. Em face do exposto, este Departamento, de acôrdo com a sugestão apresentada pelo Sr. ministro da Viação, opina favoravelmente
à assinatura do decreto de aposentadoria anexo.
DFI378 - Em 17 de novembro de 1938 - Excelentisaimo SeAproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos da
nhor Presidente da República - Submeteu Vossa Excelência à
meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lon?s, presidente.
apreciação deste departamento o incluso processo em que o seAprovado. Em 16-11-38. - O. VAnoAs.
nhor ministro da Viação e Obras Públicas, tendo em vista o requerimento em que o engenheiro Erico De Lamare São Paulo pede
D C 377 - Em 17 de novembro de 1938 - Excelentíssimo senhor o pagamento Jos vencimentos que deixou de receber einquanto esPresidente da República - Submeteu Vossa Excelência à apreciação teve demitido da Eetrada de Ferro Central do Brasil, sugere a
do decreto de readmissão do citado engenheiro por
deste Departamento a jactos.. exposição de metivos, em que o senhor substituição
ministro da Fazenda propõe sejam efetuadas modificações no decreto- outro de reintegração, afim de ser feito o pagamento reclamado.
2. Encontram-se no processo pareceres dos senhores consullei n. 710, e no decreto n. 3.102, de 17 e 23 de setembro último, relativos, respectivamente à reorganização da Diretoria do Domínio da tor jurídico do Ministério da Viação, ministro da Justiça e ministro da Fazenda, opinando os dois primeiros no sentido de que
União e . e seu regimento.
a radmissão do engenheiro De Lamare São Paulo vale por uma
derreto
n.
710,
é
proposta
a
elevação,
-de
i
2.. No que se refere L
modo a atingir a classe N. do nível de numeração da carreira de en- •reintegração, com todos os direitos e vantagens.
3. Já o senhor ministro da Fazenda, com fundamento no pagenheiro, do quadro I do Ministério da Fazenda, que hoje é constituida
rágrafo único do art. 18 das Disposições Transitórias da Consdas riamos H a L.
tituição do 1931, se manifesta contrariamente à pretensão, "na par3 Convem lembrar que a DiviAo de Ocrganização e Coordenação
te em que se refere ao pagamento de vencimentos atrazados".
está procodendo a estudos que visam a fixação, sob critério geral, a ser
A. Este departamento já teve ocasião de firmar orientação soaplicado uniformemente, dos níveis de remuneração das carreiras pro- bre o
que sejam reoomissito e reintegração, julgando que, somente
fissionais.
4.. Conviria, assim, apreiler-se oportunamente, em face dos re- esta, e quando o ato respectivo expressamente o declare, dá disultados desses estudes, a providência sugerida na 'citada exposição de reito ao funcionário a ressarcir prejuizos porventura sofridos,
reinvestindo-o, plenamente, em sua situação anterior.
motivos.
No caso nresente, sem embargo da alta autoridade do se5. Relativamente ao Regimento da Diretoria do Domínio da União, nhor5.Francisco
Campos, ilustre ministro da Justiça e ex-consultor
propõe o Ministério da Fazenda, que sejam atribuidas aos chefes dos geral di República,
não houve reintegração, e tanto assim é que
Serviços Regionais (artigo 16) certas funções da competência do dio
Sr.
ministro
da
Viação
sugere a substituição do decreto de readretor, tais como:
missão por outro de reintegrçtção, para o fim de permitir-se o paI - Conceder aforamento de terrenos, foreiros à União.
gamento reclamado.
II - Autorizar a cobrança da laudêmios dos terrenos foreiros a
unia() e conceder transferências dos mesmos;
6. O alvitre impf,rta, porém, em decisão isolada, que seria toIII - Autorizar a cobrança de taxas de ocupação de terrenos da mada em beneficio do engenheiro De Lamare São Paulo, decistio
União ainda não aforados e do alugueis de quaisquer outros imóveis;
essa que viria contrastar com a situação em que se encontram lodos aqueles que foram readmitidos da mesma forma que o engeIV - Autorizar o recolhimento de emolumentos para diligências
nheiro De Lamare São Paulo.
em terrenos foreiros à União.
7. Conforme opinião já expendida por este departamento, não
Art. 14,, alíneas g, h, j e k).
deve o Governo Nacional dar a uns o que a todos não concede e,
7. Essa transferência de atribuições, como declara o aludido mi- na espécie o Governo não manifestou, até agora, a intenção de
nistério, importaria em maior simplicidade e rapidez na solução dos transformar em reintegrações as readmissões concedidas a funcioprocessos, e está perfeitamente de acorde com o objetivo predominante nários exonerados pelo Governo Provisório.
da reforma do Dcmfnio da União, que foi o de descentralizar-se a exe8*. Ao contrário, a maior parte deles continúa afastada dos rescução dos trabalhos.
pectivos cargos, sem •quaisquer proventos, aguardando aproveita8. Assim sendo, este Departamento nada tem a opor ao atendimento, como se verifica com aqueles que obtiveram parecer favomento dessa sugestão.
rável da Comissão Revisora, institui da pelo decreto n. 251, de 1 de
9. Ainda com referência ao Regimento, é alvitrada a supressão da agosto de 1935.
•
alínea h) do seu artigo 13, par colidi" com o parágrafo 1 • do artigo 11
9. Os funcionálios demitidos pelo Governo Provisdrio e que
do decreto-lei 710.
(como o engenheiro Erico De •Lerner° São Paulo) obtiveram sua
10. Realmente, enquanto este último dispõe que é competente readmissão, entrando desde logo a perceber vencimentos, já estão
para representar a União; em tocos oe atos de alienação ou aquisição evidentemente, era situação superior aos que continuaram exonedo imóveis, c diretor do Domínio da União, no Distrito Federal, e os rados apesar de terem tido ganho de causa na Comissão Revisora.
respectivo chefes regionais, nos Estados e no ,Território do Acre,
'
Acresce,
ainda. e circunstancia de que , a estes jamais et poaquele determina que tal atribuição caiba ao procurador do Domínio derá pagar vencimentos atrasados porque a isso se or A e tchni• da União.
nantemente o parágrafo cinco do artigo 18 das Disposições TransiNessas COIldi00.13, é de toda conveniência que seja efetuada stóitn
riaa çs da Constituição de 1934, em cuja vigência foi decidida sua
essa retificação.
fio
' 7. Outrossim, deverá ser corrigida a importância do crédito netiessário ao pagamento, da gratificação de função do chefe do Serviço,
para que corresponda somente aos dois últimos meses deste ano.
8. Nessas condições. ao restituir/ o processo a V. Ex. este Departamento é de parecer favorável à criação do Serviço de Comunicações. no Ministério da Fazenda, pelo que junta o respectivo projeto de
aecreto-lei, com as retificações a que aludem os parágrafos 6 e r desta
exposição.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protestos do
Meu mais profundo respeito. - Luiz Simões Lopes, presidente.
À Fazenda. Em 21-11-38. - G. VARGAS.
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A,sim corrente com a doutrina de que o Governo não devo
dar tratamento diferente aos servidores do Estado, tenho a honra
de restituir à VOSS2 Excelência o processo relativo ao assunto,
opinando contra o atendimento da proposta formulada pelo Sr. ministro da Viação e Obras Públicas.
Aproveito a opertuni .clade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. — Luiz Sinuics Lopes,
presidente.
Aprovado. Em 21-11-38. — O VAROAS.
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(Reproduz-se por ter sido publicado com incor:ogeo nos "Diário
Oficial" de 27 de agosto e 7 de dezembro de 1938):
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem
de antiguidade, em 1.0 de janairo de 1937, "ex-vi" do artigo 5. 0, parágrafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, aprovada pelo senhor Presidente da República por despacho de 13 de agosto (Processo n. 4.617).
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAI3
QUADRO U — E. F. a. H.

DE1401 — Em 29 de novembro de 1938 — Excelentiseimo
Carreira — Escriturdrio,
nhor Presidente da República — Em aviso n. 78, de 23 de setema
Classes G F E.
bro do corrente ano, o Sr. ministro da Educação e Saúde, atendeado ao proposto .elo diretor do Instituto Osvaldo Cruz, soliciClasse E
tou a este Departamfnto fosse submetida à consideração de Vossa
279.
Nelson
Marcos Belém (Processo n. 2.42v).
Excelência a indicação do Dr. António Augusto Xavier, para exercer, no referido Instituto, afino extranumerário-contratado, as funções de técnico especializado.
Nova classificação de funcionários públicos civis da União, por
2. A proposta, cujo processamento teve início em 3 de janeiro ordem do antiguidade, em 1.0 de janeiro
de 1937, "ex-vi" do artigo
do atual exercício. e, portanto, ainda na vigência do decreto n. 871, 5.0, parágrafo único, das Disposições Transitórias
da lei n. 284, de 28
de 1 de junho de 1936, somente agora se apresenta em condições de outubro de 1936, referente à classe D, da carreira de Alfaiate, do
de merecer aprovaçãc, após demorado curso naquela Secretaria de Quadro III, do M. O. alterada em virtude de decisão de D. A. S. P.
Estado„ a que. por duas vezes teve de ser restituida por este De- e aprovada pelo senhor Presidente da República por despacho de Z
partamento, para que se reparassem deficiências.
de dezembro de 1938. (i)roc. 1.420).
3. O Dr. António Augusto Xavier, segundo o respeitável atesMINISTÉRIO DA GUERRA
tado do diretor do Instituto Osvaldo Cruz, tem curso de especialização desse estabe;ecimento, ao qual, ha cerca de 12 anos, "vem
QUADRO 111 — azamos REGIONAIS
prestando valiosa colaboração cióntifica" já como assistente ou
chefe de laboratório, interino (biologista da classe "L"), em cuja
carreira — Alfaiate.
situação esteve até a data da proposta em exame (3 de janeiro
último l , quando cessou a sua interinidade no referido cargo, em
Classe: D
virtude de haver reassumido o exercício do mesmo o serventuário
Flori
Nord.
1.
'efetivo a quem substituía.
2. Luis 13oaeentura doe Santos.
4. Observadas que foram as exigências do decreto-lei n. 240,
3. António Rodrigues da Costa.
de 4 de fevereiro último. peculiares it espécie, notadamente as do
1. Alberto da Silva Moreira.
artigo 9, tenho a honra de encaminhar a incluso processo a Vossa
5. Augusto Neri.
Excelência, opinando no sentido de que nada há a opor ao atendi6. Manuel Messias Tavares
mento da proposta, nas bases em que a formulou o diretor do
7. Arilado da Silva.
Instituto Osvaldo Cruz, a fls. 1 do processo referido.
8. Alfredo Cavalcanti.
9. Joaquim Alfredo Corréa Dias.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de meu mais profundo respeito. — Luiz Simões Lopes. Al. Benedito Osório de Matos.
presidente.
Aproveitado. Em 29-11-38. — O.
Rivisão de Seleção e Aperfeiçoamento
• Correção da Exposição de Motivos DE/495, publicada no `DUM
oficial" de 7 de dezembro corrente.
Na segunda coluna, oitava linha da página 24.667. onde se lê:
"Alberto Sá Sousa de Brito", leia-se: "Alberto Sá Sousa de Brito
Pereira".
Divisão do

Funcionário Público

Encaminhamentos:

Representação D. F./33 — Sobre cumprimento da circular 7/38
da Secretaria da Câmara dos Deputados. — Ao S. P. V.
Processo n. 2.177/38 — Tomas Costa, mestre de linha, classe G,
do quadro VIL do Ministério da Viação, pede retificação de clamai-,
nação de antiguidade. — A C. E. V.

Processo 4.698.
Marcelino Bispo de Sousa, agente classe F, do quadro II do Ministério da Viação pede transferência para a classe F da carreira de
escriturário do mesmo quadro.
Parecer
• consideração do Sr. presidente deste Departamento, a quem
peço aprovar o plano de provas e julgamento constante dos itens •
e 7 do parecer da 9. 0.8. do I. N. E. P. (fls. 9e 9-V). Tais pro.
vas e Julgamento ficarão a cargo da Banca Examinadora a ser brevemente designada para o concurso de escriturário de qualquer Ministério. 22-11-38.
M. Brito.
Despacho:
(Aprovado. Em 23-11-38. — Luiz Simões Lopes, presidente.

Processo 2.149
António Valdemiro de Miranda Mendes, pede inscrição no coa.
Immo para a carreira de escriturário.
(Reproduz-se por ter sido publicado com incorreções ao "Diário
Parecer:
Oficial" de 5 e 7 de dezembro de 1938):
O requerente não se apresentou dentro do prazo fixado pelas
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem
de antiguidade, em 1.0 de janeiro de 1937, "ex-vi" do artigo 5.0, pará- Instruções do concurso.
Procurando-me, informou, entretanto, haver retardado sua pe n
grafo único, das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1938, aprovada pelo senhor Presidente-da República por des- tição por motivos de ordem financeira, uma vez que vence apenas duzentos mil reis mensais (reduzidos a cento e oitenta e oito, por des.
pacho de 27 de novembro (Processo n. 1.024).
contos) como extranumerário, que é, com exercício no Departamento
Regional do Pessoal da Estrada de Ferro Central do Brasil, e tem
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS POBLICAB
cinco filhos menores.
Parece-me não haver inconveniente no deferimento do pedido, g
Quanto -- Z. IP . C. B.
vista dos motivos alegados.
A consideração do Sr. presidente deste Departamento. D. S. dd
Carreiem! — Agente de Estrada de Ferro
D. A. S. P., em 17 de novembro de 1938. — H. Brito.
Classes X. J. I. R. 0. F. . E.
Despacho:
alasse E
Aprovado. Em 21-11-38 — Luiz Simhes Lopez. presidente.
Ru. Tasso Ortiga Caminha.
Carreira — Condutor de Trem.
Classes — IROF E.
No "Diário Oficial" de 1 do corrente mês, às folhas 24.188, na
relação dos escriturários da classe E, do quadro I do Ministério da
Classe E
Educação e Saúde, que Se encontram nas condições previstas pelo deliernani P.into de Cunhe. creto-lei a. 145, de 29 de dezembro de 1937, excluam -se os Domes

n.
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dos seguintes serventes da classe E, do mesmo Ministério: António
João de Moura, Augusto Alves do Moura, Delarmino Ribeiro Pinto,
Rufino de Sousa, Cornélio de Oliveira Pereira, Joaquim da
Fonseca e José Barbosa de Oliveira, incluídos indevidamente.

Dezembro de 193R

Almeida, do Estado de São Paulo, para membros da comissão exa
minadora de concurso da carreira de técnico de educação e o amanuense de La classe, desta Divisão, Silvio Cristófaro, para tratar no
referido Estado de São Paulo, dos trabalhos atinentes ao aludido
concurso. 2. Para as despesas de viagem e estadia. proponho o abono
de uma ajuda de custo do 1:500$0 a cada um dos designados, que
poderá correr à conta da Verba 1.a - Pessoal - III - Gratificações e Auxílios - 3 - Ajudas de custo e diárias - inciso -01) do
anexo do decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937. Aproveito
a oportunidade Para renovar a Vossa Excelência os protestos dá
minha alta estima e mais distinta consideração. - Mário de Brito
diretor da Divisão de Seleção. - A Sua Excelência o Sonlior doutor
Luiz Simões Lopes, presidente do Departamento Administrativo do
Serviço Público. Aprovado. - Em 6/12/38. - Luiz Shnões Lopes.

PS/189 - Em 21 de novembro de 1938 - Senhor presidente 'Ventá) n honra de submeter à consideração de V. Ex., a conveniilicia de ser autorizada a prorro g ação por três horas do expediente
itHrinai do amanuense de 1. a classe, Sílvio Cristófaro, durante o pró.ximo iis de dezembro, mediante a gratificação de 400000 (quatroréiS), que lhe poderá ser abonada nos termos do artigo
:;e9 do Itreulamento Geral de Contabilidade Pública, afim de atender
norninlização dos serviços a cargo desta Divisão. A despesa poderá
correr it conta da subconsignaçlio n. 5 - Serviços Extraordinários,
o!) Dos funcionários da Secretaria, consignação n. 111 - Gratifica(5s e Auxílios 'Verba 1 - Pessoal, art. 3 0 , anexo n. 2, decreto-lei
DS. - Em 28 de novembro de 1938 - Sr. P..e.si nieni,o - Tendo
n. 107, de, 27 de dezembro de 1937. Saúdo atenciosamente a V. Ex.
- 1J-irio de Brito. Diretor da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento. havido necessidade de se proceder a exame roditgenfotográfico em
- ko S^nlior doutor Luiz Simões Lopes, presidente do Departamento 1.951 candidatos inscritos nos concursos de servente, guarda saAdministrativo do Serviço Público. - Autorizado. Em 6/12/38. - nitário, médico sanitarista, cônsul, meteorologista, calculista e dactilógrafo, e como não possua o D. A. S. 13 , laboratório aparelhado
Luiz sieoles
a tal mistér, foi, de tais exames, incumbido o Centro de Saúde n. 3,
que se desobrigou da tarefa, tendo, para tanto, antecedido e prorDS; - Lm 28 de novembro de 1938 - Senhor presidente - rogado o expediente daquele Centro. 2. Como indenização das desTendo as comissões designadas pelo extinto Conselho Federal do Ser- pesas e remuneração dos trabalhos, de natureza técnica, prestados
vieo Público Civil, nas resoluções ns .1.945, 2.079 e 2.766, publi- pelos funcionários incumbidos dos referidos exames, cabo propôr
cadas no "Diário Oficial" de 23 de dezembro de 1937, 8 de fevereiro a V. Ex. seja arbitrada a diária de 30$000 para Os miSdicos e técnico
e 16 de julho do corrente ano, terminado os trabalhos dos concursos de Raios X e de 20$000 para o fotógrafo e enfèrmeiros. 3. Trade médico-sandaristas, auxiliares acadêmicos e de engenheiros chefes, tando-se de trabalhos de natureza técnica, estes não poderiam ser
engenheiros, práticos de engenharia, desenhistas, etc., e composta dos apreciados antes de sua realização, de modo a que fosse previamente
professores, Drs. Clementina Fraga, Geraldo de Paula e Sousa, Hen- fixada a diária a ser paga a cada funcionário, o que, aliás, está
rique Beaurepaire de Rohan Aragão, Valdomiro Pires, Jefferson previsto na parte final do parágrafo único do art. 399 do Código
Slensburg de Lemos, Heitor Pereira Carrilho, Joaquim Licfnio de Geral de Contabilidade. 4. Junto a p resento a V. Ex. a relação dos
Sonsa Almeida, Valdemar Coimbra Luz, Luiz Vieira, Fernando Au- funcionários que foram encarregados dos aludidos serviços, devendo
eusto de Almeida Brandão e capitão Faria Lemos, como examinadores a despesa, na importando de 3:8508000. correr á conta da sube doutores Marcelo Benjamin de Viveiros e Roberto çie Vasconcelos consignação 3 - Ajudas de -custo e diárias - inciso 02 - diárias
como secretários; venho propor a Vossa Excelência sejam arbi- aos membros da bancas, exam i nadoras, etc. - Consignação 111 tradas as diárias a que os . mesmos fizeram jús, na forma da parte Verba l a - Pessoal, do anexo 2 do decreto-lei n. 107. do 27 de definal do parágrafo único do artigo 399 do Regulamento Geral de Con- zembro de 1937. Aproveito a oportunidade para renos . ar a V. Ex.
tabilidade, visto tratar-se de trabalhos de natureza técnica, somente os protestos da minha alta estima e mais distinta consideração. apreciaveis depois de produzidos. 2. Se Vossa Excelência permitir, Mdrio de Brito, diretor da Divisão de Seleção. A S. Ex. o senhor
proporia, como relação junta, que aos professores examinadores doutor Luiz Simões Lopes, p residente do Denartamento Adminisfossem arbitradas diárias de 508000, arbitrando-se para os secreta- trativo do Serviço Público. Autorizo, Em 3-12-38. - Luis
ries as do 200. podendo a despesa correr à conta do inciso 02).- Lopes.
da t•tibconsignação 3 - Consignação 111 - da Verba 1• a do anexo 2 do
decreto-lei n. 167 cla 27 de dezembro de 1937. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha alta
estima e mais distinta consideração. - Mário de Brito, diretor da
Relação dos funcionários do Centro de Saúde n. 3, que traDivisão de Seleção. A Sua Excelência o senhor doutor Luiz Si- balharam nos exames de Raios X, de 1.951 candidatos inscritos em
mões Lopes, presidente do Departamento Administrativo do Serviço concurso a cargo do D. A. S. P.: Médico Dr. Paulo Côrtes, 24 112
Público. - Autorizado o pagamento aos examinadores. Em 3/12/38. diárias; médico Dr. Aloisio de Paula, 14 e 1 12 diárias; médico doutor
- Luiz SimÕes Lópes.
Francisco Benedetti, 14 e 112 diárias; técnico Raio X, José Cornia
Lopes, 92 e 112 diárias; enfermeiro Amintas Perázio, 14 e 112 diárias;
enfermeira Laura Saraiva Brandão, 24 e 112 diárias; fotógrafo Mário
Relação das diárias das bancas examinadoras dos concursos de °reco, 24 e 112 diárias. 28,11-38. - M. Brito.
"médico sanitarista", "engenheiro-chefe, engenheiro, etc." e auxiliar
Presidência da República - Departamento Administrativo do
acadêmico". l'rofessor Dr. Clemeutino Fraga 10 diárias 500$0 Professor Dr. Geraldo de Paula Sousa 10 diárias 500$0 - Professor Serviço Público. - Rio de Janeiro, D. S., em 28 de novembro de
Dr. Henrique Beaurepaire de Rohan Aragão 10 diárias 500$0 - 1938. - Sr. Presidente - Estando concluídos os trabalhos ias
Professor Dr. Valdomiro Pires 12 diárias 600$0 - Professor Dr, Jef- bancas designadas pelo extinto Conselho Federal do Serviço Público
fcrson Carrilho 11 diárias 55080 - Professor Dr. Joaquim Lidai° Civil para exame dos concursos de "Técnico de Erblea e- ", e "Dactido Sousa Almeida 17 diárias 850$0 - Professor Dr. Valdemar C. Luz lógrafOs", de qualquer Ministério, venho nropôr a V, Ex. selem ar5 diárias 25080 - Professor Dr. Luiz Vieira 4 diárias 20060 - Pro- bitradas as diárias de 50e000 e 2011000, res p ectivamente, para os
fessor Dr. Fernando Augusto de Almeida Brandão 17 diárias 850$0 professores e secretários das mesmas bancas. 2. Devo informar
- Professor capitão Faria Lemos 7 diárias 350$0 - Secretário dou- que, por se tra t - • de serviços de natureza técniea, a rammer:Wh)
tor Marcelo Benjamin Viveiros 10 diárias 20080 Secretário dou- não poderia ser proposta sem que fossem norneiados noneies trator Roberto de Vasconcelos 25 diárias 500t(0 - total, 6:450$0. -- balhos, o que, aliás, está p revisto no art. 399, pará grafo único do
Mario de Brito, em 28/11/38.
Re gulamento Geral de ContaMidarle. devendo a des pesa ser emneabada na forma do art. 238. naráirrafo 'inter) do ~amo ('Migo. 3.
A despesa total, na im p ortando de 19:7008000. como con oto da reDS/ 215 - Em 30 de novembro de 1938 - Senhor presidente - lação Junta. poderá correr nor conta da verba a - Consic-nacão
Tenho a honra de solicitar autorização a Vossa Excelência-para deSub-ronsismação 3. do anexo 2 do decreto n. 107. do 27 de designar o professor da Faculdade de Medicina do Estado de São zembro de . 1937. Aproveito a oportunidade nari renovar a V. Ex.
Paulo, Dr. Geraldo de Paula Sousa, para tomar parte nas reuniões os protestos da minha alta estima e meie dietinto coreideracão.
da banca examinadora e proceder ao julgamento dos títulos apresen- Maria de Brito, diretor da T)ivisfin de Seleeiln, 4 R. F .r. Dr. LuIX
tados pelos candidatos ao concurso de "médico sanitarista". 2. Ou- Simões Lop es, presidente do Denertemen i n Admio l stra t4 vo do Sertrossim, peço permissão para propor o abono de uma ajuda de custo viço Público. Antoriendo o PACIM P uin rio s ,rratifleaeõ's a08 exaque deverá ser pago ao referido professor, na importância de 500$0, minadores. Em 2-12-39. - 1:Jay SiM6I.S 1,0110g
correndo a despesa à conta da Verba 1.a - Pessoal - m - Gratificações e Auxilias - 3 - Ajudas de custo e diárias - do anexo 2.
do decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937. Aproveito a oporRelação das diárias que compete aos membros das bancas examitunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha alta
estima e mais distinta consideração. - Mário de l3rito, diretor da nadoras dos concursos das carreiras de dactilógrafo e médicos soe
Divisão de Seleção. - A Sua Excelência o Senhor doutor Luiz nitaristas. - Professor Manoel Bergstron Lourenço Filho.
Simões Lopes, presidente do Departamento Administrativo do Ser- 70 a 5010 - 3:50010; Professor Julio Nogueira. - 18 a 50$ viço Público. Autorizado. - Em 0/12/38. - Luiz Simões Lopes. 900$0; Professor Roberval Cordeiro de Faria. - 15 a 50$ - 75010;
Professor ~rico Silva. - 16 a 50$0 - 800$0; Professor Murillo
B. de Carvalho. - 20 a 50$0 - 1:000$0; Professor Haroldo Lisboa
da Cunha. - 17 a 50$0 - 850$0; Professor Eugenio Caruso. - 5
DS/187 - Em 5 de dezembro de 1938 - Senhor presidente - a 50$0
250$0; Professor Fernando R. da Silveira. - 5 a 50$0
Tenho a honra de solicitar de Vossa Excelência autorização para
23010;
250$0; Professor Alberto da Rocha (ames. -5 a 50e0
designar oe professores Drs. Fernando de Azevedo e António de Professor Anibal Fernando da Costa. - 5 a 50$0 - 250$0: Profese
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sor Antenor Nascentes. — G . a 5080 — 300$0; Secretário, Roberto
480$0; Secretario, Marceilo B. ViVanconcellos. — 24 a 2080
920$0; Professor Fernando de Azevedo.
veiros. — 46 a 20$0
46 a 5080 2:300$0: Professor Antonio Almeida Junior. — 46 a
5080 — 2:300$0; Professor Antonio Carneiro Leão. — 46 a 50$0 —
2:30080; Professor Fernando ltod. Silveira. — 46 a 5030 — 2:30040.
Total: 19;700$0. 28 de novembro de 1938. — 31. Brito.
D/S — Em dezembro de 1938. — Senhor presidente. Tenho a
honra de submeter à consideração de Vossa Excelência a conveniência de serem arbitradr.s gratificações, por serviços extraordinários
prestados pelos funcionários constantes da relação junta, que tiveram o expediente antecedido e prorrogado, em virtuie de trabalhos
urgentes relativos à realização dos concursos para provimento de
cargos iniciais de diversas carreiras. — 2. Devo informar que os referidos funcionários atenderam 2.634 candidatos, para o que, tiveram
de prorrogar, durante muitos dias o expediente por cinco horas.
— 3. O trabalho de cada -im só poderia ser apreciado depois de ultimadas as inscrições, razão pela qual não foi proposto, previamente,
o pagamento de qualquer abono, que é de justiça, pelo esforço e boa
vontade dos aludidos funcionários, na execução da tarefa que lhes
foi atribuida. Aproveito o ensejo para :enovar a Vossa Excelência
os protestos da minha alta estima e mais distinta consideração. —
Jlarto de Brito, diretor da, Divisão de Seleção. A sua Excelência o
Senhor Doutor Luiz Simões Lopes, presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público. Autorizado. Em 6 de dezembro de
1938. — Luiz Simões Lopes.
•
Relação dos funcionários da Divisão de Seleção que tiveram
serviços extraordinários com a inscrição dos candidatos inscritos
nos concursos de dactilógrafos, guarda-sanitários e serventes. —
Oficial Administrativo, I, Trajano Luiz Lemos 35080; Oficial Administrativo, I, Alberto Camões, 35030, Consul, J, Roberto Vasconcellos 40080; Auxiliar de Portaria, H, Erico Ferreira Pacheco, 30080;
Escriturário, G, Arminio Lima, 250$0; Continuo, G, Alfredo Soares,
25080; Continuo, G, Carlos Marcelino Silva, 25080; Continuo, O, Amadeu Corrêa de Azevedo, 250$0. — 2:400$0. Visto. Dezembro de
1938. — 31. Brito.

CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONISgA0
ATA DA 5 SESSÃO, EM 17 DE OUTUBRO DE 1938

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e
trinta e oito, às nove horas, presentes em uma sala do Ministério das
Relações Exteriores, servindo como sies das sessões do Conselho, os
senhores conselheiros cônsul geral João Carlos Muniz, major Aristóteles Lima Câmara,' Artur Hehl Neiva, capitão de fragata Atila Monteiro Ache, Dulfe Pinheiro Machado, Luiz Betim Pais Lemes e José
de Oliveira Marques, respectivamente presidente e membros do Conselho, foi, pelo senhor presidente, declarada aberta a quinta sessão.
Lida a ata da sessão anterior, pelo secretário, foi a mesma
aprovada.
.•.•
Posto em discussão o projeto do Serviço de Registro de Estrangeiros no Distrito Federal, o Conselho resolveu, atendendo às considerações apresentadas pela Comissão incumbida, de estudar o assunto, reunir-se, em sessão extraordinária, na próxima quinta-feira,
20 do corrente, afim de proceder à votação final do referido projeto.
O conselheiro Luiz Betim Pais Lemes apresentou o parecer, que
foi aprovado, atinente a um processo contendo uma consulta sobre a
quota de imigração inglesa.
O conselheiro major Lima Câmara comunicou a sua ausência;
por cinco dias, por ter de empreender uma viagem oficial.
O conselheiro Dulfe Pinheiro Machado transmitiu ao senhor Pre.
aidente urna petição, dirigida ao Conselho pelo Centro de Navegação
Transatlântica, referente a certas disposições dos decretos-leis números 406138 e 639138 e decreto número 3.010138.
O conselheiro Dulfe Pinheiro Machado leu, a propósito, uma
indicação relativa ao atestado de saúde para turistas. O senhor presidente designou uma comissão, destinada a dar parecer sobre a questão, composta dos conselheiros capitão de fragata Atila Monteiro
Aché, Luiz Betim Pais Leme e Dulfe Pinheiro Machado.
Referindo-se a certas dificuldades encontradas pelo Departamento Nacional de Povoamento na classificação: por paises, das quotas
dos estrangeiros entrados no território nacional, o conselheiro Dulfe
Pinheiro Machado solicita ao Conselho informações a respeito. O senhor presidente comunica que incumbirá à Secretaria do Conselho
de organizar uma lista com a indicação de todos os países, domínios,
mandatos, possessões e colônias.
o Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convidou os
ánembros do Conselho para comparecerem, às 15 horas do dia 18 do
corrente. no Palácio do Gateie, afim de apresentar cumprimentos ao
Senhor Presidente da República.
. A sessão terminou às ii horas

De:imniir6 C16 4938 211947‘

A Diretoria da Imprenza Nrcional, do acordo com a legislação em!
vigor, só registrará assinsturos dos orgãos oficiais, para o exercício
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 coráprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Aliândcgs,
Mesas de Rendas e Coletarias.
Aos funcionários públicos federais, estidoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que tèm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

SECRETARIAS DE ESTADO

Ministério da Justiça e Negócios Interiores
•

Serviço do Pessoal

SECÇÃO ADMINISTRATIVA

•

1

ATOS DO BR. MINISTRO

Por apostila de 30 de novembro do 1938, foi declarado no decreto
de aposentadoria de Alceu Teixeira Travessos que o mesmo foi aposentado no cargo da classe F, da carreira de Encadernador, do Quadro III, do mesmo Ministério, e não como consta do referido decreto.
Requerimentos despachados:
José da Silva Ribeiro, guarda civil, classe E, pedindo aposentadoria. — Indeferido, à vista do resultado da inspeção de saúde. (Processo SA138-3 .421.)
Bacharel Manuel Xavier Pais Barreto, juiz de Direito da Comarca
de Cruzeiro do Sul, no Território do Acre, pedindo lhe seja concedido o prazo de 150 dias para entrar no exercício do seu cargo. —
Deferido. (Processo SA138-4.508.) '
• Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos_orgitos oficiais, para o exercida
de 1939, mediante pagamento da importância correrpondente ao periodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas Te.
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
1 Aos funcionários públicos federais, estadoais 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
Departamento de Administração Geral
Serviço de Contabilidade
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL

Dia 3 de dezembro de 1938
A8110 de Mendicidade D. Maria Jacinta (Sociedade S. Vicente

de Paulo), de S. Carlos (S. Paulo), apresentando comprovações dos
auxilies recebidos no 20 semestre de 1934 e exercícios de 1936 e 1937.
— -Aprovadas. (S. E. 22.275-38.)
Associação das Damas de Caridade, de Natal (R. G. do Norte),
apresentando a comprovação do auxilio recebido em 1937. — Aprovada. (S. E. 29.105-38.)
Escola de Belas Artes de S. Paulo, apresentando a comprovação
do auxilio recebido em 1937. — Aprovada. (S. E. 28.567-38.)
Escola Doméstica Santa Teresinha, de Lambari (Minas Gerais),
apresentando a comprovação do auxílio recebido em 1937. — Aprovada. (S. E. 28.658-38.)
Hospital Santa Isabel de Taubaté (S. Paulo), comprovando o
auxílio recebido no 1° semestre de 1936. — Aprovada a comprovação.
, (8. E. 26.448-38.)
Hospital Ana Cintra, de Amparo (5, Paulo), apresentando e comprovação do auxilio recebido em 1937. — ',provada. (S.E.28.447-38.).
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Irmandade de Misericóedia de Pôrto Ferreira (S. Paulo), apretentando a comprovação do auxílio recebido em 1937. — Aprovada.
(S. E. 23.715-38.)
São
Irmandade do Hospital da Misericórdia de Santo André
Bernardo (S. Paulo), apresentando a comprovação do auxílio receAprovada. (S. E. 35.096.)
bido em 1937.
. Obra da Assistência à Velhice Desamparada Luiza de Marillac,
Je Vitória (E. Santo), apresentando a comprovação do auxilio recebido em 1936. —Aprovada. (S. E. 42.137-38.)
Santa Casa de Caridade de Diamantina (Minas Gerais), comprevendo o auxílio recebido no 2 . semestre de 1937. — Aprovada. (5.
E. 28.2(1-38).
Santa Casa de Misericórdia de Tieté (S. Paulo), apresentando as
comprovações dos auxílios recebidos no 2° semestre de 1936 e exercício de 1937. — Aprovadas. (S. E. 26.444-38.)
Sociedade S. Vicente de Paulo de Amparo (S. Paulo), apresentam:o a comprovação do auxílio recebido em 1937. — Aprovada. (S.
5. 32.373-38.)
Sociedade Beenficente (Hospital de Caridade), de Campo Grande
(Mato Grosso), apresentando comprovações dos auxílios recebidos
nes exercícios de 1935 e 1936. — Aprovadas. (S. 0. 26.430-38.)

Dia 7
Apostilas:
No decreto de nomeação de Herondina Gaivão Freitas para guarda
de 2' classe do Hospital Nacional da Assistência a Psicopatas, foi declarado que a mesma se chama Herundina Gaivão Freitas.
Na poetaria de contrato de Giselia Zezler FaviIla para auxiliar
de escrita de 2' classe da Secretaria de Estado, foi declardo que a
reesma, em virtude de casamento, passou a chamar-se Giselia Gezler
Faetlla Marques.
Licenças:
A Januário Marques de, Costa, coadjuvante de ensino de 1' classe
da Faculdade de Medicina de POrto Alegre, um mês, em prorrogação, nos termos do art. 54, do decreto-lei n. 240, de 4-2-938, e n. I do
art. 8 do decreto n. 14.663, de 1-2-1921.
Dia 8
A Carmen Soares Mourão Matos, escriturária da classe E do
quadro I, -seis meses, sendo três nos termos do Tes. 1 e 3, de acôrdo
com o n. II do art. 8° do decreto n. 14.663, de 1-2-1921, a partir de
de agiesto último;
A Acácio Manuel de Campos França, técnico de educação, da
classe K, do quadro I, seis meses, nos termos do art. i° do decreto
CONTABILIDADE
DO
DIR.ET0R
DO
SERVIÇO
DE
EXPEDIENTE
D. 42, de 15-4-935, em prorrogação;
A Raul Guimarães Sobral, médico sanitarista da classe K, do
Dia 5 de novembro de 193e
quadto I, um ano, nos termos do art. 1° do decreto acima citado;
A Carlos Rodrigues Guimarães, guarda sanitário da classe C, do
Casa da Criança de Jundiá (S. Paulo), apresentando a comquadro I, seis meses, nos termos do art. i • do 'decreto acima citado,
pre ., ac50 do auxílio recebido em 1937. — Legalize os documentos. a partir de i do corrente;
eee. P.. 32.673-38.)
A João Luiz Teixeira, guarda sanitário da classe D, do quadro I,
Centro Esphita Amor e Luz, de Guaratinguetá (S. Paulo),
cemplovaildo o auxílio recebido em 1937. — Os documentos são in- seis meses, nos termos do art. 1° do decreto acima citado;
A Maria Magdalena Augusta de Almeida Kasprzykowoski, enseficiente.s. (S. E. 31.275-33.)
fermeira da classe G, três meses, nas termos da letra H do art. t66
Instituto de Proteção e Assistência à infância, de Natal (R. G. da
Constituição, a partir de 1 do corrente;
e t Norte), comprovando o auxilio recebido no 1° semestre de 1937. —
A Alilat Muricy Borges Reis, coadjuvante de ensino de 3' classe,'
A eistitieição deve legalizar os documentos apresentados e completar da Escola
de Aprendizes Artífices do Paraná, 30 dias, nos termos do
aciiiiierovação de todo o auxílio. (S. E. 22.039-38.)
art. 8' do decreto te, 14.663, de 1-2-1921, a partir de 13 de outubro
último;
A Delfina Ribeiro Georg, atendente da classe C, do quadro 1, um
Serviço do Pessoal
mês e 15 dias, nos termos do n. I do art. 8° do decreto n. 14.663,
de 1-2921, a partir de 18 de novebro último;
ExpEDtENTE DO R. MINISTRO
A Maria Anunciada Ribeiro Dantas, enfermeira da classe G, do
quadro I, três meses, nos termos da letra H, do art. 1543 da ConstiDia 3 de deeembro de 1938
tuição, a partir de 1 de novembro último;
A Emilia Augusta Gomes dos Reis, escriturária da classe F, do
A eoetila
I. seis meses, nos termos do art. l • do decreto n. 42, de
eo decreto de nomeação de Raul Ramos Murtinho para assitente quadro
15-4-1935.
da lesenia Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, foi deEXPEDIENTE DO SR. DIRETOR.
cieenio que o funcionário 4 nomeado nos termos dos arts. 1° e 4° do
n. 618, de 16 de agôsto de 1938, Para exercer, como substiDia 6 de dezembro de 1938
tuto. o cargo de assistente da referida Escola, padrão H do quadro I,
Requerimentos despachados:
no impedimento do respectivo titular. Edmundo Franca do Amarai,
pc,=() a disposição do Govèrno do Estado dO Rio de Janeiro, eem 'vemDr. Roberto Pereira dos Santos Lisbóa. - - Certifique-se (Núcun e eles do cargo.
mero 132-38.)
Pfti a : ia,
'
Dia 7
Diseensando, a partir de 27 de novembro último, Ondina Maeques
António Carlos de Melo Barreto. — Averbe-se. (N. 42.847-38.)
el e sonsa das funções de auxiliar de 5" classe do Serviço de AssisDr. José Savarese.
Certifique-se. (N. 14.280-38.)
a Psicopatas, viste haver aceitatto outra função pública.
Temistocles Duque Estrada Meyer. — Certifique-se (Número
Designando Farid Madi para exercer as funções de inspetoe
30.571-38.)
CIv:n cemercial no Estado de 5. ,Paulo.
José Serafim Junior. Declare si exerce ou exerceu algum
cargo ou função pública a partir da data em que foi extinto o Serviço
Dia 5
de Saneamento Rural na Bafa. (N. 9.G00-37.)
nrqued i men tos despachados :
Artur Vasconcelos. — Deferido. (1.4433-37.)
br. Antônio Leite Pinto. — Deferido (2.018-37.)
Relação nominal, por ordem de antiguidade, até 34 de agósto último, dos ocupantes da classe J da carreira de naturalista, do Quadro 1,
Dia 6
organizada de acôrdo com os §§ 1° e 2' do art. 39 do decreto núPortarias:
mero 2.290, de 28 de janeiro de 1938:
Ns. 312 a 316 — Admitindo, como extranumerários-mensalletas,
Classe J;
pelo prazo de um mês, no Instituto Osvaldo Cruz: os Drs. Humberto
1.
Pedro Pinto Peixoto Velho
Teixeira Cardoso, Augusto José Lisbtla de Nin Ferreira, Mário Ulisses
Viima Dias e Rita Lírio Alves de Almeida, para as funções de assis- 2. Manuel Batida Leoni.
tente técnico de 5' classe, com o salário-mensal de 1:4004000, correndo 3. Carlos Viana Freire,
a despesa por conta da verba I, consignaçá.'o Pessoal Variável, subcon- 4. Ney Vidal.
signação n. 9, do orçamento vigente; e Agnes Stewart Waldell Chagas 5. José Vidal.
para sub-assistente técnico de 5' classe, com o salário mensal de 6. .Paulo de Miranda Ribeiro.
7. Gestão José Sampaio.
1:150,e000, correndo a despesa por conta da mesma verba.
Serviço do Pessoal, em 9 de dezembro de 1938. — A. Alves de
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAI
$d, chefe de secção.
Dia 6 de dezembro de 1938
Requerimeelos despachados:
]Jr. António Fernandes de Costa Junior. — Providencie-se de
acórdo com o despacho favorável do Sr. ministro, exarado nos processos ns. 41.361, 41.362. 11.363 e 41.361, idênticos ao presente
.(n. 22.509-37.)
Receberam idênticos de-enechos os re q uerimentos das Drs. Fábio
de Andrade Martins Costa (n. 42.439-38), Eugenio Lindemberg Pôrto
Bocha (n. 42.440, de 1938), Leonel Gonzaga Pereira da Fonseca
I (n. 42.441-38) 6 Ovídio Peixoto Meira (n. 42.442-38).,

Conselho Nacional do Serviço Social
tTA DA INSTALAÇÁO

Aos cinco dias do mêe de agosto de 1938, às 14 horas, no Gabiner.

te do S. Ministro da Educação e Saúde (no Edifício Rex 48.° ander)1
e, perante S. Excia. o Sr. Dr. Gustavo Capartema, compareceram ok
Exrnos. Senhores: Dr. Ataulfo Nápoles de Paiva, Da. Eugenia Ha,.
mann, Da.,Estela de Faro, Dr. Ernani _Agrícola, Dr. LOW Miranda, Dr„
Olinto de Oliveira e Dre Sabóia Lima, membros do Coneelbufatemeae
dos polo Exino. Sr. Presidente da República, assim como q Dr. F4.
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cion Serpa, designado pelo Sr. ministro, para exercer as funções deAos 110Ve dias do ;mês de agosto de 1938, numa das C.:,penancias
secretário do referido Conselho, aos quais, S. Excia. o Sr. ministro, da Secretaria de Estado da Educação e Saúde (Ui" andar do edifício
perante os muitos altos funcionários do Ministério, que aí se encon- ltex), presentes os senhores; Dr. Ataulfo Napoles de Paiva, pra.
travam, representantes da imprensa, etc., empossou solenemente, nas sidente; D. Eugênia ilarnann, D. Esteia de Faro, 1k. Olinto de Olifunções para as quais haviam sido distinguidos pelo governo.
veira, Dr. Saboia Lima, Dr. Ernani Agrícola, Sr. Levi Miranda e
S. Excia. o Sr. ministro Gustavo Capanema teve então oportuni- Dr. Phocion Serpa, secretário, foi aberta a sessão ás 14 horas e 15
dade de interpretar o sentido altamente patriótico do recente decreto minutos. Lidas as atas de instalação do Conselho e da primeira sesexpedido pelo Sr. presidente da República, criando os Serviços So- são ordinária, foram as mesmas aprovadas sem discussão. u seciais, e estabelecendo o Conselho, ali reunido, cujas finalidades en- nhor presidente iniciou os trabalhos, bordando considerações eia
careceu, e a cujos membros louvou, individualmente, reportando-se tóruo dos inúmeros processos que aguardam a dçcisão do Conselho,
ás atividades de cada um no terreno da ação social, e nas funções entrando em pormenores ligados as instituições do seu conhecipúblicas de que se desincumbiram zelosamente.
mento individual, concluindo por solicitar de seus pares que sugeExteriorizando os seus pontos de vista, diante da lei, que, de iní- rissem os meios mais adequados e urgentes, pelos quais devessem
cio considerava ampla, mas ainda não completa, S. Excia. reconheceu ser pautados os primeiros passos do Conselho. O Dr. Olinto de Olias dificuldades inúmeras que se apresentariam diante daqueles a quem veira ponderou que achava razoável, preliminarmente, obtivesse o
o governo havia confiado tão importante tarefa, acrescentando, toda- Conselho informações que o esclarecessem em relação á dotação orvia, que, tinha a certeza de vèr, dentro em pouco, aplainadas essas di- çamentaria
destinada aos auxílios a serem distribuidos, fazendo,
ficuldades, tamanha era a sua confiança nos propósitos que anima- nesse sentido,
comentários, chegando-se á conclusão: que o
vam àqueles que, dando ainda uma vez, as provas do seu patriótismo, assunto poderiavários
ser esclarecido na primeira oportunidade em que u
aceitaram, imediatamente, a missão para que foram chamados.
Demorou-se ainda, S. Excia., examinando um por um, os arti- Conselho tivesse contacto com o Sr. ministro Gustavo Capanenia. O
gos fundamentais da lei, que reputava excelente, no seu conjunto, e Sr. presidente referiu-se á propOsta subscrita pelo diretor da Priconcluiu por se felicitar a si mesmo, não tanto pela parte que lhe cabia meira Secção da Contabilidade, em 1 de agosto clêste ano, na qual,
pessoalmente, disse-o S. Excia., mas justamente pela satisfação de sugeria que se desembaraçassem, desde logo, os pedidos das instivo r ali, reunidos e animados dos mesmos prop%sitos de bem servir tuições já acreditadas pelo seu longo passado, de moda a não ser
à coletividade os cidadãos ilustres e 4S ilustres senhoras de mijas ins- perturbada a vida das mesmas. Concedida a palavra ao Sr. Dr. SaMepirações e decisões, dependiam de agora por diante, os altos desti- bola Lima, S. Ex, focalizou o assunto referente ao Patronato deentão,
várias considerações. Propôs,
nos de um pequeno serviço que talvez de futuro, viria a ser o fun- nores, tecendo acerca do mesmoDr.
Saboia Lima relatar os proceso Sr. presidente, coubesse ao
damento de uma ampla instituição social.
Em nome do Conselho falou o Dr. Sabeis Lima que agradeceu, sos referentes ao Patronato de Menores, sem prejuizo dos demais
inicialmente, em seu nome e interpretando os sentimentos dos Seus processos que lhe foram distribuídos, sondo entregues a S. Ex. os
colegas, as palavras generosas de S. Excia., passando depois, a se dois processos referentes do citado Patronato. Por proposta do secongratular com o Sr. Ministro e com o governo, pela criação desse nhor Dr. Ernani Agecola, secundado pelas senhoras Eugênia liaserviço, do qual esperava os melhores benefícios para as instituições mann e Esteia de Faro, ficou decidido que, na próxima sessão, fossem distribuidos e relatados os primeiros processos, tomando-se por
destinadas ao amparo social.
Durante alguns instantes, S. Excia. discorreu brilhantemente base os decretos na. 2.175 e 2.176, ambos de 13 de dezembro de
acerca dos propósitos da lei, que merecia os aplausos de quentes ver- 1937, de maneira que a resolução inicial do Conselho abrangesss,
dadeiramente se interessam pelos assuntos a ela correspondentes, fi- imediatamente, sem preferências de ordem regional, o maior núnalizando por declarar que, de sua parte, assim como dos seus eminen- mero de instituições de todo o pais. Coube ao Sr. Levi Miranda, logo
tes companheiros do Conselho, os poderes públicos poderiam estar após, referir-se á orientação e aos trabalhos do "Abrigo Redentor".
certos de que, tudo fariam para corresponder à confiança que neles explicando S. Ex., pormenorizadamente, as obras já realizadas o
ainda, aquelas que, dentro em pouco, serão iniciadas. A Sra. Eugêdepositara .
Nela mais havendo a tratar, S. Excia. o Sr. ministro Gustavo nia Hamann leu e discutiu alguns artigos da lei que regula a disCapanema deu por encerrados os trabalhos de instalação do Conselho tribuição de auxílios, pedindo a atenção dos seus colegas, para vários
Nacional do Serviço Social, tendo sido, por mim, Focion Serpa, lavra- deles. O secretário distribuiu aos membros do -Conselho cópias do
da a presente áta, que assino. — Plivcion Serpa, secretário. — Apro- projeto de Regimento Interno, que elaborara, na intenção de oferecer
vada em 9 tie agosto de 1938. — Ataulpho Napoles de Paiva, presi- um ponto de partida aos debates; tendo distrilmido, igualmente, aos
den/ e.
senhores membros do Conselho os decretos de nomeação de cada um,
remetidos á Secretaria pelo ofício n. 3.868, de 8 de agosto, peto SerATA DA f.a SESSÃO
viço do Pessoal. O Sr. Presidente declarou que, na próxima reunião,
Aos cinco dias do mês de agosto de 1938, às 15 horas, ein uma das seriam examinados os processos de acordo com a proposta aceita, sodeproviências do gabinete do ministro da Educação e Saúde, realizou- licitando do secretário as providências a respeito, tendo em seguida,
se, logo após a posse, a primeira reunião do Conselho Nacional do Ser- encerrado os trabalhos, ás 16 horas e 15 minutos. Nada mais haviço social, estando presentes os seguintes membros; Dr. Ataulfo vendo a tratar, lavrei a presente ata, que assino — Phocion Serva,
Nápoles de Paiva, Dna. Eugênia Hamann, Dna. Esteia de Faro, Dr, secretário.
Ernani Agrícola, Dr. Sabbia Lima, e Focion Serpa. Por proposta do
Ata:tipis° Napoles . de Paira, pro1(
Sprovada.
Dr. Sabôia Lima, unanimente aceita, foi o Sr. Dr. Ataulfo' Nápoles de
Paiva aclamado presidente. Assumindo a direção dos trabalhos, S.
Excia. agredeceu muito cordialmente aquilo que definiu como "geSessão do dia 12 de agosto de 1938. O Conselho Nacional do comSernerosidade dos seus pares", discorrendo durante alguns instantes
reuniu-se às 14 horas, no local de suas sessões, tendo
aceroa dos propósitos que a todos animavam de corresponder à viço Social
seus membros. O presidente abriu a se,ssão, tendo
magnitude da lei cujas finalidades o iluetrado ministro Br. Dr. Ous- parecido todos os leitura
da ata anterior, e dada a palavra à Sra. Essido
dispensada
a
tavo Capanema poucos momentos antes havia luminosamente interpreteia
de
Faro
que
relatou
os processos que lhe haviam sido distribuitado. Propoz S. Excia. que, antes mesmo de darem inicio aos trabalhos
seguinte; 1° — Instituto Protetor dos Pobres e estandos
aia
ordem
do Conselho, lhe permitissem os seus pares, que se congratulasse com
Maria Imaculada, do Distrito Federal, propende que se
o governo do Ermo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, pela benemerência cons- cas e Abrigo diligência e se oferecendo para visitar a instituição;
em
tante com que, sempre havia amparado as instituições de cantar so- convertesse
o que foi aprovado pelo Conselho; 2° — Orfanato Jesus Cristo Roi,
cial que, para ele nunca haviam apelado em vão, do que podia dar, —
Santo — propondo que se concedesse a subvenção, por
Vitória,
pessoalmente o seu testemunho. Propoz ainda, que as mesmas con- estar em E.
a instituição, — aprovado pelo Conselho; 3 0 —
ordem
gratulações ficassem consignadas em relação a S. Excia. o Sr. Dr. Abrigo da Criança
Pobre, Distrito Federal — pediu esclarecimentos
Gustavo Capanema eminente titular da pasta da Educação e Saúde, ap erres das informações incompletas; 40 — Hospital de Caridade de
pelos altos propósitos com que tem servido ao pais dando-nos ainda Santa Maria, Rio Grande do Sul — propos que fosse atendida a Instiagora, com essa lei por ele elaborada, mais uma prova do cuidado e tuição, o Conselho aprovou; 5° — Santa Casa de Miscricordia de Fia.
do carinho com que encara a diligência de todos aqueles que se em- burgo, Estado do Rio — propoz e o Conselho aprovou que se concepenham na ardua mas dignificadora tarefa de minorar as agruras da desse a subvenção pedida. A Sra. Eugênia Hamann relatou os secoletividade. S. Excia. convidou, então, o Sr. Focion Serpa para as- guintes processos: 10 — Comité Médico Pro-Maternidade do Hospital
sumir as funções de secretário do Conselho, tendo designado o Dr. Pedro II, Recife, Pernambuco — propoz: que se fizesse selar o doSalsóia Lima para redigir o ante-projeto do Regimento Interno. O Con- cumento inicial, que se pedissem esclarecimentos à instituição e que
selho deliberou então, o seguinte: — fixar, inicialmente, as suas ses- se encaminhasse o processo ao Dr. Olinto de Oliveira, técnico do assões, para as terças e sextas feiras, às 14 horas; — que, em virtude sunto, — o Conselho aprovou; 2 0 — Maternidade Teresinha de Jesus,
'da premência cio tempo e atendendo às circunstâncias do momento, Juiz de Fora, Minas — propos e o Conselho aprovou que: cons:de-t
seriam estudados, desde logo, os processos das instituições julgados rava idónea a instituição, pedindo que o mesmo processo fosso sutis
desembaraçados pela Contabilidade; — que a secretaria prOviden- metido ao Dr. Olinto de Oliveira; 3 0 — Hospital Hahnemaniano,
classe para que, na próxima sessão, lhe fossem encaminhados os pri- Distrito Federal — Documentos incompletos — pedir à Contabilidade
meiros trinta e cinco processos das instituições que estivessem no caso para informar por que a instituição não recebeu a subvenção de 1937
referido. Durante a reunião, os senhores membros do Conselho exCompletar o atestado, que está irregular e pedir parecer à Assispenderam os seus pontos de vista em relação as atividades a que se —
tência hospitalar — o Conselho aprovou: 4 0 — Asilo Bom Pastor,
davam inicio, tendo o secretário fornecido várias informações e pro- São nado, propoz que se concedesse a subveneão regular e se sob..
posto algumas providências aceitas pelos presentes.
tosse a instituição esclarecimentos e plantas para a obra no,
Foi encerrada a sessão, e lavrada a presente ata, que vai por mim Cilnsso aprovou; V, — Sociedade dc Couperactores
ãssinada.
ia'. l'ernumbace — propaz que se 41..feri pse o pedido, o Con,(..Utai
.
Encerramento às 16 1/2 horas. — nociva Serpa, secretário —
a. O Sr. prot. . Olinto de Oliveira relatou os seguintes -prom
áltaialpho Napoles de Paiva, presidente,
ceg os: 1° — Hospital Santa Tereza, l'etrópolis, E. Rio — propeesi
t ta.. LA
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que se completassem as informações, em desacordo com a legislação vigente; a prestação de comas incompleta; a estatística falha;
a instituição não mencionou a verba recebida, etc., propos que se
pedisse à instituição completar a documentação — o Conselho aprovou; 2° — Asilo Bom Pastor. Distrito Federal, propoz que se deferic se o pedido apezar do disposto no artigo 21 e seu parágrafo do
decreto-!ei n. 527 (falta prestar informações à Diretoria de Estatística do Ministério da Educação e Saúde) — propos que o C. N.
S. S. solicitasse da Diretoria de Estatística uma relação das instituições — o Conselho aprovou; 3° — Associação Aliança dos Cegos
1). Federal -- Completar prestações de contas — Idem quanto às
comprovações; idem quanto à estatística, propoz que se deferisse o
pedido: o Conselho aprovou; 40 — Casa da Criança, Distrito Federal
(to processo, não consta a documentação de prestação de contas —
propõe que se verifique o pedido de subvenção e, caso não exista, que
a requerente deve cumprir as formalidades do art. 7 0, do decretolei 527, — o Conselho aprovou; 50 Sociedade de Assistência aos Lazeros e Defesa contra a Lepra, João Pessoa, Paraíba — Tratando-se
de auxilio extraordinário, propoz que se aguardasse, o Conselho
aprovou, assim tambem, que se julgasse do pedido na l a sessão de
segunda-feira próxima. O Sr. Dr. Saboia Lima relatou os seguintes
processos das Instituições: 10, Patronato de Menores, Distrito Federai propondo pelo deferimento do pedido, fundamentado no parecer anexado ao processo -- o Conselho aprovou que se encaminhasse ao ministro; 2° — Asilo de Orfãos João Emílio, Juiz de Fora,
Minas — informar por que não recebeu a subvenção anterior, o Conselho aprovou; 3° — Asilo de Piedade de Caeté, Minas — Completar
o processo, propoz que se deferisse o pedido; o Conselho aprovou; 40
— Casa de Caridade de Alfenas, Minas — propoz: que se deferisse
o pedido; o Conselho aprovou: 50 — Associação das Damas de Caridade 'da Catedral de Boa Viagem, Belo Horizonte: que se atendesse o
pedido — Aprovação do Conselho; 6° — Sociedade Mineira de Assistência à Infância, Belo Horizonte: Pode ser atendida — aprovado
pelo Conselho. O Dr. Ernãni Agricola relatou os processos das instituições: 1° — Asilo S. Vicente de Paulo, Tatuí, São Paulo — Completar o processo e voltar a julgamento — aprovado pelo Conselho;
2° — Confer'lncia N. S. das Dores da Soc. S. Vicente de Paulo.
Casa Branca, São Paulo — Indeferido, ha saldo; aprovado pelo Con.
Belho; 30 — Conferência N. Sra. do Rosário da Soc. S. Vicente de Paulo
Queluz, S.o Paulo—Completar requisitos e aguardar oportunidade
— aprovado pelo Conselho; 4° — Associação das Damas de Caridade
Jacarei, São Paulo — Completar o processo e informar por que não
recebeu a subvenção anterior — Aprovado pelo Conselho; 50 — Asilo
Santana, Campinas. São Paulo — pedir relatório — Completar balancete— Aprovado pelo Conselho. O Sr. presidente do Conselho
leu o pedido de audiência ao Sr. presidente da República, que o Conselho aprovou e aplaudiu; o Conselho tomou conhecimento de communicação do Dr. Thompson Mota, nomeado diretor da Fundação
Gaffrée e Guinle, mandando agradecer em oficio; idem do convite
da Sociedade "S. O. S.", do Distrito Federal, para uma festividade,
tendo o Sr. presidente declarado que, oportunamente, o Conselho incorporado faria uma visita à instituição da qual faz parte a Exma.
Sra. Eugénia %mann. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa
a sessão, às 16 horas e 40 minutos, tendo sido mareada, antes, uma
sessão extraordinária no mesmo local e hora, para segunda-feira, 15
do corrente, sendo distribuídos dez novos processos aos relatores
tendo sido lavrado a presente ata, por mim, que a assino. — Phocian
Serpa, secretário. — Ataulpho Napotee de Paina, presidente.
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Agrico/a proposto que se ouvisse, oportunamente, o diretor deis Serviços Administrativos, em relação ao andamento de processos, na Com
tabiadade, o que foi igualmente aceito neto Conselho. O Sr. Levi
ranos relatou os processos referentes às seguintes instituições: Sociedade Beneficente de Nazaré, Pernambuco; 'Santa Casa de Misericórdii
de Maragogipe, Baía; Asilo Bom Pastor, Pelotas. R. (3. do Sul; Associação Beneficente Joaquim Santiago, São Francisco do Sul, Santa Cafarina; Associação de Proteção a Veteranos Invillidea, Distrito Fe.
deral; Asilos Pela e Betánia de Taquari, li. G. do Sul; Asilo de Orfãi
São Vicente de Paolo, Florianópolis, Santa Catarina; Sociedade Baiani
de Combate à Lepra. Baía; Missão Salesiana entre Ind i os Chavantes
Mato Grosso; Prelazia de Guruará-Mirim. Mato Grosso; Liga Araraquarense contra a Tuber c ulose, São Paulo; Santa Ca sa de Miserb
córdia de Ribeirão Preto, São Paulo; Santa Casa de Misericórdia de
Pirajui. São Paulo; Hospício de Dementes de Campinas, São Paula
Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, São Paulo, tendo todos a
seus pareceres a aprovação do Conselho. O Sr. Dr. Sabota Lima relatou os processos referentes às seguin tes instituições: Mospital de
Caridade de Goitis. Santa Casa de Misericórdia de Bebedouro, Sã(
Paulo; Casa de São José. As i lo de Menores, São Paulo; A s ilo de Orfru
de Campinas, São Paulo; Sociedade Beneficente de Campo Grande
Mato Grosso: Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, São Paulo
Instituto Proteção e Assistência à Infànncia, R. O. do Norte; Hospita
de Caridade, Três Lagoas, Mato Grosso, Asilo São Vicente de Paula
Golas; Missão Salesiana do Araguaia. Mato Grosso, tendo todos os se:u
processos %provação do Conselho. A Sra. Eugénia Hamann relidos
os processos das seguintes institu ições: Santa Casa de Misericórdit
de Poços de Caldas, Minas: Santa Casa de Misericórdia de Obidos
Pará; Instituto Proteção e Assistência à Inferida do Pará; Santa Case
de Caridade de Machado. Minas; Instituto Raimundo Cerveira; Sãs
Luiz. Mararhão; Orfanato Coração de Jesus. Vitória Espírito Santo
Sociedade Filhas do Coração Imaculado de Maria, Pinheiro, Parã
Externato São José, Vitória, Espirito Santo; Instituto Calmette, Baleia
Pará; Asilo de Mendicidade Dr. Adolfo Barreto, Mococa, São Paula
tendo todos os seus processos logrado aprovação do Conselho. O Sr
Dr. Ernani Agrícola relatou os seguintes prnee ssos: Prelazia de Porte
Velho, Amazonas: Santa Casa de Misericórdia. Manaus. Amazonas
Santa Casa de Misericórdia de Maré, São Paulo, cujos pareceres fo.
ram unanimemente acetine pelo Conselho. O Sr. professor Olinto
Oliveira ofereceu ao Conselho, para auxiliar os trabalhos de sua Secretaria, o funcionário Sr. Enêas Martins Filho, tendo o Sr. presildente aseito e agradecido a excelência da contribuição. determinando
ao secretário que providenciasse a respeito da requisicão. A's 17 horm
e 15 devido ao adiantado da hora. o Sr. presidente seisnendet
os trabalhos, deixando com a palavra o Sr. Dr. Ernani Agrícola, que
confirmará a relatar os processos sob sua responsabilidade, na prérima sessão. Nada mais tratou, tendo sido lavrada a 'presente ata
que vai por mim assinada. — Phocion Serpa, secretário. — Ataulpho
Napotee de Paina, presidente.

Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional

Ministério da Educação e Saude — Serviço do Patrimônis
Histórico e Artístico Nacional — Rio de Janeiro, D. F., em 5 de dezembro de 1938 Of. 487 — Sr. Ministro — Tenho a honra de levar
ao conhecimento de V. Ex, que os juris das diversas secções do Salão
Nacional de Belas Artes do corrente ano, constituidos na conformidade do disposto no art. tr das instruções que se refere a portaria
Sessão de 15 de agosto de 1938 — O Conselho Nacional do Serviço a. 218, baixada por V. Ex. em 27 de setembro de 1938, conferiram
Social reuniu-se no lugar do costume, estando presentes todos os seus os premi ss constantes da relação anexa. Venho, pois, rogar a V. Ex
membros, sendo aberta a sessão às 14 horas. A ata da sessão anterior se digne homologar as referidas deliberações, para que produzam oe
foi aprovada, sem discussão. O Sr. presidente, abrindo os trabalhos. necessários efeitos. Aproveito a oportunidade para; eeilerar
comunicou aos seus paresque o Sr. Levi Miranda estava de partida V. Ex. os protestos de minha alta estima e consideração. — Rodrig4
para o norte do país, lembrando e propondo que o Conselho acreditas- M. F. de Andrade, diretor.
se esse ilustrado conselheiro, junto às instituições dos Estados que o
Prémio de viagem ao estrangeiro — Manuel Conssantino Gome.
mesmo percorresse, afim de que S. Ex. pudesse, de regresso, exibir Ribeiro.
os relatórios de quanto por ele fosse colhido em relação às coisas
Relação dos candidatos premiados no Salão Nacional de Bela(
de interesse social. O Conselho aplaudiu, por unanimidade, a propos-a Arries
de 1938:
do Sr. presidente Ataulfo de Paiva, tendo S. Ex. o Sr. Levi Miranda
Prémio
de viagem ao País — lindamente Sá (Ruhena Furtes).
agradecido a confiança que dele depositavam. Ainda com a palavra, o
Seeçdo de ~t ura
Sr. presidente se referiu à Sociedade "S. O. S.", à que pertence a
senhora Eugênia Hamann, membro do Conselho, externando o desejo
Medalha de ouro:
em que está S. Ex. de visitar em companhia dos seus colegas essa
'ordão de Oliveira.
instituição, assim come o "Abrigo Redentor, de que faz parte o Sr.
Levi Miranda, prometendo que essas visitas serão realizadas dentro
Medalha de prata:
em breve. Foi dada a palavra ao Sr. professor Olinto de Oliveira que
Rute
Prado Guimarães, Heritellto Ribeiro dos Santos, Maria
relatou todos os processos que lhe haviam sido confiados, referentes
às seguintes instituições: Santa Casa de Misericórdia de Silveiras, Sã, Retchek, Takaoka e João Reis.
Paulo; Santa Casa de Misericórdia de Baurú, São Paulo; SociedaJE
Medalha de bronze:
Beneficente ,Santa Casa de Misericórdia de Cravinhos. São Paulo;
Cenni, Moisés da Silva, Araujo Lima, Rhoda Edith RadObra de Assistência à Velhice Desam p arada "Luisa de Marillac", Vi- den, Franco
Fernando Martins, Milton da Costa, Jaime Pereira Ramos • Ade
tória, E. Santo; Santa Casa de Misericórdia de Cachoreira de !tape- Malagoli.
mirim, Espírito Santo; Associação São Vicente de Paulo, Belém, Pará;
Menção honrosa:
Santa Casa de Misericórdia de Belem. Pará; Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Mato Grosso, achando que deviam ser deferidos .)s
Miguel Picazio, Rita Costa Cruz, Maria d• Lourdes Acatauaasd,
pedidos, esndo as propostas do relator unanimemente aprovadas. Foi Atino .3aldocchi, O. avelo e Borges da Costa.
dada a palavra ao Sr. Levi Miranda. que, inicialmente, propôs que
se concedes e em subvenções às instituições que haviam sido auxiliaSeeçdo de Arquitetura
das no exercício anterior, deixando o Conselho á cargo da Diretoria
Medalha de ouro:
de Contabilidade fazer as exigências da lei, quanto aos documentos
inexistentes no processo — o que se aprovou, tendo o Sr. Dr. Ernani
Atilio Correia Lima.
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Secçao de desenho e"artes grdficas
Medalha de bronze:
Frei Geraldo Roderfel e Hans Steiner.
Menção honrosa:
David Menasze Gotlib, Armando Manuel Iglêsi as, Alexandre
d'Almeida. Nicolai Liebscher e Fritz Lohmann.
de gravura em medalhas e pedras preciosas
Menção honrosa:
Fritz Lohmann.
Secção de Escultura
Medalha de prata:
Max Grossman e Ottone Zorlinl.
Medalha de bronze:
A. Cesar Dória.
Menção honrosa:
Jorge Fernandes, Luiz Ferrer, E. Fonseca, Leonardo Viana da
Cunha Lima e Miguel Patrasso.
Secção

Secção de artes decorativas
Medalha de ouro;
Euclides onseca.
Medalha de bronze:
Clotilde Cavalcanti.
Visto. Em 5-12-1938. - Rodrigo M. F. de Andrade. De acordo.
7-XII-38. - Capanema.

Departamento Nacional de Educação
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Registro de professores
Dia 6 de dezembro de 1938
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n. 11.530, de 18 de março de 1915, que não exigia História da Civilização para matrícula no curso de Farmácia. Vale dizer que o diplozna que instrue o requerimento nada prova quanto à aprovação
Daquela disciplina.
N. 40.5711-38 - -Maria Anunciada Ramos Chaves. - Deferido,
nos termos (10 pareco.:•.
N. 12.648-38 - Manuei Alves de Castro. - Deferifln,
N. 42.521-38 - (Acanto Rodrigues de Siqueira. - Deferido,
N. 42.613-38 - Lucilia da Fonseca Schmidt. - Apresente atestado de exercício no magistério em Inglês e Francês.
N. 42.644-38 - Duilio Aníbal Calderari. - Deferido.

N. 42.645-38 - Eloi Ricardo Nascimento. - Deferido.
N. 42.731-38 - Margareth Schilling. - Atenda ao dispo .s!o na É
letra f do art. 69 do decreto n. 19.890.
N. 42.870-38 - Laura Moreira Martins. - Exiba atestado de
exercício no magistério firmado pelos diretores do Ginásio e Escola
Normal de Cruzeiro do Sul.
N. 42.889-38 - José Colombo de Sousa. - Declare qual a
cadeira de História em que deseja inscrição.
N. 42.890-38 - Zénite Pinto Quezado. - Faça visar pelo insDeLor federal o documento de fls. 4.
Dia 8
N. 40.348-38 - Ildefonso Mascarenhas da Silva. - Providencie
no sentido de serem legalizados os documentas de fls. 3 e 6.
N. 42.611-38 - James Braga Vieira da Fonseca. - Providencie
no sentido de ser reconheolda a firma do certificado de fls. 3.
N. 42.785-38 - Mozarina Lopes Moreira. - Sele o documento
de fls. 2.
N. 7.530-38 - Reinaldo Rodrigues de Carvalho. - Registre-se.
N. 18.110-38 - Héldo Nunes de Oliveira. --Substitua o documento de fls. 8 por outro, firmado pelo diretor do Colégio ArneriCano.
N. 18.392-38 - Oscari'de Melo e Sousa. - Deferido.
,
N. 29.586-38 - José Brandão Teixeira de Azevedo. - Restituae, mediante recibo, o documento de fls. 2. Os demais documentos,
mediante traslado.
N. 40.764-38 - António de Oliveira Paredes. - Sim, exceto
Quanto a Psicologia e Lógica.
N. 41.974-38 - José Henriques da- Mata. - Registre-se.
N. 43.127-38 - Olga Garcia da Rocha. - Registre-se.
N. 42.148-38 - Miguel Wouk. - Registre-se, ouvindo-se,
Quanto ao registro em Música, a Comissão Especial.
N. 42.298-38 - António Soares Júnior. - Deferido.
N. 42.364-38 - Júlio Alves Nogueira de Oliveira. - Apresente
a prova exigida pela letra d do art. 69 do decreto n. 19.890, de
18-4-931.
N. 42.789-38 - Nair Almeida. - Deferido.
N. 42.792-38 - Ofélia Maria Guazzelli. - Deferido
N. 42.796-38 - Nair Vieira Campos. - Deferido.
N. 42.798-38 - Irene Lanna. - Deferido.
N. 42.866-38 - Elmar Silva. - Registre-se.

N. 28.818-38 - Byron de Oliveira Freire. - Exiba nova certidão passada pela Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará.
N. 41.985-38 - Luiz Paletta. - Complete o &Alo do documento
de fls. 3 e prove que satisfaz a qualquer dos requisitos das Instruções de 28-1-36.
N. 42.165-38 - Vital Palma e Silva. - Exiba, em original,
o documento de fls. 6 e atestado de exercido no magistério em
Quimica.
N. 42.154-38 - Leopoldo Depiné. - Aponha uma fotografia
no documento de fls. 2 e atenda ao disposto na letra b do art. 69,
da decreto n. 19.890.
N. 42.191-38 - Jairo Machado. - Faça visar pelo inspetor
federal o documento de fls. 2 e sele o de fls. 7.
N. 41.667-38 - Laura Campos Machado. - Dedre em que
curso deseja ser registrada.
Divisão de Educação Fisica
N. 41.688-38 - Maria Aparecida Batista. - Sele os documentes
de fls. 2 e 6.
EXPEDIENTE DO 1311. DIRETOR GEMI,
N. 42.260-38 - José Querino Ribeiro. - Apresente o ciiplomd
em original.
s
Dia 8 de dezembro de 1938
N. 42.274-38 - Osvaldo José Lage Mascarenhas. - Sele od
Processos deferidos das candidatas ao Curso de Formação de
documentos de fls. 2 e 7 e exiba atestado de exercido no magistArto
Professores de Educação Física:
em Fisica e Química.
N. 42.279-38 - Osvaldo Joaquim da Silva.
Mencione as
Adiai Smith Silveira.
disciplina em que deseja ser registrado.
Adaide Monteiro de Barros.
N. 42.555-38 - Yonne Saldanha d'Affonseca. - Registre-ee
Anny de Almeida Rodrigues.
em Inglês. Quanto ao registro em História da Civilização, eat1sfaç4
Annete Afonso Ferreira.
as exigências do parecer da S.E.
Arlete de Araujo Moreira.
Atyr Chagas Pereira Torres.
Dia T
Auzónia Maciel de Oliveira.
Beatriz Serra do Vale de Oliveir$
N. 6.926-37 - João Luiz C. Rennó. - DeferidO.
Betina Venda Pinto do Amaral.
N. 29.293-38 - Maria Vasconcelos de Aboim. - Reetituam-se
Cacilda Benigno.
o título eleitoral, mediante recibo, e os demais documentos, mediante
Carmem Manhães.
traslado.
Cecília Torreão Stramandinoll.
N. 33.197-38 - Felipe Luiz Paletta Filho. - Indeferido.
Célia Ribeiro.
N. 34.862-38 - Maria de Jesus Pinheiro da ~Iara.
Defti-n
Cybele Pereira de Sousa..
rido.
Cybele Pinheiro Ribeiro.
Delmar Arruda.
N. 37.050-38 - Virgílio Guedes Correia Lima. - Registre-se.
Diva Consuelo Pestana.
N. 37.331-38 - João Gonçalves de Sousa. Restituam-se o
Dora Pinto da Silva.
título eleitoral, mediante recibo; quanto aos demais, ficando iras-,
Edla Noemi Moreira D'Afonsedi.
lado.
Eleonora Guimarães Solou Ribeiro.
N. 37.417-38
Nicolás Dias-de Aguiar. - Deferido.
Elza Campos remendes Leão.
N. 38.290-38 - Brasilina Pinto Machado. - Indeferido. Os
Elza Ferreira Pinto Milward...
pre p aratórios da requerente /oram feitos no Legimen do decrete
Elza Futuro.
•
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Elza Lúcia de Castilho Gonçalves Crus. •
Elza Maria de Oliveira.
Lua ire Maria Noceti Liberal.
),.rute..ea Nunes Rodrigues Pereira.
to , rahla Alves de Almeidt. e Albuquerque.
4,11.ia Carneiro da Rocha.
Gra ,,:ema de Siqueira Amazonas.
11 , 114,4-teia Maria Cardoso da Silva.
Inês ..;ovais Romêo.
i!,:s Sonsa.
Jart liamos.
Jaiice Coelho Barbosa,
Jfflieta Grassia Serena.
Latira Fonseia de Castro Saldanha.
Lélia Maria da Silva Santos.
Lia Marcel;no Pinto.
Luci Calmon de Albuquerque,
Lígia Maria Lessa Bastos.
Maria Antônia Campos.
Maria Aparecia. Monteiro Lobato.
Maria do Carmo Fabiano Sales.
Maria Einflia de Andrade Mendes.
Maria da Glória Santiago.
Maria Helena Penteado Pabst
Maria Irma Guimarães Falcão
Maria Jacf Nogueira Vaz.
Maria José de Jesus Martins.
Maria José de Mendonça Soares.

Eco.

felalizadtt:

Maria José de Sousa Cid.
Maria de Lourdes Leão Veloso da Roch1i.
Maria de Lourdes Smith Silveira.
Maria de Lourdes Pires da Rocha Yelatali.
Maria Pereira de Sousa.
Maria do Soebrro Veras e Silva.
Maura Leal Binda.
Minam Luce Moreira d'Afonseoa.
Miris Cabral França.
Mines Gomes de Almeida
Natércia Meio de Lima.
Nilza Rocha.
Nucf de Arruda Fabiano.
Orlandina
Silva Manuel Carapidd.
Rosa Lonof.
Selda Maria Vieira de Sousa.
Silvia Cardoso da Silva.
Tilza de Araujo Maciel.
Vera Furtado Costa.
Vera Tinoco.
Iolanda de Freitas.
Iolanda da Silva Escobar.
!vete Mariz.
Zilda Farria Machado.
Processos deferidos das candidatai.
Paii liabilikodO
kprotessores de Educação Fisica:
Acácia Pinto Teixeira.
Aida Amazonas Lopes.
Antônio Amaral Campos
Calestina Finkenmauer.
Conceição Soares de Mendonça.
Dagmar Medeia da Costa.

Doralice da Silva Dias.
Dóris de Farias Evelyn.
Eldina Reboá Machado.
Elisa Melo Fre4re.
Enid Leitão Calaza.
Grete Millefeld.
Heroína Dias do Amaral Matos.
Iria Rodrigues Belo.
Judite Pereira.
Julieta Paiva Cunha.
Leopoldine.
Polly Wettl.
Luci Barroso.
Lfdia Costallat Duelos.

Maria Eugênia Lopes Rodrigues.
Maria Helena do Amaria Clareia.
Nfeia Braga.
Otflia Joaquina Machado.
Regina Beatriz Martins.
Walkyria de Araujo.

Antônio Urso Filho.
Atrnaldo
Ama•dos
_
-- f+aohn.
— -

-----Ilezembro de 1938

Asdrubal Monteiro.
Carlos Gracie.
Eugênio Rappaport.
Eutiquio Soledade.
Gabriel Skinner.
Horácio Salema Garço Ribeiro.
José Carlos da Silva Machado.
José Rotier Duarte Júnior
Levi Magalhães Melo.
Lúcio de Toledo Malta.
Mário Manzon Abril.
Mário Teixeira Marianc.
Oscar da Silva Musa.
Péricles de Freitas Ramos.
Processos deferidos dos candidatos ao Curso de Medicina

ljs

Walkyria Fassheber.
Processos deferidos dos candidatos ao Cuim
Piufessores de Educação Física:
Abion id Oliveira Dias.
Afons,) Dias Lopes Fontainha.
Ambrio Torres.
Aluirias Pereira Fonseca.
Antônio Edgar Santos Rocha,

n•••

de

llabilitactto os

Aquiles Emílio Zalmar.
Aécio do Vai Vilares.
Alair Guterres da Silveira,
Aldemaro da Rocha Pimentel,
Almir Gusmão Antunes.
Alufzio Freire Ramos Acioll.
António Machado Mettrau.
António Nóbrega Furtado.
Aristides Pais Brasil Filho
Benjamin Masson Jacques.
Carlos Sanches de Queiroz.
Casar Sanggaard Barbosa de Oliveira.

•

Cid Braune Filho.
Custódio Coelho Guimarães.
Durval de Miranda Cardoso.
Dante di Piero.
Eduardo Eugênio Vieira Comemoro.
Elias Batista da Silva Ramos Pilbo.
Eliezer Jacob Zagury.
Eamnuel Azevedo Martins.
Eugênio Duarte Júnior.
Fernando Ramirez Cruz.
Gastão Hugo Teixeira Lobo.
Eenrique Euclides da Silva.
Eugo Ottati Perlingeiro.
Eumberto Ballariny.
Isaac Goldstein Paciornick.
Jorge Joaquim • de Castro Barbosa.
João Batista da Costa.
João de Siqueira Seixas.
José Sebastiao Fontes.
José Rosário Araujo.
José Linhares de Paiva.
Laur,eano Vieira de Pontes Correia
Lincoln Calce.
Lintz Caire.
Luiz Gomes Leite.
•

- Mário Gusmão Antunes.
Maurflio Araujo de Oliveira.
Miguel Elias Abu-Merhy.
-Moisés Samuel Benoliel.
Nelson Santana: "•
Orlando Sattamini Duarte.
Otoniel Lacerda Serfaim.
Paulo de Cerva Fioravante Pires Ferreira.
Paulo Marcelo de Castro Barbosa.
Paulo Mário de Camargo Osório.
• Raimundo de Faiva Timbó.
Rubens Brasil.
•Silvio Lfvio da Silva Ramos.
Silvio Soares de Mendonça. d
Silvio Soares de Mendonça.
Ulisses Fabiano Alves Filho.
Vicente Tovar Bicudo de Castro.

Vitor Naves Abramo.
Processos deferidos dos candidatos ao Curso da Formação
Professores de Educação Física - :
Adelino Sathler.
Agostinho Soares de Mendonca
Alacir de Araujo.
Aurélio Pereira Martins.
Ben-Hur Marques Ramos
Bento Ayres Castanheira.
Bento da Gama Monteiro.
Carlos Augusto Caula e Silva.
Delambre Branco- iPnlieiro.
Epaminondas Ventania Porto.
Ernani Costa.
Fernando dé_Carvarau.
Fernando Pritsch Duncan.
Hercilio Aldo da Luz Colitc(*.
Horácio Alves Borges.
Higino de Paula Barata 13,-da.
Ildefonso Soares de Mendonça.
Ereneo Joffih Neto.

do
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Ivan Agnelo Ribeiro.
Jabes Werner.
Jair Carvalho de Abra
Jair° Werner.
José Maria Cavalcanti de Albuquerque.
Jonas Correia da Costa.
José de Freitas Ramos.
José Maria CatHa e Silva,
Manuel Monteiro Soares.
Marcus Vinicius Garcia da Rocha.
Mário Soares do de Mendonça.
Mauri Teixeira de Melo.
Mauricio Naslausky.
Moacir de Figueiredo Borges.
Nelson Ferreira Franco.
Nilton Heleno Marinho Netto.
Osvaldo Soares de Freitas.
Paulo Azevedo.
Roberto de Araujo Carneiro Compeli°.
Tacarijú Tomé de Paula.
Túlio Pradal.
Vitor Macedo Soares Alves.
Ivo Daniel.
Walter Rabello Pessoa da Costa.
Wilson Faria Mari7.

Divisão do Ensino Comercial
EXPRIMICNTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO COMERCIAL

Dia 5 de dezembro de 1938
Suema Neri. - Prove com documento
N. S. C. 42.260138
hábiL
S. 8. G. 41.949138 - Mopir Lopes de Oliveira. - Prove, judicialmente.
N. S. C. 42.421138 - Annemarie Staheli. - Indeferido.
N. S. C. 5.668138 - Paulo de Morais Pádua. - Deferido.
N. S. C. 41.719138 - José Martins de Oliveira Nunes. Deferido.
N. S. C. 41.720138 - José Martins de Oliveira Nunes. Deferido.
••
N. S. C. 39.901.38 - Sebastião Paulo de Faria. - Defetido,
nos termos do parecer.
N. S. C. 32.553138 - Evaristo C. B(scaia. - Deferido, nos
termos do parecer.
N. S. C. 5.666138 - Fausto Vasconcelos. - Deferido, nos
termos do parecer.
N. S. C. 15.510138 - Onofre Bomfim Filho. - Deferido, nos
termos do parecer.
N. S. C. 35.591138 - Taufik Farah. - Deferido, nos termos
do parecer.
S. S. C. 5.667 1 38 - Carlos Gonçalves de Almeida. - Deferido. nos termos do parecer.
N. S. C. 5.671138 - Fortunato Rezende de Almeida. - Deferido, nos termas do parecer.
NI S. C. 5.670138 - José Flávio Leite. - Deferido, nos termos do parecer.
N. S. C. 5.66938- Lourenço Adriano. - Deferido, nos termos do parecer.
N. S. C. 23.041138 - Hélio Barbosa de Almeida. - Deferido,
nos termos do parecer.
N. D. E. C. 692138 - Adroaldo de Almeida Cardia. - Indeferido, nos termos do parecer da comissão.
N. S. C. 2.544138 - Benedito Salim. - Indeferido, nos termos 1) parecer da comissão.
N. S. C. 7E.852138 - Angelo Salusse. - Indeferido, nos termas lo p arecer da comissão.
N. S. C. 31.185137 - D. E. C. 2.972137 - António de MeTnripperjdn. Tos termos do parecer da aorie' roe Mauricio Filho.
rniq.nn.

ifw

N. 2.808 - Etelvina A. Calvanti de Albuquerque.
N. 2.809 - Dr. João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque, diretor do Serviço de Contabilidade d) Ministério da Educaeão e
Saude,
2.810 - Diretor do Instituto Nacional do Livro.
2.811 - Ormindo José Pinto.
2.812 - Inspetor Napoleã) Bastos.
2.813 - Diretor do curso comercial padre Chamnagnat. do
Cearense do Sagrado Coração.
Dia 6 de dezembro de 1938
S. C. 42.852-38 - Diretora do Liceu Comercial da Penha, Vitoria, Espírito Santo. - Deposite 1:500000, da taxa de verificação
pré,via.
D. E. C. 1.210-34 - Laus, Costa Ribeiro. - Deferido, na forma da lei.

T)'

Dezembro de 1,133 2,953

D. E. C. 6$5-33 - Marina Roxo Dutra da Fonseca. - Indefe
rIdo.
D. E. C. 1.033-34 - Arnold James Templar. - Indeferido.
D. E. C. 1.136-34 - Olivia Robertson de Figueirado. , deferido.
R ecebid'os:
D. E. C. 4.351-38 - Eugenio de Vasconcelos Calmon - Relaledo do mós de setembro - Escola de Comércio Alvares Penteado São Paulo.
D. E. C. 4.722-38 - Laerte Valente Lopes - Relatório de
agosto e setembro - Academia do Comércio de Marina - Estado de
São Paulo.
D. E. C. 4.958-38 - Leopoldo Sefrin - Relatório do mês de
outubro - Instituto Comercial São Luiz - S. Leopoldo - Estado
do Rio Grande do Sul.
D. E. C. 4.707-38 - Leopoldo Sefrin - Relatório do mês de
setembro - Instituto Comercial S. Luiz - S. Leopoldo - Rio
Grande do Sul.
D. E. C. 4.511-38 - Laerte Valgnte Lopes - Relatório do /Me
de outubro - Academia de Comércio de Manha - Estado de São
Paulo.
D. E. C. 4.907-38 - Luiz Guiães de Barros - Relatório do
Inês de outubro - Escola Prática de Comércio do Pará Belém Pará.
D. E. C. 4.492-38 - Lorival Homem de Melo - Relatório do
mês de outubro - Escola de Comércio Dr. João Romeiro - Piadamonhangaba - Estado de S. Paulo.
D. E. C. 4.594-38 - Luiz Correia Paoliello - Relatório do mês
de outubro - Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto
- Estado de S. Paulo.
D. E. O. 4.400-38 - Cornélio Neves - Relatório do mês de
setembro - Escola de Comércio Antônio Rodrigues Alves - Guaratinguetá - Estado de S. Paulo.
D. E. C. 4.545-38 - Luiz Guiães do Barros - Relatório da
mês de setembro - Academia Livre de Comércio da Fenix Caixeira)
Paraense - Belém - Pará.
D. E. C. 4.544-38 - Luiz Guiães do Barros - Relatório do
mês de setembro - Escola Prática de Comércio do Pará - Belém Pará.
D. E. C. 4.903-38 - Luiz Guiães de Barros - Relatório do
mês de outubro - Academia Livre de Comércio da Fenix Caixeira,
Paraense - Belém - Pará.
D. E. C. 4.565-38 - Lucilia Clotilde Vieira - Relatório dc
mês de setembro - Ateneu São Paulo - Distrito Federal. ..
D. E. C. 4.901-38 - Lueflia Medeiros - Relatório do mês de
outubro - Escola comercial santa Teresa - Corumbá - Mate
Grosso.
D. E. C. 4.501-38 - Lucilia Medeiros - Relatório do mês de
setembro - Escol a Comercial Santa Teresa - Corumbá - Mata
Grosso.
D. E. C. 4.878-38 - Oscar Emerson do Rego Falcão - Relatório do três de outubro - Fr.euidade de Ciências Económicos de Bate
- São Salvador - Baia.
D. E. C. 3.854-38 - Olindio Mariano da Fonseca - Relatório
do mês de setembro - Liceu Comercial Associação dos Empregados
no Comércio do Rio de Janeiro - Distrito Federal.
D. E. C. 4.487-38 - Massanielo Lopes atiçado - Relatório
do mês de setembro - Liceu Imaculada Conceição - Nova Lima Minas Gerais.
D. E. C. 4.744-38 - Maria Nazaré Barreto - Relatórios de
agosto o setembro - Institute Pedagógico de Campina Grande Estado da Paraiba.
D. E. C. 4.537-38 - Maria Madalena Franco de Sales - Relatório do mês de outubro - Colégio Saeré Coeur de Marie - Distrito
Federal.
D. E. C. 4.629-38 - Misael Eufrásio Leal - Relatório do mès
de julho - Instituto Comercial "Sedes Sapientiae" - Avaré - Estado de São Paulo.
D. E. C. 4.133-38 - Maria José Bastos Ribeiro - Relatório do
mês de outubro - Colégio Santo Amaro - Distrito Federal.
D. E. C. 4.535-38 - Luiz Piva - Relatório do mês de setembro - Ginásio Santana - Uruguaiana - Rio Grande do Sul.
D. E. C. 4.902-38 - Luiz Schettini - Relatório do mês de outubro - Academia de Comércio de Garanhuns - Estado de Pernambuco.
D. E. C. 4.779-38 - Luiz Schettini - Relatório do mês de setembro - Academia de Comércio de Garanhuns - Estado de Pernambuco.
D. E. C. 4.372-38 - Oscar Barbosa - Pelatório do mós de
setembro - Escola de Comércio Fenix Caixeiral - Fortaleza --a
Ceará ..
Ofícios:
N. 2.814 - Diretor da Escola de Comércio da Fenix Caixeira%
de Fortaleza. Estado do Ceará.
N. 2.815 - Diretor do Serviço de Pessoal do Ministério da EdU4
cação e Saúde.
N. 2.816 - Inspetor Francisco de Beneditis.
N. 2.817 - Inspetor 4velino Pires de Qliveira.

ir-
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, A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
Vigor, sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o enercich
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, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
26 Ve, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28S000.

dt

Ministério das Relações ExterioreF
Por portaria de 8 do corrente:
Foi exonerado, a pedido, o 1 0 tenente do Exércio Alberto dos
Santos Lislaba do cargo de ajudante técnico da Comissão Demarcadora dos Limites do *Setor Oéste.

Departamento de Administração Geral
Por ordens de serviço de outubro e dezembro do corrente ano,
foram autorizadas a fazer serviço extraordinário, quando necessários, a auxiliar de escrita de 5 a classe, Alice Nogueira Amaro e a
dactilógrafa G, Rosa Rodrigues Pacheco.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e muhicipais é tapartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Allándeer.s,
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a 'legislação em
vigor, só registrará 'assinaturas dos orgão 's oticiais, paia o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância carrespendenza ao p8rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovaçaa, nas reMe;as de Rendas e Coletorias.
coitado pagar o custo da assinatura, computado já o descr.ato de
que têm direito, em duas prestações samestfais de 24000.
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Ministério da Faizend a
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 8 de dezembro de 193?
Circulares:
N. 65 — Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministério, para seu conhecimento e devidos fins, que o Conselho Nacional do Petróleo, solucionando uma consulta do Sindicato
dos Distiladores de Petróleo, resolveu que:
o) estão sujeitos à taxa de 3$000, criada pelo art. 15 do decretolei n. 538, de 7 de julho do corrente ano, os sub-produtos obtidos
pela distilação do petróleo que já tenha pago essa taxa, bem como o
querosene obtido pela distilação do gás ou, nas mesmas condições;
b) estão isentas daquela taxa a gasolina, o querozene e o gás oul
que já se encontravam no país na data em que entrou era vigor o
citado decreto-lei n. 538;
e ) os derivados do óleo bruto ou gás oil, nas condições do item
antecedente, resultantes de posterior refinação, incidem, porém, na
aludida taxa.
Outrossim, recomendo aos Srs. chekes das repartições que providenciem, no sentido de ser cumprida a referida decisão do mencionado Conselho. — A. de Souza Costa.
N. 66 — De acordo com o resolvido no processo n. 65.964, do
.rrente ano, declaro aos Srs. inspetores das Alfândegas e adminisI! adores das Agências Fiscais, para seu conhecimento e devidos efeitos, que ficam incluídos entre os produtos beneficiados pelo art. 11,
inc: z n 28, do decreto - lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938, os preps! 'os denominados "Iohichin ICI" e "Neoarsiodo ICI", licenciados
pelo Departamento Nacional de Sande, para serem usados exclusiva.
pie
no /ratanaento
§ifilis,,
ae
Souza
Costa

,zprhiiro de 1938

Ofícios:
Ao Sr. ministro da Justiça:
N. 38 — Restituindo o processo, relativo ao requerimento em
que Marcos Naslauski reclama contra a apreensão de sua bagagem
no porto de Recife, e declarando que, si essa apreensão teve lugar,
foi efetuada pelo Governo de Pernambuco, sem qualquer interferência ou ciência das autosidades aduaneiras locais.
— Ao Sr. ministro das Relações Exteriores:
N. 126 — Comunicando que, pelos motivos constantes do parecer do Sr. consultor geral da República, deixou de autorizar o pagamento da importância de 1:200$000 ao consul de 3' classe, Raul
Gomes, proveniente de representação, relativa aos meses de outubro e novembro de 1935.
— Ao Sr. ministro da Agricultura:
N. 68 — Restituindo, afim de ser cumprido o despacho do Sr.
Presidente da República, o processo referente ao pedido de aposentadoria feito pelo oficial administrativo do mesmo Ministério, Raul
Neto dos Reis.
— Ao Sr. ministro-presidente do Tribunal de Contas:
N. 888 — Comunicando que recomendou aos delegados fiscais
do Tesouro Nacional nos Estados, que providenciem do melhor modo
para que sejam instaladas as delegações do Tribunal de Contas nos
mesmos Estados, de acordo com o art. 58 do decreto-lei n. 426, de
12 de maio do corrente ano.
— Ao Sr. presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público:
N. 642 — Transmitindo, afim de ser o assunto apreciado, de
acordo com o art. 17 do decreto-lei n. 312, de 3 de março último, o
processo referente a uma reclamação do Sr. João Constante de Magalb5es Serejo contra a Associação dos Funcionários Civis e Milis
tares.
EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DO GABINETE

Ao Sr. síndico da Câmara Sindicai dos Corretores de Fundos
Públi cos
N. 641 — Comunicando, de ordem do Sr. ministro, que S. Ex,
o Sr. Presidente da República resolveu autorizar a admissão à cotação oficial da Bolsa de 2.000 apólices da dívida pública do Estado
do Ceará, do valor nominal de 1:000000 cada uma, emitidas, de
acordo com o decreto estadul n. 37d, de 20 de outubro último.
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE DA riEPCBLICA
Processo n. 88.555-38 — Adolfo Pedro Dins da Silva, pedindo no-.
varnente sua readmissão a este Ministério. — O requerente ja exerceu
o cargo de segundo escriturário, na Alfândega de Recife, sendo demitido por abandono de emprego quando já contava mais de 20 ano s le
serviço federal. Tendo em vista o alheiamento do serviço público davante largo período, bem como a idade já avançada do suplicante V. Ex.
indeferiu o pedido. Em face do exposto V. Ex. se dignará resolver
o novo pedido do interessado. Rio, 29-11-38. — A. de Souza Costa.
Arquive-se. — Em 2-12-38. — GETumo VARGAS.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
DESPACHO

Processo n. 88.930-38 — José Barbosa do Nascimento, pedindo
sua nomeação como marinheiro da Alfândega de São Salvador, no Estado da Baía. — Indeferido, visto haver sido extinto o cargo de que
te trata. — Rio, 5-12-39. — A. de Souza Costa.
Processo ti. 89.004-38 — Erico Rodrigues dos Santos, pedindo
sua nomeação como marinheiro da Alfândega de São Salvador, no Estado da Bala. — Indeferido, visto haver sido extinto o cargo de que
se trata. — Rio, 5-12-38. — A. de Souza Costa.
Processo n. 89.006-38 — Emiliano Matos Costa, pedindo sua nomeação como marinheiro da Alfândega de São Salvador, no Estado
da Bafa. — Indeferido, visto haver sido extinto o cargo de que se
trata. — Rio, 5-12-38. — A. dc Souza Costa.
Processo n. 89.010-38 — Mário Domiense de Oliveira, pedindo
sua nomeação como marinheiro da Alfândega de São Salvador, no EsLado da Baía. — Indeferido, visto haver sido extinto o cargo de que se
trata. — A. de Souza Costa.
Processo n. 57: .826-38 — Benedita da Costa Marques, pedindo sua
nomeação para escriturário deste Ministério. — Aguarde oportunidade. — Rio. 5-12-938. — A. de Souza Costa.
Processo n. 57.870-38 — Carmem Cândido GOMOS, pedindo sua
nomeação para escriturário deste Ministério. — Aguarde oportunidade. — Rio, 5-12-38. — A. de Souza Costa.
Processo n. 61.552-38 — Márgarido Sales los Santos, pedindo
sua nomeação para marinheiro da Alfândega de Recife, no Estado de
Pernambuco. — Indeferido, visto haver sido extinto o car go de que
se trata. — Rio, 5-12-38. — A. de Souza Costa.
Processo n. 65.761-38 — Mareelino Soares Neto, pedindo sua remoção ou promoção para uma das exatorias do Rio Grande do Sul. —
Em face dos pareceres, arquive-se. Rio, 5-12-88. A.. rift Souza
Costa.

MUITO OFICIAL "( S peen° n'

Sábado 10

Os Pareceres a que se refere o despacho do Sr. ministro são^ os
Seguintes: — "Não ha que deferir, visto acharem-se providos 03 cai.jos de coletores no Estado do Rio Grande do Sul. Encaminho à consideração do Sr. diretor geral. S. P. em 26-11-38. — Nero de Macedo. diretor do Pessoal".
'Não havendo vaga em coletorias de 3' ou 4' ellose no Rio Grande do Sul, o que impossibilita a promoção ou remoção do requerente
pira esse Estado, sou pelo arquivamento do processo. À consideração
do Sr. ministro. Em 30-11-38. —Router° Estellita, diretor geral."
Processo n. 84.589-38 — Gastão alasullo, pedindo sua nomeação
para cargos fazendários. — Indeferido, em face do disposto no artigo
4" do decreto n. 23.336, de 8 de novembro de 1933. — Rio, 5-12-38.
A. de Souza Costa.
Processo ti. 70.212-38 — José Eugenio do Prado, escrivão da Coletoria de Uberaba. Estado de Minas Gerais, pedido sua promoção
para cargo de coletor da I a Coletoria de Niterói, no Estado do Rio de
Janeiro. — Em face dos pareceres, arquive-se. Em 5-12-38. —
A de Souza Costa.
Os pareceres a que se refere o despacho do Sr. ministro são os
seguintes: — "Não ha a vaga preten di da pelo escrivão da coletoria
federal de Uberaba, José Eugênio do ado. Encaminho ao gabinete
do Sr. diretor geral. S. P., em 26-11-38. — Nero de Macedo, diretor
do Pessoal." — "Restitua-se ao gabinete .do Sr. miuistro. D. G. da
Fazenda Nacional, em 30-11-38. — Romero Estellita, diretor geral."
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
DESPACHOS

•

Processo n. 70.603-38 — Requerimento de Adolfo Staerke, pedindo devolução de documentos. — Restitua-se, mediante recibo, o
atestado profissional. Quanto à certidão, requeira, querendo, certidão
do mesmo documento. S. P. em 7-12-38. — Nero de Macedo, diretor
ao Pessoal.
Processo n. 90.970-38 — Requerimento de Adrião de Canipos
Valadares, nomeado agente fiscal do imposto de con.surna no inteiior
co Maranhão, pedindo mais sessenta dias de prazo para tomar posse
do cargo. — Concedo ao requerente o prazo de sessenta dias para tomar posse do cargo para o qual foi nomeado, nos termos do art. 80 do
derreto n. 19.582, de 21 de janeiro de 1931. — S. P. em 7-12-38.
Nero de Macedo, diretor do Pessoal.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOA]
CIRCULAR

Dia 7 de dezembro de 1938
N. 17 — O diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, na conformidade do resolvido pelo senhor, diretor geral no
processo n. 37.968, de 1938, declara aos senhores chefes das Repartições subordinadas ao Tesouro Nacional, ,para seu conhecimento
e devidos fins, que as diárias a que têm direito os inspetores fiscais
do imposto de consumo não devem ser computadas para efeito do
limite de vencimentos de que trata o art. 14, da lei n. 51, de 14
de maio de 1935. em face do disposto no art. 187, do regulamento
baixado com o decreto-lei n. 739, de 24 de setembro do corrente
ano. — Mero de Macedo, diretor.
oricios
Dia 7 de dezembro de 19311
Ao Br. diretor da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do
Departamento Administrativo do Serviço Público : •
N. 653 — Restituindo, com os esclarecimentos prestados pela
Secção Administrativa deste Serviço, o processo em que o escriturario da classe G, do quadro XII, Haidéa Nogueira, pede seja dispensado de prova de habilitação, para obter ingresso na carreira de
oficial administrativo.
— Ao Sr. diretor das Rendas Internas:
N. 595 — Remetendo a portaria do Sr. ministro que admite
como eztranumerário mensalista, Moacir Guanaharino Freiria, para
desempenhar as funções de inspetor de 5 a classe do Serviço de Fiscalização de Carimbagem e Comércio de Pedras Preciosas.
-- Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 238 — Comupicando a concessão do crédito destinado a
atender ao pagamento de diárias aos inspetores fiscais do imposto
de consumo no Distrito Federal, correspondentes aos meses do julho,
agosto, setembro e outubro do corrente ano.
— Ao Sr. contador geral da Repúbliea:
ai. 188 —.Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que conrede licenca-premio. no contador da classe if, do quadro I. com exerefrio na Contadoria Seccional no Departamento dos Correios e Telégrafos, Alberto Maeattiffe. Nunes.
— Ao Sr. procurador geral da Fazenda Pública:
1%. 594 -- Comunicando haver o Sr. diretor geral resolvido qus
o escriturário da classe O, do quadro VII — Delegacias Fiscais —
em comissão no Quadro Móvel do Tesouro, José Ribamar Mendes
Salazar, passe a ter exercido na mesma Procuradoria.
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— Ao Sr. diretcr da Estatfstica , Econemica e Finanecira:
N. 596 — Comunicando que o Sr. diretor geral resolveu aproa
var a proposta da mesma Diretoria, que admite como tarefeiros
Eleita Falcão da Frota e Jorge Augusto Teixeira de Carvalho
Silva.
— Ao Sr. chefe da l a Circunscrição de .Recrutamento Militar:,
N. 194 — Comunicando que Raimundo de Freitas Uchea, transferido para o cargo da C111330 P, da carreira de Escriturário, do quadro
III — Recebedorias Federais, tomou posse do respectivo cargo, neste
Serviço, tendo satisfeito as exigencias de que trata o decreto n. 68,
de 10 de novembro de 1933.
— Ao Sr. delegado fiscal no Ceará:
N. 110 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que eOli
cede licença ao agente fiscal do imposto de consumo no interior do
aludido Estado, Benedito Sátiro dos Santos.
_._, Ao Sr. delegado fiscal em Mato Grosso:
N. 114 — Remetendo o decreto que promove Anibal da Cesta
a coletor das rendas federais em Miranda e autorizando a dar nowio,
referido funcionário a posso do seu novo cargo.
— Ao Sr. delegado fiscal no Pará:
N. 86-- Remetendo os decretos quo nomeiam Luiz Martina
Varela, Raimundo Ferreira Lima, Acrelino Lebre de Oliveira lsenedito Silvetio dos Santos, para exercerem, interinamente, o cargo
da classe, B, da carreira de guarda fiscal, do quadro IX, e terem
exercício na Mesa de Rendas de Amapá e autorizando a dar aos referidos nomeados a posse do respectivo cargo, com observando no
item 9 da ,c,ircular dêste Serviço, n. 3, do 21 de fevereiro •.11time.
— Ao Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul:
Ns. 377 a 379 — Remetendo os decretos, que nomeiam José
Pinto dos Santos, para o cargo aa classe D, da carreira de Escriturário, do, quadro VII e Pediu° Augusto da Fontoura, para membro
do Conselho Administrativo da Caixa Económica Federal do mnmo
Estado: que promove Belo Zazimo da Silveira, para o luga' de escrivão da coletoria federal em flarriburao, no aludido Estado e autorizando a dar, ao primeiro e ao Ultimo, a posse do respectivo
cargo, sendo que. ainda (manto no p rimeiro, com observancia na Pein
da circular dacte Serviço. n. 3. de 21 de fevereiro 'último, o o
disposto no art. 2" do et-e r eto n. 23.1213, do 8 de novembro de 1933.
—Ao Sr. delegado fiscal em São Paulo:
Ns. 154 e 455 — Remetendo os decretos: que demite, a bem do
serviço público, Faustino Virtulino Pereira do cargo da c l asse C,
da carreira de Serrente, do quaoro VII; que nomeia Arino Meireles
para o lugar de fiscal de clubes para venda de mercadorias medinnto
sorteio no mesmo Estado, e autorizando a dar ao nomeado a posse
do respectivo cargo, com observancia no item O da circular deste
Serviço, n. 3, de 21 de fevereiro animo.
N. 456 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que noncede licença-prêmio ao contador da classe I, do quadro I, Ernani
Coser, com exercício na Contadoria Seccional junto á Diretoria Regional dos Correios e TWerrnfos no mesmo Estado.
— Ao Sr. inspetor da Alfandeea de Belém:
N. 135 — Remetendo a portaria do Sr. diretor geral que concede licena á auxiliar tacniea de 5a classe. contratada, Filia:ria
Lira Neiva, com exercício na Sub-Contadoria Seccional, junto á
mesma repartição.
— Ao Sr. in2petor da Alfandega do Porto Alegre:
N. 380 — Remetendo a nortnria do Sr. diretor geral que conajudante de tesoureiro do padrão E, do
cede ' i cenca-prêmio,
quadro VIII, Rita tele
de Pinho, com exercido na mesma Als
Pandega.
Dia 2
Ao Sr. diretor do Domínio da União:
N. 590 — Apresentando o diretor do Pretório, Dr. Agripino
Gomes Veado, que lomou posse neste serviço, em 2 do corrente, do
cargo em comissão, de procurador dessa diretoria.
— Ao Sr. delegado fiscal em Santa Catarina:
N. 138 — Remetendo o decreto que nomeia fales Tinoco, para da—
exercer o cargo da classe D, da carreira de Escriturário, do quadro
VII, dessa delegacia, outrossim, que o referido nomeado tomou posse
neste serviço, em 2 do corrente.
Dia 3
Ao Sr. contador geral da Reeública:
N. 162 — Comunicando que o Sr. diretor geral, resolveu autorizar a remoção do guarda-livros da classe G, do quadro I, Alberto
Machado Rangel, junto à DeLigacia Fiscal em Minas Gerais, para uma
das Seccionais nesta capital.
Resolveu, ainda, o Sr. diretor geral que o guarda-livros da classe
E, Joaquim Augusto Costa, aomeado por decreto de 27 de outubro, e
que tomou posse neste serviço, em 25 de novembro, seja mandado
servir na Seccional junto àquela delegacia.
— Ao, Sr. presidente da Comissão Encarregada da Liquidação
da Dívida Flutuante:
N. 15 — Declarando que o Sr. ministro resolveu, por despacho
de 29 de novembro, designar o oficial da classe J, do quadro 1, Virmino de Sousa- Martins, para servir nessa comissão.
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Dia 5
Contadoria Central da República
Ao Sr. diretor da Casa da Moeda
Expediente de 3 de dezembro de 1938
N. 171 — Comunicando que, pelo oficio deste serviço, n. 202,
Jfícios:
de 10 de agosto, foram solicitadas providências à Seeção de Fiscaliy ação do Exercício Profissional, para efeito de licença para trataAo Sr. contador seccional no Ministério da Guerra:
mento de saúde, o impressor da classe F, do quadro V, nené Bibiano
N. 3.103 — Remetendo processo n. 73.532-37, do Tesouro NaLázaro Ferreira, devendo o mesmo ali comparecer para o necessário
cional, relativo ao pagamento de diferença de quantitativo de fuex a ia e.
— Ao Sr. diretor da Secção de Fiscalização do Exercício Pro- neral.
— Ao Sr. contador seccional no Departamento dos Correios a
fissional:
N. 616 — Transmitindo que Sua Excelência o Senhor Presidente Telégrafos:
N. 3.104 — Remetendo processo n. 6.321-38, do Tesouro Nana República, no processo fichado no Tesouro Nacional sob número
40.274-38, em que Guilherme Felipe Florete, oficial de segunda cional, sobre pagamentos efetuados além dos saldos na conta Dep.
classe, aposentado, da oficina de máquinas da Casa da Moeda, pede Div. Origens — Tráfego Mútuo.
stia volta à. atividade; o mesmo solicita por ordem do Sr. ministro,
— Ao Sr. contador seccional no Ministério da Fazenda:
que seja submetido à inspeção de saúde.
N. 3.105 — Remetendo processo n. 7.416-38, desta Contadoria,
Outrossim, esclarecendo que, o laudo da junta médica que o exa- relativo ao estado atual da sub-consignação 2 — Transporte de imiminou no dia 24 de agosto de 1931, sob n. 1.470 o julgou impossibili- grantes e trabalhadores nacionais, da verba 3' — Serviços e Encartado de exercer suas funções por sofrer de uma "retinite no olho di- gos, do Ministério do Trabalho.
reito e astenopia de acomodação em ambos os olhos".
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
— Ao Sr. coronel chefe da Primeira Circunscrição de RecruN. 3.107 — Remetendo decreto de 27 de outubro último, notamento Militar:
N. 193 — Comunicando que o cidadão Januário ktparano Filho, meando Joaquim Augusto da Costa, para exercer o cargo da classe E.
admitido para exercer as funções de guarda de segunda classe, extra- da carreira de guarda-livros, do Quadro I, dèste Ministério.
numerário rnensalista, do Serviço de Repressão do Contrabando no
— Ao Sr. chefe da Contadoria Seccional na Delegacia Fiscal no
Rio Grande do Sul, tomou posse do respectivo cargo.
Rio Grande do Norte:
N. 192 — Comunicando que Rubens de Freitas Compele, escriN. 3.106 — Remetendo processo n. 9.350-38, do Tesouro Naturário da classe E, do quadro VIII, deste Ministério, na Alfândega de cional, " originado pelo balancete de receita e despesa da Caixa EcoParanaguá, removido para São Salvador, tomou posse do respectivo nómica anexa a essa Delegacia Fiscal, referente ao segundo semescargo.
tre de 1937.
— Ao Sr. Dr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
— Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
N. 266 — Restituindo a portaria que acompanhou o ofício dessa
N. 3.116 — Transmitindo cópia do oficio n. 3.238, de 29 de
secretaria, n. 2.827-S-38, de II de novembro último, concedendo 90 novembro último, do Tribunal de Contas, protocolado no Tesouro Nadias de licença, para tratamento de saúde ao doutor Cláudio Arnorim cional, sob n. 92.687-38, relativo ao registro e a distribuição à Di. n
Goularte de Andrade, oficial administrativo da classe J, do quadro II. reteria de Fundos do Exército do crédito de 3.840:0008 aberto pelo
— Ao Sr. diretor das Rendas Internas:
N. 592 — Transmitindo a portaria do Sr. diretor gera/ n. 705, decreto-lei n. 859, de 16 do mesmo mês de novembro, ao Ministério
de 5 do corrente, concedendo seis meses de licença-orêmio à dactiló- da Guerra, suplementar à verba que especifica.
grafa da classe G, Rudolfina Paiva.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
— Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 3.115 — Idêntico ao ofício n. 3.116.
N. 237 — Transmitindo que o decreto de 17 de novembro findo,
— Ao Sr. diretor do Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Fetransferiu Raimundo de Freitas Uchem do cargo da classe F, da car- deral:
reira de Escriturário, do quadro VII, para as mesmas fonções do
N. 3.111 — Agradecendo o auxílio prestado à Seccional naquele
quadro III, deste ministério, e ter exercício nessa Recebedoria.
Serviço, na execução dos serviços de contabilidade industrial e pa▪
Outrossim, que o referido funcionário tomou posse.
trimonial.
— Ao Sr. chefe do Departamento de Administração do Minis— Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional:
tério das Relações Exteriores:
N. 3.112 — Solicitando providências relativas à confecção e disN. 645 — Comunicando o oficio n. DA-28-352-3, de 5 de no- tribuição de impressos.
vembro, por haver assumido as funções de chefe do Departamento
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
de Administração das Relações Exteriores, para que- foi designado,
N. 3.110 — Remetendo cópia da declaração da II Divisão' desta
por decreto de 3 do mesmo mês.
Contadoria, que, tendo a seu cargo a incorporação dos balanços men— Ao Sr. contador geral da RepúbliCa:
N. 163 — Restituindo a portaria que acompanhou o ofício dessa sais das • repartições centralizadoras, vê o seu serviço grandemente
Contadoria, n. 3.074, de 30 de novembro último, concedendo seis prejudieado, pelo atrazo que se verifica na remessa dos balanços da
meses de licença-prêmio ao contabilista da classe 3, do quadro 1, Seccional anexa áquela Delegacia Fiscal.
Elidi() Carvalho.
— Ao Sr. contador seccional no Ministério da Fazenda:
N. 3.108 — Sobre funcionário.
11XPED1ENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
— Ao Sr. contador seccional no Ministério da Guerra:
N. 3.113 — Remetendo processo n. 65.872-37, do Tesouro NaLICENÇAS
cional, no qual é interessado o Sr. João Francisco Lopes
Por portarias de 8 de dezembro de 1938, foram concedidas as se— Aos Srs. chefes das Contadorias Seccionais:
guintes licenças:
Na Comissão Central de Compras:
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo
do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, a3 marinheiro da
N. 3.109 — Sóbre funcionário.
classe D, do quadro VIII — Alfândegas, do Ministério da Fazenda,
José Aragão, com exercício na Altandega (I:: Santos, Estado de São
Na Estrada de Ferro de Goiaz:
Paulo.
N. 3.114 — Tendo em vista os esclarecimentos prestados em o
De seis meses, nos termos do artigo 1 9 do decreto n. 42, de 15 vosso oficio n. 286, de 18 de novembro próximo findo, relativos
de abril de 1935, ao agente fiscal do imposto de consumo na capital
de empenhos de despesa, referentes a estações pagadoras
do Estado de São Paulo, Manuel Bezerra Dantas, ficando-lhe marcado extração
que recebem numerário por meio de suprimento, declaro que esta
-.às o prazo de oito dias para entrar no gozo da referida licença.
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos' do ar- Contadoria, muito embora tenha em seu oficio circular n. 2.378, de
tigo 8° do decreto n. 14.663, de i de fevereiro de 1921, ao guarda 28 de outubro último, dispensado as Seccionais nos Estados da readuaneiro da classe E, do quadro VIII — Alfândegas, do Ministério messa de cópias da correspondência dirigida aos chefes das repartida Fazenda, Dometilo Manuel de Almeida, com exercício na Alfândega ções junto às quais funcionem, (circular n. 287, de 23 de dezembro
de 1936), por estarem atualmente subordinadas administrativamente
do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
De cento e oitenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do à autoridade dos Srs. delegados fiscais, não suspendeu, entretanto,
artigo 8° do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, à 3scritu- as consultas sobre qualquer assunto de ordem técnica.
Tais consultas pevern ser feitas sempre, por parte de todas as
rária da classe G, do quadro VII — Delegacias Fiscais, do Ministério
da Fazenda, Ana Emílio. Peixoto de Azevedo, com exercício na Dele- Seccionais nas Delegacias Fiscais, afim de evitar que sejam tomadas
resoluções em desacordo com os principies básicos da contabilidade
gacia Fiscal em Mato Grosso.
De cinco meses, para tratamento de saúde, nos termos do artigo pública, como no caso presente, em que esta Contadoria dispensando
do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, à escriturária da as Alfândegas da obrigação de escriturarem os 044, C-75 e C4(i,
classe E, do quadro VIII — Alfândegas, do Ministério da Fazenda, pela diminuta despesa que as mesmas pagam, e por serem os respeJuraci Noronha Brasil, com exercício na Alfândega de Pelotas, Estado ctivos créditos centralizados nas Delegacias Fiscais, Mo autorizou,
do Rio Grande do Sul.
porque escapa à sua tacada, a que nenhuma repartido a tal obriDe seis meses, nos termos do artigo 1° do deer-40 -I, 42, de 13 gado, deixe de extrair o empenho para toda e nualcluer desp esa ao
de abril de 1935, à dactilógrafa da classe D, do quadro VII — Dele- mesmo sujeita.
gacias Fiscais; do Ministério da Fazenda. Anézia Getaro dos Santos.
Na Delegacia Fiscal em Slto Paulo
com exercício na Delegacia Fiscal em São Pauto, ficando-lhe marcado
g prazo de pito dias para entrar Re goze da referida licença.
N. 3.117 — Remetendo 06Pla do Oficio n. 3.114, de hoje.
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Diretoria das Rendas Internas
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 9 de dezembro de . 1938
Ao Sr..cliretór
.
do Serviço do Pessoal
N. 286 — Comunicando que os funcionários da Fiscalização Geral de Loteriú, abaixo discriminados, compareceram ao serviço durante todd o mês de novembro último, conforme consta do oficio de
8 do corrente, daquela Fiscalização:
— René Moetardeiro, fiscal geral.
— Fernando Gomes Calaza, escrivão.
— Maria Leite de Echenique, dactilógrata.
— Heitor de Oliveira Rodrigues, servente.
N. '289 — Solicitando providências no sentido de ser con'edida
passagem ao inspetor da 5 classe do Serviço de Fiscalização de Garimpagem e Comércio de Pedras Preciosas, Moacir Guanabarino Freire. designado para ter exercício na 8' zona, com sede em Uber:andia,
Estado de Minas Gerais.
N. 290 — Solicitando providências no sentido de ser o Departamento dos Correios e Telégrafos autorizado a conceder franquia eostal
e telegráfica à correspondência oficial apresentada pelo inspetor do
Serviço de Fiscalização da Garimpagem e Comércio de Pedras Preciosas no Estado de Minas Gerais, Moacir Guanabarino Freire.
— Ao Sr. delegado fiscal no ílio Grande do Sul:
N. 275 — Solicitando vossas providências no sentido de ser restituido a esta Diretoria, com a possivel brevidade, o processo fichado
no Tesouro Nacional sob n. 00.900, de 1937, de intete.sse do Sr. Jorge
Bercht, unia vez que o mesmo parece desinteressar-se do seu andamento, dado o tempo transcorrido, sem que• providenciasse para o
cumprimento das exigências feitas por esta Diretoria. (P. 50.856-38)•
— Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 495 — Comunicando que, tendo presente o processo fichado
sob n. 87.517, de 1938, em que o coletor Federal em Santos Dumont,
faz uma consulta sobre dispositivos do imposto de consumo, resolveu
por despasho de e do corrente, aprovar a decisão que proferistes a
resp eito,. expressa nos seguintes termos:
"Responda-se ao Sr. coletor de Santos Dumont:
a) que os queijos saidos de uma para outra fábrica, de propriedade do mesmo dono, para sofrerem os últimos reparos, beneficiamento ou acabamento, na forma do artigo 85, cio Decreto 301, de
24-2-38, reproduzido no Decreto 739, de 24 de setembro último, devem transitar sem o pagamento do imposto, acompanhado apenas de
guia do modelo 17, deste último decreto, que é o mesmo aliás-, do
Decreto 301 citado, visada pelo agente fiscal ou pela coletoria de jurisdição da fábrica remetente;
b)' que, sendo considerados como produzidos na fábrica do beneficiamento, a aquisição das estampilhas, para a sua selagem, deve ser
feita na coletoria de jurisdição da fábrica beneficiadora;
c) que, além da patente de registro e do livro guia modelo XV.
boje modelo 17, pelo atual regulamento, nenhuma outra exigência deve
ter lugar, dos fabricantes de queijos que só produzem o artigo em
bruto, sujeito a beneficiamento, na forma do artigo 85, por isso que,
os demais livros a que estão obrigados esses fabricantes em geral, destinam-se a escrituração do produto quando vendido com o imposto
pago ou a pagar, na forma do parágrafo 19 letras — a — b — o —
do artigo III, do decreto 739;
d) que, finalmente, a legislação vigente não estabelece exceção
para as fábricas situadas em localidades distantes das sedes das coletorias para o fim de prescindir do "visto" fiscal, pela maneira indicada no artigo 85, as guias do modelo 17.
Extraia-se cópia para a coletoria de Santos Dumont e remeta-se
à consideração da Diretoria das Rendas Internas.
Ao Sr. delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 496 — Comunico que, na conformidade das "Instruções*
baixadas com o circular n. 52, de 13 de outubro último, desta Diretoria, resolva designar o inspetor de 5' classe, extranumerário, do
Serviço de Fiscalização de Garimpagem e Comércio do Pedras Preciosas, Moacir Guanabarino, para ter exercício na 8' zona ,com séde
em Utiberlandin, neste Estado.
— Ao Sr. diretor da Recebedoria Federal em S. Paulo:
N. 673 — Solicito vossas providências no sentido de ser restituido, com a maior brevidade possivel, á Delegacia Fiscal nesse
Estado, o processo fichado no Tesouro Nacional sob n. 31.405, de
1930, e, por aquela repartição remetido a essa Recebedoria com o
oficio n. 1.421, de 27 de novembro de 1936. (Processo 70.370-38).
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mércio de Pedras Preciosas, Moacir Gulinabarino Freiria, para ter
exercício na 13" zona, com séde em Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
N. 681 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
tendo em vista o que dispõem os ns. III e IV das "Instruções* baixadas
com a tircuou n. 52, de 13 de outubro último, desta Diretoria, resolveu c'esignar o inspetor de 5' classe, extranumerário, do Serviço
de Fiscalização da Garimpagem e -Comércio de Pedras Preciosas,
Moacir Guananarino Freiria, para ter exercício 'na 8' zona, com séde
em Uberlandia. Estado de Minas Gerais.
FISCALIZAÇÃO BANCARIA
EXPEDIENTE DO 811. DIRETOR GERAL DA FAZENDA

NACIONA1

Dia 2 de dezembro de 1938
N. 90.724-38 — Banco de Itajubá — Solicitando autorizaçaci
para instalar uma agência em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. .--— Deferido, à vista dos pareceres. Expeça-se a necessária carta patente.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DAS RENDAS

INTERNAS

N. 88.102-38 — Cornélia de Vilhena Leito Oliveira, solioitande
proviclèncias para que lhe seja restituido o depósito de 11:000000
que se acha vencido na Associação Militar do Brasil. — Satisfaça a
exigência. •
FISCALIZAÇÃO DA GARIMPAGEM E COMÉRCIO DE PEDRAS PRECIOSAS
EXPEDIENTE DO SR. DIREIOR

Dia 2 de dezembro de 1938
N. 89.358-38 — Ernesto Mueller, solicitando outerização pare
coprar e exportar pedras preciossas. — Satisfaça a exighcia.
N. 91.231 — Oto Biemer, referido ao despacho de 24 de junisd
último. — Satisfaça a exigência.
N. 90.563-38 — Joseph II. Dubi, referido ao processo n. 41.035,
de '1938. — Faça prova de que reside no País ha mais de dois anos,
uma vez que tão é suficiente a certidão apresentada.
N. 91.'29-38 — Apresentando documentação para aumento de
caução. — Satisfaça a exigência.

Diretoria das Rendas Aduaneiras
PROCESSO DESPACHADO PELO SR. MINISTRO DA FAZENDA

Dia 2 de dezembro de 1938"
•
N. 24.315-38 — Em que Cimento Roseo S. A. solicita ensinai:e
de, obrigação indicada na letra B, do art.. 26 do decreto-lei n. 300,
de 24 de fevereiro dêste ano. — Satisfaça a exigência do parecer
da Procuradoria Geral da Fazenda Pública.
SxPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 9 de dezembro de 1938
Ao inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
N. 555 — Devolvendo os documentos pertencentes a essa Alfândega, comunica que o Exmo. Sr. ministro da Fazenda, tendei
presente o processo fichado no Tesouro sob n. 88.571, dêste ano.
exr que a firma Samuel C•ohen & Comp. pede, por equidade, seja
autorizada a baixa do térmo de responsibilidade sob n. 342, que,
em 18 de setembro de 1934, assinara nessa repartição, e consequente dispensa da multa que lhe fóra imposta, proferiu. em dada de 5
do corrente, o seguinte despacho:
‘ e"Provada como se acha a expedição da fatura consular resp
ctiva, pela exibição da certidão da 2 11 via désee documento, regularmente passado pela Diretoria de Estatística Económica e Financeira, de fls., pelo qual se constata que a mercadoria descrita na
fatura confere com a mencionada no termo de responsabilidade e na
Is via da nota de importação n. 8.486, também anexa, defiro o pedido. para antorizar a baixa do térmo, dispensada qualquer penalidade a respeito."
— Ao inspetor da Alfândega de Santos:
N. 366 — Comunica, para os devidos fins, ter sido ordenada
pelo Tribunal de Contas, em Sessão de 28 de outubro último, o registro do contrato assinado na Procuradoria Geral da Fazenda Publica, no dia 4 do referido mês, pela Companhia Goodyear do Brasil,
e aprovado pelo Exmo Sr. ministro, por despacho de 14 do mesmo
Dia 8
•
mês de outubro. proferido no processo fichado no Tesouro, sob nú•
•
N. 679 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional mero 67.166, déste ano, achando-se, portanto. a mencionada Compadeclara ao Sr. inspetor Superintendente da Fiscalização do Imposto nhia Goodyear do Brasil, emprêsa organizada Ume Estado para ex- •
de Consumo e outros tributos, para seu conhecimento e devidos fins, piorar a indústria de artefatos de borracha, habilitada a gozar da
ter designado o inspetor da 5' classe, extranumerário. do Serviço de redução de direitos de importação para consumo, na conformidade
Fiscalização -da Garimpagem e Comércio de Pedras Preciosas, Moacir do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938.
Acompanham as segundas vias do orçamento plantas da fábrica,
Guanabarino Freiria, para ter exercício na 8' zona, com séde em
relação do material, a certidão da escritura de promessa de compra
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
N. 680 — O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, e venda e 15 fotografias. devidamente autenticados nesta Diretoria.
declara ao Sr. subdiretor, interino, da 2' Subdiretoria. para seu coAo inspetor da Alfândega de Belém:
•
nhecimento e devidos fins, ter designado o inspetor de 5' classe,
N. 88
Restituindo os documentos pertencentes ao arquiva
extranumerário. do Serviço de Fiscalização' da - Garimpagem e Co- dana repartição. 'Comimica, para os fins couvenientos, que o Exmo.
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13r. ministro da Fazenda, tendo presente o processo fichado no Teacuro, sob O. 58.553, de 1937, em que a Panair do Brasil S. A.
solicita reconsideração do despacho exarado no requerimento em
qu, pediu levantamento da perempção constante, do acórdão número :1.208, de 28 de agosto de 1933. do Conselho de Conte.buintes,
pmferiu, em data de 29 de novembro último, o seguinte despacho:
"Impreeede o perldo. de acórdo com os pareceres."
O parecer que precedeu o aludido despacho foi prestado por
esta Diretoria, acorde com a da Primeira Subdiretoria, que está
gessmi redig.do:
"c• decreto n. 20.848, de 23 de novembro de 1931, opõe-se ao
sacudimento do segundo pedido de reconsideração de despacho, que
é o caso dêste processo."
— Ao inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
N. 656 — Comunica, para os fies convenientes, que o Exmo. Sr.
ministro
da Fazenda, tendo presente o requerimento f.chado no Tes_. es
so iro, sob n. 83.790. dêste ano, em que a Companhia Swift do
Br asil, S. A., estabelecida nesta Capital, pede permissão para despachar. por essa Alfândega, 53 caixas, marca "Swift", vindas pelo
vapor inglês "Seuthern Prime", aqui chegado _em 1 do corrente e
destinadas ao pórto do Rio Grande do Sul, proferiu, em data de 5'
do corrente, o seguinte despacho:
"Deferido, devendo a Alfândega do Rio fazer acrescer ao manitesto próprio os volumes e anotar a parte referente ao trânsito,
dando ciência do ocorrido à Alfândega do Rio Grande, para os devide. fies. "
Dia 8
so se inspetor da Alfândega de Maceió:
a. 70—Comunica, para os devidos fins, que o Sr. ministro ' da
Fazenda, tendo em vista o parecer emitido pelo Sr. diretor geral da
Faz e nda no processo fichado no Tesouro sob n. 71.742„ deste ano,
em que essa Alfândega pede providencias sobre as suas necessidades
e seus serviços, proferiu, em data de 30 do novembro último, o segu ; nte despacho:
"Autorizado."
O parecer acima aludido está redigido nos seguintes termos:
"Como se vê da informação de fls. 19 a 20, a lancha "Lisboa
Serra", da Alfândega desta Capital, que fora reformada, em 1933,
para ser utilizada na Alfândega de Maceió, acha-se em estado tão
precário que impossível se torna o séu aproveitamento.
Nestas condições, opino pela sua venda mediante concorrência,
na forma do decreto n. 21.063, de 19 de fevereiro de 1932. servindo
ew de base para a licitação o preço mínimo de 4:5000$000.
À consideração do Sr. ministro." (Processo n. 71.742137.)
Dia 5
Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
N. 650—Comunica, para os devidos fins, que o Exmo. Sr. Presidente da República, tendo presente o processo fichado no Tesouro sob
91.612, deste ano, em que Antônio T. Gomes de Castro, despachante autorizado para o desembaraço da bagagem de Henrique
Rrambeck, que foi passageiro, com sua família, do vapor francês
"Jamaique", entrado da Europa em outubro de 1937, pede autorização para desembaraçar, com isenção de direitos de importação para
consumo e demais taxas aduaneiras, um piano, passadeiras e tapetes,
de propriedade do mesmo passageiro, por ele trazidos com sua bagagem, proferiu, em data de 23 de novembro findo, à vista do parecer emitido pelo Sr. ministro, o seguinte despacho:
"Arquive-se."
O parecer referido está assim redigido:
"António T. Gomes de Lastro, despachante autorizado para O
desembaraço da bagagem de Henrique Rrambeck, que foi passageiro,
com sua família, do vapor francês "Jamaique", entrado da Europa
em outubro de 1937, pede autorização para desembaraçar, com isenção de direitos de importação para consumo e demais taxas aduaneiras. um piano. passadeiras e tapetes, de propriedade do mesmo
passageiro. por ele trazidos em sua bagagem.
O interessado, tendo solicitado isenção de direitos e taxas para
os volumes de sua bagagem, quando de sua chegada a este porto. ob--at teve da superior autoridade esse favor para os artigos propriamente
de bagagem, inclusive louças, rotinas de casa, artigos de cozinha, etc.,
sendo mandados pagar os direitos devidos, com abatimento de 50%,
dos móveis, objetos de adorno, tapetes, passadeiras, piano, etc. (Parecer n. 618, de 18-4-938.)
siá estando o assunto resolvido por V. Ex., nada mais ha a de.
yerir."
Acompanham os documentos pertencentes a essa Alfândega.
[(Processo n. 91.812138.)

Doroinbrn (IP '1938

— Revisão de despacho — Alfândega do Rio — Relatôr, Sr. Rodolfo
Ort enblad .
N. 3.2801335 — S. A. Fábricas "Orion" — Isenção de direitos
Alfândega de Santos — Relator, Sr. Moura Brasil.
N. 3.282[337 — Companhia de Ácidos — Isenção de direitos —
Alfândegas do Rio — Re'ator, Sr. Rodolfo Ortenblad.
N. 3.2961346 — Indústrias Reunidas F. Matarazzo — Fatura*
consulares — Alfândega de Santos — Relator, Sr. Luiz Silcupira.
N. 3.3021351 — S. A. Fábricas "Orion" — Isenção-de direitos —
Alfândega de Santos — Relator, Sr. Moura Brasil.
N. 3.3121359 — S. A. Fábricas "Orion" — Isenção de direitos —
Alfândega de Santos — Relator, Sr. Moura Brasil.
Secretaria da Segunda Câmara do Conselho Superior de Tarifa,
8 de dezembro de 1938. — Sisinio Sequeira, presidente.

Diretoria do Domínio da União
DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 2 de dezembro de 1938
Circular telegráfica:
N. 702 — Aos senhores chefes dos Serviços Regionais do Domínio da União junto ás Delegacias Fiscais do Tesouro Naciona. nos
Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande ao
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Baía, Espirito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Granee do
Sul, Mato Grosso, Goiaz e Minas Gerais.
"Afim regularizar marcha processual, conformidade disposto artigo 25 seus parágrafos decreto-lei 426, 12 maio último, recomendavos, até segunda ordem, publiqueis órgão que inserir ai atos do Governo Federal todos contratos celebrados ou termos lavrados, susceptiveis registro Tribunal Contas, devendo publicação ser feita dentro vinte dias contados data assinatura.
Contratos ou termos assinados não publicados dentro prazo legal deverão ser novamente lavrados, assinados por essa chefia, como
representante Fazenda Nacional, consignando mesmos alterações dai
resultantes. Imediatamenste após publicação, devereis encaminhar
respectivos processos esta Diretoria, como correspondência expsessa, afim serem aprovados e submetidos registro Tribunal Contas dentro prazo legal para remessa mesmo Tribunal. Saudações. — UIpiano de Barros. (Processo n. 56.025-36).

Dia 5
Ofícios:
N. 762— Ao Sr. chefe do S. R. D. U., no Estado do Pará, transcrevendo, para as devidas providências, os termos do oficio n. 381,
de 30 de junho último, desta Diretoria á Delegacia Fiscal naquele Estado. (Processo n. 46.180-34).
N. 783 — Ao Sr. chefe do S. R. D. U., no Estado do Alagoas,
transcrevendo, para as devidas providências, os termos do ofício número 447, de 20 de julho último, desta Diretoria á Delegacia Fiscal
naquele Estado. (Processo n. 43.229-22).
• N. 764 — Ao Sr. chefe do S. R. D. U.. no Estado de S. Paulo,
trans crevendo, para as devidas providências, os termos do oficio
n. 23. de 7 de maio último. desta Diretoria á Deleguem Fiscal naquele Estado. (Processo n. 28.705-34).
N. 785 — Ao Sr. Dr. procurador geral da Fesenda, reiterando
os termos do oficio n. 182, de 9 de abril último. (Processo número
41.010-36).
N. 768 — Ao Sr. chefe de S. R. D. U. no Estado de Pernambuco. transcrevendo, para as devidas providências, 03 termos do ofício n. 266. de 25 de maio último. desta Diretoria á Delegacia Fiscal
nagne le Estado. (Processo n. 45.876-35).
N. 767 — Ao Sr. chefe do S. R. D. U., no Estado de Pernambuco, transcrevendo, para as devidas providênciss, Os termos do (Melo n. 267, de 25 de maio último. desta Diretoria á Delegacia Fiscal
naquele Estado. (Processo ri. 47.198-36).
N. 768 — Ao Sr. chefe do S. R. D. U.. no Estado de Pernambuco, transcrevendo, para as devidas providências, os termos do oficio n. 412. de 7 de julho último, desta Diretoria á Delegacia Fiscal
naquele Estado. (Processo n. 33.554-37).
N. 769 — Ao Sr. cheia do S. R. D. U.. no Estado da Paraíba,
reiterando-os termos do oficio n. 243, de 19 de maio último. desta
Diretoria á Delegacia Fiscal naquele Estado. (Processo número
17.454 - 38).
Conselho Superior de Tarifa
N. 1.271 DA — Ao Sr. -diretor do Património e Cadastro da
Prefeitura do Distrito Federal, reiterando os termos do oficio núSEGUNDA CAMISA
mero 847 DA, de 9 de agosto último. (Processo 36.399-37).
N. 1.272 DA -c Ao Sr. diretor da Secretaria Gerai do Gabinete
Pauta para a sessão ordinária a ser realizada nó dia 12 de dsi- do interventor no Distrito Federal, reiterando os tem es do ofício
itembro de 1938, ás 13 112 horas, segunda-feira:
n. 782 DA. de 20 de julho último. (Proces so n. 58.095-341.
procurador da Repúblie
N. 1.273-DA — Ao Exmo. Sr. Dr,
N. 2.5661128 — Indústrias Reunidas F. Matarazzo — Redução
de direitos — Delegacia Fiscal em São Paulo — Relator, Sr. ()alio ca, reiterando os termos do oficio n. 811-DA, de 29 de julho últiAraújo.
mo. (Proc . 52.006-38).
N. 1.274-DA — Ao Sr, diretor do Departamento Nacional da
N. 3.1621272 — Companhia Carbonifera Rio-Grandense — Isenftgo de direitos — Alfândega do Rio — Relator. Sr. Odílio Araújo. Prolução Vegetal, reiterando os termos do ofício n. 818-DA, do
N. 3.2711329 — Companhia Nacional da Çimente Portland S. A. da julho último. (Proe, 52.006-38).
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Relatório de fls. 49 em virtude da qual é denegado o reajusdamentai
requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes.
— Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 28.115 série C, (Caconde, São Paulo), em que
são reclarantes Prudente Ferreira & Comp., decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 21 em virtude da qual é denegado q
reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
— Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
•
No processo n. 29.880 série B, (Araçatuba, São Paulo), em que
são declarantes Figueiredo, Lima ác Comp. Ltda., decidiu adotar
a conclusão do Relatório de fls. 51 em virtude da qual é denegado a
reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
- Reginaldo Nunes. —Ernesto Rangel.
No processo n. 29.949 série B, (Itajubi, São Paulo), em que 4
declarante Queiroz dos Santos, "Massa Falida", decidiu adotar a core.
clusão do Relatório de fls. 54 em virtude dá qual é denegado o refle
justamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, release. -tak.
Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 29.967 série C, (Araçatuba, São Paulo), em que
são declarantes Emitia, Aurora e , Malvina Sgorlon — menores, representadas pelo seu tutor Manuel Fernandes da Silva, decidiu adotar
a Conclusão do Relatório de fls. 21 em virtude da quol é denegado o
reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
— Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
No processo n. 6.586 série C, (Espito Santo, Paraiba), em que
são declarantes J. Ursulo dc Irmãos, decidiu adotar a conclusão de
Relatório de fls. 38 em virtude da qual é denegado o reajustamento
requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes,
relator. — Ernesto Rengel.
No processo n. 6.965 série C, Medras de Fogo, Paraiba), em que
são declarantes J. Ursulo & Irmãos, decidiu adotar a conclusão do
Relatório de fls. 49 em virtude da qual é denegado o reajustamento
requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Yunes,
relator. — Ernesto Rangel.
Pedidos de reconsideração:
No
pedido
de reconsideração n. 3.675, processo n. 28.817-R
Câmara de Reajustamento Econômico
(Aniaragi, Pernambuco). — Resolveu manter a decisão lançada a fls.
6-9 deste processo, julgando improcedente o pedido do reennsidera.
SESSÃo DE 9 DE DEZEMBRO DE 1938
cão. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Ernesto Rangel.
No processo n. 12.331 série C (Piracicaba, São Paulo), decidiu
No pedido de reconsideração n. 3.997, processo n. 21.208-C.
adotar as conclusões do Relatório do fls. 36, em virtude das quais (Presidente Alves, São Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada
são concedidas a redução de 50% no débito de Alfredo Cezar de Matos a fls. 35 deste processo, julgando improcedente o pedido de ree sua mulher e a consequente indenização de dois contos e quinhen- consideração. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes.
tear
tos mil réis (2:5001000), em apólices, ao credor Rotilho Cortelazze, — Ernesto Rangel.
continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável de cento
No pedido de reconsideração n. 4.019, processo n. 28.860-O
e quinze mi/ e quinhentos e cincoenta e tres réis de conformidade (Botucatú, Estado de São Paulo) . — Resolveu manter a decisão Jan.
com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934. — Sérgio de Oliveira, cada
a fls. 30 deste processo, julgando improcedente o podido de
presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
reconsideração. —
de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes
No processo n. 29.098 série C, (Angatuba, São Paulo), decidiu relator. — ErnestoSérgio
Rangel.
adotar as conclusões do Relatório de fls. 53, em virtude das quais
No pedido de reconsideração n. 4.050, processo n. 24.211-C
são concedidas a redução de 50% no débito de Clovis de Camargo o (Itapetininga,
São Paulo). — Resolveu manter a decisão de fls. 24
outros e a consequente indenização de cento e sessenta e dois contos deste processo, julgando improcedente o pedido do reconsideração.
e quinhentos mil réis, em apólices, ao credor Banco Comercial do
Sérgio de Oliveira, presidente, relator. — Reginaldo Nunes. —
Estado de São Paulo, continuando a cargo dos devedores a fração não —
Raitgel.
reajustável de trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta Ernesto
No peMdo de reconsideração n. 4.136, processo n. 17.343-a
e cinco réis, de conformidade com o decreto n. 24.233 de ig de maio (Congontial,
Gerais). — Resolveu manter a decisão lançada
do 1934. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — a fls. 29 desteMinas
processo, julgando improcedente o pedido do reconErnesto Rangel, relator.
— Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo .11 unes. —
No processo n. 29.099 série C, (Angatuba, São Paulo), decidiu sideração.
Ernesto
Rangel.
adotar as conclusões do Relatório do fls. 50, em virtude das quais
No pedido de reconsideração n. 4.142, processo n. 25.199-C
são concedidas a redução de 50% no débito da Comp. Agricola InEstado de São Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada
dustrial e Pastoril do Aterradinho e a consequente indenização de cin. a(Ité,
fls. 31 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconcoenta e um contos e quinhentos mil réis (51:5001000), em apólices, sideração.
— Sérgio de Oliveira, presidente, relator. — Reginalde
ao credor Banco do Comércio e Intástria de São Paulo, continuando Nunes. —Ernesto
Rangel.
a cargo dos devedores a fração não reajustável de duzentos e cinco
No processo n. 28.849-C, (Ituverava, São Paulo). — Decidiu
mil e cem réis (2051100) de conformidade com o decreto n. 24.233 adotar
do Relatório de fls. 31 em virtude da qual.
de 12 de maio de 1934. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Regi- "ex-vi", adoconclusão
decreto
n.
24.233 de 12 de maio de i934, ficam obrigados
nakto Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
os credores Assunção & Comp. Ltd. a dar quitação plena a Jos4
No processo n. 30.021 série B, (Mirasol, São Paulo) decidiu adotar Americo
Teixeira Junqueira do seu débito verificado (6:8601600).
as conclusões do Relatório de fls. 89, em virtude das quais são condo mesmo débito ou sejam ires conto,
cedidas a redução de 50% no débito de Luiza Novo Rodrigues e a recebendo, em apólices 50%
consequente indenização de duzentos contos do réis (200:0001000) de réis (3:0001000). — Sérgio de Oliveira, presidente, relator.
Nunes. —Ernesto Rangel.
em apólices, ao credor Procópio Carvalho, em liquidação, continuando Reginaldo
No processo n. 29.005-C, (Taci(iaritinga, Estado de _São Paulo),
a cargo dos devedores a fração não reajustável de cento e trinta e
sete mil e seiscentos réis (1371600) de confãmidade com o decreto — Resolveu adotar a conclusão do Relatório de fls. 25 em virtude
n. 24.233 de 12 de maio de 1934. —Sérgio de Oliveira, presidente. — da qual "ex-vi" do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1931, fica
obrigado credor The Britieh of South America Limited a dar quiReginado Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
• No preces° n. 30.003 série C, (Mirasol, São Paulo) decidiu adotar tação plena a Paschoal Monteiro do seu débito verificado réu:
as conclusões do Relatório de fls. 13, em virtude das quais são em- (35:0001000), recebendo, em apólices, 50% do mesmo débito, ou se.
cediras a redução de 50% no débito de José Marcolino da Silva e sua iam dezesete contos e quinhentos mil réis (17:500100). — Sérgiti
mulher e a consequente indenização de dezesete contos de réis de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Ranger.
(17:0003000), em apólices, ao credor Fauzi Demétrio, continuando
Expediente do dia 9 de dezembro de 1938
a cargo dos devedores a fração não reajustável de duzentos e sessenta e tres mil e quinhentos réis (263$500) de conformidade com o
Mandeu-se dar a certidão pedida de referência ao processo de
decreto a. 24.233 de 12 de maio de 1934. — Sérgio de Oliveira, pre- número 30 042.
sidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
O Sr, Presidente despachou favoravelmente as petições em quo
No processo n. 21.140 série C (Jaboticabal, São Paulo) , em que
os
interessados
nos processos de na. 29.557, 30.107, 30 110 P 27.632,
é declarante Isidoro Faseio, decidiu adotar a conclusão do Reatório
pediam
a
juntada
de documentos.
de fs. 34 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido.
Foram.'a n dados notificar para cumprimento de formalidade'
— Sérgio de Oliv eira, presidente, relator. Reginaldo Nunes. —
indisnenSáveis es interessadoe no proeesso de n 29.900.
Ernesto Rangel.
Foram wardados notificar pa ee cumprimento de formalidade(
No processo n. 27.107 série C, (Caconde, São Paulo), em que sile
declarantes Mazzilli & Companhia, decidiu adotar a cenclusão de indispensáveis os interessados nó processo de n. 26.300.

Processos:
N. 36.694-38 Lavratura de novo termo de aforamento e sua
publicaçao, relativo aos terrenos acrescidos de marinha ns. 121-D
e 121-E, à rua Padre Nóbrega, na cidade de Recife, em que é interessado o Sr. Carlos Gomes do Rego. — Proposta a devolução do
processo ao Serviço Regional desta Diretoria em Pernambuco, para
os devidos fins. "Aprovado". — Ulplano de Barros.
N. 85.089-36 — Novação de aforamento de terreno acrescido de
marinha n. 6-MM, à rua Visconde de Camaragibe, antiga Hosivcio,
n. 354, na cidade de Recife, requerida por Leopoldina Maria Franco Ferreira. — Proposta a aprovação da novção do aforamento, na
forma do parecer de fls. "Aprovado". — Ulptano de Barros.
N. 88.81'3-36 — Lavratura de novo termo de aforamento e
sua publicação, relativo aos terrenos de marinha, acrescidos e alagado. n. 610, à rua da Baixa Verde, na cidade de Recife, em que é
interessado o Sr. Capitulino Barbosa de Andrade. — Proposta a
devolução do processo ao Serviço Regional desta Diretoria em Pernambuco, para _os devidos fins. "Aprovado". — Ulpiano de Barros.
DIVISÃO DE CADASTRO E REGISTO
EXPEDIENTE DO sa. CREPE DA DIVIE40
Dia 8 de dezembro de 1938
Processos despachados
N. 51.918-38 — Ugo Sorrentino, requerendo terreno de marinha em Recife. — Encaminhe-se ao Serviço Regional no Estado
de Pernambuco. — Bento Fleurv da Rocha.
N. 64.364-38 — Referente a regularização dos terrenos do marinha situados em Paranaguá. — Encaminhe-se ao Serviço Regional
no Estado do Paraná. — Bento Fleury da Rocha.
N. 87.101-38 — José Amovei, propõe a compra das terras na
data "Boqueirão dos Frades" no municipio de Teresina, capital do
Estado do Piauí. — Encaminhe-se ao Serviço Regional do Estado
do Piaut. — Bento Fleury da Rocha.
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Recebedoria do Distrito Federal
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 9 de dezembro de 1938
Requerimentos:
„ N. 46.641-938 Sul América Capitalização S. A. - Proceia-se à cobrança do selo devido na declaração de fls. 2 v - sendo
que o documento original a que alude a informação, não está sujeito
ao pagamento do tributo.
N. 47.2.38-938 - Gestão Milac. - De acordo com a informação
e o parecer, imponho no requerente a pena de revalidação correspondente ao sele devido.
N. 37 029-b38 - Maia /á Almeida. - Reduza-se o valor locativo
para 6:600$000 no laneamento para o futuro exercício de 1939.
N. 35.257-938 - Laurindo Pires. - Reduza-se o volor locativo
para 6:000$000 no lançamento para o futuro exercício de 1939.
N. 1.565-938 - Usinas Nacional Industrias Químicas. - Indeferido por não ter ten..) a pr ova exigiaa.
N. 44.55;438 - Ameno Ansenian. - Altere-se a classificação
para "ourives, i equena escala", e cobre-se a ru terèuça do imposto a
partir de nevembro Último.
N. 28.289-938 - Pires, & Farinha. -t.arido, nos termos da
- nfornoação e do parecer.
N. 977 - O diretor, no uso daQ atribuições conferidas pelo artigo 8° do decreto n. 19.8:?7, de 2 de abe , ' de 1931, resolve que por
conveniència do serviço e afim de ser intawificaila a fiscalização dos
fl-ipostos de consumo ria 9 a Secção desta Capital. o fiscal dos impostos, internos Edgard Bocaiuva passe sem prejuiz,_i dos serviços a seu
cargo, a aux liar as diligências fiscais que incumbem ao agente fiscal
do imposto de consumi; Everarc ro Gon,.,Llv-s de Melo.
Auto n. 36o. de 1936 - Eduardo Outero Roxo e outros. - Consta deste processo iniciado prlo auto de fls. lavrado por fiscal da Suprriniend4ncia do Selo que. na; segundas vias de contratos de promessa de venda de iravei3 apreeddidas na Casa Bancária Custodio
de Almeida Magalhães & Comp., desta praça não foram averbados
os sel,is pago; las respectivas prim..' ras cias, contratos esses em que
sio partes interessadas Ednarde Outero Roxo, A. G. Silveira, Lucinda de Jesús Ribeiro, ruiclides Etáciú ia Silva, José Merlonc, T:6filo Ferreira, Antônio Carlos Borges e Minervina Oliveira.
• Dos autuados, defenderom-se aquela Casa Bancaria, Lucinda de
Jesús Ribeirc, Euclides Estácio da Silva e A. G. Silveira, esto ale•¡mi gando que entregou a l a vir, do seu cont'.'ato, que se achava selada,
- ao primeiro centratantte e vendedor Eduardo Outero Roxo, e aqueles
dois apresentaram as correspowientes primeiras vias devidamente
seladas.
Os demais são reveis.
Isto posto,
Considerando que some:it.; go.sata
iseroà..to consignada no artigo 28, do n. 27, do decreto L. 1"; 533. de 10 de novembro de 1926,
unicamente as duplicatas ou vias de documentos sujeitos a selo proporcional quantro nelas averbada pela repartição competente, o pagamento do seio na prifoeir4 via, conforme estatue
art. 15 do 6.u: e° regulamento, puis, excedido o prazo do art. 63, para
apresentação espontanea e lendo sido apreendidas as segundas vias,
ta selo a pagai*, nos [(vinca do art. 60 letra "a" do mesmo regulaincuto;
Considerando que assim tem decidida esta Chefia, e o colando
1° Conselho de Contribuintes e corno se vi dentre outros, pelo de.s..
pacho desta Recebedoria, publieudo no "Diário Oficial', de 5 de setembro de 1i.35, Rev. Fise,a„ seternba, de 1935, secção do selo, página 175 e Prontuário do selo Fed?ral. pag. 93; Acórdão do 1° Conselho de Cont ribuintes, n. 2.273, no recur. n. 2.514, publ. no "Diário Oficial", de 18 de abri: de 1936 e reineetivu despacho do Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda. dali& provimento ao recurso do
representante da Fazenda, para restabelecer a decisão desta Recebedoria, publ. no "Diário Oficial", de 30 ch julho de 1936 o na Rev.
Fiscal, secção do selo, pág. 123, n. 350; e Ao. n. 4.360, no rec. núnek mero 4.699, publ. no "Diário Oficiai', de 15 do setembro de 1937
a na Rev. F.scal, see. do s&c, pág. 241, n. 565.
Assim, p515 estando provada a falta de pagamento do selo, bem
como que a Casa Bancaria Custodio de Almeida Magalhães & Companhia, era simples depoai: ária doe docionentos em contravenção,
Julgo, em parte, procedente o auto de fls, e imponhc a A. G. Silveira, Eduardo Citam Roxo, José Merlen.', Teófilo Ferreira, Miner;viria de Olivena e António Carlos Borges, a multa da 100$000, a cada
um, nos temn os do art. 80 letra "a" do regulamento anexo ao de:ereto n. 17.538, de 1928, citado além da revalidação do selo devido,
aos termos do art. 88. § 80, do mesmV regulamento, o improcedente
quanto à Caca Bancá:la Custodio de Almeida Magalhães & COMPaphia, Lucinda Ce Jesú, Rib,..co e Euctides Rstácio da Silva.
Intimero-se os aufuactoe para o recolhimenk das quantias devidas no praz; amigavel de 30 dias, sob pena do cobrança executiva,
aalvo recurso dentro em 20 dias, observando o decreto-lei n. 607, do
10 de agosto 0I-imo.
Auto n. 618/1938 - c/Laboratório LAIF. - Á vista do que
ionsta deste processo, que foi iniciado contra a.firma Laboratório
Lati, por infração dos arte. 81,111, § 1.0, "a" e 122, do decreto-lei 301,
de 24 de fevereiro deste ano e atendendo a que ficou devidamente
eonstataclo que a meréadoria saiu do estabelecimento fabril da au-
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tuada, antes da vigência do decreto-lei citado, portanto, no regime do
decreto 22.262, de 28 de dezembro de 1932 quando a mercadoria de
que se trata não estava incluida dentre os produtos sujeitos ao imposto de consumo é, ainda, em face da informação do autuante, julgo
Improcedente o auto de fls. 3/4 e determino a entrega do produto
apreendido, mediante simples recibo.
Dê-se ciência e arquive-se o processo, na forma da legislação vigente.
EXPEDIENTE DO SR. ASSISTENTE

Certidões:
Ns. 46.343 - Vicente Siqueira & Gomes. - Certifique-se o que
Constar.
N. 43.362 - Daniel Chagas. - Dê-se a certidão na forma da
formação prestada pela 3.5 Sub-diretoria.
N. 44.850 - Ari Sampaio Vieira. -- Certifique-se o que
constar.
N. 46.756 - Artur Donato & Comp. - Idem.
TERCEIRA SUB-DIRETORIA
DESPACHOS DO SR. DIRETOR

Em 9 do dezembro de 1938.
N. 9.409 - João Loprete. - Junte a patente de registro.
N. 10.811 - Lopes & Rodrigues. - Pague o débito.
N. 11.239 - João Justiniano Maio. - Satisfaça a exigência.
N. 17.157 - Cardoso & Fumo. - Prove o alegado.
N. 27.921 - N. A. Carnaaciali. - Satisfaça a exigência.
N. 29.157 - Alberto Ari.aral & Comp. - Satisfaça a exigência
da última parte da informação.
N. 30.335 - Antonio Rodrigues do Pinho. - ¡Satisfaça a exigência.
N. 30.756 - Mareoiino & Franco. - Satisfaça a exigência.
N. 31.198 - Joaquim mi Costa Mourão. - Prove haver requerido transferência.
N. 32.083 __ Machado & Freued. - Junte a patente de registro.
N. 32.419 - Maurflio Araujo dr Comp. Ltda. - Satisfaça a exigència.
N. 33.579 - Manuel Neves. - Satisfaça a exigência.
N. 34.922. - Stern tic Comp. Limitada. - Satisfaça a exigência.
N. 34.984 - João Vasconcelos. - Satisfaça a exigência.
N. 35.297 - João Ferreira Vieira. - Satisfaça a exigência.
N. 36.199 - J. Machado & Cardoso. - Satisfaçam a exigência.
N. 37.366 - Tecelagem Guanabara Ltda. - Junte o contrato
do organização da sociedade, base da modificação da firma de que se
trata.
N. 38.738 - Júlio Mota & Comp. Ltd. - 'Satisfaça a exigência.
N. 38.811 - General Eletric S. A. - Idem.
N. 39.038 - J. Marques Lima Segundo. - Junte a patente de
registro.
N. 39.671 - M. Ferra:lides & Comp. - Idem.
N. 39.477 - Péricles Alexandre Vilela. - Idem.
N. 39.911 - Crispim Gomes Vieira. - Idem.
N. 40.261 - João Barbosa Rodrigues Filho. - Idem.
N. 40.601 - M. Abrantes Jorge. - Satisfaça a exigência
N. 41.186 - A. Santos & Machado. - Junte a patente.
• N. 41.547 - Arcelino & Décio. - Satisfaçam a exigência.
N. 42.490 - Manuel Simões. - Junte a patente.
N. 52.652 - Randelman Motel. - Junte a patente de registro
do corrente exercício.
N. 43.811 - J. M. Rodrigues 8c Lopes. - Idem.
N. 43.547 - Manuel 4a Costa Marques. - Diga onde é estabelecido.
N. 44.498 -3. António Pinto. - Pague o débito.
N. 44.854 - Marmorite Patente Ltd. - Diga preliminarmente
onde é estabelecido.
N. 44.875 - António Marques. - Satisfaça a exigência.
N. 45.422 - Gabgket Pinheiro Guimarães. - Satisfaça a exigência.
N. 45.691 - Silva Maia & Comp. - Junte a patente de registro
do corrente exercido.
• N. 8.490 - Sociedade Industrial Comercial Elopax Limitada. --.
Idem..
Portaria a. 976 - O diretor resolve mandar abonar aos funcionários constantes da . inclusa relação, por serviços extraordinários que
prestaram na revisão de lançamento e outros que lhos foram cometi.
dos, tambem em caráter extraordinário, de conformidade com a portaria n. 845, de 6 de outubro último, a importância total de vinte e cinco
contos de réis (25:00(4006), correndo a desgpeea á canta da verba
- Gratificações e auxílios - Sub-ccnsignação 29 - Serviços extra.
ia forçaRecebedoria do Distrito Federal g... .
. ordinários - Inciso 08
mento vigente.
Em 9 da dezembro de 1938. - Xisto Vieira Fieha
•
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4 Relação dos funcionários que fizeram jús às gratificações mandadas abonar pela portaria do Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal, n. 976, do 9 de dezembro de 1938, a qual se publica para cumprimento do disposto na circular n. 7-38. de 16 de agosto deste mesmo
ano, da Secretaria da Presidência da República.
1:0001000
Eugênio de Figueiredo Neiva, of. adm., classe K..-...
3001000
%enrique Guimarães Lagden, of. adm., classe K....
3001000
1,udgero Guiniarães, of. adm., classe I...
s.
0501000
José Teixeira Martins, esciiturário, classe O
8001000
%Men da Costa [telham, escriturário da classe
,
2001000
Neuza Guedes Pereira, escriturária da classe D
•
3001000
Antônio Ribeiro Guimarães. dactilógrafo, classe O...
2008000
Branca Henr:queta de Faria, dactilógrafo, classe O.
2001000
Aida de Paiva F. Guimarães, dactilografo, classe O...
1501000
Neloisa Guimarães, dactilógrafo, classe O
5001000
Virgílio Garcia Rosa, of. adm., classe I
4001000
João Emidio Pinheiro da Câmara, of. adm., classe I.
30,06000
Benedito José Alves, contínuo, classe D
Lançadcres:
1:0008000
Eider Gomes Ribeiro, of. adm., classe S.
1 :0006000
Carlos Soares dos Santos, of. adm., classe K.
Clodoaldo Henrique Amarante, of. adm., classe I
1:0006000
1:0001000
Guilherme Bastos Vilares. of. adm., classe J
Artur Henrique Magalhães Almeida, of. adm., classe K.
1 :000$000
Eugênio Caetano de Oliveira Filho, of. adm., classe L
1:0001000
1 :0006000
Jaime Severiano Rineiro, of. adro., classe K.
Joaquim Fiorentino Vaz Júnior, of. adm., classe K.
1:0001000
1:0008000
Mário Alves da Silva, of. adm. classe I.
]enrique Magioli, of. adm., classe K.
1:0008000
:000$000
Craciliano Eugênio Mulo; of. adm., classe K
'Aires Tovar de Vasconcelos, of. adm., classe .T
1:0008000
João da Costa Belham, escriturário, classe O
1:0006000
1:0006000
Otacillo Belo de Amorim, of. adm., classe J.
1:0003000
Nelson Jorge de Sousa, of, adm., classe I.
João Borges Lagos, of. adm., classe N.
1:0006000
1:0006000
Erasmo José dos Santos, of. adm., classe .T
Castor Carneiro de Freitas Gama, of. adm., classe J.
1:0008000
Rodolfo Lopes dos Santos, of. adm., classe J
1:0008000
1:0008000
Benne, de Castro Dantas, of. adm.. classe I
Total .

. . . . . . ....................25 :0006000

Seoção de Expediente da Recebedoria do Distrito Federal, em 9 de
dezembro de 1938. — 1. Teixeira Martins, escriturário. — Visto na
mesma da:a. — O encarregado da Secção, Engenio de F. Neiva.
Diretoria do Imposto de Rende
EXPEDIENTE DO SR.

DIRETOR

Dia 7 de dezembro de 1938
Oficies expedidos:
N. 243 — Sr. diretor da Companhia Nacional de Navegação Costeira — Requisitando passagem para unia funcionária desta diretoria.
N. 245 — Sr. diretor da Companhia do Navegação Lloyd Brasileiro -- Fazendo comunicação.
N. 525 — Srs. membros do Primeiro Conselho de Contribuintes —
Remetendo processo de recurso "ex-officio" em que é interessada a
Companhia Usina do Outeiro.
Na. 595-599 — Sr. diretor da Despesa Pública — Transmitindo
processos referentes a contas apresentadas pela Companhia Lloyd Brasileiro.
N. 600 — Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Tesouro Nacional
— Restituindo processo em que é interessado o oficial administrativo
da classe H, Paulo da Costa Ribeiro.
N. 601 — Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Tesouro Nacional
— Idem, em que é interessado o servente da classe B., Raimundo Pereira de Oliveira, com exercício na Secção de Alagoas.
N. 602 — Sr. diretor das Rendas Internas — Restituindo processo
em que é interessado, J. M. Pereira.
N. 1.9I I — Sr. chefe da Secção de São Paulo — Remetendo processo em que é interessada, Maria José de Figueiredo Pires de Melo,
residente naquele. Estado.
N. 1.912 — Sr. chefe da Secção de São Paulo — Restituindo processo com a informação prestada pela Atlantic Refining Company se:bre o atual endereço do Sr. Gualter Carvalho.
N. 1.913 — Sr. chefe da Secção de São Paulo — Restituindo processo em cale é interessado, A. Charles Kiefer.
N. 1.1;14 — Sr. chefe da Secção de Alagoas — Restituindo processo em me éinteressado, José Magalhães da Silveira, com a informação prestada pela CompanLia Loteria Federal do Brasil.
N. 1.915 Sr. chefe da Secção de São Paulo — Reiterando ofício
solicitando a remessa de unia declaração apresentada nessa Secção pelo
coronel Francisco Gil Castelt. Bratic0.
N. 1.916 — Sr. chefe de Seeçar do Espirito Santo — Reiterando
oficio solicitando inforinaçõe.
N. 246 — Sr. diretor da Companhia de Navegação Lloyd Brasitransporte cera quatro caixctes contendo mateleiro —
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rial expediente destinados à Secção do Imposto do Renda no Estado
do Ceará.
Na. 526-527 — Srs. membros do Primeiro Conselho de Contribuintes — Remetendo processos de recurscs dos seguintes contribuintes:
David & Companhia e Elisiario Pereira Pinto.
N. 603 — Sr. diretor das Rendas- Internas — Remetendo processo
em que é interessado, Herman() de Vilemor Amaral, referente a imposto
de renda (restituição).
N. 604 — Sr. diretor do Serviço do Pesscal do Tesouro Nacional
— Reiterando ofício solicitando a restituição de um processo em que
é interessado, Credit Foncier du Brésil et de L'Amerique du Sud S. A.
N. 605 — Sr. diretor das Rendas Internas — Transmitindo uma
petição dirigida ao Sr. ministro da Fazenda pelo Sr. Henrique Ataide,
funcionário da Caixa Económica do Rio de Janeiro, e prestando
formações.
N. 606 — Sr. diretor das Rendas Internas — Prestando informações.
N. 1.134 — Sr. diretor de Fundos do Exército — Solicitando informações.
N. 1.135 — Sr. diretor de Contabilidade da Armada — Reiterando
oficio solicitando infoemações.
N. 1.017 — Sr. chefe da Senão de Niterói — Remetendo processo em que é interessado, Mário Clementino de Carvalho, (Gel.).
N. 1.918— Sr. chefe da Secção de Niterói — Restituindo processo
em que é interessada a S. A. Gaz de Niterói.
N. 1.919 — Sr. delegado do Tesouro Brasileiro em Londres —
Solicitando a remessa de uma declaração do tenente-coronel, António
Guedes Muniz.
N. 1.920 — Sr. chefe da Secção do Rio Gráude do Sul — Solicitando a devolução de um processo em que é interessado, Dr. Augusto
César Sampaio.
N. 1.136 — Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da
Guerra — Reiterando ofícios solicitando informações.
N. 1.137 — Sr. diretor do Serviço de Fundos do Ministério da
Guerra — Idem.
Requerimentos despachados
Dia 9 de dezembro de 1938
N. 7.238-37 — Firmino do Nascimento. — De acordo com o parecer, mantenho o lançamento relativo ao exercício de 1932 e de.
termino sejam cancelados os débitos atinentes aos exercícios de 1933
• 1934.
N. 8.133-38 — Clelia Costa de Morais. — Indefreido. D acordo
com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.207-38 — Jorge Rodrigues da Silveira. — Indeferido. Mantenho o lançamento.
N. 11.828-38 — Antenor Guimarites. — Faça prova da data em
que regressou ao Pais.
N. 9.509-37 — Manuel Correia Dias Garcia. — De acordo com
"ei parecer de fls. e minuta de cálculo, retifique-se o lançamento.
Deste despacho recorro para o Primeiro Conselho de Contribuintes.
•
N. 4.548-35 — Araujo & Irmãos. — Cancele-se o lançamento
relativo ao exercício de 1936, de acordo com o parecer.
N. 12.018-34 — Laura Porto Moitinho. — Retifiq
uem-se os
lançamentos, dos exercicois do 1931 a 1933, pelas minutas de cálculo
feitas na conformidade do despacho de fls.
Deste ato, na forma da lei, recorro para o Primeiro Conselho de
Contribuintes.
N. 14.047-37 — José Camilo Castro Leite. — De acordo com c
•parecei, mantenho os lançamentos relativos aos exercícios de 1933
a 1935.
N. 16.519-38 — Otávio N. Brito. — Considerando que quaisquer dos A. R. constantes do processo não está assinado pelo interessado. resolvo repor o processo na fase de esclarecimentos.
N. 17.782-38 — Vera-Cruz Leite Pereira. — De acordo com
informação, indeferido.
N. 18.136-38 — Sergio da Rocha Miranda. — Aceito o fiador
apresentado. Lavre-se o termo, no prazo de 5 dias, desde que não
ocorra a circunstancia evidenciada pela chefia do Cadastro.
N. 22.355-37 — Manuel Jacinto Dias. — Atendendo a que se
trata de contribuinte falecido e sendo o lançamento relativo au exerafilio em que odorreu o óbito, resolvo, em concordância com as decisões desta Diretoria Primeiro Conselho de Contribuintes, deferir a
petição de fls., para exigir apenas o pagamento do imposto devido,
pelo qual responsabiliso a viúva, herdeira universal, na forma do § 40
do art. 17 do vigente regulamento.
N. 3.336-35 — Espólio de Agostinho Nunes de Figueiredo. —
De abordo com o parecer do Sr. chefe da Secção de Revisão, indefiro'
a petição de fls. para manter a exigência dos recelhimentos.
N. 3.357-37 — Espólio de Manuel Vieira Furtado. — Prossiga-se, na cobrança dos impostos, de vez que não foi feita a prova do
depósito.
N. 8.690-93 — Espólio de Adelaide Esberard Silva. — Retifiquese o lançamento do exercício de 1937, pela forma proposta na informação de 16-12-38.
N. 12.929-38 — José Mendes & Comp. — Defiro a petição d
fls., de acordo com o art. 151 do Regulamento do Imposto de Remir.
concedendo trinta dias para a prestação dos esclarecimentos solicitados.
N. 17.946-94 — Urquiza Santana. — Indefiro. Esta repartição
não fornece certidões para o arqui vo dos contribuintes,
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1 .N. 18.315-33 — S. Dias Sc Comp. — Pi-uve o inicio do negdpie
e haver pago o imposto do exercício de 1938.
N. 18.653-38 — Companhia de Fiação e Tecidos Coroovado.
Pague os débitos dos exercicios de 1932 e 1933.
N. 18.800-38 — S. A. Brasileira Estabelecimentos Mestre e
Blatgé. — Diga precisamente o fim a que se destinam as certidões.
N. 1E.808-38 -:"-- Casa Lohner S. A. — Satsifaça o disposto no
ratigo 200 do Código de Contabilidade Pública.
N. 18.938-33 — S. A. Schering. — Prove estar habilitado a requwr em nome da interessada.
N. 18.950-38 — Fernando Soares de Sousa. — Informe precisamente o fim a que se destina a certidão.
N. 18.952-33 — The Armco Intrenational Corporation. — Re
conheça a firma do signatário da petição de fls, e, prove estar habilitado a requerer em nome da interessada.

Comissão de Eficiência
Expediente de 9 de dezembro de 1938
Membros presentes:
Rosalvo Gomes da Ressurreição, presidente; Valdemiro Amadei
voares Filho e Flávio Carvalho de Morais Bastos.
Processos despachados:
N. 729-38 — Pedido de transferência da enfermeira, classe G,
Io Ministério da Educação, Maria Anunciada Ribeiro Dantas. — Solicito preliminarmente a audiência da C. C. It.
N. 733-38 — Pedido de restituição de documentos, do escriturário, classe G, do Quadro VIII, Evandro Gonçalves de Medeiros. —
Restituam-se, mediante recibo, os documentos solicitados.
N. 736-38 — Reclamação do aprendiz classe A, do Quadro I, Anitónio Elias de Sá. — Solicito preliminarmente a audiência do S. P. F.
Processos relatados:
N. 356-38 — Proposta de admissão de mensalista na Administração do Domínio da União em Pernambuco — Relator, Rosalvo Gomes. — A Comissão encaminhou o processo ao Gabinete do Sr. ministro, ninando pela aceitação da proposta.
N. 504-38 — Pedido de transferência do protocolista, classe G,
do Quadro I, João Batista da Silva Rizzo — Relator, Amadei Soares.
— A Comissão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando pelo
atendimento do pedido.
N. 567-38 — Pedido de transferência do servente, classe D, do
Quadro VIII, Francisca Henriqueta de Moura Amstein — Relator, Rolinha) Gomes. — A Comissão encaminhou o processo ao D. A. S. P.,
diè opinando eplo atendimento do pedido.
N. 713-38 — Proposta de admissão de mensalistas na Contadoria Seccional junto e. Delegacia Fiscal do Amazonas — Relator,
vio Bastos. — A Comissão encaminhou o processo ao Gabinete dei
Sr. ministro, opinando pela aceitação da proposta.
N. 722-38 — Requerimento do guarda aduaneiro, classe G, do
k Quadro VIII, Lincoln de Oliveira Guimarães — Relator, Flávio Bastos. — A Comissão resolveu indeferir o pedido do requerente.
N. 722-28 — Pedido de transferência do escriturário, classe G,
do Quadro VII, Zenaide Gouveia de Medeiros — Re/ator, Rosalvo Gomes. — A Comissão encaminhou o processo ao D. A. S. P., opinando pelo atendimento do pedido.
N. 723-38 — Pedido de remoção do escriturário, classe D, do
Quadro VIII, Osvaldo Baia da Costa — Relator, Flávio Bastos. — A
Comissão encaminhou o processo ao Gabinete do Sr. ministro, opitoando pelo indeferimento do pedido.

i)nenIhrn da 1n2::

Secretário, Gilberto de Alencar Sabóia.
Ata: declarada aberta a sessão, foi lida, aprovada o as,sioada A
ata da sessão anterior e despachado pelo sentiu presidente o expediente em mesa,
Publicação: foi publicado em sessão o acórdão no pronesso
mero 108, julgado em 4-11-1938.
Processo n. 287. — O Tribunal, por proposta do Sr. juiz relator, delegou atribuições de instrução ao senhor capitão dos Portos
da Bala para ouvir o mestre da lancha %amar" e testemunhas, mediante quesitos a serem formulados pelo relator.
Levantada a sessão ás 15 horas e 15 minutos,
PAUTA DE JULGAM-13NT°

Acha-se em pauta de julgamento na sessão de i 1 do corrente
mês e ano o processo seguinte:
N. 281 — Referente ao encalhe do hiato "Aporé", na barra de
Aracajú, Estado de Sergipe, ocorrido em 19 de março do corrente
ano. Com r ,presentação da Procuradoria junto ao Tribunal contra
o mostro de pequena cabotagem. José Sebastião do Nascimento, já
falecido.
Secretaria do 1'. M. A., em 9 de dezembro de 1938. — Gilberto
de Alencar Saboya, secretário.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercioio
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
•
Aos funcionários ptalicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da Guerra
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA

Despachos:

Dia 5 de dezembro de 1938
Foi concedido asilamento a Manuel Braz da Silveira, marinheiro
de 1.a classe, n. 3.474 — PE-MO-AV.
Dia 6
Foi aprovada a designação pelo diretor de Saúde, quanto as
condições de higiene, a comissão incumbida de apresentar os modelos
de uniformes escolares para uso dos estabelecimentos de ensino
secundário.
Dia 7
Foi designado para servir no Depósito Central do Material Bélico o capitão Abda Araguarino dos Reis, em substituição ao 1•0 tepente Everardo de Sima.s Kelly.
Foi designado para exercer as funções de chefe da 1•a Secção do
Culpo do Colégio Militar de Porto Alegre, o capitão Osmar Moura,
atualmente no 11/9. 0 Regimento de Infantaria.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em servindo
Foi transferido para o Colégio Militar de Porto Alegre, afim de
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido preencher vaga existente de seu posto, o 1. 0 sargento Nestor Pede 1989, mediante pagamento da importálnoia correspondente ao pe- reira Madruga, do 2.0 Batalhão de Pontoneiros.
Dia 8
ríodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Fábrica de Estojos de Juiz de Fesra,
it
autorizada
a
ida
Foi
, Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- dos cadetes da turma de artilharia da Escola Militar.
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfindegasf
Foi mandada cancelar a punição imposta ao 1.0 sargento Oscar
Schlottfeldt, do 7.0 Regimento de Cavalaria Independente, em 14 is
Mesas de Rendas e Coletorias.
fevereiro de 1930.
Requerimentos despachados:
Aos funcionários ~Koos federais, estadoais e municipais d fain
José
Gabriel Canduro, pedindo seja mantido o contrato estabepultado pagar e custo da assinatura, computado já o desconto de lecido entre
o requerente e o Conselho de Administração do 4.° R9lO Vo, Á que têm direito, em duas prenações semastrais de 24000. gimento de Infantaria. — Indeferido.
Paulo Marcondes de Almeida, pedindo seja compelido um empregado contratado da Fábrica de Pólvora e Explosivos de Piqueta,
a saldar uma divida contraída com o requerente. — De acordo. Procada-se. na forma do parecer, que é o seguinte e do Sr. diretor do
Material Bélico: "Tendo o indigitado devedor confessado o seu déTribunal Marítimo Administrativo
bito' na importância de 188$.00, deve ser compelido ao pagamento
470 0 anaÃo ORMNÁRIA, 1041 9 DE DEZEMDIto DE 1933
desta importância".
Viriato Amaral, pedindo seja compelido um sargento do ExérPresentes, á hora regimental, os senhores juizes vice-almiraiite
a saldar uma dívida contraída com o requerente. — Arquive-se,
Dario Pais Leme de Castro, presidente, Drs. Caries da Miranda, cito
das informações.
Stoll Conetivos, capitão de ' lon go curso Francisco José da Rocha e em face
Valter Sobral de Oliveira, pedindo seja UM 2.0 sargento do Exércapitão ch, mar e guerra Rani Hom éxo Aniones Braga.
.
cito compelido a saldar uma dívida contraída com o rtd ''Mt
Procuradoe especial junto ao T. M.
Dr. Carlos Américo Deferido. Proceda-se, em vongeouêneia, na conformida fp (lo
Mrasil
posto no n. 8, do art. 65 do it.L.S.G.

Ministério da Marinha
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IV - Mas, como se tratava do matéria assás delicada, que inXxpediente do Sr. chefe da Divisão do Expediente do gabinete do
teressava a vários orgãos da Administração Pública, or 'curou esta
Sr. ministro da Guerra
Comissão ouvir a opinião do Sr. consultor jurídico deste ministério
e, logo em seguida, a da Divisão de Coordenação do D. A. S. P.
Requerimentos despachados:
V - As modificações apresentadas pelo Sr. consoltor jurídico,
Custódia Medeiros, pedindo seja um soldado do IAP Batalhão de em urna critica conscienciosamente feita, não alteraram a estrutura
Caçadores, compelido a saldar uma dívida contraída com a reque- básica do trabalho, motivo por que, com parecer favoravel desta Cor ente. - Inutilize o seldo de acordo com o art. 5 0, parágrafo 1•0 do missão, foi o mesmo enviado ao D. A. S. P.
respectivo regulamento.
VI - Retorna o processo com o parecer altamente elogioso do
José Dornelas de Castro, pedindo seja um 1.° tenente de admi- Sr. diretor da Divisão de Coordenação e aprovação do Sr. presidente
nistração compelido a saldar uma divida contraida com o requerente. do D. A. S. P., afim de que esta Comissão proceda na forma do
- O requerente anexe os documentos que, apesar de declarado no art. 30 e seus parágrafos do decreto n. 2.290.
fiaa! da petição, não acompanharam a mesma.
VI' - Certo é que, conforme afirma o D. A. S. P.. trata-se de
João Barbosa, reservista de 1. 0 categoria, pedindo ser submetido assunto que não deverá ser aplicado isoladamente,
desde que constará
aos exames respectivos afim de ser contratado para uma das vagas de um capitulo próprio do Estatuto do Funcionário ; Júhlico, cuja
existentes no Quadro de foguista do 'Serviço Central de Transportes. apreciação, no momento, foi feita pelo respectivo Conselho Deli- Complete o selo da petição. II) Anexe a caderneta que menciona berativo .
na mesma.
VIII - Não poderia, portanto, esta Comissão, em vo,3 devolvendo
João Porto, reservista, pedindo nomeação para uma das vagas o preseolf
processo, deinr de manifestar o seu grande júbilo pelo esda maruja da guarnição do Ministério da Guerra. - Sele documento forço do estudioso, trabalhador e competente chefe da S. A., oficial
junto.
administrativo Pedro Juvenal Conrado, que procura provar, fora das
fronteiras deste ministério, que aqui, no nosso meio, há elementos
capazes dc colaborar com a alta Administração do País no plano de
Serviço do Pessoal Civil
racionalização dos serviços públicos, em tão boa hora iniciada.
•
,
ATOS DO SR. slusrsTno DE ESTADO DA GUERRA
IX -- O conceito altamente elogioso do D. A. S. P., quanto 'a
Por Portarias os. 288 e 289, de 8 de dezembro de 1938, o Minis- monografia apresentada. icentiva a todos aqueles que, como o autor
tro de Estada da Guerra devidamente autorizado pelo Sr. Presi- da mesma procuram estudar os problemas administrativos do Exército, dentro das respectivas esferas, afim de resolvê-los com a predente da República, em despacho exarado na exposição de motivos de cisão
dimeoada.
1 0 do corrente, e na forma do que prescreve o item V, do art. 26. do
- A Comissão, p ortanto, tomando conhecimento da decisão do
decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, resolveu admitir, como •
extranumerários mensalistas, Marlene Abraão, no corrente exercício,- D. A. 8 P. e restituindo-vos o processo, opina no sentido de ser
para desempenhar as funções de enfermeira de 4' classe do Posto do consignado o grau 7 (sete) no registro de assentamentos clã oficial
da classe ij, Pedro Juvenal Conrado. - Joaquim Heil.
Assistência da Vila Militar, mediante o salário mensal de quatrocen- administrativo
tos e cincoenta mil réis, e José Paiva de Araújo, também no corren- regue £olotinho, presidente da C. E. G.
te exercício, para desempenhar as funções de marinheiro de 3'
classe do Serviço Central de Transportes, mediante o salário mensal
Relação dos funcionários civis dêste Ministério, cuja ordem de
de quatrocentos mil réis, correndo a despesa correspondente por antiguidade foi alterada em consequência de faltas que deram do
conta da verba 1 consignação "Pessoal" n. I - Pessoal extranu- serviço, organizada do aeôrdo com o artigo 14° combinado com o
rnerário - do orçamento em vigor.
artigo 39, do decreto n. 2.290, de 28 do janeiro de 1938.
Estas portarias de admissão poderão ser canceladas antes de terCarreira de Alfaiate
minado o prazo • nelas estipulado, se assim convier aos interesses da
administração pública e sem que caiba ao extranumerário mensaQuadro I
lista qualquer direito de indenização ou reclamação.
Classe "I"
ATOS DO BR. CHEFE DE SERVIÇO
1. Oscar Lemos Leite.
Classe suis
Em 8 de dezembro de 1938
I. António Vicente.
Foi mandado publicar:
Classe sa,.
A dispensa do serviço pelo Diretor da Fábrica de Exp. de Pi- 1. Oscar Nunes do Amaral,
quete, no dia 24 de outubro do corrente ano, do diarista José Noro- 2. José Pinho Crença.
nha Gaivão, por falta de aptidões para o- trabalho, pertencente ao 3. Benicio Pereira le Melo.
•
quadro da referida Fábrica.
4. Alvaro Miranda.
A exoneração, a pedido, concedida pelo Sr. General Diretor do 5. Alvaro Gualberto de Menezes.
Material Bélico ao diarista de Fábrica de Canos e Sobres para 6. Alvaro Tavares de Lima, 1 falta.
Armas Portatis, José Amorim de Sousa.
7. Antônio alargues de Matos, 15 faltas.
Observação: - 2 excedentes.
Foram mandados publicar, para que constem dos assentamenClasse "le"
tos do interessado, os seguintes pareceres:
1. Mauuel Lopas da Silva.
Departamento Administrativo do Serviço Palie°. - A inicia- 2. Otaviano de Barros,
Frausisco Prudêncio de Menezes.
tiva do Senhor Conrado, apresentando instruções e modelos de fór- 3.
mulas para instauração de processo administrativo por abondono de 4. Angelo Joseli.
5. Silvio Leoncio de Carvalho, 1 falta.
emprego, é digna dos maiores elogios e demonstra o interesse desse 6.
Serafim Seba stião Rodrigues, 2 faltas
funcionário pelo serviço públiCo.
Jaime de Castro Ribeiro, 2 faltas.
O assunto deve ser apreciado, em breve, pelo Conselho Delibe- 7.
rativo do DASP, quando for examinado o capítulo correspondente no 8. Vago.
Classe "a"
Estatuto do Funcionário Público.
Opino pela devolução do processo à C. de E. da G. para que 1. Luciano Gualberto de Menezes.
proceda na forma do artigo 30 e seus parágrafos, do decreto 9.290, 2. Fidelcino Melro Lima.
de 28-1-1938, ficando neSta Divisão cópias do trabalho original, das 3. Antônio Corvo.
informações e pareceres..
4. Francisco Alves Braga.
_
DC. 17 de novembro de 1938. - Moacgr Briggs, Diretor de Di- 5. José de Sousa Oliveira.
". hão Agostinho Alvcs Ferreira.
visão. Aprovado em 23-11-38. - Luis Simões Lopes.
7. Francisco do Nascimento Cardoso Júnior.
8. Vago.
Comissão de Eficiência - Rio de Janeiro, 5-12-1938 Do presi- 9. Vago.
Classe 441y1
dente da Comissão ao chefe do S. P. C. - Assunto: Monografia.
1. José Francisco de Souia.
Anexo - Processo 885-38 da C. E. Of. 223, de 28-IX-938, do
Antonio Pinto da Fonseca.
chefe do S. P. C.
2.1 Artur José de ;orais.
I - Pedro Juvenal Conrado, oficial administrativo da classe II,
I Sciamarelli António.
com exercício no S. P. C., apresentou o trabalho anexo, sobre ins5. João Dias Pereira.
truções e modelos para o processo administrativo, a ser ostaurado,
6. Fernando do Sousa.
por abandono de emprego, visando o mesma sanar uma falha exis7. Osvaldo Melo.
tente no tocante aos serviços deste ministério.
8. João Pereira da Silva.
ft - Após a apreciação feita pelo S. P. C., que o considerou
9. Ismael Gomes Roque.
comi, unia monografia, foi o mesmo enviado a esta Comissão, com o 10. Edg, r s'igueireda.
necessário parecer, pelo diretor da então Secretaria de Estado da II. João Antônio de Aguiar.
Guerra para o fim do disposto no § 1' do art. 30 do decreto número 12. Ofélio Marcelino Bezerra.
2.290. de 28 de janeiro deste ano.
13. Hildebrando da Costa Guintarlles.
LII - Esta Comissão, de inicio-,-só teria louvores para o zeloso 14. Carlos Maria Teixeira.
funcionário que, nas suas horas de socego, ainda estuda, procurando 15. Nelson Ferreira Lemos.
dar melhor organização aos serviços deste ministério.
16 Henrique Lemos Saboia
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17. José Gonçalves Filho.
18. Valdomiro Ambrósio de Oliveira.
19. Domingos Caetano de Sousa, 2 falta8.
20. Osvaldo Pinho França, 12 faltas.
21. Humberto Pelegrino, 19 faltas.
Observações: - 5 excedentes.
Ciam "et
Valdir Leal de Almeida.
Norival Lemos Pereira.
João Pedro Ribeiro.
Norival Figueiredo.
Mário Marques.
Nilton da Silva Marinho, z raltas.
Aurélio José Gonçalves, 2 faltas,
Diogenes de Barros, 3 faltas.
Otávio Baleis de Castro Balarmo, 8 tataji;
Francisco de Paula Latuga, 9 falta&
Raul dos Santos, 29 faltas.
_ra it. Trajam) Mercadante, 89 faltai.
13. Vago.
14. Vago,
15. Vago.
18. Vago.
Il. Vago.
18. Vago.
19. Vago.
20. Vago.
21. Vago.
22. Vago.
23. Ocupado interinamente.
24. Ocupado interinamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Citam III
1.
2.
3.
4.

José Marques Vitoria°.
Valter da Rocha Almeida.
Eugénia Sbone.
Otávio Mendes da Silva, duas falta
Guie "&c,

1. Alvaro Pacheco da Silva.
2. Valdemar Borges.
3. Jaime Calábria.
4. Paulo Pinheiro, 10 faltas.
JIIP-.
5. Mico Correia Lemos, 12 faltas.
6. Mariano Moreira, 18 faltas.
7. Altair Morais Moreira, 43 /LUC.
8. Antônio Morais, 73 faltai.
Carreira de Operdrk ~=1
Quadro
Classe 44(14
I. Domingos Henrique Figueira,
alasse "'ft
1. Ernesto Bastos, duas faltas.
2. Dano Cindido de Oliveira, 56 faltas.
3. Valdemar Faria Barbosa, 59 faltai.
Clame III
a. Domingos da silva Neto.
3. Laudelino Fernandes.
3. José da Silva, 63 faltas.
4. Vago.
Clames *O"
‘3,

• Manuel Bastos.
2. Leopoldo Pereira da Silva Filho.
3. José Maria de Resende.
4. Valdemiro Crespo.
5. Joaquim Tertuliano de Assis, duas falei*
6. Raimundo Américo Nazaré, tres faltas.
7. Viriato Fernandes Gonçalves, seis faltaiii.
8. Ernani da Silva, sete faltas.
9. Lourival dos Santos Lima, 14 falta*.
40. Alfredo Tristão Gonçalves, 26 faltas.
11. Gregário Daniel da Rosa, 44 faltas.
Classe "B'
4. Djalma Pereira Coelho, duas faltas.
2. Jorge Ribeiro da Silva, 14 faltas.
Classe "A"
1. Ocupante interino.

rfêteffilW ão 1938
Carreira de Carrõeeirit
Quadro I

•

Classe "E'
t3ebast150
Alves de Sousa.
1.
2. Artur João Alves.
3, Diniz António de Oliveira.
4. Francisco de Oliveira, quatro lanas;
5. Renatb da Rocha Viana, sete faltas.
6. Francisco José Soares de Lima, 108 faltaa.
Observação: Existem dois excedentes.
Classe "D"
•
1. Avelino Zacarias do Bonfim.
2. Emanuel Luiz da Silveira Martins,
3. João Fernandes de Freitas.
4. Vago.
Classa "Cy
1, Raul Maços.
2. Cândido Alvos.
3. Vago.
4. Vago.
Classe "Er
1. Luiz Cupertino Correia de Pinho.
2. José Camila de Quadros Bittencourt.
Carreira de Corre***
Quadro I
Classe "O"
1. João de Macedo Portela,
Classe "1.4
1. José Lopes dos Santos.
2. Oscar Batista Bonifácio.
2. Joaquim Augusto Meda.
4. Valdemar Bernardo Simões.
5. -Pedro Arlindo Inácio Nunes.
0. Alvaro José de Brito.
. Amadeu de Oliveira Costa, 45 faliu.
8. Vago.
Classe "ir
.1. José Fernandes Pinto.
2. João Pereira Coelho.
3. Arnaldo Júlio de Freitas.
Floriano Francisco Carneiro, 1 falta.
3. Manuel Batisa Vieira, 1 falta.
6. Florêncio Lopes, 3 faltas.
Francisco da Silva Ramos, 51 falta.
8. Vago.
a. Vago
Classe "Da
1. Anisio Àugusto Rodriguez,
2. Flausino.de Moura Brito.
3, Júlio Calvet Correia.
4. Nilton Magno de Figueiredo.
3. Eduardo José Bravo.
8. Domingos da Silva.
7. Silvio Cipriano da Costa.
8. Marin° Gomes.
9. Damásio do Carmo.
10. Manuel Machado dos Santos.
11. José Severo de Aguiar.
/Z. Jaime Lopes.
13. José Quintino dos Santos.
14. António Bernes Lopes, 1 falta.
15. Jorge Casar Pedreira de Matos, 1 falta.
18. António Leite de Castro, 2 faltas.
17. Cipriano Braga, 2 faltas.
18. Vital Borgas de Oliveira, 2 faltas.
19. Ataliba Maia, 4 faltas.
20. Percillo Pinto de Figueiredo, 5 faltai.
24. Alípio Coelho do Espirito Santo, 17 faltai:1r
22. Elpidio Lopes de Castro, 91 faltas.
Observações: Existem 11 excedentes.
Classe "Ca
1. Francisco Xavier Breves.
2. Antônio Faustino do Nascimento.
3. Luiz Peixoto ds Silva.
4. Miguel de Freitas.
Vaidemar Pena.
O. Othon dos Santos.
I. Arnaldo Jacó Casquilha.
e. José dos Santos II, 1 falta.
9. Moacir dos Santos, 3 faltas.

i.

10. Evaristo Francisco Luiz, 6 faltas.)

il. Manuel Couto, 10 faltas.
12.Manuel Sanches, 12 faltas.
S3. José Minervino dos Santos, 13 faltas.
14. Otávio de Sousa Ferreira, 14 faltas,
15. Irai José dos Santos, 18 faltas.
16. 'Alvaro Barbosa, 39 faliu.
17. João Camar, 42 faltas.
18. Vago.
19. Vago.
20. Vago.
21. Vago.
22. Vago.
23. Vago.
24. Vago.
25. Vago.
26. Vago.
27. Vago.,
28. Vago.
29. Vago.
30. Vago,
Classe "B'
L. Roque Dias Fernandes.
2. Valter Alves Martins, 4 faltas.
3. Olímpio Augusto de Matos Kelt, 10
4. Oscar da Costa Pereira, 33 faltas.
5. Osvaldo dos Santos Gamaleiro, 51 faltais.
6. João Pinto da Silva, 108 folias.
7 Mário Antunes, 207 faltas.
8. Vago.
Classe "A'
1. /latias Gomes do Rosário.
2. Jorgelino Rabelo de Carvalho.
3. Ubirajara Firmino Gonçalves, 4 faltas
4. Iraivitia Cascão, 5 faltas.
5. Orlando Teodorico da Silva, 6 faltas.
6. Mário Ferreira Marques, 12 faltas.
7. Milton Monteiro de Vasconcelos, 13 falta*
8. Carlos Paulo da Silva, 46 faltas.
9. Maximino Gonçalves, 20 faltas.
10. Italino Luiz da Silva, 39 faltas.
ti. Armando Lopes da Silva, 41 faltas.
12. Jair Pereira de Moura, 84 faltas.
Carreira de ~adernam'

1. António Martiniano da Silva Fv°
2. Eugênio Ribeiro da Silva.
3. Dinorá Eugênio da Silva.
4. Florêncio Marques da Cunha.
3. Nelson da Costa Braga, 4 faltas.
6. Júlio Chaves de Melo Albuquerque, 40 Mn%
7. Francisco da Cunha Xavier, 10 faltas,
8. Carlos Gonçalves Gomes, 69 faltas.
9. Caio Moreira de Araujo, 103 faltas.
Enianuel da Rocha Araujo, 132 faltai
ti. Deocleciano Nepomuceno, 292 faltas.
Classe "E"
1. Ernesto da Rocha Araujo, promovido mi H de janeiro de 1930.
3. Vago.
3. Vago.
4. Vago.
G. Vago.
é. Vago.
7. Vago,
8. Vago.
Classe "C"'
1. António de Matos Rodrigues.
3. Claudionor Gonçalves de Brito.
0. Ernesto de Sousa Freire, 12 faltas.
A. Eduardo Pinheiro de Brito, 32 faltai.
5. René Bertoux Pereira da Cunha, promovido em 28 d*
de 1938.
Classe "E"

1. Osvaldo Lopes.

2. Moacir de Oliveira lota.
8. Roberto Veriano Oliveira, 2 faltas.
4. Vago.
P. Vago

Classe "G"

SEGUNDA DIVISÃO

Clima "E"
António Alves Teixeira
Vago.
Vago
Vago

Classe 'itia
4. Placidino José de Santana.
2. Nelson de Albuquerque Lira.
8. Henrique Fernandes da Silva, 114 faltas.
Classe "Ir
1. Jofre de Santana.
2. Romeu Carlos da Cunha, 12 faltas.
Husien Alves de Sousa, 117 faltas.
Carreira de Composito:
Quadro I
Classe "I"

1.
2.
3.
4.

Classe "14.

Diretoria de Engenharin

Classe let
1. Fernando Manuel doa Santos
2. António Siqueira da Silva.
8. Euclides José de Araujo.
4. Camilo Guimarães da Cruz.
5. Manuel Barbosa.
6. Milton Campos da Silva, 464 faltas

1. Fabiano Augusto Vilela.

Classe "G:
Carivaldo Rodrigues Vaz.
X. Alfredo de Sousa Cardoso,
3. Osvaldo Carvalhais.
4. Eleutério Ferreira de Andrade.
5. José da Silva Faie, 50 faltas.
4. Vago.

Quadro

1. Vago.

1.
2.
3.
4.
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ATOS DO SR

DUURCW

Transferência de oficial:
Transfiro, por necessidade do serviço, da estação rádio P.
N. (Q. G. da 5a R. M.) para a 9$ R. M. e para preenchiment4
de vaga no Serviço de TransmissiSes, o r tenente convocado, Salmo(
Fontes. (Ato de 1-12-38).
Transferências de praças:
Transfiro da Companhia Esc. Trans. para o Batalhão Vilagrain
Cabrita, o soldado Marcolino Pereira. (Ato de 2-12-38).
Transfiro, de aceirdo com autorização do Sr. ministro, do 31
Batalhão Sapadores para o 2° B. F. V., para preenchimento 44
:vagas, as seguintes praças:. soldado condutor, Malaquias António de
Nascimento; soldado ordenança, Deoclécio Gargini; soldado motorista}
Miguel Socar': soldado ferreiro Silvio 'rurin, e soldados carpinteiro
Alécio Segala e Angelo Giraldi. (Ato de 3-12-38).
Requerimentos despachados:
Djalmar Mons Tufverson, capitão do 3° Batalhão Sapadores, 30
dias de férias para gozá-las nesta Capital. - Em face do constanté
das notas ministeriais ns. 1.873-G, de 3 e 2.117-G, de 28, tudo de
novembro último, arquive-se. (Em 1-12-38).
Companhia Industrial 'e Construtora "Pantaleone Areuri", com
liede em Juiz de Fora, pedindo inscrição para execução de obras mi,
litares. - Á vista dos documentos de idoneidade apresentados pela
Companhia Industrial e Construtora "Pantaleoni Arcuri" autorizo
sua inscrição para execução de obras militares, perante iista Diretoria. (Em 3-12-38):

Diretoria de Reerutamenki,
Classe "Ii"
Eugênio Ribeiro da Silva.
ÉTSQUERLMENTO DESPACHADO PELO DIRETOR DE RECRUTAMERTO
João Rodrigues dos Passos.
José Silvino dos Santos, r tenente da Reserva, solicitando diárias;
Acilino da Rocha, 26 faltas.
Ari Korner Prado da Conceição, 0okt-ia-vido 'Mn 28 de - janeiro de técnico de Aviação. - Indeferido, em face dag igoMkaffies• (ED41
8-12-38).
de 1938.
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N. 4.306 - Ao mesmo - Solicitando Pagamento da iinvor:ância
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
de 67:6448000 à Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro, relativa
dos
mãos
oficiais,
para
o
exercido
vigor, s6 registrará assinaturas
'ao serviço de remodelação da iluminação elétrica da área aprovada,
de 1939, mediante pagamento da importando correspondente ao pe- durante o mês de novembro último. (27.740-38).
N. 4.307 - Ao 'I'. de Contas - Encaminhai] ir copias do termo
riodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de de contrato celebrado entre o Governo Federal e a Sociedade Anónima
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re- Rádio Mineira, para ser estabelecida uma estação radiodifusora na
de Belo Horizonte, no E. de Minas Gerais. (23.183-38).
partições arrecadadoras federais - Delegacias riscais, Alfândegas, cidade
N. 4.308 - Ao D. N. P. N. - Autorizando o inicio da construção do 'terceiro armazem do Porto de Pelotas, referente ao oficia núMesas de Rendas e Coletorias.
mero 3.869, de 18 de novembro desse Departamento. (26.60-38).
N. 4.309 - Ao interventor do E. do It. G. do Sul - AutorizanAos funcionários públicos federais, estadeais e municipais é fa- do 6 uteio
'T
da construção do terceiro armazem do Porto de Pelotas,
condições propostas no oficio do D. N. P. N. por cópia inclusa.
ca'bado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de nas
(26.670-38).
N. 4.310 - A Inspetoria Federal das Estradas - Autorizando a
r%, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 289000.
Viação Ferrea Federal, a retirar o material aproveitavel - trilhos e
respectivos acessórios do ramal do "Paredão", no E. do R. G. do Sul.
(26.840-38).
N. 4.311 - Á mesma - Aprovando o projeto e respectivo aromento, na importância de 2:2653900, relativos a construção de um
boeiro aberto, de 1,m00 x Im,80 no km. 740 x 100, bitola de 1m,00,
Diretoria de Contabilidade
na linha de "Angra dos Reis a Monte Carmelo", da Rède Mineira de
Viação. (27.001-38).
EXPEDIENTE DO 811. PRESIDENTE DA REPÜDLICA
N. 4.312 - A mesma - Aprovando o projeto e respectivo orçamento, na importância de 1:6859300, relativos a construção do auSr. Presidente da República:
mento da plataforma da estação de Barroso, no km. 48 X 870 - Bdola
O diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, encarregado do do 0,76 - na linha de "Sítio à Barra do Paraopeba", da Rède Mineira
prosseguimento dos trabalhos de construção da rodovia Porto Velho, de Viação. (26.842-38).
Presidente Pena, em face do disposto no art. 40, do decreto-lei núN. 4.313 - Ao Interventor Federal no Estado de Sergipe mero 240, de 4 de fevereiro último, propoz a este Ministério que o Concedendo permissão para instalar novo transmissor rádio-telegrácrédito suplementar de 300:0009000, à sub-consignação n. 1305 - fico e rádio-telefónico, na sede desse Governo. (22.241138).
Consignação VI, da verba 5' do orçamento vigente deste Minis'ério,
N. 4.317 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento
seja assim discriminado: 183:6009000 para pagamento de pessoal e da importancia
de 4714400, á Société Anonyme du Gaz de Rio de
116:4009000 para despesas de material.
Janeiro,
proveniente
de energia elétrica fornecida, no mês de seAtendendo à conveniência dos serviços e considerando a zona afas- tembro do corrente ano,
em proveito do D. N. P. N. (27.113, da
tada em que serão os mesmos realizados, tenho a honra de solicitar a 1938).
V. Ex. a necessária autorização para que os trabalhos em refei ência
ATOS DO SR, DIRETOR
sejam efetuados por administração direta, independentemente da conExpediente "de 8 de dezembro de 1938
-corrência, com fundamento na letra "a" do art. 51, do Código de Contabilidade Pública, mediante adiantamento da aludida dotação, de uma
Ofícios:
só vez, ao diretor da Estrada, capitão Aluizio Ferreira.
N.
6.005 - A. Delegacia Fiscal do Tesouro no Estado de São
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1038. - João dc fendonça
Paulo - Enviando o papel n. 27.483/38, sujeito a selo por verba.
Limo.
N. 6.009 - A Rede de Viação Cearense - Comunicando o des4.ffitorizado. Em 2-12-938. - G. VARGAS.
pacho referente ao pedido de transporte gratuito, nessa via férrea,
dos materiais destinados ás çamstruções de vila operária, etc., da
ATOS DO SR. MINISTRO
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários dessa Rede.
Autorizo, com 50 % de abatimento". (27.246/38).
Portaria de 9 de dezembro de 19:38:
N. 6.010 - Á mesma - Comunicando o despacho referente a
N. 594 - O ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras cessão de 150 trilhos á Prefeitura de Baturité. - "I - Autorizo a
cessão, lavrando-se termo na forma da legislação vigente. II Públicas, em nome do Presidente da RepubIra:
Atendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Central do Brasil Comunique-se ao ministro Valderaar Falcão, em carta". (27.088,
e tendo em vista o parecer da Comissão Técnica de Rádio, constante de 1938).
N. 6.011 - Á mesma - Remetend0 o processo n. 24.298/38,
do processo n. 27.166-38, desta Secretaria de Estado,
Resolve aprovar as plantas apresentadas pela Estrada de Ferro relativo a concorrência realizada nessa Rede para aquisição de maCentral do Brasil e as descrições técnicas respectivas que com esta terial rodante.
N. 6.013 - Ao Lloyd Brasileiro - Enviando cópia do memobaixam, rubricadas pelo diretor da Cantabilidade, desta Secretaria de
Estado, para completar o plano da nova rêde de estações radiote'egrá- rial em que a Associação dos Representantes Comerciais do Estado
ficas e radiotelefônias da referida Estrada, comum a todas as esta- de São Paulo, pleiteia favores para seus associados. (27.101, de
1938).
etn es de 250 a 50 watts.
N. 6.014 - Á E. F. Central do Brasil - Idem.
Para as novas frequências solicitadas ficam consignadas as seN. 6.015 - Ao Domínio da União em São Paulo - Restituindo
guintes:
4.130 e 8.175 kcis para Engenho de Dentro; 4.520 e 8.125 kcis a planta que acompanhou o oficio ri. 223, de 31 de outubro último.
para Cruzeiro; 4.530 e 8.015 lac/s para Entre-Rios; 4.560 e 8.100 referente ao aforamento de um terreno requerido por Júlio Costa,
ke/s para aSnlos Dumont; 4.510 e 8.060 kc/s para Saberá; 4.540 e comunicando que o D. N. P. N., nada tem a opor. (27.493, de
kr/s para o Posto Fiscal e Carro 18 A; 4.600 kcis para Lafayeile. 1938).
N. 6.016 - Ao mesmo - Idem, o oficio n. 201, de 20 de ou(Pr. 27.166-38).
tubro último, referente ao aforamento de um terreno, requerido por
Expediente do dia 8 de dezembro de 1938
Júlio Costa, e comunicando que o D. N. P. N. nada tem a opor.,
(27.489/38) .
Avisos:
N. 6.017 - Ao Departamento de Aeronáutica Civil - Comul"
N. 4.300 - Ao Ministério da Fazenda - Solicitando pagamento nicando que o Ministério da Marinha não pode atender ao pedido
da importância de 48:1818000, à Sociedade Construtora e Industrial dos pranchõea de "spruce". (23.421/38).
Bra s ileira Ltd., proveniente de serviços prestados em proveito da
N. 6.018 - Ao mesmo - Comunicando o despacho referente
D. S. B. F. (27. 658-38).
ao pedido do Aeroloide Iguassú S. A. "Já tendo sido orgaizada a
N. 4.301 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância proposta orçamentária para o exercido de 1939, nada ha que pro'de 57:285910,0 à Assis & Quadros, proveniente de serviços prestados videnciar". (24.089/38).
em proveito da D. S. B. F. (27.659-38).
N. 6.019 - Á Delegacia Fiscal do Tesouro em Pernambuco -N. 4.302 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância Restituindo o processo referente ao aforamento de um terreno rerde 79:9999500 à Industrial Reunidas Fagundes Neto S. A.. proveniente querido por Carlos de-Brito & Comp., e comunicando que o D. N.
,kle serviços prestados em proveito da D. S. B. F. (27.660-38).
P. N. 'não se opõe ao deferimento do pedido. (27.444138).
N. 4.303 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância
N. 6.020 - Ao mesmo - Idem. requerido por 3:trios de Brito
ide 127:5439500 à Sociedade Construtora e Industrial Brasileira Ltda.
& Comp.. e comunicando que o D. N. P. N. nada tem a opor.
Proveniente de serviços prestados em proveito da D. S. B. F. • (27.453/38).
(27.661-38).
N. 6.021 - Ao mesmo - Idem, Idem. (27.110/38).
N. 4.304 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da Importância
N. 6.022 - Á Fazenda Nacional - Comunicando que o D. C.
de 362:5008000, à The Amazon Telegraph Company, Limited, da sub- T. já providenciou no sentido de ser considerada oficia:. durante
yenção relativa ao terceiro trimestre do corrente ano. (27.611-38). o corrente ano. da correspondência, que em objeto de serviço pú' N. 4.305 - Ao mesmo - Solicitando pagamento da importância blico, for apresentada por Romeu Pires Ferreira. (37.805/38).
de 150:0009000 is Migueis & Cia., Empresa de Navegação, relativa ao
N. 6.023 - A Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminnese
Soxilio que lhe cabe pelos serviços de navegação realizados entre - Enviando-os documentos referentes ao pagamento de 271403 á
Porto perann e Cuiabá. (25.907-38).
E. F. Maricá. ,(22.524/38).
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Requerimento despachado
Conipanhia Comércio e Navegação. — Compareça I 3' Secção
de Contabilidade, das 14 ás 15 horas, afim de receber guia para o
pagamento da taxa de regalia de paquete, concedida ao vapor "Olty",
á Recebedoria do Distrito Federal. (26.652/38).
Expediente de 8 de dezembro de 1938
Avisos:
N. 4.314 — Ao Sr. Governador do Estado de Minas Gerais
Solicitando informação, se ha possibilidade de ser posto á disposição
deste Ministério, para o fim de dirigir e fiscalizar as obras do Aeroporto de Belo Horizonte, subordinadas ao D. A. C. o engenheiro
da Secretaria de Viação e Obras Públicas, desse Estado, Dr. José
Aguinaldo Mourão. (26.711/38).
N. 4.315 — Ao Ministério da Guerra — Solicitando providências no sentido de ser concedido o necessário licenciamento ao primeiro tenente Doorgal Borges, da Aviação Militar, para 'er engajado no quadro de pilotos da Panair do Brasil S. A. (26.532, de
1938).
N. 4.316 — Ao Tribunal de Segurança Nacional — Solicitando
providências no sentido de ser este Ministério informado si consta,
nesse Tribunal, algum processo contra o cidadão Vanderlino Virgílio
Nunes. (25.250138).
Apostila do dia 6 de dezembro de 1938:
No decreto que nomeou Godofredo Cavalcante da Cunha Vasconcelos, chefe de secção, em disponibilidade, padrão J, da extinta
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, do Estado do Amazonas,
Quadro V, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para exercer o cargo da classe J. da carreira de oficial administrativo do quadro III, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude
da aposentadoria do respectivo titular, Pedro Ferreira Bandeira.
"A vaga resultante da aposentadoria de Pedro Ferreira Bandeira, para a qual foi nomeado o funcionário a quem se refere o presente decreto, pertencia ao quadro IV do Ministério da Viação e
Obras Públicas, e não ao quadro III. como se acha declarado no
mesmo decreto.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — Joaquim Bittencourt
do Sá."

Expediente de 8 de dezembro de 1938
Ofícios:

N. 6.044 — A Inspetoria Federal das Estradas — Comunicando
o despacho referente á petição de Remiro Batista Ferreira. —
Tendo em vista as ponderações feitas pela I. F. E., no ofício número 1.077-S, de 25 de novembro último (fls. 16/17), modifico o
meu despacho de 7 do mesmo más (fls. 10 verso), para o fim de
ser resolvido o presente caso de acordo COM as sugestões feitas no
referido ofício. (27.168/38).
N. 6.006 — Ao Departamento Administrativo do Serviço Público — Enviando exposição de motivos referente ao pessoal extra-.
numerário-mensalista necessário aos serviços da I. G. I. em 1939.
(28.057/38).
N. 6.007 — Circular — Ao Departamento dos Correios e Telégrafos o a todas as repartições subordinadas — Encaminhando-vos
a inclusa cópia da circular n. SA/32, de 21 de novembro último, do
D. A. do Serviço Público, solicito-vos providencieis, com a maior
urgência, sobro o assunto a que alude a citada circular. (26.771,
de 1938).
N. 6.012 — Ao Ministério da Fazenda — Enviando a petição
em que Atanagildo de Carvalho, aposentado por decreto de 29 de
março de 1935, requer revisão do seu processo de aposentadoria.
(23.531/38).
' Requerimentos despachados
Isabel Dinfa Dantas Barroca, pedindo lhe sejam fornecidas certidões de seus títulos de pensão do montepio. — Compareça ao Serviço do Pessoal, das 14 ás 15 horas. (22.533/38).
Lúcia Colidida Coelho, idem, idem. (22.584/38).
Joaquim Eduardo da Cunha e Silva, escriturário da classe CG da
D. R. C. T. de São Paulo, pedindo reconsideração do ato que o
suspendeu, por tres dias, do exercício de seu cargo. — Mantenho
o despacho anterior. O requerente foi ouvido pela comissão tncumbida do inquérito feito sobre o caso. (24,510/38)
PROTOCOLO
arrirtunçõEs
No ofício n. 5.948, publicado no "Diário Oficial" de 8 de dezembro de 1938 á página 24.775. onde se lê: de primeira classe, na
vaga que..., lela-se: de primeira classe, na 1" vaga que.

Departamento dos Correios e Telégrafos
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR GERAL

Dia 1 dc dezembro de 1938
Armenia Pinto de Sousa, escriturária da classe "D", da Diretoria Regional de Golaz, 4 meses, com 314 do ordenado. para tratamento de saude, a partir de 16 de agosto último. (66.767-37).

1938

Dia 3 de dezembro de 1938
'(*) Transferindo, até segunda ordem, da Diretoria do Material
para a Diret . rit, Regional do Distrito Federal, a subordinada dc seriço de concerto de sacos e briateriel correspondente, passando a servir até ultedor deliberação na Diretoria Regional do Distrito Federal os funcionários em q eguida mencionados, que se encontram
classificados neta Diretoria Geral
Lino Gomes de Carvalho, correeiro da classe "F"; Aurélio da Rosa'
Morais, corr seii o da classe "E"; Otávio Lopes Mendes, correeiro da
classe "D"; Pufino Marques, correera da classe "D"; Angelo Tirpe,
correeiro la classe "I,"; Carlos Gonçalves da Rocha, correeiro da elasSe "D"; Salvado Galinn, corresiro da classe "D"; e Antônio do Rosário
Pereira, correerro da alasse "D". (Portaria n. 2.419-2-12-38).
Dia 5
(") Na portaria n. 1.425, de 3 de dezembro de 1938 ; onde se lê:.
Delzinda Numas Rodrigues.
Delzinda Ro-irignes,
(*) Na portaria r.. 1.421, de 3 de dezembro onde se lè: sendo
três do Estado de São Pauto, sob ris. 314.451, :l11.450 e 314.83B,
leia-se: sendo três do Estido de São Paulo, sol: s. 314.451, 314.450
e 314.834.
Requerimento despachado:
Sind .cats rondo'. Ltda., solicitando licença para ser instalada k
bordo de sua aeronave "Arar!" — ! I P-PBF, um transmissor de ondas
curtos e longas. — Deferido. (Processo u. 63.:A2-38).
Dia 9
Prorrogau& por seis (6: horas diárias, derante vinte (20) dias
deste mês d.; dezembro o expediente do; f uncionários da Diretoria
Regional do Distrito Federal, em segoida mencionados: Pedro Grei
Tavares, oficial administrativo da classe "I": .uvenal Maciel Mon-teiro, oficial administ-ativo da classe -11"; Eduardo Bernard Colónia,
oficial admin . strativo da c' sse "H"; Alcebiades Freire telegrafista
da classe "I"; Raimundo Nunes los Santos, telegrafista da classe "I";
José de Melo Carvalho, Leiessrafista da classe "H"; Manuel Fragoso,
telegrafitata ua classe "G"; Joaquim Falcão, telegrafista da classo
"G"; Antônk Francisco de Lacerda, telegrufista da classe "F"; Nemésio Carvalhais Pinheiro, escritusár.o „:a classe "G"; Antenor do
Rio Soares, escriturário da classe "G" . João da Gama Filgueiras Lima
júnior, escrisu:ário da clas se "G"; Samus.
'
Ferreira Durão, escritu;lírio da classe "G"; Eugenlo VairEo, escriturário da classe "G"; Ni-"
eanor Bittencourt de Sousa, escriturário da classe "G"; Fioriano Pereira da Silva, escriturário da classe "Gr • Aurélio Ferreira Alve:
i
escriturário dr. classe "G"; Ernesto Itc.drigues
d. Campos, escritura-,
ric da classe 'G"; Nopter de :Fla , Tos, escritucáriO da classe "G"; Jar_
nas da Silva ft.tmos, escriturá rio da classe "G"; Artur Gomes de
Castro, escri:werio da lasso "G"- Altamiro Teixeira Lope q ; Guilbermino Adanus Reis, e icrituritrio da
' classe- ''F"; Diogenes Fogos, escriturário da )lasse "F'; João Valério da Silva, escriturário da classe
"F"; Vespasana escriturárn da classe "F": Manuel Caminha
Nogueira, escriturário da classe "F"; Edmusdo Demos escriturário
da classe "F"; Reinaldo Gerth eseriturL .iJ da classe "F" •, Otávio
Costa, escriturário da classe "F"; Adernar P ; nho de Macedo. escriturário da classe "E"; Otacilio Martin g" Pais, e:•ici. iturário da
classe "E"; Csrlos Sansns. escriturário da classe "E"; Silvio
Lúcio Caetano da Silva, escriturário da classe "E"; Gerson Miranda
de Sousa, escriturário da classe "E"; João de Azevedo Maia, escriturário da classe "E"; Henrique Chaves de Medeiros, escriturário da
classe "E"; Lauro de Almeida Santos, escriturário da classe "E"; Augusto Pestana, escriturário da classe "E"; João de ,Morais 111, go Bastos,
escriturário da classe "E"; Diobel Diógenes Travessa, escriturário da
classe "E"; Rozendo Luiz Moreno, servente da classe -D" • Antônio
Nunes da Silva, servente da classe "D"; Nestor Pereira da Alva; servente da classe "D"; Francisco Tomáz i'ereira, servente da classe
"D"; Alfredo Machado Rosa, servente da classe "C"; Francisco tio
Assis Vilarinho, servente da..classe "C"; Miguel Moisés de Sonsa, servente da classe "C"; Juvenal Montanha, servente da classe "C"; Arcílio da Rocha Pinto, servente da classe "C"; Raul Carneiro da Cunha,
servente da classe "C"; Raimundo Martins Chaves Borges, servente da
classe "C"; Ildefonso Mendes da Fonseca, servente da classe "C";
Mário de Araujo, servente da classe "C". (portaria n. 1.432/6/12/38).
Determinando sejam pagas aos serventuários abaixo citados, as
importâncias mencionadas, correspondentes ao salário a que fizeram
jús no mês de novembro deste ano, período em que guarneciam as
máquinas rotativas impressora e confeccionadora de fechos de chumbo, confeccionamento de oficina desta Diretoria Geral: 432$000( quatrocentos e trinta e dois mil réis) ao impressor, Emílio Lopes. pela
impressão de 2.171.000 formulas diversas, durante 24 dias de trabalho, a razão de 184000 (dezoito mil réis) diários; 330 (trezentos e
trinta e sei s M il réis ), ao ajudante de impressor. Acácio Jerónimo
Freitas, pela coadjuvado prestada na mesma impressão. durante 24
dias de trabalho, a razão de 144000 (quatorze mil réis) diários;
2764000 (duzentos setenta e sela mil réis), ao cortador de papel,
Manuel Torres, pelo trabalho de sua especialidade durante 23 dias
de trabalho; a razão de doze mil réis (124000 diários; 2308000 (duzentos e trinta e mil réis), ao servente Alcides Borges de Freitas,
pelos serviços de limpeza e lubrificação de aparelhagem durante 23
dias de trabalho, a razão de 124000 (dez mil réis), 250 5.'000 (da(*) Reproduzem-se In: ter saldo com lacorrecilee.
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tentos e eineoenta mil réis), ao serventuário José Ferreira da Costa,
pela confecção de 750 fechos de chumbo no período de 25 dias, a
irazão de dez mil réis (103000) diários; 250$000 (duzentos e em'menta mil réis) ao serventuário Mario Monteiro Barbosa, confecciomador de fechos de chumbo pela produção de 750$000 unidades, no
perta:ido de 25 dias de trabalho, no mês de novembro, a razão de dez
mil réis (103000) diários. A despèsa no total de 1:7743000 (um conto
setecentos e setenta mil réis), correrá pela verba 1. a do Ministério da
Viação e Obras Públicas, II — Pessoal Extranumerário, — (Sub-consignação n. 43 — Pessoal Extranumerário — Inclusive para pagamento de despêsa de substituições, etc., parte à disposição desta Di:etoria Geral, destinada a "Tarefeiros". (Portaria n. 1.444/8/12/38).
Requerimentos despachados:
Flacila Campos, escriturária da classe "E", deste Departamento,
solicitando indenização da importância que menciona pelos motivos
que expõe. — Indeferido, de acórdo com o art. 383 do R. G. C. 13,
alar (Proc. 6b.274/38).
Maria de Jesus Drummond Cavalcanti, p raticante de 1. a classe, da
Diretoria Regional do Piauf, pedindo justineaciio de faltas. — De,
ferido. (Proc. 68.837/38).
Horacio Alves Coelho da Silva, inspetor de linhas telegráficas da
classe I e Pedro Dumit Cecilio, guarda fios de 2. a classe, ambos com
exercício na Diretoria Técnica de Telégrafos, pedindo transcrição em
seus assentamentos do oficio n. 30t.. de 23 da 12/037. do ex-chefe da
Extinta Comissão de Melhoramentos Rádio. — Deferido. (Processo
50.513/38).
João de Morais Rêgo Bastos, escriturário da classe -E". com exercício na 4. • secção da Diretoria Regional do Distrito Federal, recorrendo do ato do respectivo Diretor Regional constante da portaria
n. 1.043, de 16/10/37. — Indeferido. (Processo 8.962/38).
Oscar Pires de Aragão e Melo, pedindo sua nomeação para o cargo
•
.de inspetor de linhas da classe "H". — Indeferido. (Proc. 62.782/38).
Licenças concedidas: Elisa Coutinho, auxiliar do tráfego de 4. a classe, mensalista,
Diretoria Regional do Distrito Federa!, 3 r-.?:-es, com 213 da menRa'idade, para tratamento de saude, a partir de 26 de julho último. —
(59.454/3g).
--Diretoria Regional dos Covro e Telérrnre, ,-, ik. DistrIto
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Dia 8 do deznbro de 1938,
Requerimento desparhalo
João Lopes da Silva Filho, pedindo restitnieão
Sim, cem. ° se informa. (50..IG:l/%o,.

Estrada de, Ferro Central do Brasil
Requeritnentos despachados:
Maria da Cruz (71.640/38). — Deferido, à vista da informaCão da te-araria.
Maria Carvalho Aguiar (18.080/38). — Compareça ao Serviço
'Central de Comunicações.
Luiz de Jest's Mota (132.070/38). — Indeferido.
Joaquina Ribeiro Veloso (136.960/33) — Certifique-se.
O. Laport dc Comp. (95.710/38, . — 'Deferido, de acôrdo com
a parecer da Contadoria.
Companhia ?erro Brasileiro (113.610/38) . — Deferido, de
acôrdo com as condições anexas.
Albertoni & Irmão (133.010/38). — Deferido, de acôrdo com
as condições anexas.
Afonso Rica (125.060/38). — Compareça ao Serviço Central de
se. Comunicações.
Hilário Moutinho (126.710/38). — Deferido, de acôrdo com o
parecer do Departamento Comercial.
Epifânio Durães (39.661/38). — Restitua-se por "Depósito"
a importância de 2311300.
José Amaral (39.991/38). — Restitua-se por "Depósito" a
Importância de 501000.
Eduardo Msekssud (39.961/38). — Dirija-se, querendo, ao EsLado de Minas.
João Luiz Sousa Júnior (39.971/38). — Dirija-se, querendo, no
Estado do Rio.
Companhia Usina de Sergipe (39.941/38). — Restitua-se por
'Depósito" a importància de 67$800.
Companhia Usinas Nacionais (39.951/38). — Restitua-se por
Depósito" a importância de 3811500.
•
E. G. Fontes & Comp. (148.580/38). — Compareça ao Serviço Central do Comunicações.
Paulo Simoni (121.730138). — Deferido, de acôrdo com e
parecer da Chefia do Tráfego.
Ana Anias (101.662/38). — Deferido, ã vista da informação da
Tesouraria.
Engel & Irmão (137.192/38). — Indeferido, de acôrdn com o
parecer do Tráfego, aa pnke %e sul rup agg g gale Matrada.
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Hélio da Silva (137.472/38). — Pague-se a presente recta.,
mação na importkncia de 351000 e prossiga-se na apuração da real,

ponsabilidade.
Empresa de Transportes Relampago (138.352/38). — Indefeis
rido, de tcôrdo com o parecer do Tráfego.
Dr. José Jorge da Cunha (138.372/38). — Pague-se a pres.
sente reclamação, por conta da R. M. V.
Mário Menezes Vasconcelos de Drummond (122.890/38). —
vista das informações, mantenho o despacho de 29 de junho de 1938,
no processo n. 82.700/38, pelo qual foi indeferido idêntico pedido do
requerente.
Tho Rio de Janeiro Flour Mills & Granaries, Ltd. — Pague-se
a presente reclamação na importância de 414$000, por conta desta
Estrada, conforme parecer do Tráfego.

Departamento de Aeronáutica Civil
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
Dia 6 de dezembro de 1938

Portaria:
ri. 199 — Concedendo ao piloto Helmut Zimmermann, permissão
para, ti :pulando a aeronave de matricula alemã D-AGST. sobrevoar o
território nacional. (Ref. 12.793-38.)
Ofícios:
Dia 2
Ao Se. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas:
N. 5.184 — Pagamento de subvenção à Panair do Brasil S. A.1
pelas viagens realizadas na linha aérea Belém-Manaus, nos meses de
outubro último. (Ref. 5-38.)
— Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.185 — Solicitando pagamento de subvenção devida ao Aeroloide IguassY, S. A., pelas viagens realizadas nas linhas aéreas
Curitiba-São Paulo e Curitiba-Florianópolis, no mês de outubro último. (Ref. 149-38.)
— Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Datado da
Viação e Obras Públicas:
N. 5.186 — Comunicando requisição de pagamento de subvenção
ao Aeroloide.Iguassú. (Ref. 149-38.)
— An Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo
N. 5.187 — Solicitando inspeção de licença pata o funcionário
Armando Paschoalim. (Ref. 10.349-38.)
— Ao Sr. d'retnr de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas:
N. 5.188 -- Restituindo o processo n. 14.304-38. (Ref. número
7.311-38.)
— Ao Sr. dir-Aer Geral dos Correios e Telégrafns:
N. 5.1P3 — Enviando cópia de horários aprovados, da Panair
do Brasil, S. A., das linhas Belém-3Manaus e Manaus-Porto Velho.
(Ref. 12.977-38.)
Ao Sr. diretor dos Correios e Telégrafos:
N. 5.194 — Enviando cópia de horário aprovado, da Aeroloide
Iguassú, S. A., da linha aérea Curitiba-Jacarezinho. (Ref. número
12.507-38.)
— Ao Sr. chefe da Casa Militar da Interventoria Federal do Es.
lado de São Paulo:
N. 5.196 —_Referente ao pedido de matricula para o avião tipo
"Stinson". (Ref. 12.467-38.)
— Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. 5.197 — Restituindo telegrama enviado /sim papeleta que
deu entrada em 29 de novembro, relativo ao estabelecimento da linha
Manaus-Porto Velho. (Ref. 1.442-38.)
N. 5.198 — Restituindo os p rocessos ns. 26.135 e 26.136, de 16
de novembro findo. (Ref. 2.641-38.)
— Ao Sr. diretor-presidente do Aero Clube de Cloiu:
N. 5.199 — Acusando o recebimento do ofício n. 41, de 6 de
outubro último. (Rei 5.175-38.)
— Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. 5.200 — Restituindo os telegramas do Sr general comandante da Quinta Região Militar, encaminhados com papeletas números
I.500-G-38, de 5 de novembro e 1.576-0-38, de 15 do mesmo mês e
informando a respeito. (Ref. 4.862-38.)
— Ao Sr. presidente da Comissão de Eficiência do Ministério
da Agricultura:
N. 5.201 — Restituindo processo em que é interessada Ltdia
Nascimento de Sousa. (Ref.).
— Ao Sr. diretor-gerente do Sindicato Condor Ltda.:
N. 5.202 — Instalação de tanques no aeroporto de , Porto:Alegre.
(Ref. 3.195-38
Dia 5
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.204 — Solicitando pagamento de subvenção ao Aaro Clube
do Brasil. (Ref. 10.311-38.)
— Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretario de Vetado da
Viação e Obras Públicas:
N. 5.205 — Comunicando requisição de pagamento do suevenag
ao toro Clube do Brasil, .(Rei._ ,10.31138.1
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— An P^. diretor cMs Serviços Hollerith S. A.'s
••:; ,
N. f. ?°t — Comunicando pagamento de cónta.
— Ar sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional em Niteroi:
N. 5.eO7 — Trensmitindo laudo de inspeção de seúd3 e duas
certidões de tempo de serviço, e cópia do decreto de 5 de novembro
findo, que concedeu aposentadoria ao Sr. João Batista de Seixas
Tinoco. (Ref. 1.526-38.)
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério da Viação
e Obras Públicas:
N. 5.208 — Restituindo ofício n. 4.576, de 17 de outubro findo.
'(Rer. 1.526-38.)
— Ao Sr. general diretor da Aeronáutica do Exército:
N. 5.209 — Acusando o recebimento do oficio n. 1.328, de 22
•
de novembro findo. (Ref. 12.947-38.)
— Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. 5.210 — Restituindo o processo n. 26.785, de 23 de novembro
:último, encaminhando com papeleta de 24 do mesmo mês. (Ref. número 12.802-38.)
— Ao Sr. diretor-gerente da Panair do Brasil, S. A.:
N. 5.211 — Ofício referente ao de n. 515-38, de 24 de novembro
Último, daquela companhia. (Ref. 914-38.)
— Ao Sr. diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 5.212 — Remetendo segunda via de empenho n. 295, de 5
.de dezembro de 1938.
— Ao Sr. diretor de. Contabilidade da Secretaria de Estado da
;Viação e Obras Públicas:
N. 5.213 — Remetendo terceira via de empenho n. 295, de 5
de dezembro de 1938.
Dia 6
Ao Sr. Rufino de Almeida:
N. 5.216 — Respondendo à carta-proposta de 14' de novembro
próximo findo. (Ref.).
— Ao Sr. almirante diretor da Companhia de Navegação Loide
Brasileiro:
N. 5.218 — Solicitando cessão, por venda, de artes da costa e
portos do Brasil.
EXPEDIENTE DO CHEFE DA DIVISÃO DO TRAFEGO
•
Dia 28 de novembro de 1938
Ao Sr. diretor-gerente do Sindicato Condor Ltda.:
N. 5.121 — Restabelecimento da escala de Aracatuba. (Itef. número 4.529-38.)
Dia 2 de dezembro de 1938
Ao Sr. representante da Pan American Airways, Inc.:
N. 5.190 — Comunicando autorização de transporte de passageiros entre Foz-do Iguaesú e Rio de Janeiro. (Ref. 1.680-38.)
Dia 3
Aos Srs. encarregados das Regiões aeronáuticas:
N. 5.195 — Enviando cópia de horários aprovados pelo DAG.
EXPEDIENTE DO CHEFE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES
Dia 30 de novembro de 1938
Ao Sr. diretor-gerente da Empresa de Viação Aérea Rio Grauciense S. A.:
N. 5.158 — Remetendo documentos do Sr. Rodolfo Wiesbauer.
,(Ref. 10.813-3e.,
Dia 1 de dezembro de 1938
•
Ao 5". engenheiro encarregado da 7' Região do DAC.:
N. 5.175 — P.claitivo ao pecissio feito a este daoartamanto pelo
Sr. António Reincido Conçalve.e. (Ref. 3.691-38.)
— An Sr. engenheiro encarregado da 7' Região:
N. 5.177 — Remetendo documentos do Sr. Felix Sáfadi. (Ref.
12.734-38.)
— Ao Sr. engenheiro encarregado da 10' Região:
N. 5.178 — Comunicando que em novembro do ano vindouro
será a- época da ida dos médicos do S. M. A. C., àquela Região.
..(Ref. 10.116-38.)
Idêntico para os engenheiros da 7 e 9' Regiões.
Dia G
Ao Sr. Djalma Pompeu de Camargo Rangel:
N. 5.219 — Comunicando que o requerimento de 26 de agosto
de 1938. não poderá ter andamento enquanto não forem satisfeitas
as exigências médwas feitas pelo SMAC. (Ref. 9.56E-38.)
EXPEDIENTE DO CHEFE 'DA DIVISÃO DE METEOROLOGIA
Dia 1 de dezembro de 1938
Ao Sr. Dr. Raul R. Antunes Braga, M. D. juiz relator do Tribunal Marítimo Administrativo:
N. 5.172 — Respondendo ao ofício n. 588, de 8 de novembro
findo. (Ref.).
— Ao Sr. 'diretor cio Sindicato Condor:
N. 5.173,— Acusando o recebimento de 400 baiões para sondagens meteorologicas e agradecendo referida remessa. '(Ref.).
— Ao Sr. comandante da Base Naval do Rio Grande:
N. 5.171 — Acusando o recebimento do ofício n. 676. (Ref.).
EXPEDIENTE DO CHEFE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES
Dia 6 de dezembro de 1938
Ao Sr. Nelson de Almeida Viana:
N. — Comunicando que o requerimento de 10 de outubro
de 1938, no poderá ter andamento enquanto não for-mu satisfeitas as
exigências feitas pelo S. M. A. C. (Rei. 11.257-58.),
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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 p3rodo de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadaluras federais — Delegacias Fiscais, Alfándegas,
Mesas de Rendas o Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 7s, a que tém direito, em duas prestações semestrais de anow

Ministério da Agricultura.
Departamento Nacional da Produção Vegetai
DIRETORIA GERAL
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 7 de dezembro de 1938
Avisos:

De 30/11, n. 191 — Ao Sr. Interventor no Pará — Esclarecendo
que, pela regulamentação do ensino agrícola de 1934, só os diplomados por escolas reconhecidas terão os seus diplomas registrailáà
D. E. A.
EXPEDIENTE DO ER. DIRETOR OFRAL

Dia 7 de dezembro de 1C38
Portarias:
De 29/11 — N. 148 — Admitindo D. Maria Oliveira para seryir
como auxiliar de 2` classe nos Serviços Articuiados do FPV. em
Sergipe com o salário mensal de 400$000, a partir de 1 de janeiro
de 1939.
N. 149 — Admitindo André Cavalcanti de Albuquerque Neto,
para servir como auxiliar de 2' classe dos Serviços Articulados do
FPV, em Sergipe, scom o salário mensal de 400000, a partir de 1 do
janeiro de 1939.
N. 150 — Idem, idem — Luiz Andrade.
N. sei — Admitindo Ernesto Pinto de Sousa Alves para auxiliar de 5' classe dos Serviços Articulados do FPV. em Sergipe, com I
salário mensal de 250$000, a partis de 1 de janeiro de 1939,
N. -152 — Idem. idem — Vitalino Santbs.
N. 153 — Idem, idem — José Dionísio da SUN a •
N. 154 — Idem, idem — Antônio Clemente da Silva.
N. 155 — Idem, idem — Justiniano José dos Santos.
N. 156 — Idem, idem — Manuel Martins.
N. 157 — Admitindo Urbano de Oliveira Lima 7,-to, para wervir
como sub-assistente técnico de 2' clas Q e dos S"rv'-o ,1 Articulados de
Fruticultura, em Sergipe, com o salário mensal de 1:500$000, a partir
de 1 de janeiro do 1939.
N. 158 — Admitindo João Lopes da Silva, para servir como
feitor de 5' classe, dos Serviços Articulados da Fruticultura, em Sergipe, percebendo o salário mensal de 500$000, a partir de 1 de janeiro
de 1939.
N. 159 — Admitindo Rosil de Assis Cavalcanti para auxiliar de
2' classe dos Serviços Articulados de Fruticultura. em Sergipe, com o
salário mensal de 400000. a partir de 1 de Janeiro de 1939.
N. 160 — Admitindo Oscar Soares de Melo, para servir como
auxiliar de 4' classe dos Serviços Articulados de Fruticultura, em
Sergipe, com o salário mensal de 300 .000, a fartir de 1 do janeiro
de 1939.
N. 161 — Admitindo o agrónomo Edgar(' Chastinet Guimarães,
para* servir como suh-assistente técnico de 2' classe dos Serviços Articulados do FPV, em Sergipe, com o salário mensal de 1:309$030,
partir de 1 de janeiro de 1939.
N. 162 — Suspendendo, por oito dias, o guarda Valdernar tantos
do Aprendizado Agrícola do Pará, por haver faltado ao cumprimento
dos seus deveres.
N. 163 — Admitindo Alvaro Rosa, nara servi r como auxiliar de
escrita de 3' classe dos Serviços Articulados do FPV.. em Sergipe,
com o salário mensal de 600$000, a partir de 1 de janeiro de 1939.
Circulares:
De 29/11 — N. 124 — Ao Sr. diretor do SFPV — Transcrevendo
o ofício circular n. 2.897, de 23/11, do Serviço do Pessoal, solicitando que as folhas de ponto do pessoal titulado hem como todas as
folhas avulsas, pagas pelo Tesouro, relativas a nnvrrnliro ineeraines
sejam encaminhadas à Diretoria da Despe s:1 até o dia 25 de novembro e 16 de dezembro, respectivamente. Idêntica às demais dependências.
N. 125 — Ao Sr. diretor do SFPV — Transcrevendo o ofício
ri. 2.771/38, cio S. P.. comunicando que a posse dos funcionários
nomeados para os cargos do Quadro 'finfe°. deverá efetuar-se. exclusivamente, na Diretoria do Pessoal. ou perante ebtoridadee às quais
lenha concedido expressa delegação. Idêntica às demais dependências.
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Do 30/11 - 120 - Ao Sr. diretor do SFPV -Transmitindo
Serviço do resscd
o teUr do oficio n. 2.710/a8 do S. P., solicitando providências para
que sejam destacados da relação remetida em anexo, os nomes dos
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
funcionários mencionados e com as informações solicitadas.
N. 127 - Ao Sr. diretor do SEPV - Transcrevendo o teór do
Dia 6 de dezembro de 1938
ofício 2.717/38, do S. P., que solicita providências para que seja enOfícios:
viada a frequencia do pessoal titulado a que se refere uma relação
A' D. C .
anexa, afim de ser computado o tempo de serviço da carreira de
medico clínico.
N. 3.041 - Comunica que Elisio Pereira de Almeida nomeada
Dia 29 de novembro de 1938
por decreto de 10/11/38 para exercer interinamente o cargo de Prático Rural, classe D, do Quadro Único deste Ministério, tomou posse do
Ofícios:
cargo aludido em 28/11/38, tendo sido designado por portaria do miN. 4.202 - Ao Sr. inspetor da Alfândega de Santos - Soli-- nistro, n. 677, de 30/11/938, para ler exercício na Inspetoria Regional
aitando providências para que sejam entregues livres de direitos do S.I.P.O.A. em Silo Paulo.
ao Sr. Massayoshi Sunto, 500 caixas de sementes ele batatas "EigePede providências no sentido de ser distribuiclo à Delegacia Fianbeimer", importadas da Holanda, que devem chegar em dezembro cal, naquele Estado, o crédito necessário ao pagamento de vencimenpelo "Sentarem".
tos do funcionário referido, o qual será destacado do saldo existente
N. 4.203 - Ideia, idem, 500 caixas de variedade "Eerstellin- nas dotações de que tratam os decretos ris. 1.969, de 15/9/37 e 2.127,
ger" ao Banco Agrícola de Indniatuba.
de 16/11/37. (S.P. 2.419/38).
N. 4.204 - Idem, idem, aos mesmo Banco, 303 caixas da vaaiiiN. 3.042 - Comunica que por decreto de 23/11/38 Franci.:..ca
osele "Lonauragis" que devem ter cha gado pelo Napcf - sioele Rosa". Aquino foi nomeado para exercer interinamente o cargo de Prativa
S. 4.205 - Ao Sr. 'delega eo do .1.
Juno ao Ministerio - Rural, classe D, do Quadro Único deste Ministério, lendo sido eles:gess
sa:icitaialo seja reconsidecoUie 11 dado nu preaes,o 95:3-3e, do por poi tiaria do ministro, n. 678, de 30/11/1938, para ter exereaso
(me reoassou registro ao aoliant,oisento de 9:9ti0s000, su:icitado pela na Inspesoria Regional elo S.I.P.C).A., em Curitiba, Estado do Piss
ls,roloovia
raná.
Lia 20
Perlo providências no sentido de ser distribuido à Delegacia Fiscal
N. l.206 - Ao Sr. del eei s ie do T. C. joie( ' ao)- naquele Estado, o crédito necessário ao- pagamento de vencimentos
Solicas aio provi dencias para que seja eniregue ao qdimico agrô- do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo existente nas
dotações de que tratam os Iii • rd'elOS Ias. 1.969. de 15/9/37 e 2.137, da
nomo ¡Jurar Viana, 1.111/ Iidianlai:Jentr) de 3 :00U$001.).
16/11/37. (SP 4.211/38) .
N. a.208 - Ao Sr. diretor lie Caelabiliolade in Remelento uma
N. 3.043- Tendo sido extinto pelo decrelo'n. 2.939, de 418/38,
folha, loa imporáncia de 11:250:; 000, de aimirius de nevona ti ro a Fera
'ando Lesta Filho e mais 17 ventania:1es do l'omelito da Cedi ura doo, um cars, excedente oIa classe E. da carreira de Prático Rural. ,tii
virtude de exoneração de Reno Júlio Fioravanti Lorenzoni em 4/8/2a.
,•,go.
N. 4.210 - Ao se. divise- ,I0 Lslati s lica da Prodosão - Erica- funcionário subordinado . à Inspetoria liegional do S.I.P.O.A. em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, solicita providências no
aanliar o ie o requerimento do s • . 1,jieio 1,;lgo Japiim., pedindo iris- sentido
de ser anulada na Delegacia Fiscal naquele Estado a importar.o-rio:ao no registro de lavradores.
ao referido curse.
N. 4.213 - Ao Sr. inspr'l' dii Melodia-1i do Rio Ate janeiro -- eia correspondente
O crédito anularto deverá ser incorporado ao crédito "em ser'
Solicitando providencias para II r' sejam ointiegiiesi l i vaes íiii dois, na Verba
- Pessoal 1 - Pessoal permanente, para oportuna
tos aduaneiros ou de outros ciem 12 raixas ele teu-lias provem-ides cação nos 1
lermos ela Lei 284, de 28/10/36. (S.P. 3.314/38).
tia Polônia e destinadas á est , rii'maia no Laboratório doi Sementes
N. 3.044 - Tendo sido extinto pelo decreto n. 3.305, de 24/11/38
lo I)NPV.
cargo excedente da classe E, da carreira de Prático Rural. em
Coiro). - Rio elrimile doi sio wn
N. 4.216 - Aos Srs. . Travasso;..
de exoneração de Mário Nunes da Silva, em 24/11/38, funcio- Comunicando que, de acordo com inferinacão pre oerma peio ia. virtudesubordinado
is Inspetoria nesional do S.D.S.A., em Recife, E4.4
será criado em Pelotas um os;laheleciinento para a fissalizaeão rio co- ;tildo
fado de Pernambuco, solicita providências no sentido de ser anul:-.:da:
mércio de vinhos.
na Delegacia Fiscal naquele Estado a importância correspondente ao
N. 4.128 - Ao Sr. de l egrtio lo T. C. junto ao Ministerio - referido cargo.
Solicitando providências para que a "ia tevaa a imnortinicia dc réis
O crédito anulado deverá ser incorporado ao crédito "em sa.".
1:5008000 de ajuda de custo a Omilio Monteiro Searss agrônomo do na Verba
1 - Pessoal - I -Pessoal permanente, para oportuna radia
SD-SV.
cação nos termos da lei n..284, de 28/10/36. (S.P. 7.695/38).
N. 4.219 - Idem. ideni, de 12:1385/900 de salários de novembro
A' C. C. de Algodão em Sergipe:
a Jose Fernandes Barbosa e ir is 22 rontratadois do R. P. T.
N. 3.045 - Pede providências no sentido de . ser remetido a pste'
N. 4.220 - Idem. idrres de saci atioo de salários de novembro ri S. P., com a p7ssivel urgência, o ponto do Pisistrato Amorim e SIINdi
hialina Abreu Fiallm Na=cinireto Vitreel c'o 1. 1-1. V.
aos inêses de maio a dezembro de 1937. (S. P.).
:0:aeaa00 cio saliirios de novembro referente
N. 4.221 - Irem idem, rIm
- A' E. E. de Gana de Açucar em Curado.
mais
8e
contratados
All-nqurre.IP
c.
a Emilia Xavier Cavalenuti
N. 3.046 - Solicita providências no sentido de ser enviada
da Estação Experimentl de Poaiolog a de Deodorn.
este S. P.. a frequencia do pessoal titulado com exercício nessa Es-i
ao
Lloyd*
Brasileiro
puí
N. 4.222 - Idem. idein, o-le 1 :2U0
lação, relativa aos meses de junho e julho do ano o. finde. (S.P.) .
transportes de material no coasente ano, a diversas dependências de
- Ao sob-inspetor da 28.a Região - Maranhão:
DNPV.
Solicita a remessa do ponto correspondente ao fim.
N. 3.047
N. 4.223 - Idem, idem. di eansoo0 de gratificação a Paulo Cam- e...imirjo José Fuzetti de Viveiros no mês de setembro do 1934. (S.P.).
pos Porto e mais seis inerebro do Conselho de. F. das Exp. Arte e
- Ao inspetor da 7•2. Região - .São Paulo:
Cient. do Brasil.
N. 3.018 - Solicita a remessa do resumo do ponto do pessoal.
S. 4.224 Idem, idem. de 2 ‘. 02000 de gratificação a Hilto Are: titulado'com exercício nessa Inspetoria referente aos mesês de dezeme
tônio Alves e Jsoé . de Azeredo por servicos fóra das horas de expe- tiro de 1935 e dezembro•de 1937.
diente.
Seja tombem enviada a frequência do .ngrônomo Fomento Agia.N: 4.225 - Idem, ideia, lar:ecoo de gratificação alosé Gus- cola, Franklin Ribeiro Viegas relativa aos inêSes de maio a dezeintiro
tavo de Moura, por serviços loira das horas regulamentares em no- de 1933. (S.P.).
vembro.
- . Ao S.T.C. • - Paraná:
N. 4.226 - Idem, idem, de 17:100000 a Alves Magalhães &
N. 3.049 - Solicita previdências no sentido de ser enviado a este
Companhia por fornecimento de 300 caixas de bi-sulfureto de Car- S. P. a frequência do pessoal titulado que serve, junto a essa SacçãO.
referente aos mesês de julho a outubro de 1938, indispeneavel
bono feito em outubro.
N. 4.230 - Idem. idem, , *e 30:0908100 de salários de novembro .sificacão por antiguidade na carreira de "Agrónomo Cafeicultor", (Td,
a Maria José Barbosa Megalin a s e mais 103 contratados do T. B. V. quadro único deste, Ministério. (S.P.).
N. 4.321 - Idem, ideia, de 14:4418100 de salários de novemAo inspetor da 10.a Região -o- Rio Grande do Sul:
bro a Lorenzo ãlarlotti e mais 28 contratados da I. Q. A.
N. 3.050 - Solicita remessa a este S.P. a frequência do funciod
N. 4.232 - Ao Sr. diretor de Contabilidade - Remetendo os nário Olmirc. Amado, com exercício nessa Inspetoria, relativo ao
documentos corrprobatórios da aplicação dada pelo almoxarife Gas- de novembro do ano p. findo.
- Ao Campo de Sementes de Cacau - Cametá - Pará:
tão de Chagas Moura, ao adiantamento de 15:0008000.
N. 3.051 - Solicita remessa a este S. P. do frequência do .pes-,
N. 4.233 -Ao Sr. delegado do T. G. junto ao Ministério - Solicitando providências para que seja paga a importAncia de 97$800 soai titulado com exercício nesse Campo, relativa aos meses de fede gratificação a Manuel Damião da Costa por serviço fóra das ho- vereiro e novembro de 1937 e abril do corrente ano.
- Ao Sr. sub-inspetor da 3 a Região - Alagoas:
ras regulamentares em novembro.
N, 3.052 - Solicita remessa a este S. P. do ponto de José Pe..
N. 4.234 - Idem, idem. de 1:1308300 a Leopoldina Rallway por
reira de Miranda, relativo a abril e outubro do corrente ano, para ei
transporte de pessoal no corrente ano em proveito do DNPV.
N. 4.235 - Idem, idem. de 2008000 à revista "Chácaras e Quiri-- fim de contagem de tempo de serviu, na classe.
- Ao sub-inspetor da l a Região - Amazonas
trais" por fornecimento de 10 assinaturas ao S. I. R. C.
N. 3.053 - Solicita remessa a este S. P. do resume do ponto
N. 4.236 - Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal - Comunicando que o diretor do S. F. concedeu dois meses de licença para do pessoal titulado cora exercido junto a essa Sub-Inspetoria,
tratamento de saúde ao trabaftntdor Benedito Lima a partir de 1 de tivo aos meses de junho e agosto de 1936. •
- Ao S. F. P. A. em Pedro Leopoldo:
novembro. de 1938.
N. 3.051 - Solicita a remessa do ponto de Vitor Uivas, reN. 4.238 - Tdcm. idem. a Pedro Ferreira de Melo Filho parferente ao mós de janeiro de 1937.
-• •
tir de 7- da novembro de 1938.
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leeptlee da 95 Região — Paraná:
N. 3.055 — Solicita remessa a este S. P. da frequência de António Rebelo do Moura, relativa ao mês de setembro do corrente ano,
• Inctispensavel á classificação por antiguidade na carreira de "agre' pomo l'omento Arícola n do quadro único deste Ministério.
— Ao S. F. F. A. — Rio Grande do Sul:
N. 3.056 — Solicita remessa a este S. P. da frequência do pes'Soai titulado com exercício nessa Inspetoria, referente aos meses de
julho a novembro findo.
— Ao D. N. P. A.
N. 3.057 — Solicita a remessa da frequência do zootecnista AIaro Ferreira Neves, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano.
— Ao S. P. T.:
N. 3.05a — Solicita remessa do ponto dos funcionários abaixo
• relacionados, indispensável á classificação por antiguidade nas carreiras de "fiscal Plantas Têxteis" e "classificador de Algodão", do
quadro unico dêste Ministério:
Alberto Miranda Henrique — Julho a outubro de 1938;
Antônio Alves Pombo — Janeiro de '1937;
Benedito dos Santos Morais — Novembro e dezembro de 1937;
João da Cruz Borges — Janeiro e fevereiro de 1937 e março a
setembro de 1933;
Pedro Aires — Dezembro de 1937.
— Á I. R. do S. I. P. O. A., em São Paulo:
N'. 3.059 — Solicita remessa do resumo do ponto do pessoal
permanente com exercício nessa Inspetoria, relativo ao mês de outubro do ano em curso.
— Á C. C. Algodão em São Paulo:
N. 3.060 — Solicita remessa do ponto de Garibaldi Dantas, referente ao mês de janeiro de 1937.
—Á C. C. Algodão em A'agoas:
N. 3.061 Solicita remessa do ponto de Zoroastro Dias flecha, referente aos meses de outubro a dezembro de 1937.
— A C. C. Algodão em Minas Gerais:
N. 3.362 — Solicita remessa do ponto de Alencar Viana Filho,
referente aos meses de janeiro ti maio de. 1937.
— AI. R. do S. D. S. A. Felém:
N. 3.0R3 — Solicita remessa do resumo do ponto do pessoal permanente com exercício nessa Inspetoria, referente aos meses de janeiro a novembro dc corrente ano.
Ao S. T. C. — Paraná:
N. 3.064 — Sc,licita remessa da frequência do pessoal titulado
com exercício nesse Serviço, referente aos meses de julho a novembro do corrente ano.
•
— Ao'. T. C. — São Paul't
N. 3. 1 65 — Em solução Consulta formulada em vosso ofício
n. 4.432, de 7 do corrente mês, com referência à interpretação do
artigo 8.*, do Decreto n. 19.582. de 124e janeiro de 1931, declaro-vos
que:
1.°) os funcionários nomeados ou removidos terão o prazo máximo de trinta dias para entrarem no exercício de suas funeães, sen. do contado esse prazo da data da publicação do ato de nomeação ou
remoção;
2.°) em se tratando de remoção, o periodo gasto pelo fuasionário
para se transferir de uma à outra sede de trabalhos é considerado
pomo em teansito;
3.°) esse prazo de trinta dias poderá ser dilatado por mais três
prorrogações successivas, de 20 dias cada uma, que serão somados ao
Periodo de transite; neste caso, em estia uma das prorogaçães o funcionário perderá um terço de seu' Nenoimentos, isto c, na primeira prorogac5o de prazo perderá um te rço dos vencimentos; na segunda,
mais um terço e, finalmente na última, perderá integralmente seus
vencimentos:
4.*) a concessão de proro gaelo dc prazo para assumir o exercício
de um cargo ou função é da a çada dce Sr. ministro;
5.° dueante o periodo da transito o funcionário está, naturalmente disp .osado da assinatura do ponto, seja na repartição da onde
sái, seja naquela em que se deva apresentar. (S. P. 7339-38).
— Á D. C.:
N. 3.066 Comunica que por decreto de 23 de novembro do 1938,
Renrique Diniz Gomei foi iromeadt para exercer interinamente o
cargo de agrónomo D. N. P. V., alasse G, do Quadro único deste Ministério, tendo sido designach por portaria do ministro, n. 702, de
6 de dezembro de 1938, para te . exel cicio na D. E. A..
Pede omovidencias no sentido de ser distribuído ao Tesouro Nacional o crédito necessário ao 'amamento de vencimentos do funcionário alaclido, o qued será uss'aeadc do saldo existente na dotação
de que trata o decreto n. 2.640 de 5 de maio de 1938, e da dotação
provenient. da extinção de excerentes efetuada pelo decreto n. 3.023,
de 26 de agosto de 1938, cujo pedido de anulação e incorporação ao
crédito "Em ser', foi formulado pelo ofício re 2.245, de 17 de outubro
de 1938. (S P. 7.953-38).
— Ao b. F. P. V.:
N. 3.967 — Transmite a portaria ministerial n. 685. de 30 do
mês anterier, pela qual foram corcedidos seis meses de licença, ao
oficial administrativo. c9M exerci-iio nesse Serviço, Mariana de Souza
Costa. (S. P. 8.362-38 .
— Ao Jelegado do T. C. junte eu M. A.:
N. 3.0e8 —Comunica que o ministro, devidamente autorizado
pelo presi lente da República, em daspacho exarado na exilo-deão de
molhos n. 421, de 24 de novembro de 1938, e na forma do que pres-
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creve o item-V, do artigo de 26, do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938, resolve ralmitir et,mo extranumerário mensalista, Francisco de Parla Lagoa, pelo prazo de 25 de novembro a 31 de dezembro
de 1938. para desempenhas es funções de coadjuvante r1 .3 ensino
de 5.' classe da E. N. V. do D. N. P. A. (S. P. 4.618-38.
— Á D. C.:
N. 3.069 — Comunica qu , por decreto de 23 de noveint): a de
1938 Manuel Fanardes do Amaral Brasil foi nomeado para exercer,
interinamer te, o cargo de agrônomo 1). N. P. V., classe C, do Quadro
único deste MinisVsio, tendo sido i iesignado por portaria 4Io ministro
n. 703, de 6 de dezembro de 1938, para ter exercício nó S. D. S. V.
Pede providências no sentido de ser distribuido ao Tesoura Nacional, o crédito necessário ao pagamento de vencimentos do funcionário alulido, o qual será desteends do saldo existente na dotação de
que trata o decreto 2 640, de 5 de maio dc 1938 eido pedido de anWação
e incorporação ao cre, i ii.o "Em ;cr", foi formulado pelo criem n. 2.243.
de 17 de ostubro de 1938, deste Serviço a esfit li;retoria. (5 , p. 439
de 1938).
— Á 1.• C. R.:
Comunica que, em 29 do ccrrente, tomou pcsse, nesta Direto:ia,
do cargo da classe 3r, da canora da agrônomo D. N. P. V., Manuel
Fernandes do Amaral Brasil, nomeado para exercer, interinainente,
o mesmo cargo, por deertto de 23 deste.
O referido cida Ião. que é filho de José Leocklio do Amaral Brasil e de D. Joana do Amaral Brasil e nasceu em 1902, em Belém,
Estado do Pará, exibiu a eaeerneta de reservista n. 946. série A, cia
La DÃO,— Setor de léste. 2.° G. A. G., Secção extranumerária. S. P.
438-1938).
— Á Comissão Organizadora do
N. 3.071 — Transmite um exemplar do questionário desse Instituto, devidamente preenchido por Manuel Fernandes do Amaral Brasil, ao tomar posse do cargo de agrônomo D.N.P.V., classe "G", interino, do quadro único deste ministério, para o qual foi nomeado por
decreto de 23 do corrente (S. P. 4.381/38),
— Ao D.N.P.V.:
N. 3.072 — Comunica que o ministro, tendo presente o processo
S. P. 7.195/38, originado pelo requerimento em que o agrônomo
D.N.P.V., Zarathrusta Sondahl, solicitando ajuda de custo, por haver sido removido da Sub-Inspetoria Agrícola da 4 5 Região, do'
S.F.P.V., no Estado da Baía, para o Campo Experimental de Eno-.
logia, Viticultura e Frutas de Clima Temperado, do S.F., em Santa
Catarina, exarou o seguinte despacho: "De acordo. Um mês de vencimento. 29-11-38. — F. Costa." (S. P. 7.195/38).
— A D.E.A.:
N. 3.073 — Comunica que o ministro, tendo presente o processo 5. P. 7.421/38, originado pelo requerimento em que o escriturário, Georgino Francisco de Azevedo Paiva, pedindo ajuda de custo, por
haver sido transferido do A. A. do Rio de Janeiro para o do Minas
Gerais, exarou, em 29 de novembro último, o seguinte despacho: "De
acordo, arbitro um mês de vencimento. 29-11-38. — F. Costa.*
(S. P. 7.421/38).
— Ao D.N.P.M.:
N. 3.074 — Transmite a portaria ministerial n. 082, de 30 de
novembro próximo findo, pela qual foi posto à dispesição do Conselho Nacional do Petróleo, o engenheiro de Minas, Avelino Inácio de
Oliveira. (S. P. 7.546/38).
N. 3.075 — Comunica que, por portaria ministerial n. 679, de
30 de novembro próximo findo, foram concedidos seis meses de litença, ao oficial administrativo, com exercirio nesse Departamento,
Arnaldo Leopoldo de Murinelly. (S. P. 8.476/38) .
— Ao S. T. C.:
N. 3.076 — Transmite a portaria ministerial n. 681, de 30 de
novembro anterior, pela qual foram concedidos seis meses de licença
para tratamento de saúde, ao servente, com exercício nesse ¡Serviço,
Valentim Mutachele, (S. P. 8.286/38).
— Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Pernambuco:
N. 3.077 — Transmite o decreto pelo qual foi efetivada Areia
Bezerra Duarte, no cargo da classe "F', da carreira de auxiliar de
ensino, do quadro único deste ministério.
A referida funcionária tem exercício no Aprendizado Agrícola
rifasse Estado, pelo que rogo vos digneis dar-lhe posse, comunicando,
oportunamente, a este Serviço a data em que foi atendida a presente
solicitação. (S. P. 1.°94/38).
— Ao D.N.P.V.:
N. 3.076 — Comunica que foi remetido à Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional no Estado de Pernambupo; o decreto, pelo qual foi
efetivada Araci Bezerra Duarte, de auxiliar de ensino, convindo per
a repartição onde serve a funcionária cientificada, por via telegráfica, dessa circunstancia. (S. P. 1.994/38).
— Ao S. T. C.:
N. 3.079 — Transmito a portaria ministerial n. 683, de 30 de
novembro último, pelo qual foram concedidos trinta dias de licença
para tratamento de saúde, a partir de 2 de agosto do corrente ano,
ao servente, com exercício nesse Serviço, Fábio Collet e Silva. (S.
P. 8.451/38).
— Ao S.F .P .V.
. N. 3.00 — Comunica que o ministro, tendo em vista o requerimento em que o agrónomo Fomento Agrícola, com exercício nesse
Serviço, Kurt Repsold, pedindo ajuda de custo por lhe haver sido atri-
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buido o enaargo a que se refere a pirtaria Ministerial n. 34, de 21'. designado por portaria do Sr. ministro, n. 695, de 3- 12- 38, para,,
de março último, exarou o seguinte despacho: "Arbitro um mês de ter exercido na Inspetoria Regional do S.I.P.O.A., em Curitiba,
vencimento. Em 2- .12-38. — E. Cesta". .(S. P. 7.796/38).
Estado do Paraná.
N. 308 — Solicita informe ao encarregado da Sub - Inspetoria
Peço providências no sentido de ser distribuido à Delegacia
Agrícola, tm Natal, que a distriboição de crédito para pagamento do cal naquele Estado, o crédito necessário ao pagamento de vencimen-i
agrônomo D. N. P. V., Pedro Ferreira Pinto, foi providenciada pela tos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo existente
D. C. deste Ministerio, com a expedieão de oficio n. 3.300, de 20 de nas dotações de que tratam os decretos 1.969, de 15-9-38 e 2.137,
julho do corrente ano. !(S. P. 793-38).
Ao Si. delegado do T. C. junto ao M.
3.082 — Comunica que o Sr. Ministro por portaria a. 424 de
21 do corrente mês, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da
Reptial:sa, cai despacho exarado na exposição de motivos n. 397, de
la d osembro de 1938, e na forma do que prescreve o item V, do
de fevereiro de 1938 — resolve
aut. 2,1, do Decreto-Lei n. 210, de
como extranurnerário menSalista, Maurício Bitencourt Nogoekit da Gama, pelo prazo de 21-11 a 31 - 12 - 38, para desampenhar ae
funções sos auxiliar de escrita de 3' classe do D. N. P. A. (S. P.

de 16.11-37. (S. P. 7.012-38).
— 1.a C. R.:

N. 9.094 — Comunica que, em / do corente, tomou posse nesta
Diretoria do cargo da classe D, da carreira de prático rural, José da
Silva Fontes, nomeado para exercer, interinamente, dito cargo, por
decreto de 10 de novembro último.
- O referido cidadão exibiu o certificado de reservista de 3.a cem
tegoria, n. 24.786 da 1•a R.M., 2.a C. R. (S. P. 1.012-38).
— A Comissão Organizadora do I.P.A.S.E.:
N. 3.095 — Transmite, um exemplar do questionário desse Ti;..
s
1.2.10
.
tituto, devidamente preenchido por José da Silva Fontes, ao tomar
posse do cargo de prático rural, classe D, interino, para o qual foi
A 1' G. R.:
N. 3.o8:3 — Comimica que, em 1 cio corrente, tomaram posse, nomeado por decreto de 10 de novembro último. (S. P. 7.012 - 38).
ne-11 Doí-ioda, do cargo da classe G da carreira de agrônomo D. N.
— Á D. C. :
P. V. t . ris que foram efetivados, por decreto de 23 de novembro dlN. 3.096 — Comunica que por decreto de 23-11-38, Antônio
toei.. Ovai Freire Pereira e Alberto Fatuch.
Alves Torres, foi nomeado para exercer interinamente o cargo le
or meiro dos aludidos cidadãos; que é filho de Alva:o Pereira e. prático rural, classe D, do Quadro único deste Ministério, tendo sido
Saneia Freire Pereira, nasceu em 3 de janeiro de 1912, em Salvador, designado por portaria do Sr. ministro, n. 708, de 6-12-1938, para

Eslasto da Baía, tendo apresentado uma caderneta de reservista, ex- ter exercício no S. D. S. A.
•
pelida osso Tiro de Guerra n. 86, cm 18-8-33 e registada nessa C. R.
Pede providências no sentido de ser distribuido ao Tesouro Na, .
em 31-1-.S5.
cional o crédito necessário ao pagamento de vencimentos do funcio,
o seeendo, que é filho de Alberto Fatuch e Maria Fatuch, nasceu nário aludido, o qual será destacado do saldo existente nas dotaçõee
em 31-3413, em Curitiba, Paraná, tendo éxibido o certificado de re- de que tratam os decretos na. 1.969. de 15 - 9 - 37 e 2.137, e da &tacão
servista de 2' categoria, n. 26.74' da 5' R. M. — 9' C. R. (S. P. proveniente da extinção do excedentes efetuada pelo decreto 2.621,
7.754-38).
de 4-5-38, cujo pedido de anulaçáo e incorporação ao crédito "em,
it Comissão Organizadora do I. P. A. S. É.:
ser" foi formulado pelo ofício n. 2.185, de 12 -X- 38. (S. P. rffirnea
N. 3.084 — Comunica que, em 1 do corrente, tomaram posse, ro 6.785-38).
nesta D.Osioria, do cargo da classe G da carreira de agranome D. É.
— Ao T. N. P.:
p. V., em que foram efetivados, por decreto de 23 de novembro aiN. 3.097 — Comunica que Antonio Alves Torres tomou posse,
tiins. os Sis. llider Freire Pereira e Alberto Fatuch.
em 30 do mês de novembro. do cargo da classe D, do Quadro único
Os funcionários em apreço declaram ter preenchido, recentemente, deste Ministério, para o qual foi nomeado etrl carater
interino. (S.
a questionário desse Instituto, no qual só deve ser adiii.do O registo P. 6.785-38).
da efetivação de ambos, nos cargos (pie vinham exercendo interina— Á Rendas Internas:
mente. (-S. P. 7.751-38). N. 3.098 — Atendendo à solicitação contida em vosso ofício
Ao S. F. P. V.
417, de 22-9-938, junto vos remeto a relação das quantias globais
N. 3.085 — Remete a portaria ministerial n. 68 ,1, de 30 de no- n.
vembro proximo findo, que concedeu seis meses de li e ença, a partir descontadas, no período de maio a outubro do corrente ano, para cada;
de 1 do cm-rente, à dactilografa, com exercício nesse Serviço, Tereza consignatário, dos salários do pessoal extranumerário deste Minis,
tério cujo pagamento se efetua por intermédio da Pagadoria prt54
de Sousa Carvalho Dias da Costa. (S. P. 8.327-38).
pria. (S. P. 8.661-38).
A Associaçíio Central de Beneficência:
. — Ao D. N. P. A.:
N. 3.086 — Comunica que o extranumerário Pedro Carijó de
N. 3.099 — Transmite a portaria do Sr. ministro, n. 707, de
Castro não vem descontando, a favor dessa Associação, a consignação •
a
r(fere a vossa carta n. 197. de 21-11-938, por lilta de com- 6 do corrente mês, em que foi designado o fotógrafo, Durval Tompson ,
para, servir no Stud Book do Cavalo Puro Sangue de Carreira, como
paaer.eas to aos trabalhos do N. C. S. C. `S. P. 8.G60-38.
secretário do mesmo e sem outras vantagens, além dos seus venci,
:
mentos, até que seja organizado o Stud Book Brasileiro. (S. P.:
3.C87 — Cuinonica que os funcionários com .3xercício neste
,t
ssass,ea. &Leiais administrativos: Luiz Vicente Bei-1'nd de Ouro Preto, 7.697-38).
— Ao D.N.P.V.:
E:distrito chim, :Modesto linnatini Dias da Cruz, Luiz Frota Matos,
N. 3.100 — Transmite a portaria n. 703, de 6 de dezembro ear,
Dasa Mortais de Arruo,' Cfunara, e Amélia Cesar de Barros e os daatosigealos , Maria Càndicia Guimarães, Olga Breves e Mmina Leite de rente, pela qual foi designado o agrônomo D. N. P. V. Manuel Fordo Amaral Brasil, para ter exercício no S. D. S. V. . (S. P.
Casta; e a servente, Angelo Domingos Tancilo, tiveram compareci- nandes
4.381-38).
mento integral no mes de novembro proximo findo. (S. P.).
— Ao Sr. Chefe da 2' Circunscrição de Recrutamento Militar:i
Ao D., N. P. V.
N. 31101 — Solicita providências no sentido de ser informado a
3.G88 — Transmite a portaria n. 686, de 30 de novembro 11/timo, pela qual o Ministro concede, em prorrogação, 8 meses de li- este Serviço, qual a situação militar de Alberto Alvares Pimenta, filho
cellea. paia tratamento de saude, ao extranumerário men.salista Fran- de João Alvares Pimenta e Rosa Lopes Pimenta, nascido em Santa Te,
cisco Jurema Braga, trabalhador de 2' classa da Sub-Inspetoria Agría resa, Estado do Rio de Janeiro, em 1 de outubro de 1896. (S. P.).
essa ra: Fortaleza, no Estado do Ceará, do S. F. P. V. S. P. 3.482
Dia 7
oe 938 .n .
Ao D. N. P. V.:
Ao S. P. da Educação:
N. 3.102 — Transmite a portaria n. 699, de 5 de dezembro do
N. 3.n30 — Transmite o processo em que Maria Inez Dias pleiteia
o seu aproveitamento em cargo do quadro I desse Ministério. (8. P. corrente ano, do Sr. Ministro, pela qual foi designado o elassificadog
café, Armando Guimarães Cravo, para ter exercício na dependi:aia
- - de
eia do S. T. C., nesta Capital. (S. P. 8.517-38).
Ao S. F.:
— Ao L. G. P. M.:
N. 3.090 — Transmite a portaria do Ministro, n. '694, de 2 dó
N. 3.103 — Solicita a remessa da folha do pesssat titulado que
eorrewe mês, pela qual o Agrónomo D. N. P. V. Romu/o Peltier
serve junto a esse laboratório, relativa ao mês de junho do corrente
Gunçalves, foi designado para ter exercício nesse ;Serviço. :(8.
111_1 e se

4.509-28 .
—

Ao 'D.N.P.V.:

N. 3.091 — Transmite, a portaria n. 702, de 6 de dezembro dO

corrente ano, pela qual foi designado o agrónomo D.N.P.V., Hen-1
Tique Diniz Gomes, para ter exercido na D.E.A.. (S. P. núme-

ro 7.953-38).
— Ao D.N.P.A.:
N. 3.092 — Transmite, o decreto de 10 de novembro último,
pelo qual foi nomeado José da Silva Fontes, para exercer, interinamente o cargo da classe D, da carreira de prático rural do Quadro
iãnico deste Ministério.
Remete a Portaria do Sr. ministro, n. 695, de 3-12-938, pela

ano.

— Ao I. B. A.:
N. 3.104 — Solicita a remessa da folha do pessoal titulado canil
exercido nesse Instituto, relativa ao mês de agosto do corrente anos

— À Estação de Cana de Açúcar em Curado, no Estado de Pesas ..

nambueo:

N. 3.105 — Solicita remessa da frequência do pessoal titulad4
com exercido nessa estação, correspondente aos meses de junho q
julho de 1937.
'In
_
••••-• Ao A. A. na Bafa.:
N. 3.100 — Solicita remessa do ponto do pessoal titulado, contai .
exercido nesse aprendizado, referente ao mês de dezembro de 1937, qual foi designado o referido funcionário, para ter exercido na Ins- para o fim de contagem de tempo de serviço na carreira de egrônomg
petoria Regional do S.I.P.O.A. em Curitiba (S.P. 7.012-38).
DNPV do Quadro único deste Ministério.
— A D. C.:
- À I. R. do S. F. P. A. — Rio Grande dó
3.093 — Comunica que por decreto de 10-11-38, José da
N. 3.107 — Solicita remessa da frequência do meloal titulado
Silva Fontes foi nomeado para exercer interinamente o cargo de prá- com exercício n ,q m inspetoria, ~Mein WEL t12...k319 k4kY814w.
tico rural, classe D, do Quadro único deste Ministério, tendo sido In o do corrente mip

SN
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N. 5.330 - Solicita providências junto na Tribunal de Contas,
afim de que, do °rédito de 898:8008000, "Em
atribuido à verba i.- Pessoal I - Pessoal permanente, sus-consignação
Quadro único, de vigente orçamento deste Ministério, seja destaca-da e dietribuida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estono
de São Paulo, a importando de 2:729$000, para a'eniler, no periodo
de 15 de agosto a 31 de dezembro do correm° ano, o pagamsrto
dos vencimentos de Agb Pais Cavalcanti, no-s s do por Decreto de
30 de julho último para exercer o cargo de .khoasarife, classe E, do
Quadro único deste Ministério, do qual tomou po=,,ze a 15 de agosto
p. passado, e designado por portaria do Sr. IniniNtro para ter exercido na Inspetoria Regional do Serviço •le Fomento da Produção
Animal, em Barretos, Estado de S. Paulo.
•
N. 5.331 - Solicita providências junto au Tribunal de Contas,
afim do que, do crédito de 898:800000, "Em Ser", alribuido à verba
la - Pessoal, I - Pessoal permanente, sub-consignação 1 - Quadro
único, do vigente orçamento deste Ministério, seja destacada e distábuida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Palrá,
a importância do 5:000000, para atender, no perísdo de 21 de seterua 31 do dezembro do corrente ano, ao pagamçnto dos vencimentos
de Maria Vitalina dos Santos, nomeada por decreto de 3 ) de agosto
último para exercer, interinamente, o cargo do auxiliar do Ensino
- classe D, do Quadro único deste Ministério e designada por portaria do Sr. ministro para ter exerofeio no Aprendizado Agrígola do
Pará.
N. 5.332 - Solicita providências junto ao Tribunal de Contas,
afim co que, do crédito de 898:800000, "Em Ser . ', atribuido à verba
1a - Pessoal, I Pessoal permanente, sub-consignação 1 - Quadro
único, do vigente orçamento deste Ministério, seja destacada e distribulida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de AlagLas,
a importkncia do 5:0003000, para atender, no período do 21 de setembro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos vencimentos
do Silvio de Sousa Campos, nomeado por decreto do 21 de setembro
último para exercer o cargo de Agrônomo D.N.P.V. classe J, e
designado por portaria do Sr ministro para ter exercício na SubInspetoria Agrícola Federal no aludido Estado.
. 5.335 - Solicita providências junto ao Tribunal de Contas,
afim CIO soe, do crédito de 898:800000, 'Eia Ser", atribuido à verba
1° - Pessoal, I - Pes s nal permanente, sub-consignação 1 - Quadro
único, do vigente orçamento deste Ministério, seja destacada e distábuida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Minas
Gerais, a importtliscia de 1:974$200, para atender, no período de
26 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano, o pagamento dos
vencimentos do José Mosqueira Pereira de Melo, nomeado por decreto de 26 de outubro ultimo para exercer, interinamente, o cargo
do Veterinário - classe G, o designado por portaria do Sr. ministro
para ter exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção de
produtos do Origem Animal, em Belo Horizonte.
N. 5.336 - Solicitando providências junto ao Tribunal de Contas,
afim de que, do crédito de 898:8008000, "Em Ser", atribuido à verba
i a - Pessoal, I - Pessoal permanente, sob-consignação 1 - Quasiro
único, do vigente orçamento deste Ministério, seja destacada e distribuida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná,
a importância de 1:974$200, para atender, no período de 26 de outubro
a 31 de dezembro do corrente ano, ao pagamento dos vencimentos
de Georges Edouard Lotar Druet nomeado por decreto de 26 de outubro último para exercer, interinamente, o cargo de Veterinário alasse G, e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na Inspetoria Regional do Serviço de Inspeção do Produtos de
Origem Animal, em Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Sr. Comissário presidente da Federação Brasileira de Esco%troa do Mar.
N. 5.341 - Em resposta ao vosso oficio n. 612/38, do 27 de
setembro último, dirigido ao Sr. ministro, informo-vos que na
proposta orçamentária para 1939, encaminhada ao Ministério da Fazenda, foi incluida a dotação de 20:0003000 a titulo de auxílio a essa
Federação.
Todavia, tenho a dizer-vos que não são conhecidas desta Diretorias, as alterações finais levadas a efeito por parte daquele Ministério, não sendo possivel dataria informar-vos com segurança
si de acordo com os decretos 525 e 527 de julho último a subvenção
em causa tal transferida para o orçamento do Ministério . da Educação.
• Ir;
Ao Sr. Oketor do Serviço do Pessoal deste Ministério.
- 14. 5.947 Em resposta ao vosso ofício n. 2.544, de 4 do corrente, informo-vos que a proposta orçamentária para 1939, com
relação ao pessoal extranumerário, foi encaminhada •ao Ministério
*ia Fazenda com a seguinte disoriminaçãot
.
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Ao Sr. r'iretor do Orgaliação e . Del..• :?. da Produção.
N. 5'.355 - Remete, a ia via do empenho n. 651 de - 21-11-34
na importando de 2008000, extraido em proveito da Estrada cli
Ferro Maricá.
Outrosim, comunica, em relação ao ofício n. 782, de 2-7-38
que esta Diretoria aguarda resposta do Ministério da Viação, ao
qual foi feita, por esta Diretoria, urna consulta referente à concessão de transportes em estradas do ferro_ que estão sob a fiscalização federal.
Dia 30
Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Prodoeão
Vegetal.
N. 5.361 - Comunica, que por despacho de 23 de novenilsoi
vigente, o Sr. Presidente da República autorizou à aquisição do'
inseticidas e fungicidas, no total de 70:000$000, independentemente
da formalidade da concorrência e por meio de adiantamento, conforme propôs o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, no oficio
n. 1.098, de 23 de agosto do corrente ano.
Ao Sr. diretor do Instituto de Biologia Vegetal.
N. 5.375 - Declara que a proposta do orçamento deste Ministério para o exercício de 1939, foi encaminhada ao Ministério da
Fazenda em junho próximo passado, calcada nas propostas enviadas pelos departamentos e, ao que consta. já subiu à apreciação :to
Exmo. Sr. Presidente da República, razão por que nenhuma providência pode ser adotada a respeito da alteração pedida uo ofisio
n. 1.507 de 24 de outubro último.
Todavia, si for decretada a projetada reforma de serviços .!)
Ministério, a proposta orçamentária deverá voltar a esta Secreta:
de Estado para sofrer a necessária adaptação, sendo possis el. poiso,
atender-se à modificação pleiteada.
Ao Sr procurador da Secretaria' de Viação e Obras Públictt
Estado de São Paulo.
N. 5.400 - Solicita providências no sentido do ser remetida a
esta Repartição, nos termos do art. 235, parágrafo 2 0 , do Begula.
mento Geral de Contabilidade Pública, a la via do empenho
13, de 3-2-38, que se esgota com o pagamento da conta de zaa,oe
apresentada com o pedido n. 899, de 15 de outubro último.
a Sr. diretor geral do Derpartamento Nacional da Prodt:ção
Vegetal:
N. 5.401 - Devolve a 4' via do empenho n. 286, Lie
Anulado na escrituração a cargo desta diretoria, de acordo Dalt .: a
Comunicação constante do ofício n. 3.517-V, do 5-13-38, desss Diretoria Geral.
N. 5.402 --Devolve a 4' via do empenho n. 371, de . 21-11-38.
em virtude d.e não haver saldo suficieote, na sub-oonsignação mui'cada que possa atender à despesa a que o mesmo se refere.
- Ex.mo. Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.430 - Solicita providência,s junto ao Tribunal de Contag,
afim de que, por conta do crédito "-em ser", conforme aviso n. 151
de 7 de janeiro do corrente ano, pela verba 3 - Serviços e Et Cár-4
gos, I - Diversos, sub-consignação 20 - Despesas dos acordos, etc..,
01) - S.F.P.V., do vigente orçamento deste ministério, seja
distribuída à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado da.
Baia, a isnrportãncia de 350:000$, como reforço ao crédito d-;úil
250:000$ anteriormente distribuido àquela delegacia fiscal p ela =t1 bconsignação indicada, para as despesas dos serviços de "acordo"
relativos ao fomento da produção vegetal, na forma do disiPosto na
"termo de modificação" do acordo primitivo, termo este regWrale
pelo Tribunal de Contas em sessão de 4 de novembro do constrito
ano
- Sr. diretor da Imprensa Nacional:
N. 5.433 - Comunica que a despesa de 58:4500, relativa à pn•
comenda feita pelo ofício n. 4.400, de 4 do mês corrente, desta divos
tona, foi escriturada nesta repartição, de conformidade com a
Letra d da circular n. 261, de 1935, da Contadoria Central da MO.
blica
Comunica, outrossim, que, de acordo com a letra a da refsrids
circular, deixa de ser empenhada a despesa acima, por não existir
dotação própria no vigente oroamento deste ministério.
Dia 1 de dezembro de 1938

400:0032
Etttio. e;0, Ministra da Fazenda:
*0.580 :20530,
9.845 :84030 - N. 5.441 - Solicita providências afim de que do crédito dei
Diarista) w W
**
448:40030 $98: 8003„ atribuido à verba 1' - Pessoal, 1 - Pessoal permarentet
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21.074:4451600 de acordo com a comunicação do Tribunal de Contas a esta direm
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ano, e bem assim da deficiência de pesaal na sezretaria para verificação das saldos da verba destinada a este Instituto, só bojo
lhe foi possivel enviar a essa Comissão os referidos pedidas que 64)
ucliam registrados sob ns. 113.158 a 113.166.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pes.soal:
N. 1.7'i5 — Encaminhando o requerimento em que o auxiliar
ide I' classe (extranumerário mensalista) deste Instituto, José Rabelo, solicita ao Sr. ministro dispensa do pagamento do "selo
nomeação', de que trata a circular n. 2.811, de 21 de novembro,
próximo findo, alegando já o havei pago anteriormente.
— Ao Sr. diretor gerai do Dopa:tomento Nacmoal da Produção
Vegetal:
N. 1.746 — Remetendo em 4 vias, a conta na importância de
1:8008, em proveito do Lux-Jornal, proveniente de urna assinatura
ide recortes de jornais, durante o corrente ano.
IN. 1.747 — Remetendo em 3 vias, a folha de pagamento do,
pessoal diarista admitido de acordo com os arte. 24 e 25 do de;
ereto n. 871, de 1 de junho de 1936, a ser paga por conta do eréditO,
de 12:0008 posto à disposição deste Instituto por oss-e Departamento,
na importância de trezentos e eincocnta mil réis (250$), referente
no mês de outubro último.
N. 1.748 — Remetendo em 3 vias, a folha de pagamento do
pessoal operário necessário aos serviços de conservação dos jardins'
idos Palácios Presidenciais, a cargo do Jardim Botânico, na importância de três contos quatrocentos e noventa e seis mil réis (3:4968),
referente ao mês de novembro próximo passado.
N. 1.749 — Remetendo em 4 vias, a folha de pagamento, suplcs
orientar, do pessoal extranumerário mensalista deste Instituto, rciferente aos meses de setemtro e outubro últimos, na importância
ide seiscentos mil réis (6008000).
— Ao Sr. Ing. Agr. F. E. Devoto:
N. 1.750 — Comunicando que até a Presente data não receba,
Mos nem as sementes e nem a lista referidos no seu ofício de 6 do,
outubro último.
Quanto ao nosso "Cedro vermelho" devemos informar que,i
sendo um nome popular, é tombem regional, isto é, no Amazonas,
mas Guianas e na América Central chamam com oarteza "cedro ver-i
piolho" a Cedrela ociorata L.
1
Chamam também cedro vermelho a Cedrela affinis Vett., i5omuM
no sul da Baía, São Paulo e Minas Gerais.
— À Enna Sra. D. Corina Barreiros — A.ssociaçIte Cristã Feminina:
•
N.1.751 — Agradecendo o convite para assistir a Festa Trapiaal
:a realizar-se no Botafogo Foot-Ball Club, promovida por a quela aasoei ação .
— Ao Sr. Albino Silva:
N. 1.752 — Informando não ser possivel atender ao seu pedido..
As publicações: "Arquivo do Instituto de Biologia Vegetal" e
oltodriguesia" sómente podem ser remetidos a estabelecimentos deu,
ltificos e era permuta com publicações ciongèneres, devido não SeI4
I possivel, no momento, aumentar-se as tiragens das mesmas.
Dia 2
— Ao Sr. Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção
;Vegetal:
N. 1.753 — Remetendo as contas da The Leopoldina Railway Co.
Limited, de n. 8.143, proveniente de transportes efetuados durante o
corrente ano à requisição deste instituto, na importancia total de
yinte e seis mil e quinhentos réis (268500).
Aq Sr. Diretor da Contabilidade do Ministério da Agricultura:
N. 1.754 — Solicitando mandar desembaraçar a encomenda postal n. 32, número de ordem 39.736, vinda da Inglaterra pelo vapor.
nieiland Cheiftain", entrado neste porto em 23 de novembro último
e destinado ao Jardim Botanico do Rio de Janeiro.
— Ao Sr. Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção
yegetal:

N. 1.755 — Em atenção à circular n. 118, de 21 de novembro de
1938, transcrevendo o teor do oficio n. 2.843, de 9 de novembro Próximo passado do Serviço do Pessoal, comunica que na relação de falta
4e tempo de serviço, dos agrónomos D. N. P. V., que acompanhou
êludida circular, consta somente o nome de um funcionário deste Iaslauto, o agrónomo D. N. R. V. Francisco Domado de Azevedo, sendo
aue, no tempo pedido do referido funcionário, abril de 1935, teve e
mesmo comparecimento integral.
— Ao Sr. Diretor do Serviço do Pessoal:
N. 1.758 — Remetendo o boletim de frequência, dó mês de novembro último, do pessoal permanente do Quadro único do Ministério
ia Agricultura, servindo neste Instituto.
N. 1.757 — Remetendo a 4' via da folha de pagamento, assim
tomo o boletim de frequência, do pessoal diarista admitido de acordo
com os arts. 24 e 25 do decreto n. 871, de 1 de junho de 1938, a ser
paga por conta do crédito de 12:0002000 posto à disposição deste Inslituto pelo D. N. P. V., referentes ao mês de novembro próximo pesa
gado.
N. 1.758 — Remetendo a 4' via da folha de pagamento, do mês
mês de novembro último, do pessoal diarista que serve nos jardins doe
Palácios Presidenciais, a cargo deste instituto, na importançia de três
contos quatrocentos e noventa e seis mil réis (34903000), assim'
corno, o boletim de frequência do mesmo pessoal..
N. 1.759 — Remetendo o requerimento do biologista D. N . P.
Y. alasse H, do Quadro único do Ministério da Agricultura, servil-1(k)
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neste Instituto, Ilenrique Delforge, dirigido ao Sr. Ministro da Agá..,
cultura, no qual solicita seis meses de licença de acordo com o art. I.4).
do decreto n. 42, de 15 de abril de 1935.
— Ao Sr. Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção)
Vegetal:
N. 1.760 — Remetendo a conta na importando de dezenove contos
novecentos e oitenta mil reis (19:9808000) a favor da "A Construtora
Manuel Pereira Limitada", por serviços executados no segundo pavim
mento do edifício da Diretoria deste instituto.
Diretoria da Contabilidade
Primeira Secção
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 18 de novembro de 1938
• Ofícios:
Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal
N. 5.177 — Comunica que aprovou proposta do diretor do Serviço de Plantas Téxteis sobre a creação dos lugares de auxiliar da
2" classe e trabalhadores de 3" e e classes no quadro da Inspetoria
daquele Serviço em Ipamerí, Estado de Goiáz, com a admissão para
preenchei-os, respectivamente, de Raimundo Moreira dos Santos, Bere
tolino Pereira da Cunha e Tiago d'Alcantara.
Sr. inspetor regional do Serviço de Defesa Sanitária Animal ein
São Salvador:
N. 5.184 — Em referência ao vosso oficio n. 721, de 16 de agosto último, solicita informeis qual o fundamento legal da concessão dtt
passagem do Dr. Acácio Wei, para assistir a 3' exposição de animais.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.185 — Encaminha o processo de pagamento de 2:000$000,
de que é credora "Checaras e Quintais", proveniente de aquisição nd
corrente exercício, de 500 exemplares de "Seleção de Poedeiras" à razão de 42000 cada
Sr. chefe do Serviço de Aguas e Esgotos — Rua Uruguaiana, 43,
— Rio de Janeiro:
N. 5.188 — Solicita providências no sentido de ser ,reparado
defeito da caixa ou coletor de esgoto, existente na área central, andarf
térreo, do edifício em que funciona esta Secretaria de Estado, em vire
tudo das exhalações da mesma provenientes.
Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal::
. N. 5.190 — Comunica que o Sr. Ministro, pelo aviso n.
desta data, ao delegado fiscal no Estado do Paraná, delegou competéne
ela aos agrónomos Amaurí Pogi de Figueiredo e Ariosto RodrigneS
Peixoto, para requisitarem pagamentos e adiantamentos por conta doê
créditos distribuidos ou que o venham a ser aquela Delegacia Fiscal,
para as despesas do Serviço de Fomento de Cultura do Trigo naque/e
Estado, no corrente exercício.
Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.192 — Transmite o processo de comprovação do adiantae
mento de 11:000$000 recebido no Tesouro Nacional em 27 de junhO
próximo passado, pelo engenheiro de minas, classe "R", do Serviço dO
Fomento da Produção Mineral do D. N. P. M. Francisco de Paula
.1
B6a Nova, e comprovado em 29 de agosto próximo passado.
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério: ti
N. 5.199 — Encaminha o processo de pagamento de 1:4162800,
proveniente de gratificação a que fizeram jás Mario Abrantes da Silva
Pinto, técnico de Laboratório padrão "L" e outros por haverem pres.
Lado serviços extraordinários, como examinadores dos concursos de,
títulos e pfoyas para provimento do cargo do professor catedrático dO
4' cadeira da Escola Nacional de Agronomia.
N. 5.200 — Encaminha o processo de pagamento de 76:780$000,
de que é credora a Companhia de Construções "Otino S. A.", provem
niente de trabalhos feitos no período de 16 de agosto a 3 de novembrê'
do corrente ano, para conclusão das obras do Cáis que servirá ao Eu.
treposto Federal de Pesca, ti Praça 15 de Novembro nesta Capital.
N. 5.201 — Encaminha o processo de pagamento de 35:55(400M
— de que é credora a Companhia de Construções Otino S. A., proved
niente de serviços executados nas obras do Cáis do Entreposto Federar,
da Pesca.
Dia 21
Sr. diretor do Serviço Técnico do Café:
N. 5.204
Comunica que o Sr. Presidente da República, auto;
rim' a aquisição de dois automóveis, conforme o pedido constante
ofício n. 1.778, de 20 de maio próximo findo.
Dia 22
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
,
N. 5.212 — Encaminha o processo, de adiantamento de 9:20"
a ser entregue ao contínuo, classe G, desta Secretaria de Estado dd
Ministério da Agricultura, Rodrigo Pereira da Silva, afim de atende*
nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, ao pagament4
das despesas de concertos e conservação do material permanente(
inclusive dos automóveis que servem ao gabinete do Sr. ministro"
N. 5.213 — Encaminha o processo de pagamento de 279$800Y
de que é credor Manuel Damasio, escriturário de 5' classe, contratai
do, do Fomento da Cultura do Trigo, do D.N.P.V. proveniente del
gratificação a que fez jús no mês de outubro do corrente ano, PO
serviços prestados fóra das horas regulamentares
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ff.' N. 5.214 — Encaminha o processo de pagamento de 3:0006000,
W titulo de adiantamento feito ao Estatístico Auxiliar — classe E
— da Diretoria de Estatística da Produção, Armenio Mesquita 'Veiga, para atender nos meses de • novembro e dezembro do corrente
ano, as despesas miúdas e de pronto pagamento da referiria Diree
Leiria.
Dia 23
Sr. delegado do Tribunal de Coutas junto a este Ministério:
N. 5.216 — Encaminha o processo de pagamento de 2006000,
de que é credor o engenheiro rural, classe "L", da Secção de Arquitetura e Engenharia, Heitor Pinto da Veiga, proveniente de diárias
:vencidas do 27 a 30 de setembro do cot rente ano, por serviços preeeados fóra da sede.
- N. 5.222 — Encaminha o processo de pagamento de 4548400,
de que é credora a Estrada de Ferro Sorocabana, proveniente de
transportes feitos a requisição do Departamento Nacional da Produção Animal, em 1938.
N. 5.227 — Encaminha o processo de pagamento de 170$300,
de que é credora a The Leopoldina Railway Conapany Ltd.. proveniente do transportes feitos no corrente exercício em proveito do Ser:viço de Fomento da Produção Vegetal do D. N. P. V.
N. 5.229 — Encaminha o processo de pagamento de 1:250600,
de que é credora a revista "O Campo", proveniente de publicações em
proveito deste Ministério, no 3° trimestre do corrente ano.
N. 5.230 — Encaminha o processo de adiantamento de réis,
6:5306000. a ser entregue ao oficial administrativo, classe I — do
Serviço do Pessoal do quadro único deste minie kério — Gerardo
Alves do Carvalho, afim de atender, nos meses de aovembro e dezembro do corrente ano, ao pagamento das despesas com a aquisição de livros técnicos em proveito do Serviço de Pessoal.
N. 5.231 — Encaminha o processo de adiantamento de réis
3:600$000, a ser entregue ao motorista — claese G — do Gabinete
do Sr. ministro, Albano Affonso, para atender nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, ao pagamentó das despesas de concertos e conservação do material permanente, inclusive dos automóyeis que servem ao gabinete de S. Excia
N. 5.232 — Encaminha o processo de eeeiantamento de 5:0006,
a ser entregue ao agrônomo — classe J — e.) Serviço de Fomento
da Produção Vegetal do D.N.P.V. — Dano Tavares Gonçalves,
afim de atender, nos meses de novembro e dezembro do corrente
ano, ao pagamento das despesas com sua locomoção em regiões
desprovidas dos meios comuns de transportes," em proveito do FoMento da Cultura do Trige.
Dia 24
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a esto Ministério:
N. 5.236 — Encaminha o processo de pagamento de 9726200, de
que é credora a Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro,
Limitada, proveniente de fornecimento de energia elétrica em proYeito da Diretoria de Estatística da Produção no corrente ano.
N. 5.237 — Encaminha o processo de pagamento de 2:3006000,
de que é credor Fábio Furtado Luz, economista rural, classe L, da
Diretoria de Organização e Defesa da Produção, proveniente do
ajuda de custo correspondente a una mês de vencimentos, por ter
sido designado para representar este Ministério, no Congresso Cooperativista a realizar-se no Rio Grande do Sul, no corrente ano.
N. 5.238 — Encaminha o processo dç pagamento de 166200, de
que é credora a Estrada de Ferro Sorocabana, proveniente de tratasporte feito em proveito da Diretoria de Organização e Deffma da
Produção no corrente ano.
N. 5.240 — Encaminha o processo de pagamento de 1:000$000,
de que é credor Joaquim Gomes da Silva, proveniente de auxílio
concedido pela construção de um banheiro carrapaticida na fazenda
de sua propriedade, no município de Lorena, Estado de S. Paulo.
N. 5.241 — Encaminha o processo de adiantamento de réis
28:500$000, a ser entregue ao zeotecnista, classe L, do Serviço de
Foibento da Produção Vegetal do D. N. P. V. servindo como chefe
do Fomento da Cultura do Trigo no Estado do Paraná, Gil Stein
Ferreira, afim de atender, nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, ao pagamento das despesas com a a pileicão de material permanente, tais como: mobiliários, accessórios, artigos de escritórios, máquinas, motores, tratores, etc.
N. 5.243 — Encaminha o processo de pagamento de 768900,
de que é credor o Lloyd Brasileiro, proveniente de transportes feitos
a requisição do Departamento Nacional do Produção Vegetal nó corrente ano.
Sr. diretor geral do. Departamento Nacional do Produção
'Vegetal:
N. 5.250 — Comunica que aprovou a proposta do Sr. diretor
do Serviço de Fruticultura sobre a admissão de Ehetáquio Soares de
Sousa e Francisco Pimenta Lira, para preencherem os cargos de anxiliares de 54 classe, com exercício, respectivamente, no Campo de
Propagação de Plantas Frutíferas de Buenos Aires, no Estado do
Piauí e no Campo de Curamiranga, no Estado do Ceará.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministao:
N. 5.252 '— Encaminha o processo de pagamento de 291$700.
de que é credor Enéias Mesquita, desenhista, classe F, da Secção de
Arquitetura e Engenharia deste Ministério, proveniente de gratificação, por serviços extraordinários prestados fora das horas regulamentares, no período de 26 de setembro a 31 de outubro do corrente ano.
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Dia 25
Sr. ministro da Fazenda:
te°
N. 5.258 — Solicita providências, afim de ent':e seja entregae
ao engenheiro de minas, classe K, do Serviço de 1‘=.:eleuto da Produção Mineral, do D. N. P. M., Irnack Carvalho dc4". -e= sai, a titula
de adiantamento, a quantia de 302:0006000, para ate re'ef
sak Inesee
de novembro e dezembro do corrente ano, ao pagame tfe.ee jespesas
de toda a natureza com os trabalhos de pesquisas d
o, consj
te geofítando de: reparo do material de sondagens e apa
sica, inclusive aquisição de unia sondas "Sullivan" e
eeevo compressor e outras despesas nos Estados do Amazona tele.:
Baia, Paraná e São Paulo.
Dia 26
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.264 — Encaminha o processo de pagamento de 9778800,
de que é credor Raul Marques Alvim, auxiliar técnico desta Diretoria, proveniente de gratificação a que fez jús no mês de novembro
do corrente ano.
Dia 28
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a cate ministério:
N. 5.266 — Encaminha o processo de pagamento de 1:6506000,
proveniente de gratificação por serviços extraordinários no mês de
novembro do corrente ano, a que fizeram jús a arquivista, classe I,
Maria de Lourdes Stelling Barbosa Pinto e outros funcionários da Diretoria de Contabilidade.
N. 5.267 — Encaminha o processo de pagamento de 4006000,
proveniente de gratificação por serviços extraordinários no mês do
novembro do corrente ano, a que fizeram jús o oficial administrativo,
classe II, Paulo Iienriquets e outro, funcionários da Diretoria da Crutabilidade.
N. 5.268 — Encaminha o processo de pagamento de 711r00,
proveniente de gratificações por serviços extraordinários a que fizeram jús no mês de novembro corrente, Tomás Simmonds, pagador
e outros funcionários da pagadoria deste ministério.
N. 5.272— Encaminha o processo de pagamento de 1:500$000,
de que é credor Lafayette Fernandes da Cunha, einematografista deste
ministério, proveniente de gratificação a que fez jús no mês de novembro do corrente ano.
.-- Sr. diretor do Serviço de Fruticultura:
N. 5.274 — Solicita providências afim de que sejam enviados os
boletins de renda relativos aos meses de janeiro a maio, julho e
agosto do corrente ano, arrecadada em selos federais pela Fiscalização de Frutas em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
— Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Pernambuco:
N. 5.277 — Remete o processo D. C. 21.181-37, visto ter sido
distribuido o necessário crédito a essa delegacia fiscal, cabendo-vos
assim, o reconhecimento de parte da dívida, nos termos do art. 408.
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
— Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 5.278 — Comunica que a restituição da quantia de 86700 ao
extranumerário da Escola Nacional de Agronomia, João Dias Pais
Leme, incluida na respectiva folha de pagamento do mês de setembro
do corrente ano, só poderá ser feita pelo Instituto Nacional de Previdência, visto já ter sido a referida importância recolhida ao Banco
do Brasil, à conta daquele instituto.
— Sr. diretor do Serviço de Plantas Texteis:
N. 5.279 — Comunica que aprovou a vossa proposta, sobre a
criação do lugar de auxiliar de
classe no quadro da Inspetoria desse
Serviço no Estado do Pará, com a admissão para preenchê-lo, de Luiz
Antônio Pereira Reis, a partir de 22 de setembro próximo findu.
— Sr. chefe do Gabinete do Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.280 — Comunica que o processo em que Joaquim Augusto
de Andrade pede pagamento de 4:0006000, foi encaminhado a esse-ministério com o aviso n. 4.887, de 11 de outubro último.
_e. Sr. diretor-secretário do Tribunal de Contas:
N. 5.281 — Comunica que o Sr. ministro concedeu a dilatação,
por três meses, çlo prazo para a comprovação do adiantamento de
1-44:130$000, recebido, em 29 de junho próximo passado, pelo engenheiro, classe K, do Serviço de Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, Luiz Lofgren.
— Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.282 — Comunica que o Sr. ministro concedeu a dilataçãe,
por três meses, do prazo para a comprovação do adiantamento de
144:1306, recebido ,em 29 de junho próximo passado, pelo engenheiro, classe K, do Serviço de Aguas do Departamento Nacional de.
Produção Mineral, Luiz Lnfgren.
— Ao Sr. diretor da Imprensa Nacional:
N. 5.289 — Roga ser fornecida, durante o corrente ano, unia
assinatura do "Diário Oficial" ao Serviço do Fomento do Trigo, ene
Cenoinhas, no nstado do Paraná.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 5.290 — Comunica que o Departamento dos Correios e Telégrafos já providenciou no sentido de ser recebida como oficial, durante o corrente a-no, toda correspondência que for apresentada DMn
agrónomo Manuel Carneiro de A!buquerque rilho.
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— Ao Sr. diretor do Serviço de Fruticultura:
N. 5.292 — Comunica que aprovou a p...posta, sobre a creoção
1.10 (;(pis cargos de ajudantes-técnicos, de L a classe da Estação Experiieeteal de 'Viticultura e Etiologia de Pelotas Estado do Rio Grande
3 0 nl, com a admissão, para preenche-los, de Luiz Mascarenhas Alves l'erHra e Luiz Alvares de Morais.
— Ao Sr. Inspetor-chefe da Inspetoria Regional do S. D. S.
Anil, ai em Sào Salvador — Estado da Baia:
N. 5.2t'3 — Salicita providências afim de que seja remetido a
:sia Diretoria, o t,oNlm de renda dessa Inspetoria, referente ao mês
julho do corrente ano.
— Ao Sr. diretor geral do • Departamento Nacional da Produção
LI np'al
•
N. 5.21)5 — Comunica que o Sr. ministro pelo aviso n. 5.294
dota data, a deltGacão do Tribunal de Contas junto a este MinistérM, delegou compeUncia ao vosso substituto legal diretor em comissào — classe N — do Serviço de Aguas, Antônio José Alves de Sousa,
para requisitar pagamentos e adiantamentos por conta dos créditos
Wstribuidos à Preadoria deste Ministério, para custeio das despesas
tio referido Dcpararnento, durante o corrente exercício.
Dia 29
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.296 — Encaminha o processo de pagamento de 4:500$000,
te que sio credore3 Dager de Sousa Serra e mais oito auxiliares
extranumerarios mensalistas, do Serviço de Pessoal deste Ministério
troveniente de remuneração a que fizeram jús no mês de novembro
ou corrente ano.
N. 5.297 — Encaminha o processo, de pagamento de 2:300$000
de que e credor o engenheiro rural, classe L, Heitor Pinto da Veiga.'
proveniente de ajuda de custo correspondente a um mês de vencimentos, por ter de ir em comissão ao Estado do Rio Grande do Sul.
N. 5.298 — Encaminha o processo de pagamento de 3:900$000
de que é credor Rodolfo Von lhering, técnico em piscicultura do De-:
parlamento Nacional da Produção Animal, proveniente de gratificatão a que iez jus no mês de novembro do corrente ano.
— Ao Sr. diretor da Despêsa Pública:
N. 5.300 — Comunica, que o oficial administrativo, classe L, do
eeridro deste Ministério, Lauro Chaves Ferreira, esteve durante O
corrente mês, em comissão desta Secretaria de Estado no Estado de
São Paulo.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério::
N. 5.305 — Encaminha o processo de pagamento de 400$000,
proven:ente de gratificação a que fez jús no mês de novembro do
corrente ano o auxiliar cinematografista da Diretoria de Estatística
da Produção Pauline Ponce Silveira.
— Sr. sub-inspetor Agrícola Federal em Florianópolis — Santa Catarina:
N. 5.310 — solicita providências afim do que sejam remetidos
os boletins de renda no Núcleo. Colonial "Esteve.s Junior" referentes aos meses de janeiro a abril do ano vigente.
Untrosim, pede atenção para .as determinações da Circular número 3.200, de 27 de dezembro de 1934.
— Sr. inspetor Agrícola Federal da 9.* Região — Curitiba
Paraná:
N. 5.312 — Solicita providências afim de que sejam enviados,
es boletins de renda do Núcleo Colonial "Senador Corrêa", relativos'
ais meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ,ano.
Ontrosine pede atenção para o que determina a Circular mlnie=
ro 5.200. de 27 de dezembro de 1934..
sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:'
N. 5.313 — Encaminha o processo de pagamento de 2:000$000,
de que é credor o químico do Instituto de Química Agrícola Antenor Alves de Souza Machado, proveniente de gratificação no mês
de novembro do corrente ano.
— Sr, dire,or geral do De partamento Nacional de Produção
Animai:
N . 5.316 comunica, o p onto do funcionário desse Departa.
mento. que serve nesta D. C. no periodo de 23 de outubro a 20 de
novembro do ano corrente.
Guilherme BIttencourt — Compareceu sempre.
— Sr. diretor geral do Dep artamento Nacional de Produção
Mineral:
N. 5.317 — Comunica, o ponto dos funcionários desse Departamento, que servem nesta D. C., no período de 23 de outubro ã
20 de novembro do ano corrente.
Paulo Rendastes — Compareceu sempre.
Armando Pereira Leite — Gozou 4 dias de férias de 1937. Coniparereti nos demeis'.
Vatter de Rocha Miranda — Teve i falta justificada. Compare,u nos demais.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto ã éste Ministério:
N. 5-.319 — Encaminha o processo • de pagamente de 1:032$300,
dr, mie i o reder o oficial administrativo — classe j — desta Secretr-ii de Fstado, Newton de Azevedo, proveniente de diárias a que
ff 7 i1 n 4 por serviços fora da sede, durante o mês de outubro do eorr Pn± n e o. em comissão no Estado de São Paulo.
— Se . delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rid
esesSe do Sul — Porto Alegre:
N. 5.322 — Em resposta ao vosso oficio n. 25 de 25 de 'ontli-•
A lt i mo, remete o processo n. 28.830 de 1937, de interesse dó
N. fp r'nário do Serviço de Defesa Sanitária- Animal, nesse Estado,
" e.mnel Vasconcelos Linhares, o qual deixou de acompanhar p meu
Cír: ,) n. 4.351 do 29 de setembro passado
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— Sr. delegada do Tribunal de Contas junto a este Ministério f:
N. 5.324 — Encaminha o processo de pagamehte ue 57$500, de'
que é credora The Leopoldina Itailway Company Ltda., proveniente.
de transportes concedidos, no corrente exercício, em preceito doi
Serviço de Fomento da Produção Vegetal do D. N. P. V.
N. 5.333 — Tendo essa delegação, recusado regista à despesa'
de 3:300$000, relativamente a gratificação concedida a Otávio Roe
drigues da Cunha, agrônomo do D. N. P. Vegetal, classe 11, e core
respondente a 3 meses de vencimentos por serviços extraordinário
que o mesmo vem prestando em auxílio à campanha do Gasogénio*
cabe-me declarar que o crédito de 200:000$000, tem por fim ocorrer todas as despesas com a propaganda, concurso e demais serviços
que se relacionam com o gasogénio.
N. 5.334 — Pelo ofício e. 237, de 27 de ottiubso próxlmo findo*
essa Delegação comunica haver recus,aele registro à despesa na ira-s
poitância de i :272$700. de que é credora a "Livraria Editora Seiça",
proveniente de assinaturas de revistas e jornais, eo corrente ano*
em proveito da Diretoria. de Estatística da Produção.
A recusa referida baseia-se no fato de que parece haver ime
propriedade de classificação, por se tratar de aquisição de coleçõee4
referentes a vários anos findos e que se destinam cerLam•ente à rei-e
blioteca.
Na espécie, traia-se realmente de assinaturas de revistas. Dedal*
porém, a natureza das publicações cuja matéria se acha encadeada,
pelos anos mencionados, a Diretoria de Estatística da Produçãot
Seve necessidade de adquirir não sómente a assinatura relativa aog
últimos números das revistas, .mas ainda as dos anos anteriores.
A despesa enquadra-se, pois, na classificação infinda, razão,
!por que, submetendo novamente o processo ao exame dessa Dele-4
gação, solicito reconsideração do vosso despacho, afim de que isejai
registrada a despesa em apreço.
N. 5.337 — Encaminha o processo de pagamento de 25:000$, al
e-1
título de adiantamento feito ao escriturário classe — insp
' tarja Regional de Sericicultura em Bárbacena — Estado de Minas]
Gerais — do D.N.P.A. Antônio Calixto de Campos, para atender,'
nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, al() pagament04
de auxílios para construções de sirgarias a 100 sericicultores de]
15 Estados, a 250$ a cada, como propaganda da indústria.
•I
— Sr. diretor da Despesa Pública:
N. 5.338 — Restitue o processo n. 65.750-38, no qual é inta-1
ressada D. Felenila Ribeiro Viana.
- Sr. pagador deste ministério:
i
N. 5.339 — Comunica que o oficial administrativo, classe
Télio Pinto da Veiga, esteve durante o corrente mke em com:ssão1
desta Secretaria no Estado de São Paulo.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junho a este ministério:1
N. 5.343 — . Encaminha .o processo de pagamento de 10:000$•
de que é credor o especialista em ecologia agrícola, contratado, pro-n
fessor Girolame Azzi, proveniente de gratificação a que fez jus .nalf,
meses de outubro e novembro do corrente ano.
— Sr. presidente da Comissão Organizadora da Primeira Re-4
união Sul Americana de Botânica:
N. 5.344 — Em referência ao vosso ofício n. 1.205, de 2 ne Se-I
tombro do c.orrente ano, no qual são solicitados transportes gratuitos,
nas Estradas de Ferro e nas Componhais de Navegação Nacionaisi
aos que, dentro de território nacional, tenham aderido à Reuniãot
e a esta queiram -participar, cemunica .que o Sr. ministro deixa dl
3
Atender ao referido pedido por falta de apoio legal.
— Sr. Dr. 5° procurador da República:
N. 5.845 — Restitue o processo em que é interessado Antbnlot
Inácio Cardoso.
— Sr. diretor geral do Departamento Nacismai da Prestação(
Vegetal:
N. 5.346 — Comunica que em viettisle de um ofício da Bolsa]
de Mercadorias de São Paulo, solicitando a este ministério um fun-e
icionário para acompanhar a confecção doe moshruários da Secçãoi
de Padronisação do Algodão naquele Datado, o Sr. ministro designou
para esse fim o chefe da 311 Secção Técnica do Serviço de Planta
Téxteis, José Maria Fernandes, cancelando assim a viagem que
mesmo deveria fazer ao Norte cio Pais, e autorizando a aplicação dai
ajuda de custo que lhe foi concedida no desempenho de sua nevai
Imissão.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério-(
N.5.348,— Com o oficio n. 224, de 24 de outubro próximo findem
essa delegação restituiu o processo relativo ao pagamento da tal+
113°aq-baleia de 1:2004, de que é credora a revista "Agricultura e P.e'
teuária" comunicando haver recusado registro àdeepesa sob o fun4
lciament:o de impropriedade de classificação e por falta de assinatura'
pio "Pague-se". •
1 Regularizada a falta apontada, cabe-me declarar quanto ao pelei
!Melro fundamento da impugnação que não houve impropriedadól
de classificação da despesa porque não se trata no caso de aquisiceol
Ide revistas para gple.oão de biblioteca, hipótese em que não se jusei
Mearia a compra de tão grande número (30) de assinaturas. ON
'que ocorreu foi o seguinte: o ministério, julgando interessante al
revista em apreço, pelo modo por que aborda os assuntos relativoti
.à agricultura e pecuária, resolveu adquirir trinta assinaturas dai
Mesma pana distribuição no Pais, com o fim de divulgnr con1cci.4
mentos úteis a lavradores e criadores

Et:; lin (10 10

nrcnrn

(1FTC.TAT, (Sr prn'ei ff

winn•ery,

Dezembro de 1938 24977

- Ao Sr. Chefe da Secção de Padronização e Beneficiamento
do Algodão em João Pessda - Estado da Paraíba:
N. 5.888 - Visto não ter sido atendida a retificação solicitada
no ofício n. 4.18e, de 21 de setembro p. passado desta Diretoria,
restituo novamente para os devidos fins o processo de balancete de
credito relafivo ao mês de julho do corrente ano.
- Ao Sr. Inspetor-chefe da Inspetoria Regional do S.D.S. Animal em Barreto - São Paulo.
N. 5.389 - Remete processo D. C. 13.790-38, em que é interessada a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, afim de ser por
essa Inspetoria indicada nas requisições juntas, a natureza dos serviços prestadu pelos respectivos funcionários.
- Ao Sr. Diretor do Serviço Técnico do Café no Estado do Rio
de Janeiro:
N. 5.390 - Remete o balancete de julho do corrente ano, que
deixou de acompanhar o ofício desta Diretoria n. 4.133, de 19 de
setembro do corrente ano.
- - Ao Sr. Delegado do Tribunal de Contas junto a este MinisN. 5.354 - Comunica que o Departamento dos Correios A Ta-I tério:
légrafos já providenciou para que seja recebida corno oficial,
N. 5.391 - Encaminha o p rocesso de pagamento de 6248400,
Imoto o corrente ano, a correspondência que fôr apresentada pelos de que é credora a Companhia Mogiana
de Estradas de Ferro, proverveterinário classe I, Caubi Câmara Bonfim, com exercício na Ins-4 niente de transportes feitos à requisição do Departamento Nacional
Paulo,
Mato
Grosso
e
Goiaz.
/São
de
petoria. Regional
da Produção Animal no corrente ano.
- Sr. inspetor chefe da Inspetoria Regional do Serviço de De- Sr. sub-inspetor agrícola federal no Estado do Rio Grande
ffesa Sanitária Animal era São Paulo:
do Norte:
N. 5.356 - Atendendo à solicitação constante do vosso ofício
N. 5.393 - Solicita providências afim de que seja enviado o
St. 1.622, de 27-10-38, vos restitue o processo D.C. 13.812, afim de boletim de renda relativo ao mês de julho do corrente ano.
Ser feita a retificação necessária.
- Ao Sr. diretor do Serviço do Fomento de Produção Vegetal:
N. 5.399 - Em referência ao vosso ofício ri. 2.636, de 31 de
Dia 30
outubro último, declara que deveis convidar o interessado a comSr. delegado do Tribunal de Contas junto a este ministério:
pletar o sêlo da petição inicial, bem assim, selar os demais doN. 5.376 - Encaminha o processo de pagamento de 1:900$, de cumentos:
lque é credor Elzamann Magalhães, assistente do Serviço de Caça
- Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minise Pesca, proveniente de gratificação a que fez jús no mês de novena.
tério:
ibro do corrente ano.
N. 5.412 - Encaminha o Processo de pagamento de 1:0003000,
N. 5.377 _Encaminha o processo de ¡pagamento de 50$, de que
'é credor o Departamento dos Correios e Telégrafos, proveniente de que é credor Arquimedes Bandeira de Melo, proveniente do auIde transferência dos aparelhos telefónicos instalados no gabinete xílio concedido pela construção de um banheiro carrapaticida na fazenda de sua propriedade, no município de Nazareth, Estado de Perdo Sr. ministro.
N. 5.378 - Encaminha o processo de pagamento de 328800. des nambuco. .
N. 5.413 - Encaminha o processo de pagamento de 8238600, de
ue é credora The Leopoldina Railway Company Ltd., proveniente
de transportes concedidos .no corrente exercício, em proveito do Ser.. que é credora a Companhia de Carris, Luz e FOrça do Rio de Janeiro, Limitada, proveniente de fornecimento de energia elétrica á
!viço de Fruticultura do D.N.P.V.
N. 5.379 - Encaminha o processo de adiantamento de 48000$, Diretoria de Estatística da Produção, no mês de julho do corrente ano.
Ia ser entregue ao agrónomo do Serviço de Fomento da Produçáo
Retal. do D.N.P.V., Frankiin Ribeiro Viégas, afim de atender. noa
N. 5.414 - Encaminha o processo de pagamento de 4008000,
anesee de novembro e dezembro do corrente ano, ao pagamento das de que são credores o oficial administrativo, classe J, Dulce Pinto
despesas com a aquisição de sementes de trigo e condução e Vau. Ferreira de Magalhães, e o datilógrafo, classe G, Jessie Serra França,
porte, no Estado de São Pauto, ,em proveito fi0 Fomento da Cultura funcionários desta Secretaria de Estado, por terem prestado servido Trigo.
ços fora das horas regulamentarós, no mês de novembro do corrente
- Sr. diretor do Serviço de Contabilidade do Ministério dki ano, á razão de 200$ mensais, cada uma.
N. 5.416 - Encaminha o processo de pagamento de 2:2008000,
Trabalho, Indústria e Comércio:
N. 5.380 - Acusa o recebimento de dois exemplares das "Ta,-. de que são credores Geraldo Goulart da Silveira e outro, na qualitbelas Explicativos do Orçamento desse Ministério'', para o coerente dade de professores da Escola de Horticultura "Venceslau Belo",
proveniente de gratificação a que fizeram jús no mês de novembro
exercício, agradecendo a remessa dos mesmos.
- Sr. delegado 1:110 Tribunal de Contas junto a este ministério: do corrente ano.
N. 5.417 - Encaminha o processo de pagamento de 1:9008000,
' N. 5.381 - Encaminha o processo de pagamento de 81$906, de
sque é credora a Rede Mineira de Viação, proveniente de transportes de que é credor António Carlos Pestana, assistente biologista da Es-.
ide material feitos em proveito do Serviço de Fruticultura do• taça° Experimental Central de Café, em Botucatil, do Serviço Técnico do Café, proveniente de gratificação a que fez jús no mês de noEt .N.P.V., no corrente ano.
N. 5.382 - Encaminha o processo de pagamento de 68700, de vembro do corrente ano.
.que é credora a Scciété Anonyme du ("az de Rio de Janeiro, proveni- Ao Sr. diretor do Serviço de Fruticultura:
ente de fornecimento de gás à Diretoria de Estatística da Produeão.
N. 5.418 - Solicita ser encaminhada a esta Diretoria a 4° via
- Sr. chefe da Inspetoria Regional do S.D.S. Animal. - For- da folha de pagamento do amanuense de 55 classe da E stacão Expetaleza - Ceará:
rimental de Viticultura e Enologia de Pelotas. Estado do Rio Gran• N. 5.383 - Solicita providências afim de que sejam remetidos a de do Sul, Arnaldo de Freitas Castro, referente a fevereiro do ano
esta Diretoria, os boletins de renda dessa Inspetoria, relativos aos corrente. que deixou de acomnanhar o ofício n. 60. de 3-3-38.
- Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minismesès de abril e maio do ano em curso.
Outrossim, chama atenção para a circular n. 5.200, de 27/12/34, tério:
N. 5.419 - Encaminha o processo de pagamento de 568500. de
e tratando-se de renda negativa do referido boletim, deverá ser enque é credora a Estrada de Ferro Sorocabana. proveniente de transviado com a declaração: "Não houve".
- Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério: porte, concedido em proveito do Serviço de Fomento da Cultura do
N. 5.394 - Encamiena o processo de pa gamento de 5:361$, pro- Trigo do D. N. P. V. em 1938.
veniente de diárias ne mês de novembro do corrente ano, a que
- Ao Sr. Dr. 1° procurador da República:
N. 5.420 - Restituindo o processo de exe"utivo fiscal movido
fizeram jús o oficial admáiistratieo classe L, eólio de Barros o outro,
por terem prestado senicos fora da sede na comissão de inquérito ins- pela Fazenda Nacional contra Tlizieiro Russo, de-lorts (111P esta Ditaurado na Secção do Serviço Técnico do Café em Juiz de Fora, Es- retoria não tem elementos para prestar os esclarec'mutos solicitado de Minas Gerais.
tados.
N. 5.385 - Encaminha o processo de pagamento de 9008700, de
- Sr. diretor da Imprensa Nacional:
que é credora a Companhia de Carris, Lúz e Força do Rio de Janeiro
N. 5.4 , 1 -- Solicita ser fornecida uma tw=inatr"a do "Diário
Limitada, proveniente de fornecimento de energia elétrica à Diretoria Oficial" durante o corrente ano, ao Servir() de veelen t e de Cultura
"co
'de Estatística da Produção, em setembro do corrente ano.
do Trigo, devendo a Mesma ser endereçaria h n.fl
-- Ao Sr. Delegado do Tribunal do Contas junto a este Minis- de Trigo na Estação Férrea Engenheiro Luiz Englert, Modo do Rio
térj
Grande do Sul.
N. 5.386 - Encaminha o processo de pagamento de 4438600,
- Sr. diretor dos. Serviros Agrícolas Articulados entre o Gode que é ceedora a Companhia Telefônica Brasileira, proveniente de
serviço telefônico prestado em proveito da Secretaria de Estado des- verno Federal e o Estado do Pará:
N. 5.422 - Comunica que aprovou as propostas sob ,e a prote Ministério, em 1938.
a de
___. Ao Si'. Inspetor-chefe da Inspetoria Regional do S.I.P.O.A. moção da auxiliar de 5a classe Asserção topes da Costa para
4' classe com o sa l ário de 30o$000. em substitnierse a Ilo .2 ‘mièn Arem Niterói:
raie de 1",imr e a Prin*QI., Esther Ierece Cohen Flexa a vaga cie
N. 5.387 - Declara que o oficio n. 636, de 30 de junho
aux . liar de 5° classe, com o salário mensal de 2508000
dessa Inspetoria, não foi recebido por esta Diretoria.

A final:( ! ade com ene se adquiriu a referida publica". não/
deixa dúvida alguma quanto á clar:sificaeito da despesa imputa a
eubcons.reinef o 1 - ;Servç . o de Propaganda, etc., da verba 3.
AFinni. submetendo o processo novamente ao julgamento eessa
Delegreão. solicito a reconsideração do vosso despacho, afim de que
seja reg I strada a despesa de que se trata.
- t;r. diretor da Despesa Pública:
N. 5 349 - Transmite o processo referente a comprovação do
tadiantamento de 50:0004. recebido em 2-9-938, pela agrônomo,
?classe J. Arnauri Pagigi de Figueiredo e comprovado em 27 de outubro
de 1938.
N. 5.350 - Restitue o processo que acompanhou o oficio miP•ro 2.279, de 11 de outubro últinio, Nisto referir-se o mesmo a'
KUneinnári0 pertencente ao Ministério da Viação.
N. 5.352 - Restitue o processo n. 50.545-37, em que é interessada a Société Anonyme du tlaz de Rio de Janeiro.'
- Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção.
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— Sr. diretor da Despem Pública:
1'4. 5.423 — Transmite o processo referente ã comprovação do
adiantamento de 150:0003000, recibo no Tesouro Nacional em 2 de
agosto do corrente ano, pelo agrónomo biologista, classe K, do Departamento Nacional da Produção Vegetal, Luiz Augusto de Azevedo
Marques, e zomprovado em i de novembro de 1938.
— Sr. inspetor-chefe da Inspetoria Regional em Pedro Leopoldo — Minas Gerais:
N. 5.424 — Tendo esta Diretoria verificado engano no balancete de créditos relativo ao mês de setembro do corrente ano, restitue o referido balancete para a devida retificação, solicitando seja
o mesmo com a possível urgência enviado novamente a esta Diretoria .
— Sr. chefe do Serviço de Fruticultura 1.2 a Secção Técnica) no
Estado de Pernambuco — Recife:
caulno no balanTendo esta Direluria veriíica
N. 5.425
ce t e de crédito relativo ao rn:_s,e de setembro do co..rente ano, restitue o referido balancete para a &vida retifica.;ão, suliálando seja
o mesmo com a possível urgênc:a enviado novamente a esta Diretoria.
— Sr. sub-inspetor da Inspetoria Aericola da 6° Região no Estado do Espia() Santo —• Vitória.
N. 5.426 — Tendo esta Diretoria reailicado engano no balancete Ge créditos relativo ao mês de setembro do corrente ano. restitue
o ...aferido balancete para a devida retificaf:ão, so l icitando seja o niestoo com a possível urgência enviado novamente a esta -Diretoria.
— Sr. diretor do Ensino Agrícola:
N. 5.427 — Em refenência ao vosso ofício n. 1.191, de 26 de
agi sio último, declara que o Sr. encarregado da expediente. na ausência do Sr. ministro, resolveu por despacho dc I de novembro do
cor.mnto ano, aguardar o novo orçamenta.
— Sr. chefe da Secção do Serviço Técnico do Café no Estado do
1;'ipirifo Santo — Vitória:
N. 5.428 — Tendo esta Direforia verif cato engano no balanceie de crédito relativo ao mês de setembro do corrente ano, restitue
o referido balancete para a devida retificação, solicitando seja o mesnrio com a possivet urgência enviado novamente a este Diretoria.
— Sr. diretor do Serviço de Plantas Texteis:
N. 5.429 — Em referência ao vosso ofício n. 2.R56, de 4 de
novembro de 1935 comunica que o Sr. ministro indeferiu o referido
do.
— Sr. delegado da Tribunal de Contas junto a este Ministécio:
N. 5.432 — Encaminha o processo de pagamento de 4901300. de
que é credor o oficial adminisitrativo, classe J, Pedro Anibal da Paixão. de gratificação por serviços pres t ados na parte administrativa
referente à instalação das Estações Exp e rimentais de Piscicultura,
nos Estados de São Paulo e Rio Grande (I n Sul ro período de 25 de
ontobro a 30 de novembro do ano eurrente.
Dia i de dezembro de 1938
Sr. delegado do Tribuna l de Contas junto a este 2dinistérit;:

N. 5.438 — Encaminha o processo de pagamento de 3:000000,
de que é credora a revista "O Campo", proveniente de publicações
em favor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal, so p re a
toco do trigo em outupro prtizi rm passado.
N. 5•439 — Encaminha o processo de pagamento de 3:0001000,
da que é cre .l or o "Diário Popular", proveniente de poblicação feita
em proveito do Fomento da Cultura do Trigo deste Ministévo.
. .
— Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.440 — Solicita providências afim de que seja entregue
ao professor, ?lesse 1. da Escola Agrícola de Barbace.na do D. N.
P. V.. João Lopes da .Silva, a titulo de adiantam :luto, a quantia de
ri; .1:-;0$ín, para atender nos meses de novembro e dezembro do
orreel f? ano. RO pagamento das desPens com o c:feamento das rua?
In.- tão nosso à Escola Agrícola de. Barbacena EstadO de Minas
•. , rot.-: . bem ^eMO, dos pt:seios marga .i s rebpectivos.
— Sr. delf.gado do Tribunal de Contas junto a este Ministério':
N. 5.448 — Solicita ser anulado o empenho n. 658, de 28 de
novembrr de 1938, extraido na importância de 249:0591500, em proveito de Taniri e al Barcelos, escriturário, classe G. do D. N. P. A.,
per níe er sido dito empenho extraido na devida importância
P?ile. outrossim, a devolução a esta Diretoria da r via do refertild', (-101 . 1 !mento.
— i-r. re. p izolOr seccional junto a este Ministério:
N. 5. .1 40 — Comunica que, nesta data, foi solicitada à Delegação do Tribunal de Contas junto a este Ministério, a anulação do
empenho D. 66 g . de 28 de novembro de 1938, extraído as importtineia de 249:0591500 em proveito de Lourival Barcelos, escriturário,
sla.:.7,e G. do D. N. P. A., por não ter sido dito empenho eatraidO
na devida importância.
Solicito a devolução a esta Diretoria da r via d4 mencionado
documento.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a bete Ministérid:
N. 5.453 — Encaminha o processo de pagamento de 7781000,
de que são credores Tomás Simonde, pagador e mais trem inneiontí-,
rios da Pagadoria deste Ministério, proveniente de diárias por serviços prestados fora da sede Doe meses 4e Md° a naTarobro
corrente ano.
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Dia 2
Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 5.455 — Em resposta à vossa circular n. 2.727, de 14 do
corrente, informa que esta Diretoria cumprindo a circular a. 7a38,
da Presidência da República fez publicar, no "Diário Oficial" de 1
de setembro último, os nomes dos funcionários que servem nestei
Gabinete, indicando as funções que desempenham.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministerio
N. 5.456 — Encaminha o processo de pagamento de 1803000,
proveniente de auxílio a que fizeram jús no mês de novembro do!
corrente ano, o conthmo Hipólito Pafete de Araujo e outro funcio-e
nário deste Ministério, proveniente de auxilio para condução, Úni
virtude de sua designação pelo Sr. ministro para o serviço exterini
da entrega de correspondência de S. Ex.
— Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.457 — Solicita providências afim de que, seja paga a fin-1
portância de 5:2001000, de que é credora a firma Martins Júnior Joi
Comp., proveniente de fornecimento e instalação de cadeiras no
salão de Cinema deste Ministério.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este MillisUHOtti
N. 5.462 — Encaminha o processo de pagamento de 4:00(M00,'
proveniente de auxílio concedido ao engenheiro-agrónomo, clase J,
do Departamento Nacional da Produção Vegetal, Dano Tavares G9nealves. para atender ao pagamento das despesas de representç5o.
deste Ministério na Exposição Anti-comunista a realizar-se no mês
de novembro do corrente ano.
N. 5.474 — Encaminha o processo de pagamento de 40010J0,
de que é credor o oficial administrativo, classe K, Justo António do
Oliveira, proveniente de gratificação por serviços extraordioáriost
prestados como secretário da Comissão de Eficiência deste Ministério no mês de novembro do corrente ano.
N. 5.475 — Encaminha o processo do Pagamento de 1:0551000;
de que é credor Evaristo Leitão, economista rural, classe K, proves,
Diente de diárias vencidas nos meses de agosto e setembro do cor-,
rente ano, por serviços prestados fóra da séde no Estado do Rio de,
Janeiro.
— Sr. Dr. 5° procurador da República:
Restitue o processo, em que são intreessados Simões & Pedroso,
— Sr. ministro da Fazenda:
• N. 5.480 — Solicita providências afim de que seja entregue aol.
agrônomo, classe H, do D.N.P.V. — Luiz Pess0a Guerra, a título
de adiantamento, a quantia de 57:7791700, para atender nos meses
de novembro e dezembro do corrente ano, ao pagamento das despesas com a construção de uma casa para residência do engenheirochefe no Núcleo Colonial de São Bento, conforme as autorizações do?
Sr. Presidnete da República e do Sr. ministro.
--- Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção'
Vegetal:
N. 5.482 — Comunica que pelo aviso n. 5.483, desta data, co,
delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Pernambuco oj
Sr. ministro delegou competência ao agrónomo cafeicultor — classe
— Fausto Ferreira da Luz, para requisitar pagamentos e adiantamentos por conta dos créditos distribuidos ou que o venham a ser
aquela Delegacia Fiscal para as despesas do referido Serviço nos
corrente ano.
— Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.485 — Solicita providências afim de que, seja entregue n
ao biologista, classe L, do Instituto de Biologia Animal, do D.N.P.A41
José Barboza da Cunha, a titulo de adiantamento, a quatnia de réia
40:0003,000, para atender nos meses de novembro e dezembro do cor-,
rente ano, ao pagamento das obras de instalação dos laborathriosi
de química da 3' secção técnica do Instituto de Biologia Animal,'
no andar terreo do edificio ao lado da -sede da Diretoria Geral do
D.N.P.A., conforme a autorização do Sr. Presidente da itepúMica.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minicté- n
rio:
N. 5.486 — Encaminha o processo de pagamento de 10:000b.
de que é credora a Empresa Gráfica "O Cruzeiro", S. A., provenientede publicações feitas no corrente ano, em proveito deste Ministério.
— Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Ala- d
gbas:
N. 5.492 — Remete a conta do Dr. Ascanio Augusto de Araujo
Jorge, de 1:5001000, proveniente de serviços proffssionals presta-,
dos aos alunos do, Aprendizado Agrícola desse Estado, no periodo
de i de janeiro a 31 de março de 1934, por competir a essa Dele-1
sacia o reconhecimento da respectiva divida.
— Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministé•-,
rio:
N. 5.497 — Encaminha o processo de pagamento de 2:8401000,,
de que são credores José Fernandes Gandra e mais quatro auxiliares extranumerários mensatistas, desta Diretoria de Contabilidade,
proveniente de remuneração a que fizeram j_ds no mês de novem- ,
bTn do corrente ano.
N. 5.498 — Encaminha o processo de pagamento de 31:063$700,
de que eito credores Adolfo Ernesto Garcia Gredilha e mate 42 au- ,
afifares mensalistas, contratados, da Diretoria de Organização e Dee
fesa da Produção, proveniente de remuneração a que ffit4rata JÕN
no mês de novembro do affliteate ano.

Sábado 10

DIÁRIO OFICIAI; "(Secc:IC I))

.(Te 1if

979

"chtrumeira" na Estação de Plantas Tésteis em União, Estado de
II da E. P. C. .do
N. 5.499 — Solicita ser concedida urna passagem de 1' classà, AlagOas, de que trata o ofício n. 2.446, de 27 de outubro último, do
ida e volta, ao funcionário deste Ministério Nelson Andrade, que vai Serviço de Plantas Têxteis.
Juiz de Fóra em objeto de serviço.
Dia 23
Si,, agente da Estação Pedro

Dia 3
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.500 — Encaminha o processo de 13:1761200, de que são credores Mario Leopoldino Sampaio e mais 23 auxiliares extranumerários mensalistas, da Diretoria de Estatística da Produção, proveniente
de remuneração a que fizeram jús no mês de novembro do corrente

Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.223 — Solicita providências junto ao Tribunal de lionias,
afim de que, do crédito de 898:8001000, "Em ser", atribuldo à verba
1 , — Pessoal, I — Pessoal permanente, sub-consignação 1 Quadro
Único, do vigente orçamento deste Ministério, seja destacada e distrihuida ao 'Tesouro Nacional a importância de 1:5901000 para atenRIJO.
der, no período de 8 do corrente a 3i de dezembro próximo, o pagaDia 5
mento dos vencimentos de José Elias Haddad nomeado por decreto
de 3 deste mês para exercer o cargo de agrónomo D. N. P. V.,
Sr. delegado do Tribunal de Contas junto á este Ministério:
classe G, do qual tomou posse a 8, e designado por portarin do seN. 5.506 — Encaminha o processo de pagamento de 9:2001000, nhor ministro para ter exercício no Instituto
de Química Agrícola,
de que é credora a "Vida Doméstica", proveniente de publicações em do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
proveito deste Ministério, no corrente ano. Dia 24
N. 5.507 — Encaminha o processo de pagamento de 40:0001000,
de que é credora a firma F. Il. Moreira & Cia., proveniente`de obras
g‘r. ministro da Fazenda:
no Entreposto da Pesca, no corrente ano.
N. 5.239 — Solicita providências junto ao Tribunal de Contas,
Sr. diretor do Instituto Nacional de Tecnologia — Ministério do
Trabalho:
afim de que, nas repartições pagadoras abaixo indicadas, sejam fei•
N. 5.510 — Solicita ser esta Diretoria informada do destino que tas ai ifr anulações seguintes:
foi dado ao processo D. C. 4.708-37, contendo cinco contas, na importância total de 3338500, de transportes em proveito da antiga EsVerba 1 — Pessoal
tação de Combustíveis e Minérios, em 1926.
I — Pessoal permanente
Sr. diretor da Despesa Pública:
.*
N. 5.522 — Conkunica que pela portaria n. 694 de 3 do coi'rente, Sub-consignação 1 — Qudro único (anexo li, art.
do Decretoforam concedidoS 2 meses de licença, em prorrogação, para tratamenLei
n.
107,
de
27-12-937),
to de saúde, ao oficial administrativo classe "J"' desta Diretoria, José
Corrêa Lírio.
Tesouro Nacional:
Dia 6
Instituto de Química Agrícola:
Sr. delegado do Tribuna; de Contas junto a este Ministério:
Crédito de 526:8001000.
N. 5.526 — Encaminha o processo de pagamento de 6140301000, Anular
na parcela de 10:8008000, corres•le que é credora a Otis Elevator Company, proveniente de reforma
pondente a 1 contínuo — classe G —
nos elevadores desta Secretaria.
a importância relativa ao período de
N. 5.529 — Encaminha o processo de pagamento de 7:0711000,
14 de setembro a 31 de dezembro do
de que é credor Luiz Lanstyak, Flori-Fruticultor do Instituto de Biocorrente ano, em virtude da extinção
logia Vegetal, proveniente de gratificação a que fez jús no período de
thaise cargo (que era ocupado por AlG de março a 30 de novembro do corrente ano, a razão de 8038000
varo Cesar Leal) pelo Decreto númensais.
mero 3.071, de 14-9-38. no total de.
3:2101000
N. 5.530 — Encaminha o processo de pagamento de 908800, de
que é credor Luiz Lanstyak, Flori-Fruticultor do Instituto de BioDepartamento Nacional da 'Produlogia Vegetal, provenIente de gratificação a que fez jús no período
ção Animal:
de 1 5 d. marco 'do corrente ano, a razão de 600$000 mensais.
Crédito de 3.460:8001000.
N. 6.536 — Encaminha o processo de pagamento de 4171900, proveniente de diárias por serviços prestados fóra da séde, nci Estado do Anular na parcela de 126:0001000, cot-.
pondente a 7 biologistas D. N. P. A.
Rio Grande do Sul, no período de 4 a 24 de novembro do corrente ano,
— classe J — a importância relativa
a que fez jús o contínuo — casse "C" — servindo no Gabinetá do
ao período de 3 de novembro a 31 -de
Sr. Ministro. Rodrigo Pereira da Silva.
dezembro do corrente ano, de um
N. 5.537 — Encaminha o processo de pagamento de 904000,
cargo extinto pele Decreto n.. 3.234
proveniente de ajuda de custo correspondente a um Ws de vencimen— de 3-11-38 (que era ocupado por
tos por ter ido ao Rio Grande do' Sul na comitiva do Sr. Ministro, o
2:9001000 6:11010001.
Saraiva Vieira de Sousa), no total de.
contínuo — classe "G" — Rodrigo Pereira da Silva.
Processo despachado pelo Sr. diretor
Delegacia Fiscal do Tesouro NacioDavid Ferreira, solicitando pagamento de 5:7971480, de fornecinal no Estado do Rio de Janeiro:
mento feito em 1930, à antigo Fazenda Modelo de Criação "Pedro Leo.
poIdo".— Junte os pedidos de forragens que deram origem a respe,
ra
e 43: 2001000 (Sala Aativa conta.
•
Crédb
itioented).
Segunda Secção •
:tutelar na sarcela de 18:0001000 corresEXPEDIENTE DO SR, DIRETOR
pondente a 1 agrónomo cafeicultor,
Dia 18 de novembro de 1938
classe J, a importância relativa ao
período de 3 de novembro a 31 de deOfícios:
zembro do corrente ano, em virtude
Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Pará:
da extinção desse cargo (que era
N. 5.180 — Comunica que por portaria do Sr. ministro de 31
ocupado por Aníbal Ribeiro de Melo)
de outubro último foi designado Leopoldo Pena Teixeira, agrônomo
pelo Decreto n. 3.235, de 3-11-38,
2:9001000
D. N. P. V. — classe J — para ter exercício na Inspetoria Agrino total de .
cola Federal nesse Estado, ficando sem efeito a anterior -designação
Mesmo crédito.
para a Inspetoria do Serviço de Plantas Têxteis.
Anular na parcela de 9:6001000, correspondente a 2 serventes — classe C —
— Sr. ministro da Fazenda:
a importância relativa ao período de
N. 5.181 — Solicita providências junto ao Tribunal de Contas,
afim de que, do crédito de 898:8001000, "Em ser", atribuido à verba
19 de outubro a 3i de dezembro do
corrente ano, de um. cargo extinto
t* — Pessoal, I — Pessoal permanente, sub-consignação 1 — Quadro Único, do vigente orçamento deste Ministério, seja destacada
pelo Decreto n. 3.186, de 19-10-938
(que era ocupado por Augefacy Audistribuida ao Tesouro Nacional a importância de 1:8201000, para
9671700
atender, no período de 30 de setembro a 31 de dezembro do cor-diffrent Guimarães) no total de
rente exercício, ao pagamento dos vencimentos de Máxima de AlCrédito de 224:4001000 (S. T. Café).
varenga, nomeada por decreto de 30 de setembro último para exer- Anu/ar na parcela de 36:0001000, correscer o cargo de Escriturário, classe E, do Quadro Único deste Minispondente a 2 agrónomos cafeicultores — classe J — a importância relatério e designada por portaria do Sr. ministro para ter exercício
tiva ao período de 20 de outubro a
na Secção de Expediente e Contabilidade do Departamento Nacional
31 de dezembro do corrente ano, de
da Produção Mineral.
Dia 22
um cargo (que era ocupado por Carlos Fernandes Conceição) extinto
Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vepelo
Decreto n. 3.189. de 20 de ooutugetal:
,..3:5801600 7:440101
bro
de
1938, no total de
N. 5.211 —' Comunica que, por despacho de 9 de novembro
vigente o Sr. Presidente da República autorizou a construção da
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aç5es de cargos excedentes extintos polo Decreto u. 2.757, de 15 d41
junho último e não pelo Decreto n a 2.173, 48 13 de dezembro 40,1
a937, como foi declarado.
___ Sr.. diretor geral do Departamento Nacional da Producki:
hiente):
Yegetal:
N. 5.276 — Comunica que, foi cancelada a requisição do adiane
Anulbr na parcela de 67:200$000, corres!talmento de 8:0008000 de que trata o oficio ta. 4.751, de 14 de :M os
pondente a 14 serventes — alasse O'
último, classe Departamento.
-to
— a importância relativa ao período
— Sr. contador geral dá República:,
de 11 de agosto a 31 de dezembro do
, N. 5.288 — Transmite a 3." via do empenho n. 648, d el8 de
corrente ano, de um cargo (que era
novembro vigente, na importância de 26:5008000, relativo ao adianocupado por Alberto Giovanetti)
tamento El ser entregue ao agrónomo silvicultor, classe L, Paulq
tinto pelo Decreto n. 2.960, de 11, de
Ferreira de Souza, para atender a despesas com as obras de cons,
ago . ) de 1938, no total de
1:8718000
truoâo de muros de arrimo às margens do rio dos Macacos, na divis4
Grédilu de 120:0004000 (Inspetoria
dg Jardim Botânico com o Hortos Florestal.
Agrícola):
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produea4a
!Animal:
Anule na parcela de 46:800000, corres,
N. 5.303 — Solicitando providências junto à firma Régnier
'
pondente a 3 agrônomos D. N. P. V.
pia., tutores dos menares Maurício, Renato Júlio, Gélio e Sílvio Ré-.
— classe J — a importância relativa
gnier, proprietários da Fazenda "Cotiára" em Barra Mansa, afim dq
ao período de 23 de fevereiro a 31 de
que sejam reconhecidas as firmas das certidões, nesta Capital, a,
dezembro do eprrente ano, de um
que se refere o DG 8.940-38.
cargo (que era ocupado por Joaquim
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da produçao:'
de Moura Coutinho) extinto pelo De'Yegetal:
creto n. 2.410, de 23-2-38, no total
N. 5.309 .-- Comunica, que, per despacho de 8 de noveirberi
j3 • 278$600 -X5:1498609 vigente,
ele
..
o Sr. Presidente da República autorizou a distribuiçãe'
gratuita, a título de prêmios, em certamens agrícolas, das maquinal"
Di . egacia Fiscal do Tesouro Naciorelacionadas pelo Serviço de Fomento da Produção Vegetal em °N.
nal no Estado do Paraná:
pio n. 499-1., de 27 de outubro último.
Crillito de 163:200$000 (S. T. Café).
— Sr. Presidente da Comissão Central de Compras:
' N. 5.323 — Encaminha cópia da representação feita ao direten,
alnuare na parcela de 18:000$000, corres-,
't a Diretoria de Estatística da Produção pelo Sr. Luciano Perca a
pondente a 1 agrônomo cafeicultor —
tia Silva, solicitando providências no sentido de ser retificado de,
classe J --a impórtancia relativa ao
.
vidamente o aldo da sub-consignação 13, quota 06), do orçamee-;
período de 20 de outubro a 31 deto deste Ministério.
zembro do corrente ano, de um cargo
— Formo. Sr. Ministro da Fazenda:
(que era ocupado por Nérico da
a,
N. 5.325 — Solicita providências, afim de que, do crédito da,
Silva) extinto pelo Decreto n. 3.189,
de 29-10-38, no total de .
3:580860(t 898:8003000 que se achava "Em Ser" e que foi distribuido ao Tate.
souro Nacional, conforme fez ciente a esta Secretaria de Estado O
Delepacia Fiscal do Tesouro NacioTribunal de Contas, em oficio n. 2.831, de 11 do corrente mês, cré-,
nal no Estado do Rio Grande do
dito esse atribuido à verba V — Pessoal, I — Pessoal permanente,
Sul:
sub-consignação 1 — Quadro único, do vigente orçamento dele
Ministério, seja destacada a importância de 1:0963800 para ateu,
CHdito de 117:6008000 (Inspetoria
der, no periodo de 26 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano,
Agrícola):
b
pagamento dos vencimentos de Wupps de Campos Cortês, fineio.
Anular na parcela de 31:200$00n. corresnário em disponibilidade, nomeado por Decreto de 26 de outubro!
pondente a 2 agrOnoino ,, D. N. P. V.
último para exercer o cargo de dactilógrafo — classe D —, do --e
— classe I — a importância relativa
Quadro único deste Ministério, e designado por portaria do Sr. mie'
ao viríodo de 23 de fevereiro a 31 de
nistro para ter exercício no Instituto de Biologia Animal do Dee
di . zcinbro do corrente ano, de um
partamento Nacional da Produção Animal.
cargo (que era ocupado pnr lieribalN. 5.326 — Solicita providências, afim de que, no crédito dO
18:a78a600 898:8003000 que se achava "Em Ser" e que foi distribuido ao Te.
do Nogueira da Silva) no total de
souro Nacional, conforme fez ciente a esta Secretaria de Estado
45:5673100 Tribunal de Contas, em ofício n. 2.831, de 11 do corrente mês, crétal a anular . . .
dito esse atribuido à verba I.' — Pessoal 1 — Pessoal permanente.
sub-consignação 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste Mi.
.1. importância total de tais anulaçSos (45:5678100), deverá ser' nistério, seja destacada a importância de 2:003$200 para atender
i ti,tribuida ao Tesouro Nacional, para ser incorporada ao crédito de no periodo de 25 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano, o
F98:80003000 que se achava "em ser" e que, conforme a resolução pagamento dos vencimentos de Amoldo Pádua de Melo nomeado por
da Sr. ministro presidente do Tribunal de Contas, de 9 do corrente, Decreto de 25 de outubro último para exercer, intreinamente. o
foi distribuido ao citado Tesouro.
cargo de agrónomo D. N. P. V. — classe G —, do Quadro anicd
N. 5.251 — Solicita providências, afim de que, do crédito de deste Ministério, e designado por portaria do Sr. ministro para tal,
898:800$000, atribuido à verba 1' — Pessoal, I — Pessoal perma- exercício da Diretoria do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal de
alente, sub-consignação 1 ---- Quadro único, do vigente orçamento Departamento Nacional da Produção Vegetal.
deste Ministério, que se acha distribuido ao Tesouro Nacional, seja
N. 5.327 --- Solicita providências, afim de que, aõ crédito dei ei
!destacada e transferido para a Delegacia Fiscal do Tesouro Nado- 898:8008000 que se achava "Em Ser" e que foi distribuido ao To,
tal no Estado de Pernambuco a importância de 1:7103000, para ateu- souro Nacional, conforme fez ciente a esta Secretaria de 1stn . 1, o
der, no período de 4 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, Tribunal de Contas, em oficio n. 2.831, de 11 do corrente mês. cri'e pagamento dos vencimentos Valdernar Re.sende, nomeado por de- dito esse atribuido à verba 1.' — Pessoal 1 — Pessoal permáronte,
creto de 4 do corrente para exercer, interinamente, o cargo de clas- sub-censignação 1 — Quadro único, do vigente orçamento deste misificador de café, classe G, do Quadro único deste Ministério, e de- nistério, seja destacada e transferido, para a Dele gacia Fiscal n TeÉignado por portaria do Sr. ministro para ter exercício na Seco5.6 souro Nacional .no Estado de Sã g Paulo a importância de 1:971a2.00
elo Serviço Técnico do Café, em Recife.
para atender, no periodo de 20 de outubro a 31 de dezembro cie
torrente ano, o pagamento das vencimentos de Romão Luiz Sol. no,
Dia 28
Meado por Decreto de 26 de outubro último para exercer, internaSr. sniniatro da Fazenda:
mente, o cargo de agrônomo D. N. P. V., clame G — do Querlre
único deste Ministério, e designado por portaria do Sr. minisl re
N. 5.270 — Solicita providências junto b,6
de- Conta, para ter exercício no Aprendizado Agrícola de Minas Geral'.
Mn de que, por conta do crédito "Em Ser" conforme aviso
5.068,
Exmo. Sr. ministro da Fazendo:
de 11 de novembro vigente, à conta da verba — Pessoal, TII
— Solicita providências junto ao Tribunal de Contas.
Pessoal adido e em disponibilidade, sub-consignação 3 — Pessoa/ afinaN.de5.329
que, do crédito de 898:8008000, "Em Ser", atribui& N-P
em disponibilidade, 03 — Remunerações, etc., do vigente orçamento ba 1.• — Pessoal I — Pessoal permanente. sub-consignaçãoh 1 -s•
deste Ministério, cuja dotação foi suplementada de 18:371$300 em
único, do vigente orçamento deste Ministério, seja desteenvirtude do Decreto-Lei n. 787, de 13-10-38, seja destacada e distri- Quadro
ria P distribuida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estale
buida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Santa do Paraná, a importância de 1:0968800, para atender, no perlo to
Catarina a importancia de 1003000, como reforço ao crédito de réis de 26 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano, ao pagamento
2:100a000 à mesma distribuido, em consequência do aviso n. 151, dos vencimentos de Francisco Lopes Corrêa, — nomeado per Dekie 7-1-38, pela sub-consignação indicada para pagamento da dispo- ereto de 26 de outubro último para exercer, interinamente, Ó cargo
t ad/Ondule de Carmen° Emílio Woll cujos vencimentos estão fie de Prático Rural — classe D do Quadro único deste Tf inista-io
bastos reli 2:200a000 anuais.
e designado por portaria do Sr. ministro para ter exercício lia Ins.
N. a.271 — Comunica em aditamento ao ofício n. 4.678, de 19 petoria Regional do Serviço de Inspeção de Produtos do Origem Anige outubro p. findo,
- que o crédito de _A:5168700, é oriundo de do- mal, em Curitiba, Estada do Paraná.
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de S. Paulo:,
Crédito de 313:2008000 (Salas Arie',
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.- À 1. (:,i S. I. P. O. L. em Baratos:.
N. 3.108 -- Solicita remessa do ponto de Afonso Ribeiro Pires,
.0rresponuenie ao :nes de agosto de 1035.
- Ao A. A. em Pernambuco:
F7 N. 3.1G9 - bolicita remessa da frequência do pessoal titulado
,kom exercido nesse aprendizado, referente ao mês de junho de 1937,
afim de ser computado o tempo de serviço dos funeionários constante
ik mesma.
- À 1• R. do S. F. P. A. em Tigipié:
L
N. a.110 - Solicita remessa do ponto do pessoal titulado dessa
Inspetoria referente ao mês de dezembro de 197.
- Ao A. A. em Minas Gerais:
at. 3.111 - Solicita remessa da frequência do pessoal titulado
! OODI exe--,-,) nesse aprendizado referente aos mêses de abril e de.
aembro fl ' 1037.
- Ao S.T.O. - Minas Gerais:
1
N. 3.112 - Solicita remessa do ponto do agrônomo D.N.P.V.,
¡Coser Augusto Lourenço, correspondente ao mês de julho do corrente
n ano.
N. 3.113 - Solicita a remessa do ponto de Ataide Pereira de
'Musa, referente aos meses de fevereiro, março e maio de 1938.
- À Inspetoria do S.F. - Paraíba:
N. 3.114 - Solicita remessa do resumo do ponto do pessoal
Permanente dessa estação experimental, referente aos meses de maio,
¡julho e novembro do ano em curso.
- Ao A. A. de Alag0as:
N. 3.115 - Solicita a remessa do ponto do lieasoal titulado, com
exercício nesse aprendizado, referente aos meses de janeiro a abril
e outubro de 1937, indispensavel à classificação por antiguidade, na
' carreira de "agrônomo D.N.P.V.", do Quadro Unice deste Ministério.
Ao S.T.C. em Espirito Santo:
N. 3.116 - Solicita remessa do ponto de José Maria Paranhos
Ferreira, referente aos meses de janeiro a agosto de 1936, para efeito de contagem de tempo de serviço na classe.
- Ao S. F.:
._ P
N. 3.117 - Solicita remessa do ponto do agrônomo D.N.P.V.,
Julio Oschery, referente aos meses de fevereiro e março de 1936,
indispensavel à classificação por antiguidade na carreira em aprecio.
.
.__. À I. R. de Sericicultura em Barbacena:
•N. 3.118 - Solicita remessa do ponto de Brilhante Pinho Talxeira, referente ao mês de novembro de 1937.
'.„.
- Ao S.T.C. em Minas Gerais:
N. 3.119 - Solicita providências no sentido de ser remetidõ 5
este serviço, o ponto do agrônomo cafeicultor, Plinio Lupi, referente aos meses de julho e agosto do corrente ano, indispensavel
IL classificação por antiguidade na carreira de agrônomo D. N. P. A.
, do Quadro Unia° deste Ministério.

Ao Sr. diretor do Praças e Jardins da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre - Rio Grande do Sul:
N. 1.728 - Comum a remessa, por intermédio do Lloyd Brasileiro, de um engradado contendo mudas das plantas de que pode
este Instittuo dispor no momento, reportando-se à lista mia acompanhou o seu oficio.
- Ao Sr. João Nunes Lima:
N. 1.729 - Comunicando que este Instituto fez despachar hoje,
conforme o talão anexo, 2 engradados tonteado as plantas prometidas.
- Ao Sr. Luiz Carlos de S. Neto:
N. 1.730 - Informando que presentemente não pode este Instituto atender a novos pedidos da revista Rodrigueiia, porquanto sua
tiragem, apesar de grande, acha-se completamente tomada pelos interessados já inscritos, não sendo possivel, no momento ,aumentá-la.
- Ao Sr. inspetor do porto do Rio de Janeiro:
N. 1.731 - Solicitando providências no sentido de serem ext.
minadas por aquele Serviço as plantas aquáticas, que a- este aoom.
panham e que se destinam ao Sr. Standley, nos Estados Unidos dei
América do Norte.
- Ao diretor geral do D. N. P. V.:
N. 1.735 - Remetendo a cópia autêntica de um ofício hoje por
ele dirigido ao Sr. Ministro, com relação á sua substituição em seus
impedimentos.
Dia 29
Ao secretário geral do Ministério das Relações Exteriores
N. 1.732 - Aradecendo remessa da cópia do ofício n; 117 cin
Consulado do Brasil em Alexandria, que, por sua vez, transmitiu
aquele Ministério cópia do que dirigiu ao Sr. diretor geral da Muni-.
cipalidade daquela cidade, tudo com referência ao ofício n. 828, do
21 de maio último, deste Instituto.
- Ao diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 1.734 - Remetendo em Cós vias a folha de pagamento dd
horrente mês, do pessoal extranumerário mensalleta deste Instituto,
importanola de trinta e seis contos noventa e cem reis (Mis
36 :0908100) .
•
Dia 30
Ao diretor do Serviço do Pessoatt
N. 1.735 - Remetendo a 45 via da folha de "ente do petisoal extranunaerário mensalista deste Instituto, referente ao cor.
rente mês, na importancia de trinta e seis contos, noventa mil e °em:
reis (36:0908100), assim como o Boletim de Frequência, do mês em
purso, do pessoal acima citado. •
- Ao delegado do Tribunal de Contas junto ao Ministério: da
rbgricultura:
N. 1.736 - Comunicando que por portaria ri, 654, de 18 de no.
.Vesnbro corrente do Sr. ministro, foi concedida licença, em prorro-.
88•0 10 ,p or três meses, na forma do art. 8°, inciso I, do decreto nd-I
;Mero 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao.artifice de 45 classe, ex.+
Instituto de Biologia Vegetal
tranumerário mensalista, deste Instituto, Serafim de Sousa.
- Ao diretor do Serviço do Pessoal:
EXPEDIENTE DO BR.
N. 1.737 - Encaminhando o requerimento do artífice de 4*
:MEN désite Instituto (extranumerário mensalista) Serafim do
Dia 28 de novembro de 1938
Sousa, no qual solicita ao Sr. ministro lhe seja concedido uni máa
Oficiosf
ade licença, em prorrogação, para tratamento de saúde.
- Ao diretor geral do Departamento Nacional da Produegl
Ao Sr. ministro.
Yegetal:
N. 1.722 - Solicitando a fineza de mandar enviar ao profesatir
N. 1.738 - Comunicando que por portaria n. 654, de 16 ae
:A. A. Pulle, do Botanische Museum eu Herbarium vau Riksuniversi. Yembro corrente, do Sr. ministro, foi concedida licença, em prorroteit de Utrecht, os pacotes anexos, contendo material botanico enviado gação, por três meses, na forma do art. 8°, inciso I, do decreto Tule
àquele Museu como permuta científica.
e
mero 14.663, de i de fevereiro de 1921, ao artífice de 4 5
- Ao Sr. administrador do Campo de Sementes de Fumo - Tra- tranumerário mensalista deste Instituto, Serafim de Sousa.ciam, eme
ouateua, Estado do Pará:
N. 1.740 - Remetendo em quatro vias as faturas enviadad pela
N. 1.723 - Informando que a leguminosa enviada é uma cappa- "'A Companhia de
Carris, Luz e Fórca do Rio de Janeiro, Limitada".
ridaceae, cujo nome cientifico é cleone spinosa, Sims., nada podendo dO na. 10.548 e 10.549, na importancia total do trezentos e um mit
hdiantar sobre seu emprego como adubo verde.
cem reis '(3018100), referentes É fornecimento de energia "elétricaii
- Ao Sr. diretor geral do Departamento Naciona Ida Produção e'
'efetuado no mês de outubro do corrente ano em proveito do L B. V
'Vegetal:
1.741 - Remetendo Ni quatro vias das faturas enviadaã
N. 1.724 - Respondendo à circular n. 114-V, de de novena- eata;N.
repTirtictlei pela "Sooiété Anonyroe
Gaz de Rio de Janeiro 0
ima corrente, transcrevendo o oficio n. 2.600, de 22 de outubro úl- 'de
na.
10.435,
10.460,
10.461,
10.466
e
10.467,
na importancia totali
timo, do Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Indústria e dó novecentos e oitenta é très mil e novecentos
(983$900), reei
Comércio, comunica que este Instituto já tomou as providências ne- ferentes ao fornecimentos de luz elétrica "óde galsréis
'efetuado no mitil
oessárias no sentido de ser atendido o pedido daquele Departamento, de Outubro do corrente ano rem proveito d6 T. B. V.
no tocante à remessa de informações sobre os nossos serviços, sendo
- Ao Sr. F. C. HoehMil
Inicialmente remetidos números atrazados da nossa revista "Rodo.,
N. 1.742 - Informando que itã distribuição de mudes dó 01fee
guesia..
Ledgeriana forni destinadas ao Estado de São Paulo 300 mate
'elCo-na
- Ao Sr. Dr. Luiz A. de Azevedo Marques:
Já
entreguetadgsvêrno do listado, que mandou ao Rio, espoe
das,
N. 1.725 - Respondendo ao oficio n. 1.47, de t2 de novembro
torrentv, envia-lhe, devidamente assinadas pelo funcionário reoebedor, hialmente, pára recebé-lás um' téenied da Secretaria da A.grla
três via?, do termo de cessão de 4 aparelhos extintores de formigueiros cultura.
"Agro s an" e de 360 quilos de arsénico branco marca "Gafanhoto", oe.
- -Ab Re. Paidõ tfe Sousa f
dide.-, a este Instituto por ordem do Sr. ministro..
N. 1.743 - Informando que, no Iridirient43, hão klisporrio8 dás%
- A' Sra. D. Corina Berreiros:
ementes desejadas pelo Sr. ROSM•10 Averno Laoca, Motivo peld
N. 1.726 - Comunicando que o seu pedido de plantas para or-• lamenta não poder atender ao seu pedido.
.namentaçi'm rio salão do Botafogo Football Club será atendido caM
Dia 1 de dezembro de 1938
prazer ptir esti+ IrstitutO•
- Aos Srs. Dierberger iSc
Ao Sr. ?presidente da Comissão Central de Comoras:.
N. 1.744 - Justificando ó atraso com que ora lhe são enviados'
N. 1.:27 - Comunicando que este Instituto fez despachar exi
"eu endereço
plantas cr ' .. etadas, juntando a este o conhecimento os Pedidos em anexo, informa que em virtude do acúmulo de servloo
n. 43.511, emitido p2la
. F. Central do
tSil e correstiondente com os trabalhos fia Primeira Reunião Sul-Americana de Botianieek•
a um engradado.
realizados duraide t ine Qcs de outubro e novembro do carreotga
-
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.sificador de Café, classe G, do quadro Único deste ministério, o
designado para ter exercido na Sução do Serviço Térmico do Cafd
•
no meemo Estado.
N. 5.442 — Solicita providências junto ao Tribunal de Contas,
afim de que, no crédito "em ser", conforme aviso n. 151, de 7 de4
janeiro do corrente ano, por conta da verba 5 — Obras, etc., sub-.
consignaçfio 1 — Obras novas, etc., (1 — Diversos), do visente
orçamento deste ministério, seja anulada, nos termos do decreto-leir
n. 879, de 23 d.e novembro vigente, por cópia apensa, a importando
de 20:000$000.
Solicita igualmente providêncie afim de que, uma vez eegisirado pelo Tribunal seja distribuído a esta diretoria (Pagaduria),
o créelito de 20,:000$ aberto por este mrnistério pelo decreto-lei
referido, para o custeie de despesas relat;vae aos estudos de adaptação de motores à explosão ao sistema do gazogèneo.
— Sr. diretor geral do Depenem:mio 'e:acional da Prodação
Vegetal:
N. 5.450 — Comunicando que por deepacbo de 22 de novembro
vigente na exp osição G.M. 909. o Sr Peesideuto da República anlerizou a execução das obras indicadas no oficio n. 1 . 815, de 14.10-38,
do Serviço de Irrigação. Reflorestamento e Colonização, independene
Leniente das formalidades ria concorranca.

ly

Dezembro de 1938

Quarta Senão
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Ofícios:

Dia 18 de novembro de 1938

Ao Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
N. 5.182 — Comunicando que o Sr. Ministro, por despacho
de 5 do corrente mês, resolveu que se aguardasse oportunidade para
a realização das obras de reparos e melhoramentos de que carece
o Campo de Sementes de Fumo, em São Gonçalo dos Campos, na
Bafa.
— Ao Sr. diretor do Serviço de Fruticultura:
N. 5.194 — Comunicando que o Sr. Presidente da República,
por despacho de 1 do corrente mês, exarado na expedição G.M.
751 — autorizou a aquisição, mediante permuta, do automovel de
que trata vosso ofício n. 3.644, de 26 de outubro próximo passado.
N. 5.195 — Comunicando que o Sr. Presidente da República,
por despacho de 1° do corrente mês, examinado na exposição G.M.
752 — Autorizou a aquisição, mediante permuta, do caminhão a
que se refere vosso oficio n. 3.643, de 26 de outubro próximo
findo.
Dia 2
— Ao Sr. diretor do Domínio da União:
Ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.197 — Dando cumprimento ao art. 835, do Regulamento
N. 5.477 — Solicita providências junto ao Tribuna de Contas, Geral de Contabilidade Pública, incluso encaminha em uma via, o
titilo de que, no crédito de 1:800$000 distribuido Oelegecia Fiscal inventário anual da circunscrição de Cruzeiro do Sul, da Inspetoria
do Tesouro Nacional no Eseiclo do Pará, conforme ofic;o n. 1.426, Agrícola da 1° Região.
oe 29 de março de 1938, para o Serviço de Defesa Sanítária Vegetal,
Dia 21
oonta da verba 1 — Pessoal — V — Outras despesas do pessoal —
Sob-consignação 12 — Veno:mentos: "Para atender, ele.", do viAo Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
gente orçamento deste Ministério, seja anulada, na parcela de
N. 5.203 — Comunicando ou devidos fins, que o Sr. Presi:560$000. relativa ao agrónomo Fito-Sanitarista, classe J. António dente da República, por despacho de 8 do corrente mês, exarado na
de Aze'vedo, a importância de 463$700. correspondente rio periodo de expoeição_ G.M. 803, autorizciu a aquisição de um caminhonete
ti de set,mbro a 31 de dezembro do coeren,e ano, Nieto ter sido o Internacional, modelo D-2 113", pela importância de 21:500$000
Ser- (vinte e um contos e quinhentos mil réis) para o Serviço de Trigo
meento funcionário transferido, por decreto Jaquela :tala. para
\ ;(,:o de Defesa Sanitária Vegetal no Estado da Baia.
el . Santa Catarina.
Solicita igualmente providenciar afim de que seja dita quantia
Dia 24
illtribuida, com idêntica clas s ificação, à Delegacia de Tesouro
re. acional no Estado da Bafa, para pagamento da diferenea de venci- '
Ao Sr. inspetor chefe do Serviço de Fomento da Produção
eientos do aludido serventuario ito periodo indicado.
Animal, em Catú — Bafa:
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste afioistario:
N. 5.245 — Comunicando que, de acordo com a portaria núN. 5.481 — Restitue devidamente preenchidos de aoordo com mero 21. de 28 de janeiro do ano corrente, foram aprovados pelo
a voseai circular n. 2.812, de 21 do corrente mês, os cem exemplares diretor os termos de baixa que acompanharam o vosso ofício
do Boletim de frequência do pessoal desta Diretoria, os quais arem- mero 896, de 5 de outubro findo.
— Ao Sr. inspetor regional do Serviço de Fomento da Produa
temi-taram a citada circular.
çào Animal em Barretos — São Paulo:
— Ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.246 — Solicitando providências no sentido de ser devote
N. 5./78 — Solicita providências junto ao "l‘ribtinel ne Contas,
-,fien de que, no crédito de 1:850$0o0 distribuido à -Delegada Fa?cat vido a esta Diretoria o processo D.C. 9.237-930, que, por engano,
remetido a essa inspetoria por intermédio da Fazenda Modelo dé
ilo Teeouro Nacional no Estado da Baia, conforme oficio n. 1.426, foi
Criação
em Urataf, no Estado de Goiaz.
e
re—
Sanitária
Vegetal,
de 29 de março de 1938, para o Serviço de D
N. 5.247 — Tendo presente ofício n. 986. de 27 do mês findo
à conta da verba 1 — Pessoal V — Outras despesas de pessoal, subcensignação 12 — Vencimentos: "Para atender, etc.", oo vigente or- no qual a Inspetoria Regional de Catú comunica ter sido transferieamento deste Ministério, seja anulada, na parcela 4:h 1:560$(J00, re- do, para esse repartição o inspetbr Heitor de Assunção Santiago. solatiea ao agrônomo Fito-san:tarista classe J, Edgar da Silveira Cal- licita fnformeis si já foi pelo mesmo recolhida aos cofres públicos
deira, a importância de 729$700, correspondente ao período de 13 de a importância de 1:800$ (um conto e oitocentos mil réis) valor de
julho a 31 de dezembro do corrente ano, visto ter sido o mesmo fun- uma máquina fotográfica e uma mala de couro extraviadas pelo
denário transferido por decreto daquela data, para o Serviço de'De- referido funcionário.
— Ao Sr. diretor da Escola Nacional de Veterinária:
feea Sanitária Vegetal, em Belém do Pará.
Solicita igualmente providenciar afim de que seja dita quantia
N. 5.248 — Solicitando providências no sentido de ser erice,
disteibuida, com idêntica classificação à Delegacia rua,. do Tesouro miahada
a esta Diretoria, uma relação das dependências dessa Esacional no Estado do Pará, para atender o pagamento de diferença
cola e respectivas sedes.
de vencimentos do aludido serventuário, no periodo indicado.
— Ao Sr. Diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:1— Ao Sr. contador geral da República:
N. 5.249 — Solicitando providências no sentido de ser eneai
N. 5.490 — Transmite . a 3' via do "empenho ne 665, de 26 de minhada
a esta Diretoria, uma relação das dependências do Sere
novembro deste ano, extraido na importância de 4 . 1)0000, em pro- viço
do Trigo, com as respectivas sedes.
veito de Martins Júnior & Comp. para ocorrer ao Pagamento das despesas com o fornecimento' e colocação de cortinas, e3teirões •e capaDia 26
chos no salão de cinematografia deste Ministério.
Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
— Ao Sr. diretor geral do Departamento Nocional da Produção
N. 5.263 — Tendo em vista o que dispõem o art. 11, inciso 1°
Vegetal:
N. 5.493 — Comunica que, por despacho de 22 de novemle ee yi- e os arts. 18 e 20 do decreto-lei n. 300, de 24 de fevereiro de 1938,
gente, o Sr. Presidente da República autorizou a execução dee obras solicita providências no sentido de ser desembaraçado, livre de dinecessárias à instalação de água nas casas de operários da Estação reitos e demais taxas aduaneiras, um conjunto de 17 (dezessete);
Experimental de Café em Botucatú, de que trata o efíci ii. 1.848, moinhos e 6 (seis) máquinas operatrizes não classificadas, e seus,
acessórios, para a moagem do trigo e outros cereais, procedente de.
de Serviço Técnico do Café.
Devendo tais obras ser custeadas por meio de adiantanteolo e aten- Kobe, no Japão, vindo pelo vapor japonês "Santos Maril" e destile
dendo à exiguidade de tempo, solicito-vos, indiqueis com urgência, nado ao Serviço do Fomento da Produção Vegetal deste Ministério.
O nome do funcionário que deverá receber a impOrtAnela respectiva.
Dia 28
Dia 6
Ao iSr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
N. 5.286 — Comunicando que o Sr. Presidente da Reaúldica,
Ao Sr. contador geral da República:
N. 5.527 — Transmite 3' "ia to empenho n. 684, de 3 de de- por despacho de 8 do corrente mês, exarado na exposição C: NI. ;55,
r.;) ser autorizou a aquisição de um automovel "Clievrolet" tipo "I .1
~nitro corrente, I • e!alivo 10 adeantamento lo 61:01()01,
funeio- dan", modelo 1938, 4 portas, estofamento de pano, com mal, "' '144
H, Duiningek;
fg aregue ao econnin; , la
COD1 cinco pneumáticos e aros.
nario do quadre 1";;;:eu ,isLe Ministério.
"""Nfr
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Dia 29

Dezeitibro de 1;.41.;

AL Sr. assistente do Serviço de Irrigação, Reflorestamento' e Coionização em Fortaleza - Ceará:
:d10 Br. diretor do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem
h. 5.392 - Tendo presente o oficio n. 648, do 25 de outubro
!Animal;
findo, incluso restitue em très vias, o termo de baixa que acompanhou
ofício.
N. 5.302 - Comunicando que, de acordo com a portaria n. 21 o citado
Ao Sr. inspetor agrícola da 2' Região:
de 28 de janeiro do ano corrente, foram aprovados pelo diretor, os
h. 5.403 - Reiterando o pedido constante do ofício a. 4.728, de
termos de baixa que acompanharam o vosso oficio n. 2.508, de 8 11 de
setembro de 1935, incluso restitue o inventário precedido em 5
de outubro findo.
de setembro de.1934 e que acompanhou u oficio n. 45,5, de 22 de ouAo Sr. inspetor-chefe,do Serviço de Fomento da Produção Ani- tubro findo, afim de, ser reorganizado, tendo era vista as anotaçães
mal, em Tigipid - Pernambuco:
feitas a carmim.
N. 5.308 - Comunicando que de acordo com a portaria n. 21
Ao Sr. diretor da Escola de 4gamoinia:
de 28 de janeiro do ano corrente, foram aprovados pelo diretor os
N. 5.404 - Tendo presente o oficio n. 1.103, de Id do corrente,
termos de morte que acompanharam o oficio n. 624, de 1 de ou- solielte intormeis si o material constante do termo Je baixa que
tubro findo.
aeompanhou o oficio acima citado acha-se registado 11ü
Ao Sr. inspetor chefe de Serviço de Fomento da Produção Ani- Ao Sr. inspetor da Alfândega do Rio de Janeiro:
mal em Cato - Baia:
N. 5.405 - Solicitando providências no sentido de ser (P:z . emN. 5.307 - Comunicando que de acordo com a portaria TI. 21 barna& livre de direitos e demais taxas aduaneiras, a encon-enda,
de 28 de janeiro do ano corrente, foi aprovado pelo diretor o termo postal n. 358, n.. de ordem 38.984, vinda Una LadIaS Neerlandezae
de morte que acompanhou o VO3SO offCio n. 851, de 21 de setembro pelo vapor Av4u.ttus, entrado no porto, em 31 de outubro priximo
p. findo.
findo, e destinada ao Jardim Botânioo d-o Rio de Janeiro.
Ao 'Sr. diretor da Escola Nacional de Veterinária:
N. 5.406 - Solicitando providências no sentido de ser de.seinN. 5.308 - Comunicando que de acordo com a portaria n. 21 ibaraçada livre de direitos e demais taxas- aduaneiras a encomenda
de 28 de janeiro do ano corrente, foi aprovado pelo diretor o ter- postal n. 37.594 vinda dos Betados Unidos da Aro/énea do Norte
mo de inutilização que acompanhou o vosso oficio n. 340, de 12 de pelo vapor Uruguay, entrado no porto a 4 do corrente mês e li P 3tisetembro p. findo.
nada ao Instituto de .Biologia Vegetal.
- Ao Sr. administrador do Campo de Sementes il.; ea.,a dd
Ao Sr. inspetor chefe do Serviço de Fomento da Produção Ani;Açúcar em Gadd - Barbailm - Estado do Geará:
mal, em Catá - Baia:
N. 5.409 - Tendo presente o oficio n. 199, de 6 de oulobro
N. 5.311 - Comunicando que de acordo com a portaria n. 21 findo, solicita providências no sentido de serem, futuranicnte, andes
de 28 de janeiro do corrente ano, foram aprovados pelo diretor os algumas correções nos inventários e na eiscritura desse Canapu.
termos de morte que acompanharam o vosso oficio n. 941, de 19 de
- Ao Sr. diretor do Dominio da União:
outubro findo.
N. 5.408-Dando cumprimento ao art. 635, do Regulamento i.lerat
de Contabilidade Pública, incluso encaminha, em uma via, o
-•
Ao Sr. diretor da Diretoria do Ensino Agrícola:
Cárie inicial dos bens móveis, existentes no Campo de acalentes cie
N. 5.314 - Comunicanuo que o Sr. ministro, por despacho de Cana de Açúcar do Cariri, Batalha, no Estado do Ceara, em ai de
5 do corrente mês, resolveu que se aguardasse oportunidade para a dezembro Ide 1934.
realização das obras de que carece o A. A. 7.
- Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
•
Ao Sr. diretor do Serviço de Irrigação Reflorestamento e Colo- Vegetal:
' de ser lavrado o respectivo termo de Laixa,
N. 5.409 - Afien
nização:
N. 5.315 -- Comunicando que o Sr. ministro, por despacho de incluso restitue o processo D.E.C. 18.205-1934, reitivo ao extravio
5 do corrente mês, resolveu que Se aguardasse oportunidade para o de material verificado por ocasião da extinção do Aprendizado .grtprosseguimento da construção dos canais e obras correlatos que fi- cola de Barreiras, no Estado da Bala.
N. 5.410 - Solicitando providências Jio sentido de ser eeeticaram paratizados, em 1937.
tuido a esta diretoria o processo D.C. 12.084-38, encaminhado a
Ao Sr. diretor da Diretoria do Ensino Agrícola:
N. 5.320 - Comunicando que o Sr. ministro, por despacho de esse Departamento em 22 de setembro próximo findo.
- Ao Sr. diretor do Serviço de Plantas Têxteis:
5 do corrente mês, resolveu que se aguardasse oportunidade para a
N. 5.411 - Teudo presente o ofício n. 2.384, da 21 de outubro
realização das obras to A. A. A. em Muzambinho.
findo, comunica que o Sr. encarregado do expediente na atasiSnaa do
Ao Sr. diretor geral do Departarnrito Nacional da Produção Ve- ministro
autorizou, por despacho de 14 do corrente, a vende, !no-tai:
diante concorrência. de algodão -em pluma, a que se refere o oficio
N. 5.321 - Tendo presente o oficio n. 3.942, de 5 do corrente n. 447, de 26 de senembi° do corrente ano, do sub-inspetor
de Piarias
Inês, solicito providências no sentido de Serem remetidas a esta Di- Têxteis no Fanado de Alagoas.
retoria as certidões negativas de hipóteca e de ações nos foros local e
- Ao &a inspetor regional do Serviço de Fomento da Produção
Federal, contra os proprietários das terras compradas por este Ministério no Município do Pomba, Estado de Minas Gerais, para a ins- Animal - em Catú - Estado da Baia:
- Comunicando que de acordo com a portaria n. 21,
talação da Estação Experimental de Fumo e o Posto Experimental de 28N.de5.431
janeiro do errente ano, foi aprovado pelo diretor o termo
de Criação.
de morte lavrado no Posto Experimental de Criação de Ibura, em
Ao Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
de outubro próximo findo.
N. 5.340 - Comunicando que o Sr. Ministro, por despacho de 7
da corrente mês, resolveu que se aguardasse o novo orçamento para
Dia 1 de dezembro de 1938
a aquisição do material fotografico a que se refere a representação
Ao
"Sr.
diretor
da
Despesa Pública:
•
eit assistente chefe da 4' Secção Técnica, desse Serviço.
N. 5.452 - Restitue, devidamente Informado, o proceeea fiAo Si . diretar o Sen iço TéCnicú do Café em São Paulo:
N. 5.342 - Comunica que de acordo com a portaria n. 21, de 28 chado nessa diretoria sob o a. 89.404, 'que acompanhou o dado
de janeiro do corrente ano, foi aprovada pelo diretor o termo de morte 0. 2.548, de 5 de novembro do ano corrente.
que acompanhou o ofício n. 4.234, de 27 de outubro findo.
Dia 2
Ao Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Vegetal:
• N. 5.351 - Tendo presente o oficio n. 2.679, de 8 do corrente,
Ao Sr. diretor do Domínio da União:
N. 5.459 - Atendendo a aolicitção do oficio n. 1.152-D.A., de
incluso restitue o D. C. 14.201-38, relativo ao pedido feito pela Segunda Coletoria das Rendas Federais da cidade de Campos, de uma - 31 do mós próximo findo, junto vos remeto o processo dessa diree
relação geral dos bens imoveis, moveis e semoventes, existentes na torta de n. 87.817-955, que acompanhou o ofício n. 371, de st) dei
Estação Experimental de Cana de Munir daquela cidade.
abril de 1937.
- Ao Sr. sup erintendente do Trânsito, em Belo Horizonte:
Ao Sr. prefeito do Município de Guaratinguetá - Estado de São
N. 5.460 - Em referência ao °fido n. 254, de 30 de julho
Paulo:
N. 5.353 - Em referência ao oficio n. 413, de II do corrente último, transmito uma relação referente às repartições, deste Mi..
mês, agradeçendo de ordem do Sr. Ministro, a boa acolhida que destes nistério, nesse Estado.
- Ao Sr. diretor da Escola Santa Helena - Cidade de Alagóa
It caravana dos veículos a gazogênio, promovida por este Ministério,
Nova - Estado da Panifica:
em sua passagem por essse Municipio.
5.461 - Comunicando, que o Sr. encarregado de expedienAo Sr. inspetor do Serviço do Fomento da Produção Animal, em te naN.ausência
do Sr. Ministro indeferiu, por despacho de 11 do
Tigipbó - Pernambuco:
o requerimento datado de 3 de agosto do corrente ano,
N. 5.359 - Tendo presente o oficio n. 686, de 22 de outubro corrente,
lindo, solicita providências no sentido de ser feita algumas corrigen- visto não permitir a legislação em vigor a cessão gratuita a partide nenhum material desnecessário ou inservivel aos sorvi.
das no inventário procedido no Posto Experimental de Criação de Ca- culares
ços deste Ministério.
choeira, nesse Estado, em 31 de dezembro de 1937.
- Ao Sr. administrador do Campo de Sementes de Plantai
Ao Sr. diretor do Domini° da União:
Texteis - Coroatá - E. do Maranhão:
N. 5.360 - Dando cumprimento ao art. 835, do Regulamento
N. 5.463 - Comunicando que de acordo com a portaria n. 21,
geral de Contabilidade Pública incluso, encaminho o inventário anual de 28 de janeiro do ano corrente, foi aprovado pelo diretor o termo
dos bens moveis, existentes no Posto Experimental de Criação de Ca- de morte que acompanhou o vosso oficio n. 71, de 1 de setembro
choeira, Estado de Pernambuco
próximo findo.
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- Ao Sr. inspetor chefe do Serviço de Fomento da Produção,

Animal em Catú - Estado da Bafa:

N. 5.464 - Tendo o ofício n. 1.018, do 9 do corrente, incluso
restitue o termo de morte lavrado no Posto Experimental de Criação
de Bomfirn, em 25 de outubro do corrente ano, afim de ser visado
pelo chefe dessa repartição.
- Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 5.465 - Solicitando providências DO sentido de ser restituida a esta Diretoria o processo D.E.C. 18.590-935, remetido a
essa Diretoria Geral, em 28 de setembro de 1936.
- Ao Sr. administrador do Campo do Semeentes de Cana de
'Açúcar do Carirl - Ceará:
N. 5.466 - Comunicando que, de acordo com a portaria número 21, de 28 de janeiro do ano corrente, foram aprovados pelo
diretor os termos de morte que acompanharam o vosso ofício número 204, de 10 de outubro findo.
- Ao Sr. inspetor regional do Serviço de Fomento da Produção Animal - em Tigipió - Pernambuco:
N. 5.467 - Comunicando que, de acordo com a portaria número 21, de 28 de janeiro do corrente ano, foram aprovados pelo
diretor os termos de baixa que acompanharam o vosso oficio número 695, de 25 de outubro próximo findo.
- Ao Sr. diretor do Domínio da União:
N. 5.469 - Dando cumprimento ao art. 835, do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, incluso encaminha, em urna via, o
inventário procedido na Sub-Inspetoria Agrícola da 3 a Região, no
Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 1937.
- Ao Sr. diretor do Serviço de Fomento da Produção Animal:
N. 5.472 - Tendo presente o processo a que se refere o ofício
n. 674, de 31 .de maio do corrente ano, relativo à venda em leilão,
de animais existentes na Fazenda Experimental de Criação de Lages,
no Estado do Paraná, comunico que o Sr. encarregado de Expediente da Agricultura na ausência do Sr. Ministro, por despacho
de 18 do corrente mês, resolveu homologar o ato da venda em leilão,
de animais existentes na Fazenda Experimental de Criação' de Lages, no Estado do Paraná, tendo S. Ex. entretanto, mandado chamar a atenção para o decreto n. 21.063, de 19 de fevereiro de 1932,
bem como para as instruções que determinam sejam as. concorrências e leilões previamente autorizados pelo Ministro.
- Ao Sr. inspetor chefe do Serviço de Fomento da Produção
Animal em Ponta Grossa - Paraná:
N. 5.473 - Tendo presente o ofício n. 978, de 25 de agosto
do corrente ano, comunico que o Sr. encarregado do Expediente na
ausência do Ministro, por despacho de 18 do corrente mês, homologou a venda em leilão, de animais existentes na Fazenda Experimental de Criação de Lages. nesse Estado.
Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 5.479 - Reiterando os termos do oficio n. 3.056 de 7 de
julho último.
Ao Sr. inspetor chefe do Serviço de Fomento da Produção Animal em Catú - Estado da Bata:
N. 5.484 - Comunicando que de acordo com a portaria n. 21,
do, 28 de janeiro do corrente ano, foram aprovados pelo diretor os
t e rmos de morte que acompanharam o vosso ofício n. 1.021, de 9
do corrente mês.
Ao Sr. diretor ger ente da Caixa Econômica do Rio de Janeiro:
N. 5.488 - Solicitando providências no sentido de ser autorzrPa a Cia. Construtora Pederneira S/A., a levantar a importância
de 5:0a0$000 (cinco contos de réis), depositada nessa Caixa como
emeão, conforme recibo n. 25.434 de 9 do corrente mês, para carrilha cie sua proposta nos serviços de reparos em vários prédios
deste Ministério, na Praia Vermelha, visto não lhe terem sido adjudicarias as obras em apreço.
N. 5.496 - solicitando providências no sentido de ser restituída à firma Dourado S/A., a caução de 50:000,000 (eincoenta contos de réis), a que se refere o conhecimento de caução n. 25.452,
de 12 de novembro do corrente ano.
Ao rgr. diretor do Domínio da União:
N. 5.508 - Tendo presente o oficio n. 1.246 de D. A., de 1
do corrente, inclusa encaminha, uma cópia do termo de cessão e
entrega ao Estado de S. Paulo, do irnevel em que esteve instalada
a Estação Experimental de Piracicaba.
Serviço de Plantas Téxteis
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 27 de outubro de 1938
Ofícios:
Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2.441 - Envia folha de pagamento do pessoal titulado da Di..etoria, relativa ao mês expirante, bem assim a folha da diferença
de vencimentos de que trata o § 30 de art. 30 - Disposições Transitérias - da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
- Ao Sr. chefe da Comissão de Classificação no Estado de Peroambuco:
N. 2.442 - Envia a portaria desta data, conceiendo 60 dias de
:Nicença, para tratamento de saúde, a partir de H do corrente mês,
No guarda fiscal de i s classe daquela Comissão, Rosil Guedes.
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- Ao Sr. delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Per.
nambuco:
N. 2.443 - Idem, idem.
- Ao Sr. diretor do Serviço de Pessoal deste Ministério:
,
N. 2.441 - Idem, idem.
- Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 2.445 - Idem, idem.
N. 2.447 - Comunica, que, tendo em vista as ponderações feitas
pelo encarregado deste Serviço no Estado do Paraná, resolveu transferir a séde da. Comissão de Classificação naquele Estado, de Curitiba
para Jacarezinho, onde já funcionou a séde da Inspetoria da S. P. T..
- Ao Sr. diretor de Contabilidade deste Ministério:
N. 2.448 - Idem, idem.
- Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste Ministério:
N. 2.149 - Idem. idem.
- Ao Sr. encarregado do Serviço de Plantas Testeis no Estado
do Paraná:
N. 2.450 - Idem, idem.
- Ao Sr. encarregado do Serviço de Plantas Testeis em Belém Pará:
N. 2.454 - Remete o boletim do resultado do exame químico
das fibras texteis vegetais, cujos amostras foram enviadas a este Serviço por essa Inspetoria.
Dia 28
Sr. diretor presidente da Companhia Textil Comercial, caixa
posta n. 2.347, Rio de Janeiro:
N. 2.458 - Comunica que resolveu autorizar o registro da
prensa hidráulica dessa Companhia, instalada à rua Aristides Lobo
ns. 140 e 142.
Tratando-se de uma prensa para enfardar resíduos de algodão,
-X,ica dispensado o pagamento da taxa de 500000, não podendo a
prensa em questão, porém, ser utilizada no enfardamento ou reeafardamento do algodão em pluma.
- Sr. diretor da Estação Geral de Experimentação de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais:
N. 2.460 - Envia dois mapas contendo os resultados de exames procedidos pelo Laboratório Central de Fibras desta Diretoria
nas fibras vegetais em experiências nesse estabelecimento.
Dia S!
Sr. diretor geral do D. N. P. V.:
N. 2.467 - Envia para pagamento, folha de vencimentos do
pessoal extranumerário desta Diretoria, relativa ao mês expirante,
na importância de 13:870800.
N. 2.475 - Envia, para fins de contagem de tempo de serviço,
as certidões do classificador de algodão, classe I, Lesar Wilson, relativa aos períodos de outubro de 1931 a dezembro de 1933, exercício
completo de 1934 e de janeiro de 1935 a 30 de agosto do corrente
ano.
- Sr. diretor de Contabilidade deste Ministério:
N. 2.476 - Remete a procuração dando poderes ao diretor
Durval Cruz para assinar, como representante do Governo do Estado
de Sergipe, o adendo do acordo relativo ao S. P. T. naquele Estado.
- Srs. diretores da Companhia Fiação e Tecelagem Industrial
Mineira. Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais:
N. 2.477 - Comunica que, tendo presente a petição firmada
por essa Companha, S. A. Fábrica de Tecidos São João Evangelista
e Companhia Fiação e Tecelagem Morais Sarmento, resolveu autorizar o livre trânsito de resíduos e sub-produtos, quando despachados dessa cidade para o mercado do Rio de Janeiro, devendo, no
entanto, ser inspecionados e classificados nesta Secção antes de sair
dos armazens dos interessados, nesta Capital.
Dia 1 de novembro de 1938
Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste Ministério:
N. 2.481 - Envia o quadro demonstrativo dos créditos distribuidos ao -Tesouro Nacional e Delegacias Fiscais nos Estados, para
pagamento de pessoal titulado deste Serviço, no corrente exercícjo
e que se encontram sem aplicação.
N. 2.482 - Comunica haver dispensado, por portaria d.uta
data, a pedido, a partir.de i deste mês, o sub-assistente técnico de
4' classe do Serviço de Plantas Téxteis no Estado do Rio Grande
do Norte, Osvaldo de Sousa Barbosa.
- Sr. sub-contador seccional da República, no Ministério da
Agricultura:
N. 2.487 - Envia o boletim da renda da 1° Secção Técnica
desta Diretoria, referente ao mês de outubro último.
- Sr. diretor do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 2.488 - Idem, idem.
- Sr. diretor de Contabilidade dêste Ministério:
N. 2.489 - Idem, idem.
Da 3
Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 2.492 - Envia, a pedido, as cópias das Mas de pagamento do pessoal titulado da Comissão de Classificação dêste Serviço, no Estado de AlagOas, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano.
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— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 2.493 — Envia, para pagamento, a conta na importância
de 2078900, de que é credora a Companhia de Carris, Luz e Fórça
do Rio de Janeiro, Limitada relativa ao consumo de energia elétrica
por esta Diretoria no mês de setembro último.
— Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 2.194 — Remete, para fins de contagem de tempo de serviço, o resumo do ponto do pessoal titulado da Comissão de Classificação dêste Serviço no Estado de Sergipe, relativo aos períodos
de setembro e outubro de 1936 e de janeiro a março do corrente
ano.
— Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 2.495 — Remete, acompanhado de certidão de idade, o requerimento em que o guarda fiscal de 5 a classe da Comissão de
Classificação no Estado do Piauí, Antônio Nascimento, solicita ao
Sr. ministro, a retificação do seu nome para Antônio Luiz do
Nascimento.
— Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 2.496 — Remete o resumo do ponto do pessoal titulado
dèste Serviço, no Estado do Ceará, relativo ao período de janeiro
a outubro do corrente ano.
— Sr. encarregado do Serviço de Plantas Téstais no Estado
do Pará:
N. 2.502 — Envia, um mapa contendo os resultados de exames
físicos procedidos pelo Laboratório de Fibras desta Diretoria nas
fibras vegetais procedentes daquela Inspetoria.
Dia 4
Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produção
Vegetal:
N. 2.505 — Envia, para pagamento, Contas nas importâncias
de 578200 e 758400, no total de 1328600, de que é credora a Société
Anonime du Gás de Rio de Janeiro, relativas ao consumo de gás e
luz elétrica por esta Diretoria, no mês de setembro último.
N. 2.506 — Envia, em 3 vias, a comprovação do adeantamento
de 8:0008000, recebido na Pagadoria dèste Ministério a 23 de setembro p. findo, pelo classificador de algodão, classe "J", Ulisses
— Sr. diretor de Contabilidade déste Ministério:
N. 2.508 — Envia, o boletim da renda arrecadada pela 3'
Secção Técnica desta Diretoria, referente ao mês de outubro déste
ano, correspondente à taxa 1008000 cobrada pelo fornecimento de
1 diploma.
, Sr. diretor do Departamento Nacional da Produção Vegetal:
N. 2.509 — Idem, idem.
N. 2.510 — Envia a segunda via do boletim da renda arrecadada pela Terceira Secção Técnica desta Diretoria, referente ao mês
de outubro próximo passado, na importância total de 1:748000.
Sr. diretor de Contabilidade deste Ministério:
N. 2.511 — Idem, idem.
Dia 5
Sr. pagador deste Ministério:
N. 2.515 — Apresenta o almoxarife, classe E, do Quadro
Único deste Ministério, com exercício nesta Diretoria, Raimundo
Cavalcanti, devidamente autorizado a dar quitação na folha de pagamento do pessoal extranumerário desta Repartição.
Sr. diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil:
N. 2.520 — Pede providências afim de que seja recomendado
nos agentes das estações dessa Estrada de Ferro que não permitam
o embarque de resíduos de algodão sem o respectivo certificado ou
"visto" dos funcionários do Serviço de Classificação, de acordo com
o que preceituam os artigos 1° e 24 das Instruções para o Serviço de
Inspeção e Classificação do Algodão, baixadas na conformidade do
que estabelecem os decreto ns. 20.211, de 14 de julho de 1931 e
22.929, de 12 de 'julho de 1933.
Comissão de Eficiência
Expediente do dia 7 de dezembro de 1938
Compareceram os Srs. Itagiba Barçante, presidente; OtO Magalhães Pécego e Luiz Guimarães Júnior.
Processos despachados:
CE 529-38 — Sobre a classificação, por antiguidade, dos iootéenistas classes J, K e L. — Ao Dasp.
CE 997-38 — Sobre a transferência para o Tribunal de Contas
do oficial administrativo Carlos Franklin Mois. — A C. E. F.
Telegramas expedidos:
N. 28 — À Agritexteis — Sete Lagôas — Minas — Relativo à
remessa de dados sobre a cultura do rami.
N. 29 — Ao agrônomo Cinéas Guimarães — Estação Prudente
de Morais — Minas. — Idem, idem, idem.
N. 30 — Ao Sr. Osiris Colombo — Belo Horizonte — Minas —
Sobre dados estatísticos.
N. 31 — Inspetoria Regional Sericicultura — Barbacena — Minas — Solicita remessa de cinco quilos de fios de seda.
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A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assina+, ras dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesopreria..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 facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 Vo, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio
Serviço de Comunicações
PRIMEIRA SECÇÃO
EXPEDIENTE DO SR. IsIlNisino

Avisos:

Dia 8 de novembro de 1938

Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. SCm-357 — Atendendo ao Sindicato dos Vigias Marítimos de
Carga e Descarga do Rio de Janeiro, desta Capital, solicita providênciag no sentido de serem a Inspetoria e a Guarda-Moria da Alfándega
desta Capital notificadas de que é aquele o único sindicato habilitado para fazer o serviço de vigias a bordo dos vapores e chatas estacionados no porto ou na zona portuária e nas plataformas o vagões.
— Ao Sr. ministro da Agricultura:
N. SCm-362 — Havendo sido propostos para comissários adjuntos do Brasil na Feira Mundial de Nova York em 1939, o Dr. Franklin
de Almeida, professor da Escola Nacional de eVterinária, e o Dr. Aileu Diniz Gonçalves, assistente-chefe da Direi,oria de Estatística da
Produção, desse Ministério, os quais, de acôrdo com o parágrafo único do art. 1° do decreto-lei n. 655, de 1 de setembro de 1938, foram
para aquele fim nomeados por decretos de 20 de outubro último'
solicita permitir que os referidos serventuários exerçam as aludidas
funções sem prejuízo do exercício dos respectivos cargos
Dia 11
Ao Sr. ministro da Agricultura:
N. SCm-369 — Transmite o requerimento em que Antônio Bonatos da Cunha pede lhe seja paga uma indenização, em virtude de
haver sido dispensado das funções que exercia em repartição desse
Ministério.
— Ao Sr. ministro da Viação e Obras Púbicas:
N. SCm-370 — Havendo o Lloyd Brasileiro deixado de efetuar,
ao foguista António Angelo Lisboa e mais 19 companheiros de classe,
o pagamento das soldadas a que o condenou a Junta de Conciliação e
Julgamento anexa à Delegacia do Trabalho Marítimo do porto desta
Capital, visto como nada ficou apurado contra eles no inquérito instaurado em virtude do assassinato do comandante e do imediato do
vapor "Cuiabá" de cuja guarnição, exceto o supranomeado, eles faziam parte, pede providências no sentido de ser cumprida a referida
decisão da Junta, pelo que transmite o processo, iniciado pelo requerimento em que a Sociedade União dos Foguistas pede a reintegração destes Los respectivos cargos e o ressarcimento dos prejuízos que
lhes accarretaram o desembarque e detenção determinados pela A.1ministraçã'o da referida empresa.
Dia 12
Ao Sr. ministro da Fazenda:
N. SCm-371 — Atendendo à Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, transmite o parecer emitido pelo consultor jurídico
deste Ministério acerca da aplicação da tabela das comissões dos despachantes aduaneiros, constante do art. 25 do decreto n. 22.104, de 17
de novembro de 1932, e modificada pelo artigo único do de n. 22.329,
de 9 de janeiro de 1933.
— Ao Sr. ministro das Relações Exteriores:
N. SCm-372 — Em solução ao aviso pelo qual esse Ministério
transmitiu ao do Trabalho cópia da nota que lhe dirigiu a RepartiOo
Internacional do Trabalho, acerca da proteção do trabalhador ane'-Aco/a,
declara que a legislação social brasileira instituiu, nos termos do decreto-lei n. 399, de 30 de abril de 1938, Comissões de Sa:ário Mínimo
nos Estados e no Território do Acre, lu quais compete considerar eTo
primeiro lugar, entre os fatores tomados em conta para o estabelecimento cio salário mínimo de cada região, o que diz respeito à alimrutaçáo do trabalhador, segundo o quadro de rações-tipo anexo ao 2itado decreto-lei. Torna -se desnecessária a criação das comissões especiais sugeridas pela Repartição Internacional do Trabalho, uma vez
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'que as Comissões de Salário Mínimo atendem aos propósitos por
aqueles visados.
N. SCm-383 - Declara que o Sr. Presidente da República resolveu autorizar que se afaste do exercido do respectivo cargo o engenheiro civil Paulo Leopoldo Pereira da Câmara, atuário-chefe do
órgeo central do Atuariado deste Ministério e atual presidente do
Conselho Atuarial, afim de partir para Genebra, na qualidade de perito internacional, na reunião convocado para dezembro próximo pela
Repartição Internacional do Trabalho, e pede providências no sentido
/te ser expedido /passaporte diplomático ao aludido funcionário.
- Ao Sr. ministro da Viação e Obras Públicas:
N. SCm-384 - Solicita providências no sentido de ser concedida
franquia postal e telegráfica para a correspondência apresentada às
repartições competentes pelo Dr. Anor Butler Maciel, presidente da
Comissão de Sa l ário Mínimo da 171 Região, com sede no Estado do
Rio Grande do Sul.
Para receber sugestões, dentro do prazo de 60 dias, publica-se,
de ordem do Sr. ministro, o seguinte anteprojeto de decreto-lei, regulando o exercício da profissão de músico e a duração do reepee-livo trabalho,
CAPITULO I
DOS CONTRATOS

Art. 1.° As empresas, associações ou particulares que necessitarem de músicos para estabelecimentos teatrais, cinematográficos,
do rádio difusão, cabereis, dancings, bars, confeitarias, /loteis, res(mirantes, pensões, casinos, balneários, frontões, bailes públicos ou
particulares jardins, circos de cavalinhos, parques de diversões, navios, igrejas e os que explorarem espetaculos públicos ou divertimentos de qualquer natureza ou recreação, franqueados ao público ou
destinados à associados, com ou sem fins lucrativos, são obrigados a
celebrar contratos com os mesmos, seja qual fór a duração e o tempo
empregados.
Art. 2.° Somente poderão exercer sua atividade nos estabelecimentos a que se refere o artigo anterior os portadores de carteira
profissional emitida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 3.° Na falta de contrato, por deficiência de tempo para elaborá-to ou outro motivo justo, o locatário deverá entregar ao Sindicato ou seu proposto, para conhecimento dos componentes da oequese
tra, antes do início do trabalho, um documento assinado em que declare a natureza do ajuste, a espécie e o tempo de serviço, a remuneraçào e a forma cie pagamento.
Art. 4.° O documento referido no artigo anterior, lavrado em
rèS N ias, servirá de contrato para todos 08 efeitos e conterá, além da
'issinatura do locatário, a do presidente do Sindicato ou preposto do
mesmo Sindicato, e a de duas testemunhas, todos com as respectivas firmas reconhecidas por tabelião público; sendo que a terceira
via será remetida ao Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito
Federa/ e, nos Estados e no Território do Acre, is inspetorias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo
de, cinco dias para seu registo e arquivamento.
Art. 5•0 Dos contratos que os músicos celebrarem com os locatátios deverá constar:
" 10 O local em que terá de ser cumprido o contrato;
2.0 O tempo de serviço que o músico ficará obrigado a cumprir
e o locatário a manter, o qual não poderá exceder de 4 anos, nos termos do art. 1.220 do Código Civil;
". 3 0 Declaração da reponsabilidade das despesas de viagem do
músico, no caso de ter o locatário de empreender qualquer excursão;
3 4.0 A remuneração a receber e à forma de pagamento;
5.Q-Valor exato da majoração dos salários durante as excursões
, Parágrafo único. A falta de qualquer dessas cláusulas pode deteeminar a nulidade do contrato, se não houver possibilidade de
supri-la pelo subsidio de Direito Comum, usos locais, natureza do
serpeio° e aptidões do locador.
Art. o°. A prova do contrato ou ajustes far-se-á por qualquer
da* formas admitidas em direito.
e-Art. 7• . No caso de enfermidade que impossibilite o Maio° d8
: restar serviços por mais de trinta dias, poderá o locatário suspendele os pagamentos e rescindir o contrato, ficando obrigado a forcerer ao músico passagem de primeira classe e transporte de bagagens
apara a residência habitual deste ou, na falta, para o local em que
para
se encontrava quando foi contratado.
e Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a enfermidade
serei comprovada por atestado fornecido por dois médicos, sendo um
indicado pelo locatário e outro pelo Sindicato. Havendo divergência,
os interessados requererão ao diretor do Instituto Médico Legal, do
Distrito Federal, e ao chefe do Serviço de Saúde Pública, nos rd:idos e no Território do Acre, a designação de um médico para servir
terceiro árbitro dessa:matador.
Art. 8°. Os locatários entregarão ao músico que deixar o serieo, por extinção de prazo, rescisão do contrato ou pagamento da
omita, um atestado liberatório, o que será feito na carteira profis-looal, e no caso de recusa, fica o músico com o direito de exigi-lo
uOP.' meio de processo, consoante o estipulado pelo artigo 13 do deLo ri. 21 761, de 23 de agosto de 1932, e sempre por intermédio
e Sindicato.
' Art. 9°. Nenhum locatário poderá aceitar o serviço de um metriem este trabalhar em outro qualquer lugar, até o decurso de
ano, sem que conste na sua carteira profissional o atestado meu-

cionado no artigo anterior, rercrento ao xV.tirno lugar em que 11.1,¡a
prestado serviço.
Art. 10. Embora outra cousa haja estipulado, não poderá o locatário cobrar ao músico juros sobre o salário que lhe adiantar, ueno
pelo tempo do contrato, sobre divida-que o músico esteja pagando
com serviço.
Art. 11 Sãe justas causas para o músico dar por findo o contrate:
1". Ter de exercer funções públicas ou desempenhar obrigaçõel
herde incompatíveis estas ou aquelas com a continuação do serviço;
2°. Exigir o locatário do músico serviços alheios ao contrato;
a s . Tratar o locatário ou mtleico com rigor excessivo devida.
mente comprovado;
4°. Ofender o locatário ou tentar ofender ao músico na sua co
na honra de pessoas de sua família.
Art. 12. Despedindo-se o músico por qualquer dos motivos especificados no artigo anterior e respectIvos números, terá direito à
remuneração vencida, sem responsabilidade alguma para com e /ocaláris e, ainda a indenização prevista em lei.
Art. 13. O locatário que, sem justa causa despedir o músico,
será obrigado a pagar-lhe por inteiro a retrjbuição vencida, e por
metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato e mais
as que lhe couberem de direito e as que lhe são asseguradas pela lei
n. 62, de 5 de junho de 1935.
Art. 14. São justas as causas para -ser dispensado o músico:
1°. Vícios ou mau procedimento comprovado;
2°. Fórça maior que impossibilite o locatário de cumprir suas
obrigações, nos termos do art. 15;
3°. Falta do músico na observância do contrato.
Art. 15. São justas as causas ou justificáveis para suspensão do espetáculo ou quaisquer divertimentos de que trata esto
decreto, sem que isso importe em indenização de qualquer espécie,
os casos de guerra, revolução, epidemia ou fechamento das casas
de diversões públicas, por ordem do poder público.
Parágrafo única. Em qualquer outro caso que não seja os acima previstos, dada a suspensão do espetáculo ou divertimentos
públicos, aos músicos oaberá direito ao recebimento das salários
por inteiro.
Art. 16. No caso de falência das empresas teatrais ou de outras casas de diversões, compreendidas neste decreto, os MCI3i0./9
serão considerados no rol dos credores privilegiados, sobre todo o
ativo da massa, pelas importancias que lhes fórem devidas:
Art. 17. Os músicos a que se refere este decreto tem penhot
legal sobre bens móveis e imóveis do locatário:
a) Pela importancia dos seus salários e remunerações;
b) Pelas despesas de transporte no caso do artigo 7° deste decreto ou quando o locatário em excursão interromper ou cessar sua
atividade sem repor os músicos no local de onde partiram.
Art. 18. O locatário é responsável pelos acidentes de que f(irem vitimas os músicos na execução de seus contratos ou ajustes,
regulando as obrigações para com eles e suas famílias, pelas diaposições da lei n. 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e respectivo
regulamento, além cias leis existentes expedidas pelo bEnistério do
Trabalho, Indústria e Comércio, dispondo sobre o assunto.
Art. 19. Se uma empresa transferir seus direitos a outra ou
fundir-se com esta, assumirá a segunda os compromissos contraídos com a primeira para com os músicos, de acordo com o contrato ou ajuste existente.
Art. 20. Para ci trimir litígios entre músicos e locatários, seja
antes, sej a depois da lide ou na vigência desta, devem as partes
recorrer sempre ao Departamento Nacional do Trabalho no Dize
frito Federal, e, nos Estados e Território do Acre, às Inspetorias
Regionais do Minietério do Trabalho, Indústria e Comércio, de
acordo com as leis do mesmo ministério e sempre por intermédio
do Sindicato de ame.
Art. 21. 541 em caso de absoluta necessidade e a juizo do bitidicato de sua classe, poderá o músico contrair dois contratos,
ajustes ou obrigai,Cfa com diferentes locatários ou com serviços
públicos, militares ou particulares de qualquer natureza, ainda que
sejam com horários diferentes.
§ 1°. A absoluta necessidade de que trata este artigo será comprovada pela falta de outro músico congênere no quadro social do
/Sindicato.
§ 2°. A infração do disposto neste artigo sujeita o músico à
multa 'de 1008000 ioem mil réis), elevada ao dobro em caso de.
reincidência, podendo a respectiva Carteira Profissional ser elfreendida até que o infrator satisfaça a penalidade imposta.
Árt. 22. Na tecnologia jurídica do presente decreto, não ha distinção entre amadores ou profissionais, incluindo-se, entre estes,
todos os músicos que embora tenham outra profissão explorem a
arte musical.
CAPITULO II
DAS OBRIGAMS

Art, 23. Os músicos são obrigados:
1°, a cumprir seus contratos ou ajustes com os locatário;
2°, a tomar parte, salvo motivo de força maior, devidamente
comprovada, em todos os serviços contratados, não pcdendo mandar substitutos;
3°, a portar-se convenientemente e com o deN ido respoilo;
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4°, a observar pontualmente as horas de trabalho indicadas nal,
tabelas de serviço pelo locatário ou seu representante legal, res.-peitados as determinações deste decreto.
Art. 24. Salvo estipulação expressa em contrato, correrão por
conta do locatário as despesas de viagens dos músicos para o cumprimento do contrato ou o regresso ás localidades de onde partirem, após a extinção das obrigações decorrentes do mesmo.
Art. 25. O músico que pertencer ao Sindicato de sua classe
devidamente reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio não poderá, sob pena de ser excluido, fazer parte de outra
associação congênere, na jurisdição do mesmo Sindicato.
Art. 26. Toda vez que for excluido do Sindicato de sua classe
o músico de carteira profissional, esta lhe será cassada pela autoridade competente, a requerimento do Sindicato.
Art. 27. O diretor do Departamento Nacional do Trabalho, no
Distrito Federal, e, nos Estados e Território do Acre, os Inspetores Regionais do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio, cassarão, de acordo com o Sindicato de Classe, temporariamente, a carteira profissional dó músico, desde que se verifiquem os seguintes
casos:
1°, falta por mais de ires vezes aos deveres que lhe são impostos pelo presente decreto;
2 0 , haver faltado por mais de tres vezes, durante seis meses,
ás suas obrigaçõescontratuais;
3°, dar-se ao vicio da embriaguez;
4°, desacatar física ou moralmente os espectadores, locatários
ou seus colegas durante o trabalho;
5°. entregar-se a vícios degradant es.
Parágrafo único. Depois de aplicadas as penalidades enumeradas neste artigo, bem como as disposições estatutárias do Sindicato, não se regenerando o faltoso, será cassada a sua carteira profissional e eliminado do quadro social do Sindicato de classe, sempre de acordo com as leis do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Art. 28. Todos os indivíduos que exerçam atividade musical
em território nacional são obrigados a identifica s-se corno profissionais.
§ 1.° A identidade profissional do músico será comprovada
única e exclusivamente pela ,exibição da carteira profissiona: emitida pela repartição competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e, por intermédio do Sindicato aos profitesionais
sindicalizados.
§ 2.• A única prova admissivel para a obtenção de carteira
profissional, será o atestado fornecido pelo Sindicato de sua classe,
devidamente reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, ou diploma de Institutos ou Conservatórios Musicais reconhecidos pelo Govêrno Federal e companhado de certidão dol
Sindicato provando que o suplicante reside ha mais de seis meses!
na jurisdição do mesmo Sindicato.

CAPITULO III
DAS HORAS DE TRABALHO

Art. 29. A duração normal do trabalho efetivo dos músicos não
excederá de 5 horas, sendo, para OS que trabalharem em teatros de
qualquer natureza, destinadas duas dessas horas a ensaios e as três
•
restantes aos espetáculos.
§ 1.° Toda vás que, por conveniência especial, o trabalho em
espetáculo público ou divertimentos exigir o excesso de tempo, &te
dará ao músico direito à remuneração adicional, fixada conforme
o art. 33.
§ 2.° A duração do trabalho dos músicos poderá ser elevada Z
seis horas diárias, desde que não ultrapasse 36 horas semanais, res.,
peitado o disposto no parágrafo anterior.
Art. 30. O trabalho efetivo diário ou noturno, para aquelee
que trabalharem mais de seis horas por dia ou por noite, devera
ser entremeado pelo intervalo de uma a duas horas, para descanso
e refeição, não se computando ase tempo na duração normal das
horas de ocupação efetiva.
Parágrafo único. Nos bailes públicos ou particulares os ma.
alcos terão trinta minutos (meia hora) para delsoanço e refeição.
Art. 31. Em seguida a cada período diário de trabalho, haverá
um intervalo de repouso no mínimo de dez horas.
Art. 32. Somente em casos excepcionais, para atender a necessidades urgentes, o músico ficará sujeito a prestar mais tempo de
serviço do que o previsto neste decreto.
Parágrafo único. Consideram-se necessidades urgentes, para Os
efeitos dêste artigo, os casos de serviço em festividade ou de substiss
tuição de músicos por faltas contingentes.
Art. 33. As horas de serviço extraordinárias do músico previstas neste decreto não poderão ser remuneradas com quantia inferior a que resultar do quociente da divisão da importância do seu
salário mensal por 240 (duzentos e quarenta) ou do salário diário
por 8 (oito).
Parágrafo único. Nos casos de trabalho prestado consoante o
art. 32, a remuneração adicional não poderá ser inferior ao dôbro
da quantia que se apurar segundo Q cálculo determinado no presente
artigo.

CAPITULO TV
DA

sasssiazsolo

Art. 33. Os loca s ário8, para efeitos de fiscalização e exectilo
dêète decreto, de n eião:
a) manter afixado, em lugar bem visível, um quadro do qual
constem a hora de entrada e a de saída dos músicos, assim como o
dia de descanço semanal;
b) usar, nos termos do decreto n.s. 22.489, de 22 da fevereiro
de 1933, dois livros, de acôrdo com os modelos aprovados, dos quais
um para inscrição dos músicos e o outro para anotação do tempo
de serviço de cada um dêstes.
Art. 35. A fiscal;zação da observância do presente desvelo serâ
exercida, no Distrito Federal, pelo Departamento Nacional do Trabalho, e, nos Estados e no Território do Acre, pelas Inspetorias.
Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 36. Aos funcionários encarregados da fiscalização incumbe:.
a) examinar os livros e demais documentos comprobatórios do
cumprimento das leis sociais;
b) efetuar as diligências necessárias a fiel execução dos dispositivos deste decreto;
c) comunicar a autoridade competente qualquer infração das disposições deste decreto.
Art. 37. Sem prejuizo da fiscalização estabelecido no art. ae.
poderão os Sindicatos de classe, por intermédio de seus d elegados ou
representantes, devidamente autorizados, verificar a existêneia de infrações do presente decreto, lavrando o respectivo termo e remetendo-o à autoridade competente, para os devidos' fins.
§ 1.° Esse termo deverá conter a indicação precisa do fato, data e
hora de sua verificação e o nome e local do estabelecimento, e será
assinado pelo verificante e mais duas testemunhas, com designa0;) da
residência, nacionalidade e função dos signatários.
§ 2.° Aos delegados ou representantes do Sindicatos, a quem este
'artigo se refere, ,é aplicável o que dispõem os artigos 40 e 5 0 , do decreto n. 22.300, de 4 de janeiro de 1933.
Art. 38. A autoridade competente, de posse da comunicação do
fiscal ou s do termo de verificação estabelecido no art. 38, notificará o
empregador por telegrama,' carta registrada ou edital, quando necessário, para que comprove no prazo de 15 dias, o cumprimento da lei.
Art. 39. Ainda para fiscalização do cumprimento das disposições contidas neste decreto reger-se-á pelo que prescreve o decreto
n. 22.300, de 4 de janeiro de 1933.
Art, 40. Será considerada falta grave, passível de multa de acor-.
do com o art. 42, a recusa do locatário em atender à fiseatisissao.
CAPITULO V
DAS PENALIDADES

Art. 41. A infração de qualquer dos dispositivos deste deeret,4
será punida com a multa de 1008000 (cem mil réis) a 1:0008000 (uns
conto de reis), elevada ao dobro em caso de reincidência, o api.cada,
no Distrito Federal, pelo diretor geral do Departamento Nacionai da
Trabalho e, nos Estados e Território do Acre, pelos inspetores Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 42. Os recursos das decisões proferidas e a cobrança eles
outiva das multas obedecerão ao disposto no decreto n. 22.131, de 2S!
de novembro de 1932.
Art. 43. A rescisão dos contratos que não for motivada por caso
fortuito, força maior ou culpa reciproca dos contratantes, não exclue
a indenização por perdas e danos, embora haja imposição de multa.
Art. 44. O músico que não cumprir o seu ajuste ou contrate
com o locatário pagará a este, em dobro, a importância de remunera4
çflo que lhe houvesse de caber durante um ano, se o contrato não
estipular pena diferente.
Parágrafo único. O músico que tiver desfeito o contrato pio
poderá trabalhar com outro locatário até o prazo de um ano, se solte.
não pagar a multa a que se refere este artigo.
Art. 45. O locatário que infringir o disposto no art. 9.°, ou, por
ai ou seu preposto, aliciar músicos, já obrigados a outro locatário
pagará ao locatário prejudicado a importância que ao empregado, pc:c
ajuste desfeito, houvesse de caber durante um ano.
Art. 46. A inobservância do § 2.0 do art. 23 será punida com a
multa de 30 % (trinta por cento) sobre a importância correspondenta
ao mês de ordenado do músico infrator em cada infração, a qual 4
locatário fica autorizado a descontar, ouvido o sindicato.
CAPÍTULO VI
DISPOSIOES OBRAIS

Art. 47. É. nula, de pleno direito, qualquer convenção contrária
às disposições deste decreto, tendente a evitar sua aplicação ou a alterar sua execução.
Art. 48. Fica assegurado aos músicos o direito às férias e de
acOrdo com os dispositivos do decreto n. 23.768, de 18 sle janeiro
de 1934.
Art. 49.Se o músico fôr, pelo regente da orquestra, .iu'r.ado
capaz profissionalmente& ti in_
oapacidadc será comunicada por ea-LI
'

na miado io
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;ponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Annie Dei Guersso, solicitando transferência de firma. :(SIP,
26.383/38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Pro.4
ponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
C. A. Mafra, soliictando transferência de firma (SIP 26.384/38).
— Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comperecimento da requerente a este Serivoo, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Paulo Malta, solicitando transferência de local. (SIP — 26.38538. — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o
comparecimento da requerente à este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Inácio Pinto, solicitando transferência de firma. (SIP — 26.38638). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o
comparecimento da requerente à este Serviço, afim de apresentai documentos que provem a sua alegação.
António Pereira Afonso, solicitando transferancia da firma o sobe„Jituição de seus livros de registro. (SIP — 26.621-3J). — Como
proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento
da requerente, a este Serviço, afim de apresentar documentos que
provem a transferência, bem como os livros velhos e os novos, devidamente preenchidos, para se proceder a substituição.
Raul Meandro Barbosa, solicitando registro de livros. (SIP —
2.314-38). — Deferido.
António Pereira Campos, solicitando transferência de firma. (8
IP — 26.147-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente à este Serviço, afim do
apresentar documentos que provem a sua alegação.
J. Penedo & Comp. Ltda., solicitando transferência de firma.
(SIP — 23.608-38). — Deferido.
Francisco Jovino, solicitando transferência de firma. (S1P —
i . 351-38) . — Deferido.
Vieira Gomes & Comp. solicitando transferência de firma e subs1:tuição de seus livros de registro. (SIP — 16.657-38). — Como propos to, devendo o interessado pagar novo selo, em virtude (Ia não terem
, id) devidamente inutilizadas as estampilhas do requerimento
ciai. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da
uerente à este Serviço, afim de apresentar documentos que pro-\ -na a transferência. Quanto a substituição deverá mediante novo recvlerimento juntar a relação dos empregados deludidos até esta data.
Herm Stoltz & Comp., solicitando transferência de firma. (SIP
— 16.587-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente à este Serviço, afim de
og,presentar documentos que provem a sua alegação.
José Reis, solicitando transferi:lida de firma. (SEI' —
-- Como proposto. Alude o desi:ucho ao seguinte: Pr . eionhe o ccelipa, , imento da requerente, à este Serviço, afim de apreeentar doeuoomtes que provem .a sua al,gi.ção.
Freitas & Gonçalves, 60ileillzlicio tran•ferència de finda. (S1P
20.088-38) . — Deferido, nos termos da proposta. aaide o despacho
ao seguinte: Exclareço ao Sc. inlemiente que foi feita a juntada dos
piocessos, de modo a facilitar es oparações, poi e a substituição
verá suceder à transferência e rifle essa àquela. Assim.
i
e devidamente
iH formados os pedidos, proponho o deferimento.
Pereira Braga & Comp., solicitando transferência de local. (81P
— 18.252-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguint
Proponho o comparecimento da requerente à este Serviço. afim de
npresentar documentos que provem a sua alegação.
Sebastião do Nascimento, solicitando transferência de firma.
— 24.774-38). — Deferia°.
Rafael Pari & Comp., :iole:tardo 1ranferi.ncia de tocai. (SIP
— 25.280-38). — Deferido.'
Pascoal Larocca, solicitando registro como químico licenciado.
kfiNT 18.628-193.5 — Si p
14.341 - 38). — Faoa-se o expediente,
devolvendo-se tambern os documentos previstos no a 4• do art. 2”
do Regulamento anexo ao decreto n. 57, de 20 de fevereiro de 1935.
José Oenova, solicitando registro de diploma de químico. (DNT
— 52.426-38) — SIP-16.864-38). — Faça-se o expediente, devolvendo-se tambem os documentos previstos n. § 4° do art. 2° do Reaesnlamento anexo ao decreto n. 57, de 20 de fevereiro de 1935.
A. & E. Majgdalany, solicitando transferência de local, (DNT
9. al -38) . — Cumpra-se o Regulamento do Selo.
Antônio Joaquim Ferreira, solicitando transferência de firma,
— 9.099-38). — Como proposto. Alude o despacho ao segulnte-k.
Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim det
apresentar documentos que provem a sua alegação.
Antônio A. Pires & Irmão, solicitando transferência de firma .
r(SIP — 9.442-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte .1
Proponho o comparecimento da requerente, a este Service, afim del
apresentar documentos de que provem sua alegação.
Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda., solicitandd,
transferência de local. (SIP — 26.202-38). — Como proposto. Alude Q despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da reguerente a este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a
sua alegação.
José Augusto dos Santos, solicitando transferência de tocai. (S1P,
— 26.233-38). — Como proposto. Alude o despato ao seguinte:
7roponho o compareciinto da requerente a este f l o^viec afim de
reEentar £1e:urnPntes ,I y a provam a sua alegação.
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Sfredo á Gravina Ltda, solicitando transferência de firma. (SI?,
26.234-38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte
Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
apresentar documentos que provem a sua alegação.
Sociedade Edward Nogueira, Ltda., comunicando transferência
de local. (SIP. 26.2(6-38)_. — Satisfaça o disposto no Regulamento
do Selo.
António Augusto Montenegro, solicitando transferência de local(EJP — 20.788-38). — Deferido.
Erotides d' Amorim Ramos, solicitando registro de livros. (SIP,
— 14.099-38). — Deferido.
•
Manuel Rodrigues Pereira, solicitando transferência de firma.
(SIP — 12.060-38) Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:.
Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
apresentar documentos que provem a sua alegação.
Daniel Zlotkevitek, solicitando transferência de firma e de local,.
.(SIP — 24.764-38). — Deferido.
Leitão & Batista Ltda., solicitando transferência de firma e sua
bstituição de seus livros de registros. (SI? — 24.505-38). — Deferido.
Anestor dos Santos Feitas, solicitando transferência de local.
— 26.189-38). — Como proposto. Alude o despacho ao segulnte: Proponho o comparecimento da requerente à este Serviço, afite de
apresentar documentos que provem a sua alegação.
Miguel Munas, solicitando transferência de local. (5113 — 26.195.
38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte; Proponho o
oomparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar
documentos que provem a sua alegação.
Comp. Geral de Material Rodante S.A, solicitando registro do
lreros. (SI? — 24.062-38). — Faça-se o registro.
Salgueiros Ltda., solicitando transferência de firma. ITNT —
836-38) . — Deferido.
Augusto dos Santos & Comp. Ltda., solicitando tráne•f:tr ,Ane i
fde firma (SI?. 25.59148). — Deferido.
José Tavares de Sousa, solicitando transferência de firma e r-t
-loca(25.7038)—Defrido
Joaquim Alves Castanheira, solicitando transferência de file
,(SI?. 26.623-38). — Como proposto. Alude o despacho ao SagUint,
Proponho o comparecimento da requerente a, este Serviço, af!
de apresentar documentos que provem a sua alegação.
J. Martins & Gosta, solicitando transferência de firma (SI P.
26.253-38). — Como proposto. Aluda o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de ap,
sentar documentos que provem a sua alegação.
Continho & Chaves, solicitando transferência de trina (RIP.
9.688-38). — Como proposto. Alude o despecho ao seguinte: Prolxnaho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim (:e
apresentar documentos que provem a sua alegação.
Feliciano Duarte & Comp. Ltda., solicitando transferência de
firma (SI?. 9.786-38). — Gemo proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o comparecimento da requerente a este Servi"
afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
Antônio Girão, solicitando transferência de firma (SIP. 9.788,
!de 1938). — Como proposto. Alude o' despacho ao seguinte: Peoponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afini de,
apresentar documentos que provem a sua alegação.
Viuva A. A. Pinto, solicitando transferénoia de local o sa;atiauiçito de seus livros de registro (51P. 12.904-38). — Como
posto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho o ocropareennento
da requerente a esto Serviço, afim de apresentar documentos eue
provem a transferência, bem assim como, as livras velhos e nmo=„
para se proceder a substituição.
Santos, Mala & Corp., solicitando transferência de :Irma (SI?.
42.405-38). — . Proceda-se nos termos do parecer do chefe da Terceira Divisão. Alude o despacho ao seguinte: A requerente deverã
apresentar neste Serviço, mediante documentação oficial, prova do
iilegacki.

António Júlio MouriLo, solicitando identificação (SI?. 23.701-38; ,
— Reformo o despacho anterior, determinando que o requerente
apresente o título de legalização em territdrio nacional, fornecida
peba Comissão de Permanência de Estrangeiros designa& De l..1 setnlior Presidente da RepKblIca.
Notifieaçaes expedidas
Dia Ide d.ezembrd de 1938
Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal:,
N. 9.977 — Comunicando que não tendo sido provido o recursot
apresentado pela firma Maximino Quinteto, rAtativo ao proceset4
eIP. 17.525-37, deve ser escriturada a crédito der Initivo do M.T.I.C., n
importância de 2003000, depositada nessa itoeebedoria, confoeme41
* rreoibo a. 4.476, de 8 de agosto de 1938..
— Ao Sr. Antônio Couto Oliveira:
?..s 12,30 Mata do dia(i
N. 9.978 — Solicitando oompare ei me
14 de dezembro afina de anotar a carteira profissional çã seu eui
empregado Raimundo Vieira (SI?. 25.180-38).
— Ao Sr. Mário de Sousa Antunes:
N. 9.080 — Solicitando comparecimento as 14 Ur gs. do d .. I
de dezembro afim de custear uma nova carteira de seu empr,_•gv_ka
Gnmercindo Ferreira Gomes, visto ter sido inutili~ cem anota-•
:eões indevidas DNT. 17.9.02-38 ( SI?. 23.829-38).
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Por portarias ns. 245 a 256, da mesma 'data, ii *diretor dó
referido Departamento resolveu, de acordo com a atribuição que
lhe confere o art. 35 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de
1938, admitir: Roberto da Costa, para exercer a função de Identificador do Serviço de Identificação Profissional , deste Departatenente, nos municípios de Niteroi e S. Gonçalo, junto h 1'3' Inspetoria Regional, no Estado do Rio de Janeiro; Elza Lucena Gomes de
, Lima e Osvaldo Fernandes para exercerem a função de Preenchedor
suplente; Augusto Calheiros Cruz, Erico dos Santos Leite para a de
I ?Tarefeiro; Oscar de Andrade Morei, Pascoal Bruno, e Laudelino
Carneiro Barks para ã de Identificador Interno; e Lourdes Soares
&laia, Iracema Martins Teixeira Palha e Hilda Torres Barbosa para
'a de preenchedor suplente do mencionado Serviço.
as: -- Ao Sr. Inspetor da 15' Inspetoria Regional:
^ N. 1-SP-1.110 — Comtmicando que, por portaria de 28 de novembro último, publicada no Didrio Oficial de 2 do corrente, foram
concedidos ao auxiliar de is classe, José Ribamar Perez de Lima, trinta
dias de licença, a contar de 24 de outubro de 1938, D03 ternms do are
•/,ilso 8°, n. 1, do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1.921. Outros, gim, solicitando providências no sentido de ser satisfeita a solicita!4ea ão constante do oficio n. A-SP-641, de 22 de outubro último, deste
!IServiço.
•
— Ao Sr. Diretor do Departamento Nacional do Trabalho:
' N. i-S-P-1.111. — Restituindo o processo DGE-18.495, de 1938
KDNT-18.171-936), remetido a este Serviço afim de ser assinado pelo
'Chefe de secção, bacharel Herbert Scheiner de Mendonça urna certa*,
dite pedida por Nataniel Biato.
a....
s e— Ao Sr. Diretor-secretário do Tribunal de Contas:¡
N. 3-SP-1.112 — Remetendo a 2' via de empenho na 12-163,
, desta data, emitido a favor de Bráulio Gomes, inspetor te Imigração,
11, do Quadro único deste Ministério.
— Ao Sr. Diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-1.113 — Remetendo a 3' via do empenho n. 12-16S,
desta data, emitido a favor de Bráulio Gemes, inspator de Imigração,
11, do Quadro único deste Ministério.
ps —Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 3-SP-i.114 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional,
da folha concernente à ajuda de custo que compete ao Inspetor de
Imigração Bráulio Gomes, da classe H, do Quadro único deste Ministério, por ter sido designado para servir, até ulterior deliberação, na
CO' Inspetoria Regional deste Ministério, com sede no Estado de Mato
Grosso.
— Ao Sr. Diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-1.115 — Comunicando que fica sem efeito a nota de
"Dúvida" referente ao oficial administrativo, II, deste Ministério,
"Odete de Campos ~te; a qual consta dó atestado de frequência que
licompanhou o oficio n. 3-SP-942, de 24 de novembao último, visto
como aquele funcionário se acha em gozo de licença. Apostila:
é.
O auxiliar de 1' classe do Serviço de Identificação Profissional do- Departamento Nacional do Trabalho, a quem alude 3 portaria transcrita na presente certidão, chama-se Silas Barbosa de Macedo e não
Vilas Macedo, como consta da mesma.
Por portaria de 24 de novembro do corrente ano, foi designado ci
'ffliretor, em comissão, do Departamento Nacional do Trabalho, José
'Rdatias Costa Batista, para lespecionar a 9' Inspetoria Regional, com
ede no Estado de Alagóris, e 101, com sede no Estado de Sergipe.
Pelas portarias de na. 218, 219,233 e 234, o Diretor do Departa. mento Nacional do Trabalho, de acordo com as atribuições que ibe
confere o artigo 35 do decreto-lei n. 240, de 4 de fevereiro de 1938,
resolveu designar Jair de Gusmão, Lúcia de Oliveira Santos, Sularnita
•Guajarina da Silva e Ana Joaquina de Castro Negreiros para exercerem as funções de preenchedor-suplente do Serviço de Identificação
frofiseional daquele Departamento.
De acordo com o oficio n. 2.822, de 8 de dezembro corrente, do
Departamento Nacional de Indústria e Comércio, fui comunicado a
este Serviço que os serventes, C daquele Departamento, João Silveira
Borges e Jacinto Bernardino de Sena, vêm executando desde janeiro
glo corrente ano, o serviço de correio, percebendo cada tsra, de acordo
tom a lei, a dia. ia de 2$000, para condução.
Ser% ico do Material
EXPEDIENTE

DO SR. mamam

Dia 29 de novembro de 1938
Processos despachados
Casa Pratt Sociedade Anônima, apresentando conta na imporJanela de 112}000 (cento e doze mil reis), referente a material de
expediente fornecido ao Serviço de Identificação Profissional, no
ano de 1934. Processo MTIC-18.8917-38 .(ou SM-541-38). ArqiiiW-se.
Dia 1 de dezembro de 1938
Companhia Telefónica Brasileira apresentando conta n. 8.248,
de serviços interurbanos prestados a este ministério, na Impartaneia de 6008900 (seiscentos mil e novecentos réis). MTIC 18.911-938
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25.989

r(ou SM-55I-938).
Censo Parecê ao S. 151. Pague-se a importantia de seiscentos mil e novecentos reis.
Conselho Nacional do Trabalho transmitindo ao Sr. ministro o
pedido do intendente do Serviço do Quota de Previdência para a
acquisição de uma máquina de contabilidade "Burroughs" afim de
mecanizar o aludido Serviço, solicita da verba destinada a material
permanente em importancia que permita a compra da referida máquina, visto serem as dotações orçamentárias atribuidas ao Conselho e ao citado Serviço, insuficientes para a sua aquisição. MTIC
17.744-38 (ou SM-531-938). — Ao Serviço de Contabilidade.
Departamento Nacional do Trabalho
PROCESSOS DESPACHADOS 'PELO SR. DIRETOR

Dia 7 de dezembro de 1938
N. 15.910-38 — Juizo de Direito de Acidentes no Trabalho co saa
-municadoqueafirmJ.AlmeidatFilho,nã cumpri oart.4 chi'
decreto n. 24.637, de 1931, com relação ao seu empregado David da
Silva Leitão. — Arquive-se, à vista do documento do Vs. 7. (f) documento a que se refere esse despacho é um atestado da Delegacia
do 90 distrito).
N. 4.724-35 — Termo de verificação 3.107, de 11-2-35, lavrado
contra a firma Damaso Fernandes eb Irmão. — Proceda-se de acordo
com o parecer da rocuradoria. (O parecer em apreço é do teor seguinte:
"A oircunstãnola da venda do estabelecimento em nada pode iufluir sobre a multa salvo se esta for cobrada judicialmente, caso eia
que o comprador responderá pelo débito na forma rio decreto 10.902,
de 20 de maio de 1914. Na petição de f.ls. 9 nenhum argumento se ofetece que justifique a pleiteada relevacão da penalidade impos ta e por
Isso opino que se prossiga da acordo com o decreto 22.131 de 23 de
novembro de 1932, feitas as notificações ao inventário n 'n espólio") .
N. 18.865-38 —Auto de infração lavrado pelo Dai si temente E.
do Trabalho, de São Paulo, em 28-9-37, contra n firma António da
Silva, por infração do art. 5.0 do decreto n. 21.637, de 10-7-34. —
Restitua-se.
N. 54.096-36 — Termo de verificação 1.240, de 15-12-36, lavrado
contra a firma Dominsmes Rodrigues. — 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 200000 (duzentos mil
'reis), por inobservância do preceituado no art. 16, alinea c) do mesmo
decreto.
N. 23.729-35 — Termo de verificação 5.793, de 11-10-35, lavradtr

contra a firma Domingos José de Amorim. — De acordo com o parecer da Procuradoria, imponho à firma autuada a multa de 200$000
(duzentos mil reis), prevista no art. 11 do decreto n. 24.596, de 12
de julho de 1934, por inobservância do disposto no art. 3. 0 do mesmo
decreto. (O parecer a que se refere esse despacho, é do teor seguinte:
"O fato de ter sido autua ria a firma Domingos José Amorim, ein
20 de março de 1935 (DNT. 6.315-35, fls. 2), por não observar o horário determinado no quer i a) em relação ao trabalho do empregado
Antônio Silva, não constitue. a meu ver justificativa para isente-la
da multa devida pela infração da mesma natureza verificada em 11 de
outubro do mesmo ano (fls. 2), a que se refere o presente processo.
As infrações foram praticadas em épocas diferentes, com o intervalo
de 6 meses e dias entre uma e outra, e não só demonstram que a natuada não procura cumprir devidamente o horário de trabalho afixado,
como ainda justificam a aplicação de multa mais elevada pela circunstância agravante da reincidência, visto serem transgressões da
mesma natureza.
Isto posto estando perfeitamente caracterizada a infração e rão
procedendo as razões de defesa a fls. 4, desacompanhadas, como eetso.
interinamente de provas,- opino pela procedência do termo de fls. e
consequente aplicação da respectiva multa.
Terceira secção
Processos despachados:

gelleee

Dia 5 de dezembro de 1938
N. 1.47411928 — Ana Lopes, reclamando férias contra O MoiLhe Inglês. — Declare a reclamante, dentro do prazo de dez (ie)
dias, se recebeu a Importância relativa à indenização pleitearia.
N. Ii111929 —.João Pestana de Araujo, idem, contra Usinas ;de
Tintas Transatlantica. — Idem.
N. 21311929 — Lino de Oliveira Ramos, idem, Contra A. Prestes te Cia. Ltda. — /dem.
N. 31911929 — Rosa de Sousa, Idem, contra Paulo Duflos.
Idem.
N. 33911929 — Manuel António Ferreira, idem, contra Fábrica
de Tecidos Moinho Inglês. — Idem.
N. 51811929 — Manuel Alonso Amaro, idem, contra SateliUo
Figuenaa et Cia. — Idem.
.Antenor de Oliveira, idem, contra Fündição NaN. 82511929
cional. — Idem.
N. 77111929 — José Rodrigues, idem, contra Fundição •ai, is.
LIDO. — Idem.
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Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Jane.ire,
pedindo certidão (DNT. 16.683-38): - Uertilique-se, de acordo
com o parecer supra.
- Panificadora Nacional Ltda. pedindo certidão (DNT. 16.77938) . - Certifique-se, providenciando-se de acordo com o parecer
supra. (Alude o despacho ao seguinte: "Opino pelo deferimento do
pedido de fls. 2, devendo a requerente retificar posteriormente a re°
lação de em preg ados, dada •a urgência devidamente comprovado.").
Comp. de Fiação e Tecidos Confianca Indústria( pedindo cer•
tidão (DNT. 16.541-38). - Defiro o pedido, nos termos do parecee
supra. (Alude o despacho ao seguinte: "Opino pelo deferimento de
fls. 2, devendo a requerente retificar a relação de eninrezulos Posteriormente.").
' Elevadores Schindler do Brasil S.A. pedindo certidão (DNT.
17.476-38). - Requeira em termos, caso queira.
II. A. Moreira & Comp. pedindo certidão (DNT. 15.516). Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
S.A. Ateliers do Constructions Electriques de Charleroy,
dindo certidão (DNT. 15.019-38). - Certifique-se, a seguir, o processo.
Godinho & Comp. pedindo certidão (15NT. 14.700-38). - Certifique-se, de acordo com o parecer supra, proceden • lc,-se, sempre a
retificação da relação em casos idênticos a este.
Auto de infração lavrado contra Brasil King Umitada por ino.
bservância do art. 36 § 3° do art. 24.637, de 1934 (DNT. 10.356-38).
- Estando o auto de fls. 2 revestido das formalidades legais, imponho, nos termos do art. 66, a multa de 2008000 (duzentos mil reis),
por infração do art. 36, § 3°, do referido decreto.
Convenções de trabalho arquivadas:
Alves Pinto & Irmão (DNT. 10.070-38); J. F. Correia (DNT.
10.697-38); Miguel de Sousa Massa & Irmão (DNT. 12.093-38);
Manuel Gonçalves Torres (DNT. 13.818-38); D. V. Gaivão (DNT.
6.308-38); Manuel Gonçalves Torres (DNT. 5.457-38); D. V. Gaivão & Comp. Ltda. (DNT. 6.307-38).
J. Cunha Oliveira & Comp. pedindo certidão (DN'P. 15.059-38);
Sardi & Sauer, idem (DNT. 13.825-38); Comp. Nacional de Explosivos de Segurança, idem (DNT 15.755-38); M. Ventura & Comp.,
idem (DNT. 16.148-38); Neoterápico Nacional Limitada (DNT.
15,621-38). - Tendo em vista a informação prestada pela fiscalização, certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Haupt. & Comp. (DNT. 16.039-38); Companhias Usinas Nacionais (DNT. 16.145-38); Magalhães Cunha á Comp. (DNT. 16.25238); Pio. Miranda & Comp. Ltda. (DNT. 16.456-38); Alfredo II.
Schutte & Comp. Ltda. (DNT. 16.995-38); Instituis C:entífico S.
Jorge S.A. (DNT.17.802-38); Melo Sampaio & Comp. (DNT.
13.992-38); Curt Stida (DNT. 14.229-38); Albano Moreira & Comp.
•
(DNT. 16.310-38); D. Lopes Costa & Comp. (DNT. 16.359-38);
Comp anhia de Propaganda Administração e Comércio lPropac)i
(DNT. 15.030-38)'; Honório da Silva Bastos (DNT. 15.456-38);
Comp. Fornecedora de Materiais (DNT. 16.741-38); Freitas Couto
& Comp. Ltda. (DNT. 17.118-38); Jorge Pereira & Comp. Ltda..
(DNT. 17.763-38); Brandão Magalhães & Comp. Ltda. (DNT.
15.024-38); Granado & Comp. (D.NT. 14.902-38); António Barroso
Monteiro (DNT 15.642-38); Comp. Instaladora Casa Perta Limita-dá
(DNT.15.711-38); Santos & Gonçalves Limitada (DNT. 15.748-38);
Luiz Koatz (DNT. 15.749-38); 'Comp. Electrolux S.A. (DNT..
16.569-38); Geoidro Limitada (DNT.14.624-38); Adves Mendes AG
Comp. (DNT. 15.035-38); Borges Gedinho & Comp. (DNT. 18.01538); Comp. Brasileira de Artefatos de Borracha (DNT. 17.754-38);
P.rodutos Alimentícios Iracema Limitada (DNT. 16.505-R8); Comp.
S.S. White Dental U. F. G. Co of Brasil (DNT. 18.027-38); Luis
& Keliner Ltda. (DNT. 16.501-38); Paul J. Christoph Co. (DNT.,
17.044-38); Barbará Sociedade Anónima (DNT. 17.192-38); Rádio
Cinefom Brasileira Ltda. (DNT. 14.526-38); Martins Júnior & Comp.
'(DNT. 18.367-38); Caixas Registradoras National S.A. (DNT.
INSPETORIA
16.134-38); International Harwester Export Company (DNT. 17.792.,
38) . - Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo..
EXPEDIENTE DO RR . DIRETOR
Pedro Menezes (DNT. 16.220-38); Artur Viana tt Comp. Ltda.
(DNT. 15.255-38); Azevedo Alves, Rodrigues & Comp. Ltda. (DNT.;
Dia 11 de novembro de 1938
16.896-38); A. de Freitas Ribeiro (DNT 17.466-38); H. Sirnon (DNT.
17.21-38); Valdemar Marques dc Comp. (DNT. 17.756-38); A. Mar.'.
Herm. Stoltz & Comp. pedindo certidão (DNT. 15.236-38).
tias Mendes & Comp. (DNT. 16.604-38); Oliveira, Irmãos Ltda. (D
em
seguida,
acordo
com
o
parecer,
certifique-se,
arquivando-se,
lew De
NT. 17.761-38); Oscar Taves & Comp. (DNT. 14.594-38); F. F.
e processo.
Fernandes & Comp. (DNT. 16.053-38); Fernandes Moreira & Comp.'
Angelo Dias Leite, pedindo certidão (DNT. 17.259-38). - Roa (DNT. 15.285-38); Lopes Correia & Comp. (DNT. 15.276-38).
face das informações, certifique-se, arquivando-se, em seguida, • Tendo em vista as informações e parecer, certifique-se, arquivando-se,
a seguir, o processo.
processo.
Comp anhia de Calçado Bordalo S. A. pedindo certidão (DNT.
SERVIÇO DE IDENTLVICAÇÃO PROFISSIONAL
16.051-38). - Em face das informações, certifique-se, arquivando..
seguir,
o
processo.
, 3e, a
EXPEDIENTE DO SR. DIREMOR
B. Cardoso. Soares & Comp. pedindo certidão (DNT. 14.538Dia 30 de novembro de 1936
i 38). - Certifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo. Quanto
ao fato irregular em face de convenção coleti s a, proceda-se, em seAntónio Júlio, reclamando contra a firma Maximino Quintele;
parado. municiosa e rigorosa fiscalizacão.
Comp. Brasileira de Eletricidade Siemen z Sehuckert S.A. pó- (SI?. 17.325-37) Termo 780. ,-- Mantenho o despacho recorrido
lindo certidão (DNT. 15.204-38). - Na for.na do parecer, defiro à vista do parecer çahroferido pela ProcUradoria. O despacho a quel
Pedido de fls. 2. Á Inspetoria, para certific. r, e, em seguida, ar- se refere o Sr. diretor, proferido pelo procurador-adjunto, Dr. Porto(
•
Carreiro, é o seguinte: I - Perante o Serviço de Identificação Pro-i
ivar o processo.
Construtora Manuel Pereira Limitada, pedindo certidão (DNT.
fissienal, reclamou Antônio Júlio, conta a firma Miximino Quinteto,
' y0.287-381. - Tendo em vista u parecer, certifique-se, arquivando- estabelecido à rua Luiz de Camões n. 54, pelo fato desta se ter,
recusado a anotar devidamente a sua carteira prufissiona', for-.
se, ' a seguir, o processo.
N. 83111929 - Tei5filo Cruz, idem, contra Dwight P. Robison 4
co. - Idem.
N. 96311929 - Gumercindo Gonçalves Bastos, idem, contra Lãpes Rebolo & Cia. - Idem.
N. 51930 - José Inácio de Faria Filho, Idem, contra Fábrica
de Fiação e Tecidos Corcovado. - Idem.
N. 5011930 - Carlos Gomes Jobim, idem, contra Moinho N..
glès. - Idem.
N. 5511930 - Clorival da Rocha, idem, contra Moinho Inglês.
- Idem.
N. 5811930 - Abdias Passos de Góis, idem, contra Biscoitos
Aimoré, Ltda. - Idem.
N. 6311930 - Orlando de Oliveira e Silva, idem, c,ontra Moinho
'
Inglês. - Idem.
N. 16011930 - Jaime Ventura, idem, contra o Moinho Inglês.
- Idem.
N. 18011930 - Virgílio Trinca, idem, contra Sociedade Industrial Americana de Máquinas Torcuato Di Tella, S. A. - Idem.
N. 22011930 - João Inácio Evangelista, idem, contra Moinho
Inglês. - Idem.
N. 28011930 - João Cardoso de Assunção, idem, contra Rubens
Teixeira. - Idem.
N. 287j1930 - Luiz Augusto ds Paz, idem, contra o Moinho
Inglês. - Idem.
N. 30411930 - Joaquim Alves, idem, contra Antônio Teixeira
Moutinho. - Idem.
N. 32911930 - Nelson Yitório da Silva, idem, contra o Moinho
- Idem.
N. 37811930 - João Serafim do Neacimento, idem, contra Biecoitos Aimoré, Ltda. - Idem.
N. 41911930 - A.paricio de Souea, idem, contra JonO Bordai°
Cia. - Idem.
N. 45611930 - Arilado Felix do Nascimento, idem, contra Fábrica de Massas Aimoré, Limitada. - Idem.
N. 47311930 - Armindo Rodrigues de ()orvalhe, idem, coretrft.
Laudelino de Aguiar. - Idem. •
N. '53711930 - António Manuel dos Santos, idem, contra Companhia Industrial de Papeis e Cartonágnri. - Idem.
N. 69311930 - Henrique Francisco aos Reis, idem, contra Moi,nho Inglês. - Idem.
N. 74811930 - Manuel Barreiro, Idem, contra Domingos Nunes
& Cia . á - Idem.
N. 83011930 - Ramon Ifoledo, idem, contra Manuel Duarte
Ribeiro. - Idem.
N. 98211930 - Manuel Tomaz, idem, contra Belmiro Rodrigues
& Cia. - Idem.
N. 98711930 - Manuel Esteves dos Santos, idem, contra Branha
Vásques. - Idem.
N. 1.08911930 - Alfredo Luiz dos Siiatos, idem, contra M.
Lino & Cia. - Idem.
N. 1.18511930 - Carlos Alberto da Silva, idem, contra Companhia Fábrica de Vidros Cristais do Brasil. - Idem.
N. 1.19611930 - Luiz Chaves de Andrade, idem, contra Co*
panhia Manufatora de Porcelanas. - Idem.
N. 1.20111930 - Alfredo Meireles, idem, contra M. L Line ií
Cia. - Idem.
N. 1.27211930 - João Manuel da Silva, idem, °outra nspresee
Federal. - Idem.
N. 1.31811930 - Caías Marques, idem, contra Alves & Amotina.
- - Idem.
N. 1.33611930 - José Joaquim Nunes Filho, idem, contra Osvaldo Baumgart. - Idem.
N. 1.33911930 - Tiburcio Rodrigues da Silva, idem, outra
n
S. Line & Cia. - Idem.
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tande-se assim ao cumpriasente do disposto no uri. 10 do deceetel
j.arees5. de outubro de 1932. li - Notificada a firma reclamada
a esclarecer o assunto atinente à citada reciamaeão, perante o selabor funcionário Abelardo Cavalear.te, compareceu a reclamada na
peeeoa de seu gerente Luiz Lepra Osório Lambem aeu procurador,
mqual declarou "retificar a data da entrada do reclamante constante
ide fls. 3-v. a 20 de novembro de 1936, como sendo a única verde-,
ideira". Entretanto, como faz ressaltar o dito funcienária, "não mareai
sentou a reclamada documentos com,probantes que pcssam destruir
o alegado pelo ex-empregado", não estando o tempo de serviço anotada na carteira", corroborado com o lançam,ento no livro do registro de empregados" (informação de fls. 8). III - Prosseguindo
o processas, foi convidado o reclamante a apresentar as provas do
lque alegara a folhas 2. Obedecendo a notificaçao, apresentou o reclamante as suas testemunhas, as quais nas suas declarações de,
Os. 13 e 14, confirmaram unanimemente ter o reclamante sido
ielmitido como caixeiro da firma reclamada, sendo a data da suai
'admissão em 8 de outubro de 1934 e de saída ou demissão em 51
'de setembro de 1937. IV - Convidado igualmente a firma reclamada
A apresentar a sua prova testemunhal, dia vez que não existia praval
documental segura, apresentou a firma aludida as testemunhas, eu(
número do 4. Duas das testemunhas da reclamada, • pessoas ex-,
tranhas ao estabelecimento, prestaram declarações que de nadai
esclarecem quanto ao tempo de serviço do reclamante. Assim, a
testemunha de fie. 18, assevera apenas, "que em principies de
agosto de 1937, ouviu o proprietário do estabelecimento da reclaw
nada declarar ao reclamante que este estava suspenso em virtude
de seus pais não haverem vindo falar com o Sr. Quintela e mais'
que o reclamante tinha um procedimento irregular, chegando ts
tratar com certa falta de consideração os freguezes, declarando et
citado proprietário que o reclamante não possuia a carteira apezar
de instado a fazê-lo". A testemunha de fls. 19, afirma, "que o senhor M.aximino Quintela (proprietário de estabelecimento), convidou o reclamante a prestar os seus serviços como empregado da
firma, porém o reclamante recusou-se a apresentar o seu progenitor,
tendo ainda o declarante acrescentado que o reclamante não podia
ser empregado em virtude de ser menor, e mesmo o reclamado não
querer assumir responsabilidades sem entrar em entendimento COM
Os pais do mesmo". Das testemunhas da reclamada, uma, de fls. 21,
é gerente da flama e assevera: "que donhece o reclamante há uni
ano mais ou menos, e de vista, nft3 podendo afirmar se o reolae
mente Antônio Júlio era efetivamente empregado ou algum
costado e que quando ele declarante foi admitido na firma reale-1
risada, tew conhecimento de que o reclamante se encontrava etespensel
por 15 dias. Finalmente a testemunha da reclamada, Pedro Lídie
dos Santos, empregado da firma reclamada, ré a dnie,a testemunhar
desta que declara "ter o reclamante sido admitido em novembre
de 1936 como caixeiro auxiliar de balcão, acrescentando que O rem
clemente se demitiu por sua livre e espontánea vontade. Y - Doi
exame das deolaracees das testemunhas da reclamada va-se que do
um lado, duas dessas declaraçõee em nada esclarecem o assunto,
;além de serem contraditórias, pois se um declara que o reclamante
não podia ser empregado da reclamada em virtude de ser menor,
e que a reclamada donvidou o reclamante a prestar os seus serviços
(depoimento de fls. 19), a outra declara qu.e o reclamante "tenha'
Eido suspenso do cargo" (depoimento de fls. 18). O depoimento dai
testemunha de fls. 21, além de nada esclarecer sobre o assunto em
causa, é ainda suspeito dada a qualidade de gerente que ,exereia
co estabelecimento da reclamada. Resta ainda o testeinunha de,
Pedro Lfdio dos Santos, testemunho em que são feitas alus0es
tempo de serviço do reclamante, mas que não podo ser tomado ena
consideração, quer por ser naturalmente suspeite dada a sua que-,
&Jade de empregado da reclamada, quer ima ser o único que alude
* matéria em apreço. A tais declarações das testemunhas da rkeolamada, não esclarecedoras do fato em 'debate e par vee.es contraditarias, Podem contrapor-se os depoimentos das testemunhas do
reclamante, unanimes em corroborar es-sUlle alegações de fls. 2.
tendo assim a reclamada destruido as provas do reclamante, o
Or. intendente ordenou que se procedesse a autuação da . firma o
que foi feito (despacho de fls. 24), certo. que a defesa da reclamada
fls. 27, se constitui tão Boamente de meras ,alegaçõee sem-apoio dei
provas. À. vista disso, o Sr. intedente acertadamente impôs à ree
clamada a multa de 20013000 de que trata O § 2* do art. 10 do deereto n. 22.035, de 29 de outubro de 195'2 (despache de fls: 29).
/VI - Agora, recorre a reclamada, ao Sr. diretor, do despacho do
Sr. intendente que lhe impôs a multe, alegando e asseverando entre
outras coi sas, uma série de nverdades, contra toda a prova destes
autos, quando por exemplo declara "que o reclamante não apresentou testemunhas que lhe foram exigidas", e ainda quando afirme.
que o reclamante era garçcn, quando no dizer das suas próprias
testemunhas, o mesmo era caixeiro de balcão. Nessas condições.,
tendo o processo corrido regularmente e não tendo ainda a reclaanadi. no citado recurso de fls. 33, provado o que alegou, nem dos(ruído as provas apresentadas pelo reclamante, militando ainda
'reontra a reclamada a eircuestancia de não ter registrado o nome
kio reclamante no livro de e mpregados muito embora tivesse ano-,
Vido. ainda que de modo insorreto, o nome do reclamante na carteira profiesionai, opinamos pela improcedanola do dito recurso e
sela manutenção da multa imposta.
Lourenço Bernardez Gil, solicitando 'registro como craimico
licenciado '(DNT. 14.248-35) (SM. 28.964-38). - Nada mata havendo a prevadengiar, aretave-se.

Dezembro de 1938 24991

João Constata de Maga,lhães Serejo, solicitando registro como
'químico licenciado (DNT. 12.222-35) dana 26.962-38), - Nala
Mais havendo a providenciar, arquive-se.
João Coelho do Nascimento Bittencourt, solicitando registre
como químico licenciado (DNT. 14.778-35 - 819. 2e.965-38). -Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
Felipe Garate, solicitando registro como químico licencia
(DNT. 14.092-38 - S1P. '26.967-38).- Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
Miohael Fawckner Biwters, olicitando registzo como quimice
licenciado (DNT. 6.028-35 - S1P. 26,961-38). - Nada mais ha'vendo a providenciar, arqu've-se.
Francisco José da Silva, solicitando entrega de sua carteira
profissional (DNT. 16.552-38 - SIP. 14.745-37). - Lstando finde,
arquive-se.
Dia 1 de dezembro de 1938
Sociedade de Resistência dos Trabalhadores eia Trapiches e
Armazena de Café, requerendo certidão (DNT. 11.715-U 53.50'2-38). - Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
João RO661, [solicitando registro como químico lieenciado (DNT.
13.688-35 - 51P. 29.963-38). - Nada mais havendo a P rovi dc lijeiair, arquive-se.
Bed,ram,antina Fernandes, solicitando clevo;ução dc documentos
ideio SI?. 24.281-38 (SI?. 21.059-38 - DNT. 17.186-38).
Ar'quive-tes, como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
cansai C ração do Sr. diretor, com proposta de arquivamenlo.
Raul Camargo, solicitando certidão (DNT. 1'8.677-38 - 51P.
24.823-38).
Arquive-se, por findo.
Sindicato Médico Brasileiro, reclamando contra a identificação
de médicos (DNT. 6.890-38 - SI?. 23.991-38). - Nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
Pasquale Nanes, solicitando indentificação (DNT. 18.5411-38 ar. 24.829-58).
Dia 2
Ricardo Ferreira, solicitando registro como químico licenciado
í(DNT. 4.552-38 - 27.120-58). - Tendo sido aatisfeitas as
exigências legais, defiro o pedido.
laPP:MENTE DO OR. INTENDF.NTe

Dia 1 de dezembro de 1938
Gilberto de Medeiros, solicitando 2' via de carteira. (SIP. 6.811?

de 1938) .- Arquive-se.

José de Oliveira, solicitando nova identificação. (SIP. 7.641138) .

Arquive-se.

Rasterino de Sonsa, solicitando nova identificação. (SI?. 4.89e,

4e 1938).- Arquive-se.

Orlando Ferrelea, solicitando transferência de local. (SI?. 7.302,
de 1938) .- Arquiles-se.
Valentim Pedro, reclamando contra a firma J. Marques &, Cia.
(81P. 5.380138) - Termo 281.- Arquive-se, em face do parecer.
Alude o despacho ao seguinte: O presente ficou aguardando, nesta Divisão, o comparecimento do reclamante conforme consta à fls. 3 verso, afim de apresentar provas. Nesta data compareceu o referido reclamage, declarando desistir da reclamação, conforme o termo mima,
razão por que opino pelo arquivamento deste processo, visto iter sido
tambem entregue a carteira profissional.
Dagoberto Albuquerque, reclamando contra a firma Olga,Bolo de
Azambuja. (SIP. 9.410138) - Termo 456.- Arquive-se, em face da
Informação. Alude o despacho ao seguinte: "De acordo com a informação do funcionário signatário de fls. 12, e, corno não mais comparecesse o reclamante a este Serviço, opino pelo arquivamento do presente prumo em face do art. 29 do Regulamento deste Doparia-.
mento.
•
Antônio Antunes de Biqueira, solicitando 2' via de carteira pre...,
flssional„ (SIP. 16:150138).- Arquive-se.
Adelino
Augusto Marques, solicitando registro de livros. (SI?.
,
9.844138).- Arquiyekse.
la `Inspetoria Regional, remetenao telegrama 388. (51P. 23.39~,
de 1938) .- Arquive-se, em face da informação da Contadoria. Alude
o despacho ao seguinte: Já tendo sido devidamente remetido o ma.terial constante da guia anexa conforme recibo do Sr. inspetor regienal, opino pelo arquivamento do presente.
Dia 3
Francisco Paulo Martins Viana, reclamando contra a firma lne
ddstria de Massas Alimentícias, anotação em sua carteira profissioe
nal. (SI?. 23.201138) - Termo 1.218.- Arquive-se, em face do pa,
reeer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido anotada a carteira
do reclamante, a qual lhe foi entregue conforme recibo retro, opine
pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da autoridadei
superior.
Felfeio Neves, reclamando contra a firma José Pinto de COIN
tinho, retificar a data de admissão em sua carteira profissional. (151P,
24.641138) - Termo 1.283a- Arquive-se, em face do parecer. Mude
o despacho ao seguinte: Em face do termo de desistência firmado pelo
reclamante e tendo-lhe sido entregue a carteira profissional, conforme
recibo acima, opino pelo arquivamento deste mogno, gaia melhor
juizo da autoridade superiae.
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João Leite Brandão, solicitando substituição de seus livros de reestro. (SIP. 22.184138) .— Arquive-se.
Ministério da Fazenda, remetendo 17 recibos "A. R." (SIP.
25.946138) .— Arruive-se.
Alves Santos & Araujo, solicitando transferência de firma. (SIP.
23.066138) .— Arquive-se.
J. Costa, solicitando transferência de firma. (SIP. 24.012138),
— Arquive-se.
J. Brandão, solicitando substituição de seus livros de registro<
(SI?. 22.185138).— Arquive-se. •
- Jaime Araujo de Azevedo, reclamando contra a firma Fábrica
Helena Ltda., estar retida a sua carteira profissional. (SIP. 25.178,
de 1938) .— Arquive-se, em face do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido devolvida a carteira do reclamante, a qual foi
entregue ao representante do Sindicato de Classe; conforme recibo
acima, opino pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da
autoridade superior.
Joaquim da Silva Ferreira, reclamando contra a firma A. Guer,„go, & Gomes, a data de saída em sua 'carteira profissional. (SI?.
24.964138) .— Termo 1.303. Arquive-se, em face do parecer. Mude
o despacho ao seguinte: Tendo sido atendida a reclamação de fls. 2
e entregue carteira ao reclamante, conforme, recibo acima, opino
pelo arquivamento deste processo, salvo melhor juizo da autoridade
superior.
Ida de Oliveira, reclamando contra a firma Lavanderia Alva Ltda.
estar retida a sua carteira profissional. (SIP. 24.963!38) Terme
1.302.— Arquive-se, em face do parecer. Alude o despacho .aa se'guinte: Tendo sido atendida a reclamação de fls.- 2 e entregue a cartecira no reclamante conforme recibo acima, opino peio arquivaraento
deste processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
D. Lopes & Irmão, solicitando- transferência de 'firma. (SI?.
2 .2238) .— ArquiNe-se.
Américo Moreira da Costa, solicitando transferência de lecat.
..(SIP. 22.194138) .— Arquive-se.
Adelino Fonseca Pereira, reclamando contra a firma José Serem°
Couto, estar retida sua carteira profissional. (SEP. 23.95938)
Termo 1.258.— Arquive-se, em face cio parecer. Alude o despacho
ao seguinte: tendo sido devolvida a carteira de reclamante, a qual
lhe foi entregue conforme recibo acima, opino pelo arquivamento deste
• processo, salvo melhor juizo da autoridade superior.
Ivo Basilio Igair, reclamando contra a firma João Rodrigues.
24.784138) — Termo 1.295. AN-solve-se. era face do parecer.
• Alude o desPacho ao seguinte :• Tendo sido atendida a reclarnaç5o de
fls. 2 e entregue a carteira ao reclamante. conforme recibo acima,
opino pelo arquivamento deste processo, salvo mentor juizo da auto, Cidade superior.
Dia 5
Peter Straus, solicitando entrega de sua carteira profissional.
(SIA. 23.456138) .— Emita-se a carteira.
Vatentin do Carvalho Fon t es, soliri: ando identificação. (SI?.
23.45038) .— Faça-se a ideal ifienção, de acordo com as normas adotadas.
Antônio Luiz de Almeida, solicitancln entrega de sua carteira profissional. (SI?. 23.612138 .— Emita-se a carteira.
• ' Daniel Alves, solicitando entre-a de sua carteira profissional.
23.7231381.— Emita-se a certeira.
• Artônio Julio Mourão, solicitando identiticacfto. (SIP. 23.761,
de 1938) .— Faça-se a ident:firel o. do !lenido com as normas adotadas.
Luiz Correia de 01 ,veira, solicitando entrega de sua carteira profisirinal 181? 23.234138).— Emita-se a carteira.
José Batista Atafde, solicitando en t rega de sua carteira profissional. (Se. 23.109138) .— Emita-se a carteira.
José Pinto Barbosa, solicitando identificação. (SI?. 24.12138).
— ,Faca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Zalca Abergaus, solicitando identificação. (SI?. 23.912138).—
Faça-se a identificação. de acordo com as normas adotadas.
Maria Tereza Velada Correia, solicitando identificação. (SIP.
24.522138) .— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adoy„lidas.
Jaime Alves da Rocha, solicitando identificação. (SIP. 24.591. de
19381.— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José Francisco de Andrade, solicitando identificação. (SI?.
2..802138) .— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
, Francisco Ferreira de Lima, solicitando identificação. (SI?.
22:014138) .— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Antônio da Silva Miranda, solicitando identificação. (SI?. 23.070,
de 1938).— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas,
Abílio Ferreira Alves, solicitando identificação. (SI?. 23.036, de
' +938) .— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Alcides Cardoso de Lara, solicitando identificação. (SIP. 24.513,
de 1938) .— Apresente o titulo de legalização, em território nacional
'fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
neto Sr. Presidente da República.
• Raimonde Louise Pralat Janon, solicitando identificação. (SI?.
.';.487138),— Faça-se a identificação, de acordo com as normas
_ ado-

;.das,

Dezembro de 1928

Francisco Iluergo Aymeric, solicitando identificação. (SI?.
25.735138) .— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Antônio Abomaso Alvarez, solicitando identificação. (SI?. 24.402,
de 1938).— Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
António Teixeira de Oliveira, solicitando identificação. (SI?.
24.715138) .— Apresente o título de legalização em território nacional fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Dia 6
Antônio Dias, solicitando registro de livros. (SI?. 26.15748).
Proceda nos termos do parecer da 34 Divisão. Alude o despacho
ao seguinte: A requerente deverá esclarecer o destino dado aos livros registrados neste Serviço, em 1936.
Valoemar de Araujo, solicitando registro de livros. (SI?, número 26.158-38). — Deferido.
Pinto da Gama & Cia. Ltda., solicitando registro de livros.
(SI?. 26.199-38). — Deferido.
Bento Fernandes, solicitando registro de livros. (SI?. 26.146,
do 1938). — Deferido.
José Augusto, solicitando registro de livros. (SI?. 26.182-38).
— Deferido.
Alfredo Pinheiro Porto, solicitando registro de livros. (SI?.
23.265-38; . — Faça-se o registro.
Elias Neves & Cia., solicitando registro de livros. • (SI?. número
26.259-38). — Deferido.
• Mcysés Leiderman, solicitando registro de livros. (SIE'. 26.237,
de 1938). — Deferido.
Paulo S. Bandeira de Melo, solicitando registro de livros. (SIP.
26.149-38)..— Deferido, uma vez provada a . qualidade do signatário do requerimento.
Aladino Locchii solciitando registro de livros. (SI?. 26.141-38)
— Deferido.
João Pereira Tomás, solicitando registro de livros. (SI?. número 26.191-36). — Deferido.
• Antônio Ferreira Dias, solicitando registro de livros. (SI?. número 26 188-38). — Deferido.
Joaquim Reis, Segundo, solicitando registro de livros. (SI?. número 2C.200-58). — Deferido.
Produtos de Beleza Marilú Ltda., solicitando registro de livros.
(SIP. 26.236-38). — Deferido.
Agrícola Batista, solici"ndo registro de livros. (SIP• 26.29G.
— Deferido.
• João Dias d'Arribada, solicitando registro de livros. (SI?. número 23.242-37). — Deferido.
J. Prats, solicitando registro de livros. (SI?. 26.243-38). —
Deferido.
Ferreira Costa Irmão Ltda., solicitando registro de fichas cif
matricula e znotações de seus empregados. (SI?. 26.291-38). Faça-se o registro.
Dia 5 de dezemb:o de 1938
Telegramas expedidos:
,o Sr. Inspetor Regional em Fortaleza — Ceará:
N. 094
Acusando o recebimento da carteira 14.647, da 12'
série. (SIP 10.465-38).
-- Ao Sr. Inspetor Regional em Porto Alegre — Rio Grand(
do Sul:
N. 995 — Solicitando providências no sentido de ser entregue
carteira 82.70, da 5' série. (SIP. 16.797-38).
— Ao Sr. Inspetor Regional e.m Recife — Pernambuco:
N. 996 — Solicitando informações sobre o número e série di
carteira de Edgard Forte Fernandes Rei. (SI?. 25.767-38).
— Ao Sr. Inspetor Regional em Recife — Pernambuco:
N. 997 — }nformando que a ficha 20.835 da 12' série esta re•
tida, aguardando retratos do portador. (SI?. 24.859-38).
— Ao Sr. Inspetor Regional em Salvador — Bafa:
N. 998 — Solicitando a devolução da carteira 38.858 da 9' sérir
(SI?. 25.940-38).
— Ao Sr. Inspetor Regional em Natal — Rio Grande do Norte'
N. 999 — Solicitando a devolução da carteira 5.184, da 17* ssé•
ris. (SI?. 18.10i-38).
— Ao Sr. Inspetor Regional em São Luiz — Maranhão:
N. 1.000 — Solicitando seja informado com urgência se Marli
Nazarete Reis já foi identificada novamente. (SI?. 11.633-38).
Dia 6
Ao Sr. Inspetor Regional em Maceió-Alagoas:
N. 1.001 — Informando que a carteira 20.317, da 29' série, jí
foi remetida para aquela inspetoria, (SI?. 17.675-38).
— Ao Sr. Inspetor Regional em Salvador — Bafa:
•
N. 1.002 — Solicitando a devolução da carteira n. 24.939, tit
9' série (SI?. 16.543-38).
— Ao Sr. Diretor do Departamento Estadual do Trabalho:
N. 1.003 — Solicitando a devolução da carteira 287.069, da 28
26.144-38).
série.
— Ao Sr. Inspetor Regional em Maceió — Alagóas:
N. 1.004 — Solicitando a devolução da carteira th. 83.905, di
19' série. ,(SI?. 16.489-38).
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Oficies expedidos:
Dia 25 de novenbro de 1938
Ao Sr. Diretor do Departamento Nacional do Poviftmento.
N. 9.337-S — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrineeiro Germano Augusto de Barros. (SI?. 19.502-38).
— Ao Sr. Chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 9.338-S — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Germano Augusto de Barros. (SI?. 19.502-38).
— Ao Sr. Chefe de Polícia Civil do D. Federal:
N. 9.339-S — Comunicando que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Rachel Wester. (SI?. 16.634-38).
- Ao Sr. Diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.340-5 — Comunicando que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Locinda Belardo de Magalhães. (SI?. 13.754-38).
Ao Sr. chefe do Policia Civil do Distrito Federal:
9.341/S. — Comunicando que foi identificada neste Serviço a
estrangeira Lucinda Bellardo do Magalhães. (SIP 13.754-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.342/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço O
estrangeiro Antônio d§ Rocha. (SI? 18.494-38).
Ao Sr. chefe do Policia Civil do Distrito Federal:
9.343/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Antônio da Rocha. (SI? 18.494-38).
Ao Sr. José Bergel:
9.344/S. — Solicitando comparecimento.
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.345/S. — Comunicando que foi identificada neste Serviço a
estrangeira Eva Kahn. (SI? 18.860-38).
Ao Sr. chefe do Polícia Civil do Distrito Federal:
9.346. /S. — Comunicando que foi identificada neste Serviço a
estrangeira Eva Kahn. (SI? 18.860-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.347/S. — Camunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Antônio Calil Nahid. (SI? 15.407-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
9.348/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro António Calil Nahid. (SI? 15.407-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:*
9.349/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro José Alves Barrias. (SI? 16.159-38).
Ao Sr. chefe do Polícia Civil do Distrito Federal:
9.350/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro José Alves Barrias. (SI? 16.159-38) .
Dia 26
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
9.351/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço e
estrangeiro Manuel da Rocha. (SIE' 15.977-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.352/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Manuel da Rocha. (SI? 15.977-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
9.353/8. — Comunicando que foi ideitificado neste. Serviço o
estrangeiro Alberto Ferreira da Rocha. (SIE' 19.674-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.354/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Alberto Ferreira da Rocha. (SI? 19.674-38).
Ao Sr. chefe do Polícia Civil do Distrito Federal:
9.355/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço O
estrangeiro Basílio Antônio Monteiro. (SIP 20.034-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.356/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Basílio António Monteiro. (SI? 20.034-38).
Ao Sr. encarregado do SI? em Macaé-Estado do Rio:
9.357/S. — Informando que a carteira reclamada é a de número 34.304 da 8a sério o não 34.303. (SIP 7.463-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Estadual do Trabalho —
São Paulo:
•
9.358./S. — Remetendo o processo SI? 22.332-38).
Ao Sr. Joaquim Teixeira Pinto Nunes:
9.359/S. — Solicitando comparecimento afim de ser identificado
novamente. (SI? 23.614-38).
Ao Sr. encarregado do SI? em Bom Jesus de Itabapoama —
Estado do Rio
9.360/8. — Solicitando a devolução da carteira 59.915 da
26a série. (SIP 24.444-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.361/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Artur Francisco Lopes. (SIP 13.915-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
9.362/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço •
estrangeiro Artur Francisco Lopes. (SI? 13.915-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.383/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Aderito Teixeira. (SI? 17.091-38).
Ao Sr. chefe do Polícia Civil do Distrito Federal:
9.364/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Aderito Teixeira. (SI? 17.091-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.365/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço P
estrangeiro José Pinto Rodrigues. (SI? 19.811-38)
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Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito relera':
9.366/S. — Comunicando que foi identificado ne'ate Sarviço o
estrangeiro José Pinto Rodrigues. (SI? 19.811-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.367/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro José do Almeida. (SIP 19.679/38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
9.368/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro José do Almeida. (SI? 19.679/38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.369/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço O
estrangeiro Abílio Rodrigues do Fundo. (SI? 19.104-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
9.370/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Abílio Rodrigues do Fundo. (SI? 19.104-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.371/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Afonso Luiz Alves. (SI? 18.905-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
9.372/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço - A
estrangeiro Afonso Luiz Alves. (SI? 18.905-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.374/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro João Ferreira Gomes. (SI? 18.371-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
9.374/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro João Ferreira Gomes. (SI? 18.371-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
9.375/5. — Comunicando que foi identificado neste Serviço 6
estrangeiro António da Silva Araujo. (SI? 20.683-38).
Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.376/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
estrangeiro António da Silva Araujo. (SI? 20.683-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:'
N. 9.377/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço ti
estrangeiro Firmino Pereira. (SI? 18.730-38).
Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.378/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
"estrangeiro Firmino Pçreira. (SI? 18.730-38).
Ao Se. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:.
N. 9.379/8. — Comunicando que foi identificada neste Serviço h
estrangeira Aurora Pereira Cardoso. (SI? 18.244-38).
Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.380/S. — Comunicando quo foi identificada neste Serviço h
estrangeira Aurora Pereira Cardm. (SI? 18.244-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.38I/S. — Comunicando que foi identificado neste ServiCil
o estrangeiro José Pereira. (SI? 19.944 - 38).
Ao Sr. chefe de Policia do Distrito Federal:.
N. 9.382/S. — Comunicando que foi identificado neste Servie4
o estrangeiro José Pereira. (SI? 19.944-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.383/8.
Comunicando que foi identificado neste Serviçd
o estrangeiro Manuel Joaquim da Silva. (SIP 19.658-38).
Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.384/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço(
o estrangeiro Manuel Joaquim da Silva. (SI? 19.658-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.385/5. — Comunicando que foi identificado neste Servic'd
o estrangeiro Regfnio Fernandes Magalhães. (SI? 20.345/38).
Ao Sr. chefe de Policia do Distrito Federal:
N. 9.386/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Reginio Fernandes Magalhães. (SI? 20.345/38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.387/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviçoo estrangeiro Isaías Albuquerque Henriques. XSIP 20.398-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.389/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro Rafael dos Santos Vitorino. (SI? 21.183-38).
•
Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.388/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro baias Albuquerque Henriques. (SI? 20.398-38).
Ao Sr. chefe do Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.390/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviçd
e estrangeiro Rafael dos Santos Vitorino. (SI? 21.183/38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.391/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro George Willar Barzee. (SI? 13.259-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.392/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço o
estrangeiro George Willar Barzee. (SI? 13259-38). Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.393/8. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Manuel Gonçalves Fernendes Dias. (SI? 19.659-36).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.394/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviçc
e estrangeiro Manuel Gonçalves Fernendes Dias. (SI? 19.059-38).
Aos Srs. Moreira Carvalho $54 Companhia:
N. 9.41I/S. — Solicitando a devolução da carteira 21.091 ca
i a série. (SI? 18.227/35.
Ao Sr. diretor da Casa da Moeda:
N. 9.412/S. — Remetendo o processo (SI? 399-37)
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Ao Sr. inspetor fRegional em Belo Horizonte-Minas Gerais:
1.113/S. — Solicitando a devolução da carteira 51.912 da
(SIP 24.224-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
414/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
(1,4eiro Joaquim Pereira da Silva. (SIP 20.010-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
41a, S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
-z irange,ru Joaquim Pereira da Silva. (SIP 20.010-38).
Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.116/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
) c-[rangeáo Joaquim Dias da Silva. (SIP 20.093-38).
diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.-117/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
esragcro Joaquim Dias da Silva. (SIP 20.093-38).
A-, Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9. 4 18/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
,,,, I rrio n airo Manuel Carneiro Sameiro. (SIP 20.436-38).
Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9. 9/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
es'rz,nsc ro José Pereira Gomes. (SIP 19.257-38).
A. Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
.N. 9. "M/S. — Comunicando que foi identificado neste Servicsit
;mge'ro José Pereira Gomes. (SIP 19.257-38).
A,, Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.421/S. — Comunicando que foi identificado neste Serviço
augeiro Manuel Carneiro Sameiro. (SIP 20.436-38).
.ao Sr. pegador do Tesouro Nacional:
N. 9.422/S. — Comunicando que o Sr. Darei Pimentel está attsenti , desta Capital, em objeto de serviço.
À Si:a. Ana Elizabeth Koehler:
N. 9./23/S. — Solicitando comparecimento munida da certidão
4, desquite. (SIP 22.239-38).
Ao Sr. Francisco de Oliveira Matos:
N. 9.124/S. — Solicitando comparecimento afim de prestar
2-ek, ree'mcntos. (S1P 21.411-38).
Ao Sr. diretor da Companhia de Hotels Palace:
N. 9.425/S. — Solicitando comparecimento afim de prestar
llirecimentos. (SIP 21.411-38).

Dezembro de 1!;::
Dia 5

Artur Faceira, solicitando retificação de nome em sua carteira
profissional. ( DNT-19.552-38-SIP-24.451-38) . — Retifique-se, arquivando-se em seguida.
Leogildo do Nascimento, solicitando retificação em sua carteira
profissional. (DNT-19.666-38-SIP-24.308-38). — Retifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Rosa da Piedade Caldas, solicitando retificação de sua carteira
profissional. (DNT-19.678-38-SIP-22.746-38). — Retifique-se, arquivando-se em seguida, o processo.
Antônio Gomes, solicitando retificação de nome. (DNT-16.71538-SIP-20.216-1938) . — Devolva-se, mediante recibo.
Matos & Vale Ltda., solicitando transferência de firma. (DNT.,
10.635-38-SIP-11.656-38). — Providencie-se como proposto. Alude
o despacho ao seguinte: Submeto o processo à consideração do senhor diretor, opinando no sentido de ser atendida a proposta, que é
no sentido de comparecer a requerente à este Serviço, afim de apresentar documentos que provem a sua alegação.
EXPEDIENTE Do SR. INTENDENT,s

Dia 2 de dezembro de 1938

Amélia Cardoso da Silva, solicitando nova identificação. (SI?,
2.853-38). — Arquive-se.
2' Inspetoria Regional, remetendo oficio n. 1.971, de 1-8-938.
, (SI?. 15.039-38). — Arquive-se.
2° Inspetoria Regional, remetendo ofício n. 2.045, de 11-8-938.
(SI?. 15.751-38). — Arquive-se.
9' Inspetoria Regional, remetendo guia e fichas. (SI?. 14.686.
de 1938). — Arquive-se.
2' Inspetoria Regional, remetendo guia n. 439. (SI?. 15.046,
de 1938). — Arquive-se.
2° Inspetoria Regional, remetendo guia 435. (SIP. 15.047-38).
— Arquive-se.
Joaquim Francisco Costa, solicitando transferência de firma.
21 015-38). — Arquive-se.
J. Pinhão 3..Castro, solicitando transferência de firma. (SI?.
n. 18.182-38. — Arquive-se.
Frontinc, de Freitas Nunes. solicitando transferência de firma.
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
;(SIP . 20.860-38). — Arquive-se.
Laboratório _Vides Ltda., solicitando substituição de seus livros
EXPEDIENTE Do SR. MINISTRO
de registro. (SIP. 19.174-38). — Arquive-se.
Ferreira Leitão & Cia., solicitando transferência de firma. (1P.
Dia 26 de novembro de 1938
19.653-38). — Arquive-se.
Alvaro da Silva Araujo, solicitando transferência de firma. (SI?.
Contadoria do Serviço de Identificação Profissional, apresentando prontuário do Sr. Alfredo dos Reis Teixeira. (DNT-9.977-37- 20.22 . 38) — Arquive-se.
Raul desar Oário, solicitando substituição de seus livros de reSIP-762-3) . — Proceda-se de acordo com o parecer da Procuradoria.
Alude o despacho ao seguinte: As providências sugeridas nos itens gistro. (SIP. 20.613-38). — Arquive-se.
J. Nunes Pereira, solicitando transferência de firma. (SI?. núe II independem desta Procuradoria, cabendo remeter o processo
à inscrição de dívida da Procuradoria Geral da Fazenda. Quanto à mero 18.622-38). — Arquive-se.
última providência, proponho ao Sr. procurador geral a feitura do
•
Dia 3
necessário expediente, para o que deve o processo ir primeiramento
so
Companhia Coustrutora Nacional S. A. prestando informações
•,Contadoria do Serviço de Identificação Profissional, apresou- sobre a reflamação do seu empregado Rafael Tarantino. (SI?. nu? ando prontuário do Sr. Aurino Ferreira. (DNT-9.980-37-31P-278- mero 9.995-38). — Arquive-se, em face do parecer. Alude o despa136: . — Proceda-se como opina a Procuradoria. Alude o despacho ao cho ao seguinte: A fls. 6 anexei a petição protocolada sob o Mi-seguinte: As providências sugeridas nos itens I e II independem desta mei— 14.359-38, cora a qual foi respondido o oficio n. 6.066-38, tenProcuradoria cabendo remeter o processo à Procuradoria Geral da do a firma confirmada as declarações já prestadas. O presente proFazenda, para a inscrição necessária, só opôs o que deve ser feita cesso ficou retardado nesta Divisão, aguardando o comparecimento
cobranea executiva. Quanto à última providência sugerida, pro- do reclamante, e, tendo agora comparecido o representante do Sindipon'ho ao Sr. procurador geral a feitura do necessário expediente, cato
dos Operários Metalurgicos, o qual recebeu a carteira profisparti o que deve o processo ir primeiramente ao SIP.
sional n. 93.520. da 21' série, conforme recibo passado na ficha de
reclamação n. 1.514-38, opino pelo arquivamento deste processo.
EXPEDIENTE Do SR. DIRISToR
Carvalho & Lopez, solicitando substituição de seus livros de registro. (SI P . 10.862-38) . — Arquive-se.
Ma 30 de novembro de 1938
Antônio de Morais solicitando substituição de seus livros de
'Lucia Aché, solicitando registro como químico licenciado. (DNT- registro. (8W. 10.863-38).
'
— Arquive-se.
12.»25-35) .-SIP-27.116-38). — Nada mais havendo a providenciar - .Companhia Brasileira de Torrefação e Moagem, solicitando
arq(iive-se.
•
transferência de local. (SI?. 10.958-Z8). — Arquive-se.
A. Fernandes Palhares, solicitando transferência de firma.
Basílio Ferreira Gomes, solicitando registro como químico licenciado. (DNT-14.021-35-S1P-27.117-38). — Nada mais havendo a (SI?. 10.068-38). — Arquive-se.
António Carvalho de Sousa, solicitando transferência de firma.
pro.eidenciar, arquive-se.
António Martins de Carvalho, solicitando registro como químico (SI?. 16.010-38). — Arquive-se.
2" Inspetoria Regional, remetendo guia 440. (SIP. 15.750-38).
(iceeedado. (DNT-2.185-36-SIP-27.121-38). — Nada mais havendo
— Arquive-se.
a wovidenciar, arquive-se.
Carlos da Silva Araujo S. A., solicitando transferência de firma. (SI?. 15.528-38). — Arquive-se.
Dia 1 de dezembro de 1938
Alexandre Nunes de . Oliveira, solicitando entrega de carteira.
Mário Saraiva, solicitando registro como químico licenciado. (SI?. 3.408-38). — Arquive-se.
2' Inspetorir, Regional, remetendo guia n. 441. (5W. 15.752,
•D:sT-14.627-1935-SIP-27.119-38). — Nada mais havendo a providl 1938) . — Aiquive-se.
(1iviar, arquive-se.
Sebastião M. Ferreira, solicitando entrega de carteira. (SI?.
Maneei Led Arruda Behmer, solicitando registro como químico
.Arquive-se.
1 •,uciado. (DNT-15.133-38-SIP-27.118-38). — Nada mais ha- 17.145-38) .
Alejandro Rodriguez & Estevez, solicitando transferanria de firiio providenciar, arquive-se.
ma. (SI?. 21.992-38). — Arquive-se.
F. Paula & Cunha Ltda., solicitando transferência de firma.
Dia 2
(S1P. 21.4'5048). — Arquive-se.
A. A. Gomes, solicitando transferência de firma. (Si?. miline.
á Camilo de Brito Castilho, requerendo certidão. (DNT-14.192-38iço 22.094-38). — Arquive-se.
035„15.125-38) . — Arquive-se.
4.
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F. Lemos St Gonçalves, solicitando transferência de firma. (SIP.
23.846-38). — Arquive-se.
D. Soares & Silva, solicitando transferência de firma. (SIP. número 19.853-38). — Arquive-se.
José Joaquim Pereira Rodrigues, reclamando contra a firma
(riscar Mota & Cia. Ltda., anotar a sua carteira profissional. (DNT.
i. — SIP. 18.794-38). — Arquive-se, em face do parecer.
Alude o despacho ao seguinte: Em face do termo do. desistência firmada pelo reclamante e tendo-lhe sido entregue a carteira conforme
recibo a fls. 5, cpino pelo arquivalnento deste processo, salvo melhor
juizo da autoridade superior.
Departamento Nacional do Trabalho, sobre apreensão da carteira
prefissionai n. 14.205, sério 4', de Valter Kuerh, por infração do
artiaa 11 do decreto 22.035, de 29 de outubro de 1932. (DNT. número 884-38). — Arquive-se.
Enéas V. do Andrade, solicitando transferência para a séde Central deste Serviço. (S1P. 25.412-38). — Aguarde oportunidade.
Dia 6
Einidio Ramos da Silva, pedindo anotação na sua carteira profissional por parte da firma Eurico Pinto de Sousa — Termo de in, fração 320 — DNT 7.382-38 (SIP 2.866-38). — São improce,dentw
as alegações da defesa. Imponho ti firma Enrico Pinto - de SOL" estahelemda á rua Pereira Nunes n. 351, a multa de 200$000 (duzentos mil réis), prevista no § 2° do artigo 10 do decreto n. 22.035, de
29 de outubro de 1932, por ter se recusado a anotar a carteira profissional 'pertencente a Emidio Ramos da Silva, conforme ficou apurado no presente processo.
Manuel Pereira Botelho, solicitando entrega de carteira. (SIP
1(3.029-38). — Apresente o titulo de legalização em território nacional fornecido pela comissão* de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Prancisco Alves Alexandre, solicitando identificação. (Si?
25.341-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
João Gomes de Oliveira, solicitando identificação. (SIP 20.048,
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas. •
Manuel Gonçalves Alonso, solicitando identificação. (DNT
17.42(3-38. SI? 21.144-38). — Faça-se a identificação, de acordo
com as normas adotadas.
Manuel António de Morais, solicitando identificação. (SIP
25.720-38). — Faça-se a retificação, de acordo com as normas
adotadas.
Angelo José Ferreira, solicitando retificação de carteira. (SIP
25.720-38). — Faca-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
Departamento Estadual do Trabalho, solicitando devolução do
diploma de quimico industrial e titulo de eleitor que instruiram o
processo (SIP 12.948-38) (SIP 26.289-38). — Devolva-se, de acordo com o disposto no § 4° do artigo 2° do Regulamenta anexo ao decreto n. 57, de 20-2-1935.
Bernardino Teixeira da Cunha, solicitando identificação (S1P
24.272-38). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas
adotadas.
João Evangelista de Oliveira, solicitando identificação. (SIP
21.875-38). — Apresente o titulo de legalização em território nacional fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
Maria Alice, solicitando entrega de carteira. (SIP 24.483-38).
— Emita-se a carteira.
Manuel Alves Dias Novo, solicitando entrega de carteira. (SIP
23.265-38). — Apresente o titulo de legalização em território nacional fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Presidente da República.
José Candido, solicitando entrega de carteira. (Si? 23.167-38).
.-- Emita-se a carteira.
João Vieira de Quadros, solicitando identificação. (SIP 25.106.
de 1938). — Apresente o titulo do legalização em território nacional
'fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada
Pelo Sr. Presidente da República.
Joaquim de Almeida Vidal, solicitando identificação. STP
.18.759-38). — Emita-se a carteira.
Maria Fernandes Calhelha, solicitando entrega de carteira. (Sio
19.409-38). — Emita-se a carteira.
Júlia Rodrigues, solicitando identificação. (SI? 20.021-3 0 ' . --Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Antônio Augusto Pinto, solicitando entrega de carteira. :-ta
'
0.76448). — Emita-se a carteira.
Antônio Pedro da Cunha, solicitando identificação (SI? 18.67s.
de 1938), — Apresente o tItu/o de legalização em território Naeiorli
.forneoide pela Comissão de Permanência de Estrangeiros designada
.pelo Sr. Presidente da República.
Francisco Xavier Pereira, s,olicitando identificação (SI? 16.348,
de 1938). — Faça-se a identificação de acordo com as normas adotadas.
•
Eugênio Sanchez Gongora, solicitando registro como química li'canelado (DNT 6.684/38 — SI? 25.637/38). — Emita-se a cartel-1.
.
Manuel José Rodrigues, solicitando identificação (SIP 22.880/3.,).
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
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José da Silveira, solicitando identificação (SI? 24.406/38) ..
Faça-"se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Manuel Estavas, solicitando identificação (SI? 24.4:19/38).
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Manuel de Freitas Shanley Quintal, solicitando identificalgi
(SIP 24.482/38). — Faça-se a identificação, de acordo com as. 1101%
mas adotadas.
Luiz de Oliveira Ahrantas, solicitandc identificação (SIP 1740,N
de 1938). — Apresente o titulo de legalização em território nacioaag
fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, designado
pelo Sr. Presidente da República.
11.a Inspetoria Regional do Trabalho, remetendo segundas vial
do oficio n. 1.711, duas carteiras profisisonais em devolução, poS
ter ocorrido duplicidade de números, nome dos portadores e retratos diferentes (SI? 18.431/38). =. Proceda-se como proposto. Aludç
o despacho ao seguinte: Tendo em vista os dizeres do oficio de fis.
proponho que seja emitida nova carteira para a portadora da ditai
n. 37.560 da 9.11 série pertencente à Sra. Calina Almeida Brasil, pois
segundo consta das fls. 6, foi emitida com número errado e pertena
cante a dita de n. 34.751 da mesma série. A original encontra-s0
anexa ao presente processo. Em vista do acúmulo de serviço foi hW.
formado hoje.
Elza de Andrade e Silva, solicitando • identificação (SIP 26.235,
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Carlos dos Passos Pereira Maciel, solicitando identificação (srg
19.093/38). — Apresente o titulo de legalização em território mai,
oional, fornecido pela Comissão de Permanência de Estrangeiros de.
signada pelo Sr. Presidente da República.
Oscar Lopes Clara, solicitando identificação (SI? 18.389/38).
Apresente o titulo de legalização em território nacional fOrilueid.) pelai
Comissão de Permanência de Estrangeiros, designada pelo Sr. Pre..
siderit e da República.
Antônio Pereira, solicitando identificação (SI? 24.576/33) .
ca-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
José Rodrigues Simões, solicitando identificação (SfP 2i.249,
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as luvinas Mas
Lactas.
Maria da Guia de Sousa Lobo Matos, solicitando identificação (SIP,
23.598/38). — Faça-se a identificação, de acordo com as norinagO
adotadrks.
. Fernando Nunes, solicitando identif.icação (SIP 24.515/38) .
Apresente e titulo de legalização em território nacional, fornecido,
pela Comissão de Permanência de Estrangeiros, desif;narla or l o senhor presidente da itpública.
Manuel Pereira Segueiros solicitando identificac,lo (SIP
— raça-se a identificação, de acordo com as normas adow
Karl Rueb, solicitando entrega de sua carteira profisisonal i;SIR
27.193/38) — Emita-se a carteira solicitada, remetendo-se à Pdls
lida e ao Departamento Nacional do Povoamento .as individuais dactiloscópicas em anexo.
Emílio Palestini y Torres, solicitando entrega de sua carte;r.t.t.
profissional (Si? 2.051/38) — Emita-se a carteira.
Jaime da Costa Pinto, solicitando identificação (SI? 17.663/38
— Faça-se a identificação. do acordo com as normas adotadas.
João Augusto Moutinho. solicitando entrega de sua carteira (Si
23.120/38). — Emita-se a carteira.
Antônio de Melo, solicitando identificação (SI? 24.924/38).
Taça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Nicolau Cosentino, solicitando identificação (SI? 24.572/32). -?-a,
Faça-se a identificação, de acordo com as normas adotadas.
Virgílio dos Santos Martins, solicitando entrega de carteira (SIII
21.457/38). — Emita-se a carteira.
Vissarra Viana, solicitando identificação (SIP 20.765,
de 1938). — Faça-se a identificação, de acordo com as normas ufa,
ladas.
Dia '7
Miguel Simão, solicitando transferência de firma (SI? 26.404, de
1938). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho ia,
pomparecimento da requerente a esto Serviço, afim de apresentar dc1;4.
aumentos que provem a sua alegação.
Irving Ravitzky, solicitando transferência de local (SI? 2Mig
de 1938). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: ?roo.
nho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de aprese•aa
ter documentos que provem a sua alegação.
Manuel da Silva Carreira, solicitando transferência de firma (sig
, 26.419/38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Pra.
ponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de aproe"
sentar documentos que provem a transferência. Quanto à substituição,
deverã, mediante novo requerimento, anexar a relação dos empreaP
gados demitidos.
João Batista Pires, solicitando transferência de firma (SI? 26.381,
de 1938). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Proponho
o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de apresentar
documentos que provem a sua alegação.
Joaquim dos Santos Ferreira, solicitando transferência de firmã„
-(SI? 26.380/38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte:
Proponho o comparecimento da requerente a este Serviço, afim de
apresentar documentos que provem a sua alegação.
A. Moreira & Comp., solicitando transferência de firma (Sm
26.382/38). — Como proposto. Alude o despacho ao seguinte: Po.%
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t oritt, ao presidente do sindicato para que o músico seja substituido
por ,,ti:ro.
i-a r agia,fo único. De posse da "comunicação, O presidente do sindias' '' . depois de providenciar a substituição, fará, juntamente com o
1.0 eretzirio, um inquérito, em sigilo, entre os associados de comProsada competência e, se preciso fór, submeterá o músico, julgado
incapaz pelo regente da orquestra, a um escavar perante uma comissão
membros escolhidos entre associados de notória compede tris (3) membros,
temem profissional.
que fique a capacidade 'profissional do
muei•o. n:e terá direito a voltar novamente para o lugar que ocupavas
e a uma reparação pública, por parte do regente da orquestra, além
de ser indenizado pelo mesmo regente nos salários, que deixou de
perceber em virtude do seu afastamento do serviço.
Art. r,O. Sómente ao sindicato dos músicos é permitido organizar
orquestras ou conjuntos musicais de qualquer espécie e, para qualquer gAnerd de serviço, o que será feito pela diretoria, por prepostos
desta ou por Departamentos especializados e organizados dentro do
, mesmo sindicato.
§ 1.0 . Os prepostos da Diretoria, que só poderão ser asso...ciados do sindicato, quando forem autorizados a agenciar serviços
avulsos, terão de depositar na Tesouraria do Sindicato ou na Caixa
Económica, mediante guia da secretaria do sindicato, determinada
quantia, em moeda corrente do pais e, arbitrada pelo Conselho Fiscal
do ¡Sindicato, como garantia do pagamento aos músicos contratados
para tais serviços.
§ 2.° O Conselsin Fiscal do Sindicato arbitrará lambem a percentagem que poderá perceber o proposto pelos serviços contratados,
não posiondo ser superior a 10 % até 5008000 (quinhentos mil réis):
! s. 9 (1; até 80~0 (oitocentos mil réis) •, a 8 % até 1:0008000 (um
emito de reis) e, de 2:0008000 (dois contos de reis) para cima o limito máximo de 5 %.
§ 3.° Os propostos da Diretoria só poderão agenciar serviços, munidos de uma autorização legal, assinada pelo presidente e 1.0 secretário do Sindicato, com firmas reconhecidas por tabelião público.
Art. 51. O documento, de que trata os artigos 3. 0 e 4.° deste
de e ret0, é resrigatório para todo e qualquer serviço, efetivo ou avulso, e, quando f( r assinado por proposto do Sindicato, este deverá entregar no ¡o azo máximo de dois dias. na Secretaria do mesmo Sina segunda e tereeirs vias, .sta para ser remetida ao Depara
tomento competente e aquela para ser arquivada no Sindicato.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de reconhecimentos de
firmas por tabelião pOhlica-no documento citado, como reza o artigo 40, só será observada nos serviços avulsos, quando houver falta
de pagamento pelo locatário.
Art. 52. Aplica-se aos músicos estrangeiros os dispositivos do
',decreto n. 2)."91, de 12 de agosto de 1931, revogando-se, na parte
referente aos músicos, orquestras e bandas de músicos, o parágrafo
Unico do art. 1 0 e o art. 80 do citado decreto.
§ 1.0 A proporção dos dois terços de brasileiros para os serviçosi
do música em qualquer conjunto será sempre três para os 'efeitos
do decreto acima citado.
§ 2.° Os 'locatários não poderão contratar nenhuma orquestra ou,
;banda de múeica nq esfrangeiro para funcionar em seus estabeleci,
•n e,ntos sem prévia autorização do Ministério do Trabalho, Indústria
Comércio.
§ 3.° Em hipótese alguma, os locatários poderão dispensar 03
sérviços da orquestra, ou banda de música nacional, no caso de 'obIterem a auterização prevista no parágrafo anterior.
§ 4.° Os locatários que infringirem ó parágralb anterior incor,
rem na multa co 2:000000 (dois contos 'de róis) a 5:0005000 (c1110
contos de réis) e terão suas licenças caseadas para fazer funciona
teus estabeleci mentos, enquanto perdurar a pausa da multa.
Att. 53. Os associados que, pelas suaa funções especiais, nãci
4omem parte em conjuntos orquestrais, terão seus direitos assegu,
rodos, dentro deste decreto, quando no exercício da sua especialidade.
, Art. 54. As dispesioSee contidas neste decreto aplicam-se tainn
'Opa aos músicos civis que. oonetituldos em grupos Ota bandas de
entisica, explorem a profissão. .
Art. 55. O que não constar deste decreto em defesa doe direito4
•g,deveres
dos músicos nos serricos de sua especialidade será deter,
'ninado nos estatutos é regulamentos batemos dos Sindicatos, (ieb3
,4mais só poderão entrar em yigor depois de aprovados pelo Wilillti
%rio do Trabalho, Indústria 5 ComOrehis •
aa disposkkee em bOntrar,
`-'-;.- '4Vt!. 56, Revogam-se
.......
i r,.
t
4Serv1li to reeS"
Exerodaffe. Do" se. nmirreá
Dia 6 de dezembro cles.M1,38
Ofícios s
Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2-SP-i.096 — Comunicando que fica sem efeito a nota de
:Dúvida", referente ao foguista da classe "D" deste Ministrio, Jairne Ferreira Coelho, constante do atestado de frequência que acompanhou o oficio n. 3-SP-949, de 24 de novembro último, visto como
aquele funcionário se aoha em gozo de licença especial, conforme
portaria remetida.
1
;N. 2-sP-1.097
Comunicando que fica Sem efeito a nota de
eLeaeda". referente ao escriturário "G", desta aii nist4r1.5,_Luiz. Yek
,
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lente de Andrade, a qual consta do atestado de frequência ouó
acompanhou o oficio n. 3-SP-447, de 24 de novembro último, vistd
como aquele funcionário teve frequência integral durante o citado
mês de novembro.
— Ao inspetor da 14' Inspetoria Regional:
N. 2-SP-a'.098 — Comunicando, em referência ao oficio número 1.080, de 8 de agosto último, que encaminhou os mapas demonstrativos clos serviços extraordinários prestados nos meses de
abril, maio e junho do corrente ano, pelo inspetor de Imigração "H",
Nelson Bastos da Rocha, que, por despacho exarado no procesao
DGE-11.530-38, foi pelo Sr. ministro autorizada a despesa.
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-SP-I.099 — Solicitando providências afim do que, coai
a máxima urgência, sejam remetidos a este Serviço, todos os come
proventos das despesas efetuadas pelas Inspetorias Regionais. nos
Estados, afim do que possa este Serviço dar fiel cumprimento ao
disposto na parte final do art. 1° do Decreto-lei n. 201, de 2.5 de
janeiro do ano em curso.
— Ao diretor do Departamento Nacional da Indústrie e Comércio:
N. 1-SP-1.100 — Comunicando que, afim de sor considerado
o assunto contido no oficio n. 2.737, de 23 de novembro findo, necessário se torna que o interessado requeira a retificação a que
alude e citado oficio.
— Ao inspetor da a s Inspetoria Regional:
N. 1-S1)-1.101 Restituindo o certificado de vacina, atestado
de inspeção de saúde, certidão de idade e folha corrida apresentados
pela candidata Norette Berenguer da Rocha Dias, afim de ser cumprido o disposto no Regulamento aprovado pelo Decreto n. 1.137,
de 7 de outubro de 1936, quanto 'ao selo de apresentação.
- Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3-SP4.102 — Solicitando 'providências afim de que no Tesiouro Nacional, e à conta da verba própria, seja efetuado ao procurador do Fiscal de Seguros da classe "H" Gontran de Sarandv
Raposo, nomeado por Decreto de 12 de agioáo último, e classificado
na 5' Circunscrição do Departamento Naicional de Seguros Privados e Capitalização, os venciimentos do referido funcionário, a partir de 13 de setembro! último. até 30 de novembro último, visto
não dispor a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. no Estado de
São Paulo, de crédito necessário para ocorrer ao pagamento dos
vencimentos.
N. 1-SP-1.103 — Remetendo cópia autêntica do decreto de 20
de outubro último, que concedeu aposentadoria a Artur Alves de
Lima no cargo de classe "E" da carreira de Servente do Quadro
único deste Ministério, tendo em vista os termos do incluso laudo
da inspeção de saúde a que o mesmo foi submetido.
— Ao ministro da Fazenda:
N. 3-SP-1.104 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional da
folha de diárias a que fez jús o inspetor de Previdência "I," Vicente
de Oliveira Moliterno, por serviços prestados Pira da séde do sua
repartição procedendo a averiguações e tomadas de contas das Caixas de Aposentadorias ó Pensões nos Estados de Goiás e Minas Ge•
rais, serviço executado no mês de maio do corrente ano.
N. 3-SP-1.1'05 — Solicitando pagamento no Tesouro Nanional
da folha de gratificações a que fizeram jús Pedro Barreira Novoas,
auxiliar de escrita de 2° classe e outros, num total de 21 nomes, Por
serviços extraordinários prestados fdra das horas da expediente da.»
vinte o mês de novembro próximo passado a esta Secretaria de Ese
todo.
— Ao diretor do Serviço de Contabilidade:
N. 3-$P-1.006 — Remetendo a 3' via do empenho n. 131161,
de 5 do corrente, emitido a favor de Vicente de Oliveira Moliterno,
Inspetor de Previdência "L". do Conselho Nacional do Trabalho.
— Ao diretor secretário do Tribunal de Contas:
N. 8-SP-1.107 — Remetendo a 2' via do empenho n. i'31161,
5 do corrente, emitido a favor de Vicente de Oliveira Moliterno,
inspetor de Previdência "L", do Conselho Nacional do Trabalho.
•
— Ao ministro presidente do Tribunal de Contas:
N. 9-SP-1.108 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
'a folha de gratificações por tarefa a que fizeram jús António Pei
reira da Costa e outros, num total de vinte e sete nomes, por seati;
viços prestados no periodo de abril a novembro do corrente escr./
cicio.
,
— Ao diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3-SP-1.1.09 — Solicitando pagamento no Tesouro Nacional
da folha concernente ao auxilio "pra-labore" a que fizeram ide
Francisco António Coelho, diretor "N" e outros, membros do C011:4
solho de Recursos do Departamento gacional da Propriedade In,
dustrial, no mês de novembro deste ano.
Po; portaria n. 244, de 6 do corrente o diretor do Depare
Lamento ?racional do Trabalho, usando da atribuição que lhe com,
fere a alínea XVIII do art. 19 do Regulamento aprovado pelo de,
ereto n. 23.567, de 8 de dezembro de j933, e de acordo com a de,
legação de podes de que trata o art. 3' do deereto n. 2.'9.629,. de es(
de janeiro de 1931, concedeu ao escriturário da classe "E", do Que,
dro único deste Ministério, Carlota Machado Magalhães, 60 (ses,
senta) dias de licença, nos termos do art. 7' do dec. 14.663, de
de fevereiro de 1921, para tratamento de saúde, devendo a referida
licença ter intato em 24 de outubro e terminar em 22 de dezeiaNei
•
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N. 9.98! - Solicitando comparecimento às 15 horas do dia 1:41
de dczom i l.o afim de custear uma nova carteira do vosso empre-,
guio ,To0, 111 .v:bodo' Tol edo Júnior, visto ter 81d3 inutilizada oont
DNT. 19.681-38 (S1P. 26.638-38).
ano!rç0-e^. Paul Diewitz:
-o
.N. e.982 - SkOlic/tondo comparecimento às 15 horas do dia 14;
kte dezombro efiin de wtear uma nova carteira do vosso empregado Manoel de Sousa Barbosa, visto ter sido inutilizada oom ano-4
tações ityl evidzis DNT. 19.827-38 (SI?. 26.959-38).
_ À f irma António Reis •& Comp.:
N. e PRI - solieilando comparechnento às 14 horas do dia 15
tde dezembro afim de substituir a carteira profissional de seu emipregnon Luiz de Oliveira Filho (IP. 24.782-38).
Ofícios expeuidos
Dia 26 de novembro de 1938
•
Ao Sr ditektr do 11:pari:emento Nacional do Povoamento:
N. 9.426-s. -- municando que foi identificado neste Serviço
O e- /,railgi ; P, 1
ltobuclo. .(S'IP. 20.205-38.)
- Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.4 .S7-53. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Júlio ltolaHlo. ‘,S1P. 20.205-38.`
• Dia 28
Ao Sr diretor do Dr . partamento Nacional do Povoamento:

o
o
o
o
o

N. 9.128-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
est r ao-eiro Jo-;é Loureiro. (50. 18.670-38.)
- Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
;29-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
eArangeiro José Loureiro. (SIP. 18.670-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:*
N. 9.130-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
estrangeiro Antônio da Costa Marques. (SIP. 15.291-38.)
- Ao sr. eme. de Polícia do Distrito Federal:
N.
- Comunicando que foi identificado neste Serviço
estram.;eiro António da Gosta Marques. (SI?. 15.291-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.432-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
estrang.. irn António Gaspar Monteiro. (5W. 17.816-36.)
sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
•Z. 9.414-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
e,trangeiro Antônio Gaspar Monteiro. (SIP. 17.816-36.)
-

Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
- comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro Manuel Duarte Chonsinho. (SIP. 22.821-38.)

N. 9.

- Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.435-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o esdrang ,, iro Manuel Duarte Chonsinho. (SIP.' 22.821 - 38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. e.
- C o municando que foi i&nlificado neste Serviço
p •!r.00:
N:ivior Pinheiro. (Sn). 17.799 -38.)

I

•
• - Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.449-5. - Comunicando que foi identificado iie'sió Berviodi
o estrangeiro Manuel Alves' da Cruz, (SI?. 10.563-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.450-8. - Comunicando que foi identificado neste ServiçO
5 estrangeiro Manuel Franco do Melo. (SI?. 20.812-38.)
- Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.451-5. - Comunicando que foi identificado neste Serviço'
• estrarr:eiro Manuel Franco de Melo. (SIP. 20.612-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento: •
N. 9.152-8. - Comunicando que foi identificado neste Serviod
o estrangeiro Jaime Marcilla Manto. (SI?. (9.543-38.)
- Ao Sr. chefe de Policia dp Distrito Federal:
N. 9.453-8. - Comunicando que foi identificado neste Servic4
o estrangeiro Jaime Marcia Mart.in. (SIP. 19.513-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.454-8. - Comunicando que foi identificado neste 8erv1c01
o estrangeiro Shiro Motsumoto. (SI?. 17.92748.)
- Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.155-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviod
n.
o estrangviro Shiro Motsumoto. (SI?. 17.927-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento: .
N. 9.436-5. - Comunicando que foi identificado neste Sendo]
o estrangeiro Manuel Rodrigues de Oliveira. (SI?. 22.822-38.)
- Ao Sr. chefe de Polícia do Distrito Federal:
N. 9.457-8. - Comunicando que foi identificado neste Serviçl
.
o estrangeiro Manuel liodrigues de Oliveira. (SIP. 22.822-38.)
- Ao Sr. diretor. do Departamento Nacional do Povoamento: ,4
N. 9.458-8. - Comunicando que foi identificado neste Piervign
1:1 estrangeiro António de Oliveira Vila. (SI?. 22.820-38.)
- Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.459-8. - Comunicando que foi identificado neste BerMi
o estrangeiro António do Oliveira Vila. (SI?. 22.820-38.)
- Ao Sr. inspetor regional em Maceió - Alagoas:
N. 9.460-8. - Acusando recebimento. de oficio..
25.799-38.)
- Ao Sr. encarregado do Posto de Identificaçtto n. tf
N. 9.471-8. - Solicitando a devolução da carteira n. 14.
29' série. (SI?. 17.499-38.)
- Ao Sr presidente da União dos Empregados em Hotéis,
laurantes e Congêneres:
N. 9.472-S. - Solicitando 4 devolução. da carteira g. 41.81
#a 214 série. (SI?. 19.501-88J
- Ao Sr. diretor do Departamentd Nacional do Povoamento'?
N. 9.473-S. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
O estrangeiro António de Oliveira. (SIP. 23.166-38.)
- Ao Sr. chefe de Policia do Distrito Federal:
N. 9.474-8. - Comunicando que foi identificado ne go ServiCtii
O estrangeiro António de Oliveira. (SP. 23.166-38.)
1
- Ao Sr. inspetor regional em Niterói - Estado do Rio'
N. 9.475-5. - Solicitando a cleyolugo da oarteir4 ii. 45.7w
da 26" série. (SIP. 24.94748.)
- Ao Sr. Gera/do Dias Pinto':
N. 9.476-S. - Solicitando çomparecimento afim de receber
carteira profissional n. 46.270 da 25* série. (SI?. 6.513-38.)
- Ao Sr. encarregado do SI?. em Teresópolis - Estado

sr. chefe de Polícia do Dislriio Federal:
N. 9.
- C.onnmicando que foi identificado neste ServiçO'
N. 9.477-S. - Solicitando ig 'devolução da carteira g.: 03.01
o e . 'r:In ro•i"o 1-ran . iro Xavier Pinlwiro. ;SIP. 17.799 -38.).
44 20' *série. (SIP. 24.541-38.)'
-- AoS. diretor
O pa
- Ao Sr. Austrioclinio de Sousa Machado:.
Nacional do Povoamento.:
- Coniunimndo que foi identificado neste Service
N. 9.478-S. - Solicitando comparecimento. (SIP. 9.961-38.),
.,ii .ozeiro Manuel Oiirnc tia Conceieão. (SIP. 18.674-38.)
o
- Ao Sr. inspetor regional em Belo Horizonte - Minas Gerabil
- Ao Sr. chefe de Po l icia do Distrito Federal:
N. 9.479-8. - Solicitando esclarecimentos sobre o número .4
N. 9.439-8. - Comunicando que foi identificado neste Serde4 idrie das carteiras profissionais reclamadas no oficio n. 2.8710
o estrangeiro Manuel Gomes 41a Conceicão. (Sn , . 18.674-38.)
1(13IP. 25.204-38.)
Ao Sr. Lourival Boniftleld de Oliveiraf
,
- Ao Sr. diretor do D2prtrtrir..'r.to Nacional do Povoamento:
Solicitando comparecimento afim 'de presa( Dl:4

N. 9.440-5.
Comunicando que foi identificado neste Servivi
o estrangeiro António da Silva. (11). 19.137-38.)
2
_ Ao Sr. chefe de Policia do Distrito Federal!'
N 9.141-S. - Comunicando que 1,11 identificado neste Servied
o f-trangeiro Antônio da Silva.
Ii'. i. 137-38.)
- Ao Sr. diretor do 1. 3...partunionto Nacional dó Povoamento:,
N. 9.412-3. - Comunicando que foi itl .mtificado OeStii/ AerviOD
o
Zoltan Horandv. SlP. 21.105-35.)
,
•
- Ao Sr. chefe de Pokeia. do Distrito FederaIfi
N. 9.443-5. - Comunicando que foi id enf ificadd 1Wnsti. !e-FM
5 ognIng p iro znlian HorAndy. (SIP. 21.105-3$.1
bi•
Ao S*. diretor do Departamento Nacional do Pciv•Samenbiti
N. 9.414-5. - Comunicando que foi identificado nego Beryilã
eetransreiro Vrancisco Rich. (SIP. 15.789-38.)
- Ao sr. elide de Polícia do Distrito Federal: ,A'"*.• -•'*1
N. 9.445-8. - Comunicando que foi identificado BOM ~lã§
O estrang eiro Francisco Eich. (SIP. 15.789-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento"
1:1
N. 9.446-8. - Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estranadiro Lino dos Santos. (8IP. 21.031-38.)
- Ao Sr. ehefe de Policia do Distrito Federal:
N. 9.447-S.
Comunicando que foi identificado norte Smi,d
.0 estrangeiro Uno dos Santos. (SIP. 21.031-38.)
- Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.148-5. - Comunicando que foi identificado neste ierviço
D estrangeiro Manuel Alves da Cruz. .(SIP. 18.56348,„).

'

7. 9.480-8. -

"Olátecimentos. (SI?. 19.219-37,)

• f
Ao Sr. prefeito de Três Corações - Minas Gerais"?
';.4!
9.481-6. - Solicitando informações sobre se ainda itilision
4 woolamaelo formulada no oficio de 4-146 (SI?. 1.153-37.)I
04~Ød 1~eo.ki YmUkkul l 4Q 2~00
Paulo:OÈ.
N.- 9.482-8. --- Coftluideáli40 kItte HL Imitei hWFhilteI
Wegistado como quimico e que a carteira de que trata o decreto ná-e,
Mero 57 deve ser, expedida por aquele çiepartemento. 181P. 12.214-1
AWSJI
- A4 Pal, fxrósidente o eindiedõ 4454 OPerários era Cerámicalii
' N. 9.483-43. - Solicitando 4 devolução da oartaira asbiaw
DÁ 294 série. OUP. 12.913 -38.Y
.•
Ao Sr diretor do Bane° dd Distrito Federal:
4-.
401 .- Solicitando oompareeimentOw (EL 20.481;41431.0 •- Ao Sr. José Gaudenolo dos Reis:
f X. 9.485,43..- Solicitando comPar.eelmentei af im de PreiztaX
dareolmentoa (HW. 19.715-37.)
- Ao Sr., diretor tio Departanieiak gettiduiLl dd TrikbaNi]
S. Paulo:
N. 9.480-5. - Solicitando a devoluelt
112M
n. 21.636. (SI?. 14.300-37.)
•
•
1$.:
- Ao Sr. Urbano Xavier de Castilho,
Solicitando comparecimento afim de receber
N. 9.487-5.
carteira profissional n. 38.617 4st
•--
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— À Sra. D. Teresa Esteves Lago:
N. 1 9.488-S. — Solicitando comparécimento afim de receber O
~mento anexo à ficha de declaração n. 50.405 da 29 série. (SEP.
45.297-38.)
— Ao Sr. Joaquim Pereira:
N. 9.489-8. — Solicitando comparecimento afim de receber o
'documento anexo à ficha de declaração n. 47.534 da 29' série. (SIP.
25.297-38.)
— Ao Sr. Francisco Ferrer Nunes:
N. 9.490-S. — Solicitando comparecimento afim de receber o
documento anexo à ficha de declaração n. 43.013 da 29' série. (SI.P.
25.297-38.)
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.491-S. — Comunicando que foi identificado neste S'eniço
o estrangeiro Alberto Teixeira. (SEP. 19.511-38.)
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
Comunicando que foi identificado tiest,.! gerviço
N. 9.492-S.
o estrangeiro Alberto Teixeira. (SIP. 19.5t
a—
— Ao Sr. diretor do Deparlamento Nacional do Pi.voainento:
N. 9.493-8. — Comunicando que foi identificada neste Seevico
a estrangeira Maria Cheibel Baronezr Schmysinglr gen Korfr. (SIV,
25 . n86-38 . )
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Feder.-d:
N. 9.494-S. — Comuncando que foi iclettiií'irfla neste Serviço
a estrangeira Maria Cheibel Baroneza Schrry3ingk gen IZo irff. (s-tp.
25.086-38.)
— Ag Sr. diretor do Departamento Nneional d . ) Povoa:iludo:
N. 9.450-8, — Comunicando que foi 1 4-!^! if4 entio ne.de S21.vjec,
o estrangeiro Luiz Pedro Diebs. (SIP. 18.32i7-35!.)
— Ao Sr. chefe de . Pdlicia Civil do D.zztrito

N. 9.496-S. — Comunicando que foi identificaáo n. ,ste S•rVeo

o estrangeiro Luiz Pedro Diebs. (SIP. 18.325-38.).
— Ao Sr Abel Pereira:
N. 9,497-5• — Solicitando comparecimento a!tm de receber o
documento anexo à fixa de declaração n. 48.715 da 29' série. (ti'.
25.297-88.)
An Sr. João Fi,gueiredo Ribeiro:
N. 9.1P8-S. — Solicitando comparecimenfo c.ft re r r'HAr...•o

— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.513-8 — Comunicando que foi identificado neste Serviço
p estrangeiro José de Sousa Serqueira. (SIP-18.454-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.514 - S — Comunicando que foi identificado neste Serviço
o estrangeiro José de Sousa Serqueira. (SIP-18.454-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.515 - S — Comunicando que foi identificado neste Serviço
a estrangeira Roasi Kind. (SIP-17.706-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
• N. 9.516-8 — Comunicando que foi identificada neste Serviço
a estrangeira Rossi Kind. (S1P-17.706-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
• N. 9.517-S — Comunicando que foi identificado neste Serviça
o estrangeiro Antônio Gonçalves Júnior . (SIP-17.910-38).
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
N. 9.518-S — Comunicando que foi identificado neste Servico
o estrangeiro Antônio Gonçalves Júnior .(SIP-17.910.-38).
— Ao Sr. diretor do Departamento Nacional do Povoamento:
N. 9.510 .-8 — Comunicando que foi identificado neste SCI'ViÇO
(SIP-17.861-38).
O e: trr,nro Manuel Rodrigues Conchado.
Arrecadação efetuada pela Tesouraria em 1 de dezembro de 1938
a saber:
Dec. 22.035, .de 29-10-1932 (Carteiras profissionais)"
1:01(4000
Art. 50
Art.. 9035U00
50$C00
Art. 90parágrafo único
•

Dec. 22.489, de 22 - 2 - 1933 (Registro de LiNros).
Art. 40.

• 1:125$0Cu
230000

1 :355$000

Total.

documento anexo à ficha de declaração n. 48.135 da 29'
25.297-38.)
—.Ao Sr. Abílio Duarte:

N, 9.499-8. — Solicitando comparoc:inelto afim d- receber o
documento anexo à ficha de declaração n.
da 29v série. (SIP.
25.297-38.
-5r. José Ferreira Alves Louro:
N. 9.500-S.
Solicitando comparecirmmio atoo
r,eolit." o
documento mine ã ficha de declaração o. 17. ,991 d '°v
25.297-38.)
.
— Ao 5r• encarregado do 5IP. em Caninos — Estado do It.f
N.
— Remetendo cópia da 0.5. 184 e pedindo a fIcNartue,ão da tarteira . n. 2.923 da 20' série, tsW
— Ao Sr. inspetor regional em Ns,t-.11 — Rio Grande do ...`:or:
N. 9
— Remetendo efs pie da 0.8. 18'4. (SIP. 17.158-
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Dia 2
Dec. 22.035, de 21l-10-1932 (Carteiras frofissionais)
Art. 50 .
Ari. 5°
Art. 9 0 parágrafo Único

1:460000
35$(100
120000
1 :615$000

Dr. 22.489, de 22-2-1932 (Registro de livros):
Art. 4 0
Lei n. 57, de 20-2-1035 (Registro de químicos):
Art. 5 0

— Ao Sr. :nspetor regional-em Belém — Pará•

2358000
30$000

1:880$000

Total . .

Remetendo cópia da O. S. 184 e rocornendando
mil observadas fielmente as normas ei-4abPlecidas na mesma.
'N. 9.-503-S —

- Ao Sr. inspetor regional em Cuiabá
Mato Grosso:
N. 9.501-S Remetendo cópia da O. S. 181 e recornendando

_ejoin observadas fielmente as normas estabelecidos na mesma.
(SEP-15.101-38).
"1-- Ao Sr. inspetor regional em Florianópolis — Santa Catarina:
9.505-S — Remetendo cópia da O. S. 184 e recomendando
'sejani observadas fielmente as normas estabelecidos na mesma.

(Sio-17.408-38),
-- Ao Sr. inspetor regional em Porto Alegre — Rio Grarde Co
Sul:
N.- 9.506-8 — Remetendo cdpla da O. S .. 181 e reconn,nciando

sejam observadas fielmente as normas estabelecidos na mesma.
(SIP-12.286-38) .
r
— Ao Sr. encaáegado do $IP. em Juiz de Fora --Minas
Gerais:
.
N. 9.507-S —Remetendo cópia da O. S. 184 e recomendando
.sejam observadas fielfnerde as normas estabelecidos na mesma.
(M-17.339-38).
— M Sr. encarregado do SIP. em Campos — Estado do Rio: ..
N. 9.508-S — Remetendo cópia da O. S. 184 e recomendando
sejam observadas fielmente as normas estabelecidos'. na mesma.
,.(STP - 17.818 - 38).
Dia 29 •
At,
no Departamento NaciOlial do PoVórinientà.:
N.
— Comunicando que foi identificado neste Serviço'
.0 estrangeiro Manuel Pidre. (SIP - 18.586 - 38).
— Ao Sr. chefe de Policia Civil do Distrito Federal:
N. 9.510-5 — Comunicando que foi identificado neste Serviçc
• estrange i rn Manuel Pidre. (SIP-18.586-38).
Ao Sr. diretor do Departamento Nacional dO Povoamento:
N. 9.511-8 — Comunicando que foi identificado neste Serviço
estraneeiro José Augusto da (Insta. (SIP - 18.529 - 381.
— Ao Sr. chefe de Polícia Civil do Distrito Federal:
, N. 9.512-8 — Comunicando que foi. identificado neste Serviço
'• e:ktrangein José Angusto da Costa. (SIP40.1529 - 38à.
•

—

Dia 3

. Dec. 22.035, de 29-10-1932 (Carteiras profissionais):
130$000

•
Art. 5°
Art. 9°
Art. 9° parágrafo único

58000

10.!000

Dec. 22.489, de 22-2-9153 (Registro de livros):
Art. 40
Lei n. 57, de 20-2-9135 (Registro de químicos):

Art. 50

19,5$000
835M0
30$00

Total. - •

1:000$000

Confere. — Alfredo Lima Gomes, respondendo pelo expediente
da Contadoria. Visto. — Antonio-Bento, intendente em comissão.
SERVIÇO TÉCNICO ATUARIAL
Regulamento para a Caixa de Acidentes do Trabalho do Sindicato
União dos Operários Estivadores
CAPITULO I
DA INSTITUNRÃO DA CAMA

Art. 1" Fica instituida, nos termos, do decrete 24.637, de tO
julho ae 1934, e por deliberação da assembléia geral, a Caixa de Acidentes do Trabalho do Sindicato União dos Operários Estivadores,
sob a responsabilidade do mesmo Sindicato e fiscalização do Ministélio
do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo único. A Caixa obedecerá integralmente ao presente
regulamento e demais leis, regulamentos e instruções sobre Acidentes do Trabalho.
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cA p rruLo II
ros nNs

E DA RECEITA

Art. 2•° o fundo de garantia das indenizações será formado
pelas eoniribitieees peses !Jcitis empresas que empreitarem com o
Sindicato, trabalhos ui.. seus assoeiauos e registrados, tomando-se
como base do cálculo destas contribuições as taxas estabelecidas pelo
Serv.çu Técnieo Atuerlal do Departamento Nacional do Trabalho, na
do derreto s:), de 14 de março de 1933,
forma do art .
Ar! . 3.° A Caix, mante..a Os seguintes serviços:
a ) administração
h) socorros medi( os, farmaceuticos e bospi-talares;
c) pagamento da:, indenizações previstas na legislação de aci-

dentes do trabalho,
Parágrafo único. De acordo com as possibilidades financeiras, a
Caixa prestará assistèneia geral aos seus sócios, principalmente aos
memars.

CAPITULO III

Dos onuwros

E DEVERES DOS ACI,DENTADOS

Aie. 4. Os sócios acidentados ficam obrigados a comunicar os
acidentes sofridos, no niesmo dia, a Caixa, e bem assim, a submeterSe ae tratamento que lhes for proporcionado, constituindo culpa a
inobseis (Meia do diJ i roslo DOSSC artigo, para os 'efeitos do seu parágrafo único.
Parágrafo único. Não será considerado com consequência de
acidente a agravação da lesão ou a morte, se provocada por culpa
exclusiva do acidentado.
Art. 5 .° A Seerelaria da Caixa comunicará imediatamente à diretoria do Sindicato, todos os casos do acidente que se verificarem,
declarado o nome e matricula do acidentado.
_ CAPITULO IV
DA ADNIINISTR.AÇÃO DA CAIXA

Art. 6.° A administração da Caixa será exercida pelos seguintes4
membros, a saber:
a) presidente do Sindicato;
b) secretário geral obrigatoriamente associado ao Sindicato;
e) procurador geral obrigatoriamente associado ao Sindicato.
§ 1.° Estes dois últimos serão livremente escolhidos pela assarabléia geral do Sindicato, e exercerão os cargos enquanto merecerem
a confiança das assembléias que tomarem - conhecimento de seus atos.
§ 2.* O presidente e superintendente perceberão venchnentea
mensais, fixados na forma do art. 13 do decreto 24.694, de 12 de
julho de 1934.
Art. 7.0 Compete ao presidente do Sindicato tomar parte em todos os atos de caráter jurídico na Caixa e mais as seguintes atribuições:
a) representem a Caixa perante os poderes públicos;
b) assinar com os empregadores os contratos fixando as contribuições dos mesmos para a Caixa do Acidentes;
..e) contratar, ouvido o fiscaf do Ministério do Trabalho, o seguro
( total ou parcial dos riscos assumidos;
•
d) tomar parte nas reuniões a que se refere o art. 22, com dl,
• .reit de voto.
Art. 8.° Ao superintendente compete:
a) superintender os serviços administrativos da Caixa, de acOrde
com o presente regulamento;
b) nomear o pessoal necessário ao funcionamento da Caixa, dentro das verbas orçamentárias aprovadas e de acórdo cem o presi.
dente;
•
,
•
e) fornecer às vítimas de acidente do trabalho e motéetias pro.
fissionais, as guias necessárias ao respectivo pagamento á indeniza-.
.cões, bem assim, tomar parte nas reuniões a que o Refere o art. 22,
com direito de voto:
. d) entender-se diretamente com os empregadores, subscrevendd
com o presidente do Sindicato, os respectivos contratos;
e) arrecadar diretamente ou por intermédio de auxiliares idóneos as contribuições dos empregadores;
1) recolher à Caixa Económica, em conta corrente espeeial,,
por intermédio de auxiliares idóneos, as importAnclas arrecadadas,
sempre que c saldo em seu Poder Se eleve a mais de 2:0008 (dois
contos de reis);
g) proceder ao pagamento 'do pessoal administrativo e dos funcionários da Caixa, mediante folha visada pelo presidente e fiscal
do Ministério do Trabalho:
h) pagar nos termos do decreto 24.637, de 10 de julho de 1934,
as diárias a que tiverem direito os acidentados ou os que sofrerem
moléstias profissionais, mediante visto do fiscal do Ministério do
Trabalho;
i) pagar mensalmente, ao fiscal assistente técnico, de acórdó
com as instruções do Ministério do Trabalo, Indústria e Comércio, a
qu ót a de fiscalização previamente arbitrada.
Art. 9.° As atribuições do procurador, constantes das letras e,
e, f, g, h e i, poderão ser exercidas por funcionário de idoneidade
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comprovada de preferência estivador, e, que hajam prestado fianolj
na forma estabelecida do regimento interno.
Art. 10. Salvo o pagamento das indenizações previstas em lei se
administração da Caixa não poderá realizar despesa alguma 'que ntiel
tenha sido revista no orçamento a que se refere o art. 22.
§ 1.° Salvo as indenizações legais ou despesas não previstas em.
orçamento a realização de qualquer despesa superior a 200$ dert=n-*
derá de autorização prévia da autoridade competente.
§ 2.° A aquisição de qualquer material, inclusive medicamentos
e aparelhos cirúrgicos, somente poderá ser feita mediante . cone,or..)
rência aprovada pelo fiscal cio Ministério do Trabalho.
Art. 11. Os casos de divergência entre a 'administração da Caixt
e o fiscal do :linistério do Trabalho, serão submetidas à autoridade
competente, em greu de recurso.
Art. 1?. As despesas administrativas da Caixa não poderão telei
trapassar de 30 Te, da renda arrecadada.
CAPITULO V
e
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Sempre que devidamente autorizada a ter sucursaie.
em localidades diferentes, a Caixa deverá fazer o registro dos res-ç

pectivos trabalhadores sob sua responsabilidade, nos termos da'
§ 40 do art. 5° do decreto n. 24.637, de 10 do Julho de A934, ene;
duas vias.
,t
Art. 14. A administração das sucursais será feita por delegado
eleito por assembléia geral do Sindicato ou designado pela comissãO
executiva e fiscalizada por um preposto do fiscal do Ministério
Trabalho junto à Caixa.
Art. 15. Aplicam-se às sucursais as disposições do praeente reilt
gulamento e do regimento interno e os casos omissos serão resoU
vidos, mediante consulta, nas reuniões a que se refere o art. 22. 4
Art. 16. Para os fins constantes do presente regulamento poda(
o Sindicato fazer os seguros dos riscos assumidos de acordo com c4
parecer do Serviço Técnico Atuá-dal do Departamento Nacional dd
Trabalho.
4
Ari. 17. Todos os cargos creados pela Caixa serão .preenchido
de preferência por associados do Sindicato ou de seus filhos, 'real
salvados os cargos de natureza técnica-profissional, inclusive uma
auxiliar de confiança do fiscal do Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Serão creados tantos cargos quantos fora
necessários ao funcionamento regular da Caixa, observando-se, e
tretanto, a máxima economia.
Art. 18. Os serviços de contabilidade, registro de associados
estatística serão orientados pelo fiscal do Ministério do Trabalho.
Art. 19. O levantamento das quantias depositadas nos termo!,
do art. 8°, somente poderá ser feito mediante o visto do final dC
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ao qual serão dada*
as necessárias explicações sobre o emprego da importftricia a sei
levantada.
Art. 20. Em regimento interno serão definidas as atribuiçõe
de pessoal administrativo da Caixa e o respectivo funcionamento.
Art. 21. Para os trabalhadores que não forem sócios do Si
dicato, haverá uma ficha especial, de acordo com as disposições.
Art. 22. Na última semana de cada mês, em dia designado-pd
presidente se realizará uma reunião com a presença do fiscal
Ministério do , Trabalho, para tomar conhecimento do período a
tenor, orçar, as despesas do mês seguinte e estudar e deliberas so
assuntos relativos à Caixa.
§ 1.* Um dos médicos contratados chefiará o serviço médico
tomará parte nas reuniões da administração sempre que estax4tv
de deliberar sobre casos tome aquisição de medicamentos, i mat, .1
Cirúrgico, contratos com hospitais, etc.
§ 2.° Dessas reuniões serão lavradas atas, em um livro espeei
que serão rubricados pelo fiscal do Ministério do Trabalho e pe
Administração, e escritas pelo secretário da mesma Caixa.
An. 23. De todos os atos da Administração, considerados co
tais os de divergência entre os administradores, haverá rewrso p
a assembléia do Sindicato -e da decisão tomada por este pareas aut
ridades competentes.
' Parágrafo único. Além do que preceitua este regulamento 1[
Caixa obedecerá as Instruções que forem emanadas no Ministkief
do Trabalho.
Art. 24. Cabe ao Conselho Fiscal do Sindicato como orgão
ligação entre a caixa e as assembléias gerais:
1), examinar livrementek todas as operações da Caixa, bem comdi
os serviços de assistência sotiftal, sempre que lhe fór determinado peli
mesma assembléia;
2), dar parecer sobre os balanceies mensais da Caixa;
3), comparecer às reuniões do art. 22, sempre que fór espe-1
cialmente convocado, sem direito de voto.
Parágrafo único. Quando convocados na forma da alínea "341
deste artigo, os membros do Conselho perceberão a remuneração pra.;
vista no art. 13 do decreto n. 24.694, de 12 de julho de 1934.
Art. 25. As infrações das presentes disposições, bem como der:
qualquer das leis, regulamentos e instruções oficiais, relativas a mie'
dentes do trabalho e moléstias profissionais, sujeita o Sindicato
penalidades do art. 66 do decreto n. 24.637, de 10 de julho de jg3T,
cabendo ao fiscal junto à Caixa representar it autoridade competentg:
sobre a infração verificada.
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r Art. 26. No dia imediato ã publicação do presente regulamenta'
DO Poci 84 Marota, Cambeiro, Leite & 'Vasconcelos Limitada, Paa
lio "Diário Oficial", feita com a competente autorização da autori- daria Londres Limitada, Charlton Ames & Comp., Limitada, Baraa
dade competente, entrará o mesmo em vigor.
eat 86 Comp., Palmeira & Comp., Nascimento & Comp., Limitada,
Art. 27. Dentro de 15 dias após a publicação do mesmo regula- Gargri Limitada, A. Diniz & Comp., Ferreira Costa Irmãos Limitada,
mento deverá a administração remeter por intermédio do fiscal do J. Lages, Dias & Comp., Limitada, F. Ferreira de Azevedo & Comp.,
Ministério do Trabalho para ser submetido à aprovação da autori- para o arquivamento de seus contratos Viciais. — Satisfaçam as exidade competente o respectivo regimento interno, estipulando as gências.

„medidas necessárias ao perfeito funcionamento da mesma Caixa.
Rio de Janeiro, 24 de novembro do 1938.
Departamento Nacional da Indústria e Comércio
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Dia 30 de novembro de 1938
Expediente:
Oficio da Segunda Vara Cival, comunicando a falancia de Maria
da Conceição Ferreira Passos. — Anote-se e arquive-se.
assa
Requerimentos despachados:
, Da Companhia Simões S. A., Sociedade Anomina Comercial
Auto Garage, Casa Bancária Bandeirante S. A., para o arquivamen10 de suas atas. — Deferido.
De Daltro ór. Silva, Irmãos Reis Manes, Brandão, Irmão & Leite,
Imobiliária Butoá Limitada, Roupas Brancas BaLette Limitada, Moyses & Irmão, Boal & Teixeira, J. Salacdo a: Filho, Salomão Audi &
irmão. li. Danai° & Comp., Haroldo Matra a: Coma., Limitada, António da Carvalho & Comp., Jeaquim de Oliveira ('S: Barata Limitada, J. Theodoro & Sampaio, J. Martins & Marques, B. Carvalho &
S.oarsis, Souza & Pinto, J. M. Alves, Sargio s & Comp., Limitada, para o arquivamento de seus contratos. — Dsferidos.
De Davidson,
Pullen & Comp., Tevaras, Carvalho & Comp.. Limitada. Girada, Barros & .Comp., Limitada, alosquicaa & Caido. Haroldo
aleira a: Comp., Limitada, Instituto de Fistologia Aplicada Limitada, Frigor Brasileira Limitada. para o aranivamento do suas alieas assaes de contratos. — Deferidos.De Amaria° & Comp., Tusato & Marra. M. Affonso & Teixeira,
Antônio Carvalho & Comp., Rateiro & VilIatino Limitada, Souza &
Last Limitada, Editara° Marques, para c a,':.luivr.Incr.to da .E3U3 CEE-trato. — Det:eridos.
De Antônio Rodrigues Lonas Secundo, António aia Costa Druarnasaa António Rodrigues Cardoso, Antônio Porfirio de Araújo, Almeida Barros & Comp., Limitada. Alves & Mota, Abílio Augusto Lopes
aabdarilo de Sousa, Augusto Fernandes Pereira, Carvalho & Monteiro,
Carneiro das Nevas, & Comp., Faiarem Empreiteira de Estradas laminaria, Germano Martins Cunha, G. L. Ferreira, Hascatava & Kamei.
Irmãos Perrela, Iracema Gomes Marmies, .Tos:', Pires Viana Seaundo.
José F. do Cotio, Joaquim Monteiro & Silva, Lourival de Oliveira
..Pedrosa, Loraso Napoleão, Manuel da Silva Ribeiro, Manuel Pinto
Gomes, Manuel da Silva Empreiteiro. Moacir laalque Fernandes,
Produtos Alimenticios Vitalis Limitr as Pt aas Silva. . floco Domenico
Severiano Crispim de Oliveira, Socornarf, autoinaveis Ratios e Cangeneres Limitada, Xavier & Soaaes, C. .a. Cabo, Ida Curaclalli
da Joaquim da Rocha. Barros Filho, l,. Teixeira Pinto & Cardoso,
Antônio Gomes Rei, Antônio Barbeia, A. C. Pinto, Augusta Nair
Frangelli, João Batista Pires, J. Anaximanclro, J. Pereira & Ferreira, L. Pereira & Silva, Manuel Fernandes Marques, Moreira (5; Abrantes, Antônio Ferreira André, Antônio L. Ft-atraias., arrarten Pereira
dos Santos A. Fernandes & Coelho Limitada, Aauas Minerais Limitada, Braulio Passos Salgado. Evangelina Valente Braga. Francisco
Vila Alabarce, Felipe Cerquise, Garfinkel Aram, José Limas das
Amas, Joaquim M. da Silva, Juceino Carvalho Costa, J. J. Inacfo,
Juvenal Batista de Almeida; JarLas Dordron. Lacerda, Filhos & Comp.,
Limitada, Manuel Veloso Laréo. Monteiro, Santosaa Comp., Limitada,
Murilo Vai, Nelson da Rocha Deus, Nunes & Felipe, Umile d'Andreas
vilela, Filho & Comp., Vicente Cassam). para os registros de suas
firmas. — Deferidos.
De Ari de Oliveira, (2), pedindo nrmeação de tradutor ad-boc.
Deferidos
De André Brito Soares, pedindo registro de seu diploma. — Deferido..
De João Menescal Conde, pedindo registro da escritura de conarato antenupcial. — Deferido.
De Francisco Curadelli, Paulo Donato, Iracema Gomes Marques,
'Joactuim Augusto da Silva Boal, pedindo • registro 'de autorisaç'ões
para comerciar. — Deferidos.
• De Pernambuco Tramways & Power Company Lt,d., (2), The
caouthern Electric Compa•y Ltd. (2), Telephone of Pernambuco
• Limited, (2), Rio Grandense Light' & Power Syndicate Limited, United, States Rubber Export Company Limnted, Companhia Brasileira
d&Força Eletrica S. A., pedindo registro de procurações. --a Deferidos.
De Porfirio da Costa e Silva, pedindo transferência do livros.
—Deferidos.
De Celso Veiga de Sá, Gonçalves Coelho & Coelho & Comp., Li•ninaria, prclindo transferência de livros. — Deferidos.
De António Ascenção Carneiro; Brito P remira & Comp., pedindo
'anotação em seus documentos. — Deferidos.
De M. Joaquim Pereira, Itacolomi Ramos, Alcides Rafael Segunda, Armando C. Martins, J. M. Dias de Resenre, para os cancelamentos do suas firmas. -- Deferidos.
De Rachara Abala St Comp., pedindo retirada de contrata. —
Dela-rido.

De Instituto Therapèutico Cci Limitada, C. Biekarok St Comp.
para o arquivamento de suas aterações de contratos. — Satisfaçam
as exigências.
Da Companhia Fiduciária Brasileira para o arquivamento da
ata do assembléia geral extraordinária. — Satisfaça aa exigências.
De Abel da Mota, Antônio do Couto, Alfredo Augusto Freitas,
.Alexandre, Todor, Albino Silvarers, Antônio Rodrigues Martins, Antônio
M. Moreira, João do Nascimento Cabral, José Francisco da Rocha,
-José Dias Correia, Francisco S. Ferreira, Francisco Pereira Monteiro de Araújo, Francisco Thiago, José Luiz Lopes, Juan Lopes Aluase, Joaquim L. Figueiredo, José da Silva São Bento, José Afonso da
Lima, Manuel Ferreira dos Sontos, António Lopes Sobdinho, António
Pedroso, M. Joaquim Pereira, Freufe & Nascimento, Eva Grima
berg, Cristo & Comp., Robert James Botkin, Leonilda da Conceição
Gomes, Domingos Fernandez Y Fernandez, Ramon Seara Ferrinho,
Acácio F. M. Correia Júnior, António Augusto Serrais, Marçal Pinto
de Almeida Filho, Hazenclever Ribeiro da Fonseca, Manuel dos Santos, Laclário Jardim, António Rodriguos Botequim, Manuel Ribeiro.
Francisco Antônio, A. Duarte, Manuel Rodrigues Pereira, para os registros de suas firmas. — Satisfaçam as exigências.
De Samuel Luiz Moderno, pedindo registro de seu diploma.
Satisfaça a exigência.
De Astolfo Brim de Paula Filho, pedindo anotação em seu re-gistro de firma. — Satisfaça a exigência.
.
De J. Costa e Ribeiro, para a cancelamento de sua firma. — Satisfaça a exigência.
Relação dos contratos, alteraçacts de contratos, distratos e firmas
iadividuais, despachados em 30 de novembro de 1938.
Contratos:
De • Daltro & Silva Limitada, firma composta dos sócios quotistas,
Falido Daltro e Danilo Homem da Silva, para o comércio de representações, à rua Beneditiaos n. 24 A, com capital de 10:000000,
prazo inde terrn'nadc.
•
De Irmãos Reis Morais, firma composta dos sócios solidários,
Alexandre Reis Morais e Mário Reis Morais para o comércio de comissões etc., à rua da Alfandega n. 183 A, la andar, com capital do
E0:000a000, prazo indeterminado.
• De Brandão, Irmao & Leite, firma composta dos sócios soba
claaios, Aaolfo Brandão Filho, Newton Monteiro Brandão e Felipe Fia
gueiredo Leite, para o comérci,p de farmácia, à rua Basão de Mesquita n. 700..com capital de 20:000000, prazo indeterminado.
De Imobiliária Butiá Limitada, firma composta dos sócios imotistas, Mário d'Almeida e Joaquim 0Ortigão Vilaça, para o comércio
-de compra e venda de terrenos, com capital de 180:000000, prazo
a anos
lie Roupas Brancas Babette Limitada, firma composta dos 500(4
quotistas, Natan Muszynsyi e Pedro Ruiz Martins, para o comercio de
'fabrico de roupas brancas etc., à rua da Assembléia n. 104 A, com
capital de 250:000a00, prazo iiideterininada.
De Moisés Serrano & Trmio, firma composta dos sócios solidários, Moisés Pinheiro Serrano e Alvaro Pinheiro Serrano, para o comércio de quitanda etc., à rua Leopoldina de Oliveira n. 21, com
capital de 2:000000, prazo indeterminado.
De Boal & Teixeira, firma composta dos sócios solidários, Jaima
Teixeira da Cunha e Es perança Coelho Floal. para o comércio d e tamancaria etc., à rua Lobo Júnior n. 329, com capital de 2:00.0$000,
prazo indeterminado.
De J. Salgado & Filho, firma composta dos sócios solirários,
'José Salgado Teixeira e Jorge Salgado Teixeira, para o comércio rfq
líquidos etc., à Praia Tubiacanga n. 15, com capital de 5:000$000,
prazo indeterminado.
De Sa.lomão Andi & Irmão, firma composta dos Matos solidários.
•
Salomão José Ainii é Nicalán Audi, para o comé acio de fazendas etc.,
csorn capital de 20:000000, prazo indeterminado..
Contratos:
De R Donato & Copm., firma composta dos sócios solidário,
Yolanda Ruffo Donato, e Aranindo Autônio Donato, para o comércio
de ferraaens etc., à rua Rubis ri. 13, com capital de 10:000000, 'natio indeterminado.
De Haroldo Meira & Comp., Limitada, firma composta dos sócias
quotistas, Alfredo Dauntre aleira de Vasconcelos, Hortência Elis
Meira de Vasconcelos, Dr. Bento Ribeiro Dantas, Walter Inácio Bailaaelmam e Francisco aleira de Vasconcelos, para o comércio de copias
•
heliograficasa com capital de 100:000000. prazo indeterminado.
• De Antônio de Carvalho & Comp.. firma composta dos sócioa
solidários, Ameraco Pinto Loureiro e Autônio Simões de Carvalho, para
o comércio de botequim, etc., à rua JYlio do Carmo n. 228, com caa
pitai de 10:000$000, prazo indeterminado.
- Do Joaquim de Oliveira & Barata Limitada, firma composta dos
s ócios quotista. Ahibal Farnarirles Barata e Joaquim de Oliveira,
para o comércia de líquidos etc., à rua Macabti n. 176, com capital
do 20:0•00000, prazo indeterminado.
Sampaio, firma composta dos Sócios solidários,
-J, Teodoro
José Teodoro e Agostinho Sampaio Pereira, para o comércio de ai-
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a'aiátaria, à Praça Getúlio Vargas n. 2, 4° andar, sala 408, com capital
de 10:000$000, prazo indeterminado.
De J. Martins & Marques, firma composta dos sócios eolidários,
i(Jaime Martins dos Santos e Antônio Marques, para o comércio de
{kacos vastos, à rua General Pedra n. 143, com capital de 5:000$000
'prazo indeterminado.
- '
De 13. Carvalho & Soares, firma composta dos &Moa solidários,
' Pernadino Pinto Carvalho e Vitorino Soares Pinheiro, para o con3écio de café etc., ie-rua Visconde de Paranguape n. 28, com capita/ de 37:00041000, prazo indeterminado.
De Sousa & Pinho, firma composta dos sócios solidários, Jaime
•da Fonseca e Sousa e Augusto Pinho da Silva, para o comércio de
i bar etc., à Avenida Passos n. 9, com capital de 40:0006000, prazo
:indeterminado.
Contratos:
De j. M. Alves & Alves firma composta dos sócios solirários,Jo36 Manuel Alves e Albino Augusto Alves, para o comércio de café etc., à
;rua São Clemente n. 109, com capital de' 30:0008000, prazo indeterminado.
, •De Sérgio, Filhos & Comp., Limitada, firma composta dos sécios
quotistas, Carmine Sérgio, Hugo Balsa Júnior, Luiz Sérgio, Alfredo
Sérgio, Humberto Sérgio, Americo Sérgio, Hugo Sérgio e Mateus
Sérgio, para o comércio de metalurgia, com capital de 9.000:000$000,
•prazo até 31 de dezembro de 1950.
Alterações de contratos:
De Davidson, Pullen & Companhia, prorrogando o prazo até 31 de
de dezembro de 1941.
De Tavares. Carvalho & Comp. Limitada, alterando as clausulos terceira, setima, oitava e decoma terceira.
; • De Garcia Barros & Comp., Limitada, a firma que era A. Fernane
des Nunes' & Comp,. Limitada, fica modificada para Garcia, Barros
COMp., Limitada.
!
De Figueiredo & Mosqueira, retira-se o sacio, José de Sousa Figueiredo,' recebendo a importãncia de 25:0006000, é admitido como
a sócio, Luiz Ferreira Caiado, a firma fica madificada para Mosqueira
•la Caiado.
De Instituto de Fisiologia Aplicada Limitada,' alterando algumas clausulas do 'eu contrato.
De Sevix Frigor Brasileira Limitada', a denkomliedaefin
dificada para Frigor Brasileira Limitada.
Distratos:
De Eduardo & Marques, retira-se, o sócio, Manuel Marques, recabendo a importância de 5:0003000, ficando,. com o ativo b passivo
• sócio, Eduardo Luiz.
.
De Sousa & Leal Limitada, retira-se o sócio', Aristides Leal, rebebendo a importância de 13:0008000, ficando oam-o ativo e Passivo
sócio, Senhorinho António de Sousa.
De Ribeiro & Villarinn Limitada, retira-si O sócio; 'Luiz Vilaamo Perez, recebendo a importância de 15:0004000, ficando com o
ativo e passivo o sócio, António Ribeiro Júuior,
De Antônio Carvalho & Comp., retirem-se os sócios, Antônio da
Silva Carvalho e José Dias dos Santos, recebendo cada um a importância de 3 :000$000, ficando com o eia° e passivo o sócio, America
Pinto Loureiro.
' . De M. Afonso &.Teixeira, retira-st o sócio, José Teixeira, recebendo a importância de 125:000000, ficando com o ativo e passivo
'o sócio, Manuel António Afonso.
De Tusato &Marra. retira-se o sócio, Júlio Tusato, recebendo a
importância de 256$700, ficando com o ativo e passivo o sócio, Cari mino Marra.
De Amerieo & Comp., retiram-se os sécios, Amorico José da
Silva e Joaquim dos Santos, nada recebendo.
Firmas individuais:
De Antônio Rodrigues Lopes Segundo, para o comércio de quitanda etc., h rua Marechal Jardim n. 73, com capital de 3:0003000.
De António de Costa Drumond, para o comércio de cereais etc.,
à Estrada doMonteiro n. 312, com capital de 2:000$000.
De António Rodriçues •Cardoso, para o comércio de pensão, à
rua da Assemblaia n. 21, 1° andar, com capital de 1:000$000.
De A. Porfirio de Araújo, para o comércio de leiteria, à rua do
Itiachuelo n. 405, com capital de 20:000$000.
De Abílio Augusto Lopes, para o comércio de fabricação de maViária em geral, à rua dos Araújos n. 28, com capital de 10:000$000.
4 De Andarilo de Sousa, para o comércio de líquidos etc., à Estrada
de Agua Branca n. 466, com capital de 5:0006000.
De Augusto Fernandes Pereira, para o comércio de leiteria, à
rua Senador Pompeu n. 136. com capitai de 20:000$000.
De Germano Martins Cunha, para o comércio de botequim, à
Avenida Suburbana n. 3.083 A, com capital de 5:000$000.
De G. L. Ferreira. para o comércio de objétos de adorno, à rua'
Senador Pompeu ri. 239- p orta, com capital de 2:009$000.
Da Iracema Gomes Marques, para o comércio de chapeus etc.,
4 rua d"1 .s emblaia n. 101, 4° andar, salas AOS e 409, com capital de
100:000a000.
De .Tosé Pires Viana Seg undo, para o comercio de alfaiataria,
Estrada 11- 1 7 de Pina n. 825, com ca p ital de 1 :000$000.
De Josa F. do Couto. rara aaomércio de café etc., à rua Bela n.
$50 A. com capital de 20:000$000.
Do •Taorrival rio Oliveira Pedrosa, para o comércio de líquidos
atc., à Avenida Automovel Club n. 5.133, com apitai de 5e900$0a0.
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De Longo Nal:01cu p, para o comércio de fabricação de calçado
à rua Bela n. 193, com capital de 10:000$000.
De Manuel da Silva Ribeiro, para o comércio de botequim, Las
minho de Maria Angú n. 130, com capital de 10:0005000.
De Manuel Pinto Gomes, para o comércio de lenha etc., à rug
Paraná n. 173, com capital de 2:0003000.
De Manuel da Silva , Empreite n ro, para o comércio de ampreiteirti
de construções civis, à rua Irmãs Zélia n. 42, com capital de
30:000.8000.
De Moacir Falque Fernandes, para o comércio de balas etc., ti
Avenida Passos n. 22, porta, com capital de 5:000$000.
De Roco Domenico, para o comércio de oficina de bombeiro
o, à rua Barão do Bom Ritiro n. 95, com capital de .
solioco.
6hi:drau
000
De Severino Crispim de Oliveira, para o comércio de tinturarig
etc., à rua Senhor dos Passos n. 261, loja, com capital de 2:0008000.
De C. A. Cabo, para o comércio de comissões etc., à rua Fialho
n. 38, com capital do5:000$000.
De Ida Curadelli Villardi, para o comércio de livros à rua da •
'Quitanda n. 7, sobrado, cora capital de 40:000$000.
De Joaquim da Rocha Barros Fidho, para o comércio de alfait.'
tarj a, à rua dos Diamantes n. 97 A, com capital de 3:000$000.
De António Gomes Rei, para o comércio de quitanda, à rua doa
Inválidos n.- 47, loja, com capital de 2:000$000.
De Antônio Barboza, para o carnércio de fabricação de sohrla
nhas etc., à rua da Gamboa n. 32. com capital de 6:000$000.
De A. C. Pinto, para o comércio de construtor, à rua Alberto
Napumoceno n. 96, com capital de 10:0008000.
De A. Frangelli, para o comércio de alfaiataria, à rua Senador
Dantas n. 118, 5° andar, sala 502, com capital de 5:000$000.
• De Joilão Batista Pires, para o comércio de botequim, à rua Ita.
bira n. II, com capital de 5:000000.
De J. Anaximandro, para . o comércio de cabeleiro para senhas
ras à Avenida Passos n. 116, 1° andar, com capital de 5:0008000.
De António Ferreira André, para o comércio de líquidos etc., k
rua Arquias Cordeiro n. 440, com capital de 5-:0006000.
• De Manuel Fernandes Marques, para o comércio de botequim,
rua 1, n. 193, com capitar de . 5:000$000.
De Antônic, L. Ferreira, para o comércio de botequim, à . rua
-PidaoAlviSS'n'.."2d7, com capital de 5:000$000.
• De Americo Pereira dos Santos, para o comércio de deposito .40
•
pão etc., à rua Capitão Macieira n. 4.5,-com capital de 4:5003000.
Firmas individuais.
- B. P.' Salgada; piiraaVéomércio de açougue, à rua do Rezende n.
51, com capital de 2000$000.
Dé Evangeikita-vitrente Braga, para o comércio de líquidos ecoa
mestiveis, à rua Vitar Valente n. 91. com capital de 10:000800.
- - • De „Francisco- Villã-Alaba ere: :.para o comércio de líquidos ete.eli
rua Rio Apa n. 60. zom capital de 5:0004000.
' De Feepe Cerque. pari o comi•rciii de líquidos etc., à Estrada
de Santa Cruz n. 1.376 com capita l de 3:000$000.
• De Ga.ainael Amam, paae o cemarcio do fazendas, à rua Senhor
dos Pas c es n. 287, aom capital de 100:0008000.
De Joso Gaecia, para o comércio de exportação da laranjas etc., ak
Praça Mana n. 7,13s andar, sala. 1.320, com capital 50:00$000.
De José Lima das Almas, para o comércio de quttauda, à rua Re•
generação 68, com capital d3 t ee0e000.
De Joa,quim.111. da Silva, para o comércio de fábriaa de móveis,
•
Avenida Mem de Sá n. 170, com capital de 0:000$000.
' De Juceliro Carvalho Costa. para o comércio de móveis, etc.,
rua Elias da Silva n. 427, com capital de 5:000$000.
De J. J. Inácio, para o ermércio de rádios etc., à rua Silva Gomes
n. 13. sobrado com capital de 10:000$000.-,
De Juvenal Batista de Almeida, rara o comercio de comprador de
café, à rua Je São Bento n. 8, sobrado, com capital de 20:000$000.
De Jarbas Dardron, nara o c..mércio de botequim, à rua Moura Ro..
Hm, n. 2, com capital de 3:000200.
De Mamei Veloso Laréo, t .art, o comércio de gancios alimenticios,
à rua São Francisco Xavier n. 161. com capital de 5:0004;000.,
De alua :lo Yaz. para o consércio de fazendas a varejo, à rua 7 da
Setembro n. 84, 3.* aidar, sala 9. com capital de 4:000$000.
De Nelson da Rocha Deus* para o comércio de gèneros alimentícios, à Praia do Caja n. 13, cor. capital de 10:0001000.
De Umile d'Anc'réa. para a comércio de bilhete de :oteria, à rua
do Riachuelo n. 430. cem capl s al de 1:000$000.
De Viaente Cassano, para o comkcio de depósito de pão etc.,
rua São Luiz Gonzaga n. 233, a. • porta, com capital de 1:000$000.
Dia 1 de dezembro de 1938
• Requerimentos despachar:os:
Da So3iedade de Intercitrsbio Mercantil Argentina ri aaaleiro Limitada para o arquivamento 'a sua alteração de coutr yto — Deinrido.Do Crédito Brasileiro S. A. Casa Bancaria. para o arqu:vamento de seus estatutos. — ['aferido.
De João Casar dos Santo .. pedaido registro de seu diploma. —
.0
Deferido.
• Despacho do d i a 2 de dezembro de 1938.
De Fernandes & Rodrigues, Martins & Vitrúvio, para o arquivamento de seus contratos socia.s. — Daferido.
De Prelawa & Cm., Confedaria Alvear Limitada, para o arquivamanta da MS alteragõea çia açl.-aaataa. — DalaNkIR,
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De António Correia& Comp. Dias 8G Pereira„ Amérien
naccorsi, joão de Deus, João Cândido de Araújo Oliveira, para os
•
registros de suas firmas. — Deferidos,'
.De Almeida Barros & Comp . Limitada, : pedindo trausferhcias
lisros. — Deferido.
Relação dos cona•atos, alterações de contratos, distratos e firmas
individuais, despachados em 4 le dezembro de 4938.
Alteração de contrato.
Da Sociedade de Intercembi Mercantil Ar gentino Limitada, o
capital fica e levado a 500:000%0o.
Despacho de 2 de dezembro.
Contratos.
De Fe mandes & Rodrigues. Prro5 composta dos sócio solidários,
Ernesto Roetiseses Bernardino Fernandes, para o eomereao de tendi-'
nha, à rua Visconde da Gávea n. 96, 2' loja, com capital de 5:000$0u0,
prazo indeterminado
De ata e tins & Çitriivio, firaa composta dos sócios solidários de
Souza Vitrúvio e 'Tipóias) Ma , tine, para o comércio de café, ,bar, elo.,
à rua 24 de Maio n. 1.003, com ,.pitai de 40:000$000, prazo indeterminado. Alterações 3 contratos.
Do Prejawa & nem.. foram seimitidos como sócios, Quirino Constando, António de Almeida Quintino e Aurélio Justo.
Da Confeitaria Ah:dar Limiada, o capital social fica elevado à
200 :000$000.
Firmas indneduais:
De Américo Boeaccorsi, pare o comércio de aves e ovos, a rua
do Laeradie n. 149, com capitel de 10:000$000.
De João de Deus para o comércio de botequim, à reta Imperatriz
Leopoldina a 26, com capital de 10:000000.
De João Cánd i -(o Oliveira, pelei o comércio de escritório de ellgçnharia, a eeenide Nilo Peennha n. 38, sala 224, com capital de
50:000000.

Conçelho Nacional do Trabalho
ExPEDIKN'Int DO BR. MINISTRO

Da? 5 de novembro de 1938
The Leopoldina Railway, consultando sobre contagem ao tempo
de serviço dos-seus empregados que exercem mandato no respectivo
Sindicato (CNT 15.018-936). — Transmita-se o parecer do consultor jurídico. (O parecer a que este despacho se refere é do teor
eeguinte: "O disposto nó art. 29 da Lei de Sindicalização tem o objetivo de assegurar aos empregados de sindicatos, como é patente do
seu texto, o exercício dos cargos de representação, sem que o afastamento do empre g ado para este fim afete a permanência do seu
contrato de trabalho. O que o legislador visou com aquele dispositivo foi unicamente isto: impedir a rutura do vínculo contratual,
que prende o empregado ao empregador, desde•que aquele, para exercer mandato, deixa de realizar a prestação do serviço, a que se obrigara. O art. 29 criou o caso da ausência legal ou legítima, isto é, sem
que dê ao empregador causa justa para a rescisão de contrato, conde
daria si não houvesse sido previsto em lei. Dai a razão do § 2 0 do referido art. 29: desde que o empregado é licenciado„ o contrato de
trabalhe continua subsistindo. Não tem, pois, o dispositivo do artigo
29 da Ti
a de Sindicalização nada que ver cora a contagem do tempo
para efeito de aposentadoria. Para este efejto os preceitos reguladodores são os do art. 29 do decreto 20.465.
O contrate eletivo (convenção) que 'a Companhia fez com os
emprega' -. na parte que regula a situação 'dèles no tocante ao excresci° de
,os de repree e ntaçâo sindical, não pede alterar dl:peeiofte expreaai da ;ci. Si. r esta convenção, o' tempo de mandato é
contado como efetivo e ate para as prameçõea .e remunerações, isto
ãó p ode ser para efeito particular, tocante exehieivamente à admiaistaactio interna da Cia: mas, não pode refletir sobre as disposições do
art. 29:do decreto 20.465, modificando-os. O que há a fazer é equiparar os que exerçam cargos de representação nos sindicatoS doa
empregados destes meemos Sindicatos, bastando para isto tornar extensivas aqueles a disposição da lei 627, que fez incluir como sócios
das adiras e Institutos os empregados dos sindicatos' das respectivas
euesee. Quero dizer: durante o tempo em que estes delegados estiverem exercendo o mandato, eles serão considerados Pfhpregodos do
Sindicato. Assim, poderão contar o tempo do mandato como integral
e não apenas como meio tempo, como manda o art. 29, § 1° do decreto
20.465. É a solução que me parece mais razoável.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1938. — Oliveira Viana"
Dia 5 de novembro de 103S
ate Leopoldina Railway Company, Ltd. • recorrendo do acordile
oeste Conselho. confirmatório de da Terceira Câmara
que determinou
'
a reintegração de Otávio Pinto Távora em senaserviços, com as vanlegens legais (CNT 1.185-935). — Reconsidero o despacho de fls.
v., do processo 19.954-937 em apenso, para o 'efeito de manter a deWão do Conselho Nacional do Trabalho que Ordenara a reintegraião do reclamante, tudo nos termos do parecer do consultor jurídico
narecer a que se refere o despacho supaa' o seguinte: -0 re..
oi . reLte merece ser atendido. Pela empresa, deé'que
era empregado,
fo : pedida a sua dispensa, na forma da Lei 'de Segurança„ pelo fato
1. , er sido preso como comunista. O ministro, em face de uma cedida) da autoridade policial com petente, antorizou a demissão por
ate motivo. Ora, como se ve dos diecunielates jilaties pelo recorrente,
ia priãO foi motivada apenas por sibialea suspeitas; tanto que
iai dePO4.5 59_1 0. Qgin
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nada se ter apurado contra Sie. Nestes termos, é de se lhe atender iça
pedalo mandando que a emprese readmita O funcionário dispensa.
da no seu cargo por uni fundamento falso, ou que se verificou- soa
falso. Tanto mais razoavelmente, quando éle, tendo sido anteriore
mente dispensado sem justa causa, foi reintegrado no cargo por uza
acordai) do Conselho Nacional do Trabalho. Cumpre observar que is
emprese pediu a dispensa do recorrente justamente depois que fara
condenada a readmiti-lo nos seus serviços pelo acordas) já referido
•
do Conselho.
Rio de Janeiro, al de outubro de 1938. — Oliveira Viana".
Dia 8
António Rocha, reclamando contra The Leopoldina Railway Cd,
Ltd., que, segundo alega, o quer aposentar, quando ainda se encana,
tia em condições de trabalhar, e pedindo providancias (CNT. 4.362.
de 1937), em que foi proferido o acorda° da Primeira Câmara, indeferindo o pedido, e confirmando a aposentadoria já concedida).
Arquive-se.
Dia
Abílio Minuci Teixeira, funcionário da Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Ferroviários da Central do Brasil, recorrendo do acordão deste Conselho, confirmatório do da 2a Câmara que manteve a
decisão da Junta Administrativa da referida Caixa, concedendo-lhe lie
cença para acompanhar a delegação brasileira às Olimpiadas da
Berlim, sem direito à percepção dos vencimentos (CNT Rec. 1.9401936) . — Mantenho a decisão do Conselho Nacional do Trabalho, à
vista dos pareceres (Os pareceres a que este despacho alude são no
sentido de ser indeferida a preterição do recorrente).
Francisca do Carmo Pires, pencionista da Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Ferroviários da Leopoldina Railway, recorrendo do
acordes) deste Conselho, confirmatório do da 35 Câmara que mane
teve a decisão da Junta Administrativa da referida Caixa, não ateus
donde a pedido de ria/leão da sua pensão (CNT Rec. 1.619-935).
— Preliminarmente: deixo de conhecer do recurso por interposto fora
do prazo legal.

Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL

Dia 30 de novembro de 1938
Requerimentos despachados:
Eduardo Romero — Solicitando reconsideração do despacho que
indeferiu seu pedido de tarifação especial de risco de fogo. — Mantenho o despacho anterior, de acordo com a conclusão do parecer
da Divisão Técnica. O parecer a que se refere o despacho supra 6
o seguinte: "Instale a Fábrica Fátima a porta dupla de aço de que
cogita a tarifa em vigor, afim de poder ser concedida à parte. da Fábrica contida no edifício "B" a seguinte tarifação:
,édio, 1/2*.
Terreno (conteúdo), 1/2 %.
dansarda (conteúdo), 5/8 %„
Dia 5 de dezembro de 1938
he
Liverpool
as
London & Globe Insurance Company Limded.
L
— Pedindo permissão para depositar no Bank of London & South
America dois títulos de empréstimo brasileiro, aFunding Lean" de
1931, do valor do U.S. $1.000 cada um, em substituição do título número 23.929, do empréstimo brasileiro "Funding" de 1898, do valor
do £ 100 — Satisfaça as exigéncias, constantes do processo.
Ofícios:
Ao Sr. Diretor do Serviço do Material:
S. G. n. 1.463 — Reiterando os termos do ofício S.G. número
• 1.440, de 20 de novembro último.
Dia 6
Ao Sr. Diretor do Serviço do Material:
S G. n. 1.4435 — Comunicando que em 11 de outubro último.
o contínuo F, deste Departamento, Aristides Ferreira da Silva, recebeu integralmente o adiantamento de que trata o ofício número
1-SM-165, de 16 de novembro último, não sendo, assim, possivel atender a solicitação constante da citado ofício.
— Ao Sr. Diretor do Serviço do Pessoal:
S.G. n. 1.466 — Transmitindo o requerimento do fiscal de Sdguros, 1, Vicente Paulo da Silva Melo, em que reclama centre sua
classificação na carreira de fiscal de seguros, publicada no "Diário
Oficial" de 28 de outubro último.
— Ao
' Sr. Diretor do Serviço do Contabilidade:
S.G. n. 1.467 — Transmitindo os documentos de comproveção.
de despesas da Inspetoria de Seguros da 3° Circunscrição, relatavos
ao período de janeiro a agosto do corrente ano, que acompanharam
o oficio n. 320, de 2 de setembro último, da mesma inspetoria.

Delegacia do Trabalho Marítimo do Parto do Rio de Janeira
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
SZSRX0 DE 5 DE DEZEMBRO DE 1938
Presidente, capitão .de mar e guerra Luiz de Barros Folcán — Secretário, Túlio Gabriel de Carvalho
, P1'0088E30 D. T. 14. 19-8-38 — Reclamante. Sindirato dos 00pe.
rários e Empregados na Indústria de Construção Naval; reclamada,
ildallsauk Ytiga M. A.

Sábado
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coiaatft dos do ge volumes :do proces'sà,' que r'equ isitel; qUarlwn
P'
gsler apreciação por parte daquelas doutas Coraiss5m, não só sobre ai
sobre
plenário,
como
algumas sugeOldeo (RN ,
emendas apresentadas em
ibea foram dirigidaa- em gxemoriais. .
O projeto n. 499 4 sem dúvida, trabalho digno da alta eompts
taneia da Comissão que o organizou. Parece-me, •sntretanto, *entoa
Oliveira COLIC0100, COMO representante da firma Mayrink .Vetga S. A. proa iden te, não corresponder pie às necessidades do momento, pois MI
Je Romeu. PerazzIni como presidente do Sindicato dos Operários e Em- redigido em 1935, em plena -vigência dos dispositivos constitucionais(
de 1934, quando outras eram as realidades políticas e económicos,
I pregados na Indústria da Construção Naval."
boje disciplinadas pelo Estado Novo.
.
Despachos do Sr. delegado
Tratando - se, porém, de assunto especializado, procurei ouvir o
Processo D. -T. M. 15-0-38-- Procedéncia, Companhia de Co- Sr. Dr. João*Maria de Lacerda, ilustre e competente Diretor do-Deméreio e Navegação — Comunicação de dispensa de vários emprega- partamento Nacional de Indústria e Comércio, e este, com a maior sodes por conclusão de contrato. — Tome-se conhecimento e arqui- licitude, tudo me facilitou.
ve-se.
Ao Departamento Nacional de Indústria e Comércio, em virtude
Processo D. T. M. 10-M-38 — Procedência, Maximiano José tle do decreto n. 24.635, de 1934, passaram os serviços da antiga Junta
Santana — Reclamação contra o Lloyd Brasileiro. — Dê-kse conhe- Comercial, extinta por esse mesmo decreto, e pelo citado Departamento
cimento ao interessado de que esta Delegacia não dispõe de elemento está sendo feito o registo de coniércio.
algum que possa esclarecer o caso em apreço.
la
A experiência tem demonstrado os excelentes resultado: da passagem dos aludi,dos serviços para o Ministério do Trabalho; ',entretanto, ela tem ditado a necessidade de certas normas que vealiarn meComissão Especial de Legislação Social
lhorar as disposições em vigor.
PRESIWNCLA DO SR. SALGADO Fi14I0
?, assim, o Dr. João Maria de Lacerda me fez entrega de anteprojeto que organizou, depois de demorado estudo realizado-sobre o
ATA DA 33' REUNIÃO, REALIZADA A 21 DE NOVEKBRO DE 1938
• substitutivo oferecido em plenário Pelo nosso preclaro Presidente, seAs 14,30 horas, presentes os Srs. Deodato Mala, 'Vicente Galliez, ' ohor Salgado Filho. Acompanha o ante-projeto bem elaborada exoséas Mota e Alberto Surek, têm inicio os trabalhos..
posição de inativos, ,justificando a sua razão de ser.
dada como lida e, sem observações, aprovada a ata da reunião
, 0 . substitutivo apresentado pelo -nosso ilustre Presidente é, cota
.anterior.'
efeito, peça de 'grande N..alor jurídico e social, onde se encontra, entre
O Sr. Presidene assina os-seguintes ofícios:
outras providem. ias salutares, a criação do Conselho de Recursos de
•
Ao Sr. Ministro do Trabalho:
Registo do Comércio, para julgar os recursos das decisões do Diretor
Enviando o parecer à indicação apresentada pelo Ur. remeti ma- do Departamento Nacional da Indústria .e do ComSreio sobre registo
lagueta, membro do Conselho Nacional do Trabalho; propcndó seja
arquivamento de ,papeis e documentos na Secção do Comércio. Uni
Olieratla a redação do art. 5° 'do substitutivo do projeto sobre :mosca- _ verdadeiro Conselho Técnico, resolvendo o magno problema da arbifadoria e pensões;
tragem comercial. É, pois, ao meu 'Cer a com a revisão que lhe fez o
• Devolvendo . ° ofício do Sindicato dos Operários em Tração, Luz Cirelor do Departamento de Indústria e Comércio — modificando-fie
e Força e carta dirigida ao Sr. Presidente da República pelo senhor. alguns dispositivos e acrescentando-lie outros de detalhe — um bom
Yernandes de Oliveira, funcionário da Leopuldina Railwit, sobre oa trabalho„litado ainda pela prática e pela experiência, e que pode, pergecretos na. 20.465 e 21.081;
regular o assunto, cercando o comércio das melhores e
• Comunicando não haver, na antiga Camara dos Deputados, nç- feitamentes
mais solidas- garantias. ,
nboin projeto modificando dispositivos do decreto n. 21.364, de 4 de
Relendo-o, com o maior cuidado, não, achei ocasião para fazer-lhe
maio de 1932, e encaminhando memorial da União Gerai • dos Sindi- correções ou ampliações que porventura viessem alterar a sua estrucatos de Empregados do Distrito Federal;
tura, os seus pontos esseuciais, com os quais estou de acordo.
Enviando o parecer sobre o projeto h. 140, de 1030, da antig'a
É, pois, o substitutivo que apresento ao projeto.
Camara dos Deputados e que determina aos bancos e casas bancárias
.0 Da. João Maria de Lacerda remeteu exemplar de seu trabalho
a organização do qoadro de seu funcionalismo nos anoldos do do Banco à Associação Comercial, afim ' de apreciá-lo, recebendo dos doutos e
fia Brasil.
competentes Srs. Drs. Beltrão e Daudt,as sugestões que se dignaram
AO Sr. presidente da Associação Brasileira de linprenaa agradeformular e foram incorporadas' ao texto do mencionado ante-projetai.'
Condo as felicitações por motivo de haver sido itranaloriondo em lei
O ilustre advogado Sr. Dr. Adamastor Lima, recebendo igualo projeto que permite os benefícios da acumulação de aposentadorias mente
copia do referido ante-projeto, Se dignou enviar tombem as oficiais com as particulares; •
'
suas sugeslõea ao Dr. Lacerda, que in'as entregou ha poucos dias, o
Ao Sr. Diretor do Serviço do Comunicações do Ministério do Trabalho, devolvendo o processo DOE 4.06a-938, referenad à inclusão dos as quais mandei reproduzir.
Tenho ainda em mãos, outros" exemplares do substitutivo e do.
profissionais. rotioviários na Caixa de Alaaaaamidoria e Pensões dos
Prescatea relatório, bem como da exposição de motivos a que me
N.raballiadores em rrapiches e Armazens
O .Sr. Deodato Moia — Sr. Presidenta bo a V. Ex. permissão referi, e tomarei a liberdade de distribuí-los pelos ilustres comiapa pa ler o relatório, que trouxe, acerca do 'pjelo n. 499, de 1935, nheirus, para o necessário estudo, si a tanto me autorizar o . Seri!~
dispondo sobre organização e gribuição dasaa.i ntas Comerciais. g o pres tonto ,
a• O Se. Soldado Filho — O assunto é, realmente, interessante, e
aeguinte:
Foi-me distribuído por V. Ex. -o memorial em que a Federação estou revi° de que os ilustres colegas não quererão discuti-los hoje;
industrial do Rio de Janeiro, eia uma de suas seas5es, deliberou re- de modo que o Sr. relator distribuirá a cada una cópia do _seu
presentar ao Sr. agnistro do Trabalho sobre a eonveniência de ser Parecee e do ante-projeto, afim de que, em uma das próximas reurestaurada n Junta Comercial, o que viria satisfazer premente neces- niões, possaliMs.apreciar a matéria.
0 . 8r. Dendato Meia — Sr. presidente, tenho ainda a apresentar
sidade das classes econômicas da Capital do País.
O orgão em apreço, que, acrescenta o memorial, tão assinalados outro parecer. referente &te ao projeto ri. -127, de 1937.
S:sse projeto é da autoria do nosso ilustre colega Sr. Alberto
serviços prestou ap comércio e à industria do Rio de Janeiro, foi extinto em 1934, - passando as suas atribuições específieas a ser (lesem- Surek. então deputado, e foi apresentado à extinta Camara. em 30•
de junho do ano passado, tomando o número 427. •
Penhadas pelo Departamento Nacional da Indústria e Comércio.
O projeto tem por fim assegurar aos empregados dos Institutos
Refere-se ainda o memorial a projeto de lei submetido à aprec iae
Caixas
de Aposentadorias e Pensões:
'crio da Camara dos Deputados, em fins de 1935:
a) a estabilidade para . os que contarem mais de dois anos de
.Esse projéto, com efeito, foi organizado por uma comissão no- serviços;
meada pelo então Ministro Agamemnon Magalhães, aendo o trabalho
1)). a equiparação dos vencimentos aos do Instituto Nacional de
final apresentado pelo ex-Deputado Sr. Adolfo Celso à Comissão de Previdência;
Constituição - e Justiça, em fins de 1935 . e tomando o n'. 499. O tra• e) os benefícios da consignação em fôlha . de pagamento, devidos
balho foi considerado pelo Sr. Godofredo Viana, então na presidência aos funcirmários públicos federais, na conformidade do decreto Dádaquela Comissão e relator designado, como uma contribuição do ae- mero 21.576, de 27 de junho de 1932;
nhor,Ministro, afim do se dar mico à discussão da matéria. Não se
d) modificar a denominação para Instituto, das Caixas de Apotrata. dizia S. Ex., de projeto cuja iniciativa pertença exclusivameute sentadorias e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Arinazens,
ao Poder Executivo e, por isso, nenhuma irregularidade ha na ma- bem como a dos Estivadores.
.•
neira de seu oferecimento ao estudo do Legislativo, inspirada no deQuanto.' à estabilidade para os que tenham mais de, dois anos
sejo de abreviar o seu andamento, cortando-se as . delongas a que es- de sa:viços: a lei ri._ 367; de 31 de dezembro de '1936,, que creou
tai ia sujeito, si percorresse os tramites impostos pelas nossas organi- o Instituto de Aposentadorias • e Pensões dos Industriários, no seu
zações burocráticas. •
artigo 17, § 1 0, já fixou a estabilidade de seus funcionários. É
A Comissão aprovou o parecer e remeteu o projeto ao Plenário, este o teôr do mencionado artigo e do seu parágrafo: •
Art. 17. Todosos . Cargos do Instituto serão,providos: por conressalvando, porém, o direito çle emendá-lo oportunanaente. Foram
curso ou prova de habilitação, salvo os de confiança, que • serão
distribuidos duzentos Avulsos desse projeto.
, Em plenário; recebeu várias emendas, inclusive substitutivo de exercidos em comissão, por livre escolha ,do Presidente do Instituto
com aprovação do ministro do Trabalho, :Indústria
nosso ilustre Presidente, Sr. Salgado Filho.
e Comércio.
• § 1,0 • Os funcionários nomeados por „epinurso OU prova de ha •
Em 1936, tomou ele o ri. 38% e'fol, oor desoaeho -da mesa, enca•
bilitação gosariió de' estabilidade no cargo vpÔs dois anos de exerci..
sninl.ado à Comissão de Finanças.
.,•_
•
•
Á ~ta de Oeneekictio ó Julgamentd decidiu por tinantmidade
arquivar o processo,, visto como a firma empregadora já
a todos os seus empregados os salários atrasadoe bem como a
importando, correspondente tis férias regulamentares ,tornando-se
rola sem oLjeto a presente reclamação. Compareceram: Valdernar de
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uniformização dos seguros 'sociais brasileiros, 'com ti Seu to0i ! .
cid, só podendo ser dispeneados no caso de falta grave opurade
seiário — a unificação das instituicãee seguradoras. .
,• inquérito.:
Isto feito, será tarefa fácil o ,"desideratum" colunado. Mi,
(orno se VOO.o benofício da estabilidade só recai stihre os fonnroJeto. Aliás, o £grégio Conselho já teve ocasião de. eglaK
cionátiosHadriiitidos por 'concurso, excluídos Os que exereeni cargos
horas' para a consecução do objectivo máximo, elabarando-,81(
. de confiança.' •• •
bases de :uma nova legislação e submetendo-as ao Senhoef :
Não tenho dúvida, Sr. 'presidente, em estender êssd benefício
ministro do Trabalho.
a todas os empregados de Caixas e InsUtutos de Aposentadorias e 'Louvo - mo nessas palavras do Conselho, pois são Judiciosas •
Pensões
.
. asse dispositivo do projeto, aliás, ao psssor pelo- erivo . das Co- opor tunas.
'Quanto aos benefícios da consignação em folha de pagamento,
missões de Justiça e rinarças da -extinta Cilmara, não sofreu imdevidos aos funcionários públicos federais, na conformidade do depugnação.
, .0 relatos da Comissão de-Ju s tiça, Sr, ItOgo Barros, assim se', creto n. 21.570, de 27 do junho de 1932:
asse decreto, Sr. presidente, já está derrogado pelo decreto-lei
manifestou: -- "Convêm destacar a desig tslade injustificável aluamento existente entre os empoegados nó Instauto dos Comerciários n. 312, de 3 de março do corrente ano, que dispõe tarobem sobre
e os . que prestam seus serviços' ao dos Ininstriários. : Estes, pelo consignações em /Mas de pagamento.
Pelo § 1 9, art. 19 do novo decreto, as transações das Caixas
disposto no artigo 17, da lei n. 367. do 31 de dezembro de 1930,
tém as garantias constantes do art.. 1 9 do projeto;* aqueles nenhuma oficiais de Aposentadorias e Pensões já podem ser averbadas na
garantia é assegurada. Nonia época em que a tenlêneia é cercar de forma que ali se menciona.
Além disso, as Caixas e Institutos de Aposentadorias e pensões
garantias até os empregados de estabeleeimeidos particulares, O chocante que os funcionários de instituições crcadas, reguladas e fisca- já têm as suas carteiras de empréstimos simples e prediais, que,
lizadas- petO Poder Público, continuei) sem o aropa!os-- destas ga- certamente, poderão atender às necessidades de seus empregados.
Quanto à modificação da denominação para Instituto das Cairantias."
.0 relatos da Comissão de Finanoas, Sr. França Filho, que já xas de Aposentadorias' e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches o
prestou à nossa Comissão os mais 'assinalados serviços quando sub- Armazens, bem como da dos Estivadores:
Essa providência já foi tomiola pelo 'decreto-lei n. 627, de 18
stituiu o nosso não menos ilustre colega Sr. Viceatb (3alliez, assim,
se pronunciou: "De fato, é 'indispensável assegurar o Sraballio e o de agosto do corrente ano.
Assim, no seu artigo 6 9, diz èsse decreto:
esforço desses funcionários, com a estabilidade no fim de dois anos
"A Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores
de serviço, principahnente tendo em vista que os presidentes desses . .
ein Trapiches e Armazens e a Caixa de Aposentadoria e
instituições da previdéncia, são todos de livre nomeação do Senhor
Pensões dos Operários Estivadores, passam a denominar-se
1-residente • da República, portanto' sem nenhuma garantia de perInstituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados era
manada no cargo, sujeitos Osg sflutuações politicas e que não podem
Transportes e Cargas e Instituto de Aposentadoria e Pensões
fugir à influência da mesma no exerefeio.das suas funções. podendo
ji it. s n ser instrumento de clamorosas injustiças e, mesmo, não se
da Estiva".
querendo admitir tal hipótese, subsistem os mesr o oS motivos com a - Organizei, pois, Sr. presidente, um substitutivo, tomando por
mu:lança, tão • fácil de realizar, dos presidentes ocsosas organizações, base o da Comissão de Legislação Social, ao qual o nosso presidente
S.:tont:mito desse modo as dispensas sem justa causa de funcioná- ilustre, Sr: ministro Salgado Filho, apresentou quatro emendas,
rios ele .brir vagas para novos protegidos.' Já existem vários des. tomadas na devida consideração pela sua procerlãncia e oportunises instados, principalmente de mais recente coação, como o dos dade.
Vou lêr o projeto dá Comissão de Legislação Sooial, afim de
intliFtriários, que na • lei de sua creação já foi , concedida essa garantia aos sé113 funcionários, pretendendo-se pelo projeto em apreço que se edifiquem melhor os meuá ilustre colegas. (Lê).
Foram estas • as emendas apresentadas pelo Sr. presidente.
estender a todos esse direito, que já é assegurado nossa profissão
a alguns".
(Lê).
.
Eis o substitutivo que, tomando em consideração essas einefl.
Encaminhado à Comissão .do Legislação Social, o seu relator,
•I.aerte de Setubal, assim se externou: "Autor que fui do sub- das, me permiti organizar e submeto à douta consideração da
stitutivo do projeto, hoje convertido na lei, n. 367, de 21 de de- Comissão.
PROJETO N. 427
zembro de 1936, que crèa o Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários, ali fixei — art. 17, § 19 — a estabilidade dos Regula a estabilidade dos empregados nos Institutos e Caixo4 de,
seus funcionários depois de dois anos de serviços. A medida, por
Aposentadorias e Pens4es •
parecer justa, logrou -o apoio desta douta Comissão de Legislação
Art.
1.°
Os
atuais
empregados dos Institutos e Caixas de Alio
Sociol. Ora, Onde liá a mesma razão há de haver a mesma dispelo Conposição. Por isso, o baneficio do estabilidade pode ser ampliado sentadorias e Pensões, ponstantes dos quadros aprovados
aos empregados oe todos demais Institutos e Cabeis de Aposenta- selho Nacional do Trabalho, excluidos os que exercem em comIssão
cargos de confiança, gozarão de estabilidade depois de dois anos de
doriss e Pens:Ges.
sias, ao dispôr sObre a estabilidade, assegurou a referida lei efetivo exercício, só podendo ser demitidos por falta grave, apurada
n. O67 ("Isso benefício apenas aos empregados admitidos por con- em inquérito procedido pelas respectivas Juntas ou Conselho Ad..
curso ou prova de 'habilitação, excluídos, portanto, os que exercem minlstratOço).
§ i. O julgamento . será Jeito pelo Conselho 'Nacional do Traem comissão toirgos de confiança, da livre nomeação do presidente e
balho, com recurso para o ministro do Trabalho, .Indústria e Coaprovação do ministro do Trabalho.
Term:noti. S. Ex. o seu parecer apresentando emendas ao:. mércio, assegurado ao acusado o direito de defesa.
§ 2.° Iniciado o inquérito, o empregado poderá ser suspenso de
proje:o.
Este parecer foi aprovado com restrições, entre estas a do • suas funções até decisão final.
Sio \anoto stalliez,' que .se declarou vencido quanto ao período Para .
Art. 2.° Os empregados dos Institutos e Caixas de Aposentado.
a concessão 'da estabilidade, o qual não deve Èer inferior a dez rias e Pensões só serão admitidos, de ora em diante, por conctus.o ou
anos.
.
o
prova de habilitação e só assim gozarão do beneficio da estabilidade
O nosso ilustre presidente,' Sr.. Salgado Filho, ofereceu várias assegurado nas condições prescritas do art. 1°, § 1°.
•emendas, sob outros pontos de vista, ao substitutivo da Comissão
Parágrafo único. Estão isentos da exigência do concurso os emdo Legislação Social,.. mondas , que serão apreciadas mais adeante, pregados que exercerem em comissão cargos de confiança.
para melhor método da exposição..
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
-Quanto à, ecariparação dos vencimentos', desses, funcionários aos
O Sr. Salgado Filho — Está aberta a discussão.
do Instituto Nacional .de PrevidOncia: Não me parece conveniente a Desde logo, penso que seria conveniente, no parágrafo sobre
padronização. Já o Conselho Nacional do Trobalho, no seu acórdão suspensão das funções, fixar prazo. Do contrário, poder-se-ia dar e
o, 13.562, de- 37, assim se manifestou sobre ela, quando ouvido pelo caso de ser aberto inquérito e o acusado ficar suspenso to ia- a
Si. ministro do Trabalho sobre o projeto em apreço:
O Sr. Oséias Mota — E a medida,' invés de facultativa. deveria .
'"A padronizaçâo 'dás vencimentos dos empregados dos.
•
•
Institutos e Caixas é, sem dúvida, uma idOia digna de fruti- ser obrigatória.
O Sr. Salgado Filho — Julgo que não; pode-se tratar de falta
ficar, que, entretanto, ainda não se"acha suficientemente ma- do natureza tal que não implique a necessidade da suspensão. rica
durecida,. como decidiu o 'Egrégio Conselho, com o beneplácito ao critério da Junta apurar a ocorrência. Agora, o prazo para a sus a •
dá Sr: ministro do Trabalho, no processo apensado.
pensão, que será O mesmo para o inquérito, não deverá ultrapassar;
A variedade de regimes, que ora prepondera no sistema 60 dias, o que já é muito.
O Sr. Osétas Mota — Nessa hipótese, ao § 2°, depois da palavra
de seguros sociais brasileiros, opõe barreiras acirrai° tentamen,
.
como não escondem os próprios defensores da "padrorlização.. "inquérito", conviria acrescentar: "que não excederá de 60
O Sr. Salgado Filho — De modo geral, não ha inquérito que .
•,
: Nos' Institutos, como nas Caixas de Aposentindoeias e Pen- não possa ser terminado em CO dias.
.'sões variam as leis institucionais, variam às vezes em planos
0Sr. Deodato Moia — Conforme o caso, até dentro de 30, dias
IdOnticos,
'
as receitas e - as despesas, - variam a -Organização e pode ficar concluido.
as necessislasie,s .administaativas, varia' a própria esfera de
bre- estabilidade,,,.
O Sr Oséias Mota — Quanto ao dispositivo 'So
atuação, ora loCitt oOra regional,' ora , nacional. Dentro dessa é sabido que, no próprio Ministério do Trabalho, ha ,controtados
pluralidade 'de si-Cri:ações, boscitr - timi tlinidade de quadros, sem garantia algrumas terminado o contrato, vão para, a rua., sem._
o. o ,administrativos, 'iosisio • num cario arúsSOt • de graus, é tarefa direito "nem a' choro nem a vela", 'tomo diz a modinha... (Risos).
.
ousada -prenunciadora' de insucessosO
- • ''' . • •
• • O Sr.. • Vieente4 Galiez — Sr. Presidente, em relação- ao art. 1
Antes "da padronização dos quisdi•oe'Sidirilnistrativos t' , entendo que devem' ser excluidos os empregados qus.exercem,
DoiSPSA Ç.03:119. ,
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t- lidado o ficarmos, em - rei-ação a outros --2..'63.émpréghddi:Ifallitnlaz,'..1
res e oficiosos — -tempo bem inferior.
Acresce, como diz V. Ra. Sr. Presidente, os empregados dos
Institutos e Caixas. ficam ao arbítrio das respectivas administrações
que, assim, se renovam e podem, a seu turno, renovar .os quadro'
do - pessoal. O fato .é tanto .mais lastimavel quanto o empregado 11ã4
deve ficar sujeito a semelhante flutuação das administrações. Evi• denten-lente, uma vez que sirva bem, cumpre mantê - lo.
Acharia preferivel fosse dada ao empregado, entre os 'dois I
os dez anos, certa estabilidade, assegurando-se-lhe o direito, afifo
de somente ser despedido se praticada falta que constituísse razã4
ponderosa para a medida extrema.
Deste Modo, teria a estabilidade de bem servir... A garantia
ficiria dependendo do próprio empregado...
O Sr.- Vicente Galiez — Eu preferiria o regime da Lni'n. 83
do 1935, a qual, após dez anos, assegura ao empregado a estabiiii
dada, dando-lhe, no caso do dispensa, direito a indenização de tantoi
meses de 'ordenado quantos forem os anos de serviço.
O Sr. Salgado Filho — Precisamos não confundié a estabilislad/
dos ' empregados coma vitaliciedade dos funcionários públicos. Aqui
as garantias são muito maiores. Quanto aos primeiros, não ha estA
•garantia permanente.
O Sr. Ozéias Mota — O funcionário, mesmo com dez anos, pod!
ser demitido.
O Sr. Salgado Filho — Mediante sentença condenatória, nos caso,
legislarão.
pmvis tos
O Sr..0zéias Mota— O funcionário do Poder Legislativo é con
sorvado einquanto bem servir. Aliás, esta é a orientação geral. l's4
dia em que., em inquérito, se provar que não serve bem, terá perdi&
sua estabilidade, seu direito ao cargo. Não raro. entretanto, essa vi•
taliciedade tem resultado um tanto "poética"... Ha não poucos caso
de demissão-de funcionários com mais de dez anos. Não acha o nobre
Relatos que seria preferivel conferir ao funcionário com dez anos' di
serviço certos direitos,' certas garantias. independentemente de inqué•
rito administrativo para Min se tornar chocante a situação?
O Sr. Deodato Moia — V. Ex. pretende adotar urna estabitidad,
mais moderada.
O .S;. . Vicente Galliez — Peço a atenção de VV. EEx. para a re
percussão desse dispositivo. Consagrado o mesmo, os empregados qu,
fornsam os Institutos e Caixas não tardarão a pleitear a mesma ga
rantin: e, então surgirá uma serie de preterições que, na verdade, nã,
poderão sei-atendidas. Iremos, eiii suma, provocar situação dificil.
O Sr. Deodato Moia — A proposito, 'recordarei aos colegas, dis
positivo do Decreto-Lei n. 621, de 26 de agosto deste aeo, e no qua
9 proeura resolver o case da seguinte forma:
• "Os funcioni ; rios do Instituto, Jepois de . dois anos de efe
tive exercício. só poderão ser dispensados por nista causa, de.
vidainente comprovada e. depois de dez anos, sorneate por falti
grave, apurada em inquérito • administrativo".
O Sr. Ozéias Mota — Esta parece-me a solução. Aceito-a;
Vicente Calliez — Ale certo ponto, o dispositivo., eitad,

CUM:TAL .(Seeçrid.

•e • •
• -,Da forma por que ,está redigido o projeto,sparece tratar-se . de
um único caso; ó do d 'que desempenham, em comissão, cargos do
sonfiança. '•
Ora, o empregado pode ocupar cargo em comissão e não ser
este da confiança e pode ocupar cargo de confiança que não seja
em comissão•
O Sr. Salgado Filho — O dispositivo traz certa limitação ao
arbítrio dos dirigentes dos Institutos e Caixas, quanto ao provimento • dos cargos, afim de evitar que nomeiem pessoas de fora.
Aqui se cogita,- exclusivamente, dos funcionários das próprias entidades.
O Sr. Vicente Galicz — Em geral, todos 09 POStOS são de confiança; mas podem existir cargos de comissão -que' não sejam de
confiança e cargos de confiança que não sejam de -comissão; por
exemplo: o de tesoureiro' -é cargo 'de . confiança, pode . , não ser de
:omissão.
Seria; . então ., aconseltravel , dizer, simples. O Sr. Osins. Mola
mente: . s cargos em , comissão ou do confiança".
O Sr. Alberto Suvk ,— Empregados do próprio Instituto podem
ser destacados 'para exercer cargos em -comissão. - • .
O Sr. OséiaS Mola
De lato, ha lugares- que- são de comissão
— aí, parece resolo não do confiança. Assim,- a disjuntiva,
•..
•,
,
ver o caso.
O Sr. Vicente Galiez
. A confiança exiete• peva qualquer -cargo:
mas não é esse o sentido do texto.
O Sr. Oséias Mota —' NesSe sentido se .compreendem os Cargos
de secretário, tesoureiro, etc.',
O Sr. Deodato Mala — Nos- quais -são,-geralmente comissionadss
•empregados do próprio Instituto.• • •
O Sr. Alberto Surek —; De quaquer feemn, destneada o csmoregadp de seu serviço para exercer outra • funeão, • per tempo determinado, o que se lhe deve aswgurar ó o cargo-no Instituto ou na
•• • •• • •. • . • .
Cv sa. •
O Sr. Vicente Coliez — Sr. Presid entes outra observação que
tentei a fazer se refere ao tempo de rÀrvi .co luxessarin para a esea-'
. • .. • .
Em 'princípio, sou contra a medida
.
V. Ex, sabe que' a estabilidade provoca a destina., O , empregade, suspenso ou demitido • e, depois, reintee• rado, , tornasse inemopativel com 0 empregador: não pode mais cota ele traballitir.
Assim, minha opinião.pessnal. no assuuto,. é. a d,e .qq.e não, haja
estabilidade funcional, estabelecendo-se,- em seu ,lugar, riáenizaçao.
a qual, naturalmente, será feita de acordo .com o .peelodo,de tra-.
bailio, afim de que o empregado com tempo de serviço mais longo
alcance indenização maior.
Sou, entretanto — como acuarei — contra a est:ilidia:me.
Agora. vencido em relação, a rase ponto, .aclio ,qrse nfio deve si,r
concedida com menos. de dez anos de serviço efetivo, Q pro,Ho
vai atingir empregados- de Institutos e Caixas, ,lesin como cedros irto
não possuem .a estabilidade cern dois. anos., lises somente com dez.
O r, °Mias Mota
É, aliás. o Prazo, estalselecido pela Constituição para os .funcionários públicos.
.
O Sr , Virente- Caltez -- • Os empregados no- comércio, como em
serv'ços públicos,- só- têm' assegurada a •estabilidade , depois de dez
anos; no entanto, o empregado'llo •InStiluto , ou-da Caixa vai obtê-la
con, dois. Por- que a-diversidne-de• tratamento? • • • •
O Sr. Alberto Surek-- O Instituto- é organismo diferente, tem
• •-•
•
outras funções, • outras -finalidades.
O .Sr. Vicente • Galiez — Ficarão- os- servidomas•
•Insz tituto com
favores maiores' do -que- os dos • empregados •que- o• formam.. . . .
O Sr. Alberto Surek — Do acordo com
Constituição. quem
Presta concurso adquire estabilidade ao comp'elar dois anis.
O Sr. Oséias Mota — Hoje, ha concurso para todos — ate para
contínuos.
0Sr. Salgado Filho — A razão 'de se estabelecera prazo de dois
anos para o caso dos Institutos decorre das modificações em suas
administrações. A prática tem revelado que, conforme se renovara
os Conselho, .lia
para a renovação, • tambem, dos einpre• • tendència
• .. . .
gados.
- O Sr. Albertó Surek — Esse é, realmente o ponto importante.
O Sr. Salgado •Filho — Assim, ha necessidade do prazo msis
curto para a estabilidade desses empregados; ao passo que, nas empi ssas. não &erro • essa ' temporiedade de administração: a direção, era regra; sl á 'mesma; ainda que varie, não ha, .numa empresa
pirticular, numa sociedade anónima, a tendência que se observa nas
Caixas. Aí. os cargos provém do eleição e, dessarte, ha sempre ne••
•csissidade de reeorripensar eleitores; a que não sucede nas sociedades
•particulares. Daf,'Éãci'me haver oposto 'ao curto prazo de dois anos,
prazo suficiente • para se aferir da capaci
dade do empregado.
O Sr. °Mias Mota . — A mesma temporiedade das administrações das Caixas- ao' Institutos, o mesmo processo' de' sua substituição
dá-se com a' administração pública....
O ,Se. Vicente Cotia:: — O que, todavia, se tem verificado —
a meu ver — é certa estabilidade nas administrações dos Institutos.
A mudança de administração não tem sido a regra -geral. Naturalmente, a renovação 'é -feita em períodos mais • ou menos curtos —
.dois ou tres anos.
O Sr. Salgado Filho — O Sr. relator mantem seu Ponto de vista
sobre 'os ,'doi 'anos -para- a- estabilidade? ' •
••
' •
• O Sr. Deodato Meia
Mantenho-o, Sr. Presidente.
. O Sr. Oséias-Mota — Acompanho, em tese, o Sr; Vicente Ga.. •
Na verdade, fica -um pouco "-contra a mão" exigir. o nosso Estatuto Básico, quanto aos-servidores públicos, 10 anos ,para a esta,b-

Os.

itlead p tio meu ponto do vista..
O Se. Salgado Filho — Então, estamos todos de acordo cota essa

radas:10s

O Se. Vicente Galliez —

Sr. Presidente, ha um terceiro pont(

qual desejo manifestar s ine. É o seguinte:
'• Aceita a redação há pouco . 1.ida, haverá "justa causa" e "falis

solnr' 'a

Surge. logo, a questão de saber o que é "justa causa" e o que
"falta grave".
• Assim, se deveria — penso — especificar o que há de Ser ensen
(lido por (sses expressões..
O Se. Deodato Maio — Isso poderá ser feito no regulamento.
O 5s. Vicente Gsttiez — É ponto important°, de naturezasubstantisa.
O Si. . Deodato Mula — Consta da Lei n. 62, assim como do Códigs
Civil. Ademais, é questão mais ou menos pacífica..
(s Se. Ozéias Mota — Será,,talvez, no caso de uma remissão a Lè
62. De qualquer modo devemos, naturalmente, procurar fazer que
texto do projeto saia daqui o mais possível isento de dúvidas. A.ssin
se evitará o que, ainda agora, ocorro quanto ao Decreto-Lei sobe
vendas a prestações para o qual os interessados pleiteam regulamen•
tacão, alegando que, conto se acha, não poderá haver mais aquela mo,
deliciado de comércio. .
Sr;' Vicente Galliez — Exatamente.
•
O Se. Ozéias Mota Cumpre. pertanto prevenir tal inconvenien•
te, afim de que o projeto, para sua persfeita execução, nle dependa d(
qualquer outra providência, no futuro.'
O Sr. Vicente Galliez — E, nesse sentido, o nobre relator poderi,
ficar com o .assunto em mãos, e, em uma das proximas reuniões, dis
criminar o que'se deve entender por "justa causa", e "causa grave"
Naturalmente. "causa grave" é "justa causa";
O Sr-. Deodato Meia — Como declarei, esse é ponto mais ou mo
nos pacifico. - •
O Sr. Vicente Calhes Comtudo, nã'a será demais 3 esclareci
mento. .A Lei 62, por V. E:t ha pouco citada, refere-se à falta a,
serviço, per, parte do empregaki, sem motivo justo, mas não determinn
por quanto tempo. Dai surge uma série de questões: o empregadi
deixa de comparecer cinco dias e entende que a falta só por cinco dia
não pode ser considerada "abandono do serviço"?
Que deve ser entendido por "abandono de serviço".
A ap/ieacão da Lei 62 tem dado lugar a se verificar a existência d
•erlas lacunas, que, naturalmente, serão corrigidas agora, ao • se Geei
.
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de sua regulamentação. E nós poderemos antecipar 4 providéncia.
exemplo, a Lei 62 estabelece ser "justa causa" o abandono de ser.
(mi o considero até, "causa grave"). Porquanto terdpo --não

PARTE COMERCIAI;

4,.

Conheço caso, que ocorre em Fliburgo, -de empregado que falta
serviço, manda atestados médicos e, no 'erntanto, comprou um bote-, ~ara Medical da Corretores da Bolsa de Fundos Públicos do Rio
e está comerciando!..,
de Janeiro — Curso de Cambio e moeda Metálica •
. kr. Salgado Filho — Isso é laca provar.
Sr. Vicente Gateies — Seria faoik , ai eativeeee estabelecido
Pie de IcileirO, 8 de dezembro . de..1938
próprio.
,.,Enifim, existe uma série de questões desse género.
Praças
O Sr. Salgado Filho — At, ha crime, por parte do médico
À vista
coe os atestados; e não podemos argumentar com hipóteses tais,,
Livre
Oficial
Sr.
Vicente
Gallíez
—
Elo
por
que,
penso,
deveriamoe
a
r0S-•
o
83$024 .
Lbodres....
••-•,•••.
11
11
peito fixar um praio.• • • • • - - - •
. $485
Paria.
:•••••i•J• n•n•••.). .. , ... n • • • •,•:,
Na exeCução da referida Lei, ha uma quantidade de fatos alio Itália
$941
1110.06.••••••1~064,414,111•4/...•n•
o
onhecimento,
por certo, muito contribuirá para completar o trabalho
Alemanha:
ilustre relator.
O Sr. Salgado Filho — E' nesse ponto V. Excia. com a prática que
7$130
Reichsmark,
•
•-• • • •-• • •
possue. tombem poderia auxiliar p posso colega, dando-lhe uma
40191
Reisernark
******
IN940.0 nesse sentido. - •
•• •• .
5$877 :
Verrechnungsmark. . . .
......
Por outro lado, •4 preciso igualmente prevèr a "sabotage" do era4$495
Unteratutzungsmark.
.
.
•
••
•
•
•
•
.....
pregado. E' ponto muito interessante este.
- 4821
• Ur 0.11.1.•.• •.-• or•
• O Sr. Ozéatt Mota — Tive empregado que, sem aviso, sem qual-. Portugal• •
quer. formalidade, se retirou para São Paulo, onde permaneceu 30 dias, Bélgica:
& ainda se julgou com o direito do reclamar!
Papel. . .1‘ ;o. • •-• • •• ••••-•
Sr. Salgado Filho Realmente, não ha razã'o para que o em21997
Ouro ..... • .. . .• •••••:.•••'.• • •n
pregado .falte mais de cinco dias. Se ele tem necessidade de se au- Espanha .
.••• ..1•Jai.1
mentar, deve pedir licença ao empregador.
41024
• • gl ta/ • .
1 • • • • •I• • • ...........
O Sr. Ozéas Mota — Do contrário terá perdido todo o seu di- Sulça•
Sua ia • • • •• • • • • .,•,•, ......
• •• ........
reito ao seu emprego pelo abandono.
" •
Noruega
••
. . ..... e:
O. Si'.- Vicente Galliez -43Na próxima reunião, Sr. presidente, Di namarca. . . .
41000
afr. •:• •.• Tb, • ...........
trarei minhas , sugestões no sentido do que
amou vêr — se deve Tcheco-Slovaquia .
- 1630
entender por, rjusta causa" e "causa justa",
01g00
• - Mc,ntevidéu
,
• 171;16
G - • ••• •- n• . , .........
-Outra 'observação ainda é a seguinte: o julgamento será leito pelo Nova-York
380
,Conselhe Nacional do Trabalho. Tenho dúvida, porque mo parece que, Buenos Aires (péso-papel) .
• • .1
91073
pela aáltinia lei, reorganizadora da jus -intuição, foi retirada ao Cense- Holanda, • • .• •
41936
Japão.
a•faculdade de julgar, a não ser em gráu do recurso.
•
Rui/Alija .
„Por.. dutro lado, lia ainda esta questão: o Conselho Nacional 'do Canadá.
• • . • • •• G • •.• er• •
Tiabalho está localizado no Rio de Janeiro e as Caixas se encontram • Áustria.
• .
•• • ••• •• ...... or• • • GT
Áiownninadas por todo o paiz. Torna-se-á muito dificil a estas subenéter-interesse seu, originariamente, à decisão do Conselho. Seria Chile.
Moedas
preferivel — penso — que: o assunto fosse .decidido pelas Juntas, com
recurso para o mesmo Conselho.
• 97/365
Libra . . • .. ty • • •
O Sr. Deodato Meia — A propósito poder-se-ia, talvés, dirigir Libra sul-africana
911000,
•
A,
coakelta ap Próprio Conselho.
Dollar
201751
e• • ,
:c
Q:Sr. Vicente Galliez --Tratando-se, "verbi grafia", de uma dili- Franco .
1572
• .••.,
geneia-no : Airiazonas, é muito dificil prestar a prova testemunhal pe- Franco-suíço. ,,,, m . .. .
4$boo .
rante o Conselho, embora não o fosse faze-lo perante uma Junta.
1C.92
Franco-belga ...... .
O Sr. Salgado Filho — Poder-se-ia atribuir a função de julgar Escudo• • • • .. •
11e ,
aos inspetores de Caixas, .com recurso para o Conselho.
41754 •
Pêso-argentino., . . . ... .
O, Sr.. Deodato Main — As Juntas de Conciliação são os oraãos , Pêso-uruguálo. • ac • ..• .
1:182:4. •
que•jutglin. : •
Póso-paraguilio
11'40
e
,
O Sr. Salgado Filho — Essas Juntas são instituidas para solução Reichsmark, .. . a. • „„
415b
:
de dissídios entre empregado e empregador. Na hipótese, trata-se de Lira... • • le
ee02.
.- :
empregador excepcional, que está sob a tutela do próprio Conselho.
101591
Florim. • , . • • ............. .................... ..._,
O Sr. Vicente Gallist — Acho que fazer a defesa perante o Con- Zloty.
3$838
• . m ..........•.,.
sellib não é prático; dificulta a queixa, causa, em suma, embaraços de Lei
$110
toda a ordem-aos interessados. Entre outras coisas, a prova testemuRio
de
Janeiro,
9
de
dezembro
de
1938.
—
/avena/
de
Queiroz
nhaf se torna quasi impossivel, salvo si feita por meio do justificação.
Vieira, síndico.
Por outro lado, julgo que o ministro não pode ficar com a atribuição do orgão revisor' das decisões das Juntas de Conciliação. Do
Cotações oficiais de titulo&
Contrário, terá seu serviço imensamente sobrecarregado e não fará
mais outra coisa...
•
Apólices da União:
•
E' preciso, porém, haver possibilidade de recurso. Toda a gente Diversas emissões de 1:0001, 5 %, port.. .
623$000
está' Usando da evocação quasi como recurso, quando não o é. Trata- Reajustamento económico de 5001, 5 %, port:. . .....
3951000
se de assunto que tombem vai ser regulado.
„„:.; 8131000
Reajustamento económico de 1:0001. 5 %, port..
Ora, no caso, como se cogita de instituições diretamente subordiObrigações da União:
nadaâ a ação disciplinar e hierárquica do Conselho, Parece que com1:030000
Tesouro Nacional de 1:0001, 7 % (1921).
petiria a este o julgamento em grau de recurso..
1:0201000
• O Si'. Salgado Filho — Poder-se-ia dar — repito — a função de Ferroviárias de 1:0001, 7 % (3' emissão),
. julgamento aos inspetores de- Caixas, com recurso para o Conselho.
Apólices Municipais:
O Sr. Vicente Galliez — Nem em todas as localidades, todavia,
4511,000
Gr.;• • •• •3I
existem inspetores, ao passo que ha juntas; e, BE) estas servem para Empréstimo de 1906, port..
1511500
Julgar casos de empregados que compõem o Instituto, tambem devem Empréstimo de 1917, port.
1821000
Empréstimo de 7 %, port. (decreto 1.535), ac
servir para julgar casos de empregados do próprio Instituto.
1991000
•••
Empréstimo de 8 %, port, (decreto n. 1.933).
O Sr. Salgado Filho — Todas as Caixas possuem inspetor.
"
O Sr. Vicente Galliez — Em certas zonas; de modo que, se em Empréstimo de 7 To, port. (decreto 3.264). . • • • • O* Grj/: 4781000
-1833500
•;,• • e. •2•
determinado ponto do paiz se Verifica um caso de dispensa e ai não Empréstimo de 1931, port
existe inspetor, logo surgem dificuldades; ao passo que junta existe
Apólices Municipais dos Estados:
sempre, com jurisdição definida, ou na própria localidade, ou em loca- Pref. de Petrópolis de 200$, 7 %, port. (1918)* .
1901000
lidrcle vizinha.
• 821000
PPref. de Pôrto Alegre de 53$, 9 % %, prát.. •
O Sr. Deodato 31aia — A matéria é, como se vê, complexa.
Apólices Estaduais:
Na próxima reunião, poderemos estudar. detidamente o assunto,
0001000
NT*
V3r1,•"•-••••••
com a ce!abor:::o do ilustre colega, a quem, aliás, a legislação traba- Espírito Santo, de 1:0001, 6 94, nem
; 1441500
Minas Gerais de 200$, 5 94, port. (1934)
lhista, desde o's primórdios, muito deve (Muito bem (Pausa).
, 1693500.
O Sr. Salgado Filho — Nada mais havendo ti tratar, vou encerrar 151inas Gerais de 200$, 9 10, Port. (1934) ze. série
1439$500.
Minas Gerais de 2001, 7 cio, port. .(4934), 84,
•
reunião
para
a
próxima
quinta-feira,
1
'Os trabalhos, marcando nova
• ,
651000
..... ft;.$
Pernannbuvo de 1001, 5 %,,port..• •
Jr dezembro,
São Paula do 2004, 5 ,%, port
1928400
••JAd
1,e; anta-se a reunião às 11,15 horas.
:11:
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biEltCADO. :DI9PON(VEL

Aries de
Funclooá e ios Publicus
Crédito M n rep n t tf
Brasil

**
**
..

438000
2009000
4113500

ne companhias:
Ferro Cana l Jardim Botânico. integralizadas.
Brasileira de Estabelecini rntos Mestre e • Blatgé, perf
Docas de . S.-Infos, nom • - •

N.26 . •
Movimento 'do dia'?
Cale

I1/40

Sacas
608000
13.545
a
207850C Entradas.•• • „ ___
26.121
240800 • Sedas •.- • -. .
. 50.
Consumo local .
•
45
Café de bonificação
Debentvrrs:
35
..4,
1151000
Café
doado
Companhia Industrial Campista
..
Existência
.. .615.355
Tendas a prazo:
Preços por 10 quilos:
. .
1 79800J Tipo 3
..................
5.000 empréstimo munisinal de 1931. port. VIv., 30 dias
Ti po 4 . • • •
Vendas judiciiiis:
..................
Ti po 5
***O •
. . .. .
4115509 Tiro 6
12 ações do Banco do Brasil,
Tipo 7
• ..
36 ações da Companhia Ferro Carril Jardim Botnico, in..................
808000 Ti po 8
•
tegralizadas
' Rio de Janeiro. 9 de dezembro da 1938. — Juvenal de Queiroz
Açúcar
indico.
Sacas
Entradas.
7.550
17.830
&idas
!
JUNTA DOS CORRETORES
47.201
Existência
Mercado sustentado
MERCADO DISPONN
Preço por sacos com 00 quilos:
N. 2e4
553000 a 563006
Branco cristal
•
Nominal
C. amarelo
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938
Não há
Mascavinho
..
373000 a 381000
Mascavo. •
............
Movimento do dia O
Akodáo
Café
Fardos
Sacas Entradas
417
..
15.816 Saídas
366
.
Entradas. • • • a
460 Existência.
13.503
á.,;
.......
•
Sakins.•
500
Consumo local .
Mercado
estável.
4.000
Café retirado
Disponível
55
Café doado. . .
Preços
por
10
quilos
eitnercado
disponível:
628.251
Existência
Fibra longa:
Tipo Seridé:
Preços por 10 quilos:
423500 a 4511000
a
Tipo 3
Tipo 1
418000 a 413500
Tipo
4
Tipo 4
Tipo 5
Fibra média:
Tipo 6
Sertões:
Tipo 7
á
393500 a 401500
Tipo
3
Tipo 8
363500 a 373500
WID
Tipo 5
Açúcar
Fibra curta:
Sacas
Paulista:
22.750
Entradas
.....
•.
5.500 Tipo 5
&idas
373530 a 381500
.............
57.481
Existência
O síndico Bento Dias Pereira.
Mercado sustentado!
*MERCADO DISPONIVEL
P eeços por sacos com 60 quilos:
N. 26(
558000 a bt3fUUU
Branco cristal
.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938
Nominal
C. amarelo
Não há
Idascavinho .
'tovimento do dia 8
37$000 a 388000
.Mascavo
........
CafE
Sacas
Algoddo
16.09f1
Fardus Entradas
.......
' 4.244
951 Saídas
Entradas
****
500
• ......
1 45 Consumo local. • • •
Safdas
65
••
eaff•ow
13.752 Café doado ..
Existência
e.
.•.;... .
626.772
Existência
.
Mercado estável.
Preços por 10 quilos:
Disponivel.
Tipo
3
Preços por 10 quilos cl mercado:.
Tipo 4
Fibra longa:
Tipo 5
Tipo 5
Tipo Seridó:
Tipo 7
428500 a 43M0 Tipo 8
Tipo 3
ripo 4
413000 a 418500
Açúcar
•Fibra média:
Sacas
100
Entradas
Sertões:
5.45')
Saídas
-!.Cipo 3
42.149
393500 a 403500 Existência. . . .
ipo 5
Merendo sustentado.
368500 a 378500
Fibra curta:
Preços por sacos - com. te -quilos:
558000 a 508000
Branco
cristal. ....
Paulista:
C. amarelo
Nominal
triDo 5
Não Iii
373000 a 38$000 Mascavinho
Dento Dias Pereira, sinnicu.
Mascavo
.......
37000 a 36$000
4••••

•••••
•••n••

•••••

•n••

•

n••

.1•n••

••n•

•

.

.11nn•

• •

•
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Recebedoria Federal em São Paute

Aloodlio

Fardos

Entradas - no houve.
•Ilbrinténcia
Mercado estável

Dezembro de 1938

SPecil o I)

BOLETIM N. 6

hns

13.339

• •,e

Precos por 10 quilos c/meroado:
Fibra longa:
42$500 a 43$000
41$000 a 4t5(10

Tipo 3
•
Tipo 4. .. • •C ••• •e•

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Arrendada de 1 a 6 de dezembro de 1938

Em 7 de dezembro de 1938

6.561:5328200
2.024:1378300

Total
,n2in igual período de 1037

8.585:6098500
6.692:7628000

Diference para mais em 1938

1.892:9078500

Arrecadada de 3 de janeiro a 7 de Jeezinhro de

1938
Em igual período de 1937

Fibra média:
Sertões:

325.409:2853200
268.592:4108700
56.816:8715;500

Diferença para mais em 1938

Ti po 3. • • ti, .
Tipo 5. • • • •

39$500 a 450C
36$500 a 37$509

...........

.1,11444
4.11•PP.O.JbalLft•A.

COMPARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

Arrecadada de 1 a 6 de dezembro de 1938

Fibra curta:
Paulista:
37$000 a 38000

.
T:po 5
O síndico. Bento Dias Pereira,

Em 7 de dezembro de 1938

6.502:0518200
2.021:3808800

Total
Em igual período de 1937

8.523:4328000
6.636:9628000

Difrença para mais em 1938

. 886 :170,A00

Alfândega do Rio de Janeiro

RENDAS PUBLICAS

RECEITA AIWECARWA

Imporlàncias,

Datas

Receita do dia:
8 do dezembro de 1938
8 de dezembro de 1937

Recebedoria do Distrito Federal
Comparação da renda

Geral

depóilos

Arrecadada de 1 a 8 de dezembro
(ia 1938
Eia 9 de dezembro de 1938

12.617:3623700
986:4504300

12.533 :232$500
965 :12SM100

Total
Em igual período de 1937

13.603 :813000
10.866:1514000

13 199:091.8600
10.(15J-009$5G0

2.737:60618100

2.815:182$100

..1rrceadada de 2 de janeiro a
9 de dezembro de 1938:
Fm igual período de 1937

465.958:273800
354.080:6588700

459.520 :i$1 $500
383. ',57 :430600

Difereuça para mais em 1938-,

111.877:615$100

111. (r73 :2218900

Diferença para mais em 1938

1.866:9378300
1.356:1438900

Receita mensal:
De. 1 de dezembro a 8 de dezembro de 1938
De 1 de dezembro a 8 de dezembro de 1937
Diferença da receita arrecadada para menos em
1938
Receita global:
De 2 de janeiro a 8 de deezmbro de 1938
De 2 de janeiro a 8 de deembro de 1937

10.900:9328100
10.956:1158609
55:2138500
4511.558:9828900
455.836:12715100

Diferença da receita arrecadada para menos em
1938

11.267:111$200

EDITAIS E AVISOS

Recebedoria Federal em São Paulo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVICO
• PÚBLICO
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE. CARGOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA
DE "DIPLONIATA", DO MINISTÉRIO DAS RELAçõES EXTEIRPORES

Ail . Pendarla de 1 a 5 de dezembro de 1998
ELI 6 de dezembro de 1938

5.041 :702$700
1.519 :820300

Total
Em igual período de 1937

6.561:532$200
4.799:725$900

0.14~0..0.4,04.1~4

Diferença para mala em 1938

1.76.1:8061300

IM.•••••

Arrecadada de 3 de janeiro a 6 de dezembro de
1938
Em igual período de 1937
01.- • I.

Diferença para mais em

323.385:1478900
266.699:3749600

Faço público para os efeitos do art. 19, das instruções geraia
para concursos, baixadas com o ato n. 45, pelo extinto Conselho Federal do Serviço Público Civil que a prova escrita de Historia do
Brasil e da Civilização, do concurso para provimento de cargos da classe
inicial da carreira de "Diplomata", do Quadro Único, do Ministério
das Relações Exteriores, realizar-se-á às 9 horas, de segunda-feira
próxima, dia 12 do corrente, no salão de Conferências do Ministério
das Relações Exteriores n. 196, rua Marechal Floriano.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. - Roberto de Vasconcelos, secretário do concurso.

Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
CONCURSO PARA

PROVIMENTO DE CARGOS DE GUARDA SAWPMFUO

São chamados a comparecer com a máxima urgência no Serviço
de Blometria do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, praoa
Marechal Ancora, edifcio da Imprensa Nacional, 1° andar, às 11
meia horas, os seguintes candidatos inscritos no concurso de guarda
ilOMPMAÇÃO DA: RDA- bxdrivarir n#00vroti
sanitário:
Arrecadada de 1 a 5 de setembro de
4.994 :265$100 '159. Djalma de Oliveira Sampaio,
1.50.i.:786$100 165. Américo Moreira da Silva.
Em 6 de dezembro de
366. Aventino de Paula Basto-e.
'
A„.,,,,aonn 370. Carlos de Sá Pereira.
Total.
,""`•""`v"." 406. Rodolfo Torres de Carvalho.
Em igual pprfodo dP
4.7q7:68745C0 431. BarnaM Pinhoiro Laynes.
Difetençu pura mai ,

,:111

56.685:7734300

133

s'

rt• sw....•

1.724l863$;00

AGi. Rosalvo Cruz.

Rio de Janeiro, g
,zembru
calos, secretário do ton:„.

1938.

Boberie de Vascos-

Sábado

--Dezembro
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,
Decreto n. 3.398, de 5 de dezembro de 1938, em que 4 interese
:Sada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.399, de 5 de dezembro de 1938, em une é intataImprensa Nacional
liada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
intereoDecreto n. 3.401, de 5 de dezembro de 1938, em que
CONCORMINCIA ADMINISTRATIVA
cada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.402, de 5 de dezembro de 1938, em que é interesEDITAL W. 10
'sada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.404 de 5 de dezembro de 1938. em que é interesDe ordem do Sr. diretor geral e para efeito d6 art. 3°, n,
sada
Companhia do 'Pôrto de Cananéia S. A.
do decreto n. 21.330, de 27 de abril do 1932, fica aberta nesta reDecreto n. 3.405, de 5 de dezembro de 1938, em que é Intere s
partição, na forma da letra "Cl", parágrafo 2°, do artigo 738, do Re. Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá.
-sad
gulamento do Código de Contabilidade Pública e mais disposiçõea a
Decreto n. 3.412, de 6 de dezembro de 1938, em que é interesrespeito, concorrência administrativa, para a venda, no próximo ano, sado Externato "Elvira Brandão".
de aparas de papel e outros materiais inserviveis, existentes nas dan. 3.413 de 6 de dezembro de 1938, em que é interespendências do edifício da Imprensa Nacional e Oficinas do Calabouço,. sadoDecreto
Colégio
Nossa Senhora das Mercês.
sob as seguintes condições:
Decreto n. 3.411, de 8 de dezembro de 1938, em que é interesP — Os requerimentos ,fie inscrição à concorrência, serão rece- sado Ginásio Municipal São Paulo.
bidos atá às 15 horas do dia 16 do corrente, pelo chefe da Divisão
Decreto n. 3.415, de 6 de dezembro de 1938, em que é interesde Controle desta repartição, acompanhados dos seguintes do- sado o Instituto Carneiro Leão.
cunientos:
Decreto n. 3.416, de G do dezembro de 1938, em que é intereeRibeiro".
a) certificado da Caixa Econômica do depósito de 2008090 (du- sedo o Ginásio Municipal 'Joaquim
Decreto n. 3.417, de O de dezembro de i938, em que é intereszentos mil reis). feito mediante guia da Imprensa Nacional, para
sado o Ginásio Municipal Poços de Caldas.
garantia da inscrição à concorrência;
Decreto n. 3.423, de 7 do dezembro de 1938, em que é interesb) registro da Junta Comercial;
sada lndáslrias Klabin do Paraná S. A.
c) quitação do imposto sobre a renda;
Decreto a. 3.425. de 8 de dezembro de 1938, em que é interesd) certidão negativa fornecida pela Diretoria das Rendas Inter- sada Royal Mail Agencies (P . azil) Limited.
na? do Tesouro Nacional;
Decreto n. 3.420, de 8 de der, mbro de 1938, cru que é interese) prova de quitação do imposto de indústrias e profissões;
s
sada Bremita de Olivelt..a Nev'.
l) Prova de que a firma dispõe de 213 de empregados brasiDecreto n. 3.427. de 8 d e dezembro de 1938. em que é inter...
leiros;
sado C.arlindo Uno de Sotiza.
g) prova de quitação de imposto devido ao Instituto dos CoRio de Janeiro, 9 de (lel . mbro de 1938. — Jagnie de Alencar

‘ ÀIINISTÈR IO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES

merciários.

As propostas deverão ser entregues no ato da concorrência que se realizará às 15 horas do dia 26 do corrente mês, e serão
abertas na presença dos proponentes ou seus procuradores, pela comissão designada pelo Sr. diretor.
3° — As propostas deverão ser apresentadas em ires vias, em
enveducros fechados, rubricados no fecho, datadas e assinadas, sendo
a primeira via devidamente selada, contendo os preços em algarigrao
e por extenso, para cada unidade dos artigos constantes da relação
abaixa discriminada, sem emendas, nem rasuras.
4° — Os concorrentes que não comparecerem no ato da abertura
das propostas nada poderão reclamar.
5° — Os concorrentes aceitos prestarão uma outra canção para
garantir o cumprimento do contrato, sob pena de perderem, em benefício do Estado, a que prestou para a inscrição à concorrência.
A caução será de 2:000000 (dois contos de reis), para o contrato sobre aparas de papel e de 500000 (quinhentos mil réis), para
os demais artigos, qualquer que seja o seu número.
— Os preços aceitos só poderão ser alterados decorridos quatro meses da data do respectivo contrato.
Aos concorrentes serão restituidos, mediante recibo, os
documento .4 que acompanharam os respectivos requerimentos.
8 .• — A presente concorrência administrativa se prOcessa: . ,1 segundo as normas estabelecidas pelo Regulamento do Código do Contabilidade.
Na Divisão de Controle desta repartição serão 'prestados quaisquer esclarecimentos sobre a presente concorrência, das 12 às 15
horas, diariamente.
Relação do material inservível:
Material — Unidade
Aparas de papel, quilo.
Barris vasios, um.
Caixa de gazolina ou querozene, vasias, uma.
Ripas grandes, de bobinas, cento.
Ripas médias, de bobinas, cento. Tampos de fardo c1mais de um metro, um. Tampos de fardo clmenos de um metro, um
Tocos de bobinas, cento.
Aros, quilo.
soeata, quilo.
Barras de metal, quilo.
Massa para rolos, quilo.
Latas de gazolma ou querozene, vastas, uma.
' Tampos de bobinas, um.
Litros de vidro, vasios, um.
Retalhos de zinco, quilo.
Divisão de Controle, 8 de dezembro de 1938. — R. C. Ribeiro, chefe, em comissão.

Araripe, encarregado
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Imprensa Nacional
SECC.X0 DE PUBLICAÇASES

Acham-se nesta secção aguardando pagamento-1
Decreto n. 3.201, de 26 de outubro de 1938, orn que é interessado Banco Popular de Nazaré.
Decreto n. 3.290, de 23 de noyembrn de 1938, em que é líderes8R ,1 0 (1ev.'u . no do Estado do Rio de Janeiro.

Polícia do :)is:rao Federal
INsPETC, RIA DO TRAFEGO
PE M.,T0113TAS

Resudado dos exames eie.iiado-N no dia 9 do corrente:

Aprovadoe: João Telinto, Evandro Marcai, Olegário Gastela
BrHico Venosa, Manuel Aives, Nelson Xavier da Costa, F.smeraidino
Caruzo, Abel de Sá. José da Roeha Martins, Hélio Ferreira Dias,
Kurt Laví, Hélio Limes de Oliveira Lírio. José Garmelino da Costa,
Allf4er Straé,si e Wilson Mendes da
Miguel de Oliveka,
Reprovados: 12.
o inst,elor
Inspetoria do Tráfego. 5 de dez.9ubro de 1938.
geral de Policia, capitão li . ograndina Kruel.

Polfein (1,) Ni!-Arito Federal
INsol i1T0111A DO TR %F.E4s0 180 DISTRITO FEDERAL
Pelo presente edital ficam notificados a Comi.'arecer nesta inspetoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infraçrms do
Regulamento do Tránsito. os propriclarios ou condutores de veiculeis

abaixo di-eriminados:
rietila indistinta — Art. 386:
ónibus:
Auto \laça ° Cruzeiro do Sul Ltd., [Is. 842, 813 e 905 — A . ligo!
248 C, 81. 248 L e 82.
João Ferreira & Martins, ns. 301, 885 e 936 — Art.s,
9 •g
248h.
5, ociedade Gooperaliva aos 1 .bauffeurs, ns. 2,15, 377 e 999 — ArLisos 315, 377 e 999 — Arts. ?48 C , 81 e 248 L.
Martins Jordão & Comp. Ltd., n. 1 — Art. 248 C.
Companhia de. Carris. Imz e Força do Rio do Janeiro n. 81

24t : T, e 82.
flCO Duarte da Cruz, n. 132— Art. 161. •
João Correia Lopes & Comp., n. 2.57 — Art. 248 I:,
Viação S. Jorge Ltda.. n. 345 — Art. 81.
M. P. Salgado, n. 326 — Art. &h
Caldeira & Silva, n. 518 — Art. 248 L.
Dupla.% Interestadual de Ónibus de Luso Ltd., n.0112
_
Viação Central Lbd., n. 866 — Arte. 2
8 081..
81..
Mário Bienal!, n. 862
Art. 248 L.
Indepándencia Auto ónibus Ltd., n. 897 — Arte. 248
Lemosine Federal Ltd., n. 972 — Arte. 248 Cl e 94«
Cruz Filho & Comp. Ltd:, n. 9,15 — Art. 151.
L
Carga:
José Pinto Jtiallor, n. 489. — Art. 242 Cl.
A.ntónio da Guio, n21- 3176 — Arte.
252' 102
'Gabriel Antônio Cardoso, n. 2.12482
—eArte.
214.
I. Guilherme Jorge, n. 8.829 — Art. 242 C.
José Beiram°, n. 8.891 — Art. 102.
Alberto Coelho Baroso, n. 9.774 — Art. 248 L.
Luiz. Rtircellnla dá ftousa — Art., 102.
AJLJC
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-Jabá Hoopes Rogres, n. 82.- Art. 248'1::: •
•
Israel Ferreira, n. 424 - Art. 248 L. ,
Art. 102: •
• Alberto limas; n. '650
Oélio Gonzaga Vieira Silva, n. 1.365 - Art. In.
Mário Jorge Martins, n. 1.455 - Art. 102.
João Leão Fraga, n. 2.259 - Art. 102.
Walter Sousa Goulart, ti. 2.791 - Art. 82.
Manuel Joaquim da Silva, n. 2.907 - Art. 10t.
José Pedro Henrique, n: 3.029 - Art. 248 L.
Augusto Veloso, ti. 3.230 - Art. 102.
Cristo Guimarães, n. 3.266 - Art. 102.
Altino Azevedo Sodré, n. 3.977 - Art. 248 L.
Mauricio Marques Lisboa, n. 4.000 - Art. 102. .
Alvaro Ferreira Guimarães, n. 4.171 - Ar1.. 1.02.,
Roberto Mario Monteiro, n. 4.743 - Art. 102.
Raul de Melo Rego, n. 4.752 - Art. 102.
Henrique José da Costa, n. 4.814 - Art. 243 L.
Alfredo Magioli dos Reis Maia, n. 4.900 - Art. 102.
José de Melo Viana. n. 4.903 - Art. 102.
Leonidio Ribeiro Filho, n. 6.627 - Art. 102.
Socrates Floriano Peixoto, n. 8.123 - Art. 102.
Manuel Monteiro, n. 8.321 - Art. 248 L.
Artur Camilo Filho, n. 8.424 - Art. 248 L.
José Francisco Caloba, n. 10.216 --- Art. 102.
AbIio Rodrigues Alvas, n. 10.262 - Art. 85. .
Joi Ardré. n. 10.539 - Art. 248 L.
Amador Pinheiro Barros Filho, n. 11.111 - Art.. 102.
Carlos Rntônio Carmezim, n. 13.988 - Art. 248-L.
Orlando Pareto Tôrres, n. 15.313 - Art. 102.
José Maria Alvares Perez, n. 15.571 - Art. 151.
Paulo Eugênio Machado Soares, n. 17.572 - Art. 248-L0
Joaquim Alves, n. 20.565 - Art. 248-L.
Juarez Rabelo Sampaio, n. 20.833 - Art. 102.
Abílio da Costa Itodrigues, n. 21.519 - Art. 102.
José Vieira Peixoto n. 23.335 - Art. 218-L.
Domingos J. da Silva Cunha, n. 22.444 - Art.. 248-L e 252.
Eduardo de Oliveira Leitão, n. 22.518 - Arfa. 102 e 162.
Roberto João Urres, n. 22.894 - Art. 102.
Caries Zanota Neto, n. 22.916 - Art. 248-L.
Adolfo Paulo Leite Pinto, n. 23.765 - Art. ,102.
João Buarque de Macedo, n. 23.845 - Art. 248-L.
Mariana Ribeiro, n. 23.908 - Art. 104.
Jorge Dutra de Sousa Gomes, n. 23.942 - Art. 141.
Arlindo Neves Alves, n. 24.700 - Art. 102.
Alberto Caldas Viana, n. 24.931 - Art. 102.
Ciro Romano Farina, n. 24.993 - Art. 79.
Manuel de Morais Barreto Neto, n. 25.214 - Art. fin.
Matirilio Correia, n. 25.528 - Art. 248-L.
Carlindo Lassa Saião, n. 25.613 - Art. 248-1,
Lauro Martinho dos Reis, n. 25.810 - Art. 102.
Amando Serzedelo Correia, n. 26.104 - Art. 102.
Ernesto de Oliveira, n. 26.180 - Art. 248-L,
Antônio Gomes, n. 26.865 - Art. 248-L.
Aroí -z io Antunes, n. 27.062 - Art. 248-L.
Atila Tavares n. 27.120 - Art. 102.
João Paiva de Azevedo. n. 27.270 - Art. 247-E.
José de Sousa, n. 27.339 - Art. 248-1..
Joaquim Carneiro Barbosa. n. 27.347 - Art. 85.
Nota - A falta de pagamento das multas, importa na apreensão
dos documentos do veículos ou de seu condutor, de acôrdo com
m
previsto no artigo, no 382 do regulamento em vigor.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938.. - O Inspetor,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇA0 E SACDE
Serviço de Obras

1

--"Dezernbrá .4(3 1P.V;

'c) atestado de idoneidade;
d) atestado de sanidade física e mental;
.
e) atestado de vacina:-;
f) recibo de pagamento da taXii, de 808000;
g) certidão de conclusão do curso secundário, com a adaptação
*Os cursos de engenharia, ou que satisfaça a uma qualquer das condições enumeradas no inciso 3, alineas b a f, da circular acima declarada, • expedida pelo Departamento Nacional de Educação e publicada no Didrio Oficial de 7'de junho de 1934; . à página 12.228.
- 2. Os Gocumentos exigidos deverão ser apresentados em original
com as assinaturas bem legíveis das autoridades que os expedirem
e revestidos de todas as formalidades legais.
- .3. Não orá aceita a inscrição de Candidato que apresentar documentação 'incompleta,
.1. O 2oncurso de habilitação será realizado de acordo com as
instruções constantes da circular n. 1.200. anteriormente citada e
da circular n. 3.341, publicada no Didrio• Oficial de 22 de novemiTo
de 1937, à página 23.084. revigorada pela portaria de 3 de agosto
de 1938, do ditetor do Departamento Nacional de Educação, versando
as provas sobre a matéria essencial dos programas expedidos pela
última aludida circular.
5. Nos termos do artigo n. 81, alínea IX, do Regulamento da Escola, as matrículas iniciais no próximo ano letivo serão processadas
dentro do limite de 120 (70 civis, 30 eletricistas e 20 industriais),
Rio de janeiro, 9 de dezembro de 1938. - O secretário em -exercicio, Osorio Coes dc Araujo.

Universidade de São Paulo
FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA
CONCURSO PARA DOCÊNCIA LIVRE

De ordem do Sr. diretor e de acôrdo com a legislação vigente,
faço público, para conhecimento dos interessados que, de 1 a 31 de
janeiro de 1939. estarão abertas, na Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo, sita à rua Três
Rios n. 579. as inscrições ao concurso para a Docência Livre das
cadeiras Farmácia Química, Quimin Industrial Farmacêutica, 111giéne e Legislação Farmacêutica e ()unifica Biológica (10'. Ir, 12'
e 13' cadeiras do cw. so de Farmácia) e Prótese Buco-Facial, Patologia e Terapêutica aplicada e Urtodonlia e Odontopediatrm (10'.
e 12' cadeiras do curso de odontologia.)
São as seguintes as exigência legais:
Só poderão inscrever-se em concurso. os brasileiros natos ou naturalizados, portadores, pelo menos. ha cinco anos, de diploma piofissional ou cièntifico de instituto oficialmente reconhecido peio
Govêrno Federal, onde se ministre ensino da disciplina a cujo concurso se propõem.
Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição:
1°. um requerimento com firma reconhecida, dirigido ao diretor
da Faculdade, no qual será indicado o nome. filiação, naturalidade?
estado civil, idade, residência. profissão, tempo decorrido de sua
formatura, fazendo-o acompanhar das pra% a s competentes;
2, diploma profissional em original, devidimente registrado no
Departamento Nacional de Educação, Saúde Pública e no Departa-.sento de Saúde do Estado:
3°, prova de que é brasileiro nato ou naturalizado;
4°, prova de quitação com o Serviço Militar.;
5°. prova de sanidade e idoneidade moral:
6' memorial, com documentação da atividade prdfissional ou
Científica, que Lenha exercido e que se relacione com a disciplina em
COMUM;

7* 50 exemplares de uma tese original, ainda não publicada, com
5.) páginas, no mínimo sôbre assunto de livre escolha do candidato
8 pertinente à matéria em concurso.
O memorial acima citado dirá respeito a tudo que se relacione
com a formação intelectual do candidato e com a sua vida e atividade
profissional ou cientifica e será dividido nas seguintes partes:
a) indicação pormenorizada de sua educação secundária. precisando as datas, lugares e institutições em que estudou e premies ,ou
cniversidade do Brasil
outras distinções conseguidas: descrição minuciosa do seu curso superior com a indicação da época e lugar em que foi feito e relação
ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA
das notas obtidas em exame;
CONCURSO DE HABILITAÇÃO
b) relatório de toda sua- atividade científica, reportando-se às
De ordem do Sr. diretor, faço público, para conhecimento dos memórias e trabalhos de qualquer forma divulgados e que versem
Interessados, que serão recebidos na Secretaria da Escola, de 20 a exclusivamente Obre a disciplina em concurso;
c) relação dos trabalhos científicos outros que haja divulgado
30 cio corrente mês, nos dias úteis, das 11 às 17 horas, os requerimentos de inscrição para o mesmo concurso, de acordo com o n. 11, não diretamente relacionados com a cadeira em concurso;
d) relação minuciosa de todas as funções públicas ou partilítuli IV, da Circular n. 1.290, de 1 de junho de 1937.
culares, de exclusivo interêsse profissional, que tenha exercido.
1. A inscr:ção será feita mediante petição, subscrita pelo candiTodas essas informações deverão ser acompanhadas de certidões
dato ou seu representante idôneo e instruida com os seguintes do- originais
ou reproduções devidamente autenticadas. '
eUmentos:
O concurso constará de:
ai certidão que prove idade mínima de 17 anos;
a) defesa de tese;
b) carteira de identidade;
b) prova escrita:

Chamo .a atenção dos intere.ssados para o edital publicado no
Diário Oficial de 24 de novembro corrente, à paga. 23.592 a 23.593.
Serviço de Obras do Ministério da Educação e Saúde, 25 de non embro de 1938. - Ed. Sousa Aguiar, superintendente.
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c) prova prática;

d) prova didática.
.
.
. São isentos de selo a. tese e os trabalho* ImDreSsos apresentados como títulos, devendo os demais . documentos serem estampilhados na. forma da lei.
Secretarta da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Univenidade de.Slio Paulo, em 1 de outubro de 1938. — O secretário, prof..,
Archimedes Baillot.

• Reconheço a firma supra do prof. Archirnedes Baillot.
São Paido — Tabelionato Veiga, 6 de outubro de 1938. Em testemunho (estava o sinal público) da verdade. — Luiz Mendes Rodr(sues, escrevente autorizado.
(C 7.008 — 29-9-1938 — 1..193$400 — 13 vezes),
— Inspetoria dos Centros de Saúde
De acordo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,

: 23811; ,
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Inspetoria dos C.eatros de Saúde
•
- .,..,.¡,...
• De acordo com o art. n. : 14091 do Regulamento. Sald 4grigt vi-•
gente, fica pelo • resenta edital, • o sespuRsáVel Peló Prkdia; OW t
Ladeira do Morro da eatidw
D. 5 (Ou. seu responsável .legal), convil•
dado a comparecer, dentro -d.e O dias, ai contar- da- data, da primei"
publicação deste, na sede de Centra de Saúde, n... 4, .At .rua Careerine
n. 33, das li às AO 'heras, afita de. tomar . eiência do terino,de: batimação. n. 47.402, e dommito da multam:. 481 i , - .. '..Inspetoria dos C3ntrus -da Saúde, em dezembrd dc, 1938., —
Lycurgo Moreira Cavaleanti, escrituMrin. ..., ,;:-.:. - .;-.• ,..
1 • .. : :-.r-77 - •.• :. , ..
;. n..
..:Iu spetoria tilas. .Centroi
tie,Satide
,
..
_
lie acordo com' o art, ,iti.. f.09 ,1 'dp . 'llegii
—larianto Sanitário vigente, fica pelo presente.-edital ;O sreSPoniáVel pala casa IV da-tua
Sacadora Cabral n. 117 . (ou, Baú .responsável jiegal),„ .einividado a
comparecer na sede do Centro de Saúde.n. f, ti. ya: CaMeriuo. ih, 33,
das 11. às 16 horas, aientro dde. 5 dias. a .corte,i -data da primeira
publicação deste, I afini de tomar; ciência :,
rriaci de intimação
•

•

•

7. ,

,

fica 1)010. presente edital, o responsável pela casa V da rua Sacadura
- Cabral n. Al7 (ou séu representante legal), convidado a comparecer, n. 47.421 e do apto de multa n: 498. ,.-,. i-. . , i
.•
dentro de 8 dias, a contar da data da primeira publicação deste, na
Inspetoria dos Centros de gaiNde,,. ,em t deserribro de 19a8. —
sede do Centro de Saúde n. 4, à rua Camerino ri. 33, das 11 às 16 Lycurgo Moreira Cavalcanli, escriturário.. ..
horas, afim de tornar ciência do termo de intimação n. 47.419.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em dezembro . de 1938.
Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
Serviço de Febre Amarela
•
DISTRITO Fn2?ER.A1,,,
Inspetoria dos Centros de Saúde
•
,EDYPAL 5r. 45-38
•
De acordo com o art. 1.091, do Regulamento Sanitário vigsute,
Pelo presente, .faço pubhco Paraoonheciinenta .geral ,e
fica, pelo presente edital, a Sra. D. Nair de Tefé, responsável pelo ter- palmente -para Ciência dá interessado qdo. .a,Sr,..0svaldo . aniõ
en-:
reno da rua Domingos Ferreira, 'em frente ao n. 214 (ou Jeu represen- contardO em Rezende, Estado•do•:•Rike respensavel pelo prédio
tante legal), convidada a comparecer, dentro de oito dias. a contar rua São Luiz Gonzaga e-. 624-A, ,casa
•st4-,sendo intimai. :iole
da data da primeira publicação, na sede do Centro de Saúde n. 1, à rua termo de intimação- n. 10.210, •ncidente,so.bre. o. prédio aciiva,
General Severiano n. 91, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do ferido, de acordo com . ry termo de ,:intirriação -que vai adianto :-.•;In c -'
termo de intimação n. 46.588.
•.
.• .,•.
•
erito: e . •.
•

Inspetoria dos Centros de Saúde, em
Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.

de novembro de 1936. —

Inspetoria dos Centros de Saúde
De acerdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital, o senhor responsável pela casa I da rua
Sacadura Cabral n. 117, (ou seu representante legal), convidado a
comparecer na sede do Centro de Saúdo n. 4, á rua Camerino n. 33,
das 11 ás 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da publicação dêste, afim de tomar ciência do termo de intimação n. 47.416,

•,
TERMO 'DE INTI1tAÇ,I0

De conformidade-com . o.artige
'g" parágrafo úi, dc
Regulamento do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela no
aprovado pelo : Decreto n. 21!.43!4'de- :23 .1 de-Main de 1932;
1•31
este instrumento intimado :o responsaVe/ pelo prédio sito . à rua ,,ric
Luiz Gonzaga -n. "624-A, casal tê. nallilta • -do cumprimento 1-.-f
intimação. sujeito às' penalidades 'dá lei, á executar -no prazo
dias o seguinte: C,onsertai . o sUbstitu.ir • li caixa dágna 'situacr,
parte externa do , prédio. •'
Rio de Janeiro, i de: dezet:obio da 1938.. — Dr. Sytuio

e do auto de multa n. 494.

Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Marina
Coelho Cintra.

Inspetoria dos Centros de Saúde

•Serviço de Febre Amarela'
DISTRITO FEDERAL
W11:11. N.

44 - 36 '

•

.-elo presente faço público para conhecimento geral e prin»id11.,
mente paia ciênçia ,do interessado que o Sr. Fiancisco
dente à rua Conde de Bonfim h. 936, casa 1, está se.ncto intima•-10
parecer na sede do Centro de Saúde n, 4; á rua Camerino n. 33, dar termo de ird-i'maçã'O . n. 9-.608, incidente sobre O prédio 'acima rlé,.1,¡07)
intimação egl e "ai ' adiante' transcrire •
11 as 16 horas, dentro de 5 dias a contar da data da primeira publt- de . trecirdn•'col'a
cação dêste, afim de tomar ciência do têt. mt) de intimação n. 47.420,
.• ‘•
it..it.470 UB INTEkt.14,Ad
"
e do auto de multa n. 499.
•
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Marina
15 . .1;,lormidatie com o art. 11 do Regislanicuto do Ser. ieo ite
Coelho Cintra.
Profilaxia "d'd Amarela'. no Brasil. aprovad3 pelo deere e n:1- !
mero 21.434, de 23 de maio de 1932, fica por este instrumento intimado o morador do prédiusite à rua Conde de Boafim n. 936, ca , a 1,
Inspetoria dos Cen:ros de Saúde
e. na falta do cumprimento desta intim-içai), sujeito às penalidadea
da lei,• ai exeeutar.no -prazo de 5 dias o seguinie: •Calafeter, à previu
De acordo com o art. 1.091 do Regulamento -anitário
fica ,.elo presente edital, o Sr. Aníbal Gonçalves da Silva, responsá- de•niesoilitoe, a- caixa dilgun..
Rio , „Janeiro, 14 de selembro de 1938. —
Sylrio Cot'/ ' o.,
vel pelo prédio sito á rua Almeida Nogueira n. 8 (ou seu representa-1th legal), convidado à comparecer, dentro de 5 dias, a contar da
-.n-•••n'n
data da primeira publicação dêste. na sede do Centro de Saúde n. 8,
á rua Goiaz n. 404. das 11 ás 16 heras, afim de tomar ciência do
Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
de infração n. 145.
SECÇÃO DE EXPEDIENTE
Inspetoria dos Centros de Saúde, dezembro de 1938. — Marina
De
ordem
do
senhor
diretor, aviso os senhores proprietários gut
Coelho Cintra.
deverão tomar, dentro do prazo de oito dias, a contar da primeira
peblicrição (teste, as providencias abaixo mencionadas.
Inspetoria dos Centros de Saúde
Se- ti -serviço não-fôr executado dentro dêsse Prazo, será aiilicacit
á
analidade
previsis. no decreto n. 21.732, de tá. de Julho de 1934.
art.
n.
1.091
do
Regulamento
Sanitário
viDe acordo com o
Apre4intar ;efesa e construir caixa para proteger o, ia1gente, fica pelo presente edital o Sr. responsável pelo prédio sito
à Praia da Guarda n. 71 (ou seu representante legal), convidado
a comparecer na sede do Centro de Saúde n. 4, h rua Carnerino
Autos:
de 8 dias á contar da data da
a /I . ::;3, das 11 às 16 horas, dentro{amar
d
¡off.
•
N.
• 1:588 — Rua Inválidos n. 134 — Art. 90. Reineis:remia.
Mn:ma
do
teme
de
primelra publicação déste, afim
N. 1.594 — Rua Fagundes Varela n. 110 — Art. 90
r)
ração n. 43.402.
N. 1.595 — Estrada do Monteiro n. 831 — Art. 90.
Ins p etoria dos Centros de Saúde, em dezembro de 193$. —
N. 1.596 — Rua Desembargador Isidro ia, 99 — Art„
escriturário
Lveurgo Moreira Cavalcanti,
De acordo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,

fica pelo presente edital o responsável pela casa III, da rua Sacadura Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a com-
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N. 1.597 - Rua Desembargador Isidro n. 63 - Art. 90.
24. 1.598 - Rua Visconde de Itabaiana n. 15, ._ Art. na,
1.599 - Rua Bom Pastor n. 41. - Art. 90. .
Apresentar defesa e colocar porta na caixa existente:'
N. 1.601 - Rua General Bruce n. te. - Art. 92.
N. 1.602- Rua Alves Montes n. 28. - Art. 92,
14. 1.603 - Rua General Bruce n. 14. - Art. 92.
N. 1.601 - Rua General Bruce n. 18. - Art. 92.
N. 1.605 - Rua General Bruce n. 44. - Art. 92.
N. 1.606 - Rua General Bruce n. 48. - Art. 92.
N. 1.607 - Rua General Bruce n. 67. - Art. 92.
?q . 1.608 - Rua General Bruce n. 78-A. - Art. 92.
N. 1.609 - Rua General Bruce n. 80. - Art. 92.
N. 1.610 - Rua General Bruce n. 88. - Art. 92.
N. 1.611 - Rua General Brucê ti 90. - Art. 92.
N. 1.612 - Rua General Bruee ti. 92. - Art. n2,
. .613 - Rua General Ilruce n. 98. - Art. 92.
N. 1.614 - Rua General Isruce n. 100. - Art . 92
N. 1.616 - Rua General Bruce n. 113. - Art. 92.
Defesa:
N. 1.589 - Rua Inválidos n. 92. - Art. 90.
N. 1.590 - Rua Garibaldi n. 38. - Ar t . re.
N. 1.591 - Rua José Higino n. 83. - Ari. 90 • Reincidência.
N. 1.592 - Rua José Hino n. 53. - Art. 90. neincidência.
N. 1.593 - Rua Pinto Figueiredo n. 28. - Art. 90. - Reincidência.
N. 1.600 - Travessa Patrocínio n. 15. - Art. 88.
s --f-rlo de Expediente, 7 de dezembro de 1938. - Thcophilo
,Dins Ribeiro, chefe" da Secção.

MINISTÉDIG DA FAZENDA
Tribunal de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Luiz
Júlio Debreix, ex-agente do Correio de Parageassú. DO Estado de
Minas Gerais, para, no prazo de :rinf a dias, contados da data da publicação dèste, recolher aos cofres póblicos a importância de 53$323,
alcance apurado no processo de tomada de suas contas, relativo ao
período de 3 de abril a 15 de setembro de 1901. a cuja pagamento,
bem corno ao dos juros da mora devidos foi condenac:o por acurdão
3 de dezembro de 1933, sob de ser feita a necessário cobrança judicial executiva.
Diretoria de Tomada de Contas, 29 de novembro de 1938. - Josfí
de Morais, diretor.

Diretoria do Domini() da União
De ordem do Sr. chefe de Sorv:en Tlezional, chamo a atenção des
interessados para o aforamento do ferrem e nacirnal adjacente ao
qual está construido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, reauerido por Manuel dos Santos Guelhas. conforme publicação no
ria Oficial" de 23 de novembrs do 1938.
Processo n. 49.353-38. Service Ft p. zioual no distrito Federal, cai
22 de novembro de 1938. - Arnald4i Pé Pinto, escrixão
(c. 7.918- 22 - ii - 1938 - 417$100, 29 rezes)4.

Dezembro rio 1923,;

(Seeção I)

Diretoria do Domínio da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, chamo a atada
Cão dos interessados para o aforamento do lota n. 21/A, deOmemn
brado do ele n. 21, sito à rua Primeira, na Fazenda Nacional de.Santa
Cruz, requerido por Manuel Alexandre de Vasconcelos, conforme publicação feita no "Diário Oficial" de 12 de novembro de 1938 (processo n. 50.413/37)1
Serviço Regional no Distrito Federal, em 11 de novembro de
1938. - O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão, classe 11.
(C 7.396 - 11/11/1938 - 355000, 29 vezes),

Recebedoria do Distrito Federal
.EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 570
Pelo presente, fica intimada a firma S. Rodrigues, estabelecida
nesta cidade do Rio de Janeiro, mas ai não encontrada, para, no prazo
de 30 dias úteis, alegar o que julgar a bem da sua defesa, sob pena
de revelia, no processo que teve por base o auto n. 16, de 2 de junho
de 1931/. instaurado na Coletoria Federal em Carangola, por infração
do regulamento junto ao decreto n. 301, de 24 de fevereiro de 1933.
Recebedoria. 7 de dezembro de 1938. - Benedicto Francisco Loureiro, escriturário.

Recebedoria do Distrito Federal
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 571
AUTO DE INFRAÇÃO N.

1448

Pelo presente edital ficam intimada a firma S. Rodriguez, estabelecida nesta cidade, mas aí não encontrada, a recolher, no prazo Ca
sessenta (60) dias corridos, contados da publicação deste, sob pena
de cobrança executiva, a importância de 400000, de multa, na conformidade do despacho proferido pelo Sr. delegado fiscal-em Minas
Gerais, no processo que teve por base o auto supracitado, com direito
a recntsu, mediante depósito prévio da dita importância, ficando Leste
caso di latado aquele prazo por mais vinte (20) dias, nos termos dos
arts. 6° e 7° do decreto n. 20.350, de 31 de agosto de 1931.
erceira Sub-Diretoria, em 7 de dezembro de 1938. - Benedicto
Pran£:seo Loureiro, pelo sub-diretor.

Recebedoria do Distrito Federal
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 572
atm

DE INFRAÇÃO N.

156/34

Pelo presente edital fica intimada a firma Zanotta, Fraln3 & COMe:tabelecida à rua Visconde de Inhaurna n. 101, nesta cidade,
mas a( aão encontrada, a recolher, no prazo de sessenta (60) dias
Corridos. contados da publicação deste, sob pena de cobrança executiva,
a impor:Anda de 200$000, de multa, correspondente RO dsspacho proferido pelo Sr. delegado fiscal na Baia, no processo que teve por
base o auto supracitado, com direito a recurso, medisnte depósito
prév:o da dita importância, ficando neste caso dilatado aquele prazo
por maios vinte (20) dias, nos termos dos arts. 6° e 7' do decreto número 20.350, de 31 de agosto de 1931.
Terceira,Sub-Diretoria, em 7 de dezembro de 1938. - Benedicto
Francisco Loureiro, pelo sub-diretor.
Diretoria do Imposto de Renda

Diretoria do Domínio da União

De ordem do Sr. diretor -do Imposto de Renda, convido o contribuinte abaixo mencionado, de acôrdo com o disposto no artigo 155,
Do ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos do regulamento em vigôr, prestar, dentro do prazo de dez dias. conJrateresf-ados para o aroramento do lote o. 28, sito à rua General tados 30 dias da publicação deste, esclarecimentos que se tornam
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por Ceme- necessários para regularidade de sua situação junto a esta Diretonte dos Santos Morais, conforme publicação feita no Didrio -Oficiai ria, devendo para esse fim, dirigir-se h Secretaria.
de 26 fie novembro de 1938. (Processo n. 50.653-38).
Processo 2.677-38 - Albert Andrade - exercido - 1933.
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
Secretaria da Diretoria do Imposto de Renda. - Rio de Janeiro,
novembro de 1938. - O escrivão, Arnaldo Fé Nato, escrivão, 8 de dezembro de 1938. - José de Magalhdes Bravo, secretário.
classe K.
(C. 7.934 - 24-11-38 - 411$100 - 29 vezes)

Comissão Central de Compras
Diretoria do. Domínio da União
De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atendoa
Interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rue. General
Olímpio. na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por António
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficial" de W de tia
yembro de 1938, proceeso n. 57.275-38. Secção de Cadaste. e ;tegistro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. - Amolda
Pé Pinto, escrivão.
(11. 7.185 - 23414938 - 41441049,

A Comissão Central de Compras do Govérno Federal leva ao
conhecimento dos Srs. interessados que, de acôrdo com o art. 1°
do decreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
13 de dezembro de . 1938,- ofertas de cótações para as' requisições
-constantes da relação abaixo, , cujas especificações se acham Afixadas no local devido, na séde da comissão à Avenida Rodrigues Alves n. 135.
Requisição - Material
904.842 - ACc: de material rodante.
Rio, 9 da dezetabro de 1938. - s. dc Faria filiso, diretor.
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Comissão Central de Compras

/A Comissão Central de Compras do Govárno Federal leva ao
conhecimento dos Srs. interessados que, de ats6rdo com art. 1*
do ideoreto n. 20.460, de 30 de setembro de 1931, solicita para o dia
15 de dezembro de 1938, ofertas de c6taç6es para as requislotles
constantes da relação abaixo, cuias especificacties se acham afixa-das no local devido, na séde da comissão à Avenida Rodriguee
ves n. 135.
Requisição — Material
114.146/7-A — Ferramentas, etc.
202.012/20 — Drogas, medicamentos, etc.
234.334 — Djuntor General Electric, etc.
419.133/34 — Produtos químicos, etc.
903.344-A — Verniz isolante, etc.
904.843 — Acc. para material rodante, etc
904.848 — Mo. para material rodante, ete
904.850 — Acc. para material rodante, etc.
Rio, 9 de dezembro de 1938. — A. de Farta Filho, diretor.
Caixa de Amortização
EDITAL N. 14
O diretor da Caixa de Amortização, tendo em vista o que consta
do processo n. 337-R-38, convida o conferente de valores, Fernando
Chagas de Abreu Pereira, a reassumir o exercício do seu cargo, dentro
do prazo de oito dias, sob pena de demissão, por abandono de em..
prego, na forma do § 2°, do art. 14, do decreto n. 14.663, de 1 de
fevereiro de 192i.
Em 2 de dezembro de 1938. — O diretor, Gladstotte Rodrigues
Piores.

Caixa de Amortização
-N. 15 — EDITAL
Faço público que, tendo-se extraviado uma apólice "Uniformizada", de 1:0003000, n. 203.149, inscrita em nome de Abdon Rosa,
brasileiro, solteiro, será expedido novo tftúlo, em substituição, se, no
prazo de cinco dias, contados da publicação deste edital, nenhuma reclamação fór apresentada.
Em 5 de dezembro de 1938. — Gladstone Rodrigues Flores, diretor

Caixa de Amortização
N. 16 — EDITAL

gaço público que, tendo-se extraviado uma apólice "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 fór apresentada.
Em 5 de dezembro de 1938.

retor

Gludstone Rodrigues Flores, di-

Alfândega ao Itio de Janeiro
EDITAL DE PRAÇA N. 462
De ordem do Sr. inspetor, se faz público que nos dias 17, 20
e 22 de dezembro de 1938, ás 13 horas nos armazens abaixo indicados, serão vendidas em hasta pública, em 1°, 2° e 3° praças, respectivamente, de acordo com as disposições do titulo IV da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas, livres de direitos, a quem maior vantagem oferecer, no estado em que se acham, as mercadorias adiante
mencionadas, as quais serão, entretanto, apregoadas e vendidas no
Armazem n. 1.
De acordo com a portaria n. 506, de 12 de dezembro de 1928,
só poderão ser retiradas das praças as mercadorias• cujos donos ou
consignatários o requeiram até a vespera do dia do leilão, logo aptos
a prova de haverem pago os respectivos direitos .
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pelo vapor "Oceania% entrado em 1-7-937, manifesto n. 1.000, rei*
ção 304.
Lote s. 4
RIC -- Uma oaLla n. 3, de papelão, pesando real °ince quilos
contendo: Cinquenta e oito peças de fitas de tecido de ralda,
qualquer outro tecido, com outra meteria em partes iguaes, media.
do cada peça cerca de 10 metros;
Doze novelos de fio de algodão, retorcidos, de trés pernas, mer
Oerizado, com o peso legal de 500 gramas;
Quarenta e sete chapéus simples, semelhantes ao pelo ,de lontra
Vinda pelo vapor "Oceania", entrado em 1-7-937, manifesto n. 1.060
Mação 304.
Lote n. 5
RE — Uma casta sem número, contendo: 100 gramas de Néta
de tecido de seda, Mo especificado, de filó bordado;
Vinte e seis novelos de fio de algodão, retorcido, de très pernas
mercerisado, com o peso legal de um quilo;
Quaisquer obras não classificadas de tecido de séda com o pest
legal de 900 gramas para chapéos.
Flórea artificiais, de outro tecido, pesando real 400 gramas{
Fio de aço, em obras, alfinetes peso real 1.100 gramas;
NEM semelhantes às de galo, para enfeites, com o peso real
de 100 gramas, vinda pelo vapor "Oceania", entrado em 1-7-937,
manifesto n. 1.080, relação 304.
Lote o. 6
B-113 — Uma mala sem número, de madeira ordinária, reyes.
tida de papelão, medindo mais de 80 centímetros na maior dimensãok
vinda pelo vapor "Almanzora", entrado em 27-7-936, manifesto número 1.073, relação 277.
Lote n. 1
Manuel Constantino dos Cantos — Quatro metros do tecido de

séda, não especificado, em um pacote, pesando mais de 200 'gramas,
por metro quadrado, com o pes o real de 450 granias, vindo pelo va..
por "Ayuruoca", entrado em 3-1-937, manifesto n. 9. relação mi.
mero 299.
Lote n. 8
Gestão Delamay — Uma mala de madeira ordinária, revestida
de papelão sem número, medindo mais de 80 centímetros na , matos
dimensão, -contendo; 81 V/dros de extratos para lenço, perfumarfas,.',
com o: peso legal de 20 quilos;
Seis sabonetes, perfumaria , para embelezar as, MA". COM. o ,Pe49,
legal de 500 gramas;
Dezenove vidros créme e vinte caixas de p6 de tirroz;''Pe'
fumaria para embelezar o rosto, com o peso legal de 8 1/2 sai tios'.'
Vinda pelo vapor "General Arti gas", entrado em 27-5-937, manifesto
n. 845, relação 300.
Lote- n. 9
Setif. Fahmig — Um encapado 4em número, pesando bruto 25
quilos, contendo: um colchão de crina com fórro de tecido de algo.
dão, pesando legal 21 quilos, vindo pelo vapor "Alsina", entrado em
22-3-937. Manifesto n. 434, relação 294.
-ARMAZDM . N. 1

5

LOte n. 10
-Bi Cables — Quatro caixas na. 12 a 15, peaando bruto 1.11t •
quilos, contendo: Fio de cobre coberto coai caPti de' betume, de mais
de 2 centímetros de diametro; com ousem sobreearga de ferro;' ra '
installações submarinas, com• o- peso legal. de 920 quilos, vindas pelo
vapor "Pulaski", entrado em 7-9-937, manifesto n. 1.183, r?lar:ão

n. 1.208.

Lote n.

142 — Dentro de um triangulo, tendo na parte superior dele
as letras: T. J. C. e.na inferior as letras: B. ,, M. — uma. caixa, número 11, pesando breio em folhas coberto ..sle. papel _em um dos lados, e,,om o. peso legal de oito .quiloS,,viada Pelo vapiár.".Gegeral ;3,0
~AZEM DE BAGAGEM
543, relação -1 ,18'4,,.
Mediar, entrado, grn 8-4-937, loanifesto
Lote n. 1
'"
•• " • • • •
Lote ft..1.2
Sem marca — Uma caixa sem número, pesando legal sete quilos,
:Treze fii.Nos tis. 76'e'88 pesando bruta-715 -quilos,
B. 0:-*C.
contendo: Livros impressos para leitura, com capa de linho, vinda contendo': Petet‘PrePitradaa 'Com pele de' coelho, com -a peso legai . de , •
a-,
pelo vapor "Monte Pascoel entrado em 23-12-936, manifesto núme- 650 quilos, vindos . pelo vapor "Campana", entrado em 5-12-937,
ro 1.942, relação 290.
2:095; relectie t;'123.
nifesto
Lote n. 2
Lote n..13
Oscar Miranda —• Um pacote sem número, pesando real 800
A. D. — Untazaixa n.. 397, pesando bruto 82 quilos, contendo:
gramas, contendo: Dois cárte de tecido de seda, não especificado,.
pesando mais de 200 gramas por metro quadrado, medindo cada Objetos de adorno de vidro,-colares — 'min o peso legal de 67 quilos,
vinda pele . vapor. "Asturiaa"„.. entrado em .15-10-937, man,ifet;do, , núum 3 1/2 metros;
Duas .válvulas para rádio, pesando menos de 100 gramas cada mero. 1.708,. relaçãe
. .• (.215. .
uma, (som .0 peso legal de 180 gramas, vindo pelo vapor "Lage";
Lote is. 14
•
•,,,• -•
trado em 10. de janeiro de 1937, manifesto n. 90, relação 298.
lidos
Te4ii
o'• ti
4ote n. 3
n?3( quilp c' a ' 9.d'
%t"ái411" c*"""
objetos de fantasias''othe-mte
RH — Um saco n. 1, pesando legal 17 quilos, g tendo";, Qualá- ala-bafara
.°1°
a
q 5ilosatéV100 1(aelqn:ilor.
eór, nadpainraimenisílq, cona ç o pealo Jegal de149de
i
quer obras não classificadas de papel; sacos, °Oh 1 ifreeettoda
ind
kii-/-01; ~festo n.-31 1 218,rera:.N‘
~AO)* Ylif& "PeTviad", eatreal?
Dera PuiNa"*10: .(Estes 8a008 trazem dizereei.
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obras não classificadas e não especificadas' de ferro cem partes de
outro metal ordinário, peso legal de 10 quilos, batido, simples,
da pelo vapor "Generel San Martin", 'em 17 de novembro de 1937,
111, 1.927, Rel. -1.221.
Lote n. 24
R & K — Quatro caixas na. 5.205-08, pesando bruto total 292
quilos, contendo: caixa n. 5.205; trezentos e oitenta e oito (388) pares de sandálias de trança de qualquer fibra; caixa n. 5.206 — Trezentos e setenta e três (373) pares de sandálias de trança de qualquer fibra.
Caixa n 5.206 — Trezentoe e si:tente e três pares de sundáinis
de trança de qualquer outro fibra.
Caixa n. 5.207, trezentos e notenta e sete (397) pares de sandálias de trança de qualquer fibra.
Caixa s. 5.208 — Trezentos e vinte cinco (325) pares s.,
dálias de
de trança de qualquer fibra, vindas pelo vapor "General San
Martin", entrado em 17 de nov e mbre dc 1937, M. 1.927, R. 1.221.
Lote n 25
R. P. P. — Sessenta e -quatro amarrados sins., pesando bruta
1.472 quilos, contendo: obras não especificadas de cobre simples
(buchas para .mancais) posando lerei 1.450 quilos, vindos polo vapor "American Legion", entrado em 6 de maio de 1937„ NI, 727,
R. 1.189.
Lote n. 26
P. — dentro de dois ângulos — Uma caixa ri. S7.118, contendo: objatos de fantasia para cima de mesa, de loeça . n. 2,
com o peso legal de 60 quilos, vinda pelo vapor Madrid, entrado
em 23 de setembro de 1937. M. 1.563. R. 1.212.
Lote n. 27
C. F. P. P. — Uma caixa n. 1.039. contendo: quaisquer Preparações não classificadas, para usos tecnicos, vinda pelo vapor General Osório, entrado em 8 de setembro de 1937. M. 1.477. it.
1.209.
comuns pe so legai
quilos.
Lote n. 28
Cai ya ii. 6. PeSarld0 brutc 42 quilos. contendo: qualeue2 ferraP
—
dentro
de
dois
ângulos
— Uma caixa n. 87.115, contendo:
nii,! clessifienite, peso legal de 37 quilos. •
metittis
objetos de fantasia, para cima de mesa, de louça e. 2, com o peso
e'll:tia D. 7 pesando bruto 17 quilos contendo': obras não classilegal de 60 quilos, vinda pelo vapor General Osório, entrado em
Erectas e não espec i fi'sdas d ., fera( batido, pintado,•Peso ',na: de
8
de setembro de 1937. M. 1.477. II. 1.209.
tluflos. (Ao todo. 7 caixas ns 1 a 7). Vindas P elo val.)r ''Scuitletz
Lote n. 29
Cross" ent.'ado em 7 de outdbre de,-237, M. 1.658, Re:. 1.213—
SEUL — Três caixas ns. 101-03, contendo: objetos de fanLot. n. 17
tasia de vidro n. 1, de cór, com assento lapidado, com o peso legal
Lidador — Urna caixa n 1, pesando bruto 7 quilos. contendo: de
260 quilos, vindas pelo vapor llakonsan Maró, entrado em 23 de
ACCiar de sacarose, peso legal de 5 ouilos, vinda pelo vaper "Amerira
novembro
de 1936. AI. 1.853. R. 1.162.
Lk,sion", e'i'rado em 4 de noveilln. e.c 1937, M. 1. -85n, Iel. 1.219.
Lote n. 30
LOW n.
CDB
edentro
de
dois
ângulos
opostos pelas aberturas, tendo na
Can-Eriks — Corp, — TTni engradado n. 11.477, 0amlo bru- parte superior deste as letras L. E. e na inferior as letras W. C.
..on tu ç'ailos, contendo: papelão em folhas sheples, peso legai 2 —
Uma barrica n. 1, contendo cadinhos de plombagina, com o 13.3
quilos.
lega: de 200 quilos, vinda pelo vapor- Suiten Star, entrado em f1-1-17.
M. 45, R. 1.171.
Cal: tolira em folhas para desenho peso legal 1.500 grs..
Lote n. 31
Um pate sM, fesando b;ut_, 9 quilos, contendo: lapis para depes n legal de, 50( 1 grs.
KT — Uma caixa, pesando 120 quilos, n. 2.238, contendo: 5.010
Bastão de borracha para apuar, com o peso legal de 200 grs.
Isqueiros de cobre erivernieados, niquelados e pintados, pesando breio
verniz eito especificado peso legal de 6 quilos, vindo pelo va- nos envoltórios 100 quilos, vinda pelo vapor Sierra Nevada, entrai()
por -Atue Legion", entrado em 4 de novembro -do 1937, M. em 7-7-31. M. 853.
1.SA, Bel. 1.219.
ARMAZÉM N. 2
Lote s.. 19
Lote n. 32
H. H. R. & Co. — Contr. & roarea. J. B. W. — Unia caixa a. t:
Sem marca — Dois garrafões sem número, quebrados, sem velnr,
pesando bruto 19 quilos, contendo: perfumaria para a boca, peso Wall] de 15 quilos, vinda pe!o vapor 'Western World" onerado em vindos pelo vapor Bagé, entrado em 13-4-937. M. 384. Rel. 1.178.
2 de novembro de 1937, manifesto 2.015, Rel, 1.222.
Lote n. 33
Une n. 20
P.R. — Uma caixa pesando bruto 52 quilos, contendo: obras de
195 — :teatro de um trianvulo de base incompleta toado na par- folha de Flanares pintada, pesando legal 35 quilos; este volume
te superior deste as letras: O. C. — Cinco tainbores na. 2.503 a tem o n. 158; vinda pelo vapor Cap Norte, entrado em 29 de julho
Rel. 1.161.
2.507, de ferro, pesando bruto 1.010 quilos contendo: resina de breu, de 1936. M. 990.
. com o peso legal de 860 quilo: vindos pelo vapor "General San MarLote n. 34
ta", entrado em 17 de rovembio de 1937,111. 1.927; jt; 1.221.
W. Keetman — Uma caixa n. 104, pesando bruto 112
Lote a 21
contendo: chapas de cobre com desenho, assentadas ou não sobre
195 — dentro de um triturado de base incompleta, tendo na pai-te madeira, pesando legal 2 e/2 quilos;
superior deste as letras: O. C. • • • duas barricas de na. 2.528129, peFotografias, não especificadas, com molduras de madeira, pesando bruta 324 quilos, cont.ndo; resina sintética, pesando legal 277 sando legal 5.800 gramas;
quilos, vindas pelo 'apor "Generel San Martins", entrado em 11 de
Obras impressas de mais de uma cór, pesando legal 65 quilos.
novembro de 1937, M. 1.927, R. 1.221.
;vinda pelo vapor Cap Norte, entrado em 29-7-936. M. 990, Rel.
Lote n. 22
1.161"
Lote n. 35
195 — dentro de um triângulo de base incompleta, tendo na ParRego Souto & Comp. — Uma caixa sem número, pesando bruto
te superior deste as letras: O. C. — cinco barricas na. 2.513 a 2.517,'
pesando bruto 750 quilos, contendo: resina de breu, com o peso le- dois quilos, vasia, vinda pelo vapor Kerguelen, entrado em 28-5-936.
gal de 650 quilos, vindas pelo vapor "General San Martin", entrado M. 748. Rel. 1.127.
em 17 de novembro de 1937, M 1.927, Rel. 1.221.
Lote n. 36
•
Lote n. 23
AG Uni !engradado n. MG-1, pesando bruto 117 quilos, con•
1d1o:, pedras em. Obras não especificadas, pesando legal 90 quilos,
1.252 — dentro le dois ~tilos opostos pelas abe:turas, teu- ite.n.8
Weptunia, entrado em 6-2-936. M. 172. Rel.
êo na parte superior deste as letras' C. N. e na inferior, as letras vindo pelo vapor
_
erMá c — Urna caixa n. 270 28.', pesando bruto 12 quilos contende
W & E — Uni encapado n. 4.424/9, ' pesando bruto 2 quilos,
sentendo: Golas de qualquer outro tecido não especificado de algoo, liso, tinto, até 40 gramas por metro quadrado, de 27 a 35 fios
;In 5 mim em quadro, com o pese de 340 gramas (26 golas);
Golas ee qualquer outro tecido não especificado de algodão, liso, -irmo, até 10 gramas por metro quadrado, de 21 a 25 fios em 5 m/en
:In quadro, com o peso real de 130 gramas (13 golas);
Golas- de renda. de algodão, com o peso real de 130 gramas (10
t'ola,), vindo pelo .vapor "Highland Brigade", entrado em 16-8-937,
nanifesto n. 1.334, relação i.303.•Lote n 16
S & C — lima caixa n. 1. pesando brido 123 quilos, • contendo:
-.:eaisquer e.rrameetas manua); não classificadas, peso ;egal 103
— Trincos de cobre doaredo, peso legal 5 quilos.
Caixa il. 2, pesando bruto 110 quilos, contendo: Polés e roldaaas de ferr,), cum o pese lega' ne é2 quilos.
Níveis teimuns, IeSo legal 2 quilos; ferramentas manuais não eswelliedas. i eso legal 10 quilos.
Válvulas de ferro, com ;m e tes de cobre, peso legal 20 quilos,
-aceei Tela cace urna até 5 quil •s.
caixa n. 3, pesando bruto 90 quilos, contendo: fechaduras de
erro. com vincos, latonadas e domadas, com o peso legal de 36 qui i ns.; 'nadas de aço para portas. cem e peso legal de 15 quilos.
Itoiclanes de forro, com o peso legal de 3 quilos; obras não elasferro batido, pintado, pesando le-aficadas e não especificadas
gal 2t;
4 pesando bruto 35 quilos, contendo: trinco de cobre
Caixa
donrelo, pe-o legal 29 quilos
c .oxaii á, pesando bruto 78 quilos, contendo: trincos de col,rc
co!!) o peso legal de 2 quilos.
Roldam/: e polés de ferro. p.. legal 51 quilos.
Mole, de aço para portas, pe:fo legal 5. quilos.
rerMi .011[US manuais não classificadas com o peee, le g-al de 7
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'.Zdtè n. 37
— Um cartão n. 1, pesando bruto 19 quilos, contendo:
'obras alo classificadas de borracha (mostruário), pesando legal 14
quilos, vindo pelo vapor 'Restem Prime, entrado em 12 de agosto
de 1937. M. 136.. Rel. 1%187.
Lote n. 38 •
Ell&Cia. — Uma caixa n. 6, pesando bruto 42 quilos, contendo: obras não classificadas de borracha (borracha em círculos
Para cintar papélis), pesando legal 73 quilos, vinda pelo vapor Western
Prinee, entrado em 12 de agosto de 1937. M. 136. Rel. 1.187.
Lote n. 39
S&C — Uma caixa n. 1.015, pesando bruto 161 quilos, contendo: papel dourado, com pequeno defeito, pesando legal 125 quilos,
vinda pelo vapor General San Martin, entrado em 26 de agosto de
1937. M. 1.408. Rel. 1.188.
Lote n. 40
BJE — Uma caixa n. 1.326, pesando bruto 177 quilos, boatendo: objetos de adorno para alma de mesa, tais como pulverizadores, frascos para toilette e semelhantes de vidro n. f, de oór, em
122 pacotes, pesando legal 80 quilos, vinda pelo vapor General San
Martin, entrado em 26 de agosto de 1937. M. 1.408. Rel. 1.188.
•
Lote n. 41
LPW — Nove caixas os. 4.906/13 e 4.917, pesando bruto 1.296
quilos, contendo: preparaç5es à base de matérias-graxas para limpar
e polir metais, de acordo com a decisão da Comissão da Tarifa namero 756, de 26 do julho último, pesando legal 1.102 quilos, Rep.
do Sr. conferente Dr. Sá e Sousa, prot. sob n. 42.170-38. (Estes
volumes vieram pelo vapor Formosa, entrado em 28 de março de
1938, desp. 40.108-38.)
ARMAZÉM N. 3
Lote n. 42
ICBD — Um tambor n. 7.413, pesando legal 27 quilos, contendo:
preparação qufmica não classificada, para indústria téxtil, semelhante a Ludigol, vindo pelo vapor Pan America, entrado em 18 de
outubro de 1937. M. 1.937. Rel. 4'395.
Lote n. 43
ICBD — Um cartão n. 6, pesando legal 24 quilos, contendo:
quatro latas com tinta preparada, à base de piroxilina, liquida, vindo
pelo vapor Pan Anierica, entrado em 18 de outubro de 1937. M.
1.937. Rel. 1.195, pesando cada lata quatro quilos.
Lote n. 44
ICBD — Um cartão n. 10, pesando legal 24 quilos, contendo':
quatro latas de quatro quilos cada uma, com tinta preparada à base
de pirorilina, liquida, vindo pelo vapor Pan America, entrado em
18 de outubro de 1937. M. 1.937. Rel. 1.195.
Lote n. 45
P — dentro de dois ângulos opostos pelas aberturas — Duas
caixas os. 85.040-41, peso legal 2.30 quilos, contendo: bomboneiras
de vidro de cór n. 1, lapidado, vindas pelo vapor Monte Rosa, entrado em 14 de outubro do 1937. M. 1.700. Rel. r.179.
Lote n. 46
CK — Uma caixa n. 100, pesando legal 46 quilos, contendo:
trança de seda celulósica, artificial, para chapéus, vinda pelo vapor
Almada Star, entrado em 8 de dezembro de 1936. M. 1.844. Rel.

1.138.

Lote n. 47
Jubar — dentro de um triângulo — Uma caixa n. 7, pesando
legal 55 quilos, contendo: 250 folhinhas, obras impressas de papel,
em duas ou mais córes, vinda pelo vapor Rastern Prime, entrado
em 13 de novembro de 1937. M. 1.908. Rel. 1.191.
Lote n. 48
ICBD — Cinco caixas os. 730-34, pesando legal 90 quilos, contendo: cinco latas de 18 quilos cada uma, cem verniz b. base de
esteres de celulose transparente, vindas pelo vapor Uruguai/o, entrado em 11 de novembro de 1937. M. 1.900. Rel. 1.106.
Lote n. 49
Hermany Dental Ltd., rua Gonçalves Dias — Dr. Coelho Sousa
Um fardo n. 3.521, pesando legal 4 quilos, contendo; "clichés de
cobre assentados sobre madeira, vindo pelo vapor "Pan-Arnerica", entrado em 30-7-937. M. 1.232. Relação 1.168.
Lote n. 50
Jcacob Blumberg — Quarenta (40) cartilea as. 1 a 40, pesando
legal 32 quilos, contendo: toalhas de papel passento, absorvente, natural, vindo pelo vapor "Pan America*, entrado em 30-7-937. Manifesto 1.282. Relação 1.168.
•
Lote n. 51
C. L. Cia. — Um tambor n. i, pesando legal 5 wailee, contendo: cdres organismo artificiale de anilinas, yincle__pslo vapor "Weetemn World*
‘.. - ,OntradO em 1-79374 ganifeet12 i•Mt."~§ 0.

-
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Lote n.
F. B. — Uma caixa n. 830, pesando legal 64 quilos, con1endi4
contas de vidro de cór, lisas, musicas, vinda pelo vapor "António
Delfino", entrado em 18-8-937. Manifesto 1.349. Relação 1.172.
Lote Is. 53
('
H X — Um pacote n. 108, pesando legal 1 112 quilos, com vê
cigarreiras de ferro cromado, 21 isqueiros de cobre, cromado, c00%
o Peso legal de 800 gramas; 5 carteiras de cobre cromado, 00111
p ós° legal de 800 gramas; 8 esorinios de cobre, dourado, com o MG
legal de 500 gramas, vindo pelo vapor "Antônio Delfino", entradO
em 18-8-387. Manifesto 1.349. Relação 1.172.
Lote n. 54
J. B. — Uma, caixa a. 24, pesando legal 8 quilos, contendei)
partes integrantes de vitrolas, vinda pelo vapor "Antonio DelfitioN
entrado em 18-8-937. Manifesto 1.349. Relação 1.172.
Lote n. 55
J. M. C. — Uma caixa n. 1, pesando legal, contendo: obras impressm
eas em duas ou mais °Ores com o peso legal de 47 quilos; obras
pressas em uma só dr com o péso legal de 60 quilos; papel pardo,
em folhas justapostas com algodão e betume internamente, com o,
peso legal de 80 quilos, vinda pelo vapor "%Vestem Prime", entrado
em 30-40-937. Manifesto 1,802. Relação 1.189.
Lote n. 56
Teixeira Fonseca •SG Cia. — Uma caixn n. 1, pesando legal Ií quilos ,contendo: caixas de madeira forrada de veludo do seda, co,o o
peso legal de 1 quilo; obras não classificadas de madeira fina, para
outros usos, com guarnição de cobre, com o pèso legal de 13 mi
vinda pelo vapor "Western Prince", entrado em 30-10-937.
festo 1.202. Relação 1.189.Lote n. 57
II. Z. — Trinta e cinco caixas (35), os. 205/39, pesando li,uto
1.334 Quilos e legal 670 quilos, sendo: 504 quilos de papel crepi:m Je
fantasia e 166 quilos de papel crepon colorido por qualquer processo, vindas pelo vapor "Salland", entrado em 4-8-937. 31aim'to
1.269. Relação.
Lote n. 33
H. Z. — 60 caixas ns. 1 a 60, pesando legal 6.415 quilos e bruto
7.945 quilos, contendo: papel crepon estampado, vindas pelo vapor
"Zaaland", entrado em 2-7-037. Manifesto 1.079. Relação 1.
Lote n. 59 .
S. P. — 45 caixas os. 1 a 45, pesando legal 5.050 quilos e broto
5.950 quilos, contendo: pape/ em peças para forrar salas. o .-4 1noloadlo, vindas pelo vapor "Zanino41", entrado em 2-7-937. Matiitelo
1.079. Relação 1.163.
Lote n. 60
He — Quatro caixas ns. 4.00.1-91, posando legal 190 godo
tendo: objetos de adorno ou fantasia, para cima mie mesa, do , 111.
terias plásticas, vindas pelo vapor "Salland", entrado em 1.4-9.;;„
Manifesto 2.269. Relação 1.169.
•
,Lote n, 61
C. R. C. A. — Uma peça sem número, de tubo de aea, quaisquer outros, batido com o pèso real de 478 quilos, vinda polo \apor
"Satartia" entrado em 25-9-937. Manifesto 1.581. Relae5o !.1g3.
Lite n. 62
Casa Edison — dentro de um triangulo — Uma caixa mi.
pesando legal 13 quilos, contendo: obras impressas de pap e( •en duas
ou mais °Ores, vinda pelo vapor inglês ,"Western Prime" eolrado
em 18-2-937: Manifesto 249. Relação 1.183.
Lote n. 63
Mie — contra marca: SA — Uma caixa n. 5.741, rooloodo:'
quaisquer medicamentos químicos, Mo classificados, para uso externo e interno, ,vmda p elo vapor "Aurigny", entrado em 11-0-937.
Manifesto 1.503, Relação
1.177.
.
.
•Lote n. 64
P — —dentro de dois angulos opostos pelas aberturas — Novei
caixas na. 84.511, 84.514, 84.515, 84.518, 85.042-44, 85.047-18,
contendo :objetos de fantasia para cima de mesa, de vidro n. 1. de
cór com o pésn'legál de 565 quilos, vindas pelo vapor "Monte Rosa",
, 14-10-2937, Manifesto 1.700. Relação 1.179.
entrado.
ARMAZEM

Lote n. 85
TW — Onze (11) fardos os. 4.280-90, pesando bruto 825 qui.
loa, contendo 17 peças de tecido de algodão e seda, tinto, pesand4
mais de 100 granias por Metro quadrado, com 578 metros, pesandt
real 314 quilos.
Vinte e cinco peças de tecido de algodão tinto, com 850: mee
troa, pesando mais de 100 gramas por metro quadrado, pesai
real 449 quilos, vindos pelo vapor "Pulaaki", entrado em 12-4-9311
m. Na,. rel. 432. ,
1/4
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Lote n. 66
eem marca — Três rolos sem numeres, de arame farpado gallantazdo, sendo dois .de 400 metros e um de 200 metros, aproximadamente, com o peso bruto de 90 quilos, vindos pelo vapor
"Nclantier", entrado, em 24-7-937, m. L.2Oi f rel. 146.
Lote n. 67
C.F.B. — Uma caixa ti. 3.001, pesando legal 5 quilos, contendo: Quaisquer aparelhos fteicos, não classificados, de ferro, vinda
pelo vapor "Josephine Gharlote", entrado es» 18-12-937, nr 2.116,
rei. 447
Lote n. 68 a •
C.S.B.M. — Uma caixa n. 8.740, pesOndo legal 12 -Quilos, coando: Obras não classificadas e não especificadas de ferro batido,
galvanizado, vinda pelo' vapor "Vigo", enteado em 15-12-937,
st'. 1.851, relação 141.
Lote st. 69
PETIZ — -Uma caixa n. 615, pesando real 51. quilos, contendo:
1173 bastões de extrato medicinal sie alcaçuz, • sólido; folhas dé
louro com o peso de 5 quilos bruto, vindos pelo vapor- "Tsarco"
.
entrado em 15-12-37, .m. 2.097, rei. .: 115.
Lote ri, "74:1
PETIZ — Quatro fardos as. 616-619, pesando legal. 293 quilos, contendo bagas de sabugueiroaproprias para, uao medicinai, vindos pelo vapor "Toamo", entrado em . 15-12-937, rn. 2.097, relação :115.
•
Lote.;n. 71. 7 • •
D . p..0, uma caixa n. it,:pegandO legal 13 quilos, contendo
chicoenta folhinhas, , obras impreSSaa,em digS ou mais cores.
••
Cartazes, obras impressas em' uma só • Ni-r i. vindos pelo vapor
"Lt Cortina", entrado em 4,12-9-37, an.4 2.026, gel, 114. pes olegal
11 quilos.
. Lote:R. 72 .
•
•
Se mmarca — Oito - cOrrentek'seni til-meros, ein 'peças, amarTas de aço, de mais de 1.500 gr as,' po'r metro, com o pesc .) legal
de 11.775 quilos, vindas pelo . , Vabor "ta—Cortina", entrado em
•; '
•
4-12-938, m. 2.026, rel. 144.
N. 1.241 .-at• •Tendo na poete superior deste .as leras CN,--„e , na
peças,
R.. q,„ correntes
inferior as letras NC.a. — Seis peçaás na.
de. mais - de 1.509, gramas Pneç metro, com e peso
amarras
legal de 2.833 quilos, vindas pelo vapor "Mendoza", entrado em'
..
.„
9-10-937. m. 1.609, relação ,1:38. . •
...
•
..• 8
f,
•
Lote n. 71
•
M.S. — Dezeseta • taixas its. 1 a : 17,• pesando bruto 579 quilos,
200
alniles,
vindas pelo
.
'contendo papel estampado, pesando legal
watior "Laanland", entrado em 28-9-937, m .:. 1.1305, relação 219.
Lote n. 75,
• ,
S.P. — Quarenta e sete (47) . caixas na. 1 a 47, , pesando bruto
;3.394 quilos, contendo papel estampado; - em ,tires, pisando legal
2.277 quilos, cindas pelo vapor "Laan/and% entrado em 28-9-937,
an. 1.605, relação 219.
76
Lote
M.11. — Setenta e (71) caixas na. 1 -a 71, pesando bruto 3.255
quilos, contendo papel.. crepon colorido por qualquer, processo, em
folhas, pesando legal 1.828 quilos,- vindas pelo vapQr .-Laanland",
entrado em 28-9-937, manifesto 1.605, relação 219. •
. . .•
•
77
Lote
Stork Bros --- Um engradado -n. 3, pesando.bruto 45.quilos, con-4endo obras de madeira para outros usos, não classificadas, pesando
'legal 14 quilos.'
Dois engradados na. 4 e 5; peaandá bruto : 165 quilos, contendo
I
; fotografias não especificadas, pesando legal 83 quilos, vindos pelo'
rel. 219.
'vapor "Laanland", entrado em 28-9-937, m.
Lote n. 78
C.F.M. -- Dóis engradados na. 324/20 e' 324/243, pesando
inato 26 quilos, contendo vasos sanitários de louça; as. i e 2, peando legal 24 quilos, vindos pelo 'vapor "Salland", entrado em
1 30-11-937, m. 1:768 ou 1.950, rel. 223.
Lote n. 79
A. P. Um saco n. 134, pesando bruto 96 quilos, contendo elo',meato de bário para outros usos, pesando legal 95 quilos, vindos
gelo vapor alemão "Cap Norte", entrado em 28 de outubro de 1937,
IIn. 1.798 eu 1.49-, rel. 217.
Lote n. 80
•
&em marca — Uma barra soai número, de ferro, pesando bruto
quilos,
ili vinda pelo vapor "Waterland", entrado
3:
I1 50que
t tlosj7
230.
e
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Lote n. 81
I. Vermelho — contramarca 11 7532 — Uma barra de ferro pesando bruto 25 quilos, vind,a pelo vapor "Cap Norte", entrado em. • ,;
28-10-937, m. 1.798 ou 1.541, rel. 216.
•
Lote n. 82
Dia — 5.025 — Doi '
de arame farpado garvenizado para
cerca, pesando bruto 44 quilos e legal 42 quilos, vindos pelo vapor
"Jamaique" entrado em 3-11-937, m. 1.827 ou 1.707, rel. 222.
(Números dos rolos, 81 e 112.)
Lote n. 83
M.O.C. — Um engradado n. 165, pesando bruto 13 quilos, cona
.•
tendo um vaso sanitário de louça n. 2, pesando legal 12 quilos, vindo pelo vapor "Monte Pascoal", entrado em 2-12-937, m. 2.019 ou
1.669, relação 226.
Lote n. 8-1
. •
M.P. dc C. — Duas caixas as. 34 e 75, pesando bruto 23 quilos,
oontendo 14 garrafas com vinho ' (Reserva) de mais ' de 11 até ' 24.
graus, pesando legal 16 quilos, vindas pelo vapor "Siqueira Cama
pos", entrado em 194-937, m. 1.511 ou 1.540, rel. 221.
,
Lote, n. .85 ••
o.n.c.L. _ Um garrafão n. 3. de vidro, quebrado, sem valer; .
vindo paro vapor "Uruguai?', entrado eb 21-10,937", m. • 4.711,- relação 220.
Lote ri'. 86
- • Marxar — Unta caixa n. 85, peSando brutd '16 migo, contendo
.
2 latas, sendo 1 vasia e outra cheia, con,tendo"azeitonas eln-,stkXrnoUra,'
pesando legal 11 quilos', Vinda belo Vapor "Pará"; entrado eml,,a7-937,
n. 1.009, R. 200.
,
Lote n. $7 .
•
• ,
I.C.B.D. — Uma lata spn., pesando bruto, 21 quilos, contendor--Verniz - não especificado, pesando legal, AO . quilos, vinda pelo vapor • •
"Northe Prince", entrado em 30-10-937, n. 1.714 ou 1.802, R. 218.,
Lote n: 88
.
•
A
Uma barra de chumbo, 'pesando bento 43 quilos e letal 49
quilos, vinda belo vapor "Wost.' Carriargz.'".
, .entrado 'en) 4- 10-937'
M. 1.116 ou 1.613, R. 213.
Lote n. 89-'
Sem marca —Duas barras de aço,
pesando bruto 41 quilos,
e legal 40 quilos, vindas pelo vapor
entrado em 20-.6-936,-M....
1.029, R. 137.
.
.•
•
• -Late-ar. 90 •-•-.•
"'
Nos espaços de dóis eigulos, dois amarrados na
a e 2 e uma peça ria 3. Trais Volumes Pesando bruto , ' 242 .quiloa,•
com vergalhõeS de -ferro ou aço, pesando legal 240 quilos;
. Uma eaixa n. h; pesando , bruto-PO quilos, contendo -utanallioi não'
classificados para máquinas, pesando legal 123 quilos, vindas pelo
vapor "Balzae", entrado em 30-8-937, M. 1.426, R. 206.
Lote n. 91 .
575' —2 dentro de um triângulo. G amarrados; na.' 3.102, 3:331,
3.165. 3.181-2 e 2.195, pesando brnio'.110 quilos, contendo Obras não
classificadas de ferro batido .simples, pesando legal 100 quilos vindot
pelo vapor "Schericlan", entrado em 2-19-937, M. 1.830 oti 1'.238,
tOR :
Lote n. 92
I.A.A. Uma caixa is. 3.494, pesando bruto 21 quilos, contendo
tecido de aniagem ou canhamaço liso ou entrançado, pesando rer.!.
19 quilos, vinda pelo vapor "Bagé", entrado em 26-12-936, M. 1.91a,
R. 166.
Lote n. 93
AB — 30 caixas na. 150 a 179, pesando bruto 2.340 quilos, contendo: papel crepon estampado em tiras, pesando legal 1.770 .,
quilos, vindas pelo vapor "Salland", entrado em 11-5-37. R. 188.
Lote n. 91
• . .
AB s.-- 16 caixas na.. 180 a 195, pesando bruto 1.319 quilos,
contendo: papel vegetal em tiras, estampados, pesando legal 1.173
quilos, vindas pelo vapor "Montfeerland", entrado em 24 de maio
de 1937, M. 287. R. 189.
Lote n. 95
SR — 45 caixas na. 1 a 45, pesando bruto 3.573 quilos, contendo: 90 bobinas de .papel estampado, posando legal 2.800 quilos,
%findas pelo vapor "Mantfeerland", entrado em 24-5-37.
Lede n. 90
Simon Meissl S. C. — Dois pacotes na. 1 e 2, pesando bruto
oito quilos, contendo: obras impressas' de mais de uma ear; pesando
legal 7 quilos, vindos pelo' vapor "Montfeerland", entrado em 2; de
maio de 1937. 11., 189.
Lote n. 97
—.32 caixas 'na. 1 a 32, pesando bruto 2.856 quilos, contendo: 64; bobinas de papel estampado, pesando real, 1.810 quilos,
,yindas pelo vapOr. ,"ArnsterIland", entrado era 7-6,-37. M. phi. R.,
•

.
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Lote n. 98
•
Philips: Um cartão n. 5.946, pesando bruto 11 quilos, corta
ádos Uma válvula estragada para rádio, pesando legal cinco quilos,
vindo pelo vapor "Eermland", entrado em 5 do março de 1936. hl.
308 R. 120.
ARMAZEM N. 9
Lote n. 99
AV.. dentro de um triângulo de base incompleta: 40 encapados
com o peso bruto de 2.203 quilos contendo: Fumo de rólo e semelhantes, com o peso total, de 2.130 quilos, vindos pelo vapor nacional
"Campos Sales", entrado em 9 de setembro de 1936. M. 1.190.
Conferente Negreiros.
AR1n1AZEM N. 17
.
Lote n. 100
Sem marca - Quatro amarrados, quatro táboas cortadas, de madeira nas dimensões próprias elas caixas simples, peso legal 240 quilos, vindosS pelo vapor "Alliados", emtrado em '2-8-937, M. 1.178.
R. 245.
Lote n. 101
JOPA - Vinte e três táboas cortadas de madeira, nas dimana
soes, próprias das caixas, peso legal 250 quilos, vindas pelo vapor NaL
",Alilados", entrado em 2-8-937, M. 1.178, R. 245, digo, Vapor
i"Buarque de alacedo", : entrado em 3-9a937, M. 1.364, R. 246.
Lote n. 102
•• C.C.B. -- Um "amarrado a¡n. de iáboas 'cortadas de madeira nas
dimensões próprias dás caixas,. pesb legal, 100 :quilos, .vindo pelo vapor Nal, "Paraná", entrada em 2_1-4-937,, M. 618, R. 242.
Lote n. 103
quatro
amarrados
de táboas cortadas de madeiSem marca •
ra, nas'dimenseies próprias das caixas, peso legal, 120 quilos, vindas
Rolo 'vapor' Nal..-"Banta Catarina", entrado em 24.9 a937, M. 1.474;
R. 218:'
Lote n. 104
cinco
caixas sin. contendo: Mate, pesando,
A.C.C. '-Vinte e
bruto 1.575 quilos .para 2.509 pacotes, vindas pelo vapor. Nal.,'
"Vesper", entrado mis 8-9-937, M. 1.380,.R. 247..
AVISO
Só poderão licitar os lotes constantes de drogas, tóxicos, etc.;
.es senhores farmacauticos, droguistas; devidamente licenciados, na
koIrrna do vigente regulamento sanitário.
Na véspera e np„dia do leilão as mercadorias que tiverem de ser
arrematadas estarão 4 disposição dos senhores pretendentes que as
queiram examinar .pastando para isso se dirigirem ao , Fiel do arrimem.
O arrematante entrará cem ,o sinal de 29 % em dinheiro, he
ato de assinar o termo, recebendo um conhecimento ensaiei .° do,
talão.
, • O decreto n. 24.055, de 28 de março de 1934, altera o art. 5.°,
do decreto n. 20.359, de 2 de setembro de 1931.
De acordo com o decreto n. 643, de 14 de fevereiro de 1938,
art. do, mandando executar o regulamento expedido pelo decreto
n. 591, de 15 de janeiro de 1936,-ficam os arrematantes sujeitos ao
pagamento de mais de 2 % para os comerciários.
Alrandega do Rio de Janedo, 7 de dezembro de 1938. -.Rodolpho Pinheiro, escrivão.
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Armazem n. 1 - Navio *japonós_ Ssigos.. Ptrrti, graeNdo an! 26
.de novembro de 1938:
.
1 caixa, K(D)N, p. 1.780, pesando 42 •quiloa, repregadla.
1 dita, (II), n. 11.143; pesando 34' quiloa;'ideni. • 2
' ,a•••
1 dila, idem, 'n 47.451, pesando 57 quilda, idem. . "'"1 dita, USBRA.S,. n. 917, pesando 41 quilos,- idem.
• 1.1,1*.
1 dita, K(114)N; n. 2.9??, pesando 49 quiloss'avariade.
1 dila, idem, n. 2.926, pesando 48 quilos, repregada.
;1 dila, idem, n. 2.928, pesando 50 quilos, avariada.
1 dita, idem, n. 2.942, pesando 89 quilos represada. •
1 dita, (109), n. 2:6a6, pesando 37 quilos, idem.'
1.
1-dita, idem,•n. 2.726, pesando 45 quilos- idem..
1 dita, (69), n. 197, pesando 32 quilos, ideni.
1 dita, idem, n. 205. pesando 15 quilos, idem,
i dita, idem, n. 203, pes a ndo 25 quilos , idieglo
1 dita, ideia, n. 192, pesando 21 quilos, ` idem. , ,
i dita, (115), a. 53, pesando 52 quilos, idem,
•
i dita, (NB), sa 2, pesando 23 quilos,'idieni.
1 dita, X(P)N, n. 614, pesando 103 quilos. avariada;
1 dita, ,5-11, n. 212, pesando 17 quilos, repregada.
1 dita,. (T-1405-C80), n.'4.476, pesando 35 :quilos,- idem.
Armazem n. 1*- Navio.inglas Afeantarci,ntracado em 254ensaa
vembro de 1938:• •
1 caixa, EM,F, n. 2, pesando 128 -quites. avariada.
1 dita, GE, n. 5, pesandc 12 quilos, epregada.
Armazem n. 1 - Navici S/S "Alcântara", atracado em 2$ 4e
novembro de 1938: . • . •
r.-•
. 1 amarrado de caixas, Córte Real;.n. 159; pesando 25 . quilos; a_aa
•a • ,
pregado.
'
1 dito, idem, n. 100, pesando 25 quilos, idem.
a. 1 dito, idem, n. 139, peaands 25 quilos, idem.
• 1 dita, idem, n. 53, pe,sando„0 quilos, idem.
1 dito, idem, n: f.0,-pesanclo -28 quflos,;idetn,
1 caixa, C(M)C, n. 3, peaafida 14 quilos, avariada.
1 4,4.a, idem, n. -4, pesando 13 .• quilos, idem..
.•,.
'1 dita, idem,.n. 8. • pesan4a' 14 'quilos; idem.
1 saco, M I, n. 19. pesando 43 quilos, roto.
dito, idem, n. 4a, pesando 44
quilos-'idem.
',
• 1 dito, idem,,n..57, pesando 45 quilos, idem.
.1 ,di0, -.idern 4 n.. 56; pesando 45quilos," idem
,..- 1 , dito, idem, n.• 36, pesando 37 Tenilloa, adem._
1 dito, M S, n. 1. pesando 41 quilos,
.
1 dito, idem, n. 26, pesando 26 quilos, leiam.
-•
caixa.. P L C, IV '24, 'pesando 12' .quilos, repregada. •
1 dita, P II, n. '211, pesando 1z Oitos, avariada. •
1, arriai-rad° de caixas,'Ajax; T'.R C, n..17,- pesando-.23 attlgoas
repregada. idem, n. 23, pesando 27 quilos. . idem. dito
• 1 de 2 caixas, idem, n. 26, pesando 12 quilos, idem,
Armazena n. 1 - Navio alemão "Monte Rosa", atracado em.10,,
de novembro de 1938:
1 caixa, -S & C, n. 1.669,, pesando 27 . quitas avariada.
•
dita, idem, n..1.672,;•idern,.
1 dita, idem, n. 1;668. idern..
1 dita, St. CF, n. 4.214, pesando 129 quilos, avariada:
1 dita, S/Marca, n.- 1.026.'peaand6 57 'quilos, repregada.
1 dita, Touro, n. 7.742, pesando-29 quilos, Idem.
••
1 dita, A C, n. 150, avariada.
1 dita, idem, 'a. 183, ideai.
1 dita, idem, n. 194, idem.
i dita, idem, n. 215, idem.
1 auto, Autodieset, n. 5.965, avariado.
1 caixa, A M L; n..6.141. pesando 205 quilos, idem.•..
Alfândega do Rio de Janeiro
1 dita,.Besco, n. 5.993, pesando 38 quilos, 'idem.. •
Primeira Secçãa
1 dita, Boa, n. 2.810,-pesando 28 -quilos, idem.
1 dita, (Conti), n. 18.606, pesando 118 -quilos, repregada,•
Pela Inspetoria desta Alfândega se faz público, para oanheci„
1
dita, Casa Masson, n. 2.335, pesando 57 quilos, idem.
' arbento dos interessados, que foram descarregados para esta repar1 saco, G li C L, n. 4, pesando 88 quilos, roto.
tição os volumes abaixo mencionados, com sinais de avaria e da
i caixa (II-B), n. 3.631, pesando 57 quilos,,repregada.
(falta, devendo seus donos ou consignatários apresentar-se no prazia
1 dita, 0(76)C, n. 287,-pesando 172 quilos, avariada. .,
xde 15 dias, para providenciarem a respeito.
1 dita, Novern, n. 5.120, pesando 78 quilos, vasando...
Armazem n. 1 - Navio Aeg-ina, entrado em 29 de novembro,
1 dita, (0A), n. 1.822, pesando 66 quilos, repregada.
iiie 1938:
"
•
1 dita, P M C, n.. 466, pesando Wquilos,. idem.
1 saco, 1CIIVRJ--344; sem número, pesando 57 quilos, rota.
i dita, R J D, RS.430, n. 44, pesando 12 quilos,
1 dito, idem, Idem, pesando 51 quilos, idem.
, 1 amarrado de caixas, idem, ns. 59 e 62, pesando '4 cajilaa: •
1 caixa, CAI', idem, pesando 37 quilos, represada.
Acro.
1 caixa, II, n. -1.372, pesando 27 quilos, avariada,
Armazem n. i - Navio italiano Conte Grain.de, atracado em 29
1 barril, RAVA S,.n. 220, pesando 119 _quilos, aluando.
( de novembro de 1938:
1 caixa, AL, n. 1, pesando 80 quilos. repregada e avariaria.
i dito, idem, n. 212. pesando 120 ' quilo, idem.
1 dita, ASSO-VIO-API, n. 6.673, pesando 54 quilos, vasando;
Armazem n. • 2 - Navio "Jamalque", atracado eia •4 de 'inaa'
•
Ia
1 dita, idem, idem, n. 6.6.82, pesando 54 quilos,
vembro de 1938.
1 dita, idem, idem, ,n. 6.674, pesando 54 quilos, idem.
1 ca:xa, ABC, n. 302, pesando 28 quilos, avariada.
1 dita, idem, idem. n. 6.678, pesando 54 quilos, idem.
1 dita, AO, n. 2,. pesando 20 quilos, idem,
•
dita idem., idem, n. 6.679, pesando 31 quilos, idem.
1 dita, idem.,n. .15, pesando. 22 quilos; idgn,.
1 dita, idem, idem, n. 6.683, pesando 54 quilos, idem,
1 dita, idem, , n.,20, pesando 30 quiloS, idem.
dita, idem, idem, n. 6.677, P en a do 50 quilos, idem.
• 1 dita, idem, n. 21, pesando 52 quilos,. repregada.:
I dita. MESBLA, n. 1.004, pesando 138 quilos, ar::!riar_la
1 dita, CA, n. 5, pesando 20 quilos, avariada.
1 dita, idem, n. 1.006, pesanuo 133 quilos, idem. .
1. dita, F & Cie., n. 16, pesando 8 quilos, repregada.
1 dite. idem, n. 1.006, peaaado 133 quilos, ;dein. ,dita,
- FI - Aurora - C, n. 4.74i, pesando 181;callos,
I dita, 11...Ambasciata D'Italia, n. 2, pesando 100 .quilos
repreenda. -- •
_
i dita; idem, si. 1, pesando 120, - quilos, icica',
1 cesto, Popmery, n. 176, pesando 22 qujIm, aNarreó.
> •'" •
1

;1
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OLSEN,'ri. 239, peaan
peiando 27 Viflós, avariada.
!I .1 : dita T. - JANER & CIA.. --:.: 0 -'279
.- 1-2204
quilos, idem.
A dita, idem, n. 29, pesando 28 quilos, Liem.
4 dita, idem, n. 159, pesando 358 quilos, idem.
ii dita, idem, n. 4 pesando 19 quilos, repregada.
1 Bobina, T. Janer & Cia., C 279, Olsen, n. 195, pesando 847 q
4 dita, R C, it Co., a. 54, peasndo 215 quilos, avariada.
logramos, avariada.
41 dita, BP, n. 9.349, pesando 21 quilos, idem.
1 dita, Correio da Manhã 1.078-4, n. 1.148, pesando 304 qui
Á dita, idem, n. 9.342, pesando 38 quilos, avariada e marchada. , gramos,
avariada.
1 dita, R O da Co. n. 54, pesando 215 quilos, avariada.
i amarrado de nhã°, Touro, n. 7.515, pesando 45 quilos, roto.
1 dita, idem, n. 301, pesando 600 quilogramas, idem.
1 dito, idem, n. 7.598, pesando 54 quilos, idern.
1 dita, idem, n. 369, pesando 589 quilogramas, idem.
1 dito, idem, sin., pesando 45 quilos, idem.
1 dita, 7.430-B, n. 405, pesando 498 quulogramos, idem.
•
4 automóvel, Ary-Rabay - 905.528, n. 1.008, pesando 1.130,
1 dita, idem, n. 459, pesando 537 qu logramos, idem.
variado.
1 dita, idem, n. 663, pesando 377 quilogramas, idem.
1 dito, Ary-Rabay - 905.647, n. 14, pesando 750 quilos, idem.
i dita, idem, n. 462, pesando 508 quilogramas, idem.
Armarem n. 2 - Navio inglês "Southern Prince". atracado em
1 dita, idem, n. 505, pesando 440 quilogramas, idem.
25 gle novembro de 1938.
1 dita, idem, n. 424, pesando 515 quilogramas, idem.
1 caixa, B111 & Cia. n. 1, pesando 57 quilos, repregada.
1 dita, idem, n. 475, pesando 488 quilogramas, idem.
4 dita, DB 84 F - FO - 7088, n. 2, pesando 44 quilos, Idem.
1 dita, idem, n. 545, pesando 479 quilogramas, idem.
(1 eartão, Goodyear, n. 4.301, pesando 6 quilos, rto.
1 dita, idem, n. 498, pesando 466 quilogramas, ideni.
' 1 dito, MRL, n. 13, pesando 6 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 437, pesando 504 quilogramas, idem.
i caixa, R 34.099 - (R), n. 481, pesando 181 quilos, avariada.
i dita, idem, n. 546, pesando 486 quilogramas, idem.
1 dita, B (RIO) O R, n. 212, pesando 98 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 580, pesando 500 quilogramas, idem.
.
i dita, RBS, n. 1, pesando 130 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 438, pesando 510 quilogramas, idem.
1 dita, W & CL, n. 134i1, pesando 75 quilos, repregada.
f dita, T. Janer & Cia., G 310, Olsen, n. 45; pesando 283 quli
1 dita, CFW, sin., pesando 53, repregada.
logramos, idem.
I
1. caixa? TC - 9.386, n. 19, pesando 31 quilos, avariada.
dita,
T.
Janer
&
Cia.,
C
279,
Olsen,
n.
1.011,
pesando
608
qi*
1
1 dita, JGP.C, n.1, pesando 58 quilos, repregada.
logramos, idem.
1. dita, LMB, n. 2, pesando 97 quilos, repregada
1 dita, idem, ri.. 1.128, pesando 601 quilogramos, idem.
1 cartão, MRL, n. 13, pesando 2 quilos, roto.
1 dita, S 117-VII CF, n. 538, pesando 468 quilogramas, idem.
• 1 dito, RCAV, n. 1.084, pesando 4 quilos, idem.
i dita, idem, n. 387, pe ,,,ando 468 quilogramas, idem.
"1. amarrado de cartão, IICAV, n. 1.083, pesando 20 quilos, idern.
1 dita, S 115-X GF, n. 50, pesando 498 quilogramas, idem.
1 dito, SW, n. 1.007, pesando 16 quilos, idem.
. , 1 dito, idem, n. 1.005, pesando 19 quilos, idem.
Armarem n. 8 - Navio chileno "Punta Arenas", atracado ent
4 oartão, idem. n. 4. pesando 5 quilos, idem.
24 de novembro de 1938:
'Armarem n. 3 - Navio americano "Argentina",. atracado em
i saco, C(33 14, s/n., pesando 39 'quilogramas, roto.
.
I/ de novembro de 1938.
1 dito, CCB22, idem, pesando 53 quilogramas, idem.
i engradado. INC, n. 848.212, pesando 60 quilos, avariado.
l' dito, GCB21, idem, pesando 57 quilogramas, idem.
Armazem n. 3 •-n Navio americano Delsud, atracado em 30 "tle
1 caixa, O&C Corcil, idem, pesando 12 quilogramas, repregadq,
1 cartão AMES, n. 14, pesando 17 quilos, roto.
i dita, idem, idem, pesando ii quilogramas, idem.
40 amarrados de chapas, 5.158, avariados,
i saco, CGB 20, idem, pesasdo 44 quilogramas, roto.
1 dito, idem, idem, pesando 52 quilogramas, idem.
, Armarem n. 4 - Navio francês Manilha, atracado em 29 0
1 dito, idem, idem, pesando 35 quilogramas, idem.
novembro de 1938.
1 dito, CCB 15, idem, pesando 64 Quilogramas, idem.
i caixa PB Cia., n. 12, pesando 16 quilos, avariada.
,. 1 dita, idem, n. 5, pesando 16
idem.Armaremquilos,
n. 9 - Navio inglês "Highland
Chieftain", atracadt
1 dita, P B Co. n. 35, pesando 26 quilos, vasando.
,
de
novembro
de
1938:
era.
25
de novembro de 193'8.
3 fardos, Sousa Matos, s/n., pesando 52, 40 e 49 quilogramoill
Armarem n. 5 - Navio norueguês Bargland, atracado em 22 rotos.
. 1 bobina, T. JANER & Cia. - C 279 - OLSEN n. 145, pesando
1 dito, S. I. Q., idem, pesando 48 quilogramas, idem.
"" ft palTa, B. n'.'28,

340 quilos, avariada.
1 bobina, CORREIO DA MANHÃ - 107/4, n. 1.124, pesando 318

quilos avariada.
: a dita, idem, n. 319, pesando 574 quilos, idem,
. i dita, idem, n. 321, pesando 573 quilos, Idem.
I . 1 dita, idem, n. 770, pesando 458 quilos, idem.
. 1 dita idem, n. 769, pesando 453, idem. •
• - 1. dita, idem, n. 757, pesando 442 quilos, idem.
1 dita, idem, ri. 315, pesando 600 quilos, idem,
1 dita, idem, n. 307, pesando 313 quilos, idem.
1 dita, idem, ri. 322, pesando 568 quilos, idem.
1 dita idem, n. 313, pesando 574 quilo, idem.
. , 1 dita, idem, n. 374, pesando 576 quilos, idem.
-, 1 dita, idem, n. 305, pesando 578 quilos, idem.
i dita, idem, n. 361, pesando 600 quilos, idem.

1 caixa, O. L. G., n. 190, pesando 26 quilogramas, repregada.
Armazem n. 9 - Navio inglês "Alcântara"; atracado em 25 41
novembro de 1938:
1. barril, Patria, n. 254, vasando.

1 dito, Vermelho, n. 184, pesando 14 quilogramas, idem.

3 garrafões, V. M. & C., na. 111, 184 e 223, quebrados.

a ditos, Patria, n. 239 e 216, idem.
• 2 ditos, D. A. C., na. 345 e 132, idem.
2 ditos, Pecai, ris. 185 e 74, idem.
1 dito, Adega, n. 52, idem.
3 barris, Vermelho, ris. 426, 54 e 224, pesando 30, 32 e 26 quii
logramos, vasando.
N.
2 garrafões, A. A. & C, ns. 104 e 35, quebrados,
2 garrafões, Adega, ns.. 161 e 166, idem.

2 ditos, Parai, ns. 54 e 181, idem.
1 dita, idem, n. 373, pesando 608
quilos,
3 ditos,
P. L. & C., ris.idem.
180, 334 e 336, idem.
1 dita, idem, n. 1.127, pesando 311 quilos, idem.
ditos,
idem,
ns.
468,
58, 29 e 596, idem.
'4
1 dita, 7.430 - B, n. 585, pesando 510 quilos, idem.
na. 43, 74 e 277, idem.
3 ditos, D. A. G.,
1 dita, idem, n. 400, pesando 525 quidos, idem.
2 ditos, Patria, ns. 209 e 106, idem.
1 dita, idem, n. 591, pesando 500 quilos, idem.
1 caixa, Sousa Matos, s/n, pesando 82 quilogramos, repregadalj:
1 dita, idem, n. 556, pesando 488 quilos, idem.
2 caixas. (G.B.), na. 6 e 38, pesando 64 e 65 quilos, repregadat,
1 dita, idem, n. 220, pesando 450 quilos, idem.
ditas, V. M. & C., na. 1 e 29, pesando 66 e 66 quilos, Menu:

..... 1 dita, idem, ri. 578, pesando 494 quilos, idem.
':- 1 dita, idem, n. 559, pesando 488 quilos. idem.
1 dita, idem, n. 557, pesando 485, idem.
1 dita, idem, n. 555, pesando 499 quilos, idem,
1 dita, idem, n. 493, pesando 483 quilos, idem.
1 dita, S 117/VII - CF, n. 138, pesando 218 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 318, pesando 429 quilos, idem.

,.

1
r'Vapor
'Vapo (hiate) "Buarque de Macedo, de 26-9-38:
i
20 amarrados de to/dos de forro, DI. sem números„ avariado!.
.• n
pela chuva de 17 - 10 - 38.
Armarem n. 10 - Navio "Traubador". atracado em 22 de Mai'
vembro de 1938:
1 saco, Serra, n. 43, pesando 80 quilos, roto.
1 dito, idem, n. 210, pesando 33 quilos, idem.
1 tambor, (R.F.M.), n. 6, pesando 206 quilos, vasando.
Armazem n. 10 trânsito - Navio japonês "Santos Marli", atrarg9,
nado em 26 de novembro de 1938:
11
1
1 caixa, L.W.C.-Baia, n. 3, pesando 28 quilos, repregada.

-;

. lá

1 dita. idem, n. 505, pesando 471 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 666, pesando 340 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 525, pesando 474 quilos, idem,
1 dita, idem, n. 522, pesando 460 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 642, pesando 340 quilos , idem.
• i 'dita, idem, ri. 110. pesando 199 quilo, idem.
1. dita, idem, ii. 312, pesando 412 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 2, pesando 3 quilos, idem.
1 dita, idem, n. 531, pesando 477 quilos, idem.
Armazem n. 10 - Navio inglês "Southern Prince", atraca
1 dita, 5 115/X - C F, ri. 15, pesando 486 quilos, idem.
•
• em `..! de novembro de 1938:
1 dita, idem, ri. 49, pesando 500 quilos, idem.
1 caixa, S.F.C., ri. 11.891, pesando 26 quilos, repregada.
1 dita, T. JANER & CIA. - C 31'0 - OLSEN,.n. 238, pesando
286 quilos, idem.
Armarem interno 17 -- Vapor "Aliados", atracado em 21 tts.
1 dita, idem, n. 401, pesando 279 quilos, idem.
IN
notremko de 1938:
t dita, id e m, ri. 260. pesando 291 quilos, idem.
•vos,
A.M.,
sins.,
pesando
54,
54
e
56
quilos;
retos.
,
t dita, idem, n. 109, pesando 276 quilos, idem.
""3 Moa; BLIN-JIOSES . s/ne.., pesando 52, 58 e 78 quilos, idet.0
1 dita, Mero, 11. 4:19, pesando t80 quilos, idem.
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T.1, r . y . andu 53. 47 e 46 quilos, idem.
r! 80 amarrados de táboas, M C, idem, pesando 55 "quilds cada em.
Celeste,
pe,ando 47, 53 e 58 quilos, idem:.
iktem,
2 ditos, idem. idem, pesando 52 e 55 quilos, idem.
5 fardos, C F G L, idem, pesando 100 quilos cada um, idem.
8 ditos, C.D.&C., s/ns., pesando 51,. 54 e 50, idem.
3 ditos, idem, idem, pesando :0, 50 e 50 quilos, reprerrados.
" 3 ditos, idem, idem, pesando 52, 54 e 50 quitas idem,
Armazern n. 18 - Hiate nacional "Avains", atracado em 20 ,..
3 ditos, idem, idem, pesando 55, 51 e 54 quilos, idem.
Jovembro de 1938:
3 ditos, idem. idem, pesando 46, 47 e 52 quilos, ideM
3 sacos, 5 A C C, sem número, pesando 50, 51 o 48 qu;los,
3 ditos, idem, idem pesando 44, 52 e 58 quilos, idem.
• 3 ditos, Idem, idem, pesando 19, 47 e 50 quilos, idem.
3 ditos, idem, idem, pesando 43, 46 e 46 quilos, ideM.
3 ditos, idem, idem, pesando 51, 52 e 49 quilos, ideio
3 ditos, idem, idem pesando 55, 52 o 58 quilos, idem.
.8 ditos, idem, idem, pesando 50, 48 e 50 quilos, idem.
3 ditos, idem, pesando 43, 47 e 43 quilos, idem.
3 dites, idem, idem, pesando 50, 49 e 48 quilos, idem.
2 ditos, idem, idem, pesando 38 e 49 quilos, idem.
Armazem n. 10 - Navio nacional "Mormacruy", atracado em
. 29
2 ditos, idem, idem, pesando 56 e 58 quilos, idem.
do novembro de 1938:
3 ditos, Extra, idem, pesando 40, 44 e 46 quilos, idem.
15 rolos, C O. O F D, avariados.
3 ditos, idem, idem, pesando 36, 45 o 48 quilos, idqm.
1 caixa, Comercial e Marítima, n. , 20, pesando 94 quilos, re2 ditos, idem, idem, pesando 44 e 44 quilos, idem.
negada.
2 ditos, idem, Piem idem, pesando 43 e 45 quilos, ideai.
1 dita, J. J. PMOe 1.324, n. 6, vasando.
2 ditos, F.11., idem, pesando 38 e 39 quilos, idem.
1 cartão, Touro, n. 1.221, pesando 80 quilos, roto.
idem, pesando 38 e 35 quilos, ideei'.
2 ditos,
Primeira Secção, 7 de dezembro de 1938. - Oséas Costa, chefe.
3 sacos FR-PC&C. ns. 53, 53, 56, rêtes.
2 ditos, idem, idem. 57 e 42, idem.
3 ditos Farroupilha, ns. 47, 46 e 42, idem.
MINISTRIO DA MARINHA
.
2 ditos, idem, ns. 45 e 46,i1em.
2 ditos HS, na. 56e 51, idem.
Tribunal Marítimo Administrativo.
1 caixa Mentz. ns. 3.771 e 127. renregada.
RARA
CIÉNCIA
A
TERCEIROS INTERESSADOS DO ACÓRDÃO PlIOFERIDO PELO
1 dita, idem, na. 3.788 e 128, idem.
TRIBUNAL MARÍTIMO ADMINISTRATIVO, NA DÓRMA ABUX0
1 dita, idem, na. 3.773 e 163. latem.
saco Peral. n. 46, ráto.
O vice-almirante Dano Paes Leme de Castro, presidente do Tribunal Marítimo Administrativo da República dos Estados Unidos do
• 2 sacos PS & C, na. 36 e 42, idem..
Brasil, pelo presente edital, na fórma da lei, notifica aos interessa2 ditos Phenix. ne. 54 e 50. idem.
n
dos pelo prazo de quinze dias a contar da publicação do presente,
2 ditos, idem. na . 56 e 57, idem.
que, por este Tribunal, foi proferido acórdão em o processo número
3 ditos, P. O, ns. 50, 53 e 52, idem.
duzentos e cinquenta e quatro, referente à colisão do navio nacional
3 ditos, idem, res. 50, 52 e 58, idem.
"Atalaia", com o cáis do pôde de Salvador, Estado da Baía, ocorrida
3 ditos, 'VP0 & C, ns. 58, 56 e 49. idem.
'em nove de outubro de mil novecentos e trinta e sete, absolvendo
3 ditos, idem. ris. 48, 43 e 45, idem.
de culpa todos os representados, por falta de provas e. consequente3 ditos Va/ente, ris. 45, 46 e 41, idem.
mente, mandando arquivar o respectivo processo. E, para ciência de
3 ditos, idem, na. 47, 40 e 36, idem.
todos os interessados, expede-se o presente edital para os efeitos
2 ditos, idem. na . 43 e 41, idem.
jegais.
2 ditos. idem, na. 43 e 45, idem.
Dado e passado nesta Capital Federal, aos seis de dszembro de
1 barril V & S L,ric. 17.269 e 65, vazam
.
mil novecentos e trinta e oito. Eu, Hugo Balloussier, oficial admiArmazem n. 17 - Navio "Ana" - Entrado em 28 de
nistrativo, classe "H", o dactilografei. E eu, Gilberto de Alenear
¡de 1933.
•
13aboya, secretário do Tribunal, o subscrevi. - Dano Paes Leme
• 1 saco, ADM. s/n. pesando 49 quilos, roto.
de Castro, vice-almirante, presidente.
1 dito, idem. idem. pesando 47 quilos, idem
1 dito, idem, idem, pesando 48 quilos, idem,
Diretoria de Fazenda
dito, idem, idem, pesando 27 quilos, idem..
1 dito, idem, idem, pesando 50 quilos, idem.,
COMISSÃO DE CONCORRÊNCIA
1 dito, idem. idem, pesando 46 quilos, idem..
EDITAL DE REFERENCIA E RETIFICAÇÃO
1 dito, CFTC, idem, pesando 54 quilos, idem.
1 dito. cravo. idem, pesando 57 quilos. idem,
1. De ordem do Sr. Contra-almirante diretor geral de Fadito. CM. idem, pesando 54 quilos, idem.
zenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha
dito idem, idem. pesando 50 quilos, idem.
publicado no "Diário Oficial" do dia 6 de dezembro de 1938, a fls.
1 engradado JF, idem, pesando 50 kilos. avariad0."
24.030, relativo à concorrência administrativa, que será realizada
t dito, Idem, Idem, pesando 50 quilos, idem.
itestli Diretoria, no dia 15 do mès de dezembro do 1938, para fomeeitnento de artigos do grupo 36.
1 dito, idem, idem, pesando 50 quilos, idem.
1 dito. idem, idem, pesando 50 quilos, idem.
2. Outrossim, comunico que no referido edital, deve ser feita
ia seguinte retificação: Onde se lê: "dia 15 de dezembro, às 13
dito. idem, idem. pesando 50 quilos. idem.
Dores", leia-se: "dia 14 de dezembro, às 13 horas".
1 amarrado. caixa, MPC, idem. pesando 50 quilos, ide..
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha.
1 dito, idem, idem. pesando 44 quilos, repregado.
em 9 de dezembro de 1938. - José Sportelli, capitão-tenente con1 dito. idem. idem. pesando 41 quilos, reprega,do
tador Naval, secretário.
1 engrado. JF, idem, pesando 44 quilos, idem.
1 saco, Perfiz. idem, pesando 47 quilos. rát0.
1 dito. idem. idem, pesstuin 5N quilos. idem,
MINISTÊRIO DA GUERRA
Armezem interno n.,17 - Mate "O. Pinho *, atraelidd enx
de novembro de 1938:
Companhia Escola de Engenharia
1 saco, Auro, sem número, pesando 24 quilos, roto,
1 dito. Cota, idem. pesando 41 quilos. idem.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2 ditos, idem. idem. pe gando 50 aniles, avariados.
Chama-se
a
atenção
dos 'interessados para o edital de concor2 ditos. C L. idem pesando 44 e 37 quilos, idem.
rência para instalação de barbearias publicado no "Diário Oficiai'
2 ditos. DIVO. idem, pesando!? e 19 quilos, iderri.
de 6-do corrente, à página 24.605.
3 ditos, Danmar. idem, pesando 43. 39 e 41 quilos, ident.
3 ditos. idem. 14cm. pe2ando RR, Rei e 43 quilos, idem,
Primeira Circunscrição de Recrutamento Jilitar'
dito. Piem. idem. pesando 50 (Infles, avariado.
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA
• 3 ditos, I,. idem, pesando 45. 47 e 43 quilos, rotos.
1 dito. Minerva, idem, pesando 44 (mitos. idem.
De
ordem
do
Sr. coronel presidente do Conselho de Administra5 ditos. L C. idem. pesando 50 (mitos, avariadoS.
otlo, comunica - se aos interessados na concorrência para fornecimen2 ditos, Nida, idem, pegam-do 14 quilos, roto.
to a esta C. R., publicada no "Diário Oficial" de 25 de novembro
4 dito, idem. idem. pecando 50 mil l os, avariado:
próximo
findo, que nas respectivas propostas não devem ser conditos. Sonho. idem, pe candn 30, 35 e 33, rotos.
siderados
os artigos que figuram no edital, sem prefixo, sob o titulo
3 ditos, idem, idem, pesando 39 29 e 40 quilos, rotoi.
"Material usado na C. 11. ou somente "Usado na C. R.", em virO ditos, idem, idem. pesando 50 ouilos, avariados.
tude da determinação do Sr. ministro da Guerra, em aviso n. 837,
3 dites, Japonez. idem, pesando AR. 51 e 53 quilos, rotos.
de 22, publicado no D. O. de 30, tudo de novembro próximo findo.
2 ditos. idem, idem, pesando 44 e 56 quilos, Idem.
- Luiz Gonzaga da Costa, 1.0 tenente de administração, almoxari2 ditos. idem, idem, pesando 55 e 56 quilos. idem.
fe-tesoureiro.
15 ditos, idem. idem. pesando 60 quilos, avariados.
• 1 Jacá, Pinho, idem, pesando 34 quilos, avariado.
PriMeira Formação Sanitária Regional
Armazem n. 18 - Navio-motor nacional "Buarque Macedr,,
atracado em 28 de novembro de 1038:
EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS
30 arnarrdos
taboinhas, G P. \sem nfimero, pesando 73 quilos
.
sloe
acórdo
com
a autorização do Senhor Coronel diretor da DiCada um, avariados.
rétotia de Remonta e Veterinaria, e de ordem do Senhor Capitão mé30 pranch5es. U F E, idem. 20 quilos cada um, idem.
dio* Doutor Renato Augusto Monteiro da Cunha, comandante da ia
20 ditos, Y M P, idem. idem. 'dem.
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5° Certidão do que trata o § 1° do artigo 33, do regulamento doe
Formação Sanitária Regional, serão vendidos em hasta pública 11
(onze) animais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito, às dois terços.
6° Declaração escrita, do negociante, indicando o ramo de
nove horas do dia 9 de dezembro próximo vindouro, no quartel da Priindústria ou de seu comércio, afim de ser inscrito para coecorrer:
meira Fornlação Sanitária Regional sito à Avenida Pedro II n. 383.
Quartel em São Cristovão, 24 do novembro de 1938. — José Olym- mos grupos ou artigos que são de sua especialidade industrial ou
comercial. Esta declaração deverá ser provada com documentos pré-.
pio Moreira da Silva, 4 0 tenente de Adm. Almoxarife.
prios, além de licença da Prefeitura, de negociante, em grande es-,
Serviço Central de Transportes
• cala.7° Certidão e guia da Alfândega, provando que é importador EIA,
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de concor- grande escala, quando se tratar de artigos de procedência estran-i-,
rendo publicado no "Diário Ofieial" de 6 do corrente, à página seira.
8' Certidão provando que cumpriu fielmente o último contrato
24.605.
ou ajuste celebrado com o Governo.
90 Os documentos acima, deverão ser sempre em original ou em
Fábrica de Material contra Gazes
certidões legais.
Chama-se a atenção dos interessados para o edital ee concnrIII — Os .pedidos de inscrição deverão ser bem claros, declarenda administrativa, publicado no Didrio Oficial de 2 do JggSeDtP, rando o peticionário, discriminadamente, os documentos que apree'
página 24.322;
sentar.
IV — O julgamento de idoneidade das firmas proponentes reae
lisar-se-á no dia 14 de dezembro, às 14 horas, pelo Conselho de Ade
\Segunda Região Militar
reinisfração, com a presença dos interessados que comparecerem.
HOSPITAL MILITAR DE SÃO PAULO
V — Os interessados deverão declarar em Seus requerimentos
Chama-Se á atenção dos interessados para o editai de concor- solicitando inscrição, cxiie se sujeitam às disposições do Regulament4
rência administrativa publicado no DidriO Oficial de I. fin Quente, do Código de Contabilidade Pública e às exigências do presente.,
edital.
à página 24.729.
VI — Os concorrentes, apresentarão ao C. A., dentro de cincd1
dias, da data de adjudicação dos artigos, o respectivo recibo da cauEstado Maior do Exército
ção para o grupo que se propuserem a fornecer, de acórdo com atf
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
importâncias estabelecidas na cláusula VII, sendo excluído da e on.1
'eorrência, o que não satisfizer essa exigência.
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA PARA 1984
VII — As importâncias a caucionar, a que se refere a cláusula Editai n. 4
NI são as seguintes:
Grupo I, (ir. 01, 1:0003000; I. G. 02, 1:000$000; I. G. 03;4
Acha-se publicado no "Diário Oficial" de 8 do -Corrente mês
páginas 24.793, 24.795, o edital 3, relativo à ponoorrAncia deetsi 1:0003;!. G. 06, 500$;!. G. 10, 500$; I. G. 11, 200$;!. G. 12,-500$a •
I. G. 13, 5005000; I. G. 16, 1:000$; I. .G. 20, 500$000; I. G. 22,
repartição para o ano de 1939.
1:0003000; I. G. 23, 500$000; I. G. 24, 5005000; I. G. 25, 2004
Os interessados serão atendidos pelo secretário do C. Á. 41011 I. G. 26, 200$;!. G. 27, 200$; I. G. 29, 1:000$; I. G. 30, 1:000$)
dias úteis, das 14 às 16 horas.
I. G. 31, , 5003; I. G. 34, 500$; V. T. 08, 2003000.
As propostas, em envelopes lacrados, derem ser apreeentadaa
VIII — As propostas em duas vias, dos artigos a fornecer, sejuntamente Com os requerimentos de inscrição.
lada a primeira, na forma da lei, sem rasuras, emendas ou entreli-,
to'As inscrições serão admitidas até , às
horas dO dl*
áo ribas, mencionando os preços desses artigos por extenso e em alga,
corrente Mês:
riamos, segundo a classificação constante deste edital, serão apresen,
0 :registro das prepostas, em mapa apropriado, será feito a fadas ao secretário do Conselho de Administração deste Circunscri-,
partir-d& 19 . do. corrente, às 13 horas, com a presença ou à revelia eãO, em envelopes lacrados, nos dias úteis, até 15 de dezembro. às
dos , interessados, sendo as mesmas propostas rubricadaS para a de- 12 horas.
vida . apuração. .•
IX — A abertura destas propostas e confronto de preços, do res...Itio'de Janeiro, C. F. 9 de dezenibro de 1938. — Capitão 4iss pectivo mapa, será feito pelo Conselho, no dia 15 de dezembro, às"
piando de Freitas Rotim, secretário do C. A.
14 horas, com a assistência dos interessados que assim desejarem• '
• en à sua revelia, caso não se apresentem.
X — Todos os artigos a serem fornecidos, serão de 1' qualidade,
Estabelecimento de „
Subsistência da Primeira Região
ddilitar sujeitos a exame, sendh substituidos os que forem recusados, dentro k
•
do prazo de 48 horas, após a notificação ao fornecedor, dessa res1
CONSÉLHO DE ADMINISTRAÇÃO
ousa.
GONGOkRÉNCIA ADMINISTRATIVA PARA VENDA DE SASOS vamos
XI — Os artigos prontos serão entregues no prazo de seis dias,4
Acha-se aberta neste estabelecimento, à Avenida Suburbanii, e os a imprimir, no de 15, a contar da data do pedido.
u. 400, concorrència administrativa para venda de sacos vades. Os
— Deixando o fornecedor de entregar, dentro dos prazos e
recipientes em questão poderão ser vistos no Armazem de Viveres condições acima estipulados, sem motivos de força maior devidafie Padaria. Militar, ambos em Benfica. As •propostas de compra mente Comprovados, os artigos que lhe forem pedidos, será multado'
seno recebidas e,, j ulgadas no dia i do corrente, às 16 horas.
na importância correspondente a 5%, sobre o valor dos artigos
Domingos Bett4 entregar.. Na raso de reincidência nessa falta, será sua inscrição,
;Capital Federal, 8 de dezembro de 1938.
roeç,d4 Cesto,
tenente, secretário do • Cl, A.
cancelada, perdendo o direito à caução, que reverterá aos cofres P ú
-blicos.
'
XIII — O fornecimento de qualquer artigo caberá ao proponente
Batalhão
Escola
,
.
nue houver Oferecido preço mais vantajoso ou menor, não podendo,,
em ais?) algum, recusar-se a satisfazer a encomenda, caso em que
. "(IONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
correrá
por sua conta,- a diferença de preço com a aquisição em
t
outra firma. Serão igualmente adquiridos em outra firma, por conta
• • EDITAL „DE, CIONCORRÉNé,J'A ..
.,.)e ordem do Sr. presidente do Conselho de Administração desta
do fornecedor, os artigos não entregues dentro dos prazos estipulaCircunscrição de Recrutamento, e de conformidade com o disposto no dos neste edital.
XIV — No caso de empate entre duas ou mais propostas, será
artigo n. 52 e parágrafos, .do Regulamento • do Código de Contabilidade Pública da União e autorização do Sr. ministro da Guerra, dentro de quarenta e oito (48) horas, feito o desempate mediante 0,
constante do aviso -n. 35, de 9, publicado no "Diário Oficial" de 11, pedido da novos preços, em memorandum. Se ainda persistir
tudo do corrente mês, acham-se abertas, na sede desta repartição, igualdade de preços, será resolvida a juizo do C. A., por meio de t
14 avenida Duque de Caxias, as inscrições para a Concorrência Admi- sorteio, ou adjudicação ao fornecedor mais antigo.
XV — Quando este empate se• verificar entre -firmas nacionais
nistrativa, destinada ao fornecimento durante o ano de 1939, dos artigos da consumo habitual, constantes dos grupos abai" , obserwelas e estrangeiras, caberá a preferência às firmas nacionais.
XVI — Os proponentes, quanto à alteração de preços dos artigos
.
C.Oudições seguintes:
: •
"
rrr Pedido :de inscrição, que deverá ser feito em •requerlawsto que lhes forem adjudicados, ficarão sujeitos ao que dispõe o § 3' dó •
Devidamente selado.• dirigido ao. Sr, presidente. do Conselho de Ad- . art. 52, do Código de Contabilidade Pública.
XVII — Os representantes das firmas comerciais, interessado.
ministração, , até e dia . 13 de- dezembro. ,próiimo vindouro, às 10
na presente concorrência, deverão apresentar documentos legais, pra,
•
Deras, .deta•de:sen encerramento.
II ._,.. A esses requerhnentos deverão ser anexados os documen- vendo que estão autorizadas a tratar em nome das firmas que retos seguintes: .
• presentarem..
XVIII — No Almoxarifado desta C. 11., se acham à disposição
' I° Re,eisiro do contrato social ou da • firma individual no Departamento de indástria- é Comércio, com declaração expressa do ca- ( 1 s interessados, as amostras e modelos referentes aos artigos mencionados na relação que acompanha este edital, sendo prestado aos
pital.
20 Estatutos ni original ou "Diário Oficial", em que se acham mesmos as informações necessárias, das 12 às 16 horas, diariamsnte,l:
publicados, com aprovação e registro, quando forem sociedades anõ-, 'com exceção dos sábados, que será das 9 às 12 horas.
.i n
Uma ;vez entregue o material, ou prestado . 0 reeetivo
nimas, legalmente eonstituidati, de acordo com o decrete n. 043, de
,0 toweeedor: deverá apresentar imediatamente a respeot iva!
4 dr julho de 1890.
.8° , "Diárid Oficial", com a publicação do deoteto;:ilitter.isili0 .41 moira, emi ires vias, seladas na forma da lei, acompanhada doe pess.
didos. Dentro de oito dias, serão as contas processadas e pagas no
fueeiutiar na 'Repúblióa, quando se tratar . de firma estrangetra,•-'4
'11S dias, a contar do dia da apresentação,sendo
"tis ‘QuitaçãO
linpostoe • sobre g rende, municiP4 4 121k,rid4.' r prasb IlIfonin16
:.,disso notificado ri fornecedor: . klanhtuna responsabilidad8 caintt'ag",`
seiy!ito.38, 1111tytát, •-•=, - 7•

ser4
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Governo quando o fornecedor, por culpa própria, não comparecer ao
Vagamente do t . razc acima marcado.
XX — As iiituras ou contas acima referidas, deverão conter as
dirnens5e3 de 023 x 0,32 obrigatoriamente (art. 165 do regulaército, "Diário Oficial" de 7 de novembro
mento administrativo do Ex
de 1938).
XVI — Todos os pedidos de material, bem como os de prestação
de serviço, serão feitos por( escrito, devidamente legalizados, assinados pelo almokarife, visto do relator do C. A. e autorização do
presidente. A administração da C. II. não se responsabilizará por
pedidos verbais ou mesmo escritos, não revestidos das formalidades
•
lega is .
XXII — As firmas fornecedoras de material de expediente, inscritas no concorrência da Diretoria de Intendência da Guerra, nos
termos dos na. 6 e 7 das disposições gerais do aviso n. 35, de 9 de
novembro, Diário Oficial de 11-X1-938, para fornecimento a esta
C. R. ficam obrigados a fazer a caução de 1:0004000, cinco dias após,.
ao serem notificadas.
XXIII — Qualquer dos concorrentes contemplados, que venham
a tomar parte nas concorrências dos estabelecimentos congêneres,
oferecendo preços mais baixas para o fornecimento durante o ano
da 1939. terá seus preços automaticamente baixados nesta repartição,
até o nível daqueles, levadas em conta as despesas de transporte, se
as houver, letra "H", do aviso n. 758, de 12, publicado no Diário (Mein/ de 17, tudo de novembro de 1937.
XXIV — Acham-se na secertaria dêste Batalhão, à disposição dos
Interessados, as relações discriminativas dos grupos.
Quartel na Vila Militar, 1 de dezembro de 1938. — Michel Maluck,
r• tenente secretário.

segunda Região Militar — Segunda Divisão de Infantarie
Segundo Grupo de Artilharia de Dôrso
VENDAS DE ANIMAIS

Do ordem do senhor comandante do 2 0 Grupo de Artilharia de
Dorso, com sede nesta cidade de Jundiai, São Paulo, faço saber a
todos que virem e venham a ter conhecimento do presente edital, que
no dia 23 de dezembro de 1938, às 8 'horas da manhã, serão vendidos
em hasta pública, no quartel do citado corpo, 2 (dois) cavalos e 4
(quatro) muares que foram julgados imprestáveis para o serviço do
Exército.
Quartel em Jundiaf, 7 de dezembro de 1938. — Zair de Figueiredo Moreira, primeiro tenente ajudante, secretário.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PCBLICAS
Estrada de Ferro Central do Brasil

Dezembro (S3'. I r,A3
, 31INISTÈRIO' DA AGRICULTURA

25021.

,

Departamento Nacional da Produção Animal
Chama-se a atenção dos interessados para o edital de 'concorrência publicado no "Diário Oficial" de 19 de novembro do corrente.
à página 23.145/146, sobre a construção de um galpão destinado a
lavagem de vagões em Santa Cruz.
•••n•••nn

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDCSTRIA E CONIfliCIta
Departamento Nacional do Trabalho
TERCEIRA SECÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE rai.n/rA

Processo DNT. 7,701-37,
Sr. Miguel Martins.
Não tendo essa firma interposto recurso da oecisão proferida no
processo D. N. T. 7.701-37, que lhe impôs a multa de cem mil reis
(1004000), prevista no artigo 25, do decreto n. 23.103, de 10 de agosto
de 1933, bem como o pagamento da importancia de setenta e cinco mil
réis (754000), correspondente à indenização de férias a que tem direito o reclamante Manuel Ribeiro, fica notificada a recolher as quantias acima discriminadas it Recebedoria do Distrito Federal, mediante
guias dèste Departamento, no prazo de dez (10) dias, sob pena do cobrança executiva.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1938.
Lacrt e Machado, diretor da Secção, interior.

Departamento Nacional do Trabalho
TERCEIRA SECÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE bruma
Processo DNT. 757-37.
Sr. diretor da Empresa Brasileira de Onibti.
Não tendo essa Emprèsa interposto recurso da decisão proferida
ao processo D. N. T. 757-37, que lhe impôs a multa de cem mil reis
(J004000), prevista no artigo 29, do decreto n. 23.768, de 18 de janeiro de 1934, bem como o pagamento da importancia de seiscentos mil
róis (6004000), correspondente à indenização de férias a que tem direito o reclamante Valdemar da Silva, fica notificada a recolher as
quantias acima discriminadas à Recebedoria do Distrito Federal, mediante guias dèste Departamento, no prazo de dez (10) dias, sob pena
de cobrança executiva.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1938. — Laerte Machado, diretor da Secção, interino.

Departamento Nacional do Trabalho
TERCEIRA SECÇÃO

De ordem do Sr. diretor, convido as instituições abaixo indicadas, pelos seus respectivos representantes, a comparecerem, dentro
Processo DNT. 7.833-37.
do prazo de oito dias, a partir da data da publicação do' presente
Sr. M. Júlio Borges.
edital, à Secção Técnica da Locomoção, no Engenho de Dentro, das 12
Não tendo essa firma interposto recurso da decisão proferida no
às 16 horas, nos dias uteis, e até as 15 aos sabados, afim de serem processo D. N. T. 7.833-37, que lhe impôs a multa de cem mil reis
ouvidos, como partes interessadas, pela Comissão de Inquérito Admi- (1008000), prevista no artigo 29, do decreto n. 23.768, de 13 de janistrativo desta Estrada ali instalada sob a presidência do Sr. Sal- neiro de 1934, bem como o pagamento da importancia de cento e novador Antônio da Costa:
venta e cinco mil reis (1954000), correspondente à Indenização de férias
a que tem direito o reclamante Valentim Pereira Botelho, fica notifi1. Sociedade de Beneficência dos Funcionários Públicos,
cada
a recolher as quantias acima discriminadas à Recebedoria do Dis2. Associação Central de Beneficência.
trito
Federal,
mediante guias dêste Departamento, no prazo do dez (10,
3. Associação Auxiliadora dos. Funcionários,
dias, sob pena de cobrança executiva.
4. Sociedade dos Funcionários Federais.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1938. — Laerte Machado, dire5. Sociedade Beneficente Auxiliar dos Funcionários.
for da Secção, interino.
6. Centro Beneficente Civil e Militar.
7. Associação Beneficente Cre'dito ao Funcionário Públfce.
Departamento Nacional do Trabalho
8. Sociedade União e Beneficência.
9. Brasil Social.
TERCEIRA SECÇÃO
10. Associação de Beneficência Burocrática.
NOTIFICAÇÃO
DE amura
11. União dos Servidores do Estado.
Processo DNT. 2.223-36,
12. União Previsora Ferroviária." • " Sr, Aristeu Moreira.
••
!S. União dos Funelonártos Públicos:
Não tendo essa firma interposto recurso da decisão proferida no
Diretoria da Estrada de Ferro Central do . Brasil, Rio lie Janeiro, processo D. N. T. 2.223-36, que lhe impôs a muita de cem mil reis
em 7 de dezembro de 1938. — Mauro Brochado, chefe do gabinete.
(1008000), prevista no artigo 29, do decreto n. 23.768. de 18 de janeiro de 1934, bem como o paramento da importancia • de cento e cincoenta mil reis (1504000), correspondente à indenização de férias a
Estrada de Ferro Central do Brasil
que tem direito o reclamante Crisanto Peoanha, fica notificada a recolher as quantias acima discriminadas it Recebedoria do Di strito FeDe acordo com os termso da circular n. 111, de 6 de dezembro deral, mediante guias dèste Departamento, no prazo de dez (10) dias.
de 1935, convido o guarda-chaves desta estrada, Manuel Francisco sob pena de cobrança executiva.
Pereira de Rezende, a comparecer, dentre do prazo de oito dias, a
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1938. — Laerte Atochado, dire-contar da data da . pdblicação do presente edital, à tua Visconde de tor da Secção, interino.
Itaúna n. 25, 20 . andar, perante a corniasão designada, afim de. ver
-apurar, em inquerito administratiVe, o nietivo de sua ausência do
-. Serviço do Pessoal
serviço, sem causa justificada, ha mais de 30 dias, ser ouvido e, posteriormente, dentro do prazo de vista, apresentar defesa, tudo sob
- Pelo presente, ficam convidados a comparecer, dentro do praxc.
pena de revelia.
de' oito dias, à Secção Administrativa deste Serviço, desde mie
Diretoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, 8 de dezembrO exerçam'runções públicas. como funcionários ou extranumerários,
de 1938. — Mauro Brochado, chefe do jabineto.
Seguintes candidatos classificados- no concurso realizado no ato de
NOTIFICAÇÃO DE MULTA

I

()FICIAUrfSere;lit, 1)

.fr - r•mbr-n

1935, para prpetimeeta do (larga de l attutrio - adimptd tdballInitério tio'
prr:atiteittol%!aeional dal Ifidústria e Çoinércie
Trabalho, Indústria e Comércio:
Jorge Kingstou.
•
Prireeira secção
•
' Guit150 da Crua,
CERTIDÃO
.
Edgar de Amaranto.
Jem cumprimento ao despacho exarado pelo Senhor diretor geMenuel Sogueira de Paula.
.41-•ne -requerimento de Companhia Carris Porto Alegrense, em 21
Silvio Pinto LopeS.
' Serviço da Pessoal. 9 de, dezembro de 19V. — Edoard de 1Tlo, de 'noverrdero de 1938f certifico que foram arquivados nesta Repartiçãoe sob, o n. 14.034, os seguintes documentos: a) ata da asSeme
d.reter..
bldia-geral ordinária realizada em 29 de julho de 1938, que aproveita
o relatdrio da diretoria e balanço geral em 1937, bem como elege('
Denartamento Nacional da Indústria e Comércio
'a diretoria, conselho de administração, coaselho fiscal e suplentea
•
Primeira sução
para o exercício de 1938; b) folhas do Diário Oficial, de 27 de ju(1 ..
••
de 1938 com a publicação do relatório da diretoria, baiano() e
CERTIDÃO
- lho
parecer do conselho fiscal, relativos a 1937,• c) documentos cumi elere .: crimprimento ao despacho exarado pelo Senhor diretor ge- prindo exieencias do' decreto n. 311, de 17 de
março de 1938. Deral-,,tee• eequerimenlo de Empresas Elétriças Brasileiras, S. A. em partamento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira secção.
21 eeitt.novembro de 1938, certifico que foroM •arquivados nesta 11,3-• Eu, Luiz Valter Barbosa, , escriturário da classe "E", passei a Prepartição, sob o -n. 1 .1.053, os seguintes documentos: a) ata da. as- sente certidão. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1938. — Lufa
setebtéia agerálaordineria realizada em 31 de mala de 1938, fele Walter Barbosa, eserittirário, classe "E". (Estavam cotadas, devi• aprovou oarelatbrie da diretoria, balanço, contas e parecer dn nem- damente inutilisadae estampilhas no valor de 208000 e um sela
elho fiscal, referentes ao exercício . de 1937, bem como elegeu e. de 200 réis de Educeção e Saúde. Visto. — 3fario Soares Pinto, ofi.iiretoria, conselho administrativo; conselho fiscal e suplentee reta cial administrativo, classe "K", no impedimento do diretor da
;Irr1938; b) fólha do Didria. Oficial, de 28 de maio de 19:.:8, oom
Secção. (Ao lado estava o carimbo do Departamento Nacional da
relatóvio da -diretoria, balanço e parecer da conselho
blioaao
indústria e Comércio)
cal acima referidos;.e)-.pública--forma de um certificado relativo a0
(C-8.142 — 9-12-938 — 30600).)
inaposito.ale•rencla; d) &aumentos cumprindo as exigèneias do deereto
nate341a de 17 de março de 4938.. Departamento Necienal Hjeeo
. Departamento Nacional da Indústria e ComÉreir
trineeeaComéncio. Primeira. seceão.. - Eu, Luir-•Valter
,
Primeira .secçãc
texeérto.da.c/asse E, pesei a presente-certidão. Rio de jall,.,.0,
escriturário
E.
(Ese.
Luiz
Walter
Barbosa,do.maven,bro.de 1938. —
•
CERTIDÃO
tart~Mel..Neins devidamente inutilizadas, estampilhas •no valor de réis
•e.mi
cumprimento
no
deepacho
exarado pelo Senhor diretor ge20,8000ae umes qlo de 200 reis de .Edue,ação:..e Saúde. Visto. — Mero
SGargr-,pinto fieil zeaministretivo, classe J, no impedimento .do ral no requerimento de Sociedade Anónima Lovel, em 9 de dezern
diretor da SPCCA.O. (Ao lado esteve o carimbo do Departamento Na- bro de 1938, certifico que foram arquivados nesta Repartição, sob
o n. '11.089, os seguintes documentos: a) ata da assembléia geral
cional( (jla indústria e Comércio) .,
(C-8.145 -- 9-12-928 -- 368790). preparatória realizada em 7 de novembro de 1938, que nomeou os
louvadas; p) ata cia, assembléia geral de constituição definitiva •realisada em 10 de 'novembro de 1038, que : aprovou os estatutos, d
• Departamento Nexdonal . da IndústrIa'.e Carnéreic.
laudo de avaliação e a constituição da primeira diretoria, conselhd
l'rirtreira secçã.o
fiscal e suplentes, constante à do art. 27 dos esatutos; d) laudo de
avaliação; e) lista dos subseritorea do capital; f) recibo do depósitd
CERTIDÃO
feito no Banco do Brasil da décima porte do capital em dinheiro;
Em cumPriment o ,a o despeeho-rexaaaslo- pelo Senhor diretor ge- g) guia com o pagamento do 'sélo 'proporcional ao capital, efetuado
ral no requerimento de Ceinpanbia . Brasileira de Energia F.letrica, na Recebedoria do Distrito Federal; h) Vines do Diário Oficial, de
S. A., em 94 de , novembrn de 19'03, certificoacpie foram arquivados 7 de dezenabro de 1938, com a PubliceçãO dos atos constitutivos de
nesta Repartição, siob o n. 14.055, os seguintes documentos: a) ata aociedade. Departamento Naèionai da Indústria e Comércio. Prie•
da assembléia geral ordinária realizada em 29 de abril de 1938, meira secção. Eu, Luiz Valter Barbosa, escriturário da alasse "E",
edeleaprovou., ce relatório da diretoria, balanço e parecer do oónaelho• passeei a presente 'certidão. (Selado com 1008200). Rio de Janeiro
fiecatTefere ntes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1937 9 de dezembro de 1938. — Luiz Walter Barbosa, escr. E. Vigio. —
e :elegeu a,diretoria e membros efetivos e suplentes do oonselho fie- Mario Soares Pinto, Oficial administrativo, classe K, no impedimentã
calapara, 1938; b) ata da assembléia geral extraordinária realizada do diretor da Secção. Carimbo: Departamento Nacional da' Inddaw
eme 8'. de junho de . 1938, que tomou conhecanento da renúncia do tria e Comércio.
diretor e presidente e elegeu o seu substitrule; c) fólha do Didrio
(C-8.149 -- 9-12-938 -- 348700).
Oficiai, de 27 de abril do 1938, com a publioaçru) do relatório dá
diretoria, balanço e parecer do conselho fiscal relativos ao exercício de 1927; d) documentos cumprindo exigências do cleca3to 341,
de. 17 • de ;nano de 1038. Depaatamento Nacional da Indústria e
Cemérclo. , Primeira Senão. Eu, Luiz Valter, liarbosa, escriturárIO
d , ,plasse "E", passei a presente certidão. rtio de Janeiro, 24 de noe
CRÉDIT FONCIER DU BRÉSIL ET DE L'AMERIQUE nu SUD .
veMbreade 1938. — Luiz - Walter Barbosa, escriturário, cla.sroi "E".
(Estavam coladas, devidamente inutilisadas estampilhas no valor de LALAIn LâTE DAS OPERAUES NO RIO DE jANURO, labf 30 DE Nowmon4M
408000 e um saro de 20 r(is de Educação e saúde. Viste. — Mariu
Soares Pinto, oficial administrativo, classe "K" no impcliaiento do
D .iv
3!:itl9038
diretor da Secção. (Ao lado estava o carimbo C(o Departarmato Nae
2:500000.1
1.,(21. 3.3 descontadas-. . • .
cloral , da- Indústria e Comérácio).
9-12-938 — 370O). Empréstimos em contas correntes .
(C-8.111
•
4:291$240
7.217:2218000e
Valores caucionados '
e
Comércio
Departamento Nacional da Indústria
Correspondentes do exterior . •22:385$209;
228:043$226,
Correspondentes do interior .
Primeira secção
19.813:0268.N96(
Títulos e fundos pertencentes ao banco
CEP. T IDÃO
2.138:2293O4
Hipotecas
1/.:09If'129;
em moeda corrpente no banco
runinrim. , ela ao despaaho exarado pelo Senhor diretor ge- Caixa,
2.413:322000'
ral no requerimente de Companhia de Terras o Lavoura, em 21 de Caixa, no Banco do Brasil •
28:007ti700
novembro de 19. ceia„ifico que foram arquivados .nesta RepartioãO, Caixa, em. outros bancos . . .
222.454 : 950a 038;
sob o número 14.t.2. os seguintes documentos: a) ata assem- Diversas contas .
bléia' gr')arlináLea i e nlizadia em 29 de abril de 1938. na aprovou
254.324 :051t 929:
Total do ativo
o relatório da dirr . ioria, balanço c parecer do conselho fiscal, referentes ao ex ,:r. c.c)o do 037, bem corno elegeu a diretoria, corsePassivo
ia.) riscai e (0•i..(1(..s rara o (e.,:ericio de 1938; b\, Rilha do Diário
-9.000•:000S00d.
1.;tplini
.I(iciat de 27 1938. rom a publicação do relatório da di16; 969n122
J.iforia,,balanço e parecer acima 1 ...4c-eidos; e) documentos cumprin- Depósitos em conta corrente, com juros
245:438e29d,
do exigéneias do decreto n. 341, de 17 de março de 1938. Depar- Depósitos em conta corrente, sem juros
115e520
tamento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira Seccile. Eu, Depósitos a prazo fixo- . . .
115.431:73L-724,
Luiz Valter Barbo, escriturário da-classe "E", passei a presente Casa Matriz
•
7 .115 :30W .a)0;
certidão. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1038. — Luiz Walter Valores-hipotecários
122.514:4a"P•a34
Barbosa, escriturário, classe "E". (Estavam coladas, (1.•vidamente Diversas contas .
--._
inutilisndrs estam; ilhas no valor de 20800_ e um sélo de 200 reis
oficial
afinai--'14.324051s920;
Mario
Soares
Pinto,
Visto.
—
.
Total
do
passivo
de Educnção e Saúde.
nistrativo, classe "J", no Impedimento do diretor da S,%edo . . ao
,
. •
,
chefe da c(»-ea.-1
do Departamento Nacional da Indú s trt e e
t,. Youlle(Mr, diretor geí-al. — J.
lado •estava o carimtto
_
pilidade•
eoteérelo)
"
004j
(G-6. i43 e-t
"^- 3104£0)...„
1G 8.204 — 9-124938 -,

SOCIEDADES ANONIMAS

_
IJ-

•
f.z. ilrn do

Dezembro ..tie '1938 2509.3
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•IJONTEIRO •DE CASTRO 4k . 'COMP.'," BANQUEIROS .1
DALA N CETE DAS OPERAOES EM

50 DE NOVEMBRO DE 1031

•

COMPANHIA BANCARIA... AUREA BRASILEIRA; _ .
BALANCETE EM 3.9 DE NOVEMBRO

DE 4931

Ativo

Ativo
. .
Letras descontadas
Letras e efeitos a receber em cobrança da praça • •
.
'Valores em
Empréstiinos em contas correntes
Valeres catieionados • .• .
Títulos • e fundos próprios .
.
Caixa:
38:64214l9
Em moeda corrente
4:0098000
• Em depósio no Banco do' Brasil
5:7338400
• Em depósito em outros bancos
Diversas contas
Bens imobiliários de terceiros .

Passivo
Capital
Fundo de reserva . . .
Fundo de liquidações . . .
Depósitos em contas correntes .som :uros
DÁ pósitos a prazo fixo . .
Depósitos em conta de cobrança da praça
Tmulos em caução e depósito .
.
>versas contas
AdministraçãO• de bens

193 :5251000
...
Letras descontadas .
Empréstimos em conta corrente .
07:&27$40C
Letras a receber de conta alheia e em cobrança
•
30:9008000
(interior) .
. . .
210:5738700
30 :0001000
289 :0871981 Valores caucionados . . .
1.173:4004000
123 :8621500 Valores depositados . . . 1
4.657 :9571000
rtulos e propriedades da companhia
213:8078570
Caixa, em moeda corrente
120 :0001000
Caixa, em depósito no Banco do Brasil
385 :0001000
Caixa, • em depósito em outros bancos
934:5341300
18 :3811839 Diversas contas .
1.917 :763$200
Mutuários . . •
184:1058900
9.724:5148470
355 :0001000
Passivo
3.436:0481015
Capital:
500:0008000
Bancário
..... • .
De
penhores
500:0001000 1.000:00 01000
e
(.000 :0001000
832:6001000 Fundo de reserva e outros .
1.629:8938000
169 :6291561 Depósitos em conta corrente c/ juros
843:2298700
Ni :293/050 Depósitos em conta corrente limitada
615:4868000
60:0008000 Depósitos em conta corrente popular
333 :1671600
4 :9701000
a prazo fixo . .
1.663:5808200
289 :0871981 Depósitos
em conta cobrança do interior
30 :9001000
•• •
563 :4671150 Depósitos
em caução e em depósito ...
1.203 :4001000
.
355 :0001000 Tttulos
Diversas contas , . • •
2.404 :8571970
3.436:0481045
9.724:5141470

LOW:6491200
4 :9701000
173 :4131922

filo de Janeiro, 9 de dezembro de 1938. — Jorge C. Monteiro de
Castro. gerente. — Armando Vieira, contador.
(C 8.202 — 9-12-938 — 738100)

Rio de Janeira, 9 de dezembro de 1938. -- Jair Fortim de 0Uvera Roxo, diretor. — Alberto Mattos. contador.
. fC 8.206 -- 9-12-938 -- 738400)
.

BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO

• UDITÓ 0036ERÇIU, S. A.

Autorizado por carta patente n. 1.618, de 29-11-1937 e apostila
de 2940-1938
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1938

Ativo
Capital a realizar
Letras descontadas .
Letras e efeitos a receber .
Prestamistas de apólices . .
Empréstimos em contas correntes .
Va nores caucionados
. .
Valores depositados . . .
Aç;l e-s em caução . .
'nulos pertencentes ao . banco .
Devedores gerais . . .
Apólices comprometidas . .
Bancos c/ apólices . .
Caixa: Em moeda corrente na
Banco. no Banco do Brasil e
outros bantos . .
Em outras espécies no banco ...
Diversas contas

Títulos em cobrança - •

•

- •
'

Móveis e utensfliox • .•
177:6088300 Veiculeis
2.016:9651900 Dnersas contas
108 :067$000
140 :7871000
63 :4731700
Passivo
342 :8001000
894:5991000 Carita!
GO :0001000 Bancos
137 :1401400 Depósito de títulos ein cobrança .
05:2108200 DIversas contas . . .
650:2001000
587:9501000
309:6788000
4:17815800

.

313:85$800.

1938

Ativo
Titules descontados

Crédito Comercial, • S. , A.
— A. C. Gaspar. -contador .

•

2.412:9491700
171:6771900

14:2818700

12:3431600
:7448100

2.616:9978000
300 :000100.6
1.852 :8448f300
171 :6778900
292:4741300
2.616:9971000

J. P. Sch,mieder 2-Prente, Interino.

(C 8.148 — 9-12-938 — 421800)

466:4041800
0.331:4231100

- .
apitai
Contas correntes . • .
Depósitos a prazo .

BALANCETE:MENEAI, EM WDE NOVEMBRO DE

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 9 DE AGOSTO
DE* 1938

Pre .esh ,0

1 .303:400t00
186:7508000

Credores por letras e efeitos a receber
Credores por valores em caução e em depósito
Caução da diretoria .
Credores gerais .
'.• ..
Arólices a entregar
Valore compen sados . . •
Dixersas contas

LABORATÓRIO VITA, 3. 4.,

1.000 :0001000
1.550:1568100
108:0671000
1.237 :3993000
60 :0001'000
27:4478030
05-6:2008000
587 :9501000
1 .101 :2038970
6.331:1238100

, Aio de Janeiro, 7 de cl en erlaeo de 1938. — Diretor-presidente,
Min/ de Gemensorn —
Antencr de Rezende e Paulo Y. da
Rocha Viana. — Cantador. João F r 'i rn de S lI wZn Coelho.
(C 8.154 - wena)

Aos nove dias do mês de agosto de mil novecentos e trinta e
oito. às dez horas, na sede do Laboratório Vita S. A., à rua Condo
de Bonfim n. 514, reuniu-se em assembléia geral extraordinária,
conforme convocação publicada no Dirimo Oficial do dia tres do corrente mês, presentes acionistas. representando eei s^entae e dez ações;
assumindo a presidência o diretor-presidente Vasco dos Santos
Araujo Guimarães, que abriu a sessão e convidou nara secretário o
Dr. Lino Ewerton Martins, e comunicou que a as s embléia tinha por
fim à eleição da nova diretoria e do conselho fiscal, solicitando que
os acionistas se munissem de - cédulas. Apurado o resultado, verificou-se que foram eleitos, por unanimidade, para diretor-presidente,
o Dr. Raimundo Teófilo de Moura Ferreira; para diretor-gerente,
José Maria Sales; para diretor-técnico. Odali Ferreira Soares; para
o con'selhe fiscal. Nelson Morado. José Santoro e Horst Egm Kuehu;
para suplentes. Décio de Mesquita Moura Ferreira. Marçal de Albuquerque Filho e Alberto Ferreira de Sousa Oliveira. Em seguida,
e Sr. presidnete considerou emposèados os novos membros da diretoria e do conselhe Vteal ,:-,cerrao .'l e os traba l hos. Nada mais havendo a tratar, foi le
sc.são para lavrar-se a ata da mesma

OVÍCIAL 7Secç.Tio I)

Saajo ;(1

'Reaberta a sessão, fel á ata lida e aprovada unanimemente por todos
os presentes, que a assinaram. Eu, Eino Ewerton Martins, secretário, a lavrei e assino. — Tasco dos Santos Araujo Guinweães.
tino Eaferton. Martins. — Helio Lopes de Oliveiea Lyrio.
Aleir AnHari,4
tonio Basilio. — Confessore Alfonso. — Luiz Brum, —
sultes. _ Alberto Pereira de Souza Oliveira.
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO •
DEPARTAMENTO NACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Primeira Secção
Certidão — Em cumprimento do despacho arado pelo Sr. dii• etor geral no requerimento de Laboratório Vita A., em 7 de dezembro de 1938, certifico que foi arquivada nesta itepartição, sob o
número 14.084, a ata da assembléia geral extraordinária, realizada
em 9 de agosto de 1938, que elegeu a nova diretoria, conselho fiscal
e suplentes.
Departamento Nacional da indústria e Comércio, Primeira Seceão, Eu, Luiz Valter Barbosa, escriturário da classe E, passei a presente certidão. (Selado com 208200). Rio de Janeiro, 7 de dezembro
de 1938. — Luís Wa/ter Barbosa, escriturário, E. Visto. — Mario
Soares Pinto, oficial administrativo, K, no impedimento do diretor
da Secção. Carimbo: Departamento Nacional da Indústria e Comércio.
(0-8 .208-9-12-1938-678300):

DeZembrO de 1935

trouxe-nos sérias dificuldadeS de giro econômico internd, "dificuldades essas que foram vencidas pelo apóio de inúmeros amigos do
comércio e da indústria, os quais nos forneceram elementos do
publicidade capazes donos trazer o equilíbrio indispensável a manutenção déste velho órgão da imprensa carioca. Cabe-nos ainda
pôr em relévo o generoso e entusiástico espirito de cooperação do
corpo redaeional da -Gazeta de Notícias", composto em sua unanimidade de autênticos batalhadores das lides elevadas e justas da,
imprensa, em prol das grandes causas nacionais. Do balanço ora
,entregue poderão VV. SS., aquilatar do critério económico adotado
pela direção da S. A. clazeta de Notícias, afim de que de acórdo
com as verbas da receita se enquadrassem, num período de grandes
e rápidas elevações de preços, as despesas indispensáveis à feitura
do nosso tradicional matutino. Oferecendo a VV. SS., o presente
relatório estamos convictos de que cumprimos com lealdade e devoLamento o nosso árduo dever, emanado da confiança que VV. SS.,
demonstraram quando nos deram a direção da S. A. Gazeta de Noticias para o ano que ora se encerra.
TtiO de Janeiro, 19 de novembro de 1938. — W ladi.nin Bcreordez, diretor.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores acionistas:

Nós, abaixo assinados, nomeados fiscais da Sociedade Anónima
Gazeta de Noticias, por portaria do ' Departamento Nacional da InBalancete de acôrdo com o art. 30 do decreto n. 14..28, de 14
dústria e Comércio, em 7 de outubro de 1938, vimos, no desempenho
de marco de 1921
do nosso mandato, informar-vos que, procedendo à verificação das
contas e balanço, apresentados pela sua diretoria, relativos ao and
BALANCETE DAS OPERAÇõES NA PRAÇA DO RIO DE JANEIRO, EM 30
de 1937, encontramos a respectiva escrituração na mais perfeita,
DE NOVEMBRO DE 1938
ordem, pelo que somos de parecer sejam as referidas contas e balanço
Ativo
aprovados.
Capital a realizar
138:9708000
.98
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1938. — Durval de Mes.
Letras descontadas
297:972$000 guita. — Emílio Edgard
.
Renato Marcondes Queiroz.
Letras e efeitos a receber por conta própria do luterior
:8288300
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 193"
Letras e efeitos a receber em cobrança do interior
1.861:2478620
. A.620:1528185
Empréstimos em contas correntes
Ativo
1.455:1458200
Valores caucionados
.„.••.
Valores depositados
.... • ....
.•••. ft .832 :0408000 Ações depositadas:
1:9788600
Correspondentes no exterior
4...1
Valor da caução da Diretoria.
20:0008000'
•
Corrtspondentes no interior
l'hie*
Almoxarifado:
Títulos em fundos pertencentes ao bance..... •
Ee8:799$509
Material existente
56:3318800,
Caixa:
Em moeda corrente na
78:790;700 Amortização do capital:
Em outras espécies no banco
3:7728800
Valor das ações amortizadas. .
40:3001000
No Banco do Brasit
171:1118200
Em outros 'bancos
39:3688430 Caixa:
431 :8918715
Diversas contas
•
Em moeda corrente. . .
27:9758140
Aeões caucionadas
•5 O :0068000
**
,
Cliches:
9.182:2958550
Total do
Valor existente
124:0718800
..........
PassiVO
Devedores diversos:
uapitat
2.500:0008000
nnnnnnnn nnnnnn
Valor de publica'ções a receber,
115:5738407
Fundo de reserva
52:0218000,
Imóveis & bernfeitorias:
Depósitos:
Valor dos prédios da rua do Ouvidor 1041106.
Em conta corrente coza
640:7708000
it. 000 :000$000
Em conta corrente
78:8598200 Lucros dc perdas:
Em conta corrente sem juros
28:3778225
A prazo fixo
Valor desta conta. . ▪ P
320:3068100
:*,44*41
78:4421111
Em conta de cobranoa do interior
1.861:2478620 Máquinas & elicheria:
Título em caução e em
?.208 :5008000
Valor desta couta , 3 I
;.)!=n00
Correspondentes no interior
582:256s800i
Valores hipotecários
518.15$200 Móveis & utensílios:
pot..
.50:5:1$798
Diversas contas
Valor dos existentes.
CauçAes da Diretoria
40~000
”1,0114$.1141-4,.
22:5048200,
Propriedade
da
Gazeta
de
Notícias:
Total da
9.i8:.05$550
Valor do título do Jornal.
2.000:0008000
41 :7298200'
O presidente, Dr. ,Ctamille Youllentier.
O contador, gari Diversas contas. . •
Toe.stes.
4.045:6336251
(C. 8.295 — 9-0-938 — 7S4600)
BANCO FEDERAL BRASILEIRO

•

SOCIEDADE ANÔNIMA "GAZETA DE NOTICIAS"
RELAVilUO A SER APRESENTADO J( ASSEMBLEIA mut ORDENÁRIA
A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE

1938

Senhores acionistas:
'Apresentando o balanço do exercíció de: 1937 referente ás a tivi();tries da S. A. Gazeta de Notícias, apraz-nos ressaltar que apuar
de todos os empecilhos de ordem econômica e financeira encentrados
no caminho dos que lidam com negócios em meio de um retraimento
geral do comércio, conseguimos vencer mais uma etapa do nosso
honroso propósito de manter as tradieb'es de prestigio o de cultura
da "Gazeta de Noticias". A alta brusca dos prees do rap ai o de
todos os materiais nece.s.sáries à impressão de rim ,ier:-.11

Passivo
Oapital.
Caução da Diretoria
Empréstimo por debentures
Diversas contas.. . §•, .......

fie

••n.,

2.000:0008011
20:000800

2.000:000SLJOG
25:63W4
4.045:6338255,

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1937. — 4liino Ci.zar
Bernordes, diretor..

gdarda-livros. —

— 8.210 —

--
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AllUNCIOS
Declaração à praça.
Jaco!, Korn, proprietário da fábrica de passamanaria, sita h ruél
São Luiz de Gonzaga n. 340, nesta Capital. participa a quem interessar possa, que nesta data vendeu à Tecelagem "São Luiz Ltda." .1
loferida fábrica acima mecionarla. Uvre e desembaraçada de maus
de qualquer espécie, de sorte que convida a quem se julgar credor
. da aludida fábrica, a apresentai . seus créditos, à rua Sã.o Luiz de
,011zaga n. 340, afim de ser liquidado incontinente.
Rio le Janeiro, O de dezembro de 1938.• — Jaeob Korn.

_

Minas de SerrinliãLImItadA'
••

São convidados os senhores 'quatistas da Sockaide Minai
g.errinha Limitada para a reunião geral ordinária deste ano, que se.
realizará na segunda-feira, 12 do corrente, às 10 horas da manhii.
escritório do advogado Dr. Daniel de Carvalho, no Edifício ria
-ala 301.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938, — A gerencia.
(C 8.203 e 8.207 --- 9-12-1938
181400 — 2

trnprêsa de Construçoes Civis

I

(EM LIQUIDAÇÃO AMIGÁVEL)
De acordo. — Pela Tecelagem São Luiz Ltda., Guilherme MarSão convidadas os senhores acioalstas a se reunirem na sala
ques da Silva, sócio gerente.
1.105, 11° do Edifício Odeon (praça Getúlio Vargas a. 2), em as3-ern—
Reconheço as firmas Jatob Korn e Guilherme Marques da Silva. bléia geral extraordinária, no próxtmo dia 17 de dezembro de 1ii344
lhe de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava para que preencham por meio de eleição as vagas existentr,no
fiscal em exercício ao tempo em que foi dissolvida a
o sinal público) da verdade. —.Antonio de Alvarenga Freire, tabe- conselho
empresa, afim de ser dado cumprimento ao art. 184 e seu número
Ião substituto.
(C 8.137 -- 7-12-1938 -- 524000 -- 3 vezo) do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891.
Rio de ,Taneiro, 7 de dezembro de 1938. — O liquidante, Zefertho
de Paria.
Declaração
(C 8.147 — 9-12-1938 — 424800 — 3 vezes)
Isaac Nusman, abaixo assinado, declara pela presente que vendeu ao
Sr. Moszek Berek Szyfrnan o seu negócio de móveis, sito à rua EnDeclaração
genho de Dentro n. 175, livre o desembaraçado de qualquer onus
judicial ou extra-judicial. Quem se julgar credor, queira apreGabriel Read declara pelo presente que extraviou sua eartedra
sentar-se à rua Visconde de Reúna n. 99, sobrado, das 15 às 1g de identidade,
Registro Civil n. 368.176, do Instituto de Identifica-horas.
40 do Distrito Federal.
Rio de Janeiro, O de dezembro de 1938. — Isaac Nusinan.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938. — Gabriel Maroun R,a'act.
Reconheço a firma Isaac Nusman.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. Em testemunho (jatava
Reconheço a firma de Gabriel Maroun Read.
O sinal público) da verdade. — Norival de Freitas, tabelião subsRio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938. Em testemunho (estava
tituto.
(C 8.082 -- 8-12-1938 — 454900 -- 3 vezes), • sinal público)._ da verdade. — O tabelião, Olegario Maríanno.
(C 8.146 — 9-12-1938 — 103280)

The Woinen's aid Society or Rio de Janeiro

Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitariaa
(Sociedade Auxiliadora do Rio de Janeiro)
do Distrito Federal
Convida os seus sócios para uma assembléia geral a realizar-se
ia biblioteca do Edifício Profissional no dia 13 de dezembro, às 15
AESEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
horas, afim de deliberar sóbre a constituição de unia soraiedade
civil.
Tendo havido trés convocações para resolver em definitivo a
R i o de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. — A diretoria.
dissolução do sindicato, conforme determina a ordena do dia, sem
(C 8.000 — 8-12-1938— 221400 — 2 vezes, que houvesse número, convido os senhores associados para a nova
reunião a realizar-se quarta-feira, dia 14, às 14 1/2 horas, em
nossa sede, à praça Tiradentes n. 73, 10 andar, afim de tratar do
Sociedade Humanitária Freire Alemão
seguinte:
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 1938
I — Dissolução do sindicato, pela sua incorporação ao Sindicato
Convoco os senhores sócios em pleno gózo de seus direitos asso- dos Proprietários de Padarias e Confeitarias do Rio de Janeiro;
ciativos, a se reunirem ern assembléia geral ordinária, que terá
II — Interesses gerais.
Sugar no prédio sito à rua Ferreira Borges a. 42, em primeira conExigindo o art. 24, de nossos eatatutos, a presença de três quarvocação, no próximo dia 13 (terça-feira), às 20 horas e na falta de
partes dos sócios quites, considerando-se quites, os que tiverem
número legal, em segunda convocação, no dia 15, no mesmo local e ltas
ago os seus recibos até o dia da reunião, achar-se-á na sede, nesse
hora acima referidos, afim de tratar da seguinte ordem do dia:
....dor, afim de atender a todos os interessados. — Be;dto
Apreciação e decisão Obre propostas recebidas e referente-;
presidente.
cessão, a outras instituições, dos bens pertencente à sociedade, sob
forma de permuta de favores e concessões prestabelecidas pelos P ro
(C 8.150 -- 9-12-1938 -- 73$400 -- 3 vezes)
-ponets:
Eleição da diretoria e do conselho fiscal.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1938. — Aristides Freire AlieAssociação Guanabara
não, 1° secretário.
(C 8.209 — 9-12-1938 — 181400) AVENIDA RIO BRANCO N. 91, EDF. SÃO FRANCISCO, 1° kND., $
Companhia Nacional de Seguro Mútuo Contra Fogo
•

FUNDADA EM 1854
49 — RUA DO CARMO —
Edifício próprio
,•
SEGUNDA GONVDCAUÃO

De acordo com o art. 17 do decreto-lei n. 312, de 3 de marot
de 1938, a diretoria comunica aos interessados que restituirá a sextaquota sóbre a importância dos depósitos correspondentes ao recolhipiento do consignações no mês de novembro do corrente ano.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938. — A diretoria.
(C 8,151 — 9-12-1938 -- 124200)
1~-

Mo se tendo realizado, poL, falta de número legal, ti assemVendas judiciais
piela geral ordinária, convocaWpara hoje, são novamente ccnvidados os senhores associados a e reunirem no dia 12, às 14 horas, na
fede desta companhia, à rua e número acima, ,para os
fins consta- r -O 'Corretor Álvaro de Moniz, autorizado por alvará do Dr. juii
%s da primeira convocação; eietção dqs membros do
conselho do
2° Vara de Órfãos, venderá em leilão na Bolsa do dia 14 do corediministraçiin o do gerente, cujos mandatos terminam a 31 do cor- kla'
rente, 10 apólices do Estado do Espírito Santo de 1:000$000, O%
rente mAs. i• ;;córdo com o art. 11, g 5° dos estatutos,
p oderá esta
aSsembl .1 I
arar com qualuer número de associados presentes., pom., p ertencentes ao menor José Sirneão Oorréa da Silva.
Rio de Jun•N iro, 2 de dezembro de 1938.
Secretaria da Câmara Sindical do Rio de Janeiro, em 8 'te clePedro José Sebastian9,
Juvenat de Queiroz Vieira, !indico.
ãielgl.bro da 1938.
1C 8.201 -- 9-12-1938 -- 24$500
18}.04.,01;
Ág x.tkR rme 9-141,4088
sok

•
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PRENS N ACIONA
OBRAS QUE SE ACHAM A VENDA
As onoomendas de obras que elo forem
acompanhadas de importancia destinada
La despesas de porte e registo do Correio
aio serio atendidas, aio se podendo
aceitar em pagamento de obras o* de
exemplares do 'Diário Oficial" Moa do
Correio, estampilhas do sflo adesivo, chegue ou ordem de pagamento. Devendo ser
remetidas as importancias em vales postais.
As "Leis usuais da República", pelo
Dr. Targuinio de Souza, têm o abatimento
de 30%, quando a aquietei° tõr de três
ia mais exemplares, em virtude do oticio
do Ministério da Justiça n. 1.264, do 8 de
agosto de 1904.

Volume TI
Volume VII
Volume VIU.
Volume IX
Volume X
Volume XI
Volume XII
Volume XIII .
Volume XIV .

Volume' XV .
Volume XVI .
Volume XVII
Volume XVIII
Volume XX'.
Volume XXI
Volume XXIII
Volume XXIV .

Vtiine
A
Atos da Junta Governotiva e do
Govérno Provisório 1 flui icei.
. 103000
1930
Atos do Governo Provisórw, organizados por A I) Ribeiro,
1932

103000

Ação Penal (lei a. 628, de 28 de
outubro de 1899, que amplia
a ação penal por IIPtilvir r.. e
decreto n. 3.475, de dr novembro de 1899. quo rvg,namenta o art. 5' da lei ii. 628.
de 28 de outubro 1,, ininl

1$00t)

Agricultura (Cria u alimstér)o

da) — Decreto n. 1.606, de 20
..
de dezembro de 1908

(guri (decreto n. 3.656. de 24 de
outubro de 1898) — Regulamento para a concessão dagua
dos encanamentos 0hlitos.

4gua (Concessão dogue no Dis(rito Federal) — Derreto número 20.951, de 18 de janeiro
de 1933

Árguivor do Jardim Boiante()
do Rio de Janeiro:
Volume
Volume IV
Volume V
Volume VI

13000

13000

ÁÀ.V

Volume XXVI
Volume XXVII ,
Veitime XXVIII (Ilha da
rindadei
10$000
Vuiume XXIX
103000
Volume xxx.
empe
voluwe 2:x.m .
leme
witablas que os holandeses
usaram curo os moradores
do Rio Grande — 1.0p0
liaVe0
23000
•
Cartas m.,ura a prubupopéia
— Bento T. Pinto, e Peregrina da América e
Nono Pinheiro
.•

23009

Marellio Idas — Biografia

23000

arquivos do Illiseu Nacional:
Volume XVII
Volume XXIII
Volume XXV

Arquivos Eleitorais (Alistamento • organização dos)
1.3500

159000
153000
159000
10.00g

trquivo Nacional (Pública0,6 e s) :
103000
Volume I
58000
Volume III .
59000
Volume IV
Volume V . 53000

33000
73000
0000
53000
63000
63000
88000
33000
33000
83000
330110
63090
33000
43000
63000
8$00
61000
73000
73000
63000

Ano de 1922
Ano do 1923

- ' MGR
Men

Autorais (Leis de direitos) --Leis as. 498, de 1 de agosto
de 1898, e 2.577,• do 17 da
janeiro de 1912

MOO

Autorais (Direitos) — Decreto
a. 4.790, de 2 de janeiro de
1914

1 1000

Arrojadita (Novo mineral). Por
Djalma Guimarães
2$000
Atlas pluvionietrico do Nordeste
do Brasil, por Delgado de Carvalho (Gerais), 1923 .....

38500

Idem, Idem (Anuais)

33500

Automóveis (Regulamento da
Circulação Internacional de).

23000

Administração e Contabilidade,
por Alfredo Correia
159000
Anais do Congresso Constituinte
da República — 2' edição, rsvista — 1' volume (1891) ... 203000
Anais da Assembléia Constituinte (1931). 1* volume
159000
Idem, 2" volume

153000

Acidente no Trabalho (decretos
os 3.724, de janeiro de 1919;
13.493, de 5 de março de 1919,
e 13.498. de 12 de março de

1919)

AcidentPs no Trobalho (decretos
ns. 24.637. de 10 de julho de

1934)

.

13500

203000
208000
203000

..•

28000

Acumulações remuneradas —
Decreto n 19 576. de 8 de j aneiro de 1932 ........

0000

13000

Alistamento Eleitoral — Lei número 3.139. de 1916 ....

13000

Alistamento e organização dos
arquivos eleitorais — Decreto
n. 24.129. de 1934

13000

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

13000

Abóno Provisório — Decreto
a. 183. de 13 de janeiro de
1936 .

$400

Armazéns Gerais (Regulamento
para o estabelecimento de) —
•
Decreto n. 1.102. de 21 de no13300
vembro da 1903
Anudrio de Legislações de Posenda, por Afonso Duarte RI-r
beiro:
e3000
Ano de 1918
103000
Ano de 1917
83000
Ano de 1918
89009
Ano de 1919 •......
•
83000
Ano de 1920
,
• ....., 108000
Ano de 1921 •

Armas, Munições, Explosivos
(Fiscalisacão) — Decreto
n. 1.246, de 11 de dezembro
.. .
.
•
de 1930.
Acre (Organisação Administrativa) — Lei n. 191, de 16 de
janeiro de 1936. . .

33000

8300

S á ha do

• ,• .
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IAIRISTCRIO DO- -TRABALHO, HaDOSTRIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REQLSTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
tbeze.mbro,

1938

•

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO MARCAS DE INDÚSTRIA El OÉ COMÉRCIO

. ! ,DEPARTANIENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

, Expadiente do0retor d4 .8ecalla de ,Maro4,ts,,
Dia 8 de. ;dezeznaaa. ,ae., 1938.

G!

Decisões do Sr.
Dia 6 de dezembro de 1938
Júlio Americana da Rii1, solicitando a proprogaalia . da patente

'olie invenção n. 0.170, relativa a "Motor hidráulico", concedida
Caetano José. Vieira Ferrai (15.5'47-38). - Gomo parece ad
Arquive-se. .(O parecer a que se refere o defpaoho é do
tem seguinte: "O peticionário tem, por várias vezes; insistido em'
obter prorrogação de prazo para'uma pateara, ha muitos anos eutrague ao doniinio público. só • pelo fato de ser daseenden4e direto
00 inventor.
Já se lhe disse que tal prateação nfio encontra apelo na lei meã despeita disso, volta com uma nova petição, .ainda por intermédio
Ida Secretaria.da Presidência. da República, ri:produzindo as mesmas
*interiores a1egai:0es.
Pareceame . que cabe arquivar o presentn.requerimeirte, mesma
tpoi.aao a a sim resnlveli o Sr. Dr. Prcadente da República em TIMM.,
António Gracioso, solicitando, por equidade, o paganarad • 11
annidae concernente à sua patente do invenção n. 21.715, •-•1.
P aperfoiç.oamento no processo de carregamento de firula& por ,acia
ida gigos" (28.575-38).
- Deferido.
. ,
Expediente
Expediente do diretor geral
Dia 8 de dczernbrn iMN
Registro de marca
Com,pantia Mecanica e importadora de São Pauto - OMIELP ,
;eln e se 15 (ferino 5(.914). - Rensigtre-e.
R:eigéncias
(*) Feliz Zipfel (termo 58.201). - Apreeento uovae vias desteritivas, excluindo a proteção quanto ao gariero do haddetria a coa
amI rcio correspondente às classes 11, 12 e 17.
Joeé Marfa SillIõe.3 (termo 58.824). - Preliminarmente coma alegação do cliché (manto ao eantrole

• Societai ataliana PiicJJ4 : g e14 11 a,58 • 684) • ,
.
ficado de registro no pais de origem.
Hugo Molinari & Cia., 11.tda• :; • (28.180-38 júntrl • tln tértt6'21V.al8 .
- Apresente procuração com poderes ex.)ressos paraaraqueaan, arar- ferência.
•
bi}»Iá0)`: o OVeiroi
Umborto rifuri
27.789-38 junto ao temo 37.202, . - Satisfaçam a exiganci g •e
tanto da infarmsção.
Condaroil & Paint. S',/ .4 • (ternin 5'8,860). - Satisfaçani . 3 pis/Anda do Arquivo.
Queiroz- & Cia., Ltdai ,,(27..288a3A 44110 a marca :30 179a) Apresente a prova relativa ao art. 119 do decreto 20.377 de (95'
•Presta
Sociedade AnAnima Varl/ (tai tran- 58.679) . .
Ne.-.1.1a • and ,Anglo-Sa • iss (ondensai! Milk Company , 14b1. 1(:?8.
,
:M Junto ao 10„.139-a8). - Apresente procuração.'
Lauro P. Martins (termo 58.593). - Satisfaça a exig:.•iala
informarão.
J. A. Correia &, Cia., Ltda., termo 58.773). - Prove ter isfmau
lidada para o corrente ano a lire n ça a que se refere o art. !•4(1
do decreto ri. 20.377-31.
Laboratório •Vitex Limitada „dama) 58.782).
Presta.,•,.• 1,;‘
rt.,cimentos.
..
Laboratório Tenax Ltda., (termo 58.870). - Satisfaçar.ai- ragénelits da informaçllo a marca 35.285).
T,ala,ratório P. Farnel Limitada (28.752-38 -junta a . , n. ai as-k
342.85). - Satisfaça a exigancia . da. informação e preste eeClà.'!e44- '
mentos, à vista da informação do Arquivo.
Laboratório Biogol Ltda. (28.531-38 junto a marca 38.537. St,iaaça a exigoncia constante da informação.
Espidio Pinheiro Porto (28.178-38 junto a marca 35.1:49).
Satisfaça a exigénela constante da •Informação.
•
Lab a ratório' Biogul Ltda., (23.535-38 junta ao terine • 28.: •.
28.533-38 junto ao termo 31.392) e Comparhia Ultragaz 8, A. (21..t
38 junto ao 1. . 1 1no 54 042' . isi;•t;ittst
exige:aloja constant4- ia
informaoft9.
NOTICIÁRIO
NOI'l wil !AO=

Arquivamento de marca internactonoi

E oonvidado Lohmaun Aktiengeselisalnift a conaparecer a 14
1 'apartamento, afim de apresentar a procuração referente ao reeursa
infia, p., :4.0 contra o titulo "Casa toma", (termo 54.429)..
sal; convidados os requerentes abaixo mencionados a. campere.'erem a este Departamento, afim de efetuarem, dentro do Pisam,
de trinta
o pagamento da taxa para a expedição do •earti'.'•g.
ciado, d::marcas:
• • •
Gorn P,roducts Refining Company Soo. An. , (teri.!0 21.82d), e
•
1
.
..eelagnm
de Seda Italo-Brasileira (termo 48.9t8 -S.
A.
Wlllinm Duekavorth (termos 63.205, 63.204 e - comado Brasileira", aat,..ia 'Teixeira
da Silva (termo 48.737
M
ip prazo de trinta dias eT11 prorrogação.
da Pavut 3. a. 1. Tecelagem de Seda li-aio-Brasileira (tema' númiro 48.55 - fli . :edleira), e . Adolfo (tannes de Sousa & ('ia., em- .
Moemos
mO 47.473 - .10 Lnão D'Arn4rica).
Dunlup Ituber Company Limited (23.517-38)
Dr. 'Amace da
É convidado Feldnauhle, Papier-und Zellstoffweri.e a eoloa.,.
ronaha y (23.471-38). - Concedo a restauracão da patent.; nos reoer a este Depart3mento, afim de apresentar a procuração
recta as petiça'es xis. 16.871 e 18.783-38 juntas ao termo 55.199.
termos do decreto-lei n. 814, de 1938.
É convidada Margarete Mildebarth a comparecer a cate Deo& Sociedade Comercial Feit & Oliva-ri Ltda. (termo 50.883) e
;Benjamin Lafer (termo 52.044). - Concedo a rostouração do pro- lamento, afim de etatuar o pagamento da taxa de allaraefio roea
da titular da marca "Cera Vasco", n. 34.298.
aNESO nos termos do decreto-lei n. 614, de 1938.
Arquive-se definitivanente a maroa tnternaaional n. 815.363
- uma vez que o respectivo titular comprovou,
c'
cumento
hábil,
h, a exigancia do mediante
art. 119 do deoret0 n. 20.377.
e)
1931.
Prorriigaçõ,-!8 de pra.zos

Expediente do diretor da Senão de Priviléaioe de Invenção
Dia 8 de 'de/Lembro de 1038
Diversos
Deutaohe Hyddrierwerke Aktiengeaellsoln t (28.910-48), Leelbo
all/bertus Lume (28.912-38), Giacomo Maetena e RedolSo Dradaeohia,

ate

O notne iIa fiiiiia do pedido de registro da marca -Cata

Jardim" depu-dtado em 30-11-38, é Theodor ileuborger e não ao.
saiu publicado no -I)iário Oficial" de 3-12-38, (termo 03.761).

A reivindicação de prioridade do pedido de privilégio dopo: ,•

tad° sob o n. 22.013 pela 1. O. Parbeninduetrie A: G., tem o _
(28.2159-38), D. Luoilia Machuco Clareia (28.326-38). - Juntem- so 1 50.748 IV b-12 i, de 27 de . novembro de 1937, e pito corno s d• •
idebliendo O"D#6rlo O f i ia:" 3.: .1 do oorranta.
ee aos proçoraos.

:-Sábatlo 10

- • ti.(.run

da Priptrieiade

tJa

OPOSI;l5E3

Dezembro de .1A38

'

Romeu Rodrigues (29.504 de 6-12-38) recorreu do despacho que
indeferiu a marca "Pulnáocfrisitia", termo 55.168.
Ludovieo Zanier .Sr Irmão (29.452 do 5-1238) recorreu do despacho que indeferiu a marca "Cical", termo 58.110.
Romeu Rodrigues (29.305 cie 3-12-38( recorreu do despacho que
indeferiu a marca Vitaminicum", termo 57.405.
Produtos Farmacêuticos Barrosi & Walter Ltda., (29.163 de 2-12
de 1938) recorreu do despacho que indeferiu a marca "Sulfana", termo 58.053.
Luiz Dias da Silva Júnior (29.160 de 2-12-38( recorreu do despacho que mandou registrar a marca ciapositada sob o n. 57.042 Aryluz - por Oscar Grohs.
Romeu Rodrigues (29.140. de 2 de dezembro de 1938) recorreu
do despacho que mandou reg.strar a marca "Cooperativa", termo núa
mero 57.660,
Waterbury Chemical Company (29.3187, de 2 de dezembro de
1938) recorreu do despacho que mandou registrar a marca "Cal-de-A",
depositado sob o n. 58.052, por Produtos Farmacêuticos Barroso 8c
Valter Ltda.
• Sérgio, Filhos & Comp. Ltda. (29.536, de 6 de dezembro de 1938
recorreram do despacho que" mandou registrar a marca "Guarany",
termo n. 57.278, por Gustavo Merker & Comp.
José Ruffo Bernardes (29.419, de 5 de dezeinbro de 1938), recorreu do despacho que indeferiu o privilégio depositado sob o número 19.982.
D. Fúlvia Salavaerru de Salaberry )29.311, de 3 de dezembro
de 1938) recorreu do despacho que indeferiu o privilégio depositado
sob o n. 19.127.
D. Fúlvia Salaverry de Salaberry (29.310, de 3 de dezembro
de 1938) recorreu do despacho que indeferiu o privilégio depositado
sob o 14. 19.128.
Gesellschaft fur Chemische Industrie In Basel (Société Pour
l'Industrie a Mie) (29.552, de 6 de dezembro de 1938) apresentou
aditamento ao recurso referente ao indeferimento da marca "Lyofix",
termo n. 55.282.
Companhia Fazendas Reunidas óormandia S. A. (29.534, de 6 de
dezembro de 1938) apresentou réplica ao recurso referente àmarca
'Fábrica de Bebidas Iracema", termo n. 56.124.
Companhia Fazendas Reunidas Normandie S. A. (29.534, de 6 de
dezembro de 1938) apresentou réplica ao recurso referente à marca
et "Guaraná Iracema", termo 56.125.

Dirceu Dorico (29.508 de 6-12-33) apresentou oposição a mar:a 'Bronchoplutol", termo 63.597.
Davi Xavier & Cia., (29.820 de 6-12-38) apresentaram oposialo ao titulo "Cruzeiro do Sul", termo 60.856.
Distribuidora de Filmes Brasileiros Ltda., (29.587 de 6-12-38)
lpresentou oposição a marca "A. F. B.", termo 63.575.
Franrisico Tavares (29.599 de 6-12-38) apresentou oposição
.1 marca "Olímpicos", termo 63.729.
Francisco António Giffoni Filho (29.444 de 5-12-38) apresen:..)u oposição a marca Arrheno-Tênico", termo 62.783.
Orlando G. Cardoso {29.446 de 5-12-38) apresentou oposição
a i :arca "roderma", termo 62.997.
José Peres de Oliveira (29.479 de 5-12-38) apresentou oposição a
alatoa "Astra", termo. 63.363.
Romeu Rodrigues (29.347 de 5-12-38) apresentou oposição a mar"Energiocal", termo 63.483.
Romeu Rodrigues (29.348 de 5 -12-38) apresentou oposição a
marca "Neocromina", termo 63.483.
Romeu Rodrigues (29.346 de 5-12-38) apresentou oposioão a
marca "Isadrenal", termo 63.226.
Romeu Rodrigues (29.345 de 5-12-38) apresentou a marca "Bisniodol", termo 03.482.
Maria da Conceição Cunha (29.409 de 5-12-38) apresentou opo:lição a marca "Espinafron", termo 59.337.
Rodrigues Teixeira Filhos Limitada (29.282 de 3-12-38) apresenOu oposição a marca depositada sob o n. 63.401 pela Companhia AgrfIole União Industrial de Pernambuco.
J. P. Moura (29.283 de 3-1238) apresentou a marca "Suisse",
termo 63.684.
Berst-Forster-Dixfield Company (29.319 de 3-12-38) apresentou
aposfção a marca "Oxford", termo 63.009.
Sabbado d'Angelo (29.329 de 3-12-38) apresentou oposição a marca "Urca", termo 63.431.
Romeu Rodrigues (29.141 de 2-12-38) apresentou oposição a maras "Neve da Colônia". termo 63.489.
A. G. Martins Abelheira (29.437 de 2-12-38) apresentou opõe
eieão a marca "Estrela" termo 69.031.
Joaquim Dias Cardoso (29.172 de 2-12-38) apreseidou °peeicâo a marca "Gastronesia", termo 62.552.
NOTIFICAÇÃO
Mania II. Smith Co., ,(29.230 de 2-12-38) apresentou opoaieão
E' convidada a Fábrica Hélios Limitada a comparecer a este Demerca "Guapiol", termo82.550.
parlamento, afim de tomar conhecimento do recurso interposto conEscritório Rex de Representações Ltda., .(29.219 de 2-12-38) . age- tra o deferimento do priviiégio depositado sob o n. 20.129 (prazo
seotou oposição a marca "Ovatieno", termo 61.232.
de dez dias).
Fontoura & Serpa (29.190 de 2-12-38) apresentou oposieão a
RESTAURAÇõES DE PROCESSOS
narca "Maleitan", termo 63.054.
- Foram requeridas as seguintes restaurações:
Oliveira Júnior & Cia. Ltda., (29.189 de 2-12-38) apresentou op.3içao a marca Olival", termo 63.309.
Patente n. 18.331, concedida em 25 de março de 1930 - Método
S. A. de Perfumarias J. 8c E. Atkinson (28.990 de 30-11-38) apre- dtico-mecanico de tornar visiveis os corpos animados de movimento
sentou oposição ao :nodelo industrial depositado sob o n. 21.373 pela de rotação pela imobilização de sua imagem e aparelho para esse
Perfumaria Prada.
fim, de Eugênio Hime.
Metalurgia Matarazzo S. A., (29.382 de 5-12-38) apresentou opaPatente n. 19.796, de 9 de novembro de 1931 - Novo tipo espelição ao rtmlelo do utilidade depositado sob o n. 21.528 por José Bel- cial de azulejos, denominado vidrilho - de Salomão Cliot e Bera:ti Petrillo.
nardo Cornet.
Metalurgia Matarazzo S. A., (29.381 de 5-12-38 apresentou °paPatente n. 20.942. de 27 de março de 1933' - Oseilador verticel
nça'a ao privilégio depositado sob o n. 21.422 pela N. V. Amsterdams- denominado Masini, de João Masini.
ry he Likeurstokery T Loesje der Erven Lucas Bois.
Patente n. 21.749, de 3 de março de 1934 - Processo industrial
Fanor P. Coutinho (29.551 de 6-12-38) apresentou oposição ao de separação ealeáreo, magnesiaaa da dolomita calcinaste para °bien..
arivilégio depositado sob o n. 21.569 por Antônio Conegian Jorge ego de sais de magnésio.
Peita.
Patente n. 2, de 10 de abril de 1935 (modelo industrial) - Novo
Sociedade Etna Limitada (29.514 de 6-12,38) apresentou opta- e original martelo de meias, especialmente para senhoras - de João.
nelo ao privilégio depositado sob o n. 21.583 pela Emprêsa Eletro 4. Hartenstem.
iiistráulica Limitada.
Termo n. 13.740, de 18 de. maio de 1934 -Aperfeie atmentos
Rubem Ferraz (29.664 de 7-12-38) apresentou oposição ao privi- em gavetas de fichários o arquivos verticais de aço - de Ari dos
égio depositado sob o n. 21.562 por Osvaldo Ferraresl.
.
Santos Gare!.a.
Laboratx5rio Rlaoberge Ltda., (29.168 de . 2-12-38) apresentou réTermo n. 18- .920, de 21 de junho de 1937 - Forma ou esqueMios a oposição oferecida a marca "G-Cortsplen", termo 62.909.
leto destimdo a armar gravatas de laço a correr e formar o corpo
Kitaro Sacanioto (26.677 de 7-i2-38) apresentou réplica a oposi- princi pal das gravatas - de Antônio Francisco e Manuel José
:ão oferecida ao privilégio depositado sob o n. 21.505.
Marques.
Ademar Vieira (26.145 de 5-12-38) . .apresentou réplica a OPOS i Termo n. 19.579, de 23 de setembro de 1937 - Processa e dis;go oferecida- ao modelo de utilidade depositado scb o n. 21.142.
-pisitivo da tapamento e de inviolabilização de frascos, vid eee potes
de louca, de barro' ou de vidro e de garralts comum - .ie Otelino
RECURSOS
Herdy Silva e Américo Carlucci.
•

Romeu Rodrigues (.29.503 de 6-12-38) recorreu do despacho que
indefeciu g marca "Caninha Audaz", termo 57.336

(•) Reproduzido por ter saldo Com inverreções
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Termo n. 63.888 de 6/12/38.
/kali-Idades Cooperativa dos Suinocultores de Bela Vista —
Mota, 3.0 Distrito de Município de Alfredo Chaves. tratado do Rio

Termo n. 63.894 de 6/12/38
J. il. Kanitz — Capital Federal

Grande do Sul
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Glasse 48 — Artigos da classe (Renovação)
Termo n. 63.895 de 6/12/38.
J. R. • !fanas — Capital Federal

Banha, carnes e demais derivados da inditstrla
conserva ou não e condimentos de qualquer natureza

Termo n. 63.889 de 8/12/38
h.e.dotos 13evIs Ltda. — Belo llortsonte — yieteclo de Minas.
Classe. 48 ••-r- Artigqa da classe (RenovaRão)
Termo n. 63.896 de 6/12/38
'kenfis — Capital it4ederal

Lon

DOC
DE
(til ALIADO)

Classe 44 — Doce de leite maltado

clame

48 —.,Aktijses:Áit dulia (Re.P(WaOliO)

1111•••••••n•

• • • 'Terme it 63987 de 6/42/38
•
J. A. Manga —Capital' Federal

Termos na. 63.890 e 83.891 de 6/12/38
António Bertoni — São Paulo

"CLESA

•

R..„KANÍTZ
iST A

- • P:tjk

Alasse 2 — Desinfetantes, defumadores, preparados véterináriw,

microbicidas, inseticidas, formicidas, sabão para cachorro, aabilo
desinfetante, sabão veterinário e fungicidas.
Classe 48 — Almiscar„ carmhi, rouge, miou, batem% lapis para
Maquilage, óleos perfumados, óleos de babosa, Óleos para cabelo.
pó de arroz, talco, - sabões e sabonetes perfumados, em massn,
em barra, em bastões, em tubo, em pó, em liquido, em Meca,
-em escamas e em creme; amónia liquida, era pó, em pedra para banhos; dentifricios, em pasta, em sabão, em creme, líquido, eleixir e
em pó; cremes e pomadas para o embelezamento e maquilagem; e.--sAnclas, extratos, lança-perfumes, sachetes, tabletes, vinagres aromáticos e; carminosos; sais perfumados; extratos, perfumes, essõncim.
'pheiros em pastilhas, em tabletes, em leztilhas, em troseiscos, e em
pipulas; papai carminados, perfumados ou com pé de arroz, água pa: a
beleza, água de quina, água de rosas, água de alfazema, água de colónia, água para maquilagem, glicerina perfumada para uso de toucador; pomadas, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas, bandolinas, co:znéticos e fixadores para o cabelo, pestanas, eicilios e bigodes; &lin-,
térios, desodorantes, vernizes, esmaltes, pastas, tijolos e pós P01`;¡
unhas; creme para a pele; arminhos, "pons-pons”, pentes, erova
para dentes, cabelos, pestanas, sobrancelha.s, cílios e unhas.

n

48

•

•

Eiiiodhetei .Pelituriaadoe' de todo qiiaktier *formdto
lidada, pó, bastão, bolas, e em pastas. (Itevonação)
• • e.'

Terão: n.. 69. 898 de efizto

§alvato Carnicelli e Leopoldo Cesarano — Capital Iréticral
. ;

•. Classe 00 — Prgão de,.publicidada ,

Dezembro de 1938.
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.IN°30 Sábado lb

41.1

Termo n. 63.899 . de 6/12/38
Genil Ribeiro Vasconzelos — Capital Federai

Termo n.63.902 de 6/12/38
JAU Nokia — Natal — Estado do Elo Grande 't1 atak§

Classe 41 — Café torrado e moldo
Classe 60 — Filmes cinemotográficos revelado!

—~maasssaii

Termo n. 63.904, de 7-12-938
H. Simon — Culta' Federal

Termo n. 63.900 de 6/12/38
Genil Ribeiro Vasconcelos — Capital Federal

OVREIAIIIL
(EaTee'd 47 — Pastas e óleos, lubrificantes para serem empÉegadoit fiai
cilindros de motores de explosão de qualquer natureza, eervjcság
para melhor vedação e melhor compresão.
Termos ns. 63.905 e 63.906, de 7-12-938

'Antônio Manuel da Veiga tiouveia — Capital Fedeát

Classe 60 — Filmes cinematográficos revelados
Termo n. 63.901 de 6/12/38
Francisco Tavares — Capital Federai.

Classe 41 — Café moido, torrado, em grão e crd.
Classe 41 —

Titulo de estabelecimento.

TermO n. 63.907, de 7-12-938
Sabbado d'Angelo — São Paulo

Classe 11 — Doces e balas •

IMOUSTRIAl_NACIONAL

Termo n. 63.903, de 7-12-38
di Bartolomeu S/A. — São Paulo

.1
PASMA °E INOSPIEROS co ~moo
PNOSPHOROS DE SEGURANÇA

ri -101111

CIStliteUIDOPES

rAl3g DECIGAPA OS SUDAN

Dante Di Sadolomeo S/A
S. PAULO • CAMPINAS - BAURU
DA

AMPARO - L PAD-0

tRINWRI• BROMO.

Classe 46

Fosforos de segurança.

.

SÃ-0 PAULO

Classe 44 — Cigarros, cigarrilbos, fumos e charutos.

••
•

4 .1

;

- -

i•
•

,

••

IMPRENSA' , ,NAOIONAL INDUSTRIA DO JORNAL
niAnatilià.
1.

•

Ailoinag --(norrr4 no CIALAEOUQO
•

•

